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Ludzie boją się 
smrodu z fabryki 
SPOŁECZEŃSTWO/BIERKOWO Miesz
kańcy wsi spotkali się z przedstawicie
lami Euro Industry, która chce budo
wać pieczarkarnię i fabrykę podkła
dów do niej. #STR.4 

m i 

OŚWIATA/SŁUPSK Trzecioklasiści ze 
wszystkich gimnazjów są w trakcie pi
sania testów gimnazjalnych. Do czerw
ca będą mogli składać dokumenty 
do szkół ponadgimnazjalnych. Wy
bór klas z atrakcyjnymi profilami jest 
spory. STR.5 

AKCJA REDAKCJA/SŁUPSK. Pani Lidia 
skarży się na osoby bezdomne, które 
noce spędzają na klatkach schodo
wych. W takich przypadkach można 
skontaktować się z pracownikami 
MOPR pod numerem telefonu 59 
840 20 84 lub strażą miejską pod nu
merem 986. STR. 8 

SZTUKA/SŁUPSK. Arcydzieła muzyki 
symfonicznej zabrzmią w piątek w sali 
słupskiej filharmonii. W koncercie wy
stąpią młodzi muzycy, dla których 
będzie to koncert dyplomowy: Anna 
Szałucka i Matylda Maja Rogowska -
fortepian oraz Wojciech Kowalewski 
i Szymon Stec - dyrygent. #STR. 26 
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Rodzice na dopalaczach 
s Siedmioletni chłopiec dzwonił do babci, mówiąc, że „mama zwariowała" 

Ustka 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Siedmioletni chłopiec w wyniku inter
wencji policji trafił pod opiekę dziad
ków, po tym jak jego matka i j e j  
konkubent mieli zażyć środki odurza
jące. Wcześniej między dorosłymi 
doszło do głośnej do awantury, którą 
słyszeli sąsiedzi. To oni, martwiąc się 

o bezpieczeństwo dziecka, wezwali 
funkcjonariuszy. 

Do zdarzenia doszło w nocy z po
niedziałku na niedzielę w jednym 
z bloków przy ul.  Wróblewskiego 
w Ustce. 

- Kiedy policjanci przyjechali 
na miejsce, mieli kłopoty z porozumie
niem się z osobami dorosłymi - mówi 
Sebastian Cistowski, p.o. rzecznika Ko
mendy Miejskiej Policji w Słupsku. 
- Nie było z nimi kontaktu. Co więcej, 
ich zachowanie było nieracjonalne 

i nienaturalne. Zadecydowano o wez
waniu do nich pogotowia. 

Jak się okazało, oboje z uwagi  
na okaleczenia i stan psychofizyczny 
wymagali opieki medycznej. Na Słup
ski Oddział Ratunkowy pojechali od
dzielnymi karetkami. 

Policja konsultowała się z ośrod
kiem pomocy społecznej w sprawie 
7-latka, który został w mieszkaniu. 
Chłopiec sam zatelefonował do dziad
ków. Jak powiedział nam jeden ze  
świadków zajścia, dziecko prosiło bab

cię, aby do niego przyjechała, „bo ma
ma zwariowała". Policja zabezpieczy
ła środki, po które - jak się przypusz
cza - sięgnęli dorośli. Po zbadaniu ich 
narkotestem okazało się, że nie są to 
narkotyki. - Biegli sprawdzą, co to  
za substancje oraz czy ich posiadanie 
jest  zabronione przez prawo - mówi 
Sebastian Cistowski. - Podejrzewamy, 
że były to dopalacze. Zawiadomiliśmy 
już sąd rodzinny, który podejmie de
cyzję o dalszym losie dziecka i opieki 
nad nim przez rodzica. • ©<Z> 

Napad na salon 
gier w Ustce. 
Akt oskarżenia 
Śledztwo 

Słupska prokuratura rejonowa zakoń
czyła śledztwo w głośnej sprawie na
padu na Natalię H., pracownicę salo
nu gier w Ustce. Wczoraj akt oskarże
nia skierowano do Sądu Okręgowego 
w Słupsku. 

- Oskarżamy w nim dwóch mło
dych mężczyzn. Bartosza M. - o usiło
wanie zabójstwa kobiety, a Roberta M. 
- o podżeganie do rozboju - mówi 
Krzysztof Młynarczyk, słupski proku
rator rejonowy. - W śledztwie biegli 
sporządzili kilka opinii, które są pod
stawą oskarżenia. Badali skład che
miczny środków, które zażywał Bar
tosz M. Toksykolodzy oceniali, jaki 
wpływ miały na jego organizm. Z ko
lei psychiatrzy badali, czy w chwili po
pełniania czynu był poczytalny. • 
(BER) 
©<D 
Więcej na temat wyników śledztwa 

STO. 3 

przedszkolakom z okazji celebrowania Dnia Ziemi. Dzieci 
prezentowały przygotowane przez siebie dowcipne hasła 
prozdrowotne i bawiły się w gry logiczne. 

Stowarzyszenia Rozwoju Inspiracje, między innymi 
w parku im. Powstańców Warszawskich przy IILO, 
przedszkolaki posadziły bratki. (ACH) 
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Od redaktora 

Anna 
Czemy-Marecka m 

Dilerzy o krok 
przed policją 

D w a  dzisiaj publikowa
ne teksty (na stronach 
l i g )  to historie ludzi, 

którzy działali pod wpływem 
chemicznych substancji zwa
nych dopalaczami. Nawet 
dzieciaki wiedzą, że bez 
problemów można j e  kupić 
w Internecie pod różnymi 
dziwnymi przykrywkami, 
często jako przedmioty ko
lekcjonerskie. I ci, którzy 
na nich zarabiają, mają szan
s ę  pozostać bezkarni. Dlacze
go? Dlatego, że chociaż dopa
lacze są zakazane prawem, to 
tylko teoretycznie, bo  na liś
cie zabronionych substancji, 
których produkcja i rozpow
szechnianie jest karalne, są 
tylko te  już wcześniej znane. 
Producenci natomiast nie
mal codziennie rzucają 
na rynek nowe wynalazki. 
I chociaż zatruwają one orga
nizm i ogłupiają, a ludzie 
po ich zażyciu popełniają 
przestępstwa, to jednak 
według prawa nie są zabro
nione, dopóki nie trafią na li
stę. A to trwa. Problem na
brzmiewa i najwyższy czas, 
żeby państwo zaczęło trakto
wać go poważnie. # ©® 

Zaproszenie 

Rozstępy i blizny: 
bezpłatne konsultacje 
# Klinika Urody Eniga Cafe & 
Beauty zaprasza na bezpłatne 
konsultacje poświęcone rozstę
pom i bliznom na skórze oraz me
todom terapii z uwzględnieniem 
leczenia laserem. 
Porad będzie udzielała kosmetolog 
Marta Porożyńska. Konsultacje będą 
organizowane w siedzibie kliniki 
przy ul. Nowowiejskiej 16 w niedzie
lę, 26 kwietnia, w godzinach od 10 
do 20. Rezerwacji terminu można 
dokonać telefonicznie pod nume
rem 535 25 44 55 lub osobiście 
w siedzibie kliniki. (MARA) 

Notowania z dnia 2Z04.15 
Kursy walut NBP 

EUR » 4.0015 
GBP » 5.5673 
CHF 3,9005 

z 2015 

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

Kiedy i co należy posiać, 
jak pielęgnować rośliny 
i kiedy zbierać plony 
Kalendarz biodynamiczny to ina
czej kalendarz ogrodnika żyjącego 
w zgodzie z naturą. Dostarcza on 
cennych informacji dotyczących 
wysiewu, pielęgnacji i zbioru roślin 
uprawnych, uwzględniając wpływ 
ciał niebieskich w postaci Księżyca 
i Słońca. Posługując się nim, zor
ganizujesz swoją pracę w ogro
dzie. 
Już we wtorek w „Głosie" osiem 
stron cennych porad dla ogrodni
ków i działkowców, a w nim m in.: 
# Ogród po zimie - co zrobić? 
# Nasiona czy rozsady, co lepsze 
S Jak walczyć z kretami 
# Przycinanie gałęzi i bielenie 
# Tajemnica pięknej trawy 
# Kosiarka to nie wszystko 
# Załóż ogródek ziołowy 
0 Jak nawozić - naturalnie czy 
chemicznie? (MAG) ©<D 

Opinie z forum gp24.pl 

spadek ceny do dnia poprzed
niego wzrost ceny bez zmian 

Zalegalizować marihuanę? 
Wykłady sędzi Marii 
Wesołowskiej w Słupsku 

# Gość: -Jestem za legalizacją, ale i 
karaniem... A co z marychą leczni
czą. chorym na raka i inne choroby, 
jak padaczka, na pewno pomaga. 
Koncerny farmaceutyczne to blo
kują, ludzie mało mają wiedzy 
na ten temat. Powielają tylko czy
jeś poglądy, czy to za, czy przeciw. 
# Gość: Legalizacja? Małotoćpu-
nów na ulicach i jeszcze mamy im 
dać możliwość legalnego kupie
nia. Do tego pewnie w każdym kio
sku Ruchu chcieliby toświństwo 
móc kupić. Z narkomanią trzeba 
walczyć, dilerom dawać dożywo
cie, a z naćpaną hołotą się nie dy
skutuje. 
# Gość: Marihuana medyczna po
winna być jak najbardziej zalegali
zowana i leczenie nią powinno od
bywać się na receptę. Należy edu
kować nie tylko młodzież, ale, jak 
widać, i panią. 
S Gość: Marycha jest łatwa do ku
pienia - temu nikt nie zaprzeczy. 
(OLO) 

Rozmowa „Głosu" z Rafałem Nosewiczem, dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupsku 

Gimnazjaliści polubili szkoły techniczne 
Z dyrektorem Rafałem Nose
wiczem rozmawiamy, co biorą 
pod uwagę gimnazjaliści pla
nujący dalszą edukację i swoją 
przyszłość. 

Co roku przy okazji testów gim
nazjalnych nasuwa się to samo 
pytanie: co datej? 
Problem wyboru ścieżki karie
ry dotyczy wszystkich roczni
ków. Oczywiście w ogrom
nym uproszczeniu uczniów 
możemy podzielić na dwie 
grupy. Jedni wybiorą licea 
ogólnokształcące, które 
na marginesie nie są już tak 
modne jak kiedyś. Są to ci 
uczniowie, których marze
niem jest dostanie się na wy
magające dużej liczby punk
tów kierunki studiów. Drudzy, 
po konsultacji z rodzicami 
i bliskimi nie chcą na siłę iść 
do pierwszego lepszego lice
um. Wiedzą, że ich poprzedni
cy po kolejnych trzech latach 
mieli największy problem: ani 
nie dostawjali się na zaplano
wane studia, ani nie mieli żad
nego technicznego zawodu. 
Czy dla nastolatka nie Jest istot
ne, do jakiej szkoły pójdzie naj
lepszy kolega? 
Autorytet rówieśniczy jest 
bardzo ważny. Grupa pomaga 
w przejściu takich trudnych 
etapów, jak zmiana szkoły. 
Kiedy towarzyszą nam znajo-

• R. Nosewicz podkreśla rolę rodziców w wyborze szkoły przez dziecko 

mi, przechodzimy asymilację 
znacznie łagodniej. 
W jaki sposób doradcy zawodo
wi naprowadzają młodych ludzi 
na jakiś kierunek? 
Przeprowadzamy na przykład 
testy na orientację zawodową, 
ale to jedna z dróg. Poradnia 
w porozumieniu z gimnazjami 
organizuje lekcje poglądowe 
w e  współpracy z okolicznymi 
pracodawcami. Naszym ce
lem jest zwiększanie świado
mości. Praca dla ucznia jest 
pewną abstrakcją, nie ma się 
co dziwić, jego percepcja 
świata jest na tym poziomie 

ograniczona. Co innego, jeśli 
zobaczy, jak wygląda praca 
na danym stanowisku, w fa
bryce czy biurze produkcyj
nym. Do tej pory odnotowuje
my zainteresowanie licznych 
szkół. Organizujemy spotka
nia z klasami i w mniejszych 
grupach. 
W regionie firmy interesują się 
inwestowaniem w przyszłych 
pracowników, tworzone są klasy 
tematyczne. 
To dobra moda, dzieciaki, któ
re nie chcą być naukowcami, 
mogą w rewelacyjny sposób 
rozwijać się. Według naszej 

Zdjęcie dnia 
m 

• Straż miejska w Słupsku w ciągu najbliższego miesiąca 
rozdawać będzie „kwiatki na rabatki" właścicielom psów. którzy 
stosują się do przepisów prawa i sprzątają po nich (ACH) 

wiedzy ponad połowa ucz
niów, którzy w tym roku pisali 
testy gimnazjalne, chce wy
brać w dalszej drodze kształ
cenia technikum. Proporcje 
się w ostatnich latach odwró
ciły - szkoły w ofertach eduka
cyjnych urozmaicają siatkę 
zajęć. Stawiamy na wysoko 
wyspecjalizowane zawody, 
których obecnie brakuje 
na rynku zatrudnienia. 
Jakie są możliwości, aby zwięk
szyć decyzyjność młodych-by 
planowali swoją przyszłość. 
a nie liczyli na ślepy traf? 
Wciąż za mało jest pracy 
w szkołach, powinna ona 
przebiegać grupowo i indywi
dualnie. Gimnazjalista to mło
dy człowiek, któremu same
mu bardzo trudno myśleć 
o świecie stanowiącym dla 
niego zagadkę. Niestety, 
część rodziców nie angażuje 
się w racjonalny sposób w ży
cie swoich dzieci. Inni nie pa
trzą realnie na ich zdolności. 
Doradztwo zawodowe stano
wi swojego rodzaju wypeł
niacz w tej przestrzeni. Młodzi 
co prawda sprawnie korzysta
ją z dobrodziejstw Internetu, 
wyciągają potrzebne informa
cje, badają rynek, ale bez po
mocy dorosłych i doświadczo
nych osób to nadal za mało. 
ROZMAWIAŁA 
ALEKSANDRA CHACIŃSKA 
©® 

Zaproszenie 

Debata o uzależnieniu 
od multimediów 

Co grozi naszemu społeczeń
stwu? Czy staniemy się cyborgami 
żyjącymi w matriksie? Jakie są spo
soby na ratowanie społecznych wię
zi? Jak groźny jest problem uzależ
nienia od Internetu i telefonów? 
Na te i inne pytania dotyczące nie
bezpieczeństw związanych z nowo
czesnymi środkami przekazu i tech
nologiami odpowie w Słupsku ks. dr 
Jacek Jan Pawłowicz. Przedstawi 
również zagrożenia wynikające 
z uzależnienia młodych ludzi 
od multimedialnego świata. 
Spotkanie z księdzem doktorem od
będzie się w ramach cyklu Katoli
ckich Dni Społecznych, które co roku 
organizuje Katolickie Stowarzysze
nie Civitas Christiana w Oddziale 
Okręgowym w Koszalinie. Osoby za
interesowane tematyką spotkania 
organizator zaprasza do siedziby 
Civitas Christiana przy ul. IJ. Pade
rewskiego 9 w Słupsku w piątek, 24 
kwietnia, ogodz. 17. (MAZ) 
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Tych dopalaczy nie 
przewiduje ustawa 

Polskie prawo nie nadąża za rynkiem środków odurzających 

śledztwo 
Bogumib Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Słupska prokuratura rejonowa 
zakończyła śledztwo w sprawie 
napadu na pracownicę salonu 
gier w Ustce. Wczoraj akt oskar
żenia trafił do  sądu. Jacek 
Korycki, rzecznik prokuratury 
okręgowej wydał oficjalny ko
munikat w tej sprawie. 

- 19-letni Bartosz M. z Ustki 
początkowo był podejrzany 
o rozbój na Natalii H., pracow
nicy salonu gier. Ostatecznie 
Prokuratura Rejonowa w Słup
sku oskarżyła go o usiłowanie 
zabójstwa kobiety, którego do
puścił się w celu dokonania kra
dzieży pieniędzy - informuje 
prokurator Korycki. - W śledz
twie ustalono, że Bartosz M. był 
uzależniony od dopalaczy. Na
bywał j e  w różny sposób, mię
dzy innymi na kredyt od ̂ -let
niego Roberta M. W listopadzie 
ubiegłego roku, kiedy dług 
Bartosza M. wynosił ponad 
dwa tysiące złotych, dostarcza
jący mu dopalacze Robert M. 
zażądał jego zwrotu. 

Bartosz M. nie miał pienię
dzy. Jego wierzyciel Robert M. 
doskonale orientował się w sy
stemie pracy salonu gier 
w Ustce przy ulicy Marynarki 
Polskiej i nakłonił dłużnika 
do ich zdobycia. 

- Bartosz M. zdecydował się 
dokonać rozboju na pracowni
cy i uzyskać w ten sposób pie-

• Bartosz M. zażywał substancje, których posiadania prawo nie 
zabrania. Dostawca dopalaczy nie odpowie za handel trucizną 

Psychiatrzy: 
Bartosz M. jest 

poczytalnyimoże 
odpowiadać 

przed sądem 

niądze na spłatę długu - relacjo
nuje prokurator. 

6 listopada około godziny 
siódmej Bartosz M. po zażyciu 
poręji dopalaczy wziął z domu 
nóż i poszedł do salonu, gdzie 
przez kilka minut rozmawiał 
z Natalią H. Wyszedł jednak 
i miał zamiar jechać do Słupska. 

Wtedy zatelefonował do niego 
Robert M. Bartosz M. wrócił 
i pod pretekstem szukania tele
fonu wszedł do łazienki. 

- Wyszedł z niej i poprosił 
Natalię H., b y  zatelefonowała 
na jego, ale w rzeczywistości 
zmyślony numer. W czasie, gdy 
kobieta siedząc na krześle, za
częła z kimś rozmowę telefo
niczną, Bartosz M. zaatakował 
ją od tyłu, dźgając nożem 
po twarzy i szyi, raniąc również 
dłonie broniącej się kobiety 
- wynika z aktu oskarżenia. 
- Kiedy Natalia H. osunęła się 
z krzesła, zabrał pudełko z pię
cioma tysiącami złotych. Poje
chał do szkoły w Słupsku, gdzie 
umówił się z Robertem M. Obu 
zatrzymała tam policja. 

Bartosz M. nie przyznał się 
do próby zabójstwa. Stwierdził, 
że  rozboju dokonał z obawy 
o życie swoich rodziców, wyni
kającej z gróźb kierowanych 
przez Roberta M. 

Robert M. odpowie za po
dżeganie do rozboju. Nie przy
znał się do tego czynu. 

Obaj oskarżeni przebywają 
w areszcie. Grozi im do 15 lat 
więzienia. 

Biegli stwierdzili, że składu 
substancji (identycznej jak 
w trutce na szczury), które ku
pował Bartosz M., nie ma w wy
kazie w Ustawie o przeciwdzia
łaniu narkomanii. Posiadanie 
je j  nie jest zabronione. Robert 
M. nie może więc odpowiadać 
na narażenie zdrowia i życia 
Bartosza M.# 
©® 

Studenci rejestrują 
dawców szpiku 

Jeszcze dzisiaj na Akademii 
Pomorskiej trwa ogólnopol
ska akcja rejestracji potencjal
nych dawców szpiku kostnego 
i komórek macierzystych. 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Już po raz piąty studenci w ca
łej Polsce w e  współpracy z Fun
dacją DKMS Polska działają ra
zem w walce z rakiem krwi. Po
przez rejestrację chętnych 
w środę i czwartek planują po
większenie bazy niespokrew-
nionych dawców szpiku w ra
mach akcji „Dwa wymazy 
i do bazy". 

Słupscy studenci również 
zapraszają wszystkich zainte
resowanych rejestracją. Odby
w a  się ona w dwóch campu
sach Akademii Pomorskiej 
przy ul. Arciszewskiego 
i Westerplattte w godz. 11 -18. 

Dotychczas odbyły się czte 
ry  edycje tej ogólnopolskiej ini 
cjatywy w 54 miastach Polski 
Wszystkie edycje spowodowa 
ły rejestrację 54.239 osób goto 
wych podzielić się cząstką sie
bie z chorymi na raka krwi. Spo 
śród tych dawców potencjał 
nychjuż  70  zostało dawcami 
faktycznymi, czyli miało szan
sę  pomóc swojemu genetycz 
nemu bliźniakowi. 

W ramach studenckiej akcji 
rejestrować się można jeszcze 
dzisiaj. Zarejestrować może się 
każdy zdrowy człowiek pomię
dzy 18. a 55. rokiem życia, wa
żący minimum 50 kg. Zajmuje 
to tylko chwilę, a polega 
na przeprowadzeniu wstępne
go wywiadu medycznego, wy
pełnieniu formularza oraz po
braniu wymazu z błony śluzo
wej  z wewnętrznej strony po
liczka. Wszyscy, którzy chcą się 
zarejestrować, powinni mieć ze 
sobą dokument tożsamości z ni 
PESEL. • 
©® 

W skrócie 

SŁUPSK 
Pięć lat więzienia grozi złodziejowi rowerów. 
Został złapany w policyjnym pościgu 
We wtorek po południu dy
żurny słupskiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o kra
dzieży górskiego roweru 
w Słupsku. Informacja trafiła 
do policyjnych patroli. Wkrót
ce zauważono rowerzystę, 
który na widok radiowozu 
przyspieszył i zaczął uciekać. 
Poruszał się na rowerze po

dobnym do skradzionego jed
nośladu. Po kilkunastu me
trach mężczyzna porzucił ro
wer i pobiegł w stronę lasu. 
Funkcjonariusze ruszyli 
za nim. Udało się go dogonić. 
Został zatrzymany. Rower 
wrócił już do właściciela. 
29-latkowi grozi do pięciu lat 
pozbawienia wolności. (OLO) 
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Dyżur reportera 
Monika Zacharzewska 
59 848 8124 (w godz. 9.00-17.00) 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Wydarzenia 

Nasza sonda: wczoraj gimnazjaliści pisali testy t przedmiotów matematycznych 1 przyrodniczych 

Uczennica Gimnazjum nr 2 
w Słupsku 

- W teście przyrodniczym naj
trudniejsze dla mnie zadanie 
było geograficzne, dotyczyło 
nocy polarnej. Z ciekawością 
zobaczę rozwiązanie. Biologia 
nie sprawiła mi trudności, z fi
zyki zadania również były 
podstawowe. # ? ? 

Marcin Podskarbek. 
gimnazjalista 

- Wszyscy, z którymi rozma
wiałem, oceniają fizykę jako 
trudną. Niestety, jest to przed
miot, w którym należy pamię
tać wiele przeróżnych wzo
rów, bez których nie jesteśmy 
w stanie poprawnie rozwiązać 
zadania. • $ % # i * i v > v * 

Wiktoria Chełmża, 
gimnazjalistka 

- W przyrodniczym teście zu
pełnie położyłam fizykę, 
z której nigdy nie byłam naj
lepsza. W matematyce jestem 
najmocniejsza, swoją przy
szłość bardzo mocno z nią łą
czę, chciałabym skończyć 

i ekonomię. •# . « . , . 

Krzysztof Ernestowkz. 
gimnazjalista 

- Test właściwy w stosunku 
do próbnych oceniam jako 
znacznie trudniejszy. Materiał 
był przekrojowy, ze wszyst
kich trzech lat: Chcę iść 
do technikum, żeby dać sobie 
szansę na dalszy rozwój. # 
(ACH)©® 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA,,RAZEM" 
W SŁUPSKU, ul. Hubalczyków 14 

zaprasza do składania ofert na: 

dokonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji 
elektrycznej w budynkach nr 12 i 14 przy ul. Hubalczyków, gdzie 
znajduje się łącznie 146 lokali mieszkalnych i 4 lokale użytkowe. 

Szczegółowe informacje: www.smrazem.pl/przetargi/aktualne/ 
lub pod nr tel. 695 944 500. 

panu Waldemarowi Zientarskiemu 
Przewodniczącemu Rady Gminy Potęgowo 

wyrazy żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Teścia 
składają 

Rada Gminy Potęgowo Wójt Gminy Potęgowo 
z pracownikami urzędu 
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Zakład produkcji podkładów 
dla pieczarek budzi strach 
Bierkowo 

Przedstawiciele gminy Słupsk 
z delegacją Bierkowa pojadą 
do Holandii, aby porozmawiać 
z sąsiadami tamtejszej firmy 
produkującej podkłady. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pll 

Spółka Euro Industry, która na
leży do Jerzego Malka i Jadwi
gi Kasprzak, zamierza budo
wać w pobliżu osiedla w Bier-
kowie pieczarkarnię i zakład 
produkcji podkładów dla niej. 
Mieszkańcy osiedla obawiają 
się smrodu i innych uciążliwoś
ci, które - ich zdaniem - może 
spowodować budowa fabryki 
podkładów. 

Spotkanie związane z tą in
westycją odbyło się w miniony 
wtorek w Bierkowie. Dyskuto
wali: wójt gminy Słupsk, przed
stawiciele inwestora oraz kilku
dziesięciu mieszkańcy wsi. 

Reprezentanci firmy Euro 
Industry przekonywali miesz-

Zero ryzyka 
- tylko pod tym 

warunkiem wójt 
chce rozmawiać 

z inwestorem 

kańców wsi,  że  nowoczesna 
i całkowicie zamknięta fabryka 
podłoża do produkcji pieczarek 
nie będzie dla nich kłopotli
w y m  sąsiedztwem. 

