
Partner w y d a n i a :  Dziś z Głosem bezpłatny dodatek 

żyj ekologicznie 

Środa 22.04.2015 
Wydanie A 

Numer 93 (2515) // Nakład 22.680 egz. 

www.gp24.pl 
www.facebook.com/gp24pl 

ISSN 0137-9526 // NR INDEKSU 348-570 

cena 2.10 (w tym 8% VAT) 
prenumerata od M O  zł 

Rozmowa 
W Polsce nie da się 
żyć, gdy jest się 
seniorem 
STR.2 

& 
• Wczoraj po południu całkowicie nieprzejezdny był fragment ul. Sobieskiego, a na ul. Szczecińskiej wprowadzono ruch wahadłowy po tym, jak na skrzyżowaniu 
tych ulic wywrócił się samochód ciężarowy. Do wypadku doszło ok. godz. 16, kiedy kierowca pojazdu powoli skręcał w lewo. Nie wiadomo dokładnie, z jakiego 
powodu doszło do wywrotki, ale jedną z przyczyn branych pod uwagę jest nieprawidłowe rozłożenie ładunku. Kierowca i pasażer trafili z lekkimi obrażeniami 
do szpitala. Efektem wywrotki był paraliż ul. Szczecińskiej, gdzie komunikację utrudnia też remont magistrali wodociągowej. Więcej o remontach str. 4 (olo) 

Sądowy finał sprawy akwaparku 
Z wokandy 

Bogumiła Rzeczkowska 
ibogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Wczoraj po ponadrocznym procesie 
przed słupskim sądem rejonowym 
wygłoszono mowy końcowe w spra
wie sfałszowanych podpisów na pro
jekcie słupskiego akwaparku. 

Prokurator Monika Ryszkiewicz, 
autorka aktu oskarżenia, domagała się 
kary grzywny dla wszystkich oskarżo
nych. 10 tys.  zł - dla Sławomira G., 
właściciela biura projektowego 
pod Warszawą, który odpowiada 

za posłużenie się w części podrobioną 
wcześniej przez nieustalone osoby do
kumentacją budowlaną w celu uzy
skania pozwolenia na budowę. Kto 
sfałszował podpisy dziewięciu projek
tantów, w tym jednego nieżyjącego, 
do dzisiaj nie wiadomo. 

Dokumentacja została przedsta
wiona w Wydziale Administracji Bu
dowlanej Urzędu Miejskiego w Słup
sku, który wydał pozwolenie na budo
wę. Prokuratura oskarżyła o niedopeł
nienie obowiązków trzy urzędniczki 
z administracji budowlanej, bo wed
ług śledztwa projekt miał wiele wad. 

Prokurator zażądała wymierzenia 
kary grzywny wobec: Grażyny K., któ

ra jako szefowa wydziału wydała de
cyzję z upoważnienia prezydenta Ma
cieja Kobylińskiego - 6 tys. zł, Marleny 
W., zastępcy dyrektora - 5 tys. zł i An-
nyR.-Sz. - 8  tys. zł. 

W mowie końcowej prokurator za
znaczyła, że pozwolenie na budowę 
wydano w ciągu 10 dni. - W tej spra
wie istniał pośpiech. Oskarżone dzia
łały pod presją czasu i przełożonego 
- przyznała prokurator Ryszkiewicz. 
- Jednak to one sporządziły decyzję, 
a polskie prawo karne nie zna terminu 
„naciski przełożonego". 

Zaskakującą linię obrony Sławomi
ra G. przedstawił jego adwokat Michał 
Spólnicki. - Sławomirowi G. zarzuco

no popełnienie czynu, który nie jest 
przestępstwem - mówił obrońca o po
służeniu się i użyciu sfałszowanej, nie 
wiadomo kiedy i przez kogo, doku
mentacji. - Sławomir G. nie był stroną 
umowy ani postępowania w sprawie 
pozwolenia na budowę, b o  nie był 
w składzie konsorcjum. 

Z kolei obrońcy urzędniczek wy
punktowali wszystkie niedociągnięcia 
śledztwa i obalali opinię biegłego. - To 
rażąca arogancja i niekompetencja 
prokuratury - zauważył mecenas Zbig
niew Kowalski. • 
©® 
Więcej na temat procesu 
4 STR.3 

Region 

Policja poszukuje 
siedmiolatka 
PROBLEM/LĘBORK Policja szuka sied
mioletniego Jurka. Dziecko zostało 
zabrane przez ojca, któremu sąd 
ma w piątek odebrać prawa rodzi
cielskie. eSTR.4 

SAMORZĄD/SŁUPSK. Mieszkańcy 
ul. Wczasowej mają już dość obietnk 
urzędników. Spotkali się z radnymi 
i dyskutowali o kurzu wzbijanym 
przez samochody. # STR.5 

PRZEPISY/AKCJA REDKACJA. Czytel
niczka z ul. Paderewskiego twierdzi, że 
rowerzyści jeżdżą tam po chodniku. 
Problem w tym, że nie ma tam wy
znaczonej ścieżki. # STR.8 

JUBILEUSZ/STREFA BIZNESU. Spół
dzielnia Guma Pomorska w Słupsku 
działa już 60 lat Firma produkuje 
m.in. podeszwy do butów dla wojska 
ipolicji.eSTR.9 

ZDROWIE/BYTÓW. Dziewięć rodzin 
z powiatu bytowskiego uchyla się 
od obowiązkowych szczepień swo
ich dzieci. # STR. 10 
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Druga strona Wybieramy najpopularniejszych lekarzy i pielęgniarki w regionie. Oddaj głos 
na swojego kandydata! Szczegóły plebiscytu Hipokrates znajdziesz na 
www.gp24.pl 

DZISIAJ 

MAX 

+13 
MIN f 

+4 

Wojciech 
Fretóchowski 

Szykuje się 
korkowe lato 

D obrze, że  urzędnicy 
i policjanci nie słysze
li wczoraj i przed

wczoraj tego, co o nich mó
wili kierowcy przedzierający 
się ulicami Szczecińską i So
bieskiego. Roboty na skrzy
żowaniu obu tych ulic, a tak
że na pobliskim rondzie So-
bieskiego-Piłsudskiego, spo
wodowały ogromne utrud
nienia w ruchu. Chaos pano
wał także na sąsiednich uli
cach (np. Grottgera i Piłsud
skiego), które są podporząd
kowane. Czy naprawdę nikt 
w ratuszu nie zdawał sobie 
sprawy, jakie zamieszanie 
wywołają te  roboty? Tym 
bardziej że od kilku tygodni 
w remoncie jest pobliska ul. 
Małcużyńskiego. Oczywiś
cie, roboty kiedyś trzeba wy
konać, tylko dlaczego naraz 
w jednym rejonie miasta? 
A przecież trwa cały czas bu
dowa ringu, która też wywo
łuje zakłócenia. Wczoraj ten 
rozmiar komunikacyjnych 
nieszczęść dopełniła cięża
rówka, która wywróciła się 
na skrzyżowaniu Szczeciń
skiej i Sobieskiego. • 
©(D 

W „Głosie" 28 kwietnia 

— -  — o s p  

2015 

O nim się mówi 

biodynamiczny 

# Już we wtorek. 28 kwietnia, 
osiem stron cennych porad dla 
ogrodników i działkowców. 

Notowania * dnia Zl.04,15 
Kursy walut NBP 

EUR « 3.98 
GBP « 5.54 
CHF « 3,88 

Robert Biedroń 
W miniony piątek prezydent Słup
ska odebrał Krzyż Pro Mari Nostro. 
Wręczyli mu go przedstawiciele 
Ligi Morskiej i Rzecznej. Wten 
sposób uhonorowali Słupsk 
za szerzenie edukacji morskiej 
oraz kultywowanie tradycji mary
nistycznych. 
Uroczystość odbyła sięwSzkole 
Podstawowej nr 9 w Słupsku, gdzie 
działa koło LMiR. Głównym punk
tem programu III Słupskiej Konfe
rencji Marynistycznej było wręcze
nie odznaczenia prezydentowi 
Biedroniowi przezTadeusza 
Kuśnierskiego, sekretarza general
nego Zarządu Głównego LMiR. Pre
zydent podziękował za wyróżnie
nie, a Krzyż Pro Mari Nostro zapre
zentował wszystkim zebranym, co 
bardzo podobało się najmłodszym 
uczestnikom uroczystości, którzy 
mogli go dotknąć i dokładnie obej
rzeć. Prezydent wziąłteż udział 
w kursie wiązania węzłów ratowni
czych, który zaliczył. 
Ponadto zebrani wysłuchali .jak 
śpiewają laureaci konkursów dla 
zespołowi wokalistów wykonują
cych pieśni morskie. Wręczono 
też kolejne legitymacje członkow
skie LMiR. a dr D. Kloskowski.. 
specjalista ds. morskich, mówił 
o programie zdobywania mary
narskich kwalifikacji zawodowych 
przez uczniów szkół w subregio
nie słupskim. (MAZ) 
©® 

Sukces 

«spadek ceny do dnia poprzed
niego » wzrost ceny # bez zmian 

Zespół z II Liceum Ogólnokształ
cącego w Słupsku w składzie: 
Aleksandra Badeńska, Weronika 
Żuk, Jakub Lubański w konkursie 
„Fizyczne ścieżki" uzyskał tytuł 
laureata III miejsca. 
W nagrodę słupscy licealiści 
otrzymali promesy indeksów 
na Uniwersytet Jagielloński 
na kierunki: biofizyka, informaty
ka lub fizyka. W czasie konkursu 
uczniowie przedstawiali wyniki 
pracy dotyczącej wpływu pola 
magnetycznego na rozwój wybra
nych roślin. 
To niejeden sukces słupskich ucz
niów. Zofia Ziemba z Gimnazjum 
nr 3 w Słupsku została laureatką 
tego konkursu w kategorii esej. 
Zajęła II miejsce. Esej dotyczył pla
nety karłowatej - Plutona w Ukła
dzie Słonecznym. 
Natomiast wyróżnienie - jedyne 
zresztą-jury przyznało Piotrowi 
Łukasiakowi. uczniowi klasy trze
cie z II Liceum Ogólnokształcące
go za esej „Epistemologiczne 
wyzwanie przestrzeni". 
(MAZ) 
0 0 .  . . . . . . 

Rozmowa .Głosu Pomorza" 

W Polsce nie da się żyć, gdy jest się seniorem 
Joanna Wawrzyniak, 
doktor pedagogiki, specjalizu
jąca się w tematyce starości. 
Autorka m in. monografii „Ob
licza starości". 

Z raportu ONZ wynika, że w Pol
sce zwyczajnie nie da się żyć, 
szczególnie dotyczy to osób 
po 60. roku życia. Pod względem 
zapewnienia opieki medycznej 
seniorom nasz kraj zajął dopiero 
87. miejsce na świecie. W ogóle 
jeśli chodzi o zapewnienie swym 
obywatelom dostępu do służby 
zdrowia, lepiej od rządu naszego 
kraju wypadają np. rządy Ka
zachstanu (45. miejsce) i Tajlan
dii (44. miejsce)... 
Nie dziwi mnie to. Zacznijmy 
od dostępu do opieki medycz
nej - jest bardzo źle, co po
twierdził też raport NIK. Oto 
NFZ opłaca leczenie tylko jed
nej choroby podczaspobytu 
na oddziale internistycznym, 
co w przypadku seniorów jest 
kompletnym nieporozumie
niem, ponieważ dla osób po
wyżej 60. roku życia charakte
rystyczne jest istnienie równo
legle wielu chorób. W Polsce 
nie ma oddziałów geriatrycz
nych w szpitalach ani geria
trów w przychodniach. Co wię
cej, seniorzy poza 
wielochorobowością cierpią 
na wszelkiego rodzaju uzależ
nienia - od medykamentów 

pd używki. To jest kompletnie 
poza kontrolą, dowiadują się 
o tym zwykle wówczas, gdy 
trafiają z jakiegoś zupełnie in
nego powodu do szpitala i wy
stępuje u nich syndrom odsta
wienia: cierpią, nie mogą łykać 
swych ulubionych kropelek, 
odżywek, proszków. Na od
działach internistycznych te 
kwestie są pomijane, a prze
cież też wymagają leczenia. 
Podobnie przez lekarzy kom
pletnie ignorowane są kwestie 
stanu psychicznego seniorów 
- ich depresje. Dopiero niedaw
no w prasie medycznej pojawi
ły się opracowania adaptowa
nego dla potrzeb polskich testu 
badającego stan psychiczny se
niorów pod kątem ewentual

nych depresji. A przecież to 
właśnie seniorzy są zwykle 
osobami osamotnionymi, po
zostawionymi samym sobie, 
na dodatek żyjąc poniżej mini
mum socjalnego. 
Nisko oceniono też jakość życia 
seniorów, ich udział wżyciu spo
łecznym. Nie dziwi to pani, 
szczególnie że Uniwersytety 
Trzeciego Wieku są potężną siłą 
w Polsce? 
Uniwersytety Trzeciego Wieku 
robią bardzo dużo dobrej robo
ty, jednak to są instytucje eli
tarne, bo działają w miastach. 
Wioski to pustynia, jeśli chodzi 
0 zapewnienie uczestnictwa 
osobom starszym w życiu spo
łecznym. Osoby starsze nie są 
już mobilne, nie mają aut lub 
coraz rzadziej j e  prowadzą. 
Tymczasem społeczeństwo się 
starzeje, ponad 15 proc. Pola
ków to osoby powyżej 65. roku 
życia, znaczna części z nich 
mieszka na wsiach. Są to osoby 
„zamknięte" w swych domach 
1 mieszkaniach. Poza tym cią
gle mówimy „trzeci wiek", 
tymczasem coraz częściej ma
my do czynienia z „czwartym 
wiekiem", to osoby powyżej 
80. roku życia - dla nich prak
tycznie nie ma oferty uczestni
ctwa w życiu społecznym 
i wspierania ich aktywności. 
A przecież zarówno „trzecie", 
jak i „czwarte" pokolenie chce 
chodzić do kina, brać udział 

Zdjęcie dnia 

w życiu swej wsi, choćby po
siedzieć na cudownym festy
nie. Ale w takie miejsca trzeba 
dotrzeć - być tam np. dowie
zionym. Nie wspomnę już 
o kwestiach finansowych, choć 
są one bardzo ważne. Z badań 
ankietowych wynika też, że 
wiele starszych osób zwyczaj
nie wstydzi się wyjść z domu, 
bo mają świadomość, że są za
niedbani - chociażby dlatego, 
że nie stać ich na właściwe le
czenie, np. stomatologiczne, 
lub nie mają do niego dostępu. 
Tu wracamy do początku na
szej rozmowy - czyli do dostę
pu seniorów do służby zdro
wia. 
Czy w narodzie, o którym wia
domo nie od dziś, że się starzeje, 
nie powinny być już dawno wy
pracowane lepsze mechanizmy 
opieki nad seniorami i aktywizo
wania ich? 
Niestety - mimo tej powszech
nej wiedzy wciąż jesteśmy 
krajem, w którym rządzi kult 
młodości: w mediach nie wi
dzimy seniorów - prezente
rów czy dziennikarzy. W ka
drach zarządzających - rów
nież. Ten system myślenia po
kutuje także w polityce. Stara 
się to zmienić Jurek Owsiak, 
finansując z WOŚP służbę 
zdrowia dla seniorów. Ale je
den Owsiak to za mało. # 
ROZMAWIAŁA EWA BIUCKA 
©® 

Poradniki w „Głosie" 

O abonamencie RTV 

Czwartek, 23 kwietnia 
Ekspert wyjaśni, komu należy się 

bezpłatny abonament RTV. Podpo
wie, również jakie dokumenty są 
potrzebne, by załatwić taką ulgę 
na poczcie. Ponadto poinformuje, 
czy trzeba płacić abonament 
RTV, jeśli co miesiąc opłacamy kab
lówkę. 

Sobota, 25 kwietnia 
Wyjaśnimy, komu umorzą długi 

za abonament RTV i jak napisać 
wniosek o umorzenie długu. 

X 
• Od kilku dni aura jest łaskawa. Choć nie jest za ciepło, to 
jednak przynajmniej dni są słoneczne. Ale według synoptyków 
trzeba się jeszcze przygotować na nocne przymrozki. (WF) 

Pani Dyrektor 

Annie Maćkowiak 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy 
składają 

pracownicy Młodzieżowego 
Centrum Kultury w Słupsku 
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Dyżur reportera 
Aleksander Radomski 
59 848 81 24 (w godz. 9.00-17.00) 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Prokurator: - Winni! 
Obrona: - Ale czego? 

Tydzień do namysłu dał sobie sąd, by rozstrzygnąć zawiłości 

Z wokandy 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.reeakowska@gp24.pl 

Park Wodny Trzy Fale - sztan
darowa inwestycja poprzedniej 
władzy Słupska. Przetargi - rok 
2010. Pozwolenie na budowę 
- 2011. Plany otwarcia - 2012. 

Wczoraj - nomen omen 
- w czwartą rocznicę wydania 
pozwolenia na budowę zakoń
czył się proces właściciela biu
ra projektowego i urzędniczek 
ratusza (str. l). Słupska proku
ratura okręgowa nigdy nie usta
liła, kto sfałszował podpisy 
dziewięciu projektantów, 
w tym architekta i konstrukto
ra. Teraz próbuje dowodzić, że 
Sławomir G., który zlecał wy
konanie projektów, miał świa
domość, że przedstawił nieau
tentyczne, by uzyskać pozwo
lenie na budowę. 

- Na to nie ma dowodów. 
Projekt został przekazany wy
konawcy - firmie Tiwwal, 
a w urzędzie miejskim dostęp 
do niego miały różne osoby, 
które uzupełniały podpisy 
- bronił oskarżonego Michał 
Spólnicki, zaznaczając, że nie 
wiadomo, kiedy doszło do sfał
szowania podpisów, a za do
starczenie projektu był odpo
wiedzialny Tiwwal. 

Także obrońcy urzędniczek 
dowodzili, że oskarżone nie po
pełniły zarzucanych prze
stępstw, bo takich nie ma. 
A w grę jedynie wchodzą uchy-

» Biegły z zakresu badania pisma ręcznego nie miał wątpliwości, 
że podpisy zostały podrobione. Wczoraj podtrzymał opinię 

r x f  
„To nie ja i moje 

koleżanki 
powinnyśmy 

zasiadać na tej 
ławie oskarżenia" 

hienia służbowe. Adwokat 
Jędrzej Kowalski przekonywał, 
że prokuratura nie udowodni
ła żadnego skutku niedopełnie
nia obowiązków urzędniczych. 

- Pozwolenie na budowę by
ło wydane pod presją przełożo
nego wszystkich trzech oskar
żonych - zaznaczył. Dodajmy, 

że prokuratura nie przesłucha
ła nikogo z tych przełożonych. 

Adwokat Zbigniew Kowalski 
suchej nitki nie zostawił na opi
nii biegłego bez wymaganych 
uprawnień, zaznaczając, że ten 
dokument nie stanowi dowo
du, bo nie sporządził go insty
tut, lecz prywatna spółka z o.o. 

- Czy pani prokurator dopeł
niła obowiązku sprawdzenia, 
czy instytut jest placówką nau
kową? - pytał. - Wydała mate
riały śledztwa prywatnej oso
bie, a skarb państwa zapłacił 
kilkadziesiąt tysięcy złotych 
za opinię. Uwikłańie Grażyny 
K. w dwuletni proces na pod
stawie dywagacji niedouczone
go człowieka jest skandaliczne. 

Adwokaci Ewelina Nejman 
i Krzysztof Lasoń twierdzili, że 
prokuratura w ogóle nie wyka
zała, że działania urzędniczek 
były umyślne. 

- Wykonując zawód archi
tekta od 40 lat, zawsze kieruję 
się uczciwością i przyzwoitoś
cią. Decyzje dotyczące 
akwaparku nie były łatwe - mó
wiła Grażyna K., była szefowa 
administracji budowlanej 
w słupskim ratuszu. - Słucha
jąc świadków, którzy zeznawa
li w tym procesie, miałam wra
żenie, że to nie ja i moje kole
żanki powinnyśmy zasiadać 
na tej ławie oskarżonych. 

Po wysłuchaniu płomien
nych mów i trafnych argumen
tów stron sędzia Jarosław 
Turczyn ogłoszenie wyroku 
wyznaczył za tydzień. • 
©® 

Nasza sonda. Wczoraj gimnazjaliści pisali testy z języka polskiego i historii. Relacja uczniów ze  Słupska 

#83 , 

Aleksandra Szczecina, 
gimnazjalistka 

- Z polskiego czekam na roz
prawkę. Jest to forma pracy, 
w której myśli można poukła
dać w zwarty sposób. W tema
cie są emocje, które pojawiają 
się w każdej lekturze, bardzo 
łatwo na ich podstawie zbu
dować argumenty. # 

Julia Kon wińska, 
gimnazjalistka 

- Egzamin zaczyna się od cza
sów starożytnych i sprawdza 
wiedzę aż do XX wieku. Te
matyka była prosta, powtarza
liśmy wszystko na lekcjach 
od początku do końca. Ważne, 
by dostać się do I Liceum 
Ogólnokształcącego. # 

Eryk Sadowski, 
gimnazjalista 

- Jestem uczniem klasy edu 
science i specjalizujemy się 
w tym zakresie. Pierwsze za
danie z historii sprawiło mi 
trudność, nie poszło mi najle
piej. Zawiodłem się, bo pyta
nia były banalne. Ważniejsze 
są dla mnie kolejne testy. # 

Paweł Smoliński, 
gimnazjalista 

- Czuję się silny z historii. Nie 
lubię za to części pisemnych 
na testach. Nie idą mi one naj
lepiej, moim zdaniem zabijają 
kreatywność, gdyż są bardzo 
schematyczne i nie pozwalają 
na swobodny rozwój myśli. • 
(ACH)©® 

Wydarzenia 

Sekretarz starostwa 
i jej  zwolnienie 

Od 1 grudnia 2014 roku Irena 
Tkaczuk-Kawalerowkz. se
kretarz powiatu słupskiego 
jest na zwolnieniu lekarskim. 
Za to udziela się gdzie indziej. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24. .pl 

Pani sekretarz, która została po
wołana na to stanowisko 
na wnjosek byłego starosty Sła
womira Ziemianowicza, 
jest na zwolnieniu lekarskim 
w dniu, kiedy Rada Powiatu 
Słupskiego wybrała nowy za
rząd powiatu. Od tego czasu 
minęło już ponad sto dni. 

- Z tego powodu nie może
my powołać nowego sekreta
rza. To utrudnia nam działal
ność - mówi Paweł Lisowski, 
członek Zarządu Powiatu Słup
skiego. 

Jednak mimo choroby pani 
Tkaczuk -Kawalerowicz pracu

je poza urzędem, w którym jest 
zatrudniona na etacie. Pani se
kretarz jest także członkiem ra 
dy nadzorczej w spółce Wodo 
ciągi Ustka. Przed miesiącen 
brała udział w posiedzeniu te 
go organu. Potwierdzono nan 
to w sekretariacie spółki. 

Przedstawiciele starostwa 
są zdziwieni takim zachowa 
ńiem pani sekretarz, która 
wciąż formalnie choruje. Obec 
nie płatnikiem jej wynagrodzę 
nia jest już ZUS. I tam też trafi 
wniosek o przeprowadzenie 
kontroli jej zwolnienia lekar
skiego. Ale wcześniej urzędni 
cy starostwa chcą sami spraw
dzić, czy rzeczywiście pani se 
kretarz pracowała na zwolnię 
niu poza urzędem. 

Wczoraj kilkakrotnie próbo
waliśmy się skontaktować z pa
nią sekretarz, ale nie odbierała 
telefonu. Jak się dowiedzieli
śmy, nie jest jedynym urzędni
kiem, który zachorował po wy
borach. • 
©® 

Wczesne rozpoznanie zagrożeń działalności 
umożliwia przeciwdziałanie 

stratom, stagnacji, kryzysom i bankructwu 
Specjalistycznego wsparcia w g  

Zintegrowanego Systemu ISO 31000/2012 r. 
«4/tefs* e x t o t e k  S I P H  na R*vgi«rt SSeptlt l  

Konsorcjum „ABEKO" Sp. z o.o., 
ul. Konopnickiej 13, Słupsk, k. 502397005, abeko@onet.pl 

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 20 kwietnia 2015 r., odszedł 

śtp Jacek Pawlonka 
Msza odprawiona zostanie dnia 23 kwietnia 2015 r. 

o godz. 14.30 w kościele parafialnym w Dobieszewie. 
Ceremonia odbędzie się na Starym Cmentarzu o godz. 15.30, 

kondukt od  bramy głównej. 
Pogrążona w smutku Rodzina 

Łączymy się w bólu z Naszą Koleżanką 

Barbarą Brodą 
z powodu śmierci 

Syna 
Koleżanki i Koledzy z Zespołu Szkół Samorządowych 

w Sycewicach 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 kwietnia 2015 roku 
odeszła nasza kochana Mama i Babcia 

śtp. Marta Jackiewicz 
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 23 kwietnia 2015 roku 

na Starym Cmentarzu w Słupsku. Wystawienie w kaplicy 
o godz. 13.30. Wyprowadzenie o godz. 14.00. 

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu pogrzebu 
o godz. 7.30 w Kościele pw. Świętego Józefa. 

Pogrążona w smutku Rodzina 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
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mailto:bogumila.reeakowska@gp24.pl
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Zbierają podpisy 
pod petycją 
do prezydenta 
Środowiska katolickie przez 
miesiąc będą zbierać podpisy 
pod petycją w sprawie przy
wrócenia miejskiej tradycji 
dotyczącej Jana Pawła II. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Jak poinformowali wczoraj 
przed ratuszem, domagają się 
w niej przywrócenia tradycji, 
w ramach której 2 kwietnia i 16 
października na słupskim ratu
szu wieszano portret Jana Pa
wła U, od 2003 roku Honorowe
go Obywatela Słupska. 

Chodzi o datę rozpoczęcia 
pontyfikatu Jana Pawła II (16 
października 1978 roku) oraz je
go śmierci (2 kwietnia 2005 ro
ku). W Słupsku od czasu, gdy 
Jan Paweł n został Honorowym 
Obywatelem Miasta, w kolejne 
rocznice tych dwóch wydarzeń 
na miejskim ratuszu wywiesza
no portret papieża Polaka. 
W tym roku prezydent Robert 

Biedroń postanowił przerwać 
tę tradycję. Z tego względu 2 
kwietnia portretu papieża nie 
wywieszono. Magistrat tłuma
czył, że postąpiono tak, bo pre
zydent Biedroń chce dbać o ne
utralność ratusza. 

Wczoraj przed ratuszem ze
brała się kilkunastoosobowa pi
kieta utworzona przez działa
czy katolickich i członków So
lidarności. Na ich czele stanęli 
byli prawicowi radni - Adam Ja
worski i Tomasz Rosiński. Ze
brani przypomnieli, że 
przed wyborami Robert 
Biedroń deklarował, że nie bę
dzie prowadził wojen religij
nych. Domagają się od niego, 
aby respektował tradycje, które 
zostały wprowadzone w mieś
cie, zanim został prezydentem. 

Jeśli petycja nie zostanie 
uwzględniona, to protestujący 
zwrócą się do radnych o prze
głosowanie stosownej uchwa
ły. Gdyby ta inicjatywa też zo
stała odrzucona, to wtedy będą 
zbierać 400 podpisów pod ini
cjatywą obywatelską. # 
©® 

Dziecko nie jest 
własnością rodziców 

Marek Michalak. Rzecznik 
Praw Dziecka, gościł wczoraj 
w Słupsku na konferencji zor
ganizowanej przez Akademię 
Pomorską. 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

- Jeden ze studentów waszego 
koła naukowego potwornie 
długo namawiał mnie 
na facebooku, bym przyjechał 
do Słupska - mówił minister 
Marek Michalak, który uczest
niczył w Słupsku w ogólnopol
skiej konferencji naukowej 
„Społeczno-edukacyjne kon
teksty praw dziecka". 

Rzecznik przekonywał, że 
dziecka nie można traktować 
jako własności jego rodziców 
i trzeba zawsze reagować, gdy 
dzieje mu się krzywda. 

Zauważył, że przyzwolenie 
na przemoc wobec dzieci 
w ostatnim czasie bardzo zma
lało. Według badań o 17 pro
cent. - Jednak nadal daleki je
stem od huraoptymizmu, bo 
za każdym przypadkiem 
krzywdzenia dzieci stoi jakiś 
Jaś, jakaś Małgosia - mówił. 
- Kiedy w grę wchodzi krzywda 
drugiego, słabszego człowieka, 
to powinniśmy reagować my, 
sąsiedzi - podkreślał rzecznik, 
przekonując, że walcząc o pra
wa dziecka, nie należy liczyć 
tylko na instytucje. # 
©(E> 

Policja poszukuje 
siedmiolatka 
# Policja szuka siedmioletniego Jurka. Uprowadził go ojciec. 
W piątek sąd zdecyduje, czy odebrać mu prawa rodzicielskie. 

Lębork 

» Minister Marek Michalak, pedagog specjalny, jest Rzecznikiem 
Praw Dziecka od 2008 roku 

Sylwia Lis 
sylwia.lis@gp24.pl 

Dziecko zostało zabrane do sa
mochodu przez jego ojca w pią
tek około około godz. 9 na ul. 
Kasztanowej w Lęborku. Od ra
zu w piątek policjanci przyjęli 
od matki chłopca zawiadomie
nie o tzw. uprowadzeniu rodzi
cielskim. 

- Matka podczas zgłoszenia 
nie stwierdzała, aby zdrowiu 
lub życiu dziecka coś zagrażało 
- mówi Daniel Pańczyszyn, ofi
cer prasowy lęborskiej policji. -
Obydwoje rodzice mają prawa 
do opieki nad chłopcem i oby
dwoje wielokrotnie utrudniali 
sobie z nim kontakt. Od piątku 
policjanci z Lęborka wykonali 
bardzo dużo czynności proce
sowych wskazanych przez mat
kę jak i poza procesowych -
operacyjnych na podstawie 
własnej inicjatywy i własnych 
ustaleń, jednak do dzisiaj rodzi
na nie ma kontaktu z dzie
ckiem. 

Na specjalnym posiedzeniu 
sąd w Lęborku, w piątek wydał 
decyzje, że dla dobra dziecka, 
do czasu rozprawy i ustanowie
nia prawnej opieki, dziecko na

leży przekazać pod opiekę mat
ki i tym samym odebrać ojcu. 

Z posiadanych przez poli
cjantów informacji oraz tych 
przekazanych przez matkę 
dziecka wynika, że ojciec może 
poruszać się samochodem au
di koloru czarnego - bliższych 
danych brak. Możliwe, że mo
że on również poruszać się in
nymi pojazdami, w tym merce-

•Jerzy Giełdoń urodził się 18 marca 2008 roku. Rysopis: 134 cm 
wzrostu, 38 kg wagi, sylwetka z nadwagą, włosy krótkie, proste. 

LAT 
ma Jerzy Giełdoń. Ubrany był 
niebieskie spodnie dresowe 
i czarną kurtkę. 

desem lub innym audi niż tym, 
do którego zabrał syna. 

Została powołana specjalna 
grupa policjantów z Lęborka, 
która prowadzi wzmożone 
czynności w tej sprawie, będąc 
cały czas w kontakcie 
z funcjonariuszami Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdań
sku. 

Policjanci apelują o przeka
zywanie informacji, najlepiej 
na numer kom: 723 695 399. • 
©® 

Wyłączony z ruchu pas zakorkował ulicę. 
To dopiero początek utrudnień drogowych 

W najbliższych tygodniach 
kierowców w Słupsku czekają 
spore utrudnienia w ruchu. 
Korki będą standardem nie 
tylko na ul. Szczecińskiej. 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Poniedziałkowe wyłączenie 
z ruchu prawoskrętu z ulicy So
bieskiego w Szczecińską spara
liżowało komunikacyjnie tę 
część miasta. 