Tymczasem mieszkańcy 
mają wiele pytań i zastrzeżeń. 
Barbara Dykier, wójt  gminy 
Słupsk, poinformowała, że 
pierwotnie spółka Euro 
Industry chciała budować je
dynie pieczarkarnię - na swoich 
terenach w obrębie geodezyj
nym Bierkowa. Ponieważ mia
łaby ona funkcjonować bardzo 
blisko osiedla mieszkaniowego, 
gminni radni w miejscowym 
planie zagospodarowania, któ
ry uchwalili w marcu 2014 ro
ku, wpisali zakaz budowy 
na tym terenie zakładu produk
cji podłoża dla pieczarek. Jak 
mówiła wójt,  zrobili to m.in. 
dlatego, że  z wiadomości 
internetowych oraz rozmów 
z samorządowcami z innych re
gionów, gdzie takie zakłady 
funkcjonują, wynikało, że mo
gą się one wiązać z uciążliwym 
smrodem, przynajmniej w cza
sie produkcji podłoża. 

To jednak nie rozwiązało 
problemu, bo w styczniu bieżą
cego roku przedstawiciele in
westora, czyli spółki Euro 
Industry, pojawili się w urzę
dzie gminy z wnioskiem o wy
danie decyzji środowiskowej 
dotyczącej budowy zakładu 
produkcji podłoża dla piecza
rek. Ten zakład miałby powstać 

na działce Euro Industry leżą
cej w obrębie geodezyjnym 
Strzelina, czyli w praktyce nie
wiele ponad 6 0 0  metrów 
od osiedla Bierkowo, około ki
lometra od wsi Bierkowo, oko
ło 1100 metrów od Strzelina 
oraz 4 kilometry od Słupska. 
Tak wynika z samodzielnych 
pomiarów gminy. 

Jednocześnie przedstawi
ciele firmy zostawili w urzędzie 
gminy namiary na siedzibę za
kładu Walkro w Holandii. Zro
bili to po to, aby władze samo
rządowe mogły zorganizować 
wyjazd w to miejsce i porozma
wiać z okolicznymi mieszkań
cami na temat ewentualnych 
uciążliwości. 

Na razie taki wyjazd się nie 
odbył, ale jest planowany. Ma
ją w nim uczestniczyć: zastęp
ca wójta, który w gminie odpo
wiada za ochronę środowiska, 
radna - szefowa komisji ochro
ny środowiska oraz przedstawi
ciele w s i  i osiedla Bierkowo. 
Na miejscu będą mieli do dy
spozycji tłumacza, który jest ro
dzinnie związany z jednym 
z mieszkańców Bierkowa. 

Wójt zapowiada, że w y d a  
postanowienie o konieczności 
sporządzenia raportu oddziały
wania planowanego zakładu 
na środowisko. Zrobi tak, b o  
bierze pod uwagę specyfikę in
westycji i dobro mieszkańców. 

Więcej w piątkowym wyda
niu „Głosu Słupska". # ©® 

W skrócie 

SŁUPSK/UCZELNfA 

Bardzo oryginalne lekcje historii 
W piątek w godz. 9-16 w kam
pusie Akademii Pomorskiej 
przy ul. Arciszewskiego odbę
dzie się I Słupski Festiwal Hi
storyczny. Wydarzenia z minio
nych lat będą prezentowane 
w sposób dalece odbiegający 
od tradycyjnych lekcji historii. 
W programie m.in. pokaz mo
dy - strojów od czasów antycz
nych do XX wieku. Poza tym 

odwiedzający będą mogli zgłę
bić wiedzę m.in. z zakresu pira
ctwa bałtyckiego, historii urzą
dzeń do rejestracji i odtwarza
nia dźwięku, dziejów oręża, 
medycyny starożytnej i kosme
tyki antycznej. Wstęp bezpłat
ny. Grupy proszone są o rezer
wację pod nr. tel. 784 363 563 
lub adresem: szymonsmen-
tek@gmail.com. (NIK) 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 

Pani 
Krystynie Stanna 
w związku ze śmiercią 

Mamy 
składają 

Dyrekcja i Pracownicy 
Oddziału ZUS w Słupsku 

REKLAMA K015000080K 

Chcesz zlecić nekrolog 
lub  kondolencje? 

Biuro Ogłoszeń „Głos Pomorza" 
ul. Henryka Pobożnego 19 
czynne pon- pt  8.00-16.00 

tel. 59/848-81-03 
fax 59/848-81-56 

Biuro Ogłoszeń „Głos Pomorza" 
al. Sienkiewicza 2 0  

tel/fax 59/842-66-08 

Jesteśmy zdrowi" Światowy Dzień Ziemi 
w parku im. Powstańców Warszawskich 
W 

Słupsk 

Wczoraj w parku im. Powstań
ców Warszawskich odbyły się 
obchody Dnia Ziemi pod prze
wodnictwem Przedszkola 
Miejskiego nr 1. 

Aleksandra Chacińska 
aleksandra.chacinska@gp24.pl 

W środę, 22 kwietnia obchodzi
my Światowy Dzień Ziemi - te
go dnia prowadzone są akcje, 
które mają na celu rozszerzanie 
świadomości ekologicznej i na
bieranie dobrych nawyków 
przez społeczeństwo. 

Wczoraj po raz trzeci Stowa
rzyszenie Rozwoju Inspiracje 
zaprosiło do wspólnej zabawy 
przedszkolaki do parku Pow
stańców Warszawskich. Ponad 
120 dzieci z trzech miejskich 
przedszkoli wzięło udział w HI 

• 120 przedszkolaków pod wodzą Przedszkola Miejskiego nr 1 
wzięło udział w III Marszu Zielonych Skrzatów z okazji Dnia Ziemi 

Marszu Zielonych Skrzatów, 
zorganizowanym przez Przed
szkole Miejskie nr l .  Każde 
z nich przebrane było w zielo
n e  czapki krasnoludków 
i w wesoły sposób promowało 
hasła ekologiczne. 

Dzieciom w zabawach towa
rzyszył znany wszystkim kras

nal Koszałek Opałek. 0 tym, jak 
sprzątanie po swoich czworo
nożnych przyjaciołach jest  
ważne, opowiadał przedstawi
ciel straży miejskiej. Dzieci wie
dzą, że dbają o przestrzeń prze
de  wszystkim dla siebie, b o  
właśnie swoje najbliższe środo
wisko mogą zmienić najłatwiej. 

500 sadzonek 
bratków przystroiło 

klomby w parku 
im. Powstańców 

Warszawskich 

Zdarza się nawet, że pouczają 
swoje starsze rodzeństwo czy 
rodziców, by sprzątali po psach, 
segregowali domowe śmieci al
b o  zakręcali dobrze wodę 
w kranie. 

Organizatorzy otrzymali 
od PGK 500 sadzonek bratków, 
które dzieci posadziły w parku. 
Od godziny 17 dla wszystkich 
słupszczan stowarzyszenie zor
ganizowało Akademię Zabaw 
i warszaty, jak przetwarzać 
i recyklingować produkty 
do użytku domowego. • 
©® 

• - Nie wierzymy w wasze zapewnienia - usłyszeli przedstawiciele Euro Industry od mieszkańców 
Bierkowa, którzy wcześniej mieli przykre doświadczenia z wysypiskiem śmieci 
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Dyżur reportera 
Bogumiła Rzeczkowska 
59 848 81 24 (w godz. 9.00-17.00) 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Słupsk 

Kuszą gimnazjalistów 
Trzecioklasiści ze wszystkich gimnazjów 

są w trakcie pisania testów gimnazjalnych 
# Do czerwca będą mogli składać dokumenty 
do szkół ponadgimnazjalnych. Wybór jest spory 

Słupsk 

Monika Zadiarzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

W ostatnich latach liczba kan
dydatów do szkół ponadgimna-
zjalnych się zmniejsza z powo
du niżu demograficznego. Dla
tego słupskie szkoły ponadgim-
nazjalne starają się uatrakcyj
nić swoją ofertę - proponują no
w e  kierunki kształcenia. 

rv 
Ponad połowa 
absolwentów 

gimnazjów 
chce uczyć się 
w technikach • Ponad 850 gimnazjalistów ze Słupska będzie wkrótce wybierać szkołę ponadgimnazjalną. 

Deklarują, że najchętniej chcą uczyć się konkretnego zawodu, a wybór jest duży 

Ofertę poszerzają szczegól
nie szkoły proponujące kształ
cenie zawodowe, b o  i takie są 
coraz chętniej wybierane przez 
absolwentów gimnazjów. Wed
ług tegorocznej analizy prze
prowadzonej wśród gimnazja
listów ze Słupska i powiatu 
słupskiego 33,4 proc. z nich 
chciałoby się uczyć w liceum 
ogólnokształcącym, 51,3 proc. 
w technikum, a 15,3 proc. w za
sadniczej szkole zawodowej. 

Nowości na słupskim rynku 
edukacyjnym jest sporo. I tak 
np. Zespół Szkół Mechanicz
nych i Logistycznych proponu
j e  od września m.in. kierunek 
technik technolog stylista wy
robów skórzanych i gwarantu
j e  praktyki w Gino Rossi, a naj
lepszym - stypendia. 

Przy Zespole Szkół Tech
nicznych w popularnym 

drzewniaku powstaje liceum 
plastyczne o specjalizacji reno
wacja mebli i wyrobów snycer
skich. Natomiast Zespół Szkół 
Agrotechnicznych zamierza za
cząć kształcić techników urzą
dzeń i systemów energetyki 
odnawialnej oraz techników 
analityków, którzy poznają taj
niki chemii i toksykologii. 

Przy ZSP nr l ma powstać 
szkoła gastronomiczna pod pa
tronatem Magdy Gessler. Nato
miast przy niepublicznym Ze
spole Szkół Informatycznych 
ma szansę powstać liceum 
ogólnokształcące o profilu ak
torskim. • 
O® 

6 Więcej na naszej stronie 
0 nowych kierunkach kształcenia 
podyskutuj na 
forum.gp24.pl 

Punkt 
Informacyjny 
Funduszy 
Europejskich 

Spotkanie informacyjne w Słupsku: 
„Perspektywa 2014-2020 - wsparcie na rozwój przedsiębiorstw 

- przegląd Programów Operacyjnych" 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zapra
sza na bezpiatne spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom 
wsparcia inwestycji w firmach ze środków pochodzących z Unii Euro-
pejskiej w nowej perspektywie finansowej na fata 2014-2020. 

W programie spotkania m in.: 

| 59 846 81 15 
V 59 846 81 14 

16 J»-13.00 

do 5 maja 2015 r . z y o s z e r  e te.efordzu 
oc : - -r 59 846 81 15 . r. 59 846 81 14 

vvw«'».oomcrsfc-ewunn s 

Miejsce i termin spotkania: 

Lokalny Punkt 
Informacyjny Funduszy Europejskich 
w Słupsku ul. Portowa 13B. 

V Budynek Słupskiego Inkubatora 
Technologicznego, sala konferencyjna nr 1, 

I piętro. 

| Znajdź najbliższy 
i Punkt Informacyjny: 
; www.funduszeetiropejskte.gov.pi 

Fundusze 
Europejskie 

MINISTERSTWO 
INFRASTRUKTURY 
I ROZWOJU 

Unia Europejska 
EurepejikiefundtiMe 

StoiMurefew i kiwwrtytyjmi 

Dziennik Pomorza 

Już we wtorek, 28 kwietnia 
KALENDARZ OGRODNIKA 
Z nami nie przegapisz terminów wysiewu 
nasion oraz sadzenia i pielęgnacji roślin 
w swoim ogrodzie. 
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„Miałem rozmowę z wysokim urzędnikiem kancelarii premiera, który powiedział mi, że w ubiegłym roku zle
cono sprawdzanie m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości tylko umów podpisywanych za moich czasów. To, że 
trwa szukanie haków na opozycję, to rzecz oczywista, w polskich bardzo spsiałych standardach". 
Jarosław Gowin, byty minister sprawiedliwości, w TVN 24 w programie „Jeden na jeden" 

Śmigłowce wywołały buizę 
Chodzi o burzę medialną, którą wywołał wybór 

do testów praktycznych francuskich helikopterów 
Polskie zakłady w Mielcu i Świdniku protestują, 

a opozycja zarzuca zabijanie rodzimego przemysłu 

Warszawa 

Krzysztof Marczyk 
k.marczyk@polskatimes.pl 

Wciąż nie milkną echa decyzji 
ogłoszonych w e  wtorek przez 
prezydenta Bronisława Komo
rowskiego. W dwóch kluczo
wych dla modernizacji polskich 
sił zbrojnych przetargach: śmi
głowce prawdopodobnie do
starczy francusko-niemieckie 
konsorcjum Airbus Helicopters, 
a do systemu tarczy antyrakie-
towej, zgodnie z przewidywa
niami, wykorzystamy amery
kańskie patrioty koncernu 
Raytheon. I o ile co do patrio
tów wszyscy są zgodni, że lepiej 
trudno było wybrać, o tyle he
likoptery H225M Caracal już tak 
ciepło nie są przyjmowane. 
Zwłaszcza że w Polsce mamy 
dwa zakłady: PZL-Świdnik 
i PZL-Mielec, należące do świa
towych gigantów, odpowiednio 
włosko-brytyjskiej spółki 
AgustaWestland i amerykań
skiego konsorcjum Sikorsky. 
Oba stanęły do przetargu i wy
gląda na to, że przegrały. 

- To dziwne, że giganci świa
towego rynku, z których korzy
stają najlepsze armie na świecie, 
przegrały z dostawcą śmigłow
ców, które użytkują bananowe 
republiki Trzeciego Świata, i na
wet Francja, w której są produ
kowane, używa ich tylko kilka
naście sztuk - zastanawia się 
Bartłomiej Bodio z PSL, wice
przewodniczący sejmowej Ko
misji Obrony Narodowej. Wtó
ruje mu Michał Jach, który pod

kreśla, że w takich krajach jak 
Niemcy czy Francja nie ma 
możliwości zakupu sprzętu 
na rzecz sił zbrojnych za grani
cą, jeśli jest on produkowany 
w kraju. - Taki protekcjonizm 
jest  logiczny. Dlatego dziwi 
mnie decyzja MON, która jest 
szkodliwa nie tylko dla tych za
kładów, ale też dla całej gospo
darki - ocenia poseł PiS i czło
nek Komisji Obrony Narodowej. 

Prezesi zakładów w Świdni
ku i Mielcu są zawiedzeni decy
zją ministerstwa. Przekonują, że 
spełniali wymagania w stu pro
centach, ale szukano kruczków, 
by nie brać ich pod uwagę. Wi
ceminister obrony Czesław 
Mroczek odpiera jednak te za
rzuty. - To nie my złożyliśmy 
ofertę, która nie odpowiada wy
maganiom. Nie mogę jedno
cześnie odpowiadać i za wyma-

Przemysł 
śmigłowcowy był 

naszą chlubą. Ta 
decyzja może 

wszystko zmienić 

gania, i za ofertę, która 
do nas wpłynie - stwierdził 
po ogłoszeniu decyzji. Te wy
magania miały dotyczyć dwóch 
kwestii: terminu realizacji za
mówienia oraz uzbrojenia śmi
głowca. PZL-Świdnik miał za
proponować dostarczenie 
sprzętu w cztery, a nie dwa lata. 
Z kolei PZL-Mielec zaoferował 
śmigłowiec S?Oi Black Hawk, 

m Główną zaletą produkowanego we Francji śmigłowca H225M Caracal ma być jego wielkość 
i pojemność, w których góruje nad konkurentami. Dzięki temu spełnia wymagania MON 

ale nieuzbrojony. Wiceminister 
Mroczek dodał, że bankructwo 
polskim zakładom nie grozi, co 
potwierdzał też przewodniczą
cy Komisji Obrony Narodowej 
Stefan Niesiołowski. - Może być 
nieco mniej zamówień, ale 
przecież t e  zakłady wysyłają 
wysokiej klasy śmigłowce rów
nież do innych krajów, więc 
na pewno nie zbankrutują. Pro

testy są zrozumiałe, ale wszy
scy nie mogą wygrać przetargu 
- tłumaczy poseł PO. 

Konsorcjum Airbus Helicop-
ters zobowiązało się do otworze
nia w Łodzi zakładów, w których 
mają być montowane gotowe 
elementy sprowadzane z Fran
cji. Wszystko po to, by część pro
dukcji odbywała się w Polsce, 
a przez to rozwijała naszą gospo

darkę. Jednak Bartłomiej Bodio 
nie ma złudzeń: - Bardzo źle się 
stało, że premiujemy może sto 
miejsc pracy, kompletnie nie do
ceniając, że stracimy kilka tysię
cy już istniejących. To bardzo złe 
podejście, szkodliwe dla nasze
go przemysłu śmigłowcowego, 
który był naszą chlubą. Mówię 
był, bo ta decyzja może to zmie
nić - podkreśla wiceprzewodni-

czący Komisji Obrony Narodo
wej. 

Prawdą jest, że polskie za
kłady nie zbankrutują, jednak 
ich sytuacja może się mocno 
skomplikować. Według Mariu
sza Cielmy z „Dziennika Zbroj
nego" zwłaszcza w Mielcu ist
nieje takie ryzyko. - Zwracam 
uwagę, że na śmigłowce Black 
Hawk zdecydowała się Turcja, 
która nie tylko będzie j e  produ
kować na miejscu, ale postawi
ła warunek, b y  na każdy śmi
głowiec, który zakupi w e  włas
nych zakładach, konsorcjum 
Sikorsky jedną maszynę wyek
sportowało - wyjaśnia Mariusz 
Cielma. Potencjał tureckiego 
rynku jest zdecydowanie więk
szy, więc może dojść do sytua
cji, w której dla zakładów 
w Mielcu zabraknie zleceń. 

- Świdnik jest w lepszej sytu
acji, bo ma bardzo duże przy
chody w związku z serwisowa
niem floty śmigłowców Sokół 
oraz stosunkowo licznych jesz
cze śmigłowców Mi2, które są 
wykorzystywane w wojsku 
i straży granicznej. W Świdniku 
powstają też kadłuby dla maszy
ny AW139 - tłumaczy Mariusz 
Cielma. Redaktor „Dziennika 
Zbrojnego" dodaje jednak, że 
konsorcjum AgustaWestland, 
do którego należą PZL-Świdnik, 
ustawiło niedawno montownię 
pod Moskwą, więc niczego nie 
można być pewnym. - Dużym 
plusem polskich zakładów jest 
to, że jesteśmy w Unii Europej
skiej, co ułatwia przepływ kapi
tału i gotowych produktów 
- uspokaja. • 
©0) 

Czy Polska pomoże uchodźcom? Plan na razie jest tajny 
W a m a w a  

Premier Ewa Kopacz podczas 
czwartkowego szczytu UE 
przedstawi stanowisko Polski 
w sprawie nielegalnych imi
grantów z Afryki 

Martin Dobski 
m.dobski@polskatimes.pl 

W czwartek w Brukseli odbę
dzie się szczyt Unii Europej
skiej, podczas którego tematem 
numer jeden będą nielegalni 
uchodźcy z Afryki. - Polski rząd 

wstępnie zadeklarował pomoc 
w tej sprawie, ale decyzje, któ
re zapadły podczas rozmów 
premier Ewy Kopacz z szefami 
ministerstw, są objęte tajemni
cą - usłyszeliśmy w środę 
w kancelarii premiera. 

W poniedziałek odbyło się 
spotkanie ministrów spraw za
granicznych i wewnętrznych 
28 krajów wLuksembuigu, pod
czas którego ustalono 10-punk-
towy plan, od którego rozpocz
nie się rozmowa w Brukseli. 

W związku ze szczytem w e  
wtorek odbyło się spotkanie 
szefa MSZ Grzegorza Schetyny, 

szefowej MSW Teresy Piotrow
skiej i premier Ewy Kopacz, 
podczas którego ustalano sta
nowisko Polski w tej  sprawie, 
które zostanie przedstawione 
na czwartkowym szczycie. Żad
na ze stron nie chciała jednak 
powiedzieć, jakie stanowisko 
przedstawi premier w czwartek 
w Brukseli. 

- Na tym etapie trudno powie
dzieć, czy Polska jest gotowa, czy 
nie, na przyjęcie uchodźców, bo 
nie wiemy, ilu osób takie przesied
lenie miałoby dotyczyć, nie wie
my, z jakim wykształceniem czy 
po traumatycznych przeżyciach, 

tych zmiennych jest bardzo dużo. 
Minister Grzegorz Schetyna nie 
chciał mówić o konkretach - mó
wi AIP Rafał Kostrzynski z Biura 
Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców 
w Warszawie. 

Rafał Kostrzynski: 
Nie wiemy, 

ilu osób takie 
przesiedlenie 

miałoby dotyczyć 

Polska jako kraj członkowski 
UE ma obowiązek zająć jakieś sta
nowisko w tej sprawie, ale dopie
ro finał dyskusji odpowie nam 
na pytanie, czy faktycznie przyj
miemy do siebie przybyszów. 
Jest to bardzo długi i złożony pro
ces. - Jeżeli chodzi o miejsca 
w ośrodkach, to zakwaterowanie 
imigrantów nie jest problemem, 
bo na bieżąco dbamy o to, żeby 
w zapasie były odpowiednie 
miejsca - mówi AIP rzecznik 
urzędu ds. Repatriacji i Cudzo
ziemców Ewa Piechota. 

Decyzja o przyjęciu uchodź
ców sprawi, że będzie potrzeb

na odpowiednia koordynacja 
wszystkich organizacji i insty
tucji rządowych i pozarządo
wych, m.in. urzędów woje
wódzkich, ośrodków pomocy 
społecznej, urzędu ds. repatria
cji i uchodźców i wielu innych, 
tak by każdy z nich wiedział, co 
ma robić i za co odpowiada, jed
nak to już leży w gestii rządu. 
Czwartkowy szczyt nie rozwią
że problemu z nielegalnymi 
imigrantami, ale będzie począt
kiem ważnej dyskusji i proce
su, który ma rozwiązać ten 
problem w przyszłości. • 
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„Nie możemy pozwolić, aby rozrywano Ukrainę na części. Takie głosy dochodzą jednak z niektórych krajów 
Europy, które po II wojnie światowej straciły część swoich terytoriów na rzecz tego państwa". 

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow 

Świat 

W skrócie 

ATENY 

Grecki minister finansów: osiągniemy 
całościowe porozumienie 

• Ateny do końca kwietnia 
mają przedstawić listę reform 

Grecja osiągnie porozumienie 
z międzynarodowymi kredy
todawcami, choć może nie 
zdarzyć się to podczas zapla
nowanego na piątek spotkania 
ministrów finansów strefy 
euro - powiedział grecki mini
ster finansów. Nawiązując 
do negocjacji z wierzycielami, 

| |  powiedział, że Międzynarodo
w y  Fundusz Walutowy doma
gał się deregulacji rynku pra
cy, który, jak mówił, już został 
dotknięty głęboką recesją. 
AIP 

19-latek zabił 
i schował ciało 
Sąd na Bali wydał wyrok 
w procesie pary obywateli 
USA, która w hotelowym po
koju zamordowała 62-letnią 
kobietę. 19-letnią córkę ofiary 
skazano na 10, a jej 21-letniego 
dziś chłopaka na 18 lat więzie
nia. Oprawcy najpierw pobili 
kobietę, a później ją udusili. 
Zwłoki spakowali do walizki, 
którą później zostawili w tak
sówce. Skazany 19-latek tłu
maczył, że do zabójstwo do
szło w finale kłótni. AIP 

MORZE ŚRÓDZIEMNE 
Kapitan kutra, który 
zatonął, był pijany 
Kilka osób spośród rozbitków 
ocalałych po zatonięciu kutra 
w Cieśninie Sycylijsltiej 
stwierdziło, że kapitan pod
czas rejsu był pijany. Według 
imigrantów mężczyzna palił 
haszysz, śmiał się i pił wino 
w momencie, gdy stał za ste
rami. Na kutrze z uchodźcami 
z Libii mogło się znajdować 
nawet 900 osób. Kapitan 
oraz jego pomocnik zosta
li aresztowani. AIP 

JeremyClarkson 
może wrócić do BBC 
Kim Shilinglaw, szefowa BBC 
Two oraz BBC Four, która mia
ła za zadanie znaleźć dzienni
karza w miejsce Jeremy'ego 
Clarksona, stwierdziła, że jego 
powrót nie jest wykluczony. 
Przyznała, że to, co wydarzyło 
się między prezenterem „Top 
Gear" a producentem progra
mu, było poważnym zaj
ściem, ale Clarkson „jest tylko 
człowiekiem" i potrzebuje tro
chę więcej czasu. AIP 

KAIR 
Były prezydent 
skazany na 20 lat 
Były egipski prezydent 
Mohammad Mursi został w e  
wtorek skazany na 20 lat wię
zienia. Sąd uznał obalonego 
przywódcę za winnego aktów 
przemocy wobec protestują
cych podczas arabskiej wios
ny w 2012 r. Mursi został 
oskarżony o spowodowanie 
śmierci demonstrantów biorą
cych udział w protestach 
w 2012 r. Podczas zamieszek 
zginęło 10 osób, a rannych zo
stało około 700. AIP 

AUCKLAND 
Premier ciągnął 
kelnerkę za włosy 
Premier Nowej Zelandii John 
Key przeprosił w środę kelner
kę z kawiarni w Auckland 
za to, że ciągnął ją za kucyk, 
i podarował jej  dwie butelki 
wina. Kobieta anonimowo 
opisała sytuację, która powta
rzała się od pewnego czasu, 
nablogu. Stwierdziła, że 
w marcu osobiście poprosiła 
premiera Nowej Zelandii o to, 
żeby przestał, ale Key zignoro
wał jej  prośbę. AIP 

WATYKAN 
Papież odwiedzi Kubę 
jeszcze w tym roku 
Papież Franciszek przyjął za
proszenie władz cywilnych 
i kościelnych Kuby i odwiedzi 
ten kraj przed przybyciem 
do Stanów Zjednoczonych, 
które zaplanowano na wrze
sień. Jego wizyta na Kubie jest 
możliwa prawdopodobnie 
dzięki temu, że papież miał 
być jednym z orędowników 
ponownego nawiązania sto
sunków dyplomatycznych po
między USA a Kubą. AIP 

Były nazista uznaje 
swoją wspólwinę 

Nie ma wątpliwości, że byłem moralnie współwinny tego, co się 
stało. Proszę o wybaczenie - mówił były strażnik obozu 

Sylwia Ariak 
s.arlak@polskatimes.pl 

Podczas drugiego dnia procesu 
byłego strażnika z obozu 
Auschwitz-Birkenau Oskara 
Gróninga zeznania złożyli oca
leni z Holokaustu. Sam oskar
żony odpowiadał na pytania sę
dziów o swojej roli w obozie za
głady w okupowanej Polsce. 

Węgierka Eva Pusztai-Fahidi 
jest jedną z osób, które podczas 
procesu byłego oficera nazi
stowskiego SS zeznawać będą 
w roli świadka i oskarżyciela 
posiłkowego. Gróninga uznaje 
się za współwinnego zabójstwa 
ponad 300 tys. więźniów obo
zu. Choć w Auschwitz pełnił 
funkcję buchaltera, kilkakrot
nie był wyznaczany do pilno
wania bagaży odbieranych 
na rampie kolejowej ludziom 
przywożonym bydlęcymi po
ciągami do obozu. 

Przed sądem w Liineburgu 
zeznawać będzie łącznie 63 
ocalałych z Holokaustu i ich 
krewnych z USA, Kanady, Izra
ela i innych państw. 

- To nie samo ukaranie nazi
sty jest najważniejsze, jednak 
przedstawiciele wymiaru spra
wiedliwości w Niemczech po
winni uznać go za winnego 
i przyznać, że był mordercą 
- powiedziała Pusztai-Fahidi 
w rozmowie telefonicznej 

• Niemieccy prokuratorzy twierdzą, że Gróning zajmował się dobytkiem i pieniędzmi skradzionymi 
więźniom obozu zagłady. Z tego powodu zaczął być nazywany buchalterem z Auschwitz 

z MTI, cytowana przez portal 
Xpatloop.com. Kobieta stawi 
się w sądzie w Liineburgu koło 
Hamburga 28 kwietnia. 90-let-
nia Pusztai-Fahidi przyznała, 
że udział w tym przewodzie są
dowym jest  dla niej bardzo 
ważny, pomimo jej  sędziwego 
wieku i tragicznych wspom
nień, jakie zostaną przywołane. 
- Nigdy nie myślałam, że we
zmę udział w procesie oficera 
SS - dodała kobieta. Wraz z ro
dziną została ona deportowana 
do Auschwitz-Birkenau w 1944 
r. Przyznała, że aż 49 z jej krew-

nych nie przetrwało Holo
kaustu - dodaje Xpatloop.com. 

We wtorek oskarżony przy
znał, że zdaje sobie sprawę, że 
jest „moralnie współodpowie
dzialny" za zabójstwa setek lu
dzi i błaga o wybaczenie. 93-
letni były księgarz z Auschwitz 
powiedział, że samodzielnie 
zgłosił się do nazistowskich od
działów SS, lecz trzykrotnie 
prosił przełożonych o przenie
sienie go z obozu w Oświęci
miu. Jak podaje „The Times", 
Niemiec stwierdził, że nie mógł 
znieść horroru, jakiego był tam 

świadkiem. Jego trzecia proś
ba została zaakceptowana 
przez służby obozu i Gróning 
opuścił obóz w listopadzie 
1944 r. Przyznał też, że  brał 
udział w rozładowywaniu wa
gonów z transportem nowych 
więźniów, jednak „pilnował 
tylko bagaży". - Nie miałem nic 
wspólnego z pilnowaniem 
więźniów - powiedział. Gró
ning stwierdził też, że przez ca
łe życie występował przeciw
ko ludziom, którzy negowali 
Holokaust. # 
©® 

Komisja Europejska idzie na wojnę z Gazpromem 
Bruksela 

Rosjanie oskarżeni przez duń
ską komisarz o wykorzysty
wanie pozycji potentarrta 
wceiu zawyżania cen gazu. 
Traci na tym Polska 

Remigiusz Półtorak 
rpoltorak@dziennik.krakow.pl 

To już  drugi taki przypadek 
w ciągu kilku dni. W ubiegłym 
tygodniu na celowniku Brukse
li znalazł się inny gigant, ame
rykański Google. Powód ten 
sam - poważne naruszenie 

przepisów antymonopolowych. 
0 co chodzi w przypadku 
Gazpromu? Na liście poszkodo
wanych jest aż osiem państw -
Polska, Bułgaria, Czechy, Esto
nia, Litwa, Łotwa, Słowacja 
1 Węgry. Komisarz Margrethe 
Vestager oskarżyła Rosjan prze
de wszystkim o złamanie unij
nych przepisów antymonopo
lowych poprzez dzielenie ryn
ków gazowych w Europie Środ
kowo-Wschodniej. 

Najważniejsze zarzuty: ro
syjski koncern ogranicza w każ
dym z tych krajów handel ga
zem, co w praktyce sprowadza 
się do zakazu tzw. reeksportu. 

W efekcie cała ósemka nie mo
że handlować między sobą su
rowcem. To z kolei powoduje, 
że Gazprom w nieuczciwy spo
sób zawyża ceny gazu. Wresz
cie, urzędnicy unijni dowodzą, 
że rosyjski potentat wykorzy
stał swoją pozycję, aby wymu
sić szczególne korzyści związa
ne z działalnością gazociągów 
w Polsce (Gazociąg Jamalski) 
i Bułgarii (South Stream). 

Co ważne, jesteśmy jedy
nym państwem z całej ósemki, 
które jest  poszkodowane 
w każdym z tych obszarów. 

- Z kontroli, które przepro
wadziliśmy wynika, że  

Gazprom uniemożliwiał swo
bodny handel gazem w niektó
rych państwach Europy środ
kowej i wschodniej, a to pozwo
liło mu na zawyżanie cen. Jeśli 
to się potwierdzi, spółka po
winna ponieść konsekwencje 
takiego działania - powiedzia
ła komisarz Vestager. 

Jakie? Ewentualna grzywna 
może nawet wynieść do 10 pro
cent obrotów Gazpromu, czyli 
10 miliardów euro. Do tego dro
ga jest jednak daleka. Teraz Ro
sjanie mają dwanaście tygodni, 
żeby ustosunkować się do po
stawionych zarzutów. • 
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Bezdomni 
wolą spać 
na klatkach 
# Pani Lidia skarży się na osoby 
bezdomne, które noce spędzają 
na klatkach schodowych 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Choć mogłoby się wydawać, że 
wiosną problem z bezdomny
mi spędzającymi noce na klat
kach schodowych jest mniej
szy, zdaniem naszych czytelni
ków wciąż jest zauważalny 
i trudny do rozwiązania. 

Kilka dni temu do redakcji 
przyszedł list od pani Lidii z ul. 
Garncarskiej w Słupsku. 

- Proszę, pomóżcie zrobić 
coś z bezdomnymi i alkoholika
mi, którzy okupują klatki scho
dowe. Dwukrotnie zgłaszałam 

\r 
Po interwencjach 

strażników 
osoby bezdomne 

szukają sobie 
nowych miejsc 

problem urzędnikom miej
skim, niestety, bez skutku - pi
sze w liście pani Lidia. - Kilka 
dni temu w godzinach popo
łudniowych po raz kolejny zo
baczyłam na klatce schodowej 
leżącą osobę bezdomną. Męż
czyzna strasznie cuchnął 
i prawdopodobnie był pijany. 
Nie wiem, jak tacy ludzie wcho
dzą na klatki schodowe pomi
mo zamontowanych domofo
nów. Nie sądzę, by ktoś ich tam 
wpuszczał. 

Nasza czytelniczka twierdzi, 
że odpowiednie służby nie dość 
skutecznie zajmują się pomocą 
takim osobom. 

- To jest poważny problem 
społeczny - twierdzi nasza czy
telniczka. - Często osoby bez
domne są pijane, brudne 
i cuchnące, a przy tym chore, 
natrętne, a nawet agresywne. 

Informacje o bezdomnych 
można przekazać Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Rodzinie. 

- W takiej sytuacji na wska
zane miejsce udadzą się pra
cownicy socjalni zespołu do 
spraw bezdomnych i uchodź-

Dyżur reportera 
Daniel Klusek 
59 848 8121 (w godz 9.00-17.00) 
daniel.klusek@gp24.pl 

ców MOPR - mówi Sebastian 
Ferens, rzecznik prasowy 
MOPR. - W zależności od sytu
acji i badania sprawy, wdrożą 
odpowiednie procedury. Musi
my pamiętać, że wskazana oso
ba nie musi być osobą bezdom
ną. Jeżeli tak jest, zostanie zao
ferowana takiej osobie pomoc, 
na przykład przewiezienie 
do ogrzewalni lub noclegowni. 
Dużo zależy od stanu, w jakim 
dana osoba się znajduje. Jeżeli 
jest pod wpływem alkoholu lub 
stan zdrowia danej osoby jest 
zły, może zostać wezwana straż 
miejska lub pogotowie. Pra
cownicy MOPR niejednokrot
nie już w podobpych interwen
cjach ratowali życie osób, 
do których byli wzywani. Pra
cownicy socjalni zespołu 
do spraw bezdomnych 
i uchodźców na co dzień docie
rają do osób bezdomnych, ofe
rując pomoc. Środowisko osób 
bezdomnych znają bardzo do
brze. Należy jednśk pamiętać, 
że w każdej chwili może w na
szym mieście pojawić się nowa 
osoba, w nowym miejscu, 
o którym nasz ośrodek nie wie. W takich przypadkach moż
na skontaktować się z pracow
nikami MOPR pod numerem 59 
840 20 84 lub strażą miejską 
pod numerem'986. 

W straży miejskiej dowie
dzieliśmy się, że problem z bez
domnymi występuje głównie 
jesienią i zimą. 

- Zdarzają się również wios
ną. Ostatnio odebraliśmy zgło
szenie z ulicy Andersa o bez
domnym, który przebywał w 
pomieszczeniu na śmieci - mó
wi Iwona Jakiel, zastępca ko
mendanta Straży Miejskiej w 
Słupsku. - Osoby trzeźwe pro
simy o opuszczenie danego 
miejsca, nietrzeźwe przewozi
my do Słupskiego Ośrodka Roz
wiązywania Problemów Alko
holowych. Często zdarza się, że 
po naszych interwencjach bez
domni szukają sobie innych lo
kalizacji.# ©® 
mmmmmm 
O Więcej na naszej stronie 
O problemach zgłaszanych 
przez czytelników czytaj na 
www.gp24.pl 

Opinie internautów 

Środowiska katolickie 
a baner z papieżem 

©Stefan: - A dlaczego tylko na ra-
tuszu? Uważam, że w te dni powi
nien być duży baner zJPIlna każ
dym wjeździe i wyjeździe z miasta. 
Oprócz tego miasto powinno zrobić 
wzdłuż głównych ulic szpaler zniczy 
po obu stronach. I co oczywiste, dni 
wolne od pracy (płatne podwójnie). 

@Gość - Jaka to tradycja? Ja je
stem wierzący, ale nie chcę, aby 
urzędy były dekorowane świętoś-
ciami. Po to jest kościół i tam chcę to 
świętować i czuć się swobodnie. 

@Gość: - Na ul. Jana Pawła II ukła
dali znicze, a potem za moje pienią
dze miasto musiało je sprzątać. 
Precz z takimi praktykami i przestań
cie wydziwiać. (DMK) ©<E> 

Bank Pomor y 

Czytelnicy pomagają 
czytelnikom 

Pani Wioleta z Dębnicy Kaszub
skiej prosi o lodówkę i butlę gazową. 
Kontakt: 669 266 837. 

Pani Małgorzata ze Słupska prosi 
o piecyk gazowy. Kontakt: 722145 
099. 

Pani Irena ze Słupska prosi o szafki 
kuchenne. Kontakt: 794 083 403. 

Pan Marian ze Słupska prosi o lo
dówkę. Kontakt: 511706 900. 

Pani Krystyna prosi o lodówkę. 
Kontakt: 530 378 263. 
# Pani Elżbieta ze Słupska prosi 
o kuchenkę gazową. Kontakt: 798 
659670. 
# Pan Damian ze Słupska prosi 
o pralkę. Kontakt: 517453498. 
(DMK)©® 

PBIAWY Efekt N 
Nowoczesne standardy nawożenia 

Płynna formuła na sukces 

PULA KA 
2»% N. 80% N, 32% W 

v 
36% N +3%« 

lUli  owski 
zaopatrzenie rolnictwa 

Kalinowski Sp. z o.o. 
ul. Czereśniowa 10, 64-530 Kaźmierz 
Tel. 61-29-18-363, Fax. 61-29-17-161 

www.kalinowski-ogro.pl 

Grupo Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY" SA. 
Al Tysiqdedo Pkimtwa Mskiego 13, 24-110 Puławy, tel.; 81 565 21 03, <«*: 31 565 31 17 

e-mati: nowozy#pubwy com, 

.f vi. 
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Stypendia 
dla uczniów 
nowej klasy 

Jest dodatkowa zachęta 
dla absolwentów gimnazjum 
- po 100 złotych miesięcznie 

B y t f w  

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@gp24.pl 

Zarząd Powiatu Bytowskiego 
przyjął projekt uchwały two
rzącej program stypendialny 
dla uczniów szkół mistrzostwa 
sportowego. Zgodnie z nim 
szesnastu uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego Mistrzo
stwa Sportowego, które funk
cjonować będzie w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Bytowie, otrzyma comie
sięczne stypendia sportowe 
w wysokości 100 złotych. Sty
pendia wypłacane będą przez 
10 miesięcy danego roku szkol
nego. - Uczniowie będą otrzy
mywać stypendia przez cały 
okres nauki w szkole. Intencją 
programu jest wsparcie uzdol
nionej sportowo młodzieży 
i ułatwienie jej  pokonania czę

sto trudnej bariery finansowej 
związanej z uprawianiem spor
tu na wysokim poziomie. Osta
teczną decyzję dotyczącą utwo
rzenia programu stypendialne
go podejmie Rada Powiatu 
Bytowskiego na sesji zaplano
wanej na 30 kwietnia 2015 roku 
- mówi Dariusz Glazik, naczel
nik wydziału edukacji w Staro
stwie Powiatowym w Bytowie. 
Głosowanie na sesji to formal
ność. Powiat w ten sposób chce 
przyciągnąć absolwentów gim
nazjów. Dodajmy, że Liceum 
Ogólne Mistrzostwa Sportowe
go to szkoła, która dopiero 
zacznie działać od września te
go roku (jeśli będzie skuteczny 
nabór). To profil siatkówki 
dziewcząt. Uczniowie stracą 
stypendium, jeśli będą powta
rzać klasę albo otrzymają na
ganną ocenę z zachowania. Sty
pendium będzie mogło być 
wstrzymane za nieobecnoś
ci.# ©® 

Kokaina, haszysz 
i trawka w aucie 
Lębork 

Policjanci zatrzymali mężczy
znę, który miał przy sobie kil
ka woreczków z różnymi nar
kotykami. Ułyszal zarzuty, 
grożą mu 3 lata więzienia. 

Sylwia Lis 
sylwia.lis@gp24.pl 

Policjanci z Lęborka zatrzyma
li do kontroli samochód bmw. 
Podczas legitymowania kie
rowca zaczął się podejrzanie za
chowywać. Policjanci przeszu
kali mężczyznę i znaleźli przy 
nim kilka strunowych worecz
ków z białym proszkiem, ciem
nymi kostkami oraz suszem ro
ślinnym. 

27-letniego mężczyznę za
trzymano i przewieziono do ko
mendy, gdzie na testerze nar
kotykowym przebadano wszy
stkie substancje znalezione 

przy mężczyźnie. Tester wyka
zał, że susz roślinny to marihu
ana, natomiast pozostałe sub
stancje mogą być pochodnymi 
kokainy i haszyszu. Mężczyzna 
trafił do policyjnej ceń i wczo
raj został przesłuchany przez 
prokuratora. 

- Zatrzymany usłyszał już  
prokuratorski zarzut posiada
nia narkotyków, za co grozi 
do trzech lat pozbawienia wol
ności - mówi Daniel Pańczy-
szyn, oficer prasowy lęborskiej 
policji. - Prokurator zastosował 
wobec 27-latka dozór policyjny 
oraz zakaz opuszczania kraju 
do czasu rozprawy głównej. 

Policjanci zabezpieczone 
substancje wyślą do badania 
w laboratorium kryminalistycz
nym. Jeżeli badanie potwierdzi 
obecność kokainy i haszyszu, 
mężczyźnie zostaną przedsta
wione dodatkowe zarzuty po
siadania narkotyków. S 
©(D 

Dyżur reportera 
Andrzej Gurba 
697 770129 (w godz. 12.00-15.00) 
andrzej.gurba@gp24.pl 

Region 

NKZABYSmiWOflUUO 

Pieszo na Górę 
Lemana 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie oraz Stowarzyszenie 
„Sploty" zapraszają w nie
dzielę, 3 maja na pieszą wę
drówkę z Niezabyszewa szla
kiem „Zwiniętych torów" 
do Piaszna na Górę Lemana. 
Początek godz. 13. 
(ZIDA) 

1 UCHOMIF/roHOWIE 
Nowy sprzęt dla 
przychodni 
Nowoczesne EKG z drukarką 
i spirometr to urządzenia, któ
re zostały zakupione z budże
tu gminy Tuchomie na potrze
by  NZOZ w Tuchomiu. 
Dzięki temu pacjenci będą 
mogli korzystać z szerszej 
oferty usług świadczonych. 
(ZIDA) 

FOUCWTOWIAT 
Po mieście jechał pijany mężczyzna 
z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi 
Do 2 lat pozbawienia wolności 
grozi 33-letniemu mieszkań
cowi Bytowa. Mężczyzna kie
rował samochodem, mimo że 
miał w organizmie 0,6 promi
la alkoholu. Dodatkowo poli
cjanci ustalili, że mężczyzna 
przełożył tablice rejestracyjne 
z innego samochodu, bo ten, 

którym kierował, nie był 
ubezpieczony i dopuszczony 
do ruchu. Do zatrzymania au
ta doszło w nocy na ulicy Mie
rosławskiego w Bytowie. Poli
cjanci zauważyli audi, którego 
kierowca nie zastosował się 
do znaku „ruch okrężny". 
(ANG) 

Potęga O HĘ z Puław 
- rynek odkrywa skuteczność 
nowoczesnego produktu 

HSM* to płynny nawóz (roztwór mocznika i saletry 
amonowej), który może być efektywnie produkowany 
wyłącznie przez producentów posiadających znaczące 
zdolności produkcyjne mocznika i saletry amonowej na 
poziomach powyżej pół miliona ton/rok. RSN posiada 
wszystkie dostępne formy azotu tj. formę azotu amido
wego (pochodzenia z mocznika) - wolno działająca oraz 
azotanowy i amonowy - odpowiadający za szybkie dzia
łania. 
Ze względu na kompozycje trzech form azotu oraz 
płynną formę jest najbardziej efektywnym produktem 
jaki może być stosowany w naszej strefie klimatycznej. 
Z punktu widzenia producenta ważna kwestia to duże 
oszczędności na energochłonności procesu - nie wyma
gany jest proces granulacji. Granula i tak musi ulec roz
puszczeniu podkreślają eksperci - RSM* jest gotowy do 
działania, nie wymaga fazy przejścia. 

Co napędza zainteresowanie i popyt na RSM ? 

Kilkudziesięciomilionowa inwestycja w instalację do 
produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki roz
poczynająca produkcję w I kwartale 2013 roku w PUŁA
WACH. 

• Inwestycja PUŁAW w sieć zbiorników liniowych o po
jemności 25 i 50 m3 do magazynowania RSM# w miejscu 
konsumpcji, osiągając tym samym 600 sztuk zbiorników 
w kraju. 

Nowoczesne bazy RSMe, w tym terminal RSM® w Do
brym Mieście na Warmii i Mazurach oraz planowany 
w Adipol Chorzów na Dolnym Śląsku - spółkach z Grupy 
kapitałowej PUŁAWY. 

• Opracowane nowoczesne technologie nawożenia dla 
kukurydzy, pszenicy i rzepaku poparte wynikami trzy
letniego MegaProjektu oraz doświadczeniami najwięk
szych praktyków w kraju i za granicą. 

Współpraca z niemiecką firmę Lechler - liderem i po
siadaczem specjalnego patentu w zakresie rozpylaczy/ 
dysz do aplikacji środków ochrony roślin oraz nawozów 
płynnych. 

System intensywnie prowadzonych szkoleń przez pra
cowników PUŁAW wraz ze wsparciem Instytutu Nawo
zów Sztucznych (/A/S) oraz Instytutu Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa (IUNG) dla rolników w trakcie zimowe
go okresu. 

Zaawansowana logistyka produktu, którą PUŁAWY 
rozwinęły na przestrzeni pięciu lat - dziś to ponad 400 
cystern kolejowych i ponad 60 cystern samochodowych 
dedykowanych do obsługi rynku. 

To podstawowy wachlarz działań jakie powodują, 
że RSM z Puław jest dziś wiodącym źródłem azotu pod 
kątem skuteczności ekonomicznej dla rolnika. 

PUŁAWY to Numer 2 wśród producentów mocznika 
w Europie 1,2 min ton/rok, jeden z największych pro
ducentów saletry amonowej ze zdolnościami nominal
nymi 1,1 min ton/rok oraz jeden z trzech największych 
producentów nawozu płynnego RSM* w Europie ze 
zdolnościami produkcyjnymi 1,2 min ton/rok. Dzięki no
wej inwestycji PUŁAWY nie tylko będą miały możliwość 
wzbogacania RSM* o dodatki np. siarki, magnezu, ale też 
zwiększą elastyczność działania umożliwiając również 
wzrost obecnych zdolności produkcyjnych do ponad 
1,5 min ton / rok. 

* i ."4 <-u , i. v ,V VA „ V i  i - •. t 
RSM* to marka zastrzeżona dla PUŁAW, chroniona przez prawo własności intelektualnej. 
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< STREFA LOKALNY PORTAL PRZEDSIĘBIORCÓW 

Jutro możesz znaleźć 
wakacyjną pracę 
# W piątek w usteckim urzędzie miasta odbędą się 
targi pracy, m.in. dla szukających zajęcia na sezon 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Targi pracy, które odbędą się 
w Ustce, adresowane są nie tyl
ko do osób bezrobotnych, ale 
do wszystkich poszukujących 
zatrudnienia, zastanawiających 
się nad zmianą dotychczasowej 
pracy, a także do młodzieży sto
jącej przed wyborem drogi za
wodowej. Organizowane są 
również z myślą o osobach, któ
re szukają pracy sezonowej 
nad morzem na czas najbliż
szych wakacji. 

- Organizowane przez 
ustecką filię Powiatowego 
Urzędu Pracy w Słupsku targi 

odbędą się już po raz szósty. Jak 
co roku, to bardzo dobra okazja 
do znalezienia pracy w sekto
rze gastronomicznym i hotelar
skim, bowiem podczas kwiet
niowych usteckich targów po
jawia się spora grupa praco
dawców zainteresowanych za
trudnieniem pracowników 
na sezon letni - informuje Mar
cin Horbowy, rzecznik praso
wy Powiatowego Urzędu Pracy 
w Słupsku. 

Targi to również doskonała 
okazja dla lokalnych przedsię
biorców do zaprezentowania 
swojej oferty firmy, jej profilu 
działania, metod naboru i se
lekcji kandydatów do pracy, ze
brania dokumentów aplikacyj
nych od osób poszukujących 
pracy. 

Targi odbędą się w w piątek, 
24 kwietnia, w godzinach od 10 
do 13 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta w Ustce przy ul. 
kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Podczas spotkania zaplano
wano również warsztaty 
z asertywności. Bezrobotnych 
zainteresowanych udziałem 
urząd pracy prosi o zapisy u do
radców w siedzibach Powiato
wego Urzędu Pracy w Ustce 
i Słupsku. 

Targi pracy odbywają się 
w Ustce na kilka tygodni 
przed wakacjami już cyklicznie, 
od kilku lat. 