Wszystko przez podziemne 
prace nad magistralą wodocią
gową. Zarząd Infrastruktury 
Miejskiej ewidentnie zaspał. 
Nie przygotowano wcześniej 
objazdów. W godzinach popo
łudniowego szczytu kierowcy 
i pasażerowie autobusów MZK 
utknęli w korku. Alternatywną 

trasę wyznaczono dopiero 
po południu. Choć o tym, że 
mogą pojawić się kłopoty, wie
dziano z wyprzedzeniem. Rów
nież w słupskiej drogówce, któ
rej funkcjonariuszy zabrakło. 

Ale wkrótce prace drogowe 
w mieście będą się toczyć 
na szerszym froncie, a to zwia
stuje jeszcze większe utrudnie
nia. Również na newralgicz
nym, bo kluczowym dla komu
nikacji w mieście skrzyżowaniu 
ulic Szczecińskiej z Sobieskie
go. 

- W maju i czerwcu wyko
nawca w całości będzie wcho
dził z pracami na to skrzyżowa
nie - informuje Marcin 
Grzybiński, wicedyrektor Za
rządu Dróg Miejskich w Słup
sku. - Uzgadniane są jeszcze 
tymczasowe organizacje ruchu. 
Może się zdarzyć, że na skrzy
żowaniu będzie tylko jeden pas 
w każdym z kierunków. Piano-

rv 
W przyszłym 

tygodniu zmieni 
się organizacja 

ruchu na 
ul. 11 Listopada 

wane są czasowe wyłączenia 
prawo i lewoskrętów, również 
z Grottgera czy Krzywoustego, 
czy też z ul. Sobieskiego. 

ZIM dąży do tego, aby 
wcześniej zakończyć remont 
ul. Małcużyńskiego. Ulica ma 
przejąć część ruchu na siebie. 
Do końca tego miesiąca firma 
Strabag, który modernizuje uli
cę i będzie remontować korku
jące się skrzyżowanie, ma czas 
na dokończenie prac przygoto
wawczych. Zgodnie z planem, 
na początku maja 
na Małcużyńskiego rozpocznie 

się na układanie kolejnych 
warstw nawierzchni. Co zna
mienne, na starej warstwie bi
tumicznej, jak się dowiedzieli
śmy, bo tak stanowi projekt. 

Wzmocniono za to stu
dzienki i podwyższono krawęż
niki. Zmieniona zostanie też 
sygnalizacja świetlna na skrzy
żowaniu z ul. Szczecińską. 
Przypomnijmy, że po grudnio
wym potrąceniu dziecka 
na przejściu dla pieszych zade
cydowano o dodatkowej insta
lacji liczników czasu zmia
ny świateł. 

Korki w najbliższych tygod
niach będą w Słupsku standar
dem. Już w przyszłym tygod
niu kierowców czekają też 
zmiany, które wymusza budo
wa miejskiego ringu. Drogow
cy będą przenosić ruch ze sta
rej nitki ulic 11 Listopada i Ko
szalińskiej na tę nowo wybudo
waną.#©® 
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108 brzóz należy do zapisanej jako pomnik przyrody alei w Parku Kultury i Wypo
czynku w Słupsku. W praktyce brzóz jest tam więcej, ale ciekawe jest, 
że coraz więcej ich ubywa. Więcej jutro w „Głosie" 

Debata na Wczasowej 
# W poniedziałek doszło do spotkania radnych 
z czwartego okręgu z mieszkańcami ul. Wczasowej 

Debatowali o budowie drogi w kurzu wzbijanym 
przez przejeżdżające samochody 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Mieszkańcy ulicy Wczasowej 
już ponad 30 lat czekają na to, 
kiedy ulica, przy której zbudo
wali swoje domy, zostanie po
kryta asfaltem. Choć wielokrot
nie obiecywano im, że to się 
stanie, skończyło się na obiet
nicach. Najbliżej ich spełnienia 
było, gdy remontowano ulicę 
Sportową. Wtedy ulica Wczaso
wa służyła jako skład materia
łów. Jednak po remoncie Spor
towej drogowcy zebrali resztę 
materiałów i odjechali. 

Mieszkańcy Wczasowej mó
wili o tym wszystkim radnym. 
Zaś radny Andrzej Obecny 
przypomniał, że w 2009 roku 
na jego wniosek rada miejska 
rozszerzyła remont ulicy Spor
towej o ulicę Wczasową. 

- Nie wiem, dlaczego wtedy 
ta ulica wypadła, bo już nie by
łem radnym, gdy przystąpiono 
do realizacji tego projektu. 
Ostatni raz ulica Wczasowa 
znalazła się w budżecie miasta 
w 2014 roku, ale wtedy wpisy
wano do niego wszystko ze 

- Debata między radnymi a mieszkańcami ulicy Wczasowej odbywała się pośrodku tej drogi. Nie 
brakowało emocji, ale ostateczne ustalenia nie zapadły 

Mieszkańcy ulicy 
Wczasowej nie chcą 

już być „piłką 
do tenisa w rękach 

urzędników" 

względów propagandowych, 
a nie możliwości finansowych 
kasy miejskiej - mówił Obecny. 

- Nasze domy są niszczone 
przez lejącą się wodę w czasie, 
gdy padają deszcze. Nie wiemy, 
dlaczego przez tyle lat te prob
lemy nie są dostrzegane. Nie 
możemy być cały czas piłką 

do tenisa stołowego - skarżyli 
się mieszkańcy. 

Według Obecnego w rejonie 
czwartego okręgu przede 
wszystkim trzeba zrobić ulicę 
Sułkowskiego i Wczasową. - To 
są dwie ulice, które najdłużej 
czekają - podkreślał. Zgodziła 
się z nim radna Jadwiga Stec. 

Obydwoje zadeklarowali, że ich 
kluby poprą takie rozwiązanie. 

Obecny zwrócił też uwagę, 
że na przedłużeniu ulic Jawo
rowej i Topolowej powstały 
dwie piękne ulice, choć tam nie 
ma żadnego budynku. Na razie 
w tym miejscu wytyczono tyl
ko działki, które będą sprzeda
wane. - Przypuszczam, że pod
czas budowy nowych domów 
te ulice zostaną zniszczone. 
Wydane tam pieniądze mogły 
być wykorzystane na budowę 
ulicy Wczasowej - dodał. 

Z kolei radny Jan Lange (PO) 
mówił, że ulica Wczasowa zo
stała wyrzucona z budżetu 
miasta głosami radnych SLD. 

- Oczywiście na to miał 
wpływ napór prezydenta 
Kobylińskiego - dodał. Wg nie
go w szczególności o tę ulicę 
walczył Zdzisław Sołowin, rad
ny PO. - Niestety, rada liczy 23 
radnych, a my w tym czasie 
mieliśmy tylko ośmiu radnych 
- podkreślał Lange. Nie chciał 
składać teraz jednak deklaracji. 
• ©<£> 

O Więcej na naszej stronie 

Więcej o planach dotyczących re
montów dróg w Słupsku czytaj na: 
www.gp24.pl 

OpWe 

Jarosław Borecki, za
stępca dyrektora Zarzą
du Infrastruktury Miej
skie w Słupsku: 

Budowa ulicy Wczasowej bę
dzie droga. Jej szacunkowy 
koszt, razem z kanalizacją, wy
nosi 2,6 miliona złotych. Pie
niądze na wykonanie tej inwe
stycji będą musiały pochodzić 
z budżetu miasta. 
Obecnie pracujemy nad ran
kingiem ulic w mieście. Ulica 
Wczasowa niewątpliwie znaj
dzie się w grupie ulic. które 
trzeba dopiero wybudować. 
To radni będą decydować, w ja
kiej kolejności będziemy budo
wać drogi wmieście. Na te de
cyzje jednak musimy jeszcze 
poczekać, bo w tym roku ze 
względu na problemy budże
towe doszło do wstrzymania 
wielu działań inwestycyjnych. 
Już wkrótce dojdzie do dysku
sji na temat kształtu budżetu 
miasta na przyszły rok. To bę
dzie okazja, aby radni wzięli 
pod uwagę oczekiwania miesz
kańców z ich okręgów wybor
czych. 

Sędzia Anna Maria Wesołowska w szkole 
gorszym narkotykiem na świe
cie jest właśnie marihuana, bo 
jest ona ogólnodostępna. Pod
kreślała t^kże, że nigdy nie mo
żemy być pewni, jak zareaguje
my na dany narkotyk. 

- Chcesz brać na swoją odpo
wiedzialność, proszę bardzo. 
Ty jednak nie wiesz, czy kogoś 
nie skrzywdzisz - mówiła sę
dzia Anna Maria Wesołowska 
i podkreślała, że nie chce, aby 
„naćpani" ojcowie mordowali 
swoje 5-letnie dzieci. 

Podczas wykładu poruszo
ne zostały także tematy nisz
czenia mienia, nietykalności 
osobistej, bójki czy wymazania 
daty urodzenia w legitymacji 
szkolnej. Uświadomiła także 
młodzież, jak wysokie kary mo
gą im grozić za takie wyczyny. 

Sędzia Anna Maria Weso
łowska mówiła także o szacun
ku do drugiego człowieka i po
żytku, jaki płynie ze znajomoś
ci przepisów. Odpowiadała tak
że na pytania uczniów. • 
©<E> 

Wczoraj ZSP nr 1 w Słupsku 
odwiedziła sędzia Anna Maria 
Wesołowska, która poprowa
dziła cykl wykładów o bezpie
czeństwie w szkole. 

Dorota Aleksandrowicz 
dorota.aleksandrowicz@gp24.pl 

Konferencja adresowana była 
do trzech grup odbiorczych. 
O przestrzeganiu prawa sędzia 
Anna Maria Wesołowska ro
zmawiała z uczniami pierw
szych klas szkół ponadgimna-
zjalnych, z kolei o procedurach 
prawnych i bezpieczeń
stwie uczniów dyskutowała 
z nauczycielami i służbami 
wspierającymi rodzinę. Dla 
wszystkich chętnych rodziców 
sędzia Wesołowska poprowa
dziła cykl wykładów „Prawo 
a obowiązki rodzicielskie". 

Sędzia Anna Maria Weso
łowska została serdecznie przy-

> Maria Wesołowska prowadziła wczoraj cykl wykładów 
o bezpieczeństwie w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców 

jęta przez młodzież słuchającą 
z chęcią tego, o czym opowia
dała im osoba, którą znają z te
lewizji. 

Podczas pierwszego cyklu 
wykładów, w którym udział 
brała młodzież, poruszone zo
stały głównie tematy dotyczą
ce zażywania narkotyków. 

Sędzia Wesołowska pytała 
młodych ludzi, czy są za legali
zacją marihuany? Młodzież ar
gumentowała, że marihuana 
jest zdrowsza niż papierosy czy 
alkohol, a palić można na włas
ną odpowiedzialność. 

Sędzia po wysłuchaniu ar
gumentów stwierdziła, że naj-

Sukces słupskich 
elektryków 
Stupsk 

Uczniowie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 im. 
Noblistów Polskich zajęli II 
miejsce w ogólnopolskim kon
kursie Energia Przyszłości. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Sukces odnieśli Jakub Peńśko, 
Kamil Klimek i Karol 
Błaszkowski, którzy pracowali 
pod opieką nauczycielki Moni
ki Puchały. 

Do udziału w konkursie 
Energa zaprosiła szkoły ponad-
gimnazjalne o profilu energe
tycznym i elektrotechnicznym. 
W tym roku uczestnicy szukali 
odpowiedzi na pytanie: „Czy da 
się zmagazynować energię?". 
Finałową piątkę wyłoniono 
spośród autorów 38 prac za

kwalifikowanych do konkursu. 
Drużyna ze Słupska pokonała 
drużyny z Białogardu, Gorzowa 
Wielkopolskiego i Włocławka. 

Słupska reprezentacja 
w swojej konkursowej pracy 
i wystąpieniu wskazała nie tyl
ko znane na świecie metody 
magazynowania energii, ale za
proponowała rozwiązania 
przyszłości, takie jak rekupera-
cję z zużytej, ciepłej wody użyt
kowej, wykorzystanie zjawiska 
nadprzewodnictwa wysoko
temperaturowego czy uspraw
nienia izolacji magazynów 
energii. 

Zespół słupskiego elektryka 
przywiózł dla szkoły nagrodę 
w wysokości 8 tysięcy złotych, 
która zostanie przeznaczona 
na zakup pomocy dydaktycz
nych. Dla siebie i opiekuna na
tomiast zdobyli w konkursie 
tablety iPad.e 
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Polska Mam informację, że urzędnicy zaplecza premier Ewy Kopacz są zaangażowani w niszczenie i uderzenie 
medialne w bardzo poważny segment systemu finansów publicznych, czyli SKOK. Jeśli pani premier nie wy
tłumaczy się z tych związków, to okaże się, że mamy w Polsce działania na miarę afery Watergate! 
Przemysław Wipler, poseł niezrzeszony, o zaangażowaniu premier Kopacz i jej urzędników w nagonkę medialną na SKOK 

Wybraliśmy śmigłowce i rakiety 
Dostawcą 70 wielozadaniowych śmigłowców I Przetarg na system obrony przeciwrakietowej 

prawdopodobnie będzie zagraniczna firma Caracal I i przeciwlotniczej wygrał amerykański Patriot 

Warszawa 

Krzysztof Marczyk 
k.marczyk@polskatimes.pl 

0 decyzjach podjętych przez Ra
dę Ministrów poinformował we 
wtorek Bronisław Komorowski, 
który zwrócił uwagę, że moder
nizacja polskiej armii jest ko
nieczna w świetle wydarzeń 
na Ukrainie. - Priorytetem jest 
program tarczy antyrakietowej, 
który wpisuje się w system NA
TO - podkreślił prezydent. - Rząd 
podjął decyzję o podjęciu bezpo
średnich negocjacji z rządem Sta
nów Zjednoczonych. Już w ma
ju do Ameryki uda się minister 
obrony Tomasz Siemoniak - do
dał Bronisław Komorowski, po
twierdzając tym samym, że 
do obrony przeciwrakietowej 
wykorzystamy rakiety Patriot. 

Drugi kluczowy przetarg do
tyczy zakupu 70 śmigłowców 
wielozadaniowych. W grze są 
trzy zakłady: PZL-Mielec nale
żące do amerykańskiego kon
sorcjum Sikorsky, PZL-Swidnik 
należące do włosko-brytyjskie-
go koncernu AgustaWestland 
1 niemiecko-francuski Airbus 
Helicopters. Do kolejnego eta
pu przeszedł ostatni, oferujący 
śmigłowiec Caracal H225M. 
- Do testów praktycznych do
puszczony zostanie śmigłowiec 
konsorcjum Airbus - wyjawił 
Bronisław Komorowski. - Ale 
muszę zaznaczyć, że wszystkie 
firmy mają zakłady przemysło
we, w których zatrudnieni są 
polscy pracownicy - dodał pre
zydent. 

Wartość wyżej wymienio
nych przetargów to około 
35 mld zł. Według ekspertów 
takie wybory rządu były 
do przewidzenia. - To wynik 
decyzji politycznej, której logi
ka polega na tym, aby każdy 
z głównych sojuszników Polski: 
Stany Zjednoczone, Francja 
i Niemcy, otrzymał kontrakt 
zbrojeniowy w zamian 
za wsparcie polityczne i militar
ne - tłumaczy Jędrzej Graf, red. 
naczelny portalu Defense24.pl, 
ale dodaje, że wszystko opiera 
się tylko na zapewnieniach. 
- Największa część tego zbroje
niowego tortu to obrona prze
ciwrakietowa, mówimy tu 
o kwocie nawet 30 mld zł. Jeśli 
chodzi o śmigłowce, kwota wy
niesie 13 mld zł. Wydaje się, że 
czynnik polityczny przeważył, 
chociaż dopóki nie poznamy 

Chodziło o to. żeby 
każdy z głównych 

sojuszników Polski 
otrzymał kontrakt 

zbrojeniowy » Śmigłowce Caracal HM225M zostaną przetestowane przez polską armię. Efekty testów mogą 
przesądzić o zakupie 70 helikopterów wielozadaniowych od konsorcjum Airbus Helicopters 

szczegółów ofert, nie możemy 
jednoznacznie wyrokować 
- dodaje. 

Choć decyzje były do prze
widzenia, wzbudzają wiele 
kontrowersji. Przede wszyst
kim eksperci zwracają uwagę, 
że zakłady PZL-Mielec i PZL-
-Świdnik, choć należące do za
granicznych konsorcjów, to jed
nak są polskimi zakładami 

i wszystko produkują na miej
scu. Z kolei Airbus Helicopters 
zadeklarował, że jeśli zostanie 
wybrany, otworzy zakład w Ło
dzi. Jednak nie będzie to fabry
ka, a jedynie montownia ele
mentów, które trzeba będzie 
sprowadzić. - Dla mnie to nie
zrozumiałe, że w sytuacji, 
w której mamy dwie nowoczes
ne polskie fabryki, Szukamy 

trzeciej - ocenia Michał Jach, 
poseł PiS i członek sejmowej 
Komisji Obrony Narodowej. 
- Co innego, gdyby w Polsce 
produkowano gorszy sprzęt. 
Wtedy moglibyśmy mieć dyle
mat. Ale tu, w sytuacji porów
nywalnej jakości bojowej tych 
trzech śmigłowców, wybór 
oferty, która uderza w polski 
przemysł zbrojeniowy i nie ma 

znaczenia, że on jest prywatny, 
takie działanie jest nie do zaak
ceptowania - podkreśla. 

Nie są znane jednak szczegó
ły wymagań technicznych po
stawionych przez MON. Bo to, 
że wszystkie trzy oferty off
setowe zostały zaakceptowane 
przez Ministerstwo Gospodar
ki, nie jest równoznaczne ze 
spełnieniem czynników okre

ślonych w przetargu. - MON de
klarował, że do fazy testów mo
że przejść jedna, dwie lub trzy 
maszyny. Jeżeli przeszła jedna, 
to znaczy, że pozostałe nie speł
niły wymogów stawianych 
przez MON - przekonuje Jędrzej 
Graf. - Należy podkreślić, że 
ogłoszona decyzja, która kwali
fikuj e francuski śmigłowiec 
na testy, nie jest jednak jedno
znaczna z finalnym wyborem, 
umowa ma zostać podpisana 
dopiero na jesieni. Teraz MON 
będzie prowadził testy, równo
legle będą trwały negocjacje of
fsetowe z Airbus Helicopters. 
Nie wiadomo, ile testy potrwa
ją, to, co jest pewne, to że przyj
mą one charakter sprawdzenia 
weryfikacyjnego, chodzi zatem 
o przetestowanie parametrów 
podstawowych - mówi red. na
czelny portalu Defence24.pl. 

Spore wątpliwości są także 
w stosunku do projektu „Wisła", 
a więc skutecznego systemu 
obrony przeciwlotniczej i prze
ciwrakietowej. Amerykańskie 
patrioty na dzień dzisiejszy nie 
są w stanie zatrzymać główne
go zagrożenia - rakiet balistycz
nych Iskander zlokalizowanych 
w Kaliningradzie. - Ameryka
nie obiecują, że Patriot Next 
Generation, spełniający nasze 
wymagania, będzie gotowy 
w 2022 r. Ale stopień zaawanso
wania tych prac jest na takim po
ziomie, że potrzeba co naj
mniej 10 lat. W tym czasie bę
dziemy mieć do dyspozycji tylko 
dwie baterie patriotów, można 
powiedzieć: na wiwat - oce
nia Michał Jach. • 
©<D 

Rząd chce dyktować nam ceny alkoholu i zamykać sklepy 
Warszawa 

Jeśli pomysł będzie przyjęty, 
za butelkę wódki zapłacimy 
od 32 zł. Ministerstwo Zdrowia 
idzie dalej: chce ograniczenia 
ilości sklepów monopolowych 

Szymon Szadkowski 
redakcja@polskatimes.pl 

Pół litra wódki już wkrótce mo
że kosztować minimum 32 zł, 
a butelka piwa - 4 zł. UE chce 
ustanowienia minimalnej ceny 
na alkohol. Wszystko pod szyl

dem walki z uzależnieniem 
od alkoholu i dbania o zdrowie 
Europejczyków. Polskie Mini
sterstwo Zdrowia idzie dalej: 
chce ograniczenia ilości skle
pów monopolowych i całkowi
tego zakazania reklamy piwa. 

Rzecznik Ministerstwa 
Zdrowia Krzysztof Bąk tłuma
czy, że w opinii ministra zdro
wia zasadne jest wprowadzenie 
na poziomie unijnym nowej 
strategii alkoholowej, która bę
dzie zintegrowana z Globalną 
Strategią WHO na rzecz Ograni
czenia Szkodliwego Spożycia 
Alkoholu. Prace nad unijną 

strategią antyalkoholową pilo
tuje przewodząca pracom UE 
Łotwa. Nasz projekt Narodowe
go Programu Profilaktyki i Roz
wiązywania Problemów Alko
holowych miałby niezależnie 
od decyzji UE obowiązywać 
od 2016 r. Tym samym Polska 
wpisuje się w unijne propozy
cje zmian strategii antyalkoho
lowej i popiera je. 

- Minister zdrowia opowia
da się za wspólną polityką eu
ropejską, która umożliwia pań
stwom członkowskim prowa
dzenie skutecznej polityki kra
jowej w celu zmniejszenia 

szkód związanych z alkoholem 
i niejednokrotnie postulował 
już wprowadzenie ceny mini
malnej czy ograniczanie reklam 
- dodaje Krzysztof Bąk. 

- Pomysł uważam za abso
lutnie nieprzemyślany i nieod-

Wprowadzenie 
tego pomysłu t o  

wzrost cen 
i powrót do melin, 

bimbrowni 

powiadający realiom ekono
micznym. Konsekwencjami 
wprowadzenia go w życie będą 
kłopoty ekonomiczne budżetu 
państwa poprzez ucieczkę 
klientów w szara strefę. Wpro
wadzenie tego pomysłu spo
wodowałoby na pewno wzrost 
cen, a w konsekwencji powrót 
do melin, bimbrowni i sprzeda
ży nielegalnego alkoholu. To 
przyczyni się w efekcie 
do wzrostu problemów spo
łecznych i zdrowotnych - oce
nia prezes Stowarzyszenia „Pol
ska Wódka" Andrzej 
Szumowski. 

Zdaniem Bąka z resortu 
zdrowia należy zauważyć, że 
ciągle w Polsce rośnie kon
sumpcja alkoholu, ze szczegól
nym wskazaniem na piwo, 
pod postacią którego Polacy 
spożywają już 60 proc. czyste
go alkoholu, np. w 2013 r. spo
życie alkoholu per capita wy
niosło 9,671, co oznacza wzrost 
wobec 2012 r. o 0,511. Najbar
dziej wzrosło spożycie wyro
bów spirytusowych - było wyż
sze o 15 proc. w stosunku 
do 2012 r. i wyniosło 3,61, nato
miast piwa - 97,71 na głowę. • 
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Zamachowiec Dżochar Carnajew zamordował wszystkie ofiary zamachu bombowego podczas maratonu 
w Bostonie w 2013 r. tak, aby poczuły ból. Zdążyli oni poczuć śmiertelny strach i przerażającą panikę. Ale nie 
mieli czasu na pożegnanie. To esencja terroryzmu. 
Nadine Pellegrini, asystent prokuratora USA 

U K R A I N A  

Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie 
18 milionów dolarów na cele humanitarne 

Wiceprezydent USA Joe Biden 
w rozmowie z ukraińskim pre
zydentem Petrem Poroszenką 
zaoferował Ukrainie dodatko
we 18 min doi. Pieniądze mają 
zostać wykorzystane na cele 
humanitarne w regionach, 
gdzie toczą się walki pomię
dzy siłami rządowymi a pro-
rosyjskimi separatystami. 
Pieniądze przeznaczy się 
m.in. na odbudowę domów, 
bony żywnościowe i wodę pit
ną. Decyzja spotkała się z po
parciem OBWE. AIP 

Na wschodzie Ukrainy wciąż 
pilnie potrzeba jest pomoc 

USA 

Jeb Bush przyjedzie 
do Polski I Niemiec 
Jeb Bush, syn George'a H.W. 
Busha i brat-George'a W. 
Busha, prezydentów USA, 
w czerwcu odwiedzi trzech 
sojuszników USA: Niemcy, 
Polskę i Estonię. W krajach 
spotka się z przedstawicielami 
rządu, biznesu oraz z liderami 
organizacji społecznych i po
zarządowych. Jeb Bush ofi
cjalnie nie ogłosił jeszcze, że 
będzie się ubiegał o nomina
cję republikańską w wyborach 
prezydenckich w 2016 r. AIP 

EGFT 
Były prezydent Egiptu 
skazany na 20 lat 
We wtorek sąd w Egipcie wy
dał wyrok na obalonego^pre-
zydenta Muhammada 
Mursiego. Przywódca, który 
był członkiem islamskiego 
Bractwa Muzułmańskiego, zo
stał uznany za winnego aktów 
przemocy wobec protestują
cych podczas manifestacji 
w 2012 r. i skazany na 20 lat 
więzienia. Egipski prezydent 
sprawował władzę od czerw
ca 2012 do lipca 2013 r. AIP 

NOWA ZELANDIA 

Muzyk AC/DC 
przyznał się do winy 
Perkusista grupy AC/DC Phil 
Rudd w poniedziałek w sądzie 
w Nowej Zelandii przyznał się 
do grożenia śmiercią i posia
dania narkotyków. Jak dono
szą media, 60-letni muzyk 
chce wykorzystać lukę praw
ną i uniknąć kary. Artysta do
tychczas twierdził, że jest nie
winny. Sędzia zwolnił oskar
żonego za kaucją. Phil Rudd 
będzie musiał się stawić 
przed sądem w czerwcu. AIP 

ARGENTYNA 

Prezydent Argentyny 
uznana za niewinną 
Argentyńska prokuratura ge
neralna w poniedziałek odda
liła oskarżenia skierowane 
przeciw prezydent Cristinie 
Femandez de Kirchner przez 
zmarłego w styczniu prokura
tora Alberta Nissana. Twier
dził on, że prezydent zacierała 
ślady w sprawie zamachu 
na żydowski ośrodek kultural
ny w Buenos Aires z 1994 r. 
Prokurator federalny stwier
dził, że nie doszło do prze
stępstwa. AIP 

WIELKA BRYTANIA 

Królowa Elżbieta II 
kończy 89 lat 
Brytyjska królowa Elżbieta n 
we wtorek obchodziła 89. uro
dziny. Monarchini, która 
w najbliższych dniach powita 
swojego kolejnego prawnuka 
- dziecko księcia Williama 
i księżnej Kate - jest najdłużej 
panującym władcą na świe
cie. Brytyjka została korowa
na 2 czerwca 1953 r. Oficjalne 
uroczystości z okazji urodzin 
monarchini odbędą się 
13 czerwca. AIP 

JAPONIA 

Japoński pociąg pobił 
rekord świata 
Japońska kolej elektromagne
tyczna ustanowiła we wtorek 
nowy rekord świata. Pociąg 
Maglev na torze testowym 
w mieście Yamanashi osiągnął 
prędkość 603 km/godz. Pociąg 
pokonał własny rekord z ubie
głego czwartku, kiedy uzyskał 
prędkość 590 km/godz. Obec
nie to w Chinach działa naj
szybszy pasażerski pociąg 
świata, który osiąga nawet 
431 km/godz. AIP 

Wojna z przemytem 
imigrantów do Europy 

W katastrofie statku z libijskimi imigrantami zginęło 800 osób. 
Włoska prokuratura aresztowała kapitana, w Europie trwają narady 

Sylwia Arlak 
s.arlak@polskatimes.pl 

Pochodzący z Tunezji 27-letni 
kapitan statku, który zatonął 
na Morzu Śródziemnym w nie
dzielę, przez co zginęło kilku
set imigrantów, został oskarżo
ny o spowodowanie wielokrot
nego zabójstwa - zeznania wło
skich funkcjonariuszy cytuje 
stacja BBC. Tymczasem Unia 
Europejska przyjęła pakiet 
środków, które mają pomóc 
w rozwiązaniu kryzysu zwią
zanego z nielegalną imigracją. 

Kapitan wraz z jednym 
z członków załogi jest również 
oskarżony o współpracę z prze
mytnikami nielegalnych imi
grantów. Włoska policja ustali
ła, że wśród 27 uratowanych 
było kilka osób, zajmujących 
się szmuglem ludzi do Włoch. 
Całą grupę przewieziono póź
nym wieczorem w poniedzia
łek do jednego z ośrodków dla 
imigrantów na Sycylii. 

Z pierwszych przesłuchań 
wynika, iż doszło do potwor
nej tragedii, mogło utonąć na
wet 800 osób. Nie brakuje gło
sów, że Morze Śródziemne po
winno się przemianować 
na Morze Śmierci. Takie dra
maty w ostatnim czasie powta
rzają się, dlatego Unia Europej
ska wreszcie zareagowała 
i przyjęła pakiet środków, któ-

v • 

* Na czwartek szef Rady Europejskiej Donald Tusk zwołał nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej 
poświęcony kryzysowi na Morzu Śródziemnym 

re mają pomoc w rozwiązaniu 
kryzysu z nielegalną imigracją 
z Afryki Północnej do Europy. 
Dyplomaci podjęli te decyzje 
podczas specjalnego spotkania 
ministrów spraw zagranicz
nych krajów Unii Europejskiej 
w Luksemburgu. 

Szefowa unijnej dyplomacji 
Federica Mogherini przyznała, 
że pakiet środków składający 
się z 10 punktów jest „żywą re
akcją UE na tragedie rozgrywa
jące się na Morzu Śródziem
nym". Jak przyznała: Europa 
w końcu zaczęła wspólną wal

kę z nielegalnym przewozem 
ludzi. 

Ministrowie chcą przede 
wszystkim zwiększyć finanso
wanie europejskiej agencji zaj
mującej się kontrolą przejść 
granicznych prowadzących 
na teren Unii Europejskiej. 

W Luksemburgu padły też 
deklaracje ostrej walki z każ
dym, kto zarabia na szmuglu 
nielegalnych imigrantów. Za
twierdzono też pakiet pomocy 
dla tych imigrantów, którzy 
chcą wrócić do swoich krajów. 
Potwierdzono konieczność po-

bierania odcisków palców i re
jestracji wszystkich przybywa
jących do UE imigrantów. 

Niektórzy opowiadali się też 
za wzmocnieniem jednostek 
zajmujących się patrolowaniem 
Morza Śródziemnego. Pojawiły 
się też propozycje strony wło
skiej, by do akcji przeciwko 
przemytnikom użyć okrętów 
wojennych krajów unijnych. 
Ich zadaniem byłoby ściganie 
takich ludzi już u wybrzeży kra
jów, w których nielegalni rozpo
czynają swoją ryzykowną po
dróż do Europy.# 

Buchalter z Auschwitz stanął przed sądem 
Berlin 

Wte wtorek rozpoczął się pro
ces Oskara Groninga. 93 letni 
nazista jest współodpowie
dzialny za śmierć co najmniej 
300tys. Żydów 

Sylwia Ariak 
s.arlak@polskatimes.pl 

Proces byłego strażnika z obo
zu Auschwitz Oskara 
Groninga rozpoczął się 70 lat 
po wyzwoleniu nazistow
skich obozów koncentracyj
nych. Do niemieckiego sądu 

przybyły dziesiątki ocalałych 
z Holokaustu i ich krewni z ca
łego świata. 

93-letni dziś Oskar Gróning 
jest współwinny zabójstwa co 
najmniej 300 tys. Żydów. Pod
czas swojej mowy uznał, że 
jest moralnie współwinny 
i prosi o wybaczenie - podaje 
„The Times". 

Stwierdził, że trzy razy pro
sił o transfer z Auschwitz, 
gdyż nie mógł znieść horroru, 
jakiego był świadkiem. 

- Wielu z tych, którzy prze
żyli, a którzy są oskarżyciela
mi posiłkowymi w procesie, 
stanie na niemieckiej ziemi 

po raz pierwszy, od kiedy re
żim nazistowski dobiegł koń
ca - powiedział stacji NBC 
News wiceprezes Międzyna
rodowego Komitetu Oświę
cimskiego Ćhristoph Huber. 

Przed sądem w Liineburgu 
zeznawać będzie łącznie 
63 ocalałych z Holokaustu, 
między innymi ze Stanów 
Zjednoczonych, Kanady czy 
Izraela. 

Gróning był strażnikiem 
w Auschwitz w maju i czerw
cu 1944 r., kiedy sprowadzo
no tam około 425 tys. Żydów 
z Węgier, a 300 tys. niemal na
tychmiast zagazowano. 

Niemieccy prokuratorzy 
twierdzą, że Gróning zajmo
wał się dobytkiem i pieniędz
mi skradzionymi więźniom. 
Z tego właśnie powodu w nie
mieckiej prasie zaczął być 
określany jako buchalter 
Auschwitz. 

Ze względu na swój sędzi
w y  wiek rozprawa przeciwko 
Gróningowi będzie jednym 
z ostatnich procesów sądo
wych przeciwko zbrodnia
rzom wojennym. 

Ten proces pokazuje też, że 
bez względu na upływ czasu 
sprawiedliwość zawsze 
upomni się o winnych. • 
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• W poniedziałek druty kolczaste rozciągnięte tuż przy chodniku 
przy ul. Szczecińskiej. Wczoraj już nie było po nich śladu 

Rzeczy znalezione 

Biuro Rzeczy Znalezionych 
Czekają na właściciela: 

telefon Samsung znaleziony 
na przystanku przy ul. Szczecińskiej, 

cztery klucze (w tym trzy małe) 
znaleziony przy budynku przy ul. 
Kotarbińskiego 12, 

klucz z brelokiem w kształcie ser
duszka znaleziony przy ul. Kiliń
skiego, 

telefon Samsung znaleziony 
na osiedlu Niepodległości w okoli
cach pętli autobusowej, 

# cztery klucze (w tym jeden do sa
mochodu) znaleziony na parkingu 
przy ul. Szymanowskiego, 

dwa klucze z brelokiem w kształcie 
litery K znalezione w autobusie miej

skim w Słupsku, 
czarno-różowe okulary damskie 

znalezione w autobusie miejskim, 
analogowy aparat fotograficzny 

znaleziony w autobusie miejskim, 
klucz z brelokami znaleziony 

na parkingu przy Biedronce 
w Redzikowie, 

tablica rejestracyjna GS 62430, 
pęk kluczy ze smyczą znaleziony 

w okolicach kościoła Mariackiego, 
tablica rejestracyjna GS 63747, 
klucze z brelokami, m.in. w kształ

cie podkowy, znalezione w autobu
sie miejskim w Słupsku. 

klucz do opla znaleziony przy al. 
Sienkiewicza w Słupsku. 
(DMK) ©® 

W skrócie 

SŁUPSK/REDAKCJA 
Jesteśmy dla Was, 
piszemy o Was 
Na stronach Akcja Redakcja pi
szemy o tym, o czym informują 
nas czytelnicy. Na sygnały 
od mieszkańców Słupska czeka 
dziennikarz Daniel Klusek. Jeśli 
widzą Państwo coś, co Was 
zdenerwowało, poinformujcie 
nas o tym, dzwoniąc pod nr 
teL: 59 848 8121. Pod adresem: 
daniel.klusek@gp24.pl czeka
my na e-maile z opisem sytua
cji. (DMK)©® 

MÓWIĄ CZYTELNICY 
Miasto rozkopane, 
a objazdów brak 
Katarzyna ze Słupska: - Miesz
kam na osiedlu Niepodległoś
ci, a pracuję w centrum miasta. 
Dobrze, że do pracy wyszłam 
wcześniej, bo jechałam prawie 
pół godziny. W czasie porane-
go szczytu miasto stało. 
Wszystko dlatego, że jedno
cześnie remontowanych jest 
kilka najważniejszych ulic. Ale 
to też pokazuje, że w Słupsku 
nie ma alternatyw dla najwięk
szych arterii. To jest ogromny 
błąd. Gdyby były, łatwiej by się 
jeździło nawet wtedy, gdy 
część dróg jest rozkopana. 
(DMK)©® 

Zaproszenie 

Czas posprzątać Lasek 
Południowy 
W sobotę słupszczanie będą mogli 
wziąć udział w kolejnym czynie spo
łecznym. Tym razem sprzątany bę
dzie lasek południowy. 
- Zachęcamy wszystkich do wzięcia 
udziału w sprzątaniu Lasku Połud
niowego. który jest zaniedbany i za
śmiecony, a korzysta z niego tak wie
lu spacerowiczów i sportowców -
mówi Tomasz Urbaniak, koordyna
tor akcji. - Chcemy rozwiązać ten 
problem, a przy okazji pokazać, że 
zależy nam na tym, by miasto było 
czyste, że sami możemy wziąć spra
wy we własne ręce i zadbać 
o Słupsk, a także dać przykład dla za-

mieszkających inne części miasta 
słupszczan. 
W akcji mogą wziąć udział wszyscy 
mieszkańcy miasta, szczególnie jed
nak ci z osiedli Nadrzecze i Akademi
ckiego. Swoją obecność zapowie
dzieli już przedstawiciele słupskich 
stowarzyszeń. 
Zbiórka chętnych w sobotę o godz. 
11 przy pomniku ku czci Polaków po
mordowanych przez hitlerowców. 
Worki i kontenery będą na miejscu, 
ze sobą należy wziąć rękawiczki. 
Będzie to już trzecia taka akcja spo
łeczna. W ubiegłym miesiącu 
słupszczanie mogli posprzątać La
sek Północny oraz tereny leżące 
wzdłuż rzeki Słupi. (DMK) ©® 

Daniel Klusek 
59 848 81 21 (w godz. 9.00-17.00) 
daniel.klusek@gp24.pl 

Druty kolczaste 
już nie zagrażają 
przechodniom 

Jazda po chodniku, 
tylko gdy jest ścieżka 

Czytelniczka z ul. Paderewskiego twierdzi, że część rowerzystów 
jeździ po chodniku, na której nie ma wyznaczonej ścieżki 

Stupsk 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

O problemach rowerzystów pi
szemy regularnie. Tym razem 
z naszą redakcją skontaktowała 
się słupszczanka, która narzeka 
na cyklistów. 
. Przy ulicy Paderewskiego co
raz częściej dochodzi do niebez
piecznych sytuacji z udziałem 
rowerzystów - twierdzi nasza 
czytelniczka. - Ścieżka rowero
wa usytuowana jest po stronie 
ulicy Paderewskiego, po której 
nie ma wyjazdów z podwórzy. 
Natomiast rowerzyści nagmin
nie korzystają z chodnika 
po przeciwnej stronie ulicy, na
rażając się na kolizję z wyjeżdża
jącym pojazdem. Dochodzi rów
nież do awantur z poruszający
mi się prawidłowo chodniłdem 
pieszymi. Proszę instytucje od
powiedzialne zabezpieczeństwo 
ruchu drogowego i pieszego 
w Słupsku o interwencję, zanim 
dojdzie tam do tragedii. 

Iwona Jakiel, zastępca ko
mendanta Straży Miejskiej 
w Słupsku, twierdzi, że rowe
rzyści, którzy jeżdżą niedozwo
loną stroną chodnika, popełnia
ją wykroczenie. 

- Zgodnie z przepisami, jeśli 
na chodniku jest wyznaczona 
ścieżka rowerowa, cykliści mo
gą się poruszać tylko tą drogą -
mówi Iwona Jakiel. - Jeśli jednak 

• Na chodniku, na którym nie ma wyznaczonej ścieżki rowerowej, można prowadzić rower, ale nie 
można po nim jechać. Za to grożą mandaty w wysokości nawet 500 złotych 

jej nie ma, rowerzyści powinni 
poruszać się jezdnią. Ci, którzy 
jeżdżą po chodniku> mimo że 
jest wyznaczona ścieżka rowero
wa, popełniają wykroczenie, 
za które mogą zostać ukarani 
mandatami na zasadach ogól
nych, czyli w wysokości od 20 
do nawet 500 złotych. 

Zastępca komendanta słup
skiej straży miejskiej dodaje, że 
podobne wykroczenia nie są czę
sto stwierdzane. Również spora
dycznie zdarza się, by piesi infor
mowali służby o takich przypad

kach. - Musielibyśmy sami zoba
czyć takich rowerzystów pod
czas patrolowania miasta - mó
wi Iwona Jakiel. 

Mandaty za jazdę po chodni
ku, na którym nie ma wyznaczo
nej ścieżki rowerowej jednak się 
zdarzają, o czym kilka miesięcy 
temu przekonał się pan Andrzej 
z Dębnicy Kaszubskiej, gdy ude
rzył w wyjeżdżający z jednego 
z podwórek samochód. Stało się 
to przy ul. Wiejskiej w Słupsku. 
- Nie zdążyłem wyhamować 
i uderzyłem rowerem w auto. Ni-

komu nic się nie stało, bo zarów
no ja, jak i kobieta kierująca au
tem jechaliśmy bardzo wolno-
opowiada pan Andrzej. - Ta pani 
wezwała jednak policję. I to 
od policjanta dowiedziałem się, 
że po tym chodniku nie wolno 
jeździć na rowerze. Dostałem 
250 złotych mandatu. • 
©® 

O Więcej na naszej stronie 
O sprawach zgłaszanych przez 
czytelników czytaj też na stronie 
www.gp24.pl 

Słupsk 

Po naszej interwencji Przed
siębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej zdemontowa
ło drut kolczasty przy chodni
ku przy ul. Szczecińskiej. 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

0 sprawie pisaliśmy we wczoraj
szym „Głosie". - Jak bardzo trze
ba nie mieć wyobraźni, aby roz
ciągnąć drut kolczasty tuż obok 
chodnika - mówił pan Bogdan, 
który zainteresował nas proble
mem. - Chodnik po tej stronie 
ulicy Szczecińskiej jest wąski. 
Przecież wystarczy, że ktoś zsu
nie się ze skarpy przy chodniku 
1 zatrzyma się na ostrych kolcach 
drutu. Jeśli wspólnota mieszka
niowa chce uniemożliwić ob
cym wstęp na swój teren, to 
niech to zrobi tak, żeby nikogo 
nie narazić na poranienie. 

Iwona Jakiel, zastępca ko
mendanta Straży Miejskiej 
w Słupsku, gdy dowiedziała się 
o problemie, wysłała na miejsce 
patrol funkcjonariuszy. - Straż
nicy ustalą, kto rozciągnął drut 
kolczasty i nakażą jego natych
miastowe usunięcie - mówiła. 

Ostatecznie niebezpieczny 
drut zdemontowali pracownicy 
PGM. - Przedmiotowy teren nie 
należy do wspólnoty mieszka
niowej, jak zasugerował czytel
nik, to teren miasta, przez nas 
administrowany, w związku 
z czym usunęliśmy druty kol
czaste - mówi Klaudia Godlew
ska, rzecznik prasowy PGM. 
- Osoba, która rozciągnęła drut 
przy chodniku, pozostaje dla nas 
niewiadomą i nie będziemy się 
w tę kwestię zagłębiać, ponie
waż nie jesteśmy agencją detek
tywistyczną. Zgodnie z deklara
cją straży miejskiej to właśnie 
ona ustali, kto mógł tego doko
nać. Nie był to na pewno żaden 
z naszych pracowników. • ©® 
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Od podeszew na buty 
po detale do kręgielni 
# Pracownicy Gumy Pomorskiej świętują 6o-lecie powstania firmy. 
Na podeszwach z Głobina chodzi połowa żołnierzy i policjantów 

SkuĘtsk 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Spółdzielnia Pracy Guma Po
morska zaczynała swoją dzia
łalność 60 lat temu w zakładzie 
przy ul. Partyzantów w Słupsku 
od naprawy dętek. Potem pro
dukowano tam opony do ma
szyn drogowych i tkaniny pow
lekane lateksem, np. na woj
skowe namioty. 

- Do siedziby w Głobinie 
przenieśliśmy się w 1986 roku. 
Uruchomiliśmy jednocześnie 
linię do bieżnikowania opon. 
Jednak i to już historia - mówi 
Krzysztof Kamiński, prezes za
rządu Gumy Pomorskiej. 

Dzisiaj firma zatrudnia pra
wie 40  osób i produkuje wyro
by techniczne gumowe 
i gumowo-metąlowe do prze
mysłu, podzespoły do hydrau
liki siłowej, amortyzatory uży
wane m.in. w przemyśle stocz
niowym. 

- Produkujemy też wyposa
żenie kręgielni w USA. Elemen
ty, dzięki którym kule rzucone 
na tor wracają na swoje miejsce -
mówi prezes. - Natomiast znacz
na część naszej produkcji to po
deszwy do butów wojskowych, 
policyjnych i strażackich. W tym 
zakresie współpracujemy z mi
nisterstwami spraw wewnętrz
nych i obrony narodowej. W bu
tach na naszych podeszwach 
obecnie chodzi połowa polskich 
żołnierzy i policjantów. 

Wiele wyrobów firma pro
dukuje też na indywidualne za
mówienia, często w niewiel
kich ilościach dla odbiorców 
w Polsce, Niemczech, Skandy
nawii i USA. - Mamy możliwoś
ci, by ręcznie robić różnego ro
dzaju elementy. Podejmujemy 
się tego, czego nie robią inni. 
Produkujemy elementy dla 
konkretnego zleceniodawcy. 
Dlatego naszych produktów nie 
widać na półkach w sklepach 
- mówi prezes. 

Produkty Gumy Pomorskiej 
powstają z gumy o różnych pa
rametrach: o różnej twardości, 
ścieralności, odporności 
na czynniki chemiczne czy at
mosferyczne. 

- Mamy własne receptury 
i w urządzeniu, które jest ser-

> Zakład w Głobinie zatrudnia prawie 4 0  osób. Podejmuje się produkcji również pojedynczych 
elementów dla konkretnych zleceniodawców 

» Prezes Krzysztof Kamiński mówi, że znaczna część produkcji Gumy Pomorskiej to podeszwy 
do butów wojskowych, policyjnych i strażackich 

cem zakładu, tzw. mikserze, 
mieszamy składniki, które fi
nalnie dają produkt o odpo
wiednich parametrach. Goto
wą gumę wytłaczamy w odpo
wiednie kształty i wulkanizuje
my w prasach w wysokiej tem
peraturze - mówi szef firmy. 

Guma Pomorska to spół
dzielnia pracy. Jedna z dwóch 
takich, obok Lotonu, które zo
stały jeszcze w regionie słup
skim. 

- Tu wszyscy pracownicy 
są jednocześnie spółdzielca
mi, a niektórzy pracownicy 
są tu zatrudnieni od lat. Nasz 
rekordzista pracuje 36 lat, 
choć już ma prawa emerytal
ne - mówi Krzysztof Kamiń
ski. 

Spółdzielnia Guma Pomor
ska kładzie duży nacisk na sfe
rę socjalną. 

- Na stołówce dostępne jest 
mleko. To zaszłość z minionych 

lat, ale wiele osób z tego przy
wileju korzysta - mówi Krzysz
tof Kamiński. - Co ważne, uda
je  nam się funkcjonować bez 
kredytów, a nasz roczny obrót 
to około pięciu milionów zło
tych.# 
©<E> 

O Więcej na naszej stronie 
Zobacz film o produkcji w Gumie 
Pomorskiej na 
www.strefabiznesu.gp24.pl 

Dwa tysiące 
złotych - taka jest 
różnica w OC 
Pieniądze 

Na początku roku wzrosły ce
ny komunikacyjnych ubezpie
czeń O C  To pierwsze oznaki 
zapowiadanych przez ubez
pieczycieli podwyżek. 

Wojciech Frelkhowski 
wojciech.frelichowski@gp24.pl 

Od l kwietnia każdy z ubezpie
czycieli musi stosować się 
do wytycznych Komisji Nadzo
ru Finansowego (KNF), które 
mają poprawić jakość obsługi 
klienta po zgłoszeniu szkody. 
Ubezpieczyciele mają m.in. za
cząć ściślej pilnować terminów 
wypłaty odszkodowań i zadbać 
o przejrzyste informowanie 
klienta o postępach realizacji je
go zgłoszenia. 

Wyższe ceny to oczywiście 
zła informacja dla kierowców. 
Powinni oni jednak pamiętać, 
że wzrost poziomu składek nie 
oznacza, że są one takie same 
u wszystkich ubezpieczycieli. 
W 2015 r. każdy kierowca wciąż 
może znaleźć dla siebie i tań
sze, i droższe oferty na OC. 

Świeżo upieczonego kie
rowcę wykupienie polisy samo
chodowego OC może koszto
wać nawet ponad 4,5 tysiąca 
złotych. Tak wynika z analizy 
przygotowanej dla „Głosu" 
przez multiagencję CUK Ubez
pieczenia. 

Tak wysoka stawka dotyczy 
przede wszystkim najmłod
szych kierowców, bo dla towa
rzystwa ubezpieczeniowego 
jest to grupa podwyższonego 
ryzyka. 

Multiagencja CUK Ubezpie
czenia przygotowała symulację 
dla przykładowego mieszkań
ca Słupska i Ustki w wieku 18 
i 30 lat. Autem, które stanowiło 
podstawę do tych wyliczeń, był 
popularny volkswagen golf IV 
1.6 z 2005 roku. 

Zatem 18-latek ze Słupska 
(czyli młody kierowca), posiada
jący prawo jazdy krócej niż rok 
i bez zniżek za kontynuację 
ubezpieczenia, może liczyć 
na najtańsze ubezpieczenie 
w kwocie 2014 zł. Jeśli jednak 
nie zada sobie trudu i nie poszu
ka odpowiedniej oferty, to 
może zapłacić za OC nawet 4022 
zł. 

Dla 18-letniego mieszkańca 
Ustki stawka za OC będzie się 
wahać w przedziale od 1777 zł 
(najtaniej) do 3805 zł (najdrożej). 

W przypadku 30-letniego 
kierowcy, posiadającego prawo 
jazdy od 10 lat i niemającego 
na swoim koncie żadnej szkody, 
w Słupsku najniższa stawka 
za OC wynosi 322 zł. Najdroższa 
-732 zł. 

Natomiast 30-letni ustczanin 
zapłaci mniej. Najniższa stawka 
wynosi 291 zł, najwyższa - 670 
zł. 

Jak widać z tej analizy, roz
piętość stawek za to samo 
ubezpieczenie jest spora. 
W przypadku 18-letniego 
słupszczanina wynosi ponad 
200 zł. Każdy ubezpieczyciel 
ma swoją politykę cenową, 
a zmiany w cenach dokonywa
ne są bardzo dynamicznie. To 
sprawia, że z dnia na dzień 
składki mogą się wyraźnie 
zmieniać. • 
©® 

W skrócie 

SfcUPSK/SPOTKAUHE 

Jakie dotacje i na co 
będą przeznaczone 
Lokalny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich oraz 
Pomorska Agencja Rozwoju 
Regionalnego zapraszają 
na spotkanie poświęcone 
możliwościom wsparcia inwe
stycji w ramach środków z UE 
na lata 2014-2020. Spotkanie 
odbędzie się 7 maja o godz. 10 
w Słupskim Inkubatorze 
Technologicznym, ul. Porto
w a  13B. (WF)©® 

SŁUPSK/SZ KOLENIA 
Bezpłatne szkolenia 
dla przedsiębiorców 
Polska Fundacja Przedsiębior
czości organizuje bezpłatne 
szkolenia: „ABC przedsiębior
czości, czyli jak założyć małą 
firmę" oraz „Dyscyplina fi
nansowa w działalności go
spodarczej oraz ulga na złe 
długi i korekta kosztów w teo
rii, praktyce i orzecznictwie". 
Szkolenia odbędą się 7 i 8 ma
ja w Słupsku w godz. 9-16 
w Słupskim Inkubatorze 
Technologicznym przy ul. 
Portowej 13B. Organizatorzy 
proszą o wcześniejszą reje
strację pod nr tel. 784 318 037. 
(WF)©® 
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O y i i s r  r e p o r t e r a  
Sylwia Lis 
59 8 4 8  8124  (w godz. 9.00-17.00) 
sylwia.lis@gp24.pl 

Najpierw wezwania, 
potem grzywna 
# Dziewięć rodzin z powiatu bytowskiego uchyla się od obowiązko
wych szczepień swoich dzieci 

Bytów 

Sylwia Lis 
sytwia.lis@gp24.pl 

Po dwa i pół tysiąca złotych ka
ry grzywny nałożył wojewoda 
pomorski na kilkanaścioro ro
dziców, którzy zbagatelizowali 
obowiązek obowiązkowych 
szczepień dzieci. 

Wysyłają wezwania 
i upomnienia 
Na tej liście nie ma rodzin z po
wiatu bytowskiego. Na razie. 
Bo tu wcale nie jest tak koloro
wo. Nieodpowiedzialnych ro
dziców nie brakuje. 

Wnioski o nałożenie kary 
do wojewody składa powiato
wa stacja sanitamo-epidemio-
logiczna. Bytowska placówka 
nie wystosowała takiego pisma, 
ale to nie oznacza, że tego nie 
zrobi. 

- Dotychczas państwowy 
powiatowy inspektor sanitarny 
w Bytowie nie złożył żadnego 
wniosku do wojewody pomor
skiego o nałożenie grzywny 

• Większość rodziców w powiecie bytowskim szczepi swoje 
dzieci 

TYSIĘCY ZŁOTYCH 
grzywny może otrzymać 
rodzic, który nie zaszczepi 
swojego dziecka 

na osoby uchylające się od obo
wiązkowych szczepień ochron
nych - mówi Anna Krefft, pań
stwowy powiatowy inspektor 
sanitarny w Bytowie. - Poszcze
gólne sprawy dotyczące osób 
uchylających się od obowiązko
wych szczepień ochronnych 
znajdują się na różnych etapach 
postępowania administracyj
nego. 

Czyli na razie stacja do rodzi
ców wysyła wezwania i upom

nienia, aby zaszczepili swoje 
dzieci. 

Czy to duży problem? 
- W powiecie bytowskim 

obecnie jest dziewięć osób, 
u których nie wykonano obo
wiązkowych szczepień ochron
nych - mówi Anna Krefft. 

Przyczyny mogą być różne: 
zapomnienie o obowiązku 
szczepienia, przekładanie wi
zyty u lekarza, wreszcie strach 
przed szczepieniami. Ci rodzi

ce muszą mieć jednak świado
mość, że takie zachowanie mo
że nieść za sobą poważne kon
sekwencje. 

Kara-nawet 
dziesięć tysięcy 
- Grzywna w celu przymusze
nia do szczepienia może być na
kładana kilkakrotnie w tej sa
mej lub wyższej kwocie - mówi 
Anna Krefft. Każdorazowo na
łożona grzywna może wynosić 
nawet 10 tys. zł. Wysokości 
grzywny ustalana jest przez 
wojewodę pomorskiego. 

Co roku obowiązek szcze
pień w powiecie bytowskim 
dotyczy około sześciu tysięcy 
maluchów. Co roku też zdarza
ją się sytuacje, że rodzice uchy
lają się od tego obowiązku. 

Które szczepienia najczęś
ciej ignorują rodzice? Przede 
wszystkim te przeciw krztuśco-
wi, odrze, śwince, różyczce 
i polio. Chodzi o dzieci do trze
ciego roku życia. Lekarze pod
kreślają, że brak szczepień to 
brak ochrony przed zachorowa
niem na groźne choroby, które 
niosą za sobą poważne powi
kłania. Jedne z najpoważniej
szych to niepłodność w wyni
ku zapalenia jąder u chłopców 
po przebyciu świnki. • 
©® 

O Więcej na naszej stronie 

Opinie na ten temat 
znajdziesz na 
www.gp24.pl 

Będzie nowa 
nawierzchnia 
na ul. Kolejowej 
Ratusz ogłosił przetarg 
na przebudowę fragmentu uli
cy Kolejowej w Miastku. Za
miast płyt jumbo i dziur bę
dzie asfalt oraz kostka. 

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@gp24.pl 

W budżecie gminy Miastko 
na modernizację ulicy Kolejo
wej jest 350 tysięcy złotych. To 
o połowę mniej niż pierwotnie 
planowano. W projekcie budże
tu na 2015 rok było to 700 tysię
cy złotych. Większość radnych 
wrzuciła te pieniądze do ogól
nej remontowej puli na drogi 
bez wskazania konkretnych 
wydatków. Później remont uli
cy Kolejowej przywrócono, ale 
tylko w części, przypisując 
do niej 350 tysięcy złotych. 

Z ogłoszonego przetargu 
wynika, że przebudowany zo
stanie fragment ulicy Kolejowej 
od skrzyżowania z ulicą 
Pałucką do skrzyżowania z uli
cą Przyjaciół (na początku mia
ło być do ulicy Skautów). To 
około 165 metrów. Teraz jest 
tam dziurawa nawierzchnia 
z płyt drogowych. 

Nowa jezdnia będzie miała 
nawierzchnię asfaltową. Wyko
nany zostanie chodnik (które
go teraz nie ma), ścieżka rowe
rowa, zatoka parkingowa, zjaz
dy, oświetlenie uliczne. Częś
ciowo rozbudowana zostanie 
też kanalizacja deszczowa. 

Oferty na wykonanie prac 
będą przyjmowane do 6 maja 
tego roku. Termin przebudowy 

to 31 stycznia 2016 r., a więc tro
chę nietypowy. Wyjaśnia to 
burmistrz Ramion. 

- Taki termin to dla nas wen
tyl bezpieczeństwa. Zwiększy
liśmy zakres przebudowy o po
nad sto metrów i to powoduje, 
że modernizacja będzie droż
sza. Jaki ostatecznie będzie 
koszt, przekonamy się po roz
strzygnięciu przetargu, a sty
czeń 2016 roku jako termin za
kończenia inwestycji daje nam 
możliwość przesunięcia płat
ności na przyszły rok - oznaj
mia burmistrz Ramion. 

350 tysięcy 
złotych jest 

w budżecie gminy 
na przebudowę 
ulicy Kolejowej 

165-metrowy odcinek to naj
bardziej zaniedbany fragment 
ulicy Kolejowej. W jej części (od 
skrzyżowania z ulicą Kaszubską 
do skrzyżowania z ulicą Pałucką) 
jest asfalt. Dalej dziurawe płyty 
drogowe (ten odcinek będzie re
montowany w tym roku), a jesz
cze dalej droga gruntowa. 

Gmina ma plany, aby ulica 
Kolejowa odciążyła osiedlowy 
ruch na Zatorzu i została połą
czona z ulicą Jeziorną. Dlatego 
kilka lat temu wycięto część 
przydrożnych kasztanów (dro
ga częściowo miała mieć nieco 
inny przebieg niż obecnie). 
Na całą przebudowę nie ma 
jednak pieniędzy. • 
©® 

W skróci© 

FYTÓW/SPOTK AWC 
Wsparcie 
dla przedsiębiorstw 
Kaszubski Inkubator Przedsię
biorczości w Bytowie zaprasza 
chętnych na bezpłatne spotka
nie informacyjne pt. „Perspek
tywa 2014-2020 - wsparcie dla 
przedsiębiorców na rozwój 
działalności - przegląd progra
mów operacyjnych". Termin: 
14 maja (godz. 10-13). Zgłosze
nia pod numerem telefonu 59 
72124 77 do 11 maja. 
(ANG) 3 

MIASTKO/STAROStWO 
Utrudnienia 
z powodu remontu 
25 kwietnia rozpoczynają się 
prace remontowe związane 
z wymianą posadzki w głów
nym holu oddziału zamiejsco
wego Starostwa Powiatowego 
w Miastku. W związku z tym 
mogą nastąpić utrudnienia 
w obsłudze klientów w naj
bliższym czasie. Za wszelkie 
utrudnienia urząd przeprasza 
oraz prosi o wyrozumiałość. 
(ANG) 

sosrvtA/NAR mvm 
Kierowca był pod wpływem alkoholu i bez 
prawa jazdy, pasażer miał przy sobie narkotyki 
Do trzech lat pozbawienia wol
ności grozi 23-letniemu miesz
kańcowi gminy Bytów. Męż
czyzna był pasażerem samo
chodu, który kontrolowali po
licjanci. Funkcjonariusze zna
leźli przy nim narkotyki. Oka
zało się także, że 26-letni kie
rowca jest pod wpływem alko
holu i nie posiada prawa jazdy. 
Za kierowanie pojazdem bez 
uprawnień mężczyzna został 
ukarany 500-złotowym man
datem, natomiast 23-latek tra
fił do policyjnego aresztu. 
Śledczy przedstawili mu już 
zarzut posiadania narkotyków. 

Do kontroli samochodu marki 
Renault doszło niedaleko 
Soszycy. Mundurowi wyczuli 
woń alkoholu od kierowcy. 
Badanie alkotes-tem wykaza
ło, że mężczyzna w organi
zmie miał ponad 0,4 promila 
alkoholu. Natomiast 23-letni 
pasażer schował w odzieży za
winiątko z suszem roślinnym. 
Badanie narkotestem potwier
dziło, że jest to marihuana. 
Mężczyzna został przewiezio
ny do komendy. Noc spędził 
w policyjnym areszcie. Na
stępnie został zwolniony. 
( A N G )  

K Tyle zostało z samochodu, 
którym pijany kierowca 
uderzył w drzewo 

Pijany kierowca 
uderzył w drzewo 
Pijany kierowca (1,5 promila 
w wydychanym powietrzu) 
samochodu marki Renault 
uderzył w drzewo przy ulicy 
Wybickiego w Miastku. Do
znał niegroźnych obrażeń. 
Renault jechał od strony ulicy 
Słupskiej. Po wyjściu z łuku 
drogi, kierowca stracił pano
wanie nad pojazdem, wjechał 
na chodnik i uderzył w drze
wo. Na chodniku na szczęście 
nie było pieszych, a więc nic 
nikomu się nie stało. Utrud
nienia na drodze krajowej nr 
21 trwały ponad godzinę. 
( A N G )  
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Ĵ WYGRA] 
TMIESZKANII 

GŁÓWNY 
PARTNER LOTERII 

Biuro deweloperskie: 
ul. Zwycięstwa 196/5, Koszalin 

tel. 662-202-222 

PARTNER LOTERII 

CONT$?$£NTAL A U T O c r r m o t r ,  

Continental Auto 
ul. Szc edńska 40, Stupsk, 

tel: (059) 848-21-05 
mail: 8przedaz.continental@klamotors.pl 

Promocja 

Kto wygra Citroena? Jak grać w loterii? 
Losowanie już jutro! 

Zapraszamy Czytelników do redakcji „Głosu" w Szczecinie, 
przy ul. Nowy Rynek 3, o godzinie 12. na trzecie losowanie w loterii 

EwaKuczyńska-Gałach 
ewa.kuczynska@polskapress.pl 

Drodzy Czytelnicy, to już trze
cie losowanie nagród w tej lo
terii „Głosu". Tym razem loso
wać będziemy trzeci z samo
chodów - Citroen C-Elysee, sku
ter, telewizor, zestaw kina do
mowego, kamerę, urządzenie 
masujące, tablety, ekspres 
do kawy, aparat fotograficzny, 
robot kuchenny i sokowirów
kę. Wylosujemy 13 kopert! Być 
może szczęście uśmiechnie się 
do któregoś z Was. Przypomi
namy, że udział w tym losowa
niu biorą kupony i karty loteryj
ne, które dostarczyliście do na
szych redakcji do 17 kwietnia 
oraz te, które brały udział w po
przednich losowaniach w lote
rii „Wygraj mieszkanie z Gło
sem". Wasze szanse na nagro
dy cały czas się kumulują! 