W ubiegłym roku w targach 
uczestniczyło około 30 praco
dawców z ofertami pracy stałej 
i sezonowej.# 
©® 

Krotko 

POMORZE/SZKOLENIA 
Bezpłatne szkolenie 
z branży ICT 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Słupsku informuje, że 
na przełomie kwietnia i maja 
ruszą bezpłatne szkolenia 
przygotowujące młodych lu
dzi do pracy na stanowisku 
młodszy programista. Będą 
one realizowane w ramach 
projektu „Pomorski Smart-
Up" przez Agencję Rozwoju 
Pomorza. Chętni do wzięcia 
udziału w szkoleniu powinni 
spełniać określone kryteria: 
nieukończony w momencie 
przystąpienia do projektu 30. 
rok życia, miejsce zamieszka
nia na terenie województwa 
pomorskiego oraz status oso
by bezrobotnej zarejestrowa
nej w urzędzie pracy lub po
zostającej bez zatrudnienia 
(w tym osoby uczące się). 
Szczegółowe informacje 
pod nr. tel. 58 32 33143. 
(WF) 
©® 

PIENIĄDZE/ENERGIA 

Preferencyjne pożyczki na finansowanie 
inwestycji w odnawialne źródła energii 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej ogłosił nabór wnio
sków o dofinansowanie w ra
mach programu „Bocian", 
którego celem jest finansowa
nie inwestycji w zakresie roz
proszonych, odnawialnych 
źródeł energii. Program „Bo
cian" umożliwia zdobycie pre
ferencyjnego dofinansowania 
w formie nisko oprocentowa
nej pożyczki na inwestycje 
w rozproszone odnawialne 
źródła energii. Jego benefi
cjentem mogą zostać przed
siębiorcy w rozumieniu usta
wy o swobodzie działalności 
gospodarczej. Dofinansowa
niem może zostać objęta bu
dowa, rozbudowa lub przebu
dowa instalacji odnawialnych 
źródeł energii (z wyłączeniem 
mikroinstalacji), w tym elek
trowni wiatrowych, systemów 
fotowoltaicznych, geotermii, 
małych elektrowni wodnych, 
ciepłowni biomasowych, 
wielkoformatowych kolekto
rów słonecznych, biogazowni 
czy wysokosprawnej 

kogeneracji biomasowej. 
W ramach programu mogą 
być realizowane instalacje hy
brydowe. Ponadto mogą być 
dodatkowo wspierane syste
my magazynowania energii 
towarzyszące inwestycjom 
OZE o mocach nie większych 
niż io-krotność mocy zainsta
lowanej dla każdego ze źródeł 
OZE. Dofinansowanie jest 
udzielane w formie pożyczki 
do 85 proc. kosztów. Maksy
malna kwota pożyczki wynosi 
40 min zł. Pożyczka ma prefe
rencyjne warunki oprocento
wania zgodnie ze stawką 
WIBOR 3M, nie mniej niż 2% 
w skali roku. Pożyczka może 
być udzielona na okres nie 
dłuższy niż 15 lat. Wnioski 0 dofinansowanie ż programu 
„Bocian" należy składać 
w terminie do 29 grudnia 2015 
r. na adres: Narodowy Fun
dusz Ochrony Środowiska 
1 Gospodarki Wodnej, ul. Kon
struktorska 3A, 02-673 War
szawa z dopiskiem „Bocian". 
(WF) 
©® 

MODOWA O D N O W A  

WIOSNA W TWOIM S T Y L U  
25-26 K W I E T N I A  

v \ " <  1 1 : 0 0 - 1 9 : 0 0  
O JANTAR 

GŁÓWNI PARTNERZY 

Ul A CUM U GON I G5fU 
i express | super optyk 

Cubus GREY WOLF 

ch-jantar.pl 

CH Jantar, ul. Szczecińska 58, Słupsk 
Godziny otwarcia pon.-sob. 09:00-21:00 

niedziela 09:00-20:00 
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a •p Pomorze ^ • P R O G R A M  * K u f  I l U r Z E  1 UNIA EUROPEJSKA 

REGIONALNY V Z a c h o d n i e  BGK " europejski FUNDUSZ 
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 

BANK GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO ROZWOJU REGIONALNEGO 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE nr 4.2/2015/ZFPJ 
dla POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH 

w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE 
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka -Innowacje-Technologie", Działanie 1.3 
„Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP - Inicjatywa JEREMIE"), ogłasza 
Konkurs zamknięty dla Pośredników Finansowych w ramach wsparcia ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. 

Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w niniejszym Konkursie wynosi 40.000.000,00 PLN. Uprawnionymi do składania Wniosków są podmioty 
określone w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie internetowej www.ieremie.pl. 

W ramach Konkursu Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE udzieli wsparcia w postaci Pożyczki Globalnej 
- Produkt Dedykowany dla MŚP działających na terenie Jednostki Samorządu Terytorialnego do 20 tys. mieszkańców w województwie 
zachodniopomorskim Pośrednikom Finansowym wybranym w oparciu o Kryteria określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu dostępnym 
na stronie internetowej www.ieremie.pl. 

Wnioski o dopuszczenie do Konkursu można składać po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie od dnia 11 maja 2015 roku 
od godziny 8.00 do dnia 22 maja 2015 roku do godziny 16.00. 

Wnioski należy składać zgodnie ze Wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, określonym przez Menadżera Zachodniopomorskiego 
Funduszu Powierniczego JEREMIE. 

Wnioski należy przesłać kurierem lub pocztą za potwierdzeniem zwrotnym na adres: 

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE - Biuro Regionalne 
Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
ul. Tkacka 3 A, 70-556 Szczecin 

lub składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura Regionalnego, a nie data stempla 
pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej. 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny Wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz w jego Załącznikach 
dostępnych na stronie internetowej www.ieremie.pl. 

Wnioski przygotowane w innej formie niż przewidziana w Regulaminie Konkursu, nie będą oceniane. 

Podmiotom składającym Wniosek przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego 
JEREMIE w trybie określonym w Regulaminie Konkursu. 

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ieremie.pl. jak również każdy Wnioskodawca zostanie indywidualnie poinformowany 
o wyniku rozpatrzenia jego Wniosku. 

Pytania prosimy kierować do: 

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE 
Biuro Główne 

Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE 
Bank Gospodarstwa Krajowego 

Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej 
Aleje Jerozolimskie 7,00-955 Warszawa, 

tel. 22 599 81 14, fax 22 823 88 25, zachodniopomorskie.jeremie@bgk.pl 
osoba kontaktowa: Krzysztof Załęgowski 

lub 
Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE 

Biuro Regionalne 
Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
ul. Tkacka 3A, 70-556 Szczecin, 

tel. 91 48 90 879, fax 91 43 44 712, zachodniopomorskie.jeremie@bgk.pl 
osoby kontaktowe: Kamila Lewandowicz, Anna Pawlak, Mirosław Bera 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.ieremie.pl
http://www.ieremie.pl
http://www.ieremie.pl
http://www.ieremie.pl
mailto:zachodniopomorskie.jeremie@bgk.pl
mailto:zachodniopomorskie.jeremie@bgk.pl
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Poradnik Komu umorzą zaległy abonament RTV albo rozłożę dług na raty? Gdzie składać wniosek w tej sprawie? 
Jak udokumentować swoją prośbę? To warto wiedzieć! 
Czytaj w sobotę w Poradniku „Głosu Dziennika Pomorza" 

Ekspert wyjaśnia, kto ma 
bezpłatny abonament RTV 
# Podpowiadamy, jakie dokumenty są potrzebne, by załatwić ulgę na poczcie. 
• Informujemy, czy trzeba płacić abonament, jeśli co miesiąc opłacamy kablówkę. 

Abonament HTV 

Wątpliwości wyjaśnia Graży
na Szalla. kierownik Działu 
Abonamentu w Centrum Ob
sługi Finansowej Poccty Pol
skiej SA. 

Czy to prawda, że wszyscy eme
ryci są zwolnieni z płacenia abo
namentu RTV? 
Nie. Takie prawo przysługuje 
emerytom, którzy ukończyli 
50 lat, a ich emerytura nie 
przekracza kwoty 1.891,73 zł 
brutto. 
By zyskać zwolnienie z opłat, 
w dowolnym urzędzie poczto
wym należy dopełnić stosow
nych formalności. Należy oka
zać decyzję z ZUS-u lub inne
go organu emerytalno-rento-
wego, dowód osobisty, a także 
wypełnić specjalny formularz 
i oświadczenie. 
Jeżeli stracimy uprawnienia 
do zwolnienia z opłat, to jeste
śmy zobowiązani do natych
miastowego poinformowania 
o tym poczty. Druki formula
rza i oświadczenia są dostęp
ne w urzędach pocztowych. 
Uprawnienia do korzystania 
z bezpłatnego abonamentu 
radiowo-telewizyjnego abo
nent uzyskuje od następnego 
miesiąca po dopełnieniu niez-
Dędnych formalności w urzę
dzie pocztowym. 
lako osoba bezrobotna byłam 
zwolniona z płacenia abona
mentu RTV. Znalazłam pracę. 
Czy muszę teraz płacić? 
Tak, gdyż nie jest już Pani za
rejestrowana w urzędzie pra
cy. W związku z tym upraw
nienia z tego tytułu Pani nie 
przysługują. 
Co miesiąc za kablówkę płacę 
prawie 100 zł. To dla mnie duży 
wydatek. Czy muszę płacić rów
nież za abonament RTV? 
rak, gdyż są to dwie opłaty 
niezależne. Opłata z tytułu 
abonamentu RTV jest obo- ~ 
wiązkiem ustawowym. Nato
miast opłata za telewizję kab
lową wynika z umowy 
cywilno-prawnej z danym 
operatorem. 
la jeszcze pracuję, ale żona 
ukończyła 60 lat i przeszła 
ia emeryturę. Dostaje1.750zł 
xutto. Odbiornik jest zareje
strowany na mnie. Czy możemy 

•Grażyna Szalła wyjaśnia, kto nie musi płacić za RTV. 

go przeręjestrować na żonę i zy
skać zwolnienie z opłat? 
Tak. By to zrobić, małżonka 
musiałaby podejść do najbliż
szego urzędu pocztowego, 
okazać dowód osobisty oraz 
decyzję z ZUS-u lub innego or
ganu emerytalno-rentowego. 
Na miejscu wypełni formularz 
i oświadczenie. Nie będzie 
musiała dokonywać opłat 
RTV od następnego miesiąca 
po dopełnieniu formalności 
w urzędzie pocztowym. 
Zapłaciłam abonament za cały 
rok z góry. Dowiedziałam się 
jednak, że z racji tego. że pobie
ram świadczenie przedemery
talne przysługuje mi zwolnienie. 
Czy dostanę zwrot nadpłacone
go abonamentu? 
Tak, ale najpierw musi Pani 
w urzędzie pocztowym dopeł
nić formalności, które są zwią
zane z uzyskaniem zwolnie
nia z opłat. Jeśli zrobi to Pani 
w kwietniu, to od maja nie bę
dzie musiała Pani płacić abo
namentu RTV. 
Ponieważ Pani opłaciła abo
nament za cały rok z góry, mo
że się Pani ubiegać o zwrot 
opłaty za okres od maja 
do grudnia tego roku. 
W tym celu proszę złożyć 
wniosek o zwrot nadpłaty, 
skierowany do Poczty Polskiej 
S.A. Dział Obsługi Abonentów 

, ul. Bernardyńska 15,85-940 
Bydgoszcz. 
Mąż wkrótce przejdzie na eme
ryturę z KRUS-u. Ma ukończone 
6O lat Czy będzie mu się należa
ło zwolnieniez płacenia abona
mentu RTV? 
Tak, jeśli jego emerytura nie 
będzie przekraczać kwoty 
1.891,73 zł brutto. Organ 
emerytalno-rentowy nie ma 
tutaj znaczenia. Tak więc 
zwolnienie przysługuje za
równo emerytom ZUS-u, jak 
i KRUS-u. By zyskać zwolnie
nie z opłat, w dowolnym urzę
dzie pocztowym należy do
pełnić stosownych formalnoś
ci. Należy okazać decyzję, do
wód osobisty, a także wypeł
nić specjalny formularz 
i oświadczenie. Druki formu
larza i oświadczenia są do
stępne w każdym urzędzie 
pocztowym. 
Uprawnienia do korzystania 
z bezpłatnego abonamentu 
radiowo-telewizyjnego abo
nent uzyskuje od następnego 
miesiąca po dopełnieniu niez
będnych formalności. 
Moja emerytura wynosi 1A34 zł 
brutto. Zyskałam już prawo 
do bezpłatnego abonamentu 
RTV. Czy trzeba je odnawiać, czy 
jest przyznane na stałe? 
Nie musi Pani załatwiać już 
żadnydh formalności w tym 

roku, gdyż kwota brutto eme
rytury jest niższa niż 1.891,73 
zł. Z uprawnień może Pani ko
rzystać na stałe pod warun
kiem, że kwota emerytury 
w danym roku nie przekroczy 
progu przeciętnego wynagro
dzenia ustalonego przez GUS. 
Czy renciści muszą płacić abona
ment RTV? 
Osoby zaliczone do I grupy in
walidów lub osoby, co do któ
rych orzeczono o całkowitej 
niezdolności do pracy, znacz
nym stopniu niepełnospraw
ności, trwałej lub okresowej 
całkowitej niezdolności 
do pracy w gospodarstwie rol
nym, osoby niesłyszące, 
u których stwierdzono całko
witą głuchotę lub obustronne 
upośledzenie słuchu (mierzo
ne na częstotliwości 2000 Hz 
o natężeniu od 80  dB), osoby 
niewidome, których ostrość 
wzroku nie przekracza 15 pro
cent, mogą korzystać z upraw
nień do zwolnienia z opłat 
abonamentowych, pod wa
runkiem dopełnienia wyma
ganych formalności w urzę
dzie pocztowym. 
Słyszałam, że ukończenie 75. ro
ku życia uprawnia do zwolnienia 
z płacenia abonamentu RTV. Czy 
to prawda? 
Tak. Ukończenie 75 lat upraw
nia do nabycia prawa do zwol
nienia z opłat abonamento
wych - pod warunkiem dopeł
nienia formalności w urzędzie 
pocztowym. To jest okazania 
dowodu osobistego, złożenia 
wymaganego przepisami 
oświadczenia o spełnienia wa
runków do zwolnienia z opłat. 
Od pierwszego dnia następne
go miesiąca po dopełnieniu 
formalności w urzędzie po
cztowym, będzie mógł Pan 
korzystać z bezpłatnego abo
namentu RTV. 
Jestem na rencie strukturalnej. 
Czy muszę płacić abonament 
RTV? 
W przypadku pobierania ren
ty strukturalnej uprawnienia 
do zwolnienia od opłat RTV 
nie przysługują. • 
RELACJĘ PRZYGOTOWAŁA 
MAŁGORZATA WĄSACZ 

6 Więcej na naszej stronie 
Inne ważne i praktyczne informacje 
prawne znajdziesz na portalu 
www4*i#fabiznesu4)( 

Warto wiedzieć 

Jak załatwić formalności 
na poczcie 
Formalności związane ze zwol
nieniem z płacenia na publiczne 
radio i telewizję można załatwić 
w dowolnym urzędzie poczto
wym na terenie całego kraju, nie
koniecznie w tym najbliżej na
szego miejsca zamieszkania. 
Na miejscu należy okazać doku
ment uprawniający do zniżki 
oraz wymagane przepisami 
oświadczenie (ten drukjest do
stępny w każdym urzędzie po
cztowym w kraju). 
Zwolnienie z opłat przysługuje 
od pierwszego dnia miesiąca 
przypadającego po tym, kiedy 
załatwiliśmy formalności 
na poczcie. Jeśli na przykład zro
biliśmy to w kwietniu, to abona
mentu nie będziemy musieli pła-
cićjużodmaja. 
Osoba uprawniona do ulgi musi 
mieć zarejestrowane na siebie 
odbiorniki radiowe i telewizyjne. 
Jeśli są zarejestrowane na przy
kład na współmałżonka, to nale
ży przepisać odbiorniki. 

Jak sprawdzić zaległości 
abonamentowe 
Jeśli nasz odbiornik został daw
no zarejestrowany, a nie płacili
śmy abonamentu RTV, to infor
mację o zaległościach uzyskamy 
telefonicznie. 
Najlepiej zadzwonić pod numer 
infolinii Poczty Polskiej, telefon 
(+48) 43 842 06 06 (opłata wg 
cennika operatora). Infolinia 
działa w dni robocze, od godz. 
8.00 do20.00. 
Na infolinii otrzymamy informa
cję o zaległej kwocie i numer 
konta, na który trzeba ją wpłacić. 
Potrzebne są imię i nazwisko 
abonenta, na którego dokonana 
była rejestracja. A to dlatego, że 
odbiornik jest przypisany 
do konkretnej osoby, a nie 
do miejsca zamieszkania. 

232,2 
ZŁ 
to roczna opłata 
abonamentowa za korzystanie 
z radia i telewizji y> * , > » 

Praktyczne informacje 

Sprawdź, czy Ty rów
nież możesz liczyć 
na zwolnienie z płacenia 
abonamentu radiowo-
telewizyjnego. 
Kogo m in. zwalnia się od opłat 

Osoby, które ukończyły 60 lat 
oraz maję prawo do emerytury, 
której wysokość nie przekracza 
1891,73zł brutto. 
# Osoby, co do których orzeczono 
o zaliczeniu do I grupy inwalidów 
lub o całkowitej niezdolności 
do pracy, znacznym stopniu 
niepełnosprawności, trwałej lub 
okresowej całkowitej niezdolności 
do pracy w gospodarstwie rolnym. 
S Osoby, które ukończyły 75 lat; 
# Osoby, które otrzymują świad
czenie pielęgnacyjne lub rentę so
cjalną z ZUS-u lub innego organu 
emerytalno-rentowego. 
# Osoby niesłyszące, u których 
stwierdzono całkowitą głuchotę 
lub obustronne upośledzenie słu
chu (mierzone na częstotliwości 
2.000Hz o natężeniu od 80 dB). 
# Osoby niewidome, których 
ostrość wzroku nie przekracza 15 
procent. 
# Osoby spełniające kryteria do
chodowe określone w ustawie 
z 28 listopada2003 roku o świad
czeniach rodzinnych (Dz. U. 
z2006 r., nr 139, poz. 992 zpóźn. 
zm.). Mowa o tych, których do
chód w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie lub dochód osoby uczą
cej się nie przekracza kwoty574zł 
brutto. Natomiast w przypadku, 
gdy członkiem rodziny jest dzie
cko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orze
czeniem o umiarkowanym albo 
znaczącym stopniu 
niepełnosprawności, zasiłek ro
dzinny przysługuje jeżeli dochód 
rodzinny w przeliczeniu na osobę 
albo dochód osoby uczącej się nie 
przekracza kwoty664zł brutto. 
4 Osoby uprawnione do korzysta
nia ze świadczeń pieniężnych z ty
tułu ustawy z 12 marca 2004 roku 
0 pomocy społecznej (Dz. U., nr 
64, poz.593, z późn. zm). Mowa 
tutaj między innymi o zasiłku sta
łym. okresowym i celowym. 
1 Osoby bezrobotne. 
4 Osoby posiadające prawo do za
siłku przedemerytalnego: 
# Osoby mające prawo do świad
czenia przedemerytalnego. 

Osoby otrzymujące zasiłek dla 
opiekuna określony w ustawie z 4 
kwietnia 2014 roku o ustaleniu 
i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
(Dz. U. poz. 567). 

Inwalidów wojennych, a także 
inwalidów wojskowych; 
i Kombatantów będących inwali
dami wojennymi lub wojskowymi; 
i Członków rodzin pozostałych 
po kombatantach będących inwa
lidami wojennymi lub też inwalida
mi wojskowymi. 
(MAW). n .» 
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Prawo autorskie chroni utwór. 
Warto zbadać, co nim może być 
Pojęcie utworu, który jest chroniony 
prawami autorskimi, jest bardzo 
szerokie. Wiedz, że twórcy przysługują 
prawa osobiste i majątkowe str. 15 

Tyle procent wyniosła w 2010 r. relacja emerytury do śred-
j Ł g ,  niej pensji, podczas gdy dla rent przyznanych po raz pierw

szy 55-letnim kobietom relacja ta była wyższa o 1 punkt 
procentowy. Jeśli nie zmieni się system przyznawania rent w przyszłości 
będę one wyższe od emerytur. W2020r. w powyższym przypadku róż
nica pomiędzy emeryturą a rentą w relacji przyznanego świadczenia 
do średniej pensji wyniesie już 11 punktów procentowych • • •  Str.14 

Każdy z nas powinien raz do roku 
przebadać sobie krew 
Gdy wynik odbiega od normy, obok 
parametru pojawia się strzałka -
skierowana w dół oznacza, że jest poniżej 
dolnej granicy normy, do góry - powyżej 

str. 16 

m Ledwie dokonała się tegoroczna waloryzacja emerytur 
i rent. a ekonomiści martwią się już o przyszłoroczną. 

# # # Wszystko z powodu panującej wciąż deflacji. która sprawi, 
że waloryzacja w 2016 r. w oparciu o dotychczasową formułę procento
wą byłaby symboliczna, na poziomie poniżej 1 proc. Rząd ma więc 
do wyboru waloryzację mieszaną (podobną do tegorocznej) lub dużą 
podwyżkę najniższych świadczeń • • • Str.14 

tygodnik 
Pracownika Emeryta Rencisty 

# Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego wejdzie w życie za 6 miesięcy 

Jakie dziedziczenie długów? 
Tylko do wysokości spadku 
Temat tygodnia 

Andrzej Gębarowski 
50plus@pokkatimes.pl 

i kwietnia br. prezydent pod
pisał projekt ustawy zmienia
jącej przepisy Kodeksu cywil
nego w zakresie odpowiedzial
ności za długi spadkowe. 
Zmiany t e  są korzystne dla 
spadkobierców, gdyż po ich 
wprowadzeniu nieznajomość 
prawa nie będzie im szkodziła. 
Uchronią one obywateli 
przed negatywnymi skutkami 
braku złożenia oświadczenia 
o przyjęciu lub odrzuceniu 
spadku. 

Zmiana ustawy wejdzie 
w życie po okresie vacatio legis, 
czyli po upływie sześciu mie
sięcy od daty j e j  opublikowa
nia, a zatem prawdopodobnie 
w październiku 2015 roku. 

Najważniejsza nowość pole
gać będzie na wprowadzeniu 
- jako zasady - odpowiedzial
ności za długi spadkowe z tzw. 
dobrodziejstwem inwentarza 
(tj. do wysokości wartości akty
wów spadkowych), w miejsce 
obowiązującej obecnie zasady 
odpowiedzialności nieograni
czonej. 

W obecnym stanie prawnym 
„milczenie", czyli brak formal
nego oświadczenia spadkobier
cy po śmierci spadkodawcy 
oznacza przyjęcie spadku 
wprost, a tym samym nieogra
niczoną odpowiedzialność 
za długi wchodzące w skład 
spadku. 

Zgodnie z obecnie obowią
zującym art. 1012 Kodeksu cy
wilnego spadkobierca może po
stąpić na trzy sposoby: ' » r 

# przyjąć spadek bez ograni
czenia odpowiedzialności 
za długi (przyjęcie proste), 
# przyjąć spadek z ogranicze
niem tej odpowiedzialności 
(przyjęcie z dobrodziejstwem 
inwentarza), 
# spadek odrzucić. 

Na podjęcie decyzji spadko
bierca ma sześć miesięcy 
od dnia, w którym dowiedział 
się o tytule swego powołania, tj. 
o tym, że został spadkobiercą. 

Niezłożenie przez spadko
biercę oświadczenia o przyję
ciu lub odrzuceniu spadku jest 
jednoznaczne z prostym przy
jęciem spadku; oznacza więc 
nieograniczoną odpowiedzial
ność za długi spadkowe. Inny
mi słowy, jeśli okaże się, że wy
sokość długów zmarłego prze
wyższa wartość odziedziczone
go majątku, spadkobierca po
niesie stratę. Może to być strata 
tak duża, że prowadząca w kon
sekwencji do katastrofy życio
wej,  o czym poszkodowany 
spadkiem dowie się - w skraj
nym przypadku - dopiero wte
dy, g d y  zgłoszą się do niego 
wierzyciele zmarłej osoby. 

W obecnym stanie praw
nym wyjątkowo traktowani są 
jedynie spadkobiercy niema-
jący pełnej zdolności do czyn
ności prawnych, a także oso
by, co do których istnieje pod
stawa do ich całkowitego 
ubezwłasnowolnienia oraz 
osoby prawne - milczenie ta
kich osób oznacza przyjęcie 
spadku z dobrodziejstwem in
wentarza. 

Za mniej więcej 6 miesięcy 
niekorzystne dla spadkobier
ców przepisy zmienią się. 

Więcej# STR. 14115 ' ' 

Sposoby przyjęcia spadku, odrzucenie spadku - zmiany w Kodeksie cywilnym 

Obecny stan prawny: 
Art. 1015. 

§1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy 
od dnia. w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. 
§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym 
przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności 
do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego 
ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie 
jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Przyszły stan prawny: 
Art. 1015. 