Przyjdź z dzieckiem 
Zapraszamy na losowanie wraz 
z dziećmi, będziemy potrzebo
wać ich do roli „sierotek". Spo
tykamy się w Szczecinie. Pierw
szy raz mieszkańcy tego miasta 
będą świadkami tego, w jaki 
sposób losujemy szczęśliwców. 
Do tej pory widzieli losowania 
jedynie na żywo w Internecie. 
Tym razem także będziemy 
transmitować to wydarzenie. 
Zapraszamy na www.gp24.pl, 
startujemy o godz. 12! 

\ s k u t e r  
Citroen 

C-Elysee 

Kino domowe 
PIONEER 

Telewizor LCD 
FUNAI 46-

Urzqdzenie 
HOMEDICS 

SAMSUNG 
Galaxy  Tab 

e Ekspres 
d o  kawy 
SAECO 

MPM Kasia 
Sokowirówka 
CLATRONIC 

Losowanie prowadzone bę
dzie w obecności komisji z Pa
włem Miernikiem w składzie, 
która czuwać będzie nad jego 
prawidłowością. 

Mieszkanie nadal czeka! 
Jeszcze nie jest za późno, aby 
włączyć się do gry o wspaniałe 
mieszkanie. Wystarczy zbierać 
kupony, które codziennie dru
kujemy w „Głosie". Można też 
zwiększyć liczbę swoich losów 
zamawiając prenumeratę nasze
go dziennika z kartami loteryj

nymi. W ramach bonusu prenu
meratorzy, w trakcie trwania lo
terii, otrzymują ich aż 5! Karty 
drukowane są w jednym 
z dwóch miesięczników dla 
prenumeratorów pt.: „Ekstra 
Magazyn". Miesięczników tych 
nie kupisz w żadnym kiosku! 

Aktualnie przyjmujemy za
mówienia na prenumeratę po
ranną. To najwygodniejsza for
ma zakupu naszej gazety, bo
wiem codziennie, także w sobo
ty, trafia ona do skrzynek po
cztowych lub w wyznaczone 

przez klienta miejsce. W dodat
ku dostarczana jest we wczes
nych godzinach porannych! 
Szczegóły tej oferty znajdziecie 
w ramce poniżej. 

Zamówienia na poranną 
przyjmujemy za pośredni
ctwem naszego Serwisu Prenu
meratora pod numerem tel. 
8OO 20 35 35 lub 94 34 73 537 
(w godzinach 9.00- 12.00). 
Można również wysłać SMS 
na nr telefonu 71321 o treści: 
GLOSPRENUMERATA Koszt 
SMS-a to 1,23 zł z VAT. # 

Prenumerujesz? Zyskujesz! 
Tylko w prenumeracie na maj 
możesz zaoszczędzić 18,40 zł za „Głos". 

GŁOS 
POMORZA 

Cena „Głosu" na maj 

Prenumerata 
poranna 

3 9  zł 

Sprzedaż detaliczna 
w kioski / w sklepie 

57,40 zł 

Oferta dostępna tylko w Słupsku, Kobylnicy, Siemianicach oraz Ustce 

• Od piątku, 10 października, codziennie w „Głosie" ukazują się kupony. 
Każdy kupon jest numerowany (od 1 do 200), oznaczony datą 
wydawniczą oraz dniem tygodnia. 
• By mieć szansę na zdobycie mieszkania, samochodu lub innej 
nagrody wystarczy zebrać zestaw 10 kuponów z kolejnych następujących 
do sobie wydań „Głosu". 
* Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden 
zestaw złożony z 10 kolejnych, oryginalnych, wyciętych z gazety 
kuponów. 

Im więcej zestawów kuponów, 
tym większa szansa na wygraną! 
Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse na wygraną przez 
zgromadzenie jak największej liczby zestawów kuponów. Mogą to być 
zarówno zestawy złożone z kuponów z kolejnych wydań, jak też ich 
zwielokrotnienie. Każdy z uczestników loterii może nadesłać dowolną 
liczbę zestawów. Każdy komplet kuponów powinien być przesłany 
w osobnej kopercie. 

W czasie loterii odbędzie się jeszcze jedno losowanie nagród 
dodatkowych w Szczecinie oraz jedno główne w Koszalinie. W losowaniu 
nagród dodatkowych będzie można wygrać samochód, skuter, telewizor, 
kino domowe, kamerę, urządzenie masujące, 3 tablety, robot kuchenny, 
sokowirówkę, ekspres do kawy i aparat fotograficzny. 

Trzecie losowanie odbędzie się 23 kwietnia 2015 r., losowanie główne 
odbędzie się 27 czerwca 2015 r. 

Koperty z kuponami i kartami na trzecie losowanie można przesyłać lub 
dostarczać do 17 kwietnia 2015 r. włącznie pod jeden z podanych poniżej 
adresów biur loterii: 

* Głos Koszaliński, ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin 
• Głos Pomorza, ul. H. Pobożnego 19,76-200 Słupsk 
• Głos Szczeciński, ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin 

Ważne, aby na kopercie dopisać „Wygraj mieszkanie z Głosem". 

Wszelkich informacji o loterii udzieli: 
Irena Ożarowska 
pod bezpłatnym numerem tel. 800 20 35 35 
lub 94 347 35 37 (w godz. 9-12).  

WYGRA] 
' (MIESZKAŃ II Dziennik Pomorza 

Środa, 22.04.2015 r. Kupon nr 160 /200 

IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES ZAMELDOWANIA 

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ 

NR TELEFONU* ADRES E-MAIL* 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby loterii „Wygraj 
mieszkanie z Głosem" przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. 
Domaniewskiej 45 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 
2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zostałem poinformowany o prawie dostępu do 
treści moich danych oraz ich poprawiania oraz o dobrowolnym charakterze ich udostępnienia. 
Oświadczam, iż ani ja, ani członkowie mojej najbliższej rodziny (małżonek, rodzeństwo, wstępni, 
zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia) nie jesteśmy pracownikami oraz 
współpracownikami organizatora. Jestem osoba pełnoletnią. 

Podpis 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Media Regionalne 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45 w celach marketingowych i 
reklamowych produktów i usług własnych spółki Media Regionalne i innych podmiotów, a także na 
udostępnianie tych danych spółkom powiązanym z nią kapitałowo. Oświadczam, że zostałem/am 
poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolnym 
charakterze ich udostępniania. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie* 

Data i podpis * P o l e  n i e  i e s t  wymagane 
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O tym, dlaczego nie warto oszczędzać przy zakupie armatury łazienkowej, przekonać możemy się już po kilku 
miesiącach użytkowania. Niewłaściwy dobór baterii i brak rozwiązań oszczędzających wodę mogą negatyw
nie wpływać na funkcjonalność pomieszczenia i jednocześnie - wysokość rachunków. 
czytaj też na www.regiodom.pl 

Obowiązek meldunkowy miał zostać 
zniesiony - czy tak się stanie ? 

Prawo nakazuje meldować się, a jednocześnie nie 
przewiduje sankcji za niedopełnienie tego obowiązku. 

Wprowadzenie w życie tego zapisu wymagałoby zmiany 
szeregu innych ustaw, czego obawiają się eksperci rządowi 

Od 1 stycznia 2016 r. w Polsce 
niał zniknąć obwoiązek mel
dunku. Jednak eksperci uzna-
ą. że będzie to duże utrudnie
nie dla polskiej administracji. 

Edyta Hanszke 
edakcja@polskatimes.pl 

Zespół ekspertów 
wypowiedział ne
gatywną opinię 
o zniesieniu obo
wiązku meldowa
nia się w znoweli

zowanej ustawie z dnia 24 
września 2010 r. o ewidencji 
ludności, która weszła w życie 
od marca 2015 r. Eksperci uwa
żają oni, że brak obowiązku mel
dunkowego dla Polaków ozna
cza utrudnienia dla polskiej ad
ministracji. Wprowadzenie w ży
cie tego zapisu wymagałoby też 
zmiany szeregu innych ustaw, 
dopasowujących prawo do no
wej rzeczywistości. To oznacza, 
że zniesienie obowiązku mel
dunkowego w Polsce nie jest 
leszcze przesądzone, a przedsta
wiciele polskiej administracji 
spodziewają się kolejnej noweli 
do ustawy. Dotychczas obowią
zujące prawo nakazuje meldo
wać się i na czas stały i na pobyt 
czasowy, ale też nie przewiduje 
żadnych sankcji za niedopełnie
nie tego obowiązku. 

- Meldunek i wskazanie ak-
ualnego miejsca pobytu jest 
ważne do prowadzenia kore
spondencji przez administrację, 

sądy czy inne instytucje z oby
watelem - wyjaśnia Ewa Mo-
rawska-Jarye, naczelnik Wy
działu spraw obywatelskich 
Urzędu Miasta w Opolu. 

Obowiązek meldunkowy po
lega na zameldowaniu się lub 
wymeldowaniu z miejsca poby
tu stałego lub czasowego, zgło
szeniu wyjazdu albo powrotu 
poza granice Rzeczypospolitej 
Polskiej z zamiarem stałego po
bytu, jak i bez takiego zamiaru, 
ale na okres dłuższy niż 6 mie
sięcy. Obowiązek meldunkowy 
ciąży zarówno na obywatelach 
RP jak i na cudzoziemcach. 
Zgodnie ze stanowiskiem Try
bunału Konstytucyjnego (TK) 
wyrażonym w dniu 27 maja 
2002 roku zameldowanie w lo
kalu służy wyłącznie celom ewi
dencyjnym i ma na celu po
twierdzenie faktu pobytu w tym 
lokalu. Dotychczas miejsce za
meldowania służyło identyfi
kacji danej osoby np. w ban
kach czy na poczcie. Jednak te
raz po zniesieniu obowiązku 
wpisywania miejsca zameldo
wania w dowodzie te instytu
cje nie będą już miały możli
wości identyfikacji osób za po
mocą adresu. 

Najczęściej obowiązku 
meldunkowego dokonujemy 
rejestrując nowonarodzone 
dziecko w urzędzie stanu cy
wilnego. W takiej sytuacji mat
ka lub ojciec podaje miejsce za
meldowania dziecka, do które
go prawo ma rodzic, z którym 
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• Adres znika z nowych dowodów osobistych, ale obowiązek meldunku na razie pozostaje 

przebywać będzie dziecko. 
W przypadku rodziców, którzy 
żyją w związku nieformalnym, 
dziecko zostaje zameldowane 
w miejscu, gdzie zameldowana 
jest matka. Zameldowanie się 
na pobyt stały oznacza zamiesz
kanie w określonej miejscowoś
ci pod oznaczonym adresem 
z zamiarem stałego przebywa
nia. W tym samym czasie moż

na mieć tylko jedno miejsce po
bytu stałego. Można dokonać 
zameldowania na pobyt stały: 
bez równoczesnego wymeldo
wania się z poprzednich miejsc 
pobyt; z równoczesnym wy
meldowaniem się z dotychcza
sowego miejsca pobytu. Zamel
dowanie z równoczesnym wy
meldowaniem polega na doko
naniu zameldowania w miejscu 

nowego pobytu bez koniecz
ności stawienia się w organie 
gminy dotychczasowego miej
sca pobytu w celu dokonania 
wymeldowania. W takim przy
padku wymeldowanie z do
tychczasowego miejsca pobytu 
stałego następuje automatycz
nie, natomiast osoba równo
cześnie może wymeldować się 
również z miejsca pobytu cza

sowego, jeżeli takie posiada. Za
meldowania na pobyt stały do
konuje się w formie pisemnej 
w gminie, w której osoba za
mieszkuje. Zameldowania moż
na dokonać: osobiście, przez 
pełnomocnika po okazaniu 
przez niego do wglądu jego do
wodu osobistego lub paszpor
tu. Za osobę nieposiadającą 
zdolności do czynności praw
nych lub posiadającą ograniczo
ną zdolność do czynności praw
nych obowiązek meldunkowy 
wykonuje jej przedstawiciel usta
wowy, opiekun prawny lub inna 
osoba sprawująca nad nią fak
tyczną opiekę w miejscu ich 
wspólnego pobytu. Zameldowa
nie wstosunku do dzieci obywa
teli polskich, urodzonych na te
rytorium Rzeczypospolitej Pol
skiej, jest dokonywane z urzędu 
przez kierownika urzędu stanu 
cywilnego sporządzającego akt 
urodzenia. Zameldowanie na po
byt stały dziecka następuje 
z dniem sporządzenia aktu uro
dzenia, w miejscu stałego poby
tu rodziców albo tego z rodziców, 
u którego dziecko stale przeby-
wa.W przypadku braku miejsca 
pobytu stałego rodziców, zamel
dowanie nastąpi w miejscu po
bytu adresu czasowego rodzi-
ców natomiast w przypadku bra
ku jakiegokolwiek miejsca poby
tu rodziców, kierownik urzędu 
stanu cywilnego nie dokona za
meldowania lecz pouczy o obo
wiązku jego dopełnienia przez 
rodziców.#©® 

Nie każda spłata pożyczki mieszkaniowej daje prawo do zwolnienia z podatku 

Sprzedając nieruchomość 
N niektórych przypadkach 
nusimy się podzielić z fisku
sem. Sprawdź kiedy taki zysk 
jest nieopodatkowany. 

Warek Siudąj 
FaxCare 

• y v y k l e  fiskus uznaje,  że 
W przeznaczenie pieniędzy 

••uzyskanych ze sprzedaży 
mieszkania czy domu na spłatę 
<redytu czy pożyczki zaciągnię-
:ej na zakup nieruchomości, wy
pełnia tzw. cele mieszkaniowe. 
\ więc od kwot uzyskanych ze 

sprzedaży lokalu a przeznaczo
nych na spłatę nie trzeba płacić 
podatku. Jednak nie zawsze -
okazuje się bowiem, że ważne 
jest, kto tej pożyczki udzielał. 
Wpływy ze sprzedaży nierucho
mości, która była w posiadaniu 
podatnika dłużej niż 5 lat, są 
zwolnione z podatku. Jednak 
często zdarza się, że sprzedawa
ne są mieszkania, domy czy 
grunty, które zostały nabyte 
w okresie krótszym niż 5 lat. 
I wówczas ratunkiem przed od
daniu fiskusowi części zysków 
jest przeznaczenie ich na cele 
mieszkaniowe, a to co jest tym 

celem mówi art. 21 ust. 25 pkt. 1 
i 2 ustawy o podatku dochodo
wym od osób fizycznych. A więc 
jest to zakup mieszkania, domu 
oraz gruntu przeznaczonego 
na budowę budynku mieszkal
nego albo udziałów w gruncie, 
a także zakup spółdzielczego 
prawa własnościowego do loka
lu. Poza tym, do wydatków 
mieszkaniowych można zaliczyć 
spłatę kredytu lub pożyczki, za
ciągniętej na te cele przed uzy
skaniem przychodu. Na ten prze
pis liczył autor wniosku o inter
pretację podatkową, który nabył 
w styczniu 2013 r. nabył miesz

kanie i zamierza je  sprzedać, 
a część wpływów chce przezna
czyć na spłatę pożyczki, zaciąg
niętej na cele mieszkaniowe. Tej 
pożyczki udzielił mu sąd apela
cyjny, którego to wnioskodawca 
jest pracownikiem. 

Do wydatków 
mieszkaniowych 

można zaliczyć 
spłatę kredytu lub 

pożyczki 

We wniosku o interpretację 
jego autor napisał, że środki prze
znaczone na spłatę części po
życzki powinny być zwolnione 
z podatku, jako że pożyczka zo
stała przeznaczone na wymie
nione w art. 21 ustawy cele 
mieszkaniowej. Tymczasem Dy
rektor Izby Skarbowej w Katowi
cach w interpretacji wydanej 2 
kwietnia 2015 r. (sygnatura 
IBPBII/2/4511-9/ 15/AK) stwier
dził, że jego stanowisko jest błęd
ne i nakazał mu zapłatę podat
ku. Ważne jest, kto pożycza W in
terpretacji wskazał bowiem, że 
nie każda pożyczka - choćby rze

czywiście została przeznaczona 
na cele mieszkaniowe - jest tą, 
którąmożna spłacić zapieniądze 
uzyskane ze sprzedaży nieru
chomości i uzyskać zwolnienie 
podatkowe. Ustawa bowiem 
mówi wyraźnie, że chodzi wy
łącznie o pożyczki i kredyty za
ciągnięte „wbanku lub spółdziel
czej kasie oszczędnościowo-kre
dytowej". Jako że pożyczka wzię
ta przez wnioskodawcę została 
zaciągnięta w sądzie apelacyjnym 
- a więc faktycznie udzielił je j  
Skarb Państwa, więc po prostu 
się nie kwalifikuje do zwolnienia 
podatkowego.# 
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Serdecznie zapraszamy 

wszystkich przedsiębiorców i osoby prywatne 
do korzystania z usług 

Zakładu Technicznej Obsługi Pojazdów PGKSp. z o.o. 
w Słupsku, 

ZTOP PGK S p , :  e.c. w Srupsku, H S A S  *"?-20v 5<ucsk 

Oferujemy pełną gamę 
diagnostyki i napraw różnego rodzaju 

samochodów ciężarowych, 
dostawczych i specjalistycznych. 

Mechanika 
Elektromechanika 
Diagnostyka komputerowa 
Naprawy hydrauliki siłowej 
Wulkanizacja, wymiana opon 
Lakierowanie 
Naprawy blacharskie, spawalnicze 

Konkurencyjne ceny, specjalistyczny sprzęt, doświadczeni fachowcy -

korzystaj z usług najlepszych! 

Tel. 59 841 43 69 

SPECJALIZUJEMY SIĘ  V 
W NAPRAWACH POJAZDÓW MARKI MAN 

Zapraszamy do nowo otwartego skupu! 

S K U P  S U R O W C Ó W  W T Ó R N Y C H  
Przyjmujemy od osób fizycznych: 

Stłuczkę szklaną mix (słoiki i butelki) 
Stłuczkę szklaną białą (słoiki i butelki) 
Czyste gazety (bez gazet kolorowych, reklam, książek) 
Makulaturę kartonową (czysta, bez folii i taśmy klejącej) 

m T /4jf' 

PGK Sp. z o.o. w Słupsku 
ul, Bałtycka 11 a, 76-200 Słupsk 

W, 59 84&S&49 
Przyjmujemy także materiały ropopochodne: 

oleje, filtry, sorbenty, emulsje, chłodzi 
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http://www.gp24.pl
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Rośliny, których nie musisz 
kosić: alternatywa dla traw 

Do obsadzania dużych powierzchni najlepsze są rośliny z płożącymi pędami 
Nasiona wysiewamy na przełomie wiosny i lata do rozsadnika 

Edyta Hanszke 
redakcja@polskatimes.pl 

T
rawnik nie jest je
dynym sposobem 
na to, by mieć zie
loną połać w ogro
dzie. Jest wiele roz
wiązań, które mo

żemy stosować zamiast trawni
ka. Jednym z nich są trawy oz
dobne, które z powodzeniem 
zastępują trawnik i, a nie są wy
magające w uprawie. Nie dość, 
że z powodzeniem i dobrym 
efektem zastępują trawę, to jesz
cze można po nich chodzić. 
W dodatku dobrze radzą sobie 
w miejscach, gdzie wiele roślin 
włącznie z trawą nie chce rosnąć. 
Mowa o roślinach okrywowych, 
zwanych też zadamiającymi. 
Rozrastają się one na boki, a pę
dy nierzadko zakorzeniają w zie
mi, tworząc coś przypominają
cego dywan lub zbitą darń. 
Sprawdzą się one w miejscu, 
gdzie gleba jest sucha albo w cie
niu, który przyciąga mech. Rośli
ny okrywowe nadają się również 
na skarpy, wzniesienia w ogro
dzie i miejsca, do których trud
no dotrzeć kosiarką, np. między 
gęstymi krzewami. Do wyboru 
mamy rośliny zadamiające zie
lone lub kwitnące. Przy wybo
rze tych roślin kierujmy się wa

;;c 

< : . ;  -
. a-

' A  

Żeby w krótkim czasie uzyskać gęsty dywan z roślin, trzeba 
sadzić po kilkanaście sadzonek na metr kwadratowy ziemi 

runkami, jakielubią, żeby mogły 
szybko bez specjalnej pomocy 
się rozrastać. Do obsadzania du
żych powierzchni najlepsze są 
rośliny szybko rosnące, o silnych 
rozłogach lub płożących pędach, 
które zakorzeniają się w podło

żu, tworząc gęsty dywan. Co 
ważne, rośliny zadamiające 
można łatwo rozmnażać - ro
zrośnięte dzielimy na mniejsze 
egzemplarze i zakorzeniamy. 
Niektóre można siać też z na
sion, m.in. dzwonka karpackie

go, goździka kropkowanego, ma
cierzankę, rozchodniki czy wie
siołka missouryjskiego. Nasiona 
wysiewamy na przełomie wios
ny i lata do rozsadnika, a jesienią 
przenosimy rośliny do przekopa
nej i oczyszczonej z chwastów 
ziemi. Żeby w krótkim czasie 
uzyskać gęsty dywan, trzeba sa
dzić po kilkanaście sadzonek 
na metr kwadratowy ziemi. 
- Trawnik mogą też zastąpićbar-
dzo ostatnio popularne trawy 
ozdobne - podpowiada Maciej 
Krysta z Centrum Ogrodniczego 
"Zielono mi" w Opolu. - Ładnie 
wyglądają, są wytrzymałe, od
porne na choroby, łatwe w upra
wie, no i nie trzeba ich kosić -
podkreśla Krysta. Należą 
do nich: miskanty, trawy 
pampasowe, turzyce, rozplenice, 
które tworzą kępy. Łatwo je 
komponować z innymi roślina
mi, zasłaniają puste miejsca 
po roślinach, które szybko prze-
kwitają, nie są wymagające w 
uprawie. Większość z nich woli 
stanowiska nasłonecznione, ale 
np. turzyce dobrze rosną w cie
niu. Trawy ozdobne mają różną 
wysokość: od kilku centyme
trów do ponad trzech metrów. 
Ich prawdziwą ozdobą są wielo
barwne liście od: niebieska
wych, poprzez srebrzyste, czer
wonawe, aż po żółtawe. # ©O 

Trawy ozdobne -jakje 
sadzić i pielęgnować 
Uprawa i pielęgnacja traw oz
dobnych jest mniej czaso
chłonna niż klasycznego traw
nika. Można j e  również hodo
wać w donicach. 

Ilona Binkowska 
redakcja@polskatimes.pl 

Trawy ozdobne mają róż
ną wysokość: od kilku 
centymetrów do ponad 

trzech metrów. Najwyższe są 
miskanty i niektóre ostnice. 
Wśród niskich, dywanowych 
wymienić można choćby ko
strzewę owczą czy miotlastą. 
Ozdobą są liście traw i kwiato
stany. Mogą być gładkie lub 
prążkowane poprzecznie i pod
łużnie, mieć cętki, plamki, 
kropki. Wiele odmian średnich 
i wysokich wytwarza piękne 
wielobarwne kwiatostany. 
Otrzymują się one na roślinie 
przez całą zimę, nadając ogro
dowi niezwykłego uroku. Moż
na j e  też zasuszać i ustawiać 
w wazonie jako samodzielną 
ozdobę lub z innymi suszony
mi roślinami. Trawy ozdobne 
lubią słoneczne miejsca. Niskie 
kępkowe trawy sadzi się naj
częściej w grupach. Trawy wy
sokie pięknie wyglądają np. 
na zadbanym trawniku. Sadzi 
się je wtedy pojedynczo. Wiele 
gatunków dobrze czuje się 
w pobliżu oczka wodnego. Są 
i takie, które nadają się 
na skalniaki. Generalnie trawy 
lubią miejsca słoneczne. Są 
wtedy silniejsze i odporniejsze 
na mrozy. Traw nie należy ob
ficie nawozić. Wystarczą im 
niewielkie dawki nawozu wie

loskładnikowego. Przenawożo-
ne, zwłaszcza azotem, mogą 
być zbyt wybujałe i pokładać 
się. 
Trawy można posadzić też 
w donicach. Ponieważ wybór 
gatunków traw jest ogromny, 
a ponadto w obrębie gatunków 
jest wiele odmian, dobrze jest 
na początku nie przesadzać 
z ogrodniczymi ambicjami. Być 
może (zwłaszcza gdy mamy 
nieduży ogród) wystarczy jed
na piękna wysoka kępa 
miskanta cukrowego lub np. 
rząd traw o mniejszej wysokoś
ci posadzony przy tarasie lub 
oczku wodnym. 

Trawy można też sadzić 

rxr 
Kwiatostan traw 

ozdobnych 
utrzymuje się 

nawet przez całą 
zimę 

w donicach na tarasie lub 
na balkonie. Wtedy jednak trze
ba pamiętać o szczególnie pie
czołowitej ochronie systemu ko
rzeniowego roślin przed mro
zem. Dobrym sposobem jest 
obudowanie donicy styropia
nem i wypełnienie pustych 
przestrzeni kawałkami materia
łu lub makulaturą oraz zabezpie
czenie gleby od góry. Rosnące 
w gruncie trawy też warto za
bezpieczyć na zimę warstwą 
kory. Dotyczy to zwłaszcza 
młodych egzemplarzy traw wy
sokich. • ©® 

PRAWO 

Bankom będzie 
trudniej o egzekucje 
Trybunał Konstytucyjny 
uznał, że prawo do wystawia
nia bankowego tytułu egzeku
cyjnego jest przywilejem ban
ków, naruszającym zasadę 
równego traktowania w trzech 
aspektach: w relacji między 
bankiem, a jego klientem, 
w relacjach między bankami 
jako wierzycielami, a pozosta
łymi podmiotami będącymi 
wierzycielami oraz w rela
cjach między dłużnikami ban
ków i dłużnikami innych pod
miotów. Bankowy tytuł egze
kucyjny to był najważniejszy -
i zarazem wzbudzający naj
większe kontrowersje - instru
ment bankowców w walce 
z nierzetelnymi płatnikami. 
Teraz bankowcy będa musieli 
oddawać sprawy do sądu jak 
każdy. (ZB) 

RYNEK WTÓRNY 

Nie opłacalny najem 
mieszkań w Polsce 
W Polsce za cenę zakupu 
mieszkania można je wynaj
mować przez 15 lat. Jest to 
okres o 10 lat krótszy niż euro
pejska średnia oraz dwa razy 
krótszy niż w Niemczech - wy
nika z szacunków Lion's Bank. 
Dane te pokazują, że czynsze 
„nad Wisłą" są relatywnie wy
sokie w porównaniu do war
tości nieruchomości. Gorzej 
jest tylko w Rumunii czy 
na Węgrzech. Zupełnie inaczej 
sytuacja wygląda na terenie 
Monako. Tam za cenę zakupu 
nieruchomości można wynaj
mować ją prawie całe życie. 
Najemcy mogą tu cieszyć się 
najatrakcyjniejszym pozio
mem czynszu, którego suma 
dopiero po prawie 66 latach 
zrówna się z wartością nieru
chomości. Kolejnymi krajami, 
gdzie poziom czynszu może 
faworyzować najem są Austria 
i Cypr. Tatj ten okres wyniesie 
piero po odpowiednio 46 i 42 
latach. (SZSZ) 

Skalniaki: jakje stworzyć i jakimi roślinami obsadzić 

Planując przydomowy 
skalniak ograniczyć może nas 
tylko wyobraźnia. Należy pa
miętać. że skalniak to  nie tylko 
kwiaty i kamienie. 

Anita Koszałkowska 
redakcja@polskatimes.pl 

Skalniak nie jest rabatą jed
nolitą, mogą na nim rosnąć 
rośliny mające różne wy

magania. Jedne lubią słońce, in
ne cień, jedne znoszą wiatry, in
ne wolą miejsce osłonięte. Są ta
kie, które wolą miejsce rozległe 
i takie, którym wystarczą szcze
liny między kamieniami. Dlate
go planując stworzenie 
skalniaka, trzeba mieć na uwa
dze różne potrzeby roślin. Jeśli 
nie mamy naturalnej skarpy, np. 
przy murku garażowym lub 
po wyciętym, starym drzewie 
możemy ją samodzielnie usy
pać. Zazwyczaj ziemia w 
skalniaku jest identyczna z tą, 
którą mamy w ogrodzie. Ideal

ne będą piaski gliniaste lub 
spłaszczone gliny, które może
my wzbogacić torfem lub kom
postem. Trzeba też pamiętać 
o odpowiednim odczynie gleby. 
Trzeba zaplanować miejsca dla 
roślin wapniolubnych i takich, 
które do odpowiedniego wzro
stu potrzebują ziemi zakwaszo
nej. Miejsca te należy oddzielić 
od siebie np. kamieniami. Ka
mienie jak w naturze są nie 
tylko ozdobą, ale mają stwo
rzyć naturalny klimat. Można 
wykorzystać otoczaki i pia
skowce lub sprowadzić z ka
mieniołomów odłamki skał. 
Należy jednak pamiętać, by nie 
przesadzić z liczbą kamieni. Le
piej zastosować kilka dużych 
głazów niż kilkanaście mniej
szych. Można też wykorzystać 
stare pnie drzew i konary. 
Przed posadzeniem roślin trze
ba bardzo dokładnie oczyścić 
ziemię, by nie przeoczyć perzu 
czy skrzypu, które szybko roz-
przestrzenią się po rabacie. Sa

dząc rośliny na skalniaku nale
ży zwrócić uwagę na ich mrozo
odporność. Zazwyczaj są one 
odporne, ale jeśli posadzimy ga
tunki ciepłolubne, trzeba będzie 
na zimę okryć je igliwiem. Więk
szość roślin skalnych poradzi so
bie z dłuższym okresem suszy, 
ale nie za długim. Wiosną i jesie
nią wszystkie rośliny potrzebu
ją wilgoci. Podobnie - w trakcie 
upalnego lata, szczególnie gdy 
wyjeżdżamy na urlop. Podlewać 
należy rankiem lub pod wieczór, 
delikatnym strumieniem, by 
spływająca woda nie wypłuki
wała roślin. 
Gatunki roślin skalnych: 

Do aranżacji 
skalniaka możemy 
wykorzystać stare 

pnie drzew i mini 
źródełko 

Dzwonki: tworzą luźne kępy, 
lubią się rozrastać, dlatego na
leży wybrać dla nich większe 
połacie, by mogły swobodnie 
się rozprzestrzeniać. Gleba po
winna być przepuszczalna, 
żwirowo-próchnicza, a stano
wisko półcieniste lub osłonięte 
w trakcie największgo nasło
necznienie. Są mrozozodpome. 
Płomyk: Łodygi tworzą gęste 
poduszczeczki, z których wy
rastają jasnoróżowe, białe lub 
liliowe drobne kwiatki, które 
kwitną w maju. Lubią glebę 
piaszczysto - gliniastą, a stano
wisko słoneczne lub lekko ocie
nione. Roślina wrażliwa na nad
miar wilgoci. 
Ułudka wiosenna: Delikatne 
niebieskie kwiaty kwitną już 
w marcu. Roślina tworzy jasno
zielone kępki. Z łatwością zadar-
nia teren, dlatego nadaje się 
na dolne tarasy skalniaków lub 
pod drzewa. Potrzebuje stano
wiska zacienionego, ziemi 
próchniczej i wilgotnej. • ©® 
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Ekspertka wyjaśni, kto ma bezpłatny abonament RTV. Podpowie, jakie dokumenty są potrzebne, by załatwić 
ulgę na poczcie. Poinformuje, czy trzeba płacić abonament, jeśli co miesiąc opłacamy kablówkę. 
Czytaj jutro w Poradniku „Głosu Dziennika Pomorza" 

Żywność tradycyjna 
to często tylko hasło 
• Produkty reklamowane są jako domowe, tradycyjne, swojskie. 
• Kupując je, oczekujemy, że takie właśnie będą. Nie zawsze są.. 