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku 
może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, 
w którym spadkobierca dowiedział się o tytule 
swego powołania. 

Brak oświadczenia spadkobiercy 
w terminie określonym w § 1 
jest jednoznaczny z przyjęciem 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza 

y B S M M H i  
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Listy do redakcji 

Jeśli masz propozycje tematów do naszego tygodnika, 
napisz: ul. ks. I. Skorupki 17/19,90-532 Łódź, 
zadzwoń pod nr 42 665 9181 
albo wyślij e mail na 50plus@polskapress.pl. 
W indywidualnych sprawach emerytalno-rentowych 
należy kontaktować się z najbliższym oddziałem 
ZUS lub Centrum Obsługi Telefonicznej 801400 987,22 56016 00 

Zamiast zapłacić 2 zł, musiałem dołożyć 5 zł 
Po wypełnieniu formularza PTT okazało się, że mam do zapłacenia 
urzędowi skarbowemu drobną kwotę dwóch złotych. Początkowo 
chciałem wpłacić ją bezpośrednio w urzędzie, ale nie zdołałem tam 
dojechać samochodem, ponieważ drogowcy rozkopali drogę 
przed budynkiem nie bacząc na to, że jest teraz sam szczyt rozli
czeń. Nikt też nie wpadł na pomysł, aby wyraźnie oznaczyć, gdzie 
mogą parkować interesanci urzędu. Ale mniejsza oto-przypom
niałem sobie bowiem o poczcie. Kiedy już wypełniłem tam odpo
wiedni druczek i wystałem się w kolejce, nastąpił mały szok - pani 
z okienka powiedziała mi, że za przekaz 2 zł muszę zapłacić 5 zł! 
Nie ma to, jak zrobić dobry interes! Dobry oczywiście tylko dla po
czty... ANDRZEJ GĘBSKI 

Karmienie gołębi powinno być karane 
Dbam o zwierzęta - mam psa, dokarmiam koty, płacę nawet składki 
na rzecz organizacji, która dokarmia rysie. Nie mogę jednak znieść 
głupoty ludzi, którzy w środku miasta dokarmiają gołębie. Dzięki 
tym „miłośnikom przyrody" gołębie mnożą się na potęgę. Ostatnio 
mam z nimi prawdziwy problem, bowiem próbują założyć gniazdo 
na moim balkonie. Ich odchody są wszędzie - strach usiąść na ław
ce osiedlowej bądź wyjść z wnukiem do piaskownicy, bowiem wo
kół mnóstwo gołębi i ich odchodów. Nie pomagają wywieszane 
przez spółdzielnię mieszkaniową zakazy dokarmiania gołębi. No bo 
kto się nimi przejmuje?! Uważam, że karmienie gołębi powinno być 
po prostu surowo karane. Gdyby na jedną, dwie, trzy osoby nałożo
no karę finansową i wyegzekwowano jej zapłacenie, pozostałym 
„miłośnikom przyrody" miłość ta szybko wywietrzałaby z głowy. 
Świadkiem większej głupoty niż karmienie gołębi w środku miasta 
byłem chyba tylko raz, podczas wakacji nad morzem. Otóż jeden 
z plażowiczów w obrębie zatłoczonego kąpieliska wszedł po kolana 
do morza z czerstwym pieczywem w dłoni i zaczął dokarmiać me
wy. Rzucał bułkę między dzieci na materacach i kąpiących się doro
słych. Po chwili zleciały się mewy i wszyscy musieli ewakuować się 
z wody. Ot, polska głupota! IRENEUSZ 

Czy ostatni pracodawca musi dać odprawę 

Prywatny wykaz inw 
może uchronić od w 
• Wykaz może być złożony u notariusza lub w sądzie. Następnie sąd musi 

Temat tygodnia 

Patrycja Wacławska 
redaktor tygodnika 
,50 plus" 

Byłam na rencie, przez dłuższy czas nie pracowałam. Dwa lata 
temu pracowałam przez 10 albo 11 miesięcy. Później miałam 
przerwę i rozpoczęłam pracę w sierpniu ubiegłego roku. 
Po przepracowaniu 1,5 miesiąca, po osiągnięciu wieku emery
talnego, ZUS przyznał mi emeryturę. Żeby ją otrzymać, musia
łam się zwolnić. W podaniu o zwolnienie podałam jako powód 
przejście na emeryturę. Miałam umowę o pracę, nie było to zle
cenie ani umowa o dzieło. Czy w takiej sytuacji przysługuje mi 
odprawa? Chcę zaznaczyć, że nie otrzymałam odprawy 
przy przejściu na rentę. 
TERESA HRETCZAK 

Fakty opisane przez Czytelniczkę wskazują na to, że może do
magać się wypłaty odprawy emerytalnej od pracodawcy, u któ
rego pracowała ostatnio przed przejściem na emeryturę. Czytel
niczka była bowiem zatrudniona przez niego na podstawie 
przepisów Kodeksu pracy, miała prawo przejść na emeryturę 
i faktycznie przeszła na to świadczenie, rozwiązała stosunek 
pracy, a rozwiązanie stosunku pracy miało związek z przejściem 
na emeryturę. Co więcej - jak podkreśliła Czytelniczka - nie sko
rzystała z odprawy, przechodząc na rentę z tytułu niezdolności 
do pracy. To istotne, bowiem zasadą jest to, że z odprawy moż
na skorzystać tylko raz w życiu, przy czym odprawa emerytalna 
i rentowa to jedno i to samo świadczenie. 
©® 

Andrzej Gębarowski 
a.gebarowski@dziennik.kxlz.pl 

Zgodnie z uchwaloną już usta
wą, brak oświadczenia spadko
dawcy w kwestii przyjęcia bądź 
odrzucenia spadku w terminie 
sześciu miesięcy od dnia, w któ
rym dowiedział się on o spad
ku, będzie jednoznaczny z przy
jęciem spadku z dobrodziej
stwem inwentarza. Intencją 
ustawodawcy jest uniknięcie 
powtórzenia się absurdalnych 
sytuacji, które miały miejsce w e  
wcześniejszych latach, kiedy to 
na przykład wierzyciele ścigali 
9-letniego wnuka dłużnika, 
chcąc zająć jego skromny, dzie
cięcy majątek. 

Jeżeli na przykład wartość 
spadku wynosi 50 tys. zł, a dług 
jest równy kwocie 100 tys. zł, to 
w obecnym stanie prawnym 
wierzyciel ma prawo domagać 
się od spadkobiercy pełnej spła
ty długu, nie bacząc na fakt, że 
spadkobierca wszedł w posia
danie aktywów wartych ledwie 
jego połowy. W przyszłości, gdy 
nowa ustawa wejdzie w życie, 
wierzyciel będzie mógł się do
magać zapłaty tylko 50 tys. zł. 
Naturalnie chodzi o sytuację 
„milczenia" ze strony spadko
biercy. Jeśli bowiem zdecyduje 
się on na przyjęcie spadku 
w formie stosownego oświad
czenia, oznaczać to będzie peł
ną odpowiedzialność za długi 
spadkodawcy. 

Nowelizacja Kodeksu cywil
nego zmienia też zasadę ustala
nia stanu majątku spadkowego. 
Dotychczas należało to do ko-

Prywatny wykaz inwentarza - nowe przepisy 

Art. 10311. 
§ 1. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, 

zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu mogą złożyć 
w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza 
składany przed notariuszem zostaje objęty protokołem. 

§ 2. Wykaz inwentarza może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego 
spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu. 

§ 3. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty 
należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, 
z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, 
a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia 
spadku. 

§ 4. W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów 
należących do spadku, przedmiotów zapisów windykacyjnych lub długów 
spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz 
uzupełnia go. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące 
składania wykazu inwentarza. 

momika sądowego lub ewentu
alnie do urzędu skarbowego, co 
pociągało za sobą duże koszty 
dla spadkobierców. W myśl no
welizacji spadkobiercy przyj
mujący spadek z dobrodziej
stwem inwentarza mogą złożyć 
w sądzie lub u notariusza tzw. 
prywatny wykaz inwentarza 
na specjalnym formularzu, 
przygotowanym przez Minister
stwo Sprawiedliwości. Noweli
zacja przewiduje także, że jeśli 
wierzyciele spadkodawcy nie 
zgodzą się z prywatnym wyka
zem inwentarza sporządzonym 

przez spadkobierców, sporządzi 
go na ich wniosek komornik. 

W prywatnym wykazie in
wentarza trzeba będzie „z nale
żytą starannością" ujawnić 
przedmioty majątkowe należące 
do spadku, przedmioty zapisów 
windykacyjnych oraz długi spad
kowe. Wedle ustawy, wykaz in
wentarza może być złożony u no
tariusza, w sądzie spadku lub 
w sądzie rejonowym, w którego 
okręgu znajduje się miejsce za
mieszkania składającego wykaz. 

O złożeniu przez spadkobier
cę prywatnego wykazu inwen-

tarza powiadamiać będzie ogło
szenie zamieszczane przez sąd 
spadku. Sąd ma też obowiązek 
zamieścić takie ogłoszenie 
na swojej stronie internetowej 
oraz na tablicy ogłoszeń. Ma to 
na celu umożliwienie wierzy
cielom spadkowym zapoznania 
się ze spisem stanu aktywów 
i pasywów masy spadkowej. 

Złożenie prywatnego wyka
zu inwentarza ma być nieobo
wiązkowe. 

Nowelizacja przewiduje 
również, że będzie też można 
- tak, jak dotychczas - uzyskać 

Co w prawie piszczy 

Renty przeganiają 
emerytury. Jaka będzie 
przyszłoroczna 
waloryzacja. RPO uważa, 
że NFZ przyznał sobie 
nadmierne uprawnienia. 
Modyfikacja pakietu 
onkologicznego. 

• Jeśli nie zmieni się system 
przyznawania rent w przyszłości 
będą one wyższe od emerytur. 
Już w 2010 r. relacja emerytury 
do średniej pensji wyniosła 47 
proc., podczas gdy dla rent przy
znanych po raz pierwszy 55-let-
nim kobietom relacja ta była wyż
sza o 1 punkt procentowy - twier

dzą autorów raportu „Długookre
sowa ocena stabilności polskiego 
systemu rentowego oraz jego 
możliwej reformy", przygotowa
nego w ramach programu EY 
Sprawne Państwo. 
W kolejnych latach „nożyce" między 
emeryturami a rentami mają się 
jeszcze bardziej rozwierać - w 2020 
r. w przytoczonym przypadku różni
ca pomiędzy rentą a emeryturą 
w relacji przyznanego świadczenia 
do średniej pensji wyniesie już 11 
punktów procentowych. W efekcie 
osoby w wieku przedemerytalnym 
będą dążyć do uzyskania renty, na
wet jeśli nie będzie to uzasadnione 
ich stanem zdrowia. 

Aby temu zapobiec, należy ujedno
licić rozwiązania prawne zastoso
wane w systemach emerytalnym 
i rentowym. Autorzy raportu suge
rują wprowadzenie rent w oparciu 
o zdefiniowaną składkę, podobnie 
jak to się stało z emeryturami. 

* Ledwie dokonała się tegorocz
na waloryzacja emerytur, a eko
nomiści martwią się już o przysz-
łoroczną. Wszystko z powodu pa
nującej wciąż deflacji. która spra
wi, że waloryzacja w 2016 r. 
w oparciu o dotychczasową for
mułę procentową byłaby symbo
liczna, na poziomie poniżej 1 proc. 
Rząd ma więc do wyboru wałoryza-

cję mieszaną (podobną do tegorocz
nej) lub dużą podwyżkę najniższych 
świadczeń -przewiduje„Gazeta 
Prawna". Najbardziej prawdopodob
na jest realizacja wariantu, w którym 
większość emerytów otrzymałaby 
kwotową podwyżkę, tak jak miało to 
miejsce wtym roku. Możliwy jest też 
wariant, w którym mocno podniesio
ne zostałyby świadczenia minimalne, 
a reszta waloryzowana byłaby 
na zwykłych zasadach. 

• Prof. Irena Lipowicz, rzecznik 
praw obywatelskich, skierowała 
doTrybunału Konstytucyjnego 
wniosek o stwierdzenie niezgod
ności z Konstytucją rozporządzę-
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entarza 
ydatków 

zamieścić ogłoszenie o wykazie 

, — » 
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spis inwentarza, który wykona 
(odpłatnie) komornik sądowy 
na polecenie sądu, o ile orzek
nie on o sporządzeniu tego spi
su. Jeżeli zaś pojawi się różnica 
między wykazem inwentarza 
a spisem inwentarza, decydu
jący będzie spis inwentarza. 

W celu ochrony wierzycieli 
spadkowych ustawa zawiera 
rozwiązanie, zgodnie z którym, 
jeżeli spadkobierca, który przy
jął spadek z dobrodziejstwem 
inwentarza, spłacając niektóre 
długi spadkowe, wiedział lub 
przy dołożeniu należytej sta

ranności powinien był wiedzieć 
o istnieniu innych długów 
spadkowych, będzie ponosił 
odpowiedzialność za te  długi 
ponad wartość stanu czynnego 
spadku, jednakże tylko do ta
kiej wysokości, w jakiej byłby 
obowiązany j e  zaspokoić, gdy
by  spłacał należycie wszystkie 
długi spadkowe. Wprowadzo
na odpowiedzialność nie bę
dzie miała zastosowania w sto
sunku do spadkobiercy niema-
jącego pełnej zdolności 
do czynności prawnych oraz 
spadkobiercy, co do któregoist-
nieje podstawa do jego ubez
własnowolnienia. 

Warto też wspomnieć o sy
tuacji, gdy spadkobierca, któ
ry przyjął spadek z dobrodziej
stwem inwentarza, pozbawio
ny zostanie przywileju ograni
czenia odpowiedzialności 
za długi spadkowe do wartoś
ci spadku. Nastąpi to w wypad
ku  podstępnego pominięcia 
w wykazie inwentarza przed
miotów należących do spadku 
lub przedmiotów zapisów win-
dykacyjnych albo podstępne
go uwzględnienia w wykazie 
inwentarza nieistniejących 
długów. 

Nowa ustawa włącza do Ko
deksu postępowania cywilne
go regulacje dotyczące kwestii 
nadzoru sądu nad wykonywa
niem czynności z zakresu za
bezpieczania spadku i sporzą
dzania spisu inwentarza, w tym 
skargi na czynności komornika 
oraz przepisów o postępowa
niu w przedmiocie zabezpie
czenia spadku i sporządzenia 
spisu inwentarza, a także kosz
tów tych postępowań. • 
O® 

nia ministra zdrowia z 7 lipca 2011 
r. w sprawie kierowania na lecze
nie uzdrowiskowe albo rehabili
tację uzdrowiskową. 
Przewiduje ono, że NFZ określa ro
dzaj leczenia lub rehabilitacji uzdro
wiskowej i wskazuje zakład, do któ
rego wyjedzie kuracjusz, a także 
decyduje o dacie i okresie kuracji. 
Zdaniem RPO, przepis wykracza 
poza upoważnienie ustawowe. 
Zgodnie z nim minister zdrowia po
winien określić w rozporządzeniu 
jedynie sposób wystawiania skiero
wania na leczenie, wzór tego doku
mentu oraz tryb jego potwierdza
nia. Ustawodawca nie upoważnił 
go natomiast do ustalenia w rozpo

rządzeniu szczegółowych warun
ków leczenia uzdrowiskowego. 

• Szpitale, w których lekarze po
stawią diagnozę pacjentowi z po
dejrzeniem nowotworu w ciągu 
siedmiu tygodni, otrzymają o 20 
proc. większe finansowanie. To 
zmiany, które zapowiedział mini
ster zdrowia Bartosz Artukowicz. 
Podsumował on pierwsze trzy mie
siące działania pakietu onkologicz
nego. Uznał, że diagnozowanie pa
cjentów trzeba przyśpieszyć, aby 
osoby z zaawansowaną chorobą 
nowotworową były jak najszybciej 
kierowane na leczenie. # 
AG 

Prawo autorskie chroni utwór. 
Sprawdź, co nim może być 
Prawa twórcy 

Pojęcie utworu, który jest 
chroniony prawami autorski
mi .jest bardzo szerokie. Twór
cy przysługują prawa osobiste 
i majątkowe. 

Przedmiotem prawa autorskie
go jest utwór, czyli każdy prze
jaw działalności twórczej o indy
widualnym charakterze, ustalo
ny w jakiejkolwiek postaci, nie
zależnie od wartości, przezna
czenia i sposobu wyrażenia. 

- Ustawa zawiera przykłado
w e  wyliczenie kategorii utwo
rów, wskazując, że są to m.in.: 
utwory wyrażone słowem, 
symbolami matematycznymi, 
znakami graficznymi, plastycz
ne, fotograficzne, audiowizual
ne itd. Trzeba jednak pamiętać, 
że  wyliczenie to ma jedynie 
charakter przykładowy - mówi 
Bartłomiej Urbanek, adwokat 
z TGC Corporate Lawyers. -
Zgodnie z ustawowym zapisem 
ochronie nie podlega więc noś
nik dzieła literackiego czy pły
ta z zarejestrowanym utworem 
muzycznym, ale dzieło litera
ckie lub utwór muzyczny same 
w sobie. 

Zgodnie z ustawą prawno-
autorską, ochrona utworu na
stępuje z chwilą jego „ustale
nia", czyli uzewnętrznienia 
utworu przez twórcę, aby mógł 
„oddziaływać artystycznie". 

- Zgodnie z wyrokiem Sądu 
Najwyższego z dnia 25 kwiet
nia 1973 roku (I Cr 91/73), „usta-

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Przedmiotem prawa autorskiego 

jest każdy przejaw działalności twórczej 

o indywidualnym charakterze, ustalony 

w jakiejkolwiek postaci, niezależnie 

od wartości, przeznaczenia i sposobu 

wyrażenia. Ochroną objęty może 

być wyłącznie sposób wyrażenia. 

Nie są nią objęte odkrycia, idee, 

procedury, metody, zasady działania 

oraz koncepcje matematyczne. 

lone", a tym samym zasługują
ce na ochronę prawno-autor-
ską, są nawet tak krótkotrwałe 
konstrukcje jak kompozycje 
z kwiatów - mówi Bartłomiej 
Urbanek. - W orzecznictwie są
dowym wskazuje się, że „usta
lenie utworu" trzeba rozumieć 
jako nadanie mu jakiejkolwiek, 
choćby nietrwałej formy, ale ta
kiej, która uzewnętrzni to arty
styczne oddziaływanie. 

Przyznanie twórcom ich praw 
autorskich powoduje nawet sa
mo podyktowanie utworu litera
ckiego przez autora, czy wykona
nie improwizacji muzycznej 
w obecności świadkówbez jej fi
zycznego utrwalenia nanośniku. 

- Elementarną zasadą, o któ
rej należy pamiętać jest to, że  
utwór uzyskuje ochronę praw

ną bez konieczności jakiejkol
wiek rejestracji, czy dopełnie
nia formalności. Co ważne, na
stępuje to niezależnie od woli 
twórcy. Nie można zatem za
planować, że rezultat pracy 
człowieka będzie objęty ochro
ną w drodze umowy. Nie wola 
stron, ale twórczy charakter 
dzieła ludzkiego decydują 
o przyznaniu ochrony prawno-
autorskiej - wyjaśnia ekspert. 

Przysługujące twórcy pra
w a  autorskie dzielą się na pra
wa  osobiste i majątkowe. Pra
w a  osobiste chronią więź twór
cy z utworem i są nieograniczo
n e  w czasie. Dotyczy to  
w szczególności: prawa do au
torstwa utworu, oznaczenia 
utworu swoim nazwiskiem lub 
pseudonimem albo do udo-

stępniania go anonimowo, nie
naruszalności treści i formy 
utworu oraz jego rzetelnego 
wykorzystania, decydowa
nia o pierwszym udostępnie
niu utworu publiczności, na
dzoru nad sposobem korzysta
nia z utworu. 

Prawa majątkowe obejmu
ją wyłączne prawo do korzy
stania z utworu i rozporządza
nia nim na wszystkich polach 
eksploatacji oraz do otrzymy
wania wynagrodzenia za ko
rzystanie z utworu. Czas trwa
nia autorskich praw majątko
wych wynosi 70 lat. 

- Z tego podziału wynika, że 
twórca może wnosić roszczenia 
służące ochronie osobistych 
i majątkowych praw autorskich. 
Podstawowymi roszczeniami są 
np. żądania zaniechania naru
szania praw, usunięcia skutków 
naruszeń, czy - w przypadku 
praw majątkowych - naprawie
nia wyrządzonej szkody - mówi 
Bartosz Urbanek. 

Do powstania utworu nie 
będzie prowadziła czynność 
techniczna o charakterze pow
tarzalnym, której efekt można 
zaprogramować. Ocena „po
ziomu twórczości" dokonywa
na jest  każdorazowo indywi
dualnie i trudno o je j  general
ny wzorzec. Walor twórczości 
przyznawany był np. „utwo
rom" w postaci słowników, czy 
katalogów znaczków, a zatem 
zbiorom, w których niełatwo 
dostrzec indywidualny akt kre
acji i wyobraźni. # 
OPR. DOM 

Pracujesz za granicą, a gdzie zapłacisz podatek? 
Warto wiedzieć 

Tylko do 30 kwietnia br. może
my rozliczyć się z fiskusem. Je
śl i  pracowaliśmy za granicą 
i uzyskaliśmy z tego tytułu do
chód, na pewno zastanawia
m y  się, co się bardziej opłaca 
- płacić podatek dochodowy 
w Polsce czy w kraju, w któ
rym wykonujemy pracę? 

- Jeżeli cały kontakt z ojczy
zną to odwiedźmy urodziny kil
ka razy w roku albo dwutygod
niowe wakacje nad naszym mo
rzem, to sprawa jest prosta. Ta
kie osoby w myśl polskich prze
pisów nie są rezydentami podat
kowymi naszego kraju i w więk
szości przypadków nie muszą 
w ogóle rozliczać się z podatków 
w Polsce - mówi Jolanta Gnoza, 
dyrektor Oddziału Tax Care 
w Olsztynie. - W Polsce zapłacą 
podatek jedynie z tytułu zarob
ków lub majątku osiągniętego 
na jej terytorium, czyli np. z wy
najmu mieszkania. 

Bardziej złożona jest spra
w a  opodatkowania osób, któ
re  w mniej  więce j  równym 
stopniu dzielą swój  czas i in
teresy pomiędzy dwa kraje. 

- Oczywiście kuszące było
b y  płacenie podatków w tym 
kraju, w którym obowiązują 
niższe stawki.  Niestety, nie  
możemy o tym swobodnie de
cydować - zaznacza ekspert 
z Tax Care. Zgodnie z polski
mi przepisami jesteśmy zobo
wiązani do płacenia podatków 
w naszym kraju, o ile to tu jest 
nasze „centrum interesów 
osobistych lub gospodar
czych", czy tak zwany „ośro
dek interesów życiowych". 

Podatki zapłacimy w Pol
sce także wtedy, jeśli przeby
wamy w kraju dłużej niż 183 
dni w danym roku podatko
w y m .  Jeśli zatem ktoś  ma 
w Polsce mieszkanie, dom 
nad jeziorem, konto w banku, 
lub studiuje zaocznie, a jego 
dziecko chodzi do polskiego 
przedszkola, to można uznać, 

ż e  s w ó j  „ośrodek interesów 
życiowych" ma w naszym kra
j u  - nawet  jeśl i  dochody t e j  
osoby w całości bądź w więk
szości pochodzą z zagranicy. 

Ustalenie, w którym kraju 
jest faktyczne „centrum intere
s ó w  życiowych", nie zawsze 
jednak jest proste. Pojawiły się 
np. technologie, które umożli
wiają wykonywanie pracy zdal
nie w dowolnym miejscu 
na świecie. Dlatego są osoby, 
które zarówno według polskich 
przepisów podatkowych, jak 
i przepisów innego kraju są 
uznawane za rezydentów po
datkowych. Na szczęście nie 
muszą płacić podatków po
dwójnie - jest to możliwe dzię
ki międzynarodowym umo
wom o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. 

W zawartych przez Polskę 
umowach występują dwie me
tody unikania podwójnego 
opodatkowania: metoda wyłą
czenia z progresją oraz metoda 
proporcjonalnego odliczenia. 

Pierwszą z nich mogą zasto
sować pracujący w Danii, Szwe
cji, Norwegii, Niemczech, Anglii. 
Polega ona na tym, że dochody 
zagraniczne wpływają na staw
kę podatku, jaką dana osoba bę
dzie stosowała do osiągniętych 
w Polsce dochodów. Przykłado
wo, jeśli ktoś w kraju zarobił 30 
tys. zł, a dzięki pracy za granicą 
uzyskał 4 0  tys. zł, to wylicza się 
wartość podatku od całej kwoty 
70 tys. zł. Następnie z otrzyma
nej kwoty wylicza się stopę opo
datkowania - w tym przypadku 
17,21 proc. - i przez otrzymany 
wskaźnik mnoży się wyłącznie 
kwotę dochodów uzyskanych 
w Polsce, czyli 30 tys. zł. 