# Czytaj informacje o składzie produktów żywnościowych, a będzie wiedział, czy na przykład mięso i wędliny są naprawdę swojskie. 

oprać. Katarzyna Borek 
kborek@gazetalubuska.pl 

Z domowej spiżarni, staropol
ski, wiejska specjalność... Gdy 
kupujemy taki produkt, ocze
kujemy, że nie zawiera substan
cji dodatkowych i został wy
tworzony z naturalnych skład
ników. Prawo też zakazuje 
wprowadzania konsumentów 
w błąd. Na przykład sugerowa
nia im, że kupują produkt bez 
konserwantów, gdy w rzeczy
wistości on je zawiera. Tyle te
oria. W praktyce wygląda to 
tak, że w trzecim kwartale 2014 
roku inspektorzy inspekcji han
dlowej w całej Polsce, na zlece
nie Urzędu Ochrony Konkuren
cji i Konsumentów, sprawdzali 
jakość i oznakowanie produk
tów sprzedawanych jako do
mowe, tradycyjne, naturalne, 
bez konserwantów, wolne 
od GMO i im podobne. 
Pod uwagę brano wykaz skład
ników, rodzaj produktu, sposób 
rozmieszczenia i wyekspono
wania obowiązkowych i dobro
wolnych informacji na etykie
cie lub w miejscu sprzedaży, 
a także szatę graficzną opako
wania. W160 różnego rodzaju 

Vi 4 i ' i 

sklepach inspektorzy skontro
lowali 966 partii produktów. Za
kwestionowano co trzecią (300 
partii-31 proc.)... 

To trzeba wiedzieć 
Poza oznakowaniem obowiąz
kowym (takim jak dane o naz
wie, składzie i zawartości), 
przedsiębiorcy znakują żyw
ność informacjami dobrowol
nymi, zamieszczanymi z włas
nej inicjatywy. Są to wszelkie 
dane, że produkt jest tradycyj
ny, naturalny czy domowy. 
Oznakowanie dobrowolne nie 
zawsze przekazuje prawdę 
o wyrobie, więc konieczne jest 
zwrócenie uwagi m.in. na infor
macje obowiązkowe. 

Informacje obowiązkowe 
o produkcie spożywczym 
To one powinny być podstawą, 
na jakiej podejmujemy nasze 
zakupowe decyzje. 

Zapamiętaj: informacje obo
wiązkowe to takie, do podania 
których producent czy sprze
dawca zobowiązany jest na mo
cy prawa. 

W przypadku żywności pa
kowanej jest to: #jej nazwa, # 
wykaz składników wraz z za
znaczonymi w nim alergenami, 

# ilość netto, * data minimal
nej trwałości lub termin przy
datności do spożycia, # wszel
kie specjalne warunki przecho
wywania lub warunki użycia, 
# nazwa lub firma i adres pod
miotu odpowiedzialnego za in
formację na temat żywności. 

Warto wiedzieć: informacje 
obowiązkowe znajdują się 
przeważnie w nieeksponowa-
nej części opakowania, na przy
kład na jego spodzie. Jeżeli 
oznakowanie nieobowiązkowe, 
fantazyjne, widoczne w głów
nej części opakowania sugeru
je  inne, lepsze cechy produktu 
niż wskazano w części obo
wiązkowej, to najprawdopo
dobniej producent próbuje 
wprowadzić nas w błąd... 
Na przykład w eksponowanej 
części etykiety znajduje się naz
wa „kiełbasa z cielęciną", a do
piero z wykazu składników do
wiadujemy się, że cielęciny 
w wyrobie to 2 proc. 

Obowiązkowe informacje 
w przypadku żywności niepa-
kowanej, na przykład takiej 
sprzedawanej na wagę, to: 
# nazwa środka spożywczego 
(nie wystarczy fantazyjna), 
śnazwa albo imię i nazwisko 
producenta, # wykaz składni

ków, z uwzględnieniem alerge
nów. Informacje muszą być po
dane w miejscu sprzedaży 
na wywieszce dotyczącej dane
go produktu lub w inny sposób, 
ale w miejscu dostępnym bez
pośrednio dla klienta. 

Czytaj informacje 
o składzie! 
To najprostsza metoda na unik
nięcie wprowadzenia w błąd, 
również poprzez napisy wid
niejące na produkcie. Warto 
wiedzieć, że zasady używania 
określeń domowa, tradycyjna, 
naturalna, bez konserwantów, 
bez barwników, bez sztucznych 
słodzików, wolna od GMO, 
w znakowaniu żywności nie 
zostały szczegółowo uregulo
wane. Bywają używane zupeł
nie bezzasadnie - jako uatrak
cyjnienie przekazu marketin
gowego i nierzadko nie niosą ze 
sobą żadnej informacji albo 
wprost wprowadzają w błąd. 
Aby być pewnym jakiego ro
dzaju produkt oferowany jest 
naprawdę, trzeba sprawdzić je
go wykaz składników. • 
Źródło: UOKiK 

O Więcej na naszej stronie 
Inne ważne i praktyczne informacje 

prawne znajdziesz na portalu 
www.strefabiznesu.pl 

Ważne informacje 

«Inspekcja handlowa 
zakwestionowała co 
trzecią partię towarów 
sprzedawanych jako do
mowe. tradycyjne, natu
ralne, itp. 
Ze względu na wprowadzające 
w błąd oznakowanie zakwestio
nowano 233 partie. Inspektorzy 
stwierdzili, że do produkcji użyto 
licznych substancji dodatko
wych. Czyli dozwolonych dodat
ków do żywności, oznaczonych 
symbolem E (takich jak wzmac
niacze smaku, stabilizatory, prze-
ciwutleniacze), które nie są sto
sowane jednak w produkcji do
mowej i tradycyjnej. Przykładem 
może być maślanka naturalna, 
w której były substancje zagęsz
czające, w tym żelatyna wieprzo
wa, i smalec domowy wyprodu
kowany m.in. przy użyciu białka 
sojowego i wzmacniacza smaku. 
• Urząd Ochrony Kon
kurencji i Konsumentów 
przypomina, o czym po
winniśmy pamiętać. 
1. Wiejski, naturalny, domowy -
taka żywność powinna być pro
dukowana ze składników, jakich 
użylibyśmy w domu. Jednak czę
sto to tylko hasła reklamowe, 
które mają zachęcić do kupna... 
2. Zanim włożysz produkt do ko
szyka, sprawdź skład - na etykie
cie lub też na wywieszce, jeśli ku
pujesz na wagę. Jeżeli takiej in
formacji nie ma, zapytaj sprze
dawcę, z czego został 
wytworzony dany wyrób. 
3. Przyjmuje się, że produktem 
tradycyjnym może być ten, który 
został wytworzony metodami 
tradycyjnymi lub znajduje się 
na rynku co najmniej 30 łat. 
4. Produkt naturalny - to taki, 
który został wytworzony w pro
sty sposób. na przykład przez 
wędzenie, suszenie, marynowa
nie, z naturalnych lub nisko prze
tworzonych składników. 
Na przykład będzie to ser. masło, 
śmietana wytworzona tylko 
z mleka. 
5. Nie każde E jest straszne! 
Na przykład E-250 to azotyn so
du, czyli sól peklująca. Używamy 
jej w gospodarstwach domo
wych do produkcji wędlin. 
6. Widzisz napis „Bez glutaminia
nu sodu"? Bądź ostrożny. Do ta
kiego produktu producent mógł 
dodać inne substancje popra
wiające sztucznie smak. 
7. Majonez bez konserwantów 
wprawdzie ich nie zawiera, ale 
za to dodaje się do niego przeci-
wutleniacze. 

PARTIE 
towarów zakwestionowano 
ze względu na wprowadzające 
w błąd oznakowanie 

Warto wiedzieć 

także po żywność 
ekologiczny. Sprawdź, 

i kupować świadomie. 
Co tojest żywność ekologiczna 
i Żywność ekologiczna (zwana 
też żywnością bio, eko, organicz
ną, ekorołniczą) to żywność wyso
kiej jakości. Uzyskiwana jest z pro
duktów roślinnych lub zwierzę
cych, które wytwarzane są w sy
stemie gospodarstwa 
ekologicznego. Czyli takiego, 
w którym unika się stosowania na
wozów sztucznych. pestycydów, 
regulatorów wzrostu, dodatków 
żywnościowych. Żywność ekolo
giczną produkuje się bez użycia or
ganizmów genetycznie zmodyfi
kowanych. Nie jest poddawana 
promieniowaniu jonizującemu -
tłumaczą eksperci z Bio Planet 
SA. 

Unijne logo 
# Oprócz zastosowania w ozna
kowaniu żywności ekologicznej 
terminów „bio". „organie" i „eko". 
oznaczeniem wyrobów wyprodu
kowanych metodami rolnictwa 
ekologicznego jest obowiązujące 
w całej Unii Europejskiej wspólno
towe logo produkcji ekologicznej 
(listek z gwiazdek). W jego bezpo
średnim sąsiedztwie powinien się n 

znaleźć numer upoważnionej jed
nostki certyfikującej, której podle
ga podmiot gospodarczy, który 
dokonał ostatniej czynności pro
dukcyjnej lub przygotowawczej 
i określenie rolnictwa. 

Krótszy okres trwałości 
Data minimalnej trwałości lub 

termin przydatności do spożycia 
produktów ekologicznych są zde
cydowanie krótsze niż w przypad
ku produktów konwencjonalnych. 
Bierze się to główniez braku sto
sowania konserwantów. 

Wygląd 
Przy produkcji ekologicznej 

żywności nie stosuje się ulepsza-
czy, konserwantów ani barwników 
przez co żywność ekologiczna nie 
wygląda tak zachęcająco, jak jej 
konwencjonalne odpowiedniki. 
Dotyczy to głównie świeżych pro
duktów, których wygląd może 
znacznie odbiegać od tego, jaki 
znamy ze sklepowych półek. 

Marketingowa pułapka 
Nie mylmy żywności ekologicz

nej ztzw. zdrową żywnością. To 
termin nieuregulowany prawnie. 
Aby go potwierdzić, należy uważ
nie przeczytać skład produktu. 

Ma swoją cenę 
Żywność ekologiczna jest prze

ważnie zdecydowanie droższa niż 
jej konwencjonalne odpowiedniki. 
(OPRAĆ. K B )  
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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 
tel. 9148133 61,48133 67 
fax 91433 48 60 Drobne 

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

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH: Ogłoszenia pochodzą: (N) - ogłoszenie 
• NIERUCHOMOŚCI • FINANSE/BIZNES • ZDROWIE • BANK KWATER • MATRYMONIALNE • ŻYCZENIA • ROLNICZE (GK) - obszar koszaliński z internetowego 
• HANDLOWE • NAUKA • USŁUGI • ZWIERZĘTA • RÓŻNE /PODZIĘKOWANIA • TOWARZYSKIE (GP) - obszar słupski systemu ogłoszeń 
• MOTORYZACJA • PRACA • TURYSTYKA • ROŚLINY. OGRODY • KOMUNIKATY • GASTRONOMIA (GS) - obszar szczeciński www.nadaj.pl 

f inanse  biznes 
kredyty, pożyczki 

REKLAMA S014004669A 

Pożyczka 
przedwypłatowa 

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

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

płatności 

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

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

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

# ! ! ! ! ! !  KREDYTY bez sprawdzania 
wBIKi kredyty na oświadczenie do 
500.000 zł. Z Komornikiem do 2.200 zł, 
ul. Myńska 17.94/342-30-60. (GK) 

#!!!!!! KRYSZTAŁ pożyczki od 300 do 
1500zł tel. 664 520 998. (GP) 

^PROF!T|̂ NS^Spłatainnyćh  ̂
59/840-22-72,510-087-022. (GP) 

BIURO KREDYTOWE, Koszalin, Po^ 
Itawsfcal,  t e l  94/34-22-199. (GK) | 

# GOTÓWKA od ręki, 793-335-590. (GK) 

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

# KONSOLIDACJA 500-119-216. (GK) 

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

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

# Kredyty Słupsk, tel. 798-532-191. (GP) 

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

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

N o v ^  POŻYCZKI RATALNE, pro^ 
tiocyjna oferta, wypłata natych
miast, minimum formalności, ZA
DZWOŃ: 533-555-687. (GP) 

biura rachunkowe 

# PODATKI ZUS PIT-y 696427660. (GK) 

inne 

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

handlowe 
antyki 

i Szafa zabytkowa, ponad stuletnia, 
dębowa, do lekkiej renowacji, cena: 600 
zł. tel. 785-555-417 (GK) 

materiały budowlane  

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

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

# PANELE ogrodzeniowe, siatka, grodze
nie 509-910-269. (GK) 

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

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

meble 

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

! ! ! ! ! !  Drewno Słupsk, 604-515-546. 
(GP) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# 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, teł. 536-079-721. (GS) 

KASACJA POJAZDÓW - GOTÓWKA 
TEL660-180-555 / 660-487-304 (GK) 

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

e Kupię Mercedesa VITO (diesel) do 2 
lat. Telefon: 601-539-071 (GS) 

auto sprzedaż 

AUTO skup wszystkie, 695-640-611 
(GP) 

usługi 

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

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

TŁUMIKI katalizatory złącza Czekaj 
Zbigniew. Koszalin, Szczecińska 13A 
(VIS) 94-3477-143; 501-692-322 (GK) 

# Wymiana opon, 606974245 (N) 

n a u k a  

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

& OPEL Vectra, combi, 1,9 CDTI, 2004r., 
garażowany, 508-608-146. (GK) 

# Pajero Mitsubishi 3,2.2003 r. diesel. 
5-cio dzrzwiowe, tel. 600-231-608 (GK) 

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

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

# WWW.MAX-CAR.PL 94/346-59-63. 
(GK) 

użytkowe 

# Fiat siena EL 97 r. poj.1,4, przegieg 85 
00 0 km, stan b. dobry tel. 94/345-36-54 
(GK) 

motocykle 
s Kolekcja motocykli, 512-965-530. (GK) 

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

korepetycje 

s iCratus - korepetycje tel. 94 
/716-26-02. (GK) 

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

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

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

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

eVADEMECUM JĘZYKA-j. niemiecki, 
tłumaczenia, korepetycje. 517-499-990 
(GK) 

nieruchomości 

A B A K U S  
NIERUCHOMOŚCI 

A n i e l a  Barzycka 
u l .  Z w y c i ę s t w a  1 4 3  

(obok Związkowca) 
6 6 1  697 666 

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

mieszkania - sprzedam 

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

» 2  pok, Ip, Moniuszki, Gama Nierucho
mości 530-736-136. (GK) 
»2-pok. K-lin 1 p. pilnie 604-430-883. 
(GK) 

# 2-pokojowe bezpośrednio, 
792-373-352 (GK) 
# 3-pok garaż Manowo 602505769 (N) 
#3-pok. z wyposażeniem w cenie, po 
remoncie, 94/34-11-790,602-470-401 
(GK) 
s3-POKojowe 48 m, Tetmajera. III pię
tro, bezpośrednio, teł. 662-205-417 (GK) 
•3-POKOJOWE 60 m2, ul. Bosmańska, 
garaż, parter, tel. 667-901-970 (GK) 

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

# M3- 52,90m2 .Tanio.C.o., ciepła woda 
miejska, 59/84222656 po godz.16. (GP) 
# Malechowo 83 m2,501-243-090. (GK) 

m Sprz/zam 2 pok. Słupsk 663 733 363. 
(GP) 

mieszkania do wynajęcia 
# !  POKÓJ, tel. 660-063-729. (GK) 
# 1-pokojowe z balkonem Ip. lub sprze
dam , 692-222-458. (GK) 

# 2pok. Centrum w Słupsku 608 292 
360. (GP) 
# 2-POK. od zaraz 660-768-034, po 
15-tej. (GK) 

s2pok.centrum Koszalina tel: 888 
237310. (GK) 

HOUSE 

1 p o k  (25) n o w e  b u d o w n i c t w o ,  
komfortowe, Zwycięstwa,' 0% 

Prowizji! 
Mieszkania w 

programie MDM 
OSTATNIE NOWE GOTOWE MIESZKANIA! winda, miejsca 

PROMOCJA! „ Rezydencja Ogrody" postojowe 
Hołdu Pruskiego i ? 6  , 

Kupujący 

Prowizji! 
NOWE KAMERALNE LOKALE MIESZKALNE! R0K0S0W0-
Cyprysowa! 3-pok (144), pom. gosp. z 2 stanowiskowym 

garażem, ogródkiem. Ceny od 378.000 brutto 

1.poR (28) ba l f tón,  s ł o n e c z n e ,  
Ż y t n i a ^  1 t 6 . Q O O  
2 pok"[35) przytulne, rozkładowe, 
B r o n i e w s k i e g o ,  133.000 

2 pok (41) garderoba, wyposażenie, 
K a s z u b s k a ,  1 0 9 . 0 0 0  
2 pok (50) NOWE BUDOWNICTWO! 
1 p, winda, loggia, Cypryjska,/ 
4 pok (60) komfortowe, wyposażenie, 
b a l k o n ,  L .  S t a f f a ,  J 1 5 . 0  O 

D o m  j e d n o r o d z i n n y  (102/525) 
s ą s i e d z t w o  l a s u ,  O s i e k i  n a d  
j e z i o r e m  J a m n o ,  2 8 9 . 0 0 0  

Pełna oferta w biurze www.interhouse.nieruchomosd.pl 
tel. 94 341 88 75, kom. 511 -228-323 

A A K U S  
A n i e l a  B a r z y c k a - 1 6 l a t  d o ś w i a d c z e n i a  

poszukujemy mieszkania 3-pokojowego 
rśj .  Spasowskiego, Staszica 

Klienci płacą GOTÓWKĄ 
ZADZWOŃ 661-841-555 

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 

PILNA S P R Z E D A Ż  2-pok., 
II piętro, po remoncie, balkon, 

rej. Karłowicza, 149.000,-
po remoncie, z balkonem, 
OKAZJA 3-pok. (64), lip., 
rej. Emki, tylko 189.000,-
169.000,- rej. Tetmajera, 
tylko 2920zł/m2 - 4-pok., 
k l u c z e  w b i u r z e  

parterowy, komfortowy, nowy 
dom wolno stojący, Koszalin, 
499.000,-  moz a zamiana 

idealne pod inwestycję, 
tanie 1-pok., z wyposażeniem, 

tylko 74.000,- do negocjacji 

0% prowizji od Kupującego 
O K A Z J A  54 m2, po remoncie, 
balkon, os. Bukowe, 195.000,-

duże2-pok. (45), I piętro, 
balkon,  rej. Sucharsk iego,  

159.000,- do negocjacji 

#2-P0K0J0WE Gierczak, 500-131-777. 
(GK) 

• 2-pokojowe, Słupsk, tel. 508065177. 
(GP) 

•2-pokojowe,Tetmajera, tel. 
502-532-675 (GK) 
$ 3-POKOJOWE Słupsk, 600-479-694 
(GP) 

• 3-pokojowe, do remontu. 798-492-277 
(GK) 

• kawalerka, tel. 606-750-975 (GK) 

# kawalerka 32 mkw, teł. 697-677-305 
(GK) 

# KAWALERKA komfortowa, 
609-571-137. (GK) 

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

# Kawalerka po remoncie 516-373-277. 
(GK) 

# Kawalerka, 94/318-30-19. (GK) 

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

# KAWALERKA, ul. Orla, 512-334-846. 
(GK) 

# KAWALERKĘ, tel. 798-034-617 (GK) 

# POKÓJ 2-os. w domku, 532-616-114. 
(GK) 

# Pokój dziewczynie od 1.05. 
787-160-216. (GK) 

# POKÓJ w domku, 515-556-834. (GK) 

domy - sprzedam 
# Dom Raduszka 320 tys zł, 668-990-273 
(GK) 

s Nowy domek wolnostojący, 96m2 

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

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

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

lokale użytkowe - do wynajęcia 

«cukiernia, lodziarnia, inna gastrono
mia, centrum Mielna, tel. 796-250-582 
(GK) 

# Do wydzierżawienia lokal nad mo
rzem, 505-652-330. (GK) 

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

«Hala 220 lub 120 mkw, 606-614-218 
(GK) 

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

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

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

działki, grunty - sprzedam 

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

# "ANKAM" Działka budowlana, Wysze-
wo, 35.000 zł (GK) 

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

# Działka budowlana 
Dom - zabudowania, 512-965-530. (GK) 

# Działka z warunkami zabudowy 
w Chałupach, 660497578 (N) 

# działkę 67Im2,.budynki do remontu, 
cicho, las, grzyby, jagody. 94/3 ll-57-94 
(GK) 

« DZIAŁKI budowlane, tel. 606-363-039. 
(GK) 

e rolna siedliskowa, l lha.  94/34-11-790 
(GK) 

« warzywna, Koszalin, tel. 723-021-195 
(GK) 

garaże 

G A R A Ż E  Blaszane 
BRAMY Garażowe 

vPRODUCENT KOJCE dla  P s ó w  
Najniższe © H K R 7  

Różne wymiary 

Dogodne 8QS5iV 

Transport i montaż 
cały K R A J  

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

512-853-323 
www.konstal-garaze.pl 

GARAŻE blaszane Promocja 
konstr. ocynk www.partnerstal.pl 
91/4435187,94/7216183,798710329 

pośrednictwo 

"SZCZERBIŃSCY" 
Koszalin, ul. Bogusława II3, www. 

szczerbinscy.pl 94/342-43-43. (GK) 

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

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

* ! ! ! ! !  Kucharz - pomocnik 
602-133-125. (GK) 
m!!! Kierowca B międzynar. 
796-362-691. (GK) 

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

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

Wójt Gminy Będzino 
informuje, że zgodnie 
z art. 35 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami w siedzibie 
Urzędu Gminy na tablicy 
ogłoszeń wywieszono wykaz 
nr 2/04/2015 r. nieruchomości 
do sprzedaży i dzierżawy. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.nadaj.pl
http://WWW.MAX-CAR.PL
http://www.nieruchomoscLslupsk.pr
http://www.interhouse.nieruchomosd.pl
http://www.abakus-nieruchomosci.pl
http://www.ankam.pl
http://www.konstal-garaze.pl
http://www.partnerstal.pl
mailto:lec@agrobud.net.pl
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s Agrobud Sp. z o.o. zatrudni operatora 
wózka widłowego również z orzecze
niem o niepełnosprawności. CV proszę 
składać przy ul.Połczyńskiej 66. (GK) 

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

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

# budowlańców z dośw. PL 512-433-704 
(GK) 

CHCESZ dorobić do renty, emerytury 
praca w Sianowie - sprzątanie obiek
tu na zewnątrz - teL 516-077-110. 
(GK) 

# Cukiernika samodzielnego i piekarza 
na sezon letni. Poważne oferty natel. 
501-871-945. (GP) 

# DO baru i Kebaba z doświadczeniem 
na sezon Mielno 602-720-899. (GK) 

« do prac ogólnobudowlanych, od zaraz, 
500-707-679 (GK) 

edo produkcji stolarki aluminiowej, 
montarzystów, tel. 506-592-679. (GK) 

# do smażalni ryb w Unieściu, kobietę 
w wieku do 50 lat od zaraz 690-419-155. 
(GK) 
# DO układania polbruku, Białogard, 
501294150. (GK) 

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

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

, # Ekspedientki, sprzątaczki, pomoce na 
sezon letni, 501-871-945. (GP) 

$ Elektryk, pomocnik, K-lin, 
602-795-099. (GK) 

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

# Hurtownia budowlana zatrudni 
kierowcę z uprawnieniami na HDS. Tel. 
943481674. (GK) 

# Kelnerkę" Bar w Radiu" Koszalin, ul. 
Piłsudskiego 41. (GK) 

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

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

s Kierowcę do pizzerii. Słupsk, 
790882788 (GP) 

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

REKLAMA 

# Księgową od zaraz, programy 
Rewizor, Gratyfikant Koszalin, tel. 
731-720-926 (GK) 
KUCHARKĘ i pomoc kuchenną (kuch
nia domowa), kelnerkę. Pensjonat 
Unieście teL 503-176-949. (GK) 

# KUCHARZA, pomoc kuch., kelnerkę, 
na sezon. Ustronie Mor. 602282775. (GK) 

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

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

# MURARZY i pomocnika do brygady 
murarzy z własną działalnością gospo
darczą z drukiem A l .  Praca w Belgii tel. 
0048-667-580-410. (GK) 

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

OŚRODEK w Chłopach poszukuje 
osoby do pracy całorocznej na sta
nowisku: kelner/-kaoraz pracownik 
ochrony. 
Chętnych prosimy o kontakt z recep
cją ośrodka pod numerem telefonu: 
(94) 316-58-26 lub 316 58 27 
oraz mailowo: praca (® ledan.pl (GK) 

# Poszukuje silnego pracownika 
fizycznego z Regionu Świdwina do 
pracy w Niemczech, wiek 25-40 lat, Teł. 
601-330-414. (GK) 

# Poszukujemy chętnych do pracy 
w ochronie w sklepie budowlanym. 
Atrakcyjne stawki. Kontakt - email: 
m.lisiak@konsalnet.pl, tel. 605 822 383. 
(GK) 

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

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

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

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

# Pracownika ochrony do sklepu zatrud
nię od zaraz.Tel. 519-502-042. (GK) 

# Recepcjonistę/tkę, kelnera/kę 
oraz kucharza zatrudnię. Słupsk, tel. 
606-477-487 po 10-tej. (GP) 

# Salon fryzjerski zatrudni fryzjerów. 
Zapewniamy szkolenia i wysokie wyna
grodzenie. 505-127-409. Koszalin (GK) 

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

# Szwaczki, Szczecin 91/4341-627 (GS) 

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

eTechniczny U Mietka zatrudni mecha
nika 50+tel. 601-95-15-32 (GP) 

s www.zarabiajnadmorzem.pl (GS) 

# Zatrudnię doświadczonego blacharza 
i lakiernika samochodowego, bardzo 
atrakcyjne warunki zatrudnienia, wyso
kie zarobki tel. 602415941 (GK) 
# ZATRUDNIĘ kierowcę C+E. Trasy 
międzynarodowe. Słupsk, 601-684-252. 
(GP) 

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

# Zatrudnię na hodowlę ryb. Zaspie 
Małe, 696-028-758. (GK) 

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

# Zatrudnię Panią do sprzątania 
pensjonatu, Unieście 662-703-392, 
94/318-95-83. (GK) 

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

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

# Zatrudnię złotą rączkę-konserwatora 
z kat B. Mile widziany emeryt/rencista 
786-997-910. (GK) 

rolnicze 
maszyny rolnicze 
# Ciągnik Deutz DX110 4x4,18800 zł. 
Kombajn New Holland 1540, Fortschritt 
514,512, bdb, tel. 602-875-061. (GK) 

# Przyczepa 4T wywrotka, koła roz. 
11,5x15, teł. 790-434-098. (GK) 

e Sprzedam Newholand 125KM, kom
bajn Fortschritt E514,667-368-497. (GK) 

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

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

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

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

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

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

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

# KURKI odchowane, tel. 696-462-482. 
(GP) 

K015005124B 

Esjtmef! iast światowym Himm 
w przetwerstwi? mmanych aioków 
ryimtch, mr626^ch ftlet3w ora: 
pamtf»wanych ryi?«ych 
Fabryki w Darni, Polsce Litw, Rosji 

ISSSPERBEN 
Espersen Polska Sp. z o.o. pilnie poszukuje osób do pracy na stanowisku: 

Pracownik Sekcji Sanitarnej 
Opis stanowiska 

• zapewnienie czystości maszyn, urządzeń, wyposażenia i pomieszczeń zakładu zgodnie z przyjętymi 

standardami oraz procedurami higienicznymi funkcjonującymi z zakładzie 

Wymagania 

• gotowość do pracy w porze nocnej (trzecia zmiana) 

• gotowość do pracy w wilgotnym i chłodnym środowisku z wykorzystaniem środków myjących 

i odkażających 

• odpowiedzialność oraz umiejętność pracy indywidualnej i grupowej 

• posiadanie aktualnej książeczki zdrowia 

. mile widziane będzie doświadczenie w zakładzie branży spożywczej 

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

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

Jak aplikować? 
Prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres e mail: jobs@espersen.pl 

z dopiskiem „Pracownik Sekcji Sanitarnej" w temacie wiadomości e mail. 

Dodatkowych informacji udziela pani Monika Karolak (HR Partner) pod nr. tel. +48 600 833 743. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej 

www.espersen.com. 

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

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

* Nostrzyk, żyto, tel. 880454870. (GP) 

# ZIEMNIAKI ,20 gr/kg. tel. 
608-030-670. (GK) 

#ZIEMNIAKI jadalne, 609-296-073. (GP) 

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

# Tarot, tel. 602-211-807. (GK) 

# Wróżka 603-572-729 monikamagia. 
pl (GK) 

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

# ! ! . ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  CASABLANCA24 
h. Zatrudnimy Panie. 94-341-16-54 (GK) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  NATAU, 794-943-306. 
(GP) 

• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Ruda25,tel. 
667-543-224 (GK) 

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

• ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Alicja 28, tel. 
516-749-988. (GK) 

# ! ! ! ! ! ! ! !  Nadia25,533-304-060.(GP) 

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

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

# !  191. pozna sponsora, 794-646-205. 
(GK) 

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

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

s ADA Słupsk, 513-751-832. (GP) 

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

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

# DOJRZAŁA 40-stka 500-362-030 (GP) 

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

* Magda tel.570-051-642. (GP) 

e MASAŻ. 695-568-909. (GK) 

* NATALKA 25, tel. 570-490-288. (GK) 

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

• Ślicznotki zapraszają 732767174 (GP) 

# Tylko dojrzali mężczyźni, 536-737-163 
(GK) 

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

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

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

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

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

• ! ! ! ! !  NAPRAWA RTV wszystkie typy. 
Gwarancja, bezpł. dojazd, 94-345-74-61. 
(GK) 

• ! ! ! !  PRALKIAGDzmywarki,naprawy, 
tel. 503-380-410. (GK) 

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

! ! !  PRALKI DOMOWE, 603-775-878. 
(GK) 
• !  Pralki, lodówki. Koszalin, 
603-592-503. (GK) 

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

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

• LODÓWKONAPRAWY, 503-503-891. 
(GK) 

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

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

• ! ! ! ! !  Remonty Słupsk, 515-639-297. 
(GP) 

• ! ! ! ! !  Remonty solidnie, 536313374 
(GP) 

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

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

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

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

! REMONTY! od A do Z teL 
660-683-933 (GK) 

• mCYKLINOWANIE bezpył. 508696932 
(GP) 

"ZMALOWANIE, remonty 500-354-255. 
(GK) 

BRAMY 
Bramy garażowe Novoferm, napędy 
Koszalin, ul. św. Wojciecha 40, 
514-900-608. (GK) 

Brukarstwo TeL 668352714 (N) 

• BUDOWA DOMÓW, 501674 584. (GK) 

• budowy A - Z ,  remonty. 510-125-131 
(GK) 

• CYKLINIARSKIE bezpył. 889-634-534. 
(GK) 

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

• CYKLINOWAŃIE bezpył. 511-323-367. 
(GK) 

eCYKLINOWANIE bezpyłowe 
504-308-000 (GK) 

• Dachy - dekarstwo 94/3412184. (GK) 

• DACHY - PAPA termo, 607-389-260. 
(GK) 

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

« GLAZURA, terakota, 570-970-411. (GK) 

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

• KOPARKO-ŁADOWARKA 507-739-269. 
(GK) 

KOPARKO-ŁADOWARKA, 601-961-691. 
(GK) 

• Łazienki ogólnobudowlane 
787-375-666. (GK) 

• Malarskie mieszkania, elewacje, 
malowanie dachów, 664-226-134 (GK) 

• Mini koparka. Słupsk, 698528365. (GP) 

• NIERDZEWKA-balustrady, poręcze, 
pochwyty. 509-910-269. (GK) 

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

e PROJEKTOWANIE budowlane adapta
cja typowych projektów, pozwolenia na 
budowę 516-712-980. (GK) 

• Roboty ziemne. Słupsk, 698528365. 
(GP) 

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

s Stany surowe 94/3412184 (GK) 

• Suche zabudowy 94/3412184. (GK) 

s Tynki maszynowe. Słupsk, 663922562. 
(GP) 

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

WIERCENIE studni, teL 601-961-691. 
(GK) 

•Ziemia pod trawnik, kamień do drena
żu, tel. 602-466-868. (GK) * 

•ZŁOTA rączka, remonty, 780-087-261. 
(GK) 

instalacyjne 

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

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

• !!! Instalacje C.O. Najtaniej 
609-043-748. (GK) 
• C.O. hydraul. wod. kan. 515-708-887. 
(GK) 

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

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

• HYDRAULICZNE, 506-505-609. (GK) 

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

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

montażowe 
! ! ! !  ROLETY, żaluzje, markizy, ver-
tkale, 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) 

• OKNA PCV- najtańsze okna na 
Pomorzu. Producent. Sprawdź nas!!! 
94/71-70-902; 509-927-493. (GK) 

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

porządkowe 
! ! !  Dywany, tapkerki, 503-02-02-06. 
(GK) 

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

# Dywany, 598438911,782065673. (GP) 

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

# porządkowanie piwnic strychów, gara
ży, 691644919 (N) ** 

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

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

transportowe 
• I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! iVlVlV! Vi Vi VANGLIA ,  środa,' piątek, 
niedziela z domu pod dom, 503-198-450, 
67/266-94-91 (GK) 
# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  HOLANDIA co
dziennie z domu pod dom, 503-198-446, 
67-26-69-491 (GK) 
*!!!WYWROTKA 15tzHDS,koparka 
kołowa, roboty ziemne, 604-790-491. 
(GK) 
S!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!INTERBUS, 
Holandia, Belgia, Niemcy 602-48-58-64. 
(GS) 
# ANGLIA, Belgia, przewóz osób paczek 
www.avbusy.pl teł. 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) 
# PIASEK, ziemia, 502-947-182. (GK) 

1 Przewóz osób, t e l  517-440-515 (GK) I 

«TRANSPORT do 1.5Ł, teł. 500-201-769. 
(GK) 

uroczystości 

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

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

zdrowie 
s Ginekolog A-Z 514-933-932 (N) 

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

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

• Ginekolog, tel. 726-017-175. (GS) 

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

inne specjalizacje 

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

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

e ALKOHOLIZM, Esperal 601-968-537. 
(GK) 

zwierzęta 
rośliny ogrody 
# Hotel dla koni Szczecin Klucz 667 272 
511 (N) 

w pfodukty znao* za swej stałej 
W.iwwię 
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REKLAMA K035002032A 

OGŁOSZENIE 0 DRUGIEJ LICYTACJI LOKALU UŻYTKOWEGO 
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Anna Stukan na podstawie art. 953 kpc 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.05.2015 r. o godz. 11.00 w budynku Sądu 
Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy Szarych Szeregów 13, w sali nr 101, 
odbędzie się 

DRUGA LICYTACJA 
nieruchomości lokalowej - lokalu użytkowego nr 30, położonego: na terenie Hali Targowej 
„Pod Wieżą" w 76-200 Słupsk, Banacha 6A, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr NKW: SL1S/00074721/8. Łączna 
powierzchnia użytkowa 26,39 m2. Z własnością lokalu 
związany jest udział do 134/10000 części gruntu oraz 134/10000 części wspólnej budynku 
- nieruchomości opisanej w KWnr 7357. 
Suma oszacowania wynosi 110.152,00 zł (+ VAT 23%), zaś cena wywołania jest równa 2/3 
sumy oszacowania i wynosi 73.434,67 zł (+ VAT 23%). 
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy 
oszacowania, tj. 11.020.00 zł. w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmię można uiścić w kancelarii a także na konto komornika: 
Bank Gospodarki Żywnościowej SA 51 2030 00451110 0000 03501760. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą 
nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie 
przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

REKLAMA 

REKLAMA K015005299A 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Michał Burzyński 

(tel. 88357 58 83) 

ogłasza, że dnia 5.05.2015 r. o godz. 13.00 
w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu, 

mającego siedzibę przy ul. Katedralnej 13, w sali nr 8, 
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: 

DZIAŁKA GRUNTOWA NR 234/88 o powierzchni 0,1989 ha, zabudowana budynkiem 
mieszkalnym, jednorodzinnym z garażem, w stanie surowym, zamkniętym, do zakoń
czenia w robotach wykończeniowych i zagospodarowania terenu; budynek o łącznej 
powierzchni użytkowej 170,80 mkw. składający się z 5 pokoi, hallu, kuchni, jadalni, 
2 łazienek, WC, kotłowni, garażu; stan zaawansowania robót na dzień wyceny jest 
równy 85,70%; 
położonej: DŹWIRZYNO, GMINA KOŁOBRZEG, 

dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą nr K01 L/00042285/2. 
Suma oszacowania wynosi 569.427,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy osza
cowania i wynosi 427.070.25 zł plus 23% VAT, tj. 525.296.40 zł. Licytant przystępujący 
do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, 
56.942.70 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank PEKAO S.A. 85 1240 6508 
1111 0010 5765 3113 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą 
nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie 
przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

K065000161A 

REKLAMA K035002028A 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku 
zwołuje Komisję Projektu Planu (KPP) w sprawie Projektu Planu Urządzenia 
Lasu dla Nadleśnictwa Czarnobór oraz Prognozy jego oddziaływania na środo
wisko, mającą charakter debaty publicznej z możliwym udziałem społeczeństwa 
w jej obradach. 
Celem KPP będzie omówienie zgłoszonych opinii, uwag i wniosków oraz 
sformułowanie uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy o udo
stępnianiu informacji o środowisku. 
Posiedzenie KPP odbędzie się w dniu 19.05.2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
RDLP w Szczecinku 

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA 

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościa
mi z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późniejszymi 
zmianami) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy Rynku Staro
miejskim 6-7 wywieszono wykazy o przeznaczeniu do: 
Oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste: udziałów 
do działki nr 57 w obrębie nr 0019, położonej w Koszalinie przy ul. Tadeusza 
Rejtana 5-7, w związku ze sprzedażą przez Wspólnotę Mieszkaniową po
mieszczeń dodatkowych do dwóch lokali mieszkalnych, 
Oddania w dzierżawę: części działki nr 7/37 w obrębie nr 0019 o pow. 16 
m2, położonej w Koszalinie przy ul. Franciszka Zubrzyckiego, w celu lokaliza
cji istniejącego kiosku handlowego oraz części działki nr 31/14 o pow. 14 m2, 
nr 31/15 o pow. 13 m 2  i nr 31/16 o pow. 3 m 2  (łączna pow. 30 m2) w obrębie 
nr 0006, położonych w Koszalinie przy ul. Morskiej, w celu lokalizacji istnie
jącej osłony śmietnikowej (27 m2) oraz pojemników na selektywną zbiórkę 
odpadów (3 m2). 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 powołanej 
w tytule ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Pełną in
formację dotyczącą nieruchomości zawierają wykazy wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Koszalinie - Rynek Staromiejski 
6 -7, piętro II i III. 

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia zamieszczo
na jest na stronie internetowej www.bip.koszalin.pl - ogłoszenia Wydziału 
Nieruchomości. 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG 

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód 

dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Fredry a ul. H. Kołłątaja. 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od

działywania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Kołobrzeg Uchwały nr VII/51/15 z dnia 

31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta 

Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A .  Fredry a ul. H. Kołłątaja, oraz o przystąpieniu do sporządzania prognozy 

oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany planu miejscowego. Przedmiotem ww. zmiany planu jest zmiana zasad zagospodarowa

nia terenów, a także dokonanie ustaleń wymienionych w art. 15 ust. 2 i 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla obszaru objętego 

zmianą planu miejscowego, którego granice przedstawiono w załączniku graficznym do ww. uchwały. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kołobrzeg, pok. 311, w godzinach urzędowania 

tj. 7.30 -15.30. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu zmiany planu miejscowego na piśmie do Urzędu Miasta Kołobrzeg, Wydział Urbanistyki 

i Architektury, ul. Ratuszowa 13,78-100 Kołobrzeg, w terminie do dnia 15 maja 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy lub 

nazwę jednostki administracyjnej i jej adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku 

jest Prezydent Miasta Kołobrzeg. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest w tej sprawie prowadzone. 

K015003811AC 

zaplanuj kup bilet korzystaj! 

#wszystkie koncerty 
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K065000159A REKLAMA 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG 
o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg 
dla terenu działki nr 3/8 w obrębie 15 przy ul. Koszalińskiej 

Na podstawie art. 11 pkt 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen
nym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Kołobrzeg Uchwały nr VII/52/15 z dnia 
31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro
wania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu działki nr 3/8 w obrębie 15 przy ul. Koszalińskiej oraz o przystą
pieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany studium. 
Przedmiotem zmiany studium jest określenie kierunku zmian w przeznaczeniu terenu działki nr 3/8 w obrębie 15 przy 
ul. Koszalińskiej. 
Z niezbędną dokumentacją spraw można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kołobrzeg, 
pok. 311, w godzinach urzędowania, tj. 7.30-15.30. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu ww. zmiany studium na piśmie do Urzędu Miasta Kołobrzeg, Wydział 
Urbanistyki i Architektury, ul. Ratuszowa 13,78-100 Kołobrzeg, w terminie do dnia 15 maja 2015 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy lub nazwę jednostki administracyjnej i jej adres, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Prezydent Miasta 
Kołobrzeg. 
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest w tych sprawach prowadzone. 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG 
0 przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód 
w zakresie wybranych treści ustaleń. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Kołobrzeg Uchwały nr VII/50/15 z dnia 31 marca 
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę
ści obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód w zakresie wybranych treści ustaleń oraz o przystąpieniu do spo
rządzania prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany planu miejscowego. Przedmiotem 
ww. zmiany planu jest wskazanie miejsc lokalizacji obiektów gastronomicznych oraz sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych 
1 produktów regionalnych oraz określenie ich form w granicach obszaru objętego zmianą planu miejscowego, przedstawionych 
w załączniku graficznym do ww. uchwały. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki 
i Architektury Urzędu Miasta Kołobrzeg, pok. 311, w godzinach urzędowania tj. 7.30 - 15.30. Zainteresowani mogą składać 
wnioski do ww. projektu zmiany planu miejscowego na piśmie do Urzędu Miasta Kołobrzeg, Wydział Urbanistyki i Architektury, 
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, w terminie do dnia 15 maja 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres 
wnioskodawcy lub nazwę jednostki administracyjnej i jej adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Prezydent Miasta Kołobrzeg. Postępowanie w sprawie transgra-
nicznego oddziaływania na środowisko nie jest w tej sprawie prowadzone. 

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


Głos Dziennik Pomorza 
Środa, 22 kwietnia 2015 www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl Reklama//19 

Jedzenie i pilot - niebezpieczny duet 
•Twoje dziecko przesiaduje przed telewizorem, a Ty kupujesz do domu niezdrowe jedzenie i słodycze? 
Możesz mieć pewność, że wychowujesz przyszłego grubasa. No, chyba że ono już waży za dużo... 

Styl życia 
Katarzyna Domagała-Szymonek 
k.domagala@dz.com.pl 

Anna Januszewicz, 
psycholog zdrowia 
ze Szkoły Wyższej 
Psychologii Spo
łecznej, sprawdzi

ła, jak młodzi ludzie w Polsce 
reagują na reklamy telewizyj
ne niezdrowego jedzenia. Oka
zuje się, że oglądanie ich, po
łączone z łatwym dostępem 
do tego typu przekąsek, to wy
jątkowo niebezpieczny duet. -
Niestety, kontakt z reklamami 
potęguje spożycie kaloryczne
go jedzenia, jeśli jest pod ręką 
- przyznaje autorka badania. 
Okazuje się też, że wiedza 
na temat niezdrowego jedze
nia nie hamuje  u młodzieży 
chęci sięgania po chipsy czy 
fas t  food. Efekt? Nadwaga 

. i  otyłość w Polsce dotyka 28  
proc. chłopców i 22 proc. 
dziewcząt w wieku 11-12 lat. 
Z roku na rok ich liczba jest co
raz większa. 

Więcej kilogramów 
Badania, które przeprowadziła 
dr Januszewicz, potwierdzają, że 
reklamy warte są swojej ceny, bo
wiem doskonale spełniają swo
ją rolę. - Są prawdopodobnie 
bodźcem zachęcającym do się
gania po niezdrowe jedzenie 
w sytuacji, gdy produkty są ła

two dostępne, oraz impulsem 
ograniczającym konsumpcję 
zdrowego jedzenia - wyjaśnia. 

O co chodzi? Na szklanym 
ekranie oglądamy, jak uśmiech
nięta i zgrana rodzina na śniada
nie zjada kanapki z kremem 
orzechowym popularnej firmy. 
Jeśli słoik z nim znajdzie 
się wnaszym domu, to możemy 
mieć pewność, że młodzi wybio
rą ten produkt. Nieważne, że ma
ma na śniadanie przygotuje wy
śmienitą owsiankę z żurawiną, 
rodzynkami i orzechami. Posiłek 
smaczny, zdrowy i równie słod
ki jak krem orzechowy. Ale z kre
mem przegrają też kolorowe ka
napki przygotowane z ciemnego 
pieczywa, sałaty, pomidorów 
i prawdziwej szynki. 

Chodzi za mną 
Takie „telewizyjne" menu pro
wadzi wprost do dodatkowych 
kilogramówu nastolatków. Wed
ług danych Instytutu Żywności 
i Żywienia, nadwaga i otyłość 
w Polsce dotyka 28 proc. chłop
ców i 22 proc. dziewcząt w wie
ku 11-12 lat. Nawet bez reklam 
młodzi odżywiają się źle. Bada
nia wykazują, że jedzą za dużo 
słodyczy i fast foodów. W ich die
cie brakuje świeżych owoców, 
warzyw, ryb czy chudego mięsa. 

- Jeszcze w ubiegłej deka
dzie dane z krajów OECD (kra
j e  zrzeszone w Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Roz
woju - przyp. red.) pokazywały, 
że polskie dzieci są zdecydowa

M 
& 

• Nadwaga i otyłość dotyka 28 procent chłopców i 22 procent dziewcząt w Polsce. Co gorsza, ich 
liczba z roku na rok rośnie 

nie poniżej średniej, jeśli chodzi 
o częstość występowania oty
łości czy nadwagi - zauważa 
prof. Aleksandra Łuszczyńska, 
która w SWPS również zajmuje 
się kwestią psychologii zdrowia. 
- Dzisiaj w większości krajów 
OECD mówi się o „ustabilizowa
niu" otyłości - liczba przypad
ków nie wzrasta. Niestety, 
w Polsce tej stabilizacji nie ma: 
liczba dzieci z nadwagą i otyłoś
cią wzrasta - podkreśla pani 
psycholog. 

Coś w tych reklamach musi 
być - przyznaje Katarzyna Ma-
kielska z Katowic, mama 12-let-
niego Kuby. - Odkąd syn zauwa
żył w telewizji reklamę nowej 
kanapki serwowanej przez jed
ną z największych sieci fast-
foodowych, nie daje mi spoko
ju. Ciągle ma ochotę ją zjeść -
mówi pani Katarzyna, która 
unika niezdrowego jedzenia. -
W domu staramy się jeść zdro
w o  i unikamy śmieciowego je
dzenia, jednak w tym przypad

ku mam problem. Przecież jeśli 
mu zabronię, to Kuba jest na ty
le duży, że  sam pójdzie sobie 
do sieciowej restauracji i zamó
wi, co chce. Do tego telewizora 
przecież z domu nie wyrzucę, 
b y  reklamy nie kusiły go 
w przyszłości - mówi pani Ka
tarzyna. 

Rusz się! To takie trudne 
Wyniki badania nie dziwią Be
aty Bimbach, psychologa z Re
gionalnego Ośrodka Meto

dyczno-Edukacyjnego Metis 
w Katowicach. - Sięganie 
po niezdrowe przekąski, np. 
po  słodycze, powoduje,  że  
od razu poprawia nam się na
strój - mówi pani psycholog. 
I jak dodaje, podobnie działa 
siedzenie na kanapie z pilo
tem od telewizora w ręce. 
Człowiek do razu się wyłącza, 
resetuje. Jakiekolwiek działa
nie (przygotowanie zdrowych 
kanapek na śniadanie, a nie 
tylko otwarcie opakowania 
z gotowym produktem) wy
maga od nas wysiłku. A to już 
dla wielu  z nas stanowi 
ogromny problem. - Każda 
zmiana, nawet na lepsze, wy
wołuje w nas  stres.  Dopiero 
pierwsze pozytywne efekty  
mogą spowodować, że chce
my czegoś więcej - podkreśla 
Bimbach. 

Dlatego Januszewicz, która 
należy do polskiego zespołu 
TEMPEST, badającego nawyki 
żywieniowe dzieci w wieku 
12-17 lat, twierdzi, że kontrolo
wanie reklam to ważny aspekt 
w prewencji otyłości. 

- Istotnym celem wydaje się 
ograniczanie reklam i dostępu 
do niezdrowych produktów. 
Warto j e  ograniczać, gdyż kam
panie zwiększające świado
mość konsumentów prawdo
podobnie mogą nie przynosić 
odpowiednich rezultatów i nie 
zabezpieczać przed wpływem 
reklam - podsumowuje. # 
©® 

K035002037A REKLAMA 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz" 
w Słupsku ul. Braci Gierymskich 1 

ogłasza przetargi nieograniczone ofertowo-ustne na: 
Wykonanie robót ogólnobudowlanych na dziewięciu 
budynkach, traktowanych jako oddzielne zadania. Łączna 
kwota wadium wynosi 67 000,00 zł. 
Szczegółowy zakres i termin realizacji poszczególnych 
robót zgodnie ze Specyfikacjami Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie wadium 
w pieniądzu, w wysokości podanej przy każdym przetargu, które 
należy wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział 
Słupsk, nr rachunku 59 1020 4649 0000 7102 0003 4736 

w terminie do dnia 5 maja 2015 roku. 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy 
ul. Braci Gierymskich 1 w Słupsku do dnia 5 maja 2015 roku do 

g o d z i n y  1000. 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia oraz szczegółowe 
informacje można uzyskać w Dziale Wykonawstwa Remontów przy 
ul. Zaborowskiej 29 w pokoju nr 1, tel. 883396860 lub na stronie 
internetowejwww.kolejarz.slupsk.pl.  

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, 
z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego dla 
wytypowanych oferentów lub unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 

Burmistrz Kępic 
informuje, 

że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 
21 sierpnia 1997 r. (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 poz.518) na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Kępicach przy ul. Niepodległości 6 zostały wywieszone 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia: 

1. Nieruchomość lokalowa: Warcino 47/2 - sprzedaż dla najemców 
2. Do wydzierżawienia: cz. dz. nr 17/5 w Kępicach na poprawę warunków 

zagospodarowania. 

KOLEJARZ 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz" 
w Słupsku, ul. Braci Gierymskich 1 

ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych przy ulicach: 
1. Szczecińskiej 68 - pow. 130,14 m2; czynsz 14,00 zł/m2; wadium 2 550,00 z l  
2. Stary Rynek 1 - pow. 114,77 m2, czynsz 18,00 zł/m2, 

- pow. 44,23 m2, czynsz 4,00 zł/m2; wadium 3 270,00 zł 
3. Stary Rynek 1 - pow. 69,00 m2; czynsz 18,00 zł/m2; wadium 1 770,00 zł 
4. Br. Gierymskich 1 - pow. 216,40 m2; czynsz 15,20 zł/m2; wadium 5 000,00 zł 
5. Dmowskiego 3a - pow. 47,80 m2; czynsz 11,30 zł/m2; wadium 850,00 zł 
6. Dmowskiego 10 - pow. 85,90 m2; czynsz 7,50 zł/m2; wadium 1 240,00 zł 
7. Zaborowskiej 29 - pow. 152,32 m2; czynsz 9,40 zł/m2; wadium 2 370,00 zł 
8. Zaborowskiej 29 - pow. 37,60 m2; czynsz 10,00 zł/m2; wadium 690,00 zł 
9. Kotarbińskiego 14 - pow. 43,10 m2; czynsz 8,00 zł/m2; wadium 590,00 zł 
10. Bat. Chłopskich 8 - pow. 60,10 m2; czynsz 5,82 zł/m2; wadium 640,00 zł 
11. Br. Gierymskich 1 

pomieszczenia biurowe na i piętrze o łącznej powierzchni 157,48 m2, 
i możliwość wynajmu poszczególnych pokoi) czynsz 15,00 zł/m2; 

wadium 28,50 zł/m2. 
Przetarg odbędzie się dnia 29.04.2015 r. o godz. 9.00 w biurze Zarządu Spółdzielni 
przy ulicy Braci Gierymskich 1. Wpłata wadium na konto Spółdzielni: PKO 8PS.A. 
Il/O Słupsk nr 591020 4649 0000 7102 0003 4736 przed przetargiem - do godz. 
9:00. Przystępując do przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium. 
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Na 
lokale nie wynajęte w drodze przetargu zainteresowani mogą składać oferty 
pisemne Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 883-396-825. 

W Ó J T  G M I N Y  U S T K A  
Działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej 

wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce, ul. Dunina 24 na tablicy 

ogłoszeń /parter/ w okresie od 22 kwietnia 2015 roku do 13 maja 2015 roku 

zostaną zamieszczone wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 

w drodze ustnego przetargu nieograniczonego dz. Nr 954, 955, 956, 957, 

958,959,964,966,967, 968, 969,976, obręb Przewłoka, w drodze ustnego 

przetargu ograniczonego dz. Nr 569, obręb Rowy. 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan (tel. 59/862-29-15) 
ogłasza, że: dnia 11.05.2015 r. o godz. 13.00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 
w Lęborku mającego siedzibę przy ul. Kossaka 102 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza .licytacja lokalu miesz
kalnego: lokal mieszkalny usytuowany na parterze budynku składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, 
komórki i przedpokoju o łącznej pow. 56,60 m2; do lokalu przysługuje udział związany z własnością lokalu 1/4 
- KW SL1 L/00018162/5, położonego: 76-242 Lupawa, Łupawa 65/2, nr KW 18162 [NKW: SL1 L/00018162/5]. 
Suma oszacowania wynosi 41 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 
30 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy 
oszacowania, tj. 4 100,00 zł przelewem na konto PKO BP SA I Oddział w Słupsku nr 69 1020 4649 0000 
74020008 6207 lub w kasie kancelarii, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Szczegółowe informacje 
na stronie - www.licytacje.komornik.pl 

REKLAMA 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan (tel. 59 862 2915) 

ogłasza, że: dnia 11.05.2015 r. o godz. 12.30 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejono

wym w Lęborku, mającego siedzibę przy ul. Kossaka 102, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja 
nieruchomości: nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 44/2 o pow. 53 m2 zabudowana 

budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. 70,30 m2 w zabudowie szeregowej - w stanie surowym 

otwartym z częściowym wykończeniem parteru; położonej: 84-360 Łeba, ul. Powstańców Warszawy 5, 

nr KW 25274 [NKW: SL1 L/00025274/5]. Suma oszacowania wynosi 90 000,00 zł, zaś cena wywołania 

jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobo

wiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 000,00 zł przelewem na konto 

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

niej w dniu poprzedzającym licytację. Szczegółowe informacje na stronie - www.licytacje.komomik.pl 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:k.domagala@dz.com.pl
http://www.kolejarz.slupsk.pl
http://www.licytacje.komornik.pl
http://www.licytacje.komomik.pl


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

Środa, 22 kwietnia 2015 

te§e 
program 

W każdy plotek bezpłatny dodatek Tele Program 

4$ stacji, dziesiątki recenz);, panorama z narodami! 

WmenWy: Lama, Leon#, Leonida, Wasza,  Sotera, Teodora, Wanesy 
do końca rokiizostsło: 253 dni 
w&chód stoftea: 5:37 zachód; 20:10 Po godzinach 

Program T V  na środę 

TVP1 
5.50 Telezakupy 630 Ślada
mi irbisa w Afganistanie 7.25 
Telezakupy 740 Drogi dla cie
bie. 10 mniej. Zwolnij! 8.10 Po
lityka przy kawie 830 Jaka to 
melodia? M O  Klan - teleno
wela Polska 9 5 0  Ranczo - se
rial obyczajowy Polska 1035 
Wspaniałe stulecie - teleno
wela Turcja 12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 12.25 Maga
zyn rolniczy 1240 Przepis dnia 
12.50 Szepty w błękicie 1335 
Autostrada do nieba - serial 
obyczajowy USA 15.00 Wiado
mości 15.15 Okrasa łamie prze
pisy 1530 Wspaniałe stulecie 
- telenowela Turcja 17.00 Tele-
express 1725 Jaka to melodia? 
17.55 Klan - telenowela Pol
ska 18.30 Świat się kręci 19.15 
Przepis dnia 19 JO Wiadomości 
20.25 Piłka nożna - Liga Mi
strzów: Real Madryt- Atletico 
Madryt 23.00 Liga Mistrzów 
- skróty 23.45 Trzcinica - kar
packa Troja 030 Zróbmy sobie 
wnuka - komedia Polska 2003 

5.40 M jak miłość - serial oby
czajowy Polska 6.35 Zło - ciem
na strona naszej natury 7.05 M 
jak miłość - serial obyczajowy 
Polska 8.00 Pytanie na śnia
danie 11.15 Barwy szczęścia -
serial obyczajowy Polska 11.45 
Na dobre i na złe - serial oby
czajowy Polska 1230 Hity ka
baretu 1330 Wojciech Cejrow
ski- boso przez świat 14.20 
Licencja na wychowanie - se
rial komediowy Polska 1435 
Na sygnale - serial obyczajowy 
Polska 15.25 Rodzinka.pl - se
rial komediowy Polska 16.00 
Panorama 16.25 M jak miłość -
serial obyczajowy Polska 1720 
Tropem nieznanego 18.00 Pa
norama 1830 Sport-telegram 
1830 Jeden z dziesięciu 1925 
Barwy szczęścia - serial oby
czajowy Polska 20.40 Na do
bre i na złe - serial obyczajowy 
Polska 21.45 Na sygnale - serial 
obyczajowy Polska 22.25 Wiel
ki podryw - komedia USA 2001 
035 O mnie się nie martw 

6JOO Nowy dzień z Polsat News 
8DO Trudne sprawy - serial fabu-
lamo-dokumentalny 9.00 Mala
nowski i Partnerzy - serial fabular
no-dokumentalny IOJOO Dzień, 
który zmienił moje życie - serial 
fabularno-dokumentalny 1100 
Dlaaego ja? - serial fabularno-
-dokumentainy 12JOO Pielęgniar
ki - serial fabulamo-dokumental-
ny 1100 Trudne sprawy - serial 
fabularno-dokumentalny 1400 
Pierwsza miłość - serial obycza
jowy Polska 1445 Dzień, który 
zmienił moje życie - serial fabu
larno-dokumentalny 1530 Wy
darzenia 16.15 Interwencja 1630 
Malanowski i Partnerzy - serial fa
bularno-dokumentalny 1700 Dla
czego ja? - serial fabulamo-doku-

Nasze 
rekomendacje 

TVP1 20.25 

Real-Atiśtico 
Ten ćwierćfinał piłkarskiej Ligi 
Mistrzów będzie rewanżem za 
ubiegłoroczny finał, w którym 
zmierzyły się zespoły z Madrytu. 

TVP2 2225 

Wielki podryw 
Matka i córka znalazły spo
sób na dostanie życie dzięki 
dobrze zaplanowanym oszu
stwom matrymonialnym. 

TVN 2235 

Miasto złodziei 
Przywódca szajki złodziei 
zakochuje się w byłej zakład
niczce. Kobieta nie wie, że ma 
do czynienia z kryminalistą. 

mentalny 1800 Pierwsza miłość 
- serial obyczajowy Polska 18-50 
Wydarzenia 1930 Świat według 
Kiepskich 2040 Top chef 2205 
Galimatias, czyli kogel-mogel II 
- komedia Polska 1989, reż. Ro
man Załuski 010 Operacja: End-
game - film sensacyjny USA 2010 

USA 2010, reż. Ben Affleck, 
wyk. Ben Affleck, Rebecca Hall, 
Jon Hamm 1.05 Żony Hollywo
od 105 Uwaga! 2.25 Sekrety 
magii 145 Rozmowy w toku 

TV 4 
6.00 Czysta chata 105 Szcze
nięce lata Toma i Jerryego 735 
Jake i piraci z Nibylandii &00 
Garfield Show 835 Jake i piraci 
z Nibylandii 9.05 Nowy Scooby 
Doo 10.00 Czarodzieje z Wa-
verly Place 11.00 Dzikie serce 
12JM) Sekrety sąsiadów - serial 
obyczajowy Polska 13.00 Poli
cjantki i policjanci - serial oby
czajowy Polska 14.00 Stop! 
Drogówka 15.00 Dom nie do 
poznania 17.00 Dzikie serce - te
lenowela Meksyk 18.00 Sekre
ty sąsiadów - serial obyczajowy 
Polska 19.00 Policjantki i poli
cjanci - serial obyczajowy Polska 
20.00 Śniegi wojny - film sen
sacyjny Norwegia/Szwecja 2012, 
reż. Petter Naess, wyk. Florian 
Lukas, David Kross, Stig Henrik 
Hoff 22.10 Sabotaż - film sen
sacyjny Kanada 1996, reż. Tibor 
Takacs 0J5 Spadkobiercy 

TVP Szczecin 
830 Raport z Polski 915 Plebania 
1015 Co niesie dzień 1045 Agro-
szansa 11.15 Po obu stronach Od
ry H25 Wiatr od morza 11.45 
Małe ojczyzny 12J5 Eurowiado-
mości 1225 Szepczący do koni 
1245 Agrobiznes 1105 Cieka
we jak...? 1325 Plebania 1420 
Przechodzień codzienny 1430 
Naszym okiem 1545 Raport z 
Polski 1620 Dziennik regionów 
1630 Lider 17.00 Spotkania z 
naturą 1730 Arka 1&02 Kulisy 
1816 Wokół nas 1830 Kronika 
1852 Sprawa polityczna 19.06 
Eco.express 19.18 Wokół ryb 
20.03 Kronika 20.18 Sprawa 
polityczna 2036 Zdarzyło się 
przed laty 2043 Kronika 18 lat 
wcześniej 2100 Echa dnia 2115 
Dziennik regionów 2140 Echa 
dnia 2244 Kronika 2230 Co u 
nas? 2240 Telekurier 2315 Ho
kej na lodzie: Polska-Ukraina 

5.50 Uwaga! 6.10 Mango - te
lezakupy 7.15 Detektywi - serial 
fabularno-dokumentalny 750 
Doradca smaku 8.00 Dzień do
bry TVN 1055 Na Wspólnej -
serial obyczajowy Polska 11.25 
Szkoła - serial fabularno-doku
mentalny 1225 Szpital - serial 
fabularno-dokumentalny 1325 
Ugotowani 14.00 Ukryta praw
da - serial fabularno-dokumen-
talny 15.00 Szkoła - serial fa-
bularno-dokumentalny 16.00 
Rozmowy w toku - talk show 
17.00 Ukryta prawda - serial fa
bularno-dokumentalny 18.00 
Szpital - serial fabularno-do-
kumentalny 19.00 Fakty 19.35 
Sport 1950 Uwaga! 20.15 Na 
Wspólnej - serial obyczajowy 
Polska 2050 Ugotowani - re-
ality show 2130 Project Run
way - reality show2235 Miasto 
złodziei - dramat kryminalny 

&00 Co niesie dzień 830 Raport 
z Polski 9J5 Plebania 10J5 Co nie
sie dzień 10.45 Agroszansa 1U5 
Po obu stronach Odry 1125 Wiatr 
od morza H45 Małe ojczyzny 
12J5 Eurowiadomości 1225 Szep
czący do koni 1245 Agrobiznes 
13.05 Ciekawe jak...? 1325 Pleba
nia 1420 Przechodzień codzien
ny 1430 Naszym okiem 1545 
Raport z Polski 1620 Dziennik 
regionów 1630 Lider 1700 Spo
tkania z naturą 1730 Forum Pa
noramy 1745 Motorsport i okolice 
1800Ocalony świat 1830 Pano
rama 1930 Kość niezgody 2030 
Jedenastka2045Skarby Bibliote
ki Gdańskiej PAN 2100 Echa dnia 
2U5 Dziennik regionów 2140 
Echa dnia2200Panorama 2230 
Co u nas? 2240 Tełekurier 2315 
Hokej na lodzie: Polska - Ukraina 

Pogoda 

Krzysztof 
Ścibor : , 
Biuro Calvuy| 

Środa 22.04.2015 

Pogoda dla Pomorza 

03BI 

Nad Pomorze dociera 
suche powietrze znad 
Skandynawii. Na nie
bie sporo słońca i cie
pło. Na termometrach 
od 9°C nad morzem, 
do 17*C w głębi lądu. 
Wiatr słaby północno-
wschodni. W nocy po- o i a  , 
godnie i chłodno. 
Jutro kolejny słonecz
ny, wiosenny dzień. 
Temperatura maksy
malnie wzrośnie do 
15:17°Ć. Wiatr zach., 
umiarkowany. Do 
soboty pogodnie, 
sucho i coraz cieplej. 
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Kraków 15" 21° # 

Lublin 12 16 * 
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Poznań 17 20° : # 
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Krzyżówka codzienna nr 395 
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Poziomo: 
1. melodia z zegara, 
4.  miasto z Sukiennica
mi, 
9. mityczny symbol 
smutków i nieszczęść. 
10.napsocenie, nawa
rzenie piwa, 
17. kuszona przez wę
ża. 
18. ojciec na wywia
dówce. 
19. żydowska modli
twa za zmarłych, 
20. pracownicy służby 
zdrowia. 