Metoda druga obowiązuje 
Polaków pracujących w Belgii, 
Holandii czy USA i polega na ko -
nieczności opodatkowania ca
łości dochodu danej osoby 
(osiągniętego zarówno w kraju, 
jaki za granicą) w Polsce z moż
liwością odliczenia podatku za
płaconego za granicą. • 
OPR.AG 
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Komórki krwi pod kontrolą 
•Każdy powinien raz do roku zrobić morfologię. Wyniki może poprawnie zinterpretować tylko lekarz 

Porady dla seniorów 

Dorota Domienik 
d.domienik@dziennik.lodz.pl 

Morfologia krwi obwodowej jest 
podstawowym i najczęściej wy
konywanym badaniem krwi. 
Ąnaliza polega na jakościowej 
oraz ilościowej ocenie komó
rek krwi i obejmuje: 
# określenie liczby krwinek 
czerwonych (erytrocytów), bia
łych (leukocytów) oraz płytek 
krwi (trombocytów); 
# obliczenie wartości tzw. 
wskaźników erytrocytarnych -
mówią one o cechach badanych 
krwinek czerwonych: średniej 
objętości krwinki czerwonej 
(MCV), średniej masy hemoglo
biny w krwince (MCH) oraz 
średniego stężenia hemoglobi
ny w krwince (MCHC). Ich war
tość jest pochodną trzech głów
nych parametrów, jakimi są licz
ba krwinek czerwonych - RBC, 
stężenie hemoglobiny - HGB 
i wartość hematokrytu - HCT; 
# określenie liczby i procento
wego udziału różnych typów 
białych krwinek, czyli leukocy
tów WBC; 
# określenie liczby płytek krwi, 
czyli trombocytów - PLT. 

Wynik badania pacjent 
otrzymuje najczęściej w posta
ci komputerowego wydruku 
i zazwyczaj są w nim podane 
przedziały wartości prawidło
wych dla poszczególnych 
wskaźników. W przypadku, 

gdy wynik odbiega od normy, 
obok wyniku danego parame
tru pojawia się symbol strzałki 
- grot skierowany do dołu 
oznacza, że jest on poniżej dol
nej granicy normy, skierowany 
do góry - powyżej. 

W zależności od laborato
rium, w którym była badana 
próbka krwi, normy mogą się 
nieznacznie różnić. Takie para
metry, jak liczba krwinek czer
wonych, stężenie hemoglobiny 
oraz hematokrytu mogą być 
odmienne dla różnych popula
cji i zależą od takich czynników, 
jak np. wysokość nad pozio
mem morza, nawyki żywienio
we czy tryb życia. 

Niewielkie odchylenia od 
normy nie muszą oznaczać 
choroby, zawsze jednak wyma
gają konsultacji lekarskiej. I od
wrotnie - całkowicie dobra mor
fologia nie oznacza, że jesteśmy 
okazami zdrowia. Analiza krwi 
powinna iść w parze z bada
niem fizykalnym pacjenta oraz 
szczegółowym wywiadem le
karskim. 

Interpretacja wyników 
Aby postawić prawidłową diag
nozę, lekarz musi obejrzeć peł
ną morfologię oraz wyniki do
datkowych badań, o ile je zlecił. 

Poniżej prezentujemy pra
widłowe wartości niektórych 
parametrów w zależności od 
płci pacjenta oraz możliwe 
przyczyny odchyleń od normy: 
# RBC: mężczyźni 4,5-6 min w 
mm3; kobiety 4-5,4 min w mm3; 

Badanie krwi u pacjenta z hemofobią 

Wizyta w laboratorium analitycznym jest szczególnie 

trudna dla osób cierpiących na hemofobię - lęk przed 

widokiem, pobieraniem 

i badaniem krwi. 

Głównymi objawami 

choroby są zawroty 

głowy, nudności, bladość, 

nadmierna potliwość 

oraz omdlenia. 

Dla własnego bezpieczeństwa 

na badanie najlepiej pójść 

w towarzystwie drugiej osoby 

i uprzedzić o chorobie pielęgniarkę. 

Hemofobię można leczyć - najlepsze 

skutki przynosi terapia psychologiczi 

Liczba krwinek powyżej 
normy: nadkrwistość; może 
występować u osób mieszkają
cych wysoko nad poziomem 
morza, palaczy, osób, które 
przechodziły przewlekłe zapa
lenie płuc i serca; 

Liczba krwinek czerwonych 
poniżej normy: niedokrwistość, 
czyli anemia; 

# HGB: mężczyźni 13-l8g/dl: 
kobiety 12-l6g/dl; 

Jest to badanie uzupełnia
jące do RBC, pozwala m.in. 
określić poziom niedokrwi
stości (łagodna, umiarkowa
na, ciężka); jeśli jednocześ
nie występuje niska wartość 
MCV - wskazuje to na niedo
bór żelaza; 

# HCT: mężczyźni 40-51 %; ko
biety 37-47%. 

Obniżenie hematokrytu jest 
typowe dla anemii oraz stanów 
przewodnienia organizmu, 
zwiększone wartości występu
ją w przebiegu nadkrwistości 
(patrz wyżej - czerwienica) oraz 
są typowe dla odwodnienia or
ganizmu. 

# MCV: 80-95 fl u obu płci; 
Wielkość krwinki informuje 

0 przyczynach prowadzących 
do niedokrwistości, takich jak 
niedojzfor żelaza, utajone lub 
jawne krwawienia; jeśli wystę
puje równocześnie wysokie 
MCV - niedobór kwasu foliowe
go lub witaminy B12, niedoczyn
ność tarczycy i in. 
# MCH (27-32 pg u obydwu płci) 
oraz MCHC (32-36g/dl); 

Obniżone wartości wystę
pują przy niedoborach żelaza; 
podwyższone MCH - w niedok
rwistości z niedoboru witami
ny B12 oraz w niedokrwistoś-
ciach hemolitycznych, zaś wy
sokie MCHC - w sferocytozie; 
# WBC - norma dla dorosłych: 
4-10x109/1 czyli 4-lOtys. w mm3 

Leukocytoza (wzrost WBC) 
może występować po inten
sywnym wysiłku fizycznym, 
na skutek stresu, bólu, przegrza
nia lub ochłodzenia organizmu, 
u palaczy. Do przyczyny patolo
gicznych należą m.in. zakaże
nia, martwica narządowa, opa
rzenia, nowotwory, krwotoki; 

Przyczyną leukopenii (spad
ku WBC) mogą być zakażenia 
bakteryjne i wirusowe, uszko
dzenia szpiku, toczeń; 
•PLT: 150-400x109/1 (150-400 
tys.wmm3); 

Spadek poniżej 100 tys. mm3 

wymaga szerszej diagnostyki. 
Wzrost występuje w łagodnych 
1 złośliwych stanach zapalnych; 
przy niedoborze żelaza, w prze
biegu białaczki szpikowej.# 
Źródło: hematoonkologia.pl 

Czy wiesz. że... 

Tego dnia rozpoczęto 
budowę Bastyłii 
22 kwietnia 1370 roku rozpo
częto trwającą 13 lat budowę 
Bastylii (la bastille jest odpo
wiednikiem polskiego słowa 
„barbakan") - zamku pod Pa
ryżem. Początkowo pełnił on 
funkcje obronne, lecz w XVII 
wieku stał się ciężkim więzie
niem. 14 lipca 1789 roku, 
w czasie rewolucji francuskiej, 
Bastylia została zdobyta przez 
lud paryski i zburzona. Dzień 
ten jest obchodzony we Fran
cji jako święto narodowe. 
DOM 

Niemieckie wieczka 
jogurtów będą czyste 
Niemiecka firma Toyo Alumi
nium wprowadza na rynek 
nowoczesne opakowania 
do jogurtów. Z nowych wie
czek nie trzeba będzie już zli
zywać jogurtu, wszystko zo
stanie w kubeczku. Materiał, 
z którego zostało wykona
ne wieczko, odpycha ciecze -
liczne mikroskopijne „wybo
je" powodują, że woda ani in
ne płyny nie przyklejają się 
do powierzchni wieczka, tyl
ko po niej spływają. 
DOM 

Myszy wabią samice 
ptasimi trelami 
Naukowcy opracowali grama
tykę miłosnego języka gryzo
ni - podaje polskieradio.pl. 
Mysia muzyka brzmi jak pta
sie trele, a wykonywana jest 
za pomocą ultradźwięków. 
Najbardziej złożone wokali-
zacje zaobserwowano u sam
ców, które czuły obecność 
samicy, ale jej nie mogły 
dostrzec. Wyśpiewywane 
„ballady" są rodzajem wabika 
i na takie trele samice reagują 
najchętniej. 
DOM 

Szympanskepohgą 
z dzidami 
Zespół naukowców zaobserwo
wał w południowo-wschodnim 
Senegalu uzbrojone w dzidy 
szympansy, polujące na galago 
karłowate (gatunek małpiatki). 
Uczeni podejrzewają, że taką 
technikę opracowały samice, 
którym dzida ułatwia polowa
nie, z maluchami na plecach 
lub brzuchu. Narzędzia wyko
nują ze świeżych gałęzi drze
wa, które są obrywane i mo
dyfikowane; czubek obrabiają 
za pomocą zębów. 
DOM 

Ziołowa terapia leczy 
depresję 
Ekstrakt z różeńca górskiego 
stanowi dobrą alternatywę dla 
tradycyjnych metod leczenia 
tzw. dużej depresji - informuje 
serwis kopalniawiedzy.pl. 
Badania w tym kierunku prze
prowadził zespół prof. Juna J. 
Mao ze Szkoły Medycznej 
Perelmana Uniwersytetu Pen
sylwanii. Grupie 57 pacjentów 
przez 12 tygodni podawano 
ekstrakt z różeńca, sertralinę 
(lek antydepresyjny) lub pla
cebo. 
DOM 

pieniądze dla brata 
Pięciolatka z Kanady zebrała 
25 tys. dolarów, sprzedając 
pod domem lemoniadę 
i muffinki - podaje tvn24.pl. 
Pieniądze dziewczynka prze
kazała fundacji, której podo
piecznym jest jej starszy 
brat. 7-letni Nadav cierpi 
na zespół Angelmana. Pie
niądze mają pomóc w znale
zieniu leku na tę chorobę. Jej 
objawem jest m.in. niepełno
sprawność intelektualna, pa
daczka i napady śmiechu. 
DOM 

50 
tygodnik 
Pracownio Emeryta Rencisty 
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JUŻ ZA TYDZIEŃ W NASZYM TYGODNIKU 
+ Do końca czerwca trzeba wymienić starą 
kartę parkingową na nową 
+ Różne rodzaje bólu brzucha - lokalizacja, 
przyczyny, diagnoza 

+ Astma: kontrola i leczenie, łagodzenie 
objawów wiosną; rola spirometrii 
+ Przepisy kulinarne na każdą kieszeń 
i aktualności ważne dla seniorów 
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PROGRAM , _ Komorze „ _ U  = =  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE nr 1.5/2015/ZFPJ 
dla POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH 

w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE 
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka-Innowacje-Technologie", Działanie 1.3 
„Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP - Inicjatywa JEREMIE"), ogłasza 
Konkurs w formule otwartej dla Pośredników Finansowych w ramach wsparcia ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. 

Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w niniejszym Konkursie wynosi 40.000.000,00 PLN. Uprawnionymi do składania Wniosków są 
podmioty określone w dokumentacji Konkursowej dostępnej na stronie internetowej www.ieremie.pl. 

W ramach Konkursu, Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE udzieli wsparcia w postaci Reporęczenia Pośrednikom 
Finansowym wybranym w oparciu o Kryteria określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu dostępnym na stronie internetowej www.ieremie.pl. 

Wnioski o dopuszczenie do Konkursu można składać po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie od dnia 11 maja 2015 roku od 
godziny 8.00 w trybie ciągłym, do czasu osiągnięcia przez łączną wartość złożonych Wniosków Konkursowych poziomu 200% łącznej kwoty wsparcia 
przewidzianej w ramach niniejszego Konkursu, jednak nie dłużej niż do dnia 22 maja do godziny 16.00. 

Wnioski należy składać zgodnie ze Wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, określonym przez Menadżera Zachodniopomorskiego 
Funduszu Powierniczego JEREMIE. 

Informacje o zakończeniu naboru Wniosków, osiągnięciu przez łączną wartość złożonych Wniosków 200% łącznej kwoty wsparcia lub wykorzystaniu 
limitu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ieremie.pl. 

Wnioski należy przesłać kurierem lub pocztą za potwierdzeniem zwrotnym na adres: 

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE - Biuro Regionalne 
Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE 

Bank Gospodarstwa Krajowego, 
ul.Tkacka 3A, 70-556 Szczecin 

lub składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura Regionalnego, a nie data stempla 
pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej. 

Wnioski będą podlegały rozpatrywaniu według kolejności złożenia. 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny Wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz w jego Załącznikach 
dostępnych na stronie internetowej www.ieremie.pl. 

Wnioski przygotowane w innej formie niż przewidziana w Regulaminie Konkursu, nie będą oceniane. 

Podmiotom składającym Wniosek przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego 
JEREMIE w trybie określonym w Regulaminie Konkursu. 

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ieremie.pl. iak również każdy Wnioskodawca zostanie indywidualnie poinformowany 
o wyniku rozpatrzenia jego Wniosku. 

Pytania prosimy kierować do: 

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE 
Biuro Główne 

Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE 
Bank Gospodarstwa Krajowego 

Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej 
Al. Jerozolimskie 7,00-955 Warszawa, 

tel. 22 599 81 14, fax 22 823 88 25, zachodniopomorskie.jeremie@bgk.pl 
osoba kontaktowa: Krzysztof Załęgowski 

lub 
Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE 

Biuro Regionalne 
Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
ul. Tkacka 3 A, 70-556 Szczecin, 

tel. 91 48 90 879, zachodniopomorskie.jeremie@bgk.pl 
osoby kontaktowe: Kamila Lewandowicz, Anna Pawlak, Mirosław Bera 
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Pieniądze Najprościej jest kupić walutę w kantorze. Takie rozwiązanie daje nam szansę na kupno tej waluty po jak najko
rzystniejszym kursie. Ale zabierając portfel wypełniony po brzegi banknotami narażamy się na ryzyko jego 
zgubienia albo kradzieży. 
czytaj też na www.strefabiznesu.pl 

Mój dom w uroczym 
zakątku Europy 
• Oprecja trudna, ale możliwa. Dla chcącego nic trudnego 

TVansafccje 

opr. Jerzy Szych 
f3rzy.szych@gk24.pl 

Zagraniczne podróże do miej
scowości wypoczynkowych 
często kończą się pomysłami 
o zakupie domu w odwiedza
nym regionie. Kupno domu 
za granicą jest oczywiście pro
ste, o ile posiadamy wystarcza
jącą ilość pieniędzy. Jedziemy, 
płacimy i mieszkamy... 

Jednak jeśli chcemy kupić 
zagraniczną rezydencję w kre
dycie, sytuacja staje się trud
niejsza. Wszystko dlatego, że 
żaden z banków nie ustanowi 
zabezpieczenia na takiej nieru
chomości. Jednak dla chcącego 
nic trudnego, bo  dobrym roz
wiązaniem, które pozwoli nam 
kupić mieszkanie lub dom 
za granicą jest rozdzielenie ce
lu kredytowania od zabezpie
czenia kredytu. 

Bank może udzielić kredy
tu, ale tylko pod warunkiem, że 
jego zabezpieczeniem będzie 
inna nieruchomość w Polsce. 
Banki niechętnie akceptują za
bezpieczanie na nieruchomoś
ci położonej poza granicami 
kraju, ponieważ powoduje to 
utrudnienia lub brak możliwoś
ci windykacji. 

Jednak w sytuacji, gdy po
siadamy inną nieruchomość 
na terenie Polski, możemy już 
ubiegać się o kredyt. Podejście 
banków do tego typu transak
cji również nie jest  jednolite 

• Banki niechętnie akceptują zabezpieczanie na nieruchomości położonej poza granicami kraju, 
ponieważ powoduje to utrudnienia w windykacji w przypadku trudności ze spłacaniem kredytu 

i za każdym razem analiza 
wniosków będzie szczególnie 
wnikliwa. Warto zwrócić uwa
gę, że w części banków istnieje 
również ograniczenie co do lo
kalizacji nieruchomości (będą
cej celem kredytu). Oznacza to, 
że te banki będą w stanie udzie
lić kredytu, ale tylko jako po
życzkę hipoteczną. Klient 
otrzymuje pieniądze, które mo
że wydać na dowolny cel. Ale 
oznacza to wyższą marżę 
i oprocentowanie, a co za tym 
idzie także ratę kredytu. 

Jednak w części banków 
klient ma możliwość uzyskania 
kredytu z takim samym opro

centowaniem jak dla kredytu 
przeznaczonego na zakup nie
ruchomości położonej na tere
nie Polski. 

Z założenia banki te stosują 
takie same warunki cenowe dla 
kredytów przeznaczonych 
na zakup nieruchomości, nie
zależnie od ich położenia. Istot
na jest  lokalizacja nierucho
mości będącej zabezpiecze
niem kredytu. Musi ona być 
w Polsce. Jednak w wyniku 
analizy bank zawsze może pod
jąć decyzję o zastosowaniu 
wyższej marży, czy też obniże
niu dopuszczalnego poziomu 
tka zwanego wskaźnika LTV 

(loan to value) ze względu 
na podwyższone ryzyko tran
sakcji. 

Trzeba się jednak uzbroić 
w cierpliwość. Z uwagi na zło
żoność transakcji, takie wnio
ski są rozpatrywane szczegól
nie wnikliwie i ostateczne wa
runki kredytu mogą być ustalo
ne dopiero po przeanalizowa
niu kompletu dokumentów. 

Rozwiązaniem może być 
także zaciągnięcie kredytu 
w banku w kraju, w którym na
bywamy nieruchomość. W ta
kiej sytuacji wniosek jest rozpa
trywany zgodnie z procedura
mi odpowiedniego banku. # 

System wystawia 
nam ocenę 
wiarygodności 
Informacja 

0 istnieniu Biura Informacji 
Kredytowej zaczyna wiedzieć 
coraz więcej Polaków. Do
świadczają jego istnienia G. 
którzy ubiegają o kredyt 

Jerzy Szych 
jerzy.szych@gk24.pl 

Istotą powstania BIK jest  po
trzeba sprawdzania przez ban
ki informacji o zobowiązaniach 
1 historii kredytowej osób wnio
skujących o kredyt. Banki ma
ją możliwość sprawdzenia, czy 
dana osoba posiada inne zobo
wiązania kredytowe. Na pod
stawie raportu uzyskują infor
mację, czy wnioskodawca brał 
w przeszłości jakieś kredyty 
i w jaki sposób j e  spłacał. 

Firmy kredytujące uzyskują 
również informację, czy w tym 
samym czasie wnioskodawca 

nie stara się o kredyt w innej in
stytucji finansowej. W zamian 
za możliwość uzyskania takich 
informacji, banki mają obowią
zek raportować również 
o wszystkich swoich klientach. 
BEK wystawia nam swoistą oce
nę (trochę jak w szkole). 

Wiele osób, które otrzyma
ły informację od banku o tym, 
że są odnotowane w BIK oba
wiają się, że  znajduje się 
na „czarnej liście" dłużników. 
W rzeczywistości takie pojęcie 
nie istnieje. Każde opóźnienie 
płatności charakteryzuje się 
wysokością kwoty oraz długoś
cią okresu od wymaganej daty 
płatności do jej faktycznego za
płacenia. Terminy tych opóź
nień są ściśle określone i zawie
rają się w okresach do 30  dni, 
od 30  do 9 0  dni oraz od 9 0  
do 180 dni. Widać też czy była 
przeprowadzona windykacja 
oraz czy płatność nie została 
umorzona. • 

• Banki mają obowiązek raportować o wszystkich swoich 
klientach oraz o terminowości spłat przez nich rat kredytowych 

Ciąg dalszy ogłoszenie ze słr 19. 

Przetarg ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 27 maja 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka przy placu Wolności 13. Osoby zainteresowane powinny dokonać wpłaty wadium na konto 
Miasta Szczecinek numer 71 85661042 0001 2250 2000 0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r. 

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Osoby fizyczne zobowiązane są do osobistego stawiennictwa w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub mogą być 
reprezentowane przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, w przypadku osób prawnych wymagane jest okazanie: pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, uprawniającego do 
wzięcia udziału w przetargu, aktualnego wypisu z rejestru (aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu). 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie powinny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających 
nieruchomość). Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. 
Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu. 

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka, pok. nr 203 (II p.), lub telefonicznie pod numerem 94 371 41 41(40). 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta w oraz opublikowano na stronach internetowych: www.szczecinek.pl - Zamówienia Publiczne - Strefa Inwestora ® 
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl - Przetargi na zbycie nieruchomości. 

http://ofertaszczecinek.emienie.pl/ 
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K045000163A 

O G Ł O S Z E N I E  
o przetargu na zbycie nieruchomości 

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza: 
1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 

oznaczonej jako działka numer 291 o pow. 841 m2, położonej w obrębie 15 
przy ul. Kruczkowskiego 32 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1 "  pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą z funkcją uzupełniającą 
- usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr 
K011/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na 
sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.03.2015 r. 
Cena wywoławcza - 58.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium - 5.800,00 zł 
Minimalne postąpienie - 580,00 zł 

2. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działka numer 292 o pow. 658 m2, położonej w obrębie 15 
przy ul. Kruczkowskiego 8 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1 "  pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą z funkcją uzupełniającą 
- usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr 
K011/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na 
sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.03.2015 r. 
Cena wywoławcza - 47.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium - 4.700,00 zł 
Minimalne postąpienie - 470,00 zł 

3. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działka numer 297 o pow. 718 m2, położonej w obrębie 15 
przy ul. Kruczkowskiego 6 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1 "  pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą z funkcją uzupełniającą 
- usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr 
K011/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na 
sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.03.2015 r. 
Cena wywoławcza - 51.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium - 5.100,00 zł 
Minimalne postąpienie - 510,00 zł 

4. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działka numer 307 o pow. 660 m2, położonej w obrębie 
15 przy ul. Tuwima 7 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1 "  pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą z funkcją uzupełniającą 
- usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr 
K011/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na 
sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.03.2015 r. 
Cena wywoławcza - 49.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium - 4.900,00 zł 
Minimalne postąpienie - 490,00 zł 

5. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działka numer 308 o pow. 661 m2, położonej w obrębie 
15 przy ul. Tuwima 9 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1 "  pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą z funkcją uzupełniającą 
- usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr 
K011/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na 
sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.03.2015 r. 
Cena wywoławcza - 49.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium - 4.900,00 zł 
Minimalne postąpienie - 490,00 zł 

6. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działka numer 318 o pow. 659 m2, położonej w obrębie 
15 przy ul. Tuwima 22 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1 "  pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą z funkcją uzupełniającą 
- usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr 
K011/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na 
sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.03.2015 r. 
Cena wywoławcza - 49.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium - 4.900,00 zł 
Minimalne postąpienie - 490,00 zł 

7. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działka numer 320 o pow. 617 m2, położonej w obrębie 
15 przy ul. Tuwima 18 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1 "  pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą z funkcją uzupełniającą 
- usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr 
K011/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na 
sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.03.2015 r. 
Cena wywoławcza - 46.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium - 4.600,00 zł 
Minimalne postąpienie - 460,00 zł 

8. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działka numer 322 o pow. 608 m2, położonej w obrębie 15 przy 
ul. Prusa 49 (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1" pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą z funkcją uzupełniającą: 
usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr 

K011/00043472/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na 
sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.03.2015 r. 
Cena wywoławcza - 46.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium - 4.600,00 zł 
Minimalne postąpienie - 460,00 zł 

9. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działka numer 341/26 o pow. 703 m2, położonej w obrębie 
15 przy ul. Gałczyńskiego (Osiedle Marcelin) w Szczecinku, przeznaczonej 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „MARCELIN - 1 "  pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą z funkcją uzupełniającą: 
usługi nieuciążliwe. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr 
K011/00031985/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na 
sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.03.2015 r. 