21. choroba oczu, 
22. samochód z Japonii. 
Pionowo: 
1. kawałek tkaniny na 
garnitur, 
2. łagodzi wstrząsy 
traktora, 
3. pisemne polecenie, 
5. poszkodowani 
wwypadku, 
6. cyrkowy komik, 
7. John, aktor wielu 
westernów, 
8 .  transport bali rzeką, 
11. pomocnik kapłana 
w czasie mszy. 

12. na czapce polskie
go żołnierza, 
13. realizowana w ap
tece. 
14.grawkarty, 
15. plecione głupstwa, 
16. skrzynia z nowalij
kami. 
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Horoskop dnia 

WODNIK (21.01-18.02) 
Jest dziś szansa na krótkie podró

że i ekscytujące spotkania w gronie 
przyjaciół czy w grupach zaintereso-
wań.Wykorzystaj ten czas dobrze. 

RYBY (19.02-20.03) 
U osób mających niekorzystną au

rę, a mogą to być urodzeni 2-5 mar
ca, mogą wystąpić pomysły pozba
wione rozsądku. 

BARAN (21.03-20.04) 
Od dziś istotne staną się sprawy fi

nansowe, pozycja zawodowa, praca 
i realizacja planów. Skup się na tym. 
czego naprawdę chcesz. 

BYK (21.04-21.05) 
Na pewno nie będziesz leniucho

wać. Spędzisz ten dzień na wysokich 
obrotach. Możliwe są wycieczki, za
jęcia sportowe. 

BLIŹNIĘTA (22.05-21.06) 
Będziesz się starał wypaść jak naj

lepiej, chcąc zrobić na kimś wraże
nie. Jakieś zajęcie zainspiruje Cię 
na długi czas. 

RAK (22.06-22.07) 
Przebywając wśród ludzi możesz 

spotkać kogoś, kto spełni Twoje wy
sokie wymagania. Bądź więc czujny 
i nie ognoruj innych. 

LEW (23.07-22.08) 
# Możesz odczuwać frustrację 
w związku z tym, że pracujesz poni
żej swoich możliwości albo za marne 
wynagrodzenie. 

PANNA (23.08-22.09) 
Skorpiony urodzone w dniach 3 -

5 listopada niech uważają, bo będą 
miały skłonność do popełniania błę
dów i pomyłek. 

WAGA (23.09-22.10) 
Udane będą imprezy wyjazdowe, 

wesela, uroczystości i spotkania ro
dzinne. Nie przesadzaj jednak z alko
holem i brawurą. 

SKORPION (23.10-21.11) 
Weekend zapowiada się bardzo 

atrakcyjnie, zwłaszcza jeśli spędzisz 
go w ruchu. Dobrze Ci zrobią ćwicze
nia fizyczne. 

STRZELEC (22.11-21.12) 
Zwróć uwagę na dzieci, bowiem 

gwiazdy zapowiadają z nimi jakieś 
problemy. Zwróć uwagę na ich za
chowanie i na to, co mówią. 

KOZIOROŻEC (22.12-20.01) 
Twoje samopoczucie może być 

nieco gorsze, np. dokuczy Ci ból gło
wy, będziesz napięty i podenerwo
wany. Czeka Cię jakiś wysiłek. 

* * * * * * *  » * # $ * *  
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Informator maja Nowy Teatr wystawi po raz ostatni musical „The Sound of Musie". Słupska pla
cówka jako pierwsza w kraju otrzymała licencję londyńskiej Agencji Josefa 
Weinbergera na jego prapremierowe wystawienie.Premiera miała miejsce w 2013 r. 

Nasze święto jazzu 
W teatrze Rondo zagrają Leszek Kułakowski i Drunk Lamb 

Informator 

KINA 
Słupsk 

I t e z y t a  

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

W czwartek, 30 kwietnia, w te
atrze Rondo odbędzie się nie
zwykły koncert. Po raz pierw
szy w Słupsku świętowany bę
dzie Międzynarodowy Dzień 
Jazzu. Z tej okazji na scenie wy
stąpią: Leszek Kułakowski „En
semble piccolo" i Blues band 
Drunk Lamb. 

W projekcie „Ensemble pic
colo" zagrają: Leszek Kułakow
ski - fortepian, Tomasz Sowiń
ski - perkusja i Piotr Kułakowski 
- kontrabas. Muzycy zaprezen
tują utwory z płyty Leszka 
Kułakowskiego „Code num-
bers". Muzyka jest bardzo oso
bista, szeroka, ekologiczna, peł
na sonorystycznych planów 
dźwiękowych. Naczelną ideą 
koncepcyjnej płyty Leszka Ku
łakowskiego są stosunki mię
dzy dźwiękami wertykalne i li
nearne. Poszczególne utwory 
są skonstruowane według ko
dów cyfrowych odwzorowują
cych muzyczne zdarzenia 
w utworach. 

Blues band Drunk Lamb 
tworzą: Filip Kamerath - śpiew, 
Michał Zienkowski - gitara elek
tryczna, Konrad Żołnierek - gi-

W skrócie 

SŁUPSK/TEATR 
Trudna rozmowa 
z nieobecnym 
W piątek w teatrze Rondo zo
baczymy premierę monodra
mu w wykonaniu Małgorzaty 
Sokołowskiej „Europa, Euro
pa" w reżyserii Wiesława 
Dawidczyka. Monodram Mał
gorzaty Sokołowskiej ma for
mę rozmowy z nieobecnym 
ojcem, której bohaterka nie 
umiała, a może nie zdążyła 
przeprowadzić kiedyś. Są to 
wspomnienia z dzieciństwa 
i młodości, kiedy Mołdawia 
była jeszcze częścią ZSRR. Do
świadczenie komunistycznej 
codzienności, potem rozpad 
ZSRR i wyjazd do wymarzonej 
Europy stanowią treść owej 
nieodbytej rozmowy. 
Początek spektaklu „Europa, 
Europa" w piątek o godz. 19, 
bilety kosztują 15 i 10 złotych. (DMK) <£>® 

• Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Jazzu Leszek Kułakowski zaprezentuje w Rondzie 
materiał ze swojej najnowszej płyty „Code numbers" 

tara basowa i Łukasz Łapiński -
perkusja. To energiczny kwar
tet z Trójmiasta, który repre
zentuje młodą scenę blues ro
ckową. Zespół powstał na po
czątku 2014 r., a już w lipcu wy
grał konkurs podczas Suwałki 
Blues Festival. W jury zasiedli 
m.in. Bogdan Topolski, Jan 

Chojnacki, Jostein Forsberg, 
Andrzej Jerzyk, Andrzej 
Matysik, Patrice Vermeerch i to 
oni wybrali Drunk Lamb na re
prezentanta Polski w European 
Blues Challenge 2015. 

Zespół tworzą wszechstron
ni muzycy, którzy uczestniczą 
również w projektach jazzo

wych, funkowych, soulowych 
i rockowych. Łączy ich wspól
na miłość do żywiołowego gra
nia prosto zza oceanu. 

Początek koncertu w przysz
ły czwartek o godz. 19. Bilety 
w cenie 35 zł są już do nabycia 
w Rondzie, rezerwacje pod nr. 
tel. 59 842 63 49- • ©® 

Jest kwiecień, jest rewolucja. 
Taneczne zawody w Siemianicach 

W sobotę w Zespole Szkół 
w Siemiankach rozpocznie się 
Kwietniowa Rewolucja. To je
den z największych turniejów 
break dance na Pomorzu. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Na parkiecie naprzeciw siebie 
staną po dwie pary. Każdy 
z bboy'ów (tancerzy break dan
ce) wykona układ taneczny 
do nieznanej wcześniej muzy
ki. Walki toczyć się będą 
w dwóch kategoriach: do i po
wyżej 15. roku życia. 

- W zawodach weźmie 
udział ponad 100 osób z całej 
Polski. Swój udział potwierdza
ją również grupy spoza nasze
go kraju - mówi Paweł Kamiń
ski, inicjator turnieju. - W tym 

* Sprawność tancerzy robiła duże wrażenie na publiczności 
podczas ubiegłorocznej Kwietniowej Rewolucji 

roku jury również będzie mię
dzynarodowe. 

Trzyosobowy skład jurorów, 
który będzie oceniał zawodni
ków to Bboy Kostek z Polski, 
Bboy Kuzja z Ukrainy i Bboy 
Nikita z Kazachstanu. Nieo

dzownym elementem tańca 
jest muzyka. Za nią będą odpo
wiadać DJ Bart i DJ Shogun. 

Początek zawodów w sobo
tę o godz. 15.30 w sali gimna
stycznej Zespołu Szkół w Sie-
mianicach, wstęp wolny. # ©O 

Bogowie, godz. 15.30; Chłopakzsąsiedztwa.godz. 
14,1730,19.40,2150; DOM, 2D: godz. 10.15,12.40, 
15,17.15,3D: TI.15,1330,15.45; Fru!, godz. 10.10; L&a 
MisbzówUEFA,godz. 20.30; Kopduszek,godz. 
10.10,15, Nocny pościg, godz. TI.20,16.10.18.45, 
21.20; Szybcy i wściekli 7, godz.11,14,17,18,1930, 
20,21,-Wkręceni,godz. 18.15; Zaginiona dziewczy
na, godz. 12.20; Zewszystkidisił, godz. 1250 

Pod ochroną, godz. 18; Zjazd absolwentów, godz. 
20 

Lębork 

Szybcy iwśtiełdi7, godz. 20 

Ustka 

Nocny poścfegodz. 1630,20.45; Sekna.godz. 
1830 

KOMUNIKACJA 
SfcjKfcPKP TI8 000; 2219436; PK559 842 4256; 
dyżurny mchu59 843 7110; MZK59 848 93 06; 
LąboritPIB598621972; MIKwgodz. 7-15,tel. 
598621451; 
Bytów:PKS598222238; 
tiudi6wPKS598342213; 

559 8572149. 

DYŻURY APTEK 
Słupsk 

Ratuszowa, ul. Tuwima 4, tel. 59 8424957 

Ustka 
PodSmkiem,ul. Kilińskiego 8. teł.59 81453 95 

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

Miastko 
Nova, ul. Kazimierza Wielkiego 24, tel. 59 857 6732 

Człuchów 
Centrum Zdrowia, ul. Szczecińska 13, tel. 59 83431 
42 

Lębork 
Pod Lwem, pl. Pokoju, tel. 59 8621152 

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

Wicko 
Pod Agawą, teł.59 8611114 

USŁUGI MEDYCZNE 

WAŻNE 

Wo|ewódzidSzpttalSpetjalslyaiiyhn.Janu. 
szaKoftaka.nl Hubalczykówl, informacja tele
foniczna 59 846 0100; 
Udka 
Wojewódzki Szpital Specjafctyczny ul. Mi 
ckiewicza 12 teł. 59 814 69 68; f 
POI, ul. Kopernika 18,tel. 59 814 6011; I 
wte Ratunkowe-59 814 70 09; 
l̂ boffcSzpttatayOckłztalRatirtajwy S9 863 
3 0 0 0 ; S q W  ul. Węgrzynowicza 13,5986352 02; 
Sytów: Szpital ul. Lęborska 13, tel. 59822 85 00; 
DzttPomocy Dorâ Mastto.tel. 59 857 09 
00; 
0*1*6»  5983453 09. 

i-0gólnpolskie Pogotowie dla 
OfiarPrzemocywRodzinie, tel. 59 848 0111,801 
120002 
StapfcPol(Ja997; ul. Reymonta, tel. 59 848 06 
45; Pogotowie Ratunkowe 999; Straż Miejska 
986; 59 8433217; Straż Gminna 59 848 59 97; 
UrządCehy-58774 0830; Straż Pożarna998; 
Pogotowie Energetyane 991; Pogotowie Ga
zownicze 992, Pogotowie Ciepłownicze 993; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne994, Straż 
Mfejskaalarm986:Ustka-59814 6761,697696 
498; Byft6wr - 59 822 25 69; 

KULTURA 
Nowy Teatr, ul. Lutosławskiego 1,tel. 5984670 
00; Filharmonia Smfonia Bałtica, ul. Jana Pawła 
II3, tel. 59 84238 39; Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego 
2. tel. 59 842 3935. Teatr Rotido. ul. 
Niedziałkowskiego 5a. tel. 59 842 63 49; Słupski 
Ośrodek Kultury, ul. Braci Bierymskich 1, tel. 59 
845 6441; MłodtieżoweCentrumKultłiy.al 3 
Maja22.tel.598431130; Miejska Biblioteka Pub
liczna. ul. Grodzka 3, teł. 59 840 58 38. 

USŁUGI POGRZEBOWE 
KaBa. ul. Armii Krajowej 15, tel. 59842 8196.601 
928 600 - całodobowo. Pełna oferta pogrzebowa. 
Zieleń tel. (24h/dobę) telefon 502525 005 Iub59 
8411315, ul. Kaszubska 3 A. Winda i baldachim 
przy grobie; 
Hades, ul. Kopernika 15, całodobowo: tel. 59842 
98 91,6016637%. Winda i baldachim przy grobie. 
Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo), 
teł. 59 842 8495,604434441. Winda i baldachim 
przy grobie. 

• • • • • H I  
PORADNICTWO 

Biuro Porad Obywatełsłrich ul 
Niedziałkowskiego 6, czynne: poniedziałek.-
czwartekwgodz. 10-14; 
Biżej Prawa - bezpłatne porady prawne i obywa
telskie, ul. Jana Pawła II (7piętro, pok.718.719)teł. 
59307 00 20, czynne: poniedz-środa godz. 8-16, 
czwartek godz. 10-18, 
TelefonzaułaniaTama-598414046,czynny: 
poniedziałek - piątekwgodz. 16-20; 
Alkoholowy telefon zaufania Krokus czynny 
codziennie17-22,59 84146 05; 
TcwarzystwoZapobiepniaNariaimani tel.59 
8401460 - poniedziałek wgodz.10-19, wtorek godz. 
10-15, środa10-1930, czwartek 10-20, piątek godz. 
10-1830; sobota godz. 10.15-13.15 dyżur psychologa; 
DomlnterwencpKryzysowej ul.Wolności3, 
tel. 59 8427125 (przy PCK) - dostępna całą dobę; 
PołstóeCentrumMedbcjiOddziałwSłupsku 
al. Sienkiewicza 3, teł. 505369 619 lub503 869 970; 
Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzi
nie- al. Sienkiewicza 3 (II p.), tel. 669498 323, 
Poradnia Zdrowia Psychicznego-ul. Ziemowita 2, 
tel. 59 840 20 01, poniedz.-piątek wgodz. 730-17. 

REKLAMA K035000546C 
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Zła decyzja kapitana Polek 
• Kiepska forma Agnieszki Radwańskiej nie była 
jedyną przyczyną naszej porażki ze Szwajcarią 

# Coraz częściej słychać głosy, że eksperyment 
z Martiną Navratilovą zwyczajnie się nie udał 

Teras 

Hubert Zdankiewicz 
redakcja@polskatimes.pl 

Dla mnie stał pod znakiem tre
nerskich błędów - podsumował 
przegrany 2:3 mecz Polski ze 
Szwajcarią w Pucharze Federa
cji Paweł Ostrowski. Były szko
leniowiec m.in. Marty Doma-
chowskiej, Angelique Kerber 
i Alicji Rosolskiej zaznacza, że 
w Zielonej Górze mylili się jego 
zdaniem obaj kapitanowie, 
a Heinz Gunthardt przeszacował 
siły Martiny Hingis albo zwy
czajnie zlekceważył Polki. 

- Mówiłem jeszcze przed me
czem, gdy zapytano mnie 
o ewentualne wystawienie Mar
tiny do gry pojedynczej. Moim 
zdaniem ona - jeśli w ogóle - po
winna zagrać tylko jednego sin
gla. Przeciwko Uli. Byłem prze
konany, że jeśli Hingisowa wyj
dzie na Agnieszkę, to ta ją zaje
dzie i wykończy fizycznie. Ona 
ma już prawie 35 lat, a singla nie 
grała od dawna [ostatni oficjalny 
mecz rozegrała w2007r. - red.]. 
Po takiej przerwie nie można tak 
po prostu wyjść na kort, bez 
przygotowania, bo to zupełnie 
inne granie, inne napięcia psy
chofizyczne. Wiadomo było, że 
koszty takiego wysiłku będą 
ogromne - dodaje Ostrowski. 

Hingis, która po powrocie 
na korty W2013  r. specjalizuje się 

w grze podwójnej, doznała w re
zultacie kontuzji w przegranym 
pojedynku z Urszulą Radwań
ską i do decydującego o losach 
całego spotkania debla Gun-
thardt musiał wystawić awa
ryjnie Yiktoriję Golubic. 

Zdaniem Ostrowskiego błąd 
popełniłjednak również Tomasz 
Wiktorowski, wystawiając Alicję 
Rosolską jako partnerkę dla Ag
nieszki Radwańskiej. Decyzja 
polskiego kapitana wydawała się 
słuszna, bo debel w takim właś
nie składzie zapewnił Polkom 
zwycięstwo choćby w ubiegło
rocznym meczu z Hiszpanią 
w Barcelonie, który przesądził 
o ich awansie do Grupy Świato
wej Fed Cup (spadły z niej po po
rażce w Zielonej Górze). 

- Też bym być może tak zro
bił, gdyby grały pod mniejszą 
presją. Na wyjeździe, bez tłumu 
polskich kibicówitelewizyjnych 
kamer. Wtedy to by jeszcze mo
że miało sens. Znam jednak do
brze zarówno Alę, jak i Klaudię 
[Jans-Ignacik - red.] i dlatego 
wybrałbym inaczej. Alicja to 
świetna deblistka, ale w najważ
niejszych momentach brakuje 
jej zimnej głowy, czegoś, co po
siada z kolei Klaudia. Ona nie ma 
może tak błyskotliwego deblo
wego warsztatu jak Ala, nie ucie
ka za to od odpowiedzialności 
- podkreśla Ostrowski. 

Osobna kwestia to forma Ag
nieszki Radwańskiej, która spra
wiła kibicom niemiłą niespo

• Agnieszka Radwańska zaczęła mecz ze Szwajcarią od pokonania Martiny Hingis. W kolejnych 
dwóch schodziła jednak z kortu pokonana, a szczególnie dotkliwa była porażka z Timeą Bacsinszky 

dziankę, przegrywając 1:6,1:6 
z Timeą Bacsinszky. To kolejna 
wpadka naszej najlepszej teni-
sistki, która od początku roku 
gra słabiej. Jej trener tłumaczył 
do tej pory, że to skutek ubocz
ny współpracy z Martiną Navra-
tilovą, która ma przestawić ją 
na bardziej ofensywny styl gry. 
W związku z tym przez jakiś czas 
ma prawo grać słabiej. 

Nawet Wiktorowski przyznał 
jednak w niedzielę, że jest zanie

pokojony postawą swojej pod
opiecznej. - Muszę o tym z Ag
nieszką porozmawiać, bo znów 
okazało się, że rzeczywistość 
treningowa to jedno, a rzeczywi
stość meczowa zupełnie od niej 
odbiega - powiedział. 

Coraz częściej słychać zresz
tą głosy, że eksperyment zwy
czajnie się nie udał, choć na osta
teczną weryfikację pomysłów 
Navratilovej trzeba jeszcze po
czekać. - Tenisistka z jej klasą 

i talentem, żeby przegrała 1:6,1:6 
w domu, gdzie wszystko jest 
pod nią przygotowane. W do
datku nie z Sereną Williams, 
z całym szacunkiem dla Szwaj
carki. Coś takiego nie powinno 
się wydarzyć - uważa Wojciech 
Fibak, którego zdaniem zmiana 
stylu gry Radwańskiej to skom
plikowana kwestia, niemniej da 
się zauważyć pewne niepokoją
ce objawy. - Ona zawsze wygry
wała sprytem i świetną taktyką, 

zmuszała rywalki do błędów. 
Ostatnio robi to coraz rzadziej 
- dodaje nasz najbardziej utytu
łowany tenisista. 

- Agnieszka sprawia wraże
nie zagubionej. Jakby sama nie 
wiedziała, w którą stronę iść. 
Słyszy głosy, że gra za mało 
ofensywnie, to próbuje bardziej 
ofensywnie. Jak to nie wycho
dzi, to wraca do gry z kontry, 
problem w tym, że nie czuje się 
w tym równie dobrze jak kiedyś 
- uważa Lech Sidor, były tenisi
sta, dziś trener i tenisowy eks
pert. - Takie ofensywne granie 
powinno zresztą opierać się 
na dominacji fizycznej. Trzeba 
wytrzymać cały mecz na rów
nym poziomie, a Radwańska te
go nie potrafi, bo zwyczajnie nie 
ma argumentów. Wystarczy 
spojrzeć, jak jest zbudowana. 
Dlatego pewne pomysły jej szta
bu szkoleniowego są moim zda
niem nierealne. Na przykład ten, 
by w ciągu kilku miesięcy zwięk
szyła masę mięśniową o kilka ki
logramów. Tego nie da się zrobić 
w tak krótkim czasie. Nie wiem, 
czy w przypadku Agnieszki to 
w ogóle jest wykonalne- pod
kreśla Sidor. 

Wątpliwości co do przyczyn 
problemów naszej tenisistki nie 
ma za to jej ojciec. - Jeśli Wikto
rowski ma odrobinę honoru, to 
powinien odejść - stwierdził 
w rozmowie z X-news Robert 
Radwański. • 
©® 

Wszyscy drżeli o Odrobnego, a nasz bramkarz pokazał klasę 
Hokej 

Dzisiaj Polacy zmierzą się 
z Ukrainą, a jutro z bardzo 
mocną reprezentacją Kazach
stanu. Wciąż mają szansę 
na dobry wynik w turnieju. 

Andrzej Stanowski. (AIP) 
sport@prasa.gda.pl 

Pierwsze zwycięstwo w mi
strzostwach świata dywizji 
LA w Krakowie poprawiło na
stroje w polskim zespole. Bia
ło-czerwoni w poniedzia
łek ograli Japonię 2:0. 

Polacy dobrze wytrzymali 
mecz kondycyjnie, czego nie 
można powiedzieć o Japończy
kach, którym w 3 odsłonie za
brakło sił. Przed meczem trener 
Jacek Płachta miał nie lada dy
lemat. W niedzielnym spotka
niu z Włochami Rafał 
Radziszewski za uderzenie ry
wala w głowę „łapaczką" otrzy-
malkatęjQec%iL £o. spotkaniu 

I 

Przemysław Odrobny był bohaterem meczu z Japonią. 
W poniedziałek bramkarz z Gdańska zachował czyste konto 

bramkarz Cracovii był samo-
krytyczny. - Poniosły mnie ner
wy, popełniłem głupotę, osła
biłem drużynę - przyznał. 

Radziszewski został odsu
nięty przez dyrektoriat IIHF 
od jednego meczu. Nie mógł go 
zastąpić rezerwowy Kamil 
Kosowski, bo taka ewentual

ność istnieje tylko w przypad
ku kontuzji bramkarza. - Dosta
liśmy zgodę od dyrektoriatu 
IIHF, abyśmy w meczu z Japo
nią nie wystawiali rezerwowe
go bramkarza. Jeśli zajdzie po
trzeba, to w bramce wystąpi za
wodnik z pola - powiedział nam 
trener Jacek Płachta. Decyzja 

w hokeju bezprecedensowa. 
Ryzyko było ogromne, bo 
w przypadku kontuzji Przemy
sława Odrobnego na bramce 
stanąłby ktoś, kto nigdy nie grał 
na tej pozycji! Na szczęście nie 
było takiej potrzeby. Mało tego, 
popularny „Wiedźmin", który 
w lidze nie błyszczał, w ponie
działek został wybrany gra
czem meczu. 

W 43 minucie po raz pierw
szy Japończyk powędrował 
na ławkę kar. Polacy potrzebo
wali 23 sekund, by zdobyć gola. 
Krzysztof Zapała wypatrzył 
pod bramką Tomasza 
Malasińskiego, który dołożył kij 
i było 1:0. W 51 minucie biało-
czerwoni wyszli na dwubram-
kowe prowadzenie. Strzelał 
Mateusz Rompkowski, a kapi
tan naszego zespołu Marcin 
Kolusz tuż przed bramkarzem 
zmienił lot krążka. 

Dzisiaj podopieczni selek
cjonera Jacka Płachty zmierzą 
się o godz. 20 z reprezentacją 
Ukrainy (transmisja w TVP 

Sport). Nie ulega wątpliwości, 
że i w tym przypadku koncen
tracja w defensywie może przy
nieść efekt w postaci zwycię
stwa. Ukraińcy w pierwszym 
meczu turnieju w Krakowie 
przegrali aż 2:5 z Kazachsta
nem, ale później ulegli 1:2 Wło
chom dopiero po dogrywce. 

W czwartek o godz. 20 bia-
ło-czerwoni zmierzą się z pę
dzącym do elity Kazachstanem, 
a w sobotę z Węgrami. # 

Wyniki poniedziałkowe: 
Kazachstan - Węgiy 5:0 0:0,3:0,1:0), Włochy -
Ukraina 2:1 po dogrywce (0:0,1:1,0:0 -1:0), Polska 
- Japonia 2:0 (0-.0r 0:0,2:0) 
Dzisiejsze mecze: Włochy - Węgry (godz. 13), 

Kazachstan - Japonia (1630), Polska - Ukraina 

(20) 
1. Kazachstan 2 6 10-2 

2. Włochy 2 5 4-2 

3. Polska 2 3 3-2 
4. Węgry 2 3 4-7 

5. Ukraina 2 1 3-7 

6. Japonia 2 0 2-6 
Dwa pierwsze zespoły awansują do Elity. Ostatni 
w tabeli sp̂ dpie do dywizji IB. 

EKSTRAKLASA PIŁKARSKA 
Zwycięstwo Górnika 
po długiej przerwie 
W ostatnim meczu 28. kolejki 
piłkarskiej Ekstraklasy, Górnik 
Zabrze pokonał GKS Bełcha
tów 2:0 (1:0). Bramki: Rafał 
Kosznik 29, Ołeksandr Szewe-
luchin 72. Było to pierwsze 
zwycięstwo zabrzan na włas
nym stadionie od sierpnia 
2014 roku. W niedzielę Legia 
pokonała Zawiszę 2:0 (Żyro 
57, Kucharczyk 65). 
(STEN) 

LOTTO 
Multi Mułti, 21.04. godz. 14.00 
1,8,12,13,14,15,17.27.30.37.42.45. 
52,55.63.64.70.75.76,80 + 12 
Multi Multi,20.04. godz. 21.40 
3.4.5.11.14.15.18.31,32.35.36.39, 
40,47,50,51,60.70,73,75+5 
Kaskada 
1,2,7.8,11.12,13,17.18,20,22,24 
Mini Lotto 7,13.20.31,35 + 3  
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Sport A polecamy w TV 
TYP SPORT 

godz. 12.55, hokej na lodzę, mistrzo
stwa świata dywizji IA  w Krakowie 
Kazachstan - Japonia 

Energa kontra Turów, 
mecz, który ustawi ligę 

Energa Czarni zagra dzisiaj z PGE Turowem Zgorzelec w zaległym 
meczu TBL (godz. 18.15, hala Gryfia). To smakowity kąsek dla fanów 

Koszykówka 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@gp24.pl 

To może być najcięższe spot
kanie Energi Czarnych Słupsk 
i Donaldasa Kairysa, szkole
niowca drużyny, od chwili ,gdy 
prowadzi on słupski zespół. 
PGE Turów Zgorzelec, po ostat
niej serii słabszych meczów, 
znalazł się nisko w tabeli jak 
na oczekiwania działaczy i te
raz musi nadrabiać dystans. 
Zwycięstwo w Słupsku 
nad Energą Czarnymi i w ostat
niej kolejce ze Stelmetem Zie
lona Góra pomogłyby zająć 
drugą pozycję przed rozgryw
kami play off. 

Zgorzelczanie w poniedzia
łek, kontrolując przebieg star
cia, pokonali w Sopocie Trefl 
74:66. Goście grali w tylko 
ośmioosobowym składzie. 
W drużynie brakuje bowiem 
Mardego Collinsa, zawieszone
go przez Polską Ligę Koszyków
ki za uderzenie dwa mecze te
mu Przemysława Frasunkie-
wicza z Asseco Gdynia, oraz bez 
Chrisa Wrighta, który ma kon
tuzję i zagra dopiero za ok. 2 ty
godnie. Goście będą także zmę
czeni, bo ostatnio są zmuszeni 
zagrać dwa mecze w 48 godzin, 
a to zawsze jest wysiłek, nawet 
dla organizmu sportowca. Jed
nak po spotkaniu w Sopocie za
wodnik Filip Dylewicz i trener 

• Jerel Blassingame będzie miał dzisiaj trudne zadanie. Ale już  
do końca sezonu poprzeczka będzie zawieszana coraz wyżej 

Turowa Miodrag Rajkovic za
powiadają o kontynuowaniu 
serii zwycięstw i w Słupsku. 

Energa Czarni także chce 
wygrać. W składzie na spotka
nie powinien być już Kyle 
Shiloh, który po spotkaniu 
w Toruniu z Polskim Cukrem 
miał jeszcze przerwę na lecze
nie kontuzji. Chociaż w ostat
nim spotkaniu przeciwko Ro

sie Radom rozgrzewał się i sie
dział w stroju na rezerwie, to 
jednak nie wystąpił. 

Dzisiejszy mecz przełożony 
został ze stycznia, z XVI kolej
ki. Wtedy PGE Turów grał w eu
ropejskich pucharach i mógł 
poprosić PLK o przełożenie 
spotkania. Tak się stało, jednak 
rozegranie meczu teraz, na kil
ka dni przed końcem rundy za

sadniczej mnoży warianty usta
wień przed play off. • 

Portal www.pofckfoosz.pl wyficzył, że jest jeszcze 
pięćmożfiwości ustawienia tabeli przed płay off. 
Przy założeniu, że w meczach z zespołami z dołu 
klasyfikacji wygiywać będą faworyci najprawdo
podobniej Energa Czarni trafi na Śląsk Wrocław. 
„Głos" pisałotym wczoraj. Wariant l:EC-PGE1 
(mec dzisiaj), PGE -Stelmetl(mecz w niedzie
lę). Kolejność tabeli: 1. Stelmet, 2. PGETurów, 3. 
EC 4. AZS, 5. Rosa, 6. Śląsk. Wariant II: EC - PGE 1, 
PGE- Stelmet 2. Kolejność: 1 Stelmet 2. AZS, 3. 
EC,4.PGE,5. Rosa, 6. Śląsk. 

Wariant III: EC - PGE 2, PGE - Stelmet! (różnicą co 
najmniej 8 punktów). Kolejność: 1.PGE.2. 
Stelmet,3. AZS,4.EC5. Śląsk,6.Rosa. 

Wariant IV: EC-PGE 2, PGE-Stelmet 1 (różnicą 
mniejszą niż 8 punktów): 1. Stelmet 2. Turów, 3. 
AZS,4. EC,5. Śląsk, 6. Rosa. 
WariantV:EC-PGE2,PGE -Stelmet2:1. Stelmet, 
2 .Turów, 3. AZS, 4. Czarni,5. Śląsk, 6. Rosa. 

Tabela przed dzisiejszym meczem. Nie uwzględ
nia wczorajszego spotkania Stelmet - Polpharma 
(zakończyło się po zamknięciu numeru). 

Tabela M P PZ:PS 

1. AZS Koszalin 50 29 2442:2193 
2.Stelmet Zielona Góra 50 28 2177:19/4 
3.PGE Turów Zgorzelec 49 28 25822315 

4.Rosa Radom 49 29 2315:2070 
5.Śląsk Wrocław 49 29 2378:2223 
6.Energa Czarni Słupsk 48 28 2196:2057 

7. Asseco Gdynia 45 29 2230:2202 
8.Polski CukierTorun 42 29 2323:2233 

£ Trefl Sopot 42 29 2368:2358 
10. Polfarmex Kutno 42 29 2203:2259 
Tl.MKS Dąbrowa Górnicza 39 29 2371:2491 

12. Anwil Włocławek 39 29 2190:2356 
13. Wikana Start Lublin 38 29 2223:2449 
14.Wilki Morskie Szczecin 37 29 2295:2503 

15. Jezioro Tarnobrzeg 36 29 2330:2656 
16. Polpharma Starogard 35 28 2299:2583 

CANAL+5PORT 
godz. 20 i 20.40, piłka nożna, 

ćwierfinał Ligi Mistrzów Real Madryt -
Atletico Madryt godz. 22.45, piłka noż
na Magazyn Skrótów 

POLSAT SPORT 
godz. 20.00, siatkówka, Orłen Liga. 

półfinał, trzecie spotkanie: Polski Cu
kier Muszynianka-PGE Atom Tref! So-
pot 

Nikt nie boi sie 
nikogo w grach 
pucharowych 
Piłka nożna 

Dzisiaj o godz.1730 dwa me
cze V rundy Pucharu Polski 
w podokręgu słupskim. Fawo
rytami są goście, ale puchar 
rządzi się swoimi prawami. 

Krzysztof Niekrasz 
krzysztof.niekrasz@gp24.pl 

W Ustce na stadionie przy ul. 
Sportowej Jantar zmierzy się z 
Gryfem Słupsk. Każdy wynik 
wchodzi w rachubę. - Zagramy 
spokojnie i bez napinania się, że 
musimy wygrać. Na pewno ta
nio skóry nie sprzedamy. Za
braknie Bartłomieja Granosika. 
Będą zmiany w składzie po po
rażce w Kolbudach - informuje 
Piotr Piszko, szkoleniowiec 
ustczan. 

- Żądni jesteśmy rewanżu 
za przegrany mecz w czwartej 
lidze. Nie będzie Rafała Bo
browskiego z powodu wyjazdu 
rodzinnego. Chcemy dalej grać 
w pucharze - mówi Grzegorz 
Bednarczyk, trener Gryfa. 
W Debrznie MKS zmierzy się z 
czwartoligową Pogonią Lębork. 
Historia dotychczasowych gier 
przemawia za lęborczanami (na 
10 gier - 7 zwycięstw). - Pogoń 
jest na fali. My chcemy sprawić 
niespodziankę. Nie jesteśmy 
bez szans - twierdzi Sebastian 
Michno, szef klubu z Debrzna. 
- Poważnie traktujemy pucha
rowe granie. Zwolnienia z pra
cy nie otrzymał Arkadiusz 
Byczkowski. Naszym celem jest 
zwycięstwo - oświadcza Walde
mar Walkusz, trener Pogoni. 
Zwycięzcy środowych gier 
spotkają się 6 maja. • 

W skrócie 

B R Y D Ż  

Nie grają znaczonymi 
kartami 
Jedenasty turniej o puchar 
starosty słupskiego wygrała 
para Maria Tomczewska 
(Słupsk) - Marek Pietrzak 
(Dębnica Kaszubska). W kla
syfikacji długofalowej prowa
dzi nadal słupszczanin Jan 
Lange -123 pkt. Dwunasty tur
niej 23.04 (czwartek) o godz. 
17 w Słupsku (hotel Słupsk 
przy ul. Poznańskiej). 
(FEN) 

SZACHY 

Zacięte rywalizacje na 
64 polach w Słupsku 
W SP 2 w Słupsku odbył się 
trzeci turniej IV Słupskiej 
Szkolnej Ligi Szachowej . Ko
lejność najlepszych szachi
stów: 1. Marek Kwiatkowski 
(G 9 Koszalin), 2. Michał 
Gulbiński (G 3 Słupsk), 3. Ma
ciej Piątkowski (SP 2 Słupsk). 
Po trzech turniejach prowadzi 
M. Gulbiński - 54 pkt. Drugi 
jest Filip Zinkowski (SP nr 3 
Słupsk) - 4 0  pkt. Wśród gim
nazjów liderem jest G 3 Słupsk 
-104 pkt, a w podstawówkach 
- SP 3 Słupsk - 64 pkt. Kolejny 
turniej 16 maja o godz. 10. 
(FEN) 

SKOKI KONNE 

Organizatorzy zapraszają na zawody 
w skokach przez przeszkody w Mikorowie 
Stajnia Grażyny Mikorowo 
niedaleko Lęborka organizuje 
26 kwietnia (niedziela) „Za
wody towarzyskie w skokach 
przez przeszkody"! 
Zmagania odbędą się na torze 
w Mikorowie. Organizatorzy 
nie wymagają posiadania li
cencji Polskiego Związku Jeź
dzieckiego, wymagają jednak 
aktualnych orzeczeń lekar
skich dopuszczających 
do uprawiania jeździectwa. 
Zawodnicy niepełnoletni mu
szą posiadać aktualną zgodę 
rodziców lub opiekunów 
prawnych. 

Termin zgłoszeń upływa 
w sobotę, 25 kwietnia. Zapi
sów można dokonywać 
mailem stajniagrazyny@o2.pl. 
Organizatorzy proszą o poda
nie w zgłoszeniach: nazwy ko
nia, imienia i nazwiska za
wodnika, klubu oraz konkur
sów, w jakich będą startować, 
liczby startów oraz numeru 
tel. kontaktowego. Każdy 
uczestnik otrzyma zwrotne 
potwierdzenie zgłoszenia. 
Rozpoczęcie zawodów prze
widziano w niedzielę, 26 
kwietnia na godz. 10. (RES) 
©® 

Osłabieni w Dąbrowie 
Koszykówka 

Dąbrowa Górnicza będzie go
spodarzem mistrzostw Polski 
Ui6. W tym półfinale zagrają 
także zawodnicy Czarnych 
Laminopol Słupsk. Obok go
spodarzy MKS, rywalami 
słupszczan będą Śląsk Wrocław 
i Novum Bydgoszcz. 

Zmagania odbywać się będą 
w dniach 1-3 maja. W pierw
szym dniu Czarni Laminopol 
zagrają z Novum Bydgoszcz, 2 
maja ich rywalem będzie Śląsk 
Wrocław, trzeciego gospodarze 
MKS Dąbrowa Górnicza. 

W składzie słupskiego zespo
łu brakować będzie podstawo
wego rozgrywającego, Roberta 
Ludwiczuka. Polski Związek Ko
szykówki ukarał go dwoma me
czami zawieszenia za bójkę pod
czas ostatniego spotkania 
w trakcie ćwierćfinałów mi
strzostw Polski w Słupsku, 
w meczu z Zastałem Zielona Gó
ra. Wiktor Rajewicz z Zastalu zo
stał zawieszony za to samo zda
rzenie na jedno spotkanie. 

Osobną karę Ludwiczukowi 
wyznaczyć ma także STK Czar
ni.# 
(RES) 

©® 

• Gryfici liczą na dobrą skuteczność swojego najlepszego snajpera 
Łukasza Stasiaka (w wyskoku), który ma patent na jantarowców 
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Wiatr na morzu dobry 
jest do pozyskania 
energii. Polska ma 
ogromny potencjał 

W Światowym Dniu Ziemi z wyjątkową 
troską spójrzmy na naszą planetę 
Ekologia 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Ziemi. Te
goroczne obchodypoświęcone będę pro
mocji odnawialnych źródeł energii i efektyw
ności energetycznej. Dzień Ziemi 2015 ob
chodzony będzie pod hasłem „Z energię 
zmieńmy źródła". To największe ekologicz
ne święto, obchodzone w 192 krajach świa-
ta.W2009 roku 22 kwietnia został ogłoszo
ny przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako 
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. 

Lokalne obchody Dnia Ziemi 
W Słupsku dziś Dzień Ziemi obchodzić bę
dziemy w paku Powstańców Warszawskich. 

Do parku, na pień ściętego buka zawita eko
logiczna gra planszowa. Do południa zma
gać się z nią będą maluchy, o godzinie 17 or
ganizatorzy zapraszają chętnych słupszczan 
na terenowe rozgrywki z grą planszową. 
Na najmłodszych w parku czekać będzie Po
dwórkowa Akademia Zabaw, czyli gry i za
bawy z wykorzystaniem ekologicznych ma
teriałów. Dzieci budować będą ekoinstalację 
oraz zmagać się z zagadkami i zadaniami 
o tematyce ekologicznej. W programie war
sztaty recyklingowe (m.in. scrapbooking, 
drugie życie rzeczy, papier czerpany), Po
dwórkowa Akademia Zabaw, ekologiczna 
gra terenowa, kącik doświadczalny, budo
wanie rzeźby recyklingowej .Żyrafa Żaneta", 
akcja „Posprzątaj po swoim psie". Natomiast 
do południa w ramach Marszu Zielonych 
Krasnoludków w parku pojawią się słupskie 
przedszkolaki. Będzie głośno i kolorowo. 

Przedszkolaki będą sadzić kwiaty w parku, 
bawić się, tańczyć, śpiewać i rozmawiać 
o ekologii. Organizatorem Marszu jest 
Przedszkole Miejskie nr 1. 

Jutroogodz. 11.30 przed słupskim ratu
szem stanie biodegrodawalna instalacja za
tytułowana „Tree hugger project". Rzeźby 
z gałązek wierzby, leszczyny i buku symbo
lizujące postaci w kolejce do ostatniego drze
wa na planecie pod okiem artysty Wiktora 
Szostało tworzyli m.in. uczniowie słupskich 
szkół na warsztatach w Centrum Kształce
nia Praktycznego. Natomiast słupskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
9 maja zorganizuje Dzień bez śmiecenia, 
podczas którego w zamian za zużyty sprzęt 
elektryczny, elektroniczny i makulaturę bę
dzie można dostać sadzonki roślin. • 
©O 
O ekoimprezach www.gp24.pl 

Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest zawsze 22 kwietnia. Organizatorzy chcą 
uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi 

partner wydania: 

m 

SOMMER Sp.  z o.o. 
76-200 Słupsk, ul. Poznańska 39, tel./fax: +48 59 
www.i-sommer.pl 
e mail: biuro@i-sommer.pl 

842 63 82 

• odbiór odpadów komunalnych 
• odbiór odpadów budowlanych i gruzu 
• odbiór odpadów niebezpiecznych 
• wywóz odpadów w workach BIG BAG 

o pojemności 0,5 m3 i 1,2 m3 

• utrzymanie czystości terenów 
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Nie wszystkie śmieci są całkiem do śmieci 
PGK przyznaje, że segregowanie odpadów wchodzi mieszkańcom regionu w krew. Żyjemy ekologicznie 
- Do pojemników na szkło, czy ma
kulaturę w ponad 90 procentach 
trafia to, co powinno się tam znaleźć. 
Najgorzej jest z odpadami wrzuca
nymi do żółtych pojemników, tych 
na tworzywa sztuczne. W nich po
łowa to odpady, które nie powinny 
się tam znaleźć - mówi Mateusz 
Bilski, rzecznik prasowy Przedsię
biorstwa Gospodarki Komunalnej 
w Słupsku. Dodaje on jednak, że je
śli chodzi o selektywną zbiórkę od
padów, sytuacja przez ostatnich kil
kanaście miesięcy zdecydowanie się 
poprawiła. Selekcja odpadów wcho
dzi mieszkańcom w nawyk. I co cie
kawe, nie tylko tym, którzy płacą niż
szą kwotę, bo zobowiązali się je se
gregować. - Wiele osób zauważyło, 
że odkładając i wynosząc do odpo
wiednich pojemników odpady, któ
re nadają się do recyklingu, mają 
mniej śmieci w koszach i rzadziej 
muszą je opróżniać - mówi rzecznik. 

Jednak nadał zdarzają się błędy 
przy selekcji odpadów. Najczęstsze 
to wrzucanie odpadów zmiesza
nych np. do pojemnika na tworzy
wa sztuczne. Tymczasem takie po
winny trafić do ogólnych, przydo
mowych pojemników. 

Kolejny błąd to wyrzucanie brud
nych opakowań do pojemników 

na selektywną zbiórkę odpadów. 
- Nie twierdzę, że każdą butelkę czy 
pojemnik trzeba umyć, ale powinien 
on być opróżniony do końca. Wrzu
cenie pudełeczka od jogurtu z reszt
kami jedzenia sprawia, że od niego 
brudzą się inne opakowania i taka 
selekcja jest mniej efektywna - mó
wi Mateusz Bilski. 

Przedstawiciel PGK przypomina 
też o konieczności zgniatania bute
lek, kartonów, folii przed wrzuce
niem ich do pojemników. Po to, by 
zajmowały one jak najmniej miejsca 
i pojemniki nie zapełniały się powie
trzem. - Plastikowe butelki po napo
jach tzw. PET-y, razem z etykietami 
należy maksymalnie zgnieść. Moż
na zostawić na nich nakręcone za
krętki - mówi Mateusz Bilski. 

Przypomina on też o roli PSZOK-
ów, czyli punktów selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, 
do których za darmo można odsta
wić sprzęt elektryczny, elektronicz
ny, wielkogabarytowy i odpady ro
ślinne, np. po porządkach w ogród
kach. Za pozostawienie przy śmiet
nikach niektórych odpadów, m.in. 
zużytego sprzętu elektrycznego, 
grożą finansowe kary. I to niemałe. 

W Słupsku PSZOKi są w bazach 
PGK przy ul. Bałtyckiej 11A oraz 

N "  
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Do niebieskich pojemników wrzucamy papier, do żółtych - plastik, a do zielonych - szkło 

przy Szczecińskiej 112. Czynne są 
w dni powszednie w godz. od 7 
do 18 oraz w soboty w godz. od 7 
do 15. 

Do PSZOK-ów nie można jednak 
przywozić odpadów budowlanych. 
Przeprowadzając remont lub pro
wadząc budowę, należy zamówić 
worek na gruz lub kontener i odbiór 
odpadów w firmie zajmującej się 
świadczeniem tego typu usług. 

Do PSZOK-ów mogą natomiast tra
fić: papier i tektura, szkło białe i ko
lorowe, tworzywa sztuczne, meta
le i odpady wielomateriałowe, zuży
ty sprzęt elektryczny i elektronicz
ny, leki, chemikalia i odpady niebez
pieczne, meble i inne odpady wiel
kogabarytowe, zużyte opony, zuży
te baterie 1 akumulatory inne 
niż przemysłowe, a także odpady 
zielone. 

Jak segregować odpady 
Do żółtych pojemników i worków 
wrzucamy: zgniecione i puste bu
telki po napojach, np. PET, opako
wania wielomateriałowe, np. po so
kach, mleku, jogurcie, zgniecione 
pojemniki po chemii gospodarczej, 
worki foliowe, zużyte plastikowe 
przedmioty gospodarstwa, domo
wego, np. miski, wiadra, zgniecio
ne puszki aluminiowe po napojach, 

puszki po konserwach, drobny 
złom żelazny, metalowe kapsle, 
drobny złom metali kolorowych. 

Do zielonych pojemników i wor
ków wrzucamy: butelki szklane, sło
iki bez nakrętek i inne opakowania 
ze szkła, ale nie wrzucamu ceramiki, 
np. zastawy stołowej, doniczek, lu
ster, szyb samochodowych, szkła bu
dowlanego, żarówek, świetlówek, ki
neskopów, naczyń żaroodpornych, 
szklanych opakowań farmaceutycz
nych i medycznych. 

Do niebieskich pojemników 
i worków wrzucamy: gazety, rekla
my. książki, zeszyty, tekturę, wor
ki i torby papierowe, ścinki drukar
skie, papier biurowy. Nie wrzuca
my natomiast opakowań wielo-
materiałowych, np. po napojach 
i mleku, opakowań z zawartością, 
np. żywnością, cementem, pro
spektów i katalogów foliowanych 
i lakierowanych, papierowych ar
tykułów higienicznych, np. 
pampersów. Należy też zadbać, 
żeby makulatura nie była mokra 
ani natłuszczona. 

Do brązowych worków wrzuca
my skoszoną trawę, liście, ścinki ży
wopłotowe, pozostałości po piele
niu, ale nie resztki jedzenia. ©® 
MONIKA ZACHARZEWSKA 

Zakład Zagospodarowania Odpadów 
„CZYSTA BŁĘKITNA KRAINA" ~ 

Dynamiczna 
Firma 

Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, tel./fax 59 862-43-88, tel.59 861-21-42, www.zzo-czarnowko.pl 

Zakład Zagospodarowania Odpadów 
„Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. 
w Czarnówku w ramach rozbudowy 
zakładu w latach 2008-2014 zrealizował: 
• Mechaniczno-ręczną sortownię o wydaj

ności 150 t/dobę 
• Kompostownię bioreaktorową o przepu

stowości 30 000 Mg/rok, 
• Zakup wagi samochodowej o nośności 

60 Mg, 
• Budynek socjalny o pow. 200 m2 oraz 

garaż na pojazdy 
• Zakupiono samochody oraz dwie łado

warki czołowe, 
• Zakupiono 250 pojemników do selek

tywnej zbiórki. 
• Budowę kwatery balastu o powierzchni 

ok. 5 ha, 

• Instalacji do energetycznego wykorzy
stania biogazu, 

• Zakup kompaktora, 
• Zakup sita stacjonarnego do istniejącej 

kompostowni. 

Korzyści wynikające z rozbudowy 
zakładu: 
• Wydłużenie żywotności składowiska, 
• Edukacja ekologiczna, 
• Zmniejszenie zużycia surowców pierwot

nych i surowców energetycznych, 
• Poprawa warunków bytowo-sanitarnych 

na składowisku. 
• Poprawa istniejącego systemu gospodar

ki odpadami, 
• Zmniejszenie objętości odpadów składo

wanych poprzez zakup kompaktora, 
• Instalacja wraz z agregatem poprawi 

funkcjonowanie systemu gospodarki 
odpadami, 

• Sprawna praca sortowni dzięki kwaterze 
składowania balastu, 

• Instalacja do wytworzenia energii z bio
gazu przyczyni się do zmniejszenia 
emisji ładunku zanieczyszczeń obciążają
cych środowisko. 

Zakład Zagospodarowania Odpadów 
„Czysta Błękitna Kraina w Czarnówku" 
w 2014 roku zdobył nagrody w X V  
edycji Konkursu o Puchar Recyklingu: 
• wyróżnienie w kategorii Szklana 

Statuetka, 
• statuetka w kategorii Złota Bela 

Makulatury, 
• statuetka w kategorii Lider Sortowania, 
• statuetka w kategorii Rekordowy Karton. 

http://www.zzo-czarnowko.pl
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Wiatr na morzu dobry 
dla pozyskania energii 
Polska, ze względu na długość linii brzegowej, posiada jeden z najwięk
szych potencjałów technicznych morskiej energetyki wiatrowej 

Wojciech Frełichowski 
wojciech.frelichowski@gp24.pl 

Choć dyskusja o morskich farmach 
wiatrowych trwa już od kilku łat 
(m.in. w styczniu 2013 w Słupsku od
była się wielka konferencja na ten te
mat), to jednak do tej pory nie pow
stały żadne inwestycje z tym zwią
zane. Tymczasem wytyczne Unii Eu
ropejskiej nakazują stałe zwiększa
nie produkcji prądu z odnawialnych 
źródeł energii (OZE). 

- Morska energetyka wiatrowa 
to nie tylko sama produkcja prądu 
w farmach wiatrowych, ale także bu
dowa wież, sztucznych wysp, pro
dukcja wyspecjalizowanych jedno
stek pływających oraz elementów 
sieci przesyłowej - mówi Krzysztof 
Prasałek, prezes Polskiego Stowa
rzyszenia Energetyki Wiatrowej. | 
- W branży offshore Polska ma szan
sę być jednym z liderów i eksporte
rów technologii i usług, co już teraz 

Morskie farmy wiatrowe dostarczają energię i generują miejsca pracy 

jest potwierdzane przez szereg kra- gulacyjnych inwestowanie w projek-
jowych zakładów pracy ty morskich farm wiatrowych jest 

Przedstawiciele branży OZE zbyt ryzykowne. Samo wykonanie 
twierdzą, że w obecnych realiach re- badań środowiskowych to koszty 

rzędu kilkunastu milionów złotych 
na projekt. Aby uzyskać pozwolenie 
na budowę, trzeba wydać nawet 
150 min zł. 

- Zgodnie z obecnymi przepisa
mi inwestor ma sześć lat na uzyska
nie pozwolenia na budowę morskiej 
farmy wiatrowej, a termin ten mo
że być ewentualnie przedłużony 
jeszcze o dwa lata, ale nie zależy to 
od inwestora - tłumaczy Maciej 
Stryjecki, prezes Fundacji na rzecz 
Energetyki Zrównoważonej. 

Obecnie najbardziej zaawanso
waną inwestycją tego typu jest Mor
ska Farma Wiatrowa Bałtyk Środko
wy III, której inwestorem jest 
Polenergia Bałtyk III. 

Farma będzie zlokalizowana 23 
km od brzegu, na wysokości gmin 
Łeba i Smołdzino. 

Według zapewnień inwestora 
prąd z tej elektrowni może popły
nąć w 2022 roku. Zapewnia, że 
to realna data.# 
©® 

Ustawa o OZE szansą dla 
rozwoju fotowoltaiki 

Na początku maja wchodzi 
w życie Ustawa o odnawial
nych źródłach energii (OZE). 
To szansa na zwiększenie in
westycji fotowoltaicznych. 

Nowe rozwiązania sprzyjają przed
siębiorstwom i osobom fizycznym 
wytwarzającym zieloną energię 
na własne potrzeby, które dodatko
wo mogą czerpać zysk z odsprzeda
ży jej nadwyżek. 

Wprowadzone regulacje mają 
umożliwić Polsce spełnienie unij
nych wymagań, według których 
państwa członkowskie muszą za
pewnić już w 2020 roku. 

Ustawa o OZE jest również szan
są na rozwój fotowoltaiki.Energia 
słoneczna jest najłatwiejszym 
do wykorzystania odnawialnym 
źródłem energii, zapewniającym naj
większą efektywność. Panele foto-
woltaiczne (PV) konwertują energię 
słoneczną na energię elektryczną 
w sposób wydajniejszy niż biomasa 
czy biogaz, stając się nośnikiem 
energii z największą perspektywą 
rozwoju. Niezależnie od temperatu
ry, intensywności nasłonecznienia, 
czy kąta padania promieni słonecz
nych, generują stałą moc prądu, któ
ra tylko nieznacznie spada podczas 
zachmurzenia. 

Zdaniem ekspertów, Polska jest 
krajem wystarczająco nasłonecznio
nym, aby korzystać z technologii PV 
na dużą, nawet przemysłową skalę. 

Korzyści z instalacji fotowoltaicz-
nych to, oprócz ograniczania emisji 
szkodliwego dwutlenku węgła do at
mosfery, niższe koszty energii elek
trycznej i większa niezależność 
od cen krajowych producentów. 
Koszt instalacji fotowoltaicznej uza
leżniony jest od typu konstrukcji, 
długości i grubości okablowania, za
stosowanych komponentów czy 
wielkości instalacji. 

- Nowoczesne szkło, takie jak 
NSG TEC z przewodzącymi prąd po
włokami, zapewnia panelom PV wy
soką przepuszczalność światła, op
tymalne właściwości przewodzenia 
prądu oraz stosunkowo niski poziom 
zamglenia. Zainteresowaniem cie
szy się również szkło o obniżonej za
wartości żelaza, zwiększające wy
dajność najpopularniejszych modu
łów, opartych na krystalicznym krze
mie - mówi Szymon Piróg, doradca 
techniczny Pilkington Polska. 

Zapowiedzią rozwoju rynku 
technologii fotowoltaicznych w Pol
sce jest coraz większa dostępność 
rozwiązań i materiałów niezbędnych 
do budowy paneli PV, zapewniają
cych ich żywotność na 25 do 35 lat. 
(WF)©® 

W trosce o dzieci segreguj śmieci 

Rolnicy, hodowcy i producenci rolni! 

Koniec problemu z zużytą folią 
po sianokiszonce! 

23 marca br. firma STAROM - EKO PARTNER Sp. z o.o. 
otwiera skup folii 

®l oferujemy najlepsze ceny za folię rolniczą 
11 załatwiamy wszystkie formalności 
fi  wystawiamy karty przekazania odpadu 
1 1  świadczymy transport i załadunek odpadu 

STAKOM 
K O  P A R T N E R 

MIEJSCE SKUPU: 

Bytów, ul. Wybickiego 2 (baza PKS) 
wjazd od strony SI „METAL" 
Otwarte: pori, - pt. 7.00 -15.00 

Wszystkie informacje pod nr. tel. 664 353 684 

wwwsiakomekiwartner.pl Twój partner w gospodarce odpadami 

mailto:wojciech.frelichowski@gp24.pl
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Nie może być szarej strefy 
w elektrośmieciach 

Rząd przyjął projekt ustawy 
w sprawie ełektrośmieci. Za
kłada ona, że sprzedawca bę
dzie musiał odebrać zużyty 
sprzęt AGD od klienta. 

Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne będą efektywniej 
zbierane oraz bezpiecznie przetwa
rzane - przewiduje rządowy projekt 
ustawy o zużytym sprzęcie elek
trycznym i elektronicznym. 

Nowa ustawa jest wdrażana 
do przepisów polskiego prawa, bo 
taki jest wymóg unijnej dyrektywy 
w sprawie zużytego sprzętu elek
trycznego i elektronicznego. 

Zgodnie z nowymi zasadami 
jeszcze do końca tego roku przed
siębiorca sprzedający sprzęt używa
ny w gospodarstwach domowych 
będzie musiał odzyskać minimalny 
poziom zużytego sprzętu AGD, Wy
sokość tego odzysku ma odpowia
dać co najmniej 35 proc. tzw. masy 
wprowadzonego do obrotu sprzę
tu w poprzednim roku kalendarzo
wym. W następnych latach ten 
współczynnik będzie systematycz
nie rósł. 

Ponadto, zgodnie z rządową 
propozycją tylko w trzech rodzajach 
miejsc będzie można oddać niekom
pletne elektroodpady oraz ich ele-

menty. Będą to zakłady przetwa
rzania, punkty selektywnego zbie
rania odpadów komunalnych w gmi
nie oraz odbierający odpady komu
nalne od właścicieli nieruchomości. 

Takie rozwiązania mają sprawić, 
że nielegalny demontaż zużytego 
sprzętu w celu sprzedaży pewnych 
jego elementów np. do punktów 
skupu złomu i uzyskiwania z tego 
korzyści finansowych, będzie ogra
niczany. 

Dodatkowo ustawodawca mó
wi o tym, że sklepy handlujące 
sprzętem RTV i AGD, których po
wierzchnia handlowa mierzy co naj
mniej 400 m. kw. będą musiały bez
płatnie przyjmować zużyty drobny 
sprzęt. Za drobny sprzęt AGD uwa
ża się taki, którego żaden z zew
nętrznych wymiarów nie przekra
cza 25 centymetrów Oznacza to, że 
do sklepu klient będzie mógł oddać 
np. starą, zepsutą suszarkę, mikser, 
czy czajnik elektryczny bez koniecz
ności kupowania w nim nowego to
waru. 

Ponadto projektowana ustawa 
zakłada, że każdy sprzedawca, któ
ry dostarczy klientowi nowy sprzęt 
elektryczny lub elektroniczny, bę
dzie musiał nieodpłatnie odebrać 
od niego stary, niepotrzebny już 
sprzęt.# ©® 
(OPRAĆ NIK) 

Wiklinowe ekorzeźby staną 
dzisiaj w centrum Słupska 
Rzeźbiarz Wiktor Szostało razem z uczniami słupskiej szkoły drzewnej 
przygotowuje ekspozycję na Światowy Dzień Ziemi. 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Z okazji Światowego Dnia Ziemi ju
tro o godz. 11.30 przed słupskim ra
tuszem ma stanąć instalacja pomy
słu rzeźbiarza Wiktora Szostały, któ
rą pomagali realizować uczniowie 
stolarstwa słupskiego drzewniaka 
na zajęciach w Centrum Kształcenia 
Praktycznego. 

Proekologiczne rzeźby Wiktora 
Szostały pojawiały się już w różnych 
miasta świata, najczęściej w USA, 
także w Niemczech, Wielkiej Bryta
nii, Rosji i w Polsce w ramach projek
tu „Tree Hunger Project", co w slan
gu amerykańskim jest ironicznym 
określeniem ekologów - „to jest ten 
który obejmuje drzewa". 

Projekt przedstawia postaci 
z materiałów biodegradowalnych, 
stojących w kolejkach do ratowania 
ostatniego symbolicznego drzewa 
na Ziemi. 

Rzeźby z biodegradowalnych materiałów powstają na warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego. 

Rzeźby Szostały były do tej po- W Słupsku kolekcja rzeźb zosta- mieście pojawiły się postaci kojarzo
ny prezentowane m.in. na dwóch nie powiększona o postać Triny ne z miejscami, w jakich ekspozycja 
szczytach klimatycznych w Pozna- Papisten z gałęzi buku, leszczyny jest prezentowana - przekonuje 
niu w2008 i Kopenhadze w2009. i wierzby. - Chodzi o to, by w każdym rzeźbiarz. • ©(E> 

Zakład Zagospodarowania Odpadów 
Sierzno Sp. z o.o. 

77-131 Rekowo, Sierzno 
Tel. 59 333 00 03 lub 881 700 332 

e-mail: kontakl@zzosierzno.pl 
www.zzosierzno.pl 

» * 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 
oferuje: 

• transport oraz zagospodarowanie odpadów (zmieszanych komunalnych, tworzywa sztuczne, papier, szkło, zużyte opony, metale, RTV i AGD, od
pady remontowo-budowlane, przemysłowe, biodegradowalne, zielone , niebezpieczne, popioły, odpady z gospodarstw rolnych, folie rolnicze oraz 
wielu innych odpadów) 

• dzierżawę kontenerów o pojemności 2 m3, 5,5 m3 oraz 7 m3 typu otwartego i zamkniętego 

• dzierżawę lub sprzedaż pojemników na odpady o pojemności 120 L, 240 L oraz 1100 L, worki do selektywnej zbiórki, worki BIG-BAG o pojemno
ści 1 m3 

Zapraszamy do współpracy I 

Zapewniamy indywidua b e  podejście do klienta oraz wysoką jakość usług 

mailto:monika.zacharzewska@gp24.pl
mailto:kontakl@zzosierzno.pl
http://www.zzosierzno.pl