Cena wywoławcza - 52.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium - 5.200,00 zł 
Minimalne postąpienie - 520,00 zł 

10. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej numerami działek: 186/6 i 187/7 o łącznej pow. 2.064 m2, 
położonej w obrębie 08 przy ul. Wiatracznej w Szczecinku, przeznaczonej 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Wiatraczna - I" 
pod zabudowę mieszkaniową mieszaną (oznacza zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz obiekty usługowe i drobnej wytwórczości, które nie zakłócą 
funkcji mieszkaniowej). Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr 
K01I/00023599/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na 
sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.03.2015 r. 
Cena wywoławcza -130.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium -13.000,00 zł 
Minimalne postąpienie -1.300,00 zł 

11. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej numerami działek: 184/2 i 186/5 o łącznej pow. 2.264 m2, 
położonej w obrębie 08 przy ul. 1 Maja w Szczecinku, przeznaczonej 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Wiatraczna - I" 
pod zabudowę mieszkaniową mieszaną (oznacza zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz obiekty usługowe i drobnej wytwórczości, które nie zakłócą 
funkcji mieszkaniowej). Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr 
K011/00046338/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na 
sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.03.2015 r. 
Cena wywoławcza -140.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium -14.000,00 zł 
Minimalne postąpienie -1.400,00 zł 

12. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działka numer 21/2 o pow. 1.603 m2, położonej w obrębie 28 
przy ul. Wypoczynkowej Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I" pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji budynków usługowych, budynków 
pomocniczych. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr 
K011/00051535/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na 
sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.03.2015 r. 
Cena wywoławcza - 69.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium - 6.900,00 zł 
Minimalne postąpienie - 690,00 zł 

13. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działka numer 24/2 o pow. 1.604 m2, położonej w obrębie 28 
przy ul. Wypoczynkowej Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego „Trzesieka I" pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji budynków usługowych, budynków 
pomocniczych. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr 
K011/00051535/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na 
sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.03.2015 r. 
Cena wywoławcza - 71.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium - 7.100,00 zł 
Minimalne postąpienie - 710,00 zł 

14. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działka nr 4/4 o pow. 1.075 m2, położonej w obrębie 22 
przy ul. Fabrycznej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego „Raciborki" pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną wolno stojącą z funkcją uzupełniającą - zabudowa usługowa. 
Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr K011/00048537/3 
w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne 
sieci infrastruktury technicznej - sieci telefoniczne. Z lokalizacją sieci można 
zapoznać się w Wydziale Nieruchomości p. 203. Jeżeli projektowana zabudowa 
będzie kolidowała z przebiegiem ww. sieci, wymagane jest ich przełożenie 
staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właścicieli 
ww. sieci. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 
12.03.2015 r. 

Cena wywoławcza - 60.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium - 6.000,00 zł 
Minimalne postąpienie - 600,00 zł 

15. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działka nr 4/5 o pow. 1.070 m2, położonej w obrębie 22 
przy ul. Fabrycznej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego „Raciborki" pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną wolno stojącą z funkcją uzupełniającą - zabudowa usługowa. 

Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr K011/00048537/3 
w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przez działkę przebiegają podziemne 
sieci infrastruktury technicznej - sieci telefoniczne. Z lokalizacją sieci można 
zapoznać się w Wydziale Nieruchomości p. 203. Jeżeli projektowana zabudowa 
będzie kolidowała z przebiegiem ww. sieci, wymagane jest ich przełożenie 
staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właścicieli 
ww. sieci. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 
12.03.2015 r. 
Cena wywoławcza - 60.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium - 6.000,00 zł 
Minimalne postąpienie - 600,00 zł 

16. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działka numer 31/28 o pow. 1.379 m2, położonej w obrębie 
22 przy ul. Czwartaków (Osiedle Raciborki) w Szczecinku, przeznaczonej 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Raciborki" pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą z funkcją uzupełniającą 
- zabudowa usługowa. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr 
K011/00033522/7 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na 
sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.03.2015 r. 
Cena wywoławcza - 49.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium - 4.900,00 zł 
Minimalne postąpienie - 490,00 zł 

17. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej numerami działek: 99/4,99/5,96/3 i 96/4 o łącznej pow. 1.783 m2, 
położonej w obrębie 09 przy ul. Kaszubskiej w Szczecinku, przeznaczonej 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „NARUTOWICZA 
- II" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolno stojącą. Przez 
działki nr: 99/4 i 99/5 w obr. 09 przebiega podziemna sieć uzbrojenia - sieć 
wodociągowa. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia 
na nieruchomości nieograniczonej w czasie nieodpłatnej służebności przesyłu 
na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą 
w Szczecinku i jego następców prawnych zgodnie z załącznikiem określającym 
położenie sieci na nieruchomości, polegającą na prawie wstępu wymienionego 
przedsiębiorcy na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu w celu 
swobodnego dostępu, do wybudowanego urządzenia przesyłowego (sieci 
wodociągowej), w tym dojazdu specjalistycznego sprzętu, w przypadku 
konieczności dokonywania wszelkich napraw, remontów, konserwacji 
i modernizacji na czas eksploatacji tych urządzeń z prawem dostępu do nich 
w pasie gruntu zgodnie z przebiegiem sieci z zastrzeżeniem, że uprawniony 
zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu każdorazowych czynności 
i prac na gruncie przywrócić grunt do stanu pierwotnego. Jeżeli projektowana 
zabudowa będzie kolidowała z przebiegiem ww. sieci, wymagane jest jej 
przełożenie staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą 
właściciela sieci. Z lokalizacją sieci wodociągowej można zapoznać się 
w Wydziale Nieruchomości, pok. 203. Nieruchomość wpisana do księgi 
wieczystej nr K011/00046195/9 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy 
przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.03.2015 r. 
Cena wywoławcza -129.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium -12.900,00 zł 
Minimalne postąpienie -1.290,00 zł 

18. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działki nr: 278 i 279/2 o łącznej pow. 2.373 m2, położonej 
w obrębie 20 przy ul. Przemysłowej w Szczecinku, przeznaczonej 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „28 LUTEGO III" pod 
lokalizację budynków usługowych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 
usług w parterach łub w kondygnacji podziemnej budynków mieszkalnych, 
garaży wyłącznie w formie zespołów garaży. Nieruchomość wpisana do księgi 
wieczystej nr K011/00048549/0 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy 
przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.03.2015 r. 

Cena wywoławcza - 360.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium - 36.000,00 zł 
Minimalne postąpienie - 3.600,00 zł 

19. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, • 
oznaczonej jako działka numer 432/14 o pow. 905 m2, położonej w obrębie 
18 przy ul. Cisowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego „PILSKA" pod usługi komercyjne. 
Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr K011/00022663/7 w Sądzie 
Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości 
odbył się w dniu 12.03.2015 r. 
Cena wywoławcza - 69.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium - 6.900,00 zł 
Minimalne postąpienie - 690,00 zł 

20. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako działka numer 432/9 o pow. 2.382 m2, położonej w obrębie 
18 przy ul. Cisowej w Szczecinku, przeznaczonej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego „PILSKA" pod usługi komercyjne. 
Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej nr K011/00022663/7 w Sądzie 
Rejonowym w Szczecinku. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości 
odbył się w dniu 12.03.2015 r. 
Cena wywoławcza -169.000,00 zł (w tym podatek VAT 23%). 
Wadium -16.900,00 zł 
Minimalne postąpienie -1.690,00 zł 
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Polscy rolnicy będą 
sprzedawać u siebie 
Prawo 

Trwają przygotowania do 
umożliwienia srzedaży bez
pośredniej . Wkrótce zostaną 
opublikowane rozporządze
nia wykonawcze 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

9 kwietnia Sejm uchwalił usta
w ę  o tzw. sprzedaży bezpośred
niej. Daje ona możliwości 
sprzedawania rolnikom i człon
kom ich rodzin produktów 
żywnościowych, które zostały 
wytworzone z własnych su
rowców. Zgodnie z tymi przepi
sami rolnicy nie będą musieli 
rejestrować działalności gospo
darczej. To całkowicie zmienia 
sytuację rolników, bo dotych
czas nie mogli legalnie sprzeda
wać samodzielnie przetworzo
nej  żywności, w tym serów, 
kiełbas czy dżemów. 

W podatku dochodowym 
od osób fizycznych ustawa za
licza przychody ze sprzedaży 
bezpośredniej do przychodów 
z innych źródeł. Dla przycho

dów tych będzie trzeba prowa
dzić ewidencję sprzedaży prze
tworzonych produktów roślin
nych i zwierzęcych. 

Przychody ze sprzedaży 
przetworzonych produktów ro
ślinnych i zwierzęcych będą za
liczane do przychodów z in
nych źródeł, jeżeli ich sprzedaż 
nie będzie odbywać się 
na rzecz osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nie-
posiadających osobowości 
prawnej albo na rzecz osób fi
zycznych dla potrzeb prowa
dzonej przez nie pozarolniczej 
działalności gospodarczej. 

Przetwarzanie produktów 
roślinnych i zwierzęcych oraz 
ich sprzedaż nie będą mogły 
odbywać się przy udziale osób 
zatrudnionych na podstawie 
umów o pracę, umów zlecenia, 
umów o dzieło oraz innych 
umów o podobnym charakte
rze. Istotne będzie również to, 
że sprzedawać produkty będzie 
można w miejscu, w którym 
produkty zostały wytworzone 
albo na targowiskach. 

Przedmiotowe przychody 
zaliczane do tzw. innych źródeł 
będą podlegały, na zasadzie 

wyboru, opodatkowaniu zry
czałtowaną formą opodatko
wania tj. ryczałtem od przycho
dów ewidencjonowanych. 
Zgodnie z ustawą, ryczałt bę
dzie wynosił 2 procent uzyska
nych przychodów ze sprzeda
ży przetworzonych produktów 
roślinnych i zwierzęcych." 

Teraz trwają już  prace 
nad projektem rozporządzenia 
ws.  dostaw bezpośrednich. Ma 
on rozszerzyć katalog produk
tów, które mogą sprzedawać 
rolnicy o pokrojone i obrane 
warzywa i owoce. 

Z kolei do końca kwietnia 
Główny Inspektor Sanitarny 
przygotuje dla służb sanitamo-
epidemiologicznych wytyczne, 
które określą wymogi, jakie po
winny obowiązywać rolników, 
przygotowujących żywność 
w domach prywatnych, b y  
wprowadzić ją do obrotu. 

Poradnik GIS ma też ułatwić 
producentom dostosowanie 
gospodarstw do minimalnych 
zasad sanitarnych i higienicz
nych, których spełnienie poz
woli na legalną i bezpieczną dla 
konsumentów sprzedaż przy
domową . # ©® 

C l i M S  lULENBERG 

iti&my/Xtbti Ma 

Ulenberg sp. z o. o. 
poszukuje pracowników 

kierownika serwisu 
z doświadczeniem, mile widziana znajomość Języka angielskiego lub niemieckiego 

mechanika maszyn rolniczych z doświadczeniem 
przedstawiciela handlowego 

do sprzedaży maszyn rolniczych 
sprzedawcy części 

z doświadczeniem oraz znajomością mechaniki 

CV proszę kierować na adres: 
a.przepiorka@ulendberg.pl • tel. 728 309 300 

I *15?! i 

76-220 Główczyce 
Szosa Słupska 1 

76-142 Malechówko 
Malechówko 19 A 

• • • • i  
78-125 Rymań 

ul. Koszalińska 17 

Potęga WMM Z Puław iSEsSESSE"* 
4SM* to płynny nawóz (roztwór mocznika i saletry 
amonowej), który może być efektywnie produkowany 
wyłącznie przez producentów posiadających znaczące 
zdolności produkcyjne mocznika i saletry amonowej na 
poziomach powyżej pół miliona ton/rok. RSM* posiada 
wszystkie dostępne formy azotu tj. formę azotu amido
wego (pochodzenia z mocznika) - wolno działająca oraz 
azotanowy i amonowy - odpowiadający za szybkie dzia
łania. Ze względu na kompozycje trzech form azotu oraz 
płynną formę jest najbardziej efektywnym produktem 
jaki może być stosowany w naszej strefie klimatycznej. 
Z punktu widzenia producenta ważna kwestia to duże 
oszczędności na energochłonności procesu - nie wyma
gany jest proces granulacji. Granula i tak musi ulec roz
puszczeniu podkreślają eksperci - RSM* jest gotowy do 
działania, nie wymaga fazy przejścia. 

Co napędza zainteresowanie i popyt na RSM ? 

• Kilkudziesięciomilionowa inwestycja w instalację do pro
dukcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki rozpoczy
nająca produkcję w I kwartale 2013 roku w PUŁAWACH. 

• Inwestycja PUŁAW w sieć zbiorników liniowych o po
jemności 25 i 50 m3 do magazynowania RSM* w miej
scu konsumpcji, osiągając tym samym 600 sztuk 
zbiorników w kraju. 

a u t o r y z o w a n y  L E N  B E R C l i  
d y s t r y b u t o r :  

Nowoczesne bazy RSM*, w tym terminal RSM® w Do
brym Mieście na Warmii i Mazurach oraz planowany 
w Adipol Chorzów na Dolnym Śląsku - spółkach z Grupy 
kapitałowej PUŁAWY. 

' Opracowane nowoczesne technologie nawożenia dla 
kukurydzy, pszenicy i rzepaku poparte wynikami trzy
letniego MegaProjektu oraz doświadczeniami najwięk
szych praktyków w kraju i za granicą. 

• Współpraca z niemiecką firmę Lechler - liderem i po
siadaczem specjalnego patentu w zakresie rozpylaczy/ 
dysz do aplikacji środków ochrony roślin oraz nawozów 
płynnych. 

• System intensywnie prowadzonych szkoleń przez pra
cowników PUŁAW wraz ze wsparciem Instytutu Nawo
zów Sztucznych (INS) oraz Instytutu Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa (IUNG) dla rolników w trakcie zimowe
go okresu. 

• Zaawansowana logistyka produktu, którą PUŁAWY roz
winęły na przestrzeni pięciu lat - dziś to ponad 400 cy
stern kolejowych i ponad 60 cystern samochodowych 
dedykowanych do obsługi rynku. 

To podstawowy wachlarz działań jakie powodują, że 
RSM* z Puław jest dziś wiodącym źródłem azotu pod ką
tem skuteczności ekonomicznej dla rolnika. 

PUŁAWY to Numer 2 wśród producentów mocznika 
w Europie 1,2 min ton/rok, jeden z największych produ
centów saletry amonowej ze zdolnościami nominalnymi 
1,1 min ton/rok oraz jeden z trzech największych produ
centów nawozu płynnego RSM * w Europie ze zdolnościa
mi produkcyjnymi 1,2 min ton/rok. Dzięki nowej inwesty
cji PUŁAWY nie tylko będą miały możliwość wzbogacania 
RSM* o dodatki np. siarki, magnezu, ale też zwiększą 
elastyczność działania umożliwiając również wzrost obec
nych zdolności produkcyjnych do ponad 1,5 min ton / rok. 

RSM9 to marka zastrzeżona dla PUŁAW, chroniona przez prawo własności intelektualnej. 

Magazyn Potęgowo 
Ul. Kościuszki 10 

Tel.+48 59 81153 36 
+48 694 481 883 
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Drobne 
Jak zamieścić ogłoszenie drobne: 

• Wysyłając SMS 7968 
• Wchoazac na portal nadaj.pl 

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

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

Biuro Ogłoszeń oddział Szczecin: 
ul.Nowy Rynek 3.71-875 Szczecin 
tel. 914813361.48133 67 
fax 91433 48 60 

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

IBANK KWATER 
• ZWIERZĘTA 
• ROŚLINY. OGRODY 

• MATRYMONIALNE 
• RÓŻNE 
• KOMUNIKATY 

• ŻYCZENIA 
/PODZIĘKOWANIA 

• GASTRONOMIA 

• ROLNICZE 
• TOWARZYSKIE 

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

finanse biznes 
kredyty, pożyczki 

Pożyczka 
przed wy płatowa 

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

t/Wypłata natychmiast!!! 

*/Dogodne warunki spłat 

•Możliwość prolongowania terminu 
płatności 

tel. 600-600-268 
532-518-511 

e ! ! ! ! ! ! ! ! !  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 
w BIK i kredyty na oświadczenie do 
500.000 zł. Z Komornikiem do 2.200 zł, 
ul. Myńska 17.94/342-30-60. (GK) 

•!!!!!! KRYSZTAŁ pożyczki od 300 do 
1500zł teł. 664 520 998. (GP) 

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

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

• GOTÓWKA Od ręki, 793-335-590. (GK) 

# KONSOLIDACJA 500-119-216. (GK) 

# Kredyty pozabankowe, tel. 503951600. 
(GP) 

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

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

> PODATKI ZUS PIT-y 696427660. (GK) 

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

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

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

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

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

! ! ! ! ! !  Drewno Słupsk, 604-515-546. 
(GP) 
# ! ! ! ! !  Drewno sprzedam 695-795-953. 
(GK) 

! Kominkowe, opałowe 694-295-410 
(GP) 
# DREWNO kominkowe, 601-437-205. 
(GP) 

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

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

# Drewno suche liściaste 60zł/mp, 
brykiet drzewnyllzł/ 25kg, 601935601 
(GP) 

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

s Sprzedaż drewna kominkowego 
i opałowego tanio, 782811318 (GP) 

ZŁOM kupię, potną, przyjadę i od
biorę, tel  607-703-135. (GP) 

komunikaty 
# leg. studencka U- 9114 (GK) 

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

motoryzacja 

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

« I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! A u t o  
skup - najwyższe ceny, 731-359-803. 
(GK) 

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

# !  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, tel  536-079-721. (GS) 
# Kupię Audi A8 lub A6 do 2 lat  Tele-
fon:799-209-699 (GS) 

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

AUTO skup wszystkie, 695-640-611 

eCordobaVario (2002) klima, 
695834801. (GP) 

* Ford Focus 1.8 TDDI (2003/4), tanio! 
665628008. (GP) 

# Mazda Demio klima (1999), 
665628008. (GP) 

eMegane L5DCI (2002) klima, 
665628008 (GP) 

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

# SAAB TDI (2000) klima, 5500 PLN, 
695-834-801. (GP) 

«VOLVOV401.9 TDI (2002), 
695-834-801. (GP) 

• VW Bora (2000) idealny, 665628008. 
(GP) 

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

R E K L A M A  

partner akcji 

#fasnion street m 
- F 

w naszym 
. % * .  

szukaj w czwartek w 

naszemiasto 

^ Kolekcja motocykli, 512-965-530. (GK) 

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

n a u k a  
korepetycje 

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

nieruchomości 

A B A K U S  
NIERUCHOMOŚCI 

Aniela Barzycka 
ul. Zwycięstwa 143 

(obok Związkowca) 
6 6 1  6 9 7  6 6 6  

abakus-nieruchomosci.pl 
ŝzukaj nas również na gk24.pl> 

"ANKAM" 
PROMOCJA sprzedający 0% PIŁSUD

SKIEGO 5,94/342-26-19,605-40^-744; 

www.ankam.pl (GK) 

s "ANKAM" 2-pok., Ratajczaka, 139.000 
zł (GK) 

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

e 2-pok. z aneksem kuchennym 34m2, 
centrum 600-20-35-04. (GK) 

s3-pok. z wyposażeniem w cenie, po 
remoncie, 94/34-11-790,602-470-401 
(GK) 
S3-POKOJOWE 60 m2, ul. Bosmańska, 
garaż, parter, tel. 667-901-970 (GK) 

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

* ! ! ! ! ! !  !!!!!POKÓJ,693-051-242. 
(GK) 

# !  POKÓJ, tel. 660-063-729. (GK) 

* l-OS. Osobne wejście. 694-376-838. 
(GK) 

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

» 2-POK. Koszalin, 48 mkw. 
516-132-434. (GK) 

#2-pokojowa stancja, K-lin, 
604-520-687. (GK) 

* 2-POKOJOWE Gierczak, 500-131-777. 
(GK) 

#2-pokojowe samodzielne w domku, 
Rokosowo, tel. 502-45-41-44. (GK) 

REKLAMA 

A :AKUS 
poszukujemy 

komfortowych domów 
chętnie os. Bukowe lub Rokosowo 

Klienci płacą GOTÓWKĄ 
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 

0 %  prowizji od Kupującego 
idealne pod inwestycję, 

rej. Centrum, 79.500,-PILNE 
2 pok. z aneksem kuchennym, 

nowe meble pod wymiar, 
rej. Sucharskiego, 169.000,-
I piętro, duża loggia, 3-pok. 
(60), po remoncie, klucze 

w biurze, rej. Wyki, 239.000,-

I piętro, balkon 4-pok., 
po remoncie, osobno wc, 

rej. Jagoszewskiego, 253.000,-

pilna sprzedaż z powodu 
wyjazdu, tylko 2.900zł/m2, 

2-pok. (45), rej. Emki, 129.000,-
TANIE 3-pok., po remoncie, 
rej. Zubrzyckiego, 158.000,-

możliwe szybkie wydanie 

OKAZJA tylko 325.000,-
tani dom z możliwością 
działalności, Rokosowo 

e 2-pokojowe,Tetmajera, teł. 
502-532-675 (GK) 

# 3-POKOJOWE Słupsk, 600-479-694 
(GP) 

# kawalerka umeblowana, 608-319-645 
(GK) 

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

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

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

# KAWALERKĘ, tel. 798-034-617 (GK) 

# POKOJE w domku, 661-134-848 (GK) 

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

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

# POKÓJ w domku Panu, 694-676-123. 
(GK) 

# POKÓJ w domku, 509-752-495. (GK) 

K015005242A 

OGŁOSZENIE 
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowackiego 11 w Sianowie 

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadanie pn. Przebudowa 
instalacji wody zimnej I kanalizacji sanitamoj w budynku. 

Dokumenty wraz z przedmiarami robót do pobrania w siedzibie Administratora 
nieruchomości: Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych 
w Sianowie, 76-004 Sianów, ul. Armii Polskiej 19, tel. 94/318-56-39. 

Termin ztożffrt* ofert; 6.05.2015 c. do godz, 1440. 
Planowany termin w y k o n a n i a  prmc: a d  15410-2015 r. d o  1 5 . W J 0 1 5  r. 

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

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

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

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

a działkę 671m2, budynki do remontu, 
cicho, las, grzyby, jagody. 94/311-57-94 
(GK) 

o Działkę o powierzchni 3.0048 ha 
zabudowaną budynkami i budowlami 
przemysłowymi w Koszalinie 
ul. Morska, Cena 4.700.000 PLN 
Tel. kontaktowy 692421339" (GK) 

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

garaże 

K015000247A 

GARAŻE Blaszane 
BRAMY Garażowe 
KOJCE dla Psów 

Najniższe 

Różne wymiary 

Dogodne 

Transport I montaż 
cały KRAJ 

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

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

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

praca 

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

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

! Stolarza 695-635-293. (GK) 

a! ! !  Kierowca B międzynar. 
796-362-691. (GK) 

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

a Agencja Ochrony Lex Crimen Koszalin, 
ul. Brzozowa 27 zatrudni: osoby z orze
czeniem o niepełnosprawności oraz bez 
orzeczenia na stanowisko pracownika 
ochrony fizycznej, kontakt osobisty. 
(GK) 

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

a Asystentkę do biura, wskazana znajo
mość j. niemieckiego, od zaraz Koszalin, 
tel. 533-848-005. (GK) 

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

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.nadaj.pl
http://WWW.MAX-CAR.PL
http://www.ankam.pl
http://www.nieruchomoscLslupsk.pr
http://www.abakus-nieruchomosci.pl
http://www.konstal-garaza.pl
http://www.partnerstal.pl
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CHCESZ dorobić do renty, emerytury 
praca w Sianowie - sprzątanie obiek
tu na zewnątrz - teł. 516-077-110. 
(GK) 
# DO baru i Kebaba z doświadczeniem 
na sezon Mielno 602-720-899. (GK) 

e do smażalni ryb w Unieściu, kobietę 
w wieku do 50 lat od zaraz 690-419-155. 
(GK) 

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

# Fachowca do układania polbruku, 
605-158-318 (GK) 

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

# KELNERÓW -kelnerki, kucha
rzy- pomoc, sezon, zakwaterowanie 
511-625-150. (GK) 

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

# Kierowcę do pizzerii. Słupsk, 
790882788 (GP) 

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

e KPBP" PRZEMYSŁÓWKA" Spółka 
z o.o. w Koszalinie zatrudni hydraulika. 
Kontakt teł pod numerem 607-219-230 
lub osobisty przy ul. Zwycięstwa 115. 
(GK) 

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

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

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

eORW "Syrena" w Mielnie ul. Piastów 
10 zatrudni kelnerki/kelnerów, 
fizjoterapeutkę(tę). Informację pod nr 
094/31-66-490,094/31-66-422 w godz. 
7.00-15.00. (GK) 

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

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

# PRACOWNIKÓW do robót konserwa
cyjnych (złota rączka) dzwonić po 16.00 
tel. 609-66-59-86. (GK) 

# Solidny pracownik do prac wykończe
niowych teł. 517-510-235. (GK) 

e www.zarabiajnadmorzem.pl (GS) 

# ZATRUDNIĘ kierowcę C+E w między
narodówce, 604554948. (GK) 

# ZATRUDNIĘ 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) 

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

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

•Zatrudnię pracownika biurowego ze 
zmysłem technicznym, język angielski 
biegły w mowie i piśmie. Atrakcyjne 
warunki finansowe. PPHU ALFA Fabryka 
Okien, okolice Słupska. CV na: małda-
riuszl@gmail.com (GP) 

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

•Zatrudnię w ośrodkach nad morzem 
kelnerów/ki, pomoce kuchenne (maj 
- wrzesień)- zapewniamy wyżywie
nie zakwaterowanie. 94/342-36-72; 
94/346-33-51; 602-570-015. (GK) 

• Ełektryk-instalator, tel. 600-273-112 
(GK) 

rolnicze 

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

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

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

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

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

# Kurki nioski odchowane 784461566,94 
3162 172 (N) 

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

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

LOGOS skup bydła, trzody 
500-277-836. (GK) 
» Obornik worki transport 724870911 
(N) 

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

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

eTarot, tel. 602-211-807. (GK) 

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

towarzyskie 
» ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  "LASVEGAS", 
www.nclasvegas.pl 94/34-03-495. (GK) 

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

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

# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Ruda 25, tel. 
667-543-224 (GK) 

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

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

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

! ! ! ! ! ! ! !  Victoria 23,696-107-760. 
(GP) 
! ! ! !  886-287-916 prywatnie, Słupsk. 
(GP) 
#30-latka. Słupsk, 519-715-804. (GP) 

K015003811AE 

S40-LATKA 790-252-578 (GP) 

# ADA Słupsk, 513-751-832. (GP) 

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

s ATRAKCYJNA masaże, tel. 
733-426-259 (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) 

# MASAŻ. 695-568-909. (GK) 

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

e Ślicznotki zapraszają 732767174 (GP) 

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

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

sZATRUDNIMY Panie. 501-861-876. 
(GK) 

usługi 

«wszystkie kluby 

ailąesz 
«ywfka 

:D 

z a p l a n u j  kup bilet korzystaj! 

aehtrfoto 

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

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

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

» ! ! ! ! !  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) 

»!!!CYKLINOWANIE bezpył. 508696932 
(GP) 

'UMALOWANIE, remonty 500-354-255. 
(GK) 

Brukarstwo TeL 668352714 (N) 

# BUDOWA DOMÓW, 501674 584. (GK) 

: 5<jgi 
K O M U N I K A T  

„Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej 
w rejonie skrzyżowania ulic Szczecińskiej i Sobieskiego w Słupsku w dniach 23-27 kwietnia 
(czwartek-poniedziałek) w całym mieście mogą wystąpić spadki ciśnienia wody oraz zmęt
nienie wody związkami żelaza i manganu. Celem inwestycji jest uporządkowanie układu 
połączenia głównych sieci wodociągowych w tym rejonie miasta przed wykonaniem nowej 
nawierzchni drogowej na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej i Sobieskiego. 

Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy! 

Burmistrz Miasta Szczecinek 
informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta przy pl. Wolności 13 został 
wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący udział do 1/8 
w lokalu mieszkalnym nr 4 położonym w budynku w miejscowości 
Turowo 5, przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym 
podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 
z późn. zm.). 

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

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

# CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367. 
(GK) 

# CYKLINOWANIE bezpyłowe 
504-308-000 (GK) 

# CYKLINOWANIE, tel. 888-151-889. 
(GK) 

# Dachy - dekarstwo 94/3412184. (GK) 

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

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

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

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

# Mini koparka. Słupsk, 698528365. (GP) 

# POLBRUK, usługi, 609-742-703. (GK) 

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

# REMONTY tanio, tel. 606377143. (GK) 

# Roboty ziemne. Słupsk, 698528365. 
(GP) 

# Stany surowe 94/3412184 (GK) 

# Suche zabudowy 94/3412184. (GK) 

e Tynki maszynowe. Słupsk, 663922562. 
(GP) 

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

e ZŁOTA rączka, remonty, 780-087-261. 
(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, tel. 607-703-135. 
(GP) 

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

! ! ! !  ROLETY, żaluzje, markizy, ver-
ticale, 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) 

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

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

* Dywany, 598438911,782065673. (GP) 

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

# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  HOLANDIA co
dziennie z domu pod dom, 503-198-446, 
67-26-69-491 (GK) 
#!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!INTERBUS, 
Holandia, Belgia, Niemcy 602-48-58-64. 
(GS) 

e ANGLIA, Belgia, przewóz osób paczek 
www.avbusy.pl tel. 608-502 289. (GK) 
# AV-BUSY Niemcy z domu pod dom, 
tel. 609-818-709,67-345-11-88. (GK) 
e Europrzejazdy. 601295993. (GS) 
# PIASEK, ziemia, 502-947-182. (GK) 
# TRANSPORT do 1.5Ł, tel. 500-201-769. 
(GK) 

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

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

zdrowie 
ginekologia 
• ! !  GINEKOLOG od A do Z, 
730-16-85-85 (GS) 
# Ginekolog A-Z 514-933-932 (N) 
# Ginekolog Koszalin, tel. 503-754-200. 
(GS) 
s Ginekolog od A do Z, tel.510-318-860. 
(GP) 
• Ginekolog, tel. 726-017-175. (GS) 

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

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

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

K045000159A REKLAMA 

Sesja 
Rady Powiatu 

Szczecineckiego 
odbędzie się w dniu 

24 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 
w Sali Konferencyjnej 

im. Józefa Macichowskiego 
/II p. sala 202/ Starostwa 

Powiatowego w Szczecinku 
przy ul. 28 Lutego 16. 

K015004936A 

Dzwoń 663-202-240 
do wykonania 

termomodernizacji, co., 
c.w.u. w bloku 
dwupiętrowym 
Wiekowo GA. 

Oferty do 64)5.2015 r 

Czaplinek, 23 kwietnia 2015 r. 

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Czaplinka 

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Czaplinek, obejmującego części obszaru ewidencyjnego obrębu 

Broczyno. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. 

zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 

poz.1235 z późn. zmianami) 

zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Czaplinku uchwały Nr VII/51/15 z dnia 26 marca 

2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego części obszaru ewidencyjnego 

obrębu Broczyno. Obszar objęty opracowaniem oraz jego granice przedstawiono 

na mapie stanowiącej załącznik nr 1 ww. uchwały, będącej jej integralną częścią. 

ZAINTERESOWANI MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI DO W Y Ż E J  

WYMIENIONEGO PLANU W URZĘDZIE MIEJSKIM W CZAPLINKU, 

U L  RYNEK 6,78-550 CZAPLINEK, e-mail: czaplinek@czaplinek.pl, 
W TERMINIE DO DNIA 18 MAJA 2015 R. 

Wnioski należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 

podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. 

o podpisie elektronicznym, Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres 

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 

dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Czaplinka. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.zarabiajnadmorzem.pl
mailto:riuszl@gmail.com
http://www.nclasvegas.pl
http://www.avbusy.pl
http://www.regrant.pl
mailto:czaplinek@czaplinek.pl
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T m i e s z k a n i e  

G Ł Ó W N Y  

P A R T N E R  L O T E R I I  

Biuro deweloperskie: 
ul. Zwycięstwa 196/5, Koszalin 

te). 662-202-222 

PARTNER LOTERII  

<® A 
c o N T w m m i  A u m  

Continental Auto 
ul. Szc ocMska 40. Słupsk, 

tel: (059) 848-21-05 
mail: sprzedaz.cxmtinental@kiamotofs.pl 

Promocja 

Dziś losowanie nagród jak grać w loterii? 
Mieszkasz w Szczecinie? Przyjdź i osobiście zobacz, kto wygra 

Citroena. Losowanie można też oglądać na żywo na www.gp24.pl 

I 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 
po sobie wydań „Głosu". 
• Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden 
zestaw złożony z 10 kolejnych, oryginalnych, wyciętych z gazety 
kuponów. 

i p • 
\ i • Skuter : 

r k 

J- I l M  
: 1x: 

••"Telewizor LCD ^ •• Kino domowe Urządzenie 
«TMMA. >.*- * *  PIONEER HftUFnirc FUNAI 4 6  HOMEDICS 

Tablet 

Galaxy Tab 

Citroen • \ 
C-Elysee i 

Robot 
> 4 MPM Kasia 

m 

1x • 
Sokowirówka 

* r i  A T o n u i r  CLATRONIC 

: -
% V Ekspres 

'«• do kawy 
SAECO 

l x  • 
Kamera 
SONY 

i l x :  
% Aparat 

4 NIKON 

Ł o U r l a  

Ewa Kuczyńska-Gałach 
ewa.kuczynska@polskapress.pl 

Zapraszamy Państwa do udzia
łu w wydarzeniu, jakim jest  
trzecie losowanie nagród w lo
terii „Wygraj mieszkanie z Gło
sem". Specjalnie na życzenie 
naszych Czytelników tym ra
zem odbędzie się ono w Szcze
cinie, przy ulicy Nowy Rynek 3. 
Losowanie nagród rozpocznie
my o godzinie 12. Już dziś do-

wiemy się, do kogo trafi samo
chód Citroen C-Elysee i inne 
atrakcyjne nagrody. Losować 
będziemy 13 kopert! Wszystkie
mu przyglądać się będzie Paweł 
Miernik, który posiada świade
ctwo zawodowe upoważniają
ce do prowadzenia loterii wy
dane przez Ministra Finan
sów. Przyjdźcie do nas wraz 
z dziećmi, ponieważ najmłod
szych potrzebować będziemy 
do roli „sierotek". 

Osoby, dla których odległość 
jest  przeszkodą, będą mogły 
oglądać nas na żywo na naszym 

portalu www.gp24.pl Transmi
sję rozpoczniemy o godzinie 12. 

Mieszkanie nadal czeka! 
To nie koniec gry w naszej lote
rii. Przed Wami nadal szansa 
na główną nagrodę, czyli 2-po-
kojowe mieszkanie! Jeszcze 
można włączyć się do gry. Wy
starczy zbierać kupony, które co
dziennie drukujemyw „Głosie". 
Można też zwiększyć liczbę swo
ich losów zamawiając prenume
ratę naszego dziennika z karta
mi loteryjnymi. Aktualnie przyj
mujemy zamówienia na prenu-

meratę poranną. To najwygod
niejsza forma zakupu naszej ga
zety, bowiem codziennie, także 
w soboty, trafia ona do skrzynek 
pocztowych lub w wyznaczone 
miejsce. W dodatku dostarcza
na jest we  wczesnych godzinach 
porannych! Szczegóły tej oferty 
znajdziecie w poniższej ramce. 

Zamówienia na poranną 
przyjmujemy za pośredni
ctwem naszego Serwisu Prenu
meratora pod numerem tel. 
8 0 0  20  35 35 lub  9 4  34 73 537 
(w godzinach 9.00-12.00) jesz
cze do poniedziałku. # 

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

GŁOS 
POMORZA 

Cena „Głosu" na maj 

Prenumerata 
poranna 

39 zł 

Sprzedaż detaliczna 
w kioski / w sklepie 

57,40 zł 

Oferta dostępna tylko w Słupsku, Kobylnicy, Siemianicach oraz Ustce 

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).  

M M M M  

I WYGRAJ 
m i e s z k ą  

Czwartek, 23.04.2015 r. Kupon nr 

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... 
h pole nie jest wymagane 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:sprzedaz.cxmtinental@kiamotofs.pl
http://www.gp24.pl
mailto:ewa.kuczynska@polskapress.pl
http://www.gp24.pl
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im W każdy piątek bezpłatny dodatek Tele Program imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta, Gabrieli, Gerarda, Heleny 
Najlepszy przewodnik po programie telewizyjnym, do końca roku zostało: 252 dni  
4 8  stacji, dziesiątki recenzji, panorama z nagrodami! wschód słońca: 5.34 zachód: 20:12 Po godzinach 

P r o g r a m  T V  n a  c z w a r t e k  

T V P 1  
6.00 Telezakupy 6.40 Szep
ty w błękicie 735 Telezakupy 
8.05 Pogoda poranna 8.15 Po
lityka przy kawie 8 5 0  Jaka to 
melodia? M O  Klan - teleno
wela 950 Ranczo - serial oby
czajowy 1050 Wspaniałe stu
lecie - telenowela Turcja 1100 
Wiadomości 12.10 Agrobiznes 
1230 Smaki polskie 12.50 
Przepis dnia 13.00 Dzikie Ha
waje 1355 Autostrada do nieba 
- serial obyczajowy USA 15.00 
Wiadomości 15.15 Okrasa łamie 
przepisy 15.50 Wspaniałe stu
lecie - telenowela Turcja 17.00 
Teleexpress 17.25 Jaka to me
lodia? 1755 Klan - telenowe
la 1830 Świat się kręci 19.15 
Przepis dnia 1930Wiadomości 
20.00 Sport 2030 Ojciec Ma
teusz - serial kryminalny 2125 
Sprawa dla reportera 22.20 
Szaleniec w kokpicie - film do-
kumentalnyWielka Brytania 
2015 23.25 W garniturach - se
rial obyczajowy USA 0 2 0  Rze
ka-serial sensacyjny USA 

TVP2 
6D5 M jak miłość - serial oby
czajowy 8.00 Pytanie na śnia
danie 1U0 Barwy szczęścia - se
rial obyczajowy 1M5 Na dobre i 
na złe - serial obyczajowy 1250 
Dzięki Bogu już weekend 1350 
Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat: Oaza wolności 1420 Li
cencja na wychowanie - serial 
komediowy 1455 Na sygnale -
serial obyczajowy 1525 Rodzin-
ka.pl - serial komediowy 16JOO 
Panorama 1625 Na dobre i na 
złe - serial obyczajowy1720Tro
pem nieznanego 18.00 Panora
ma 1830 Sport-telegram 1850 
Jeden z dziesięciu 1925 Barwy 
szczęścia - serial obyczajowy 
20L40 Jaś Fasola: nadciąga to
talny kataklizm - komedia Wiel
ka Brytania/USA 1997, reż. Mel 
Smith, wyk. Rowan Atkinson, Pe
ter MacNicol, Pamela Reed 22J5 
Fryderyk 2015- gala wręczenia 
Nagród Akademii Fonograficznej 
0.10 Wielki podryw - komedia 
USA 2001220 Daleko od okna 
-dramat Polska 2000 

5.00 Disco gramy 6.00 Nowy 
dzień z Polsat News 8.00 Trudne 
sprawy 9.00 Malanowski i Part
nerzy 10.00 Dzień, który zmie
nił moje życie H.00 Dlaczego 
ja? - serial fabularno-dokumen-
talny 12.00 Pielęgniarki - serial 
fabularno-dokumentalny 1100 
Trudne sprawy - serial fabular-
no-dokumentalny 14.00 Pierw
sza miłość - serial obyczajowy 
Polska 1445 Dzień, który zmie
nił moje życie - serial fabular-
no-dokumentalny 1550 Wyda
rzenia 16.15 Interwencja 1630 
Malanowski i Partnerzy - serial 
fabularno-dokumentalny 17.00 
Dlaczego ja? - serial fabularno-
dokumentalny 18.00 Pierwsza 

miłość - serial obyczajowy 1850 

Nasze 
rekomendacje 

Polsat 22.05 
Trudne słówka 
Meksykanka przyjeżdża do Los 
Angeles z nastoletnią córką i za
trudnia się jako pomoc domowa 
u rodziny Johna Clasky ego. 

T V P 1  22.20 

Szaleniec w kokpicie 
Dokument poświęcony katastro
fie airbusa linii Germanwings, 
który został celowy rozbity przez 
drugiego pilota Andreasa Lubitza. 

TVN  2 2 3 0  

Nigdy nie mów nigdy 
„Łowczym głów" dla między
narodowych korporacji łamie 
jedną ze swych zasad - uma
wia się na randkę z klientem. 

Wydarzenia 1930 Świat według 
Kiepskich 20.05 Zdrady - serial 
fabularno-dokumentalny 21.05 
Przyjaciółki - serial obyczajowy 
2245 Trudne słówka - komedia 
romantyczna USA 2004, reż. Ja
mes L. Brooks, wyk. Adam San-
dler, Tea Leoni, Paz Vega 

550 Uwaga! 6.10 Mango-te-
lezakupy 7.15 Detektywi - serial 
fabularno-dokumentalny 7.50 
Doradca smaku 8,00 Dzień 
dobry TVN 10.55 Na Wspól
nej - serial obyczajowy 11.25 
Szkoła - serial fabularno-doku
mentalny 12.25 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 17.00 Ukry
ta prawda - serial fabularno-
dokumentalny 18.00 Szpital 

- serial fabularno-dokumen-
talny 19.00 Fakty 1935 Sport 
1950 Uwaga! 20.15 Na Wspól
nej - serial obyczajowy 20.50 
Ugotowani - reality show 2130 
Kuchenne rewolucje: „Sielaw-
ka" w Borowie 2230 Nigdy nie 
mów nigdy - komedia Polska 

2009, reż. Wojciech Pacyna, 
wyk. Anna Dereszowska, Jan 
Wieczorkowski, Edyta Olszów
ka 0 4 0  Superwizjer - magazyn 
1.15 Uwaga! 135 Sekrety magii 

TV 4 
5.00 Disco Polo Life 6 4 0  Czysta 
chata705Szczenięce lata Toma i 
Jenyego735Jake i piraci z Niby-
landii 8 4 0  Garfield Show 835 
Jake i piraci z Nibylandii 945 
Nowy Scooby Doo 1040 Cza
rodzieje z Waverly Place 11.00 
Dzikie serce 1240 Sekrety są
siadów 1340 Policjantki i poli
cjanci - serial obyczajowy 1440 
STOP Drogówka 1540 Dom nie 
do poznania 17.00 Dzikie serce 
1840 Sekrety sąsiadów - serial 
obyczajowy 19.00 Policjantki 
i policjanci - serial obyczajowy 
2040 Street Fighter: Legenda 
Chun-Li - film sensacyjny USA 
2009, reż. Andrzej Bartkowiak, 
wyk. Kristin Kreuk, Chris Klein, 
Robin Shou 2240Agresja - film 
sensacyjny USA2012, reż. Steven 
C. Miller, wyk. Ryan Hartwig, Fa-
bianne Therese, Ray Wise 2145 
Spadkobiercy045Graffiti 

TYP Szczecin 
830 Raport z Polski 9J5 Pleba
nia UM5 Co niesie dzień 1045 
Naszaarmia.pl 1U0 Męska strefa 
1145 Jazda na rower 1L55 Nożem 
i widelcem 1215 Dekorady 1245 
Agrobiznes BJ5 Dziennik regio
nów 1125 Plebania 1420 Prze
chodzień codzienny 1430 Czas 
Komedy 1545 Raport z Polski 
1620 Dziennik regionów 1630 
Relacje 1740 Diagnoza zdrowia 
1330 Wiatr od morza 1745 Pro
gram publicystyczny 1842 Kulisy 
18J7 Wokół nas 1830 Kronika 
1854 Sprawa polityczna 1946 
Paragon 2043 Kronika 2018 
Sprawa polityczna 2036 Zdarzy
ło się przed laty 2042 Kronika 
18 lat wcześniej 2140 Echa dnia 
2US Dziennik regionów 2140 
Echa dnia2244 Kronika 2225 
Co u nas? 2225 Kronika sportowa 
2240 Telekurier 2315 Hokej na 
lodzie: Kazachstan-Polska 

TVP Gdańsk 
8 4 0  Co niesie dzień 830 Ra
port z Polski 915 Plebania 1045 
Przechodzień codzienny 1015 Co 
niesie dzień 1045 Naszaarmia. 
pl 1HO Męska strefa TL45 Jazda 
na rower 1155 Nożem i widelcem 
1215 Dekorady 1245 Agrobiznes 
1315 Dziennik regionów 1325 
Plebania 1420 Przechodzień 
codzienny 1430 Czas Komedy 
1545 Raport z Polski 1620 Dzien
nik regionów1630 Relacje 1740 
Diagnoza zdrowia 1730 Forum 
Panoramy 1840 Forum gospo
darcze 1830 Panorama 1915 
Skarby Biblioteki Gdańskiej PAN 
1930 Ocalony świat 2030 Kość 
niezgody 2140 Echa dnia 2115 
Dziennik regionów 2140 Echa 
dnia2240 Panorama 2225 Co u 
nas? 2240 Telekurier 2315 Hokej 
na lodzie: Kazachstan-Polska 
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N a d  P o m o r z e  dociera 
s u c h e  powietrze z n a d  
At lantyku.  N a  niebie 
d o m i n o w a ć  będą 
przejaśnienia,  cały 
c z a s  s u c h o  i ciepło o d  
1 2 ° C  n a d  m o r z e m ,  d o  
1 7 ° C  w głębi lądu.  
W i a t r  u m i a r k o w a n y  
n a d  m o r z e m  si ln iejszy 
z z a c h o d u .  W n o c y  
pogodnie.  Jutro 
kolejny słoneczny, 
w i o s e n n y  d z i e ń .  
Temperatura m a k s y 
maln ie  w z r o ś n i e  d o  
16:18°C. W i a t r  słaby, 
południowo-zachodni.  
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Poziomo: 
4 .  inspekcja lekarska 

w szpitalu, 

8.  wyposażenie po

mocnicze, 

9 .  obóz pracy w ZSRR, 

1 0 .  z a w o d y  sporto

w e ,  

13. Andrzej, aktor z fil

m u  „Dług", 

1 6 .  koronkowa ozdoba 

koszuli, 

17. u boku jeleni, 

19. stoi na straży, 

2 2 .  zagryzane ze zde

nerwowania, 

23.  dodatek d o  obia

du, 

2 4 .  kunszt mistrza. 

Pionowo 
1. przyjaciel Smreka, 

2 .  długi, gruby kij, 

3 .  mleczne u dzieci, 

5 .  wielki majątek, 

6. Zbigniew, były lider 

zespołu Perfect, 

7. zasada wiary nie 

do dyskusji, 

Tl.  Tadeusz, autor dra

matu „Kartoteka", 

I Z  między kilkoma 

możliwościami. 

14. strzał na boisku, 

15. wafel przekłada

ny kremem, 

18.  odbijana w tenisie, 

20. pieszczotliwie 

o króliku, 

21. przepowiada 

przyszłość. 
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H o r o s k o p  d n i a  

WODNIK (21.01-18.02) 
S Przy odpowiedniej pogodzie 

po  południu wybierz się na spacer 

z kimś bliskim, albo na miłą kolację. 

W końcu na t o  zasługujesz. 

RYBY (19.02-20.03) 
Nikogo nie umoralniaj - t o  stwarza 

konflikty. W innych widzisz wady. 

a siebie traktujesz zbyt  pobłażliwie. 

Otwórz oczy na siebie. 

BARAN (21.03-20.04) 
Nie martw się. ostatnie problemy 

Cię nie pokonają. Ze wszystkiego 

wyjdziesz z twarzą, a nawet bardziej 

wzmocniony i pewniejszy siebie. 

BYK (21.04-21.05) 
Nie odkładaj na ostatnią chwilę 

rozliczeń finansowych, załatw t o  jak 

najszybciej. Długi przed wakacjami 

t o  nie jest dobry pomysł. 

BLIŹNIĘTA (22.05-21.06) 
Poszukaj nowych rozwiązań 

i możliwości. Jesteś zbyt  obciążony 

pracą i zaczynasz sobie nie radzić, 

a jeszcze dojdą nowe obowiązki. 

RAK (22.06-22.07) 
Jesteś niezwykle lubiany. Potra

fisz śmiać się, płakać, ale i masz właś

ciwą dozę realizmu. Te atuty będą 

bardzo potrzebne na dziś. 

LEW (23.07-22.08) 
# Zrób tylko to, co jest konieczne 

i daj sobie prawo d o  wypoczynku. 

Plany małżeńskie czy też  rodzinne 

mają szanse na spełnienie. 

PANNA (23.08 2Z09) 
Ktoś w rodzinie może potrzebo

wać Twojej pomocy. W pracy bardzo 

pomyślny czas, nowe wyzwania 

i kontakty z nowymi  ludźmi. 

WAGA (23.09-22.10) 
Masz ogromne poczucie spra

wiedliwości, predyspozycje do za

rządzania i ktoś t o  w końcu zaważy. 

Ciekawa propozycja pracy. 

SKORPION (23.10-21.11) 
Predyspozycje społecznika t o  

twoja wspaniała cecha, a Twoje po

mysły zostaną docenione i nieba

w e m  rozkręcisz wspaniałą imprezę. 

STRZELEC (22.H-21.12) 
Spotkasz kogoś fajnego, ale po

czekaj, potrenuj swoją cierpliwość. 

Staraj się znaleźć więcej czasu dla 

osób które j u ż  są Ci bliskie. 

KOZIOROŻEC (22.12-20.01) 
Pozorny dystans nie oznacza, że  

jesteś nie kochany. Posądzanie 

o zdradę nie mają podstaw. Opanuj 

się i głęboko odetchnij. 

www.gp24.pl;WWW.gk24.pl;WWW.gs24.pl 
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Szyfrogram 

Rozwiązaniem jest myśl Napole
ona Bonaparte. 

4-7-22-26-25, 
2) przedmiot będący zmorą wielu 
uczniów: 42-34-9-23-38-37-
10-33-14-15. 
3) opuszcza zapory kolejowe: 21-11 
-2-3-13-39-29, 
4) rodzinny specjalista od nieudanej 
zamiany: 36-32-30-31-6-41-
20, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 
0 0 * * * 

5) klasztor z dobrami: 5-27-17-1- 6) ościsty w jęczmieniu: 35 -18 -12 -
40-24-28, 8. 

Krzyżówka bez pięciu liter 

W odgadywanych wyrazach wy
stępuje 27 z 32 liter polskiego al
fabetu. Rozwiązaniem jest sło
wo ułożone z tych brakujących 
liter. 
Poziomo: 
1) ten trzeci w trójkącie, 
8) przeszkadza złej tanecznicy, 
9) gęsty splot trawy z ziemią, 
10) członek zbrojnego oddziału par
tii. 
11) mniejsza od tętnicy, 
15) zaprzecza płotce. 
17) przewlekłe schorzenie skóry, 
18) zżera metal, 
19) każda prowadzi do Rzymu, 
20) jasnowłosa kobieta. 
Pionowo: 
2) muchy, mrówki i pszczoły, 
3) wielki wstyd, kompromitacja, 
4) Polacy lub Francuzi, 
5) tylko ona nie zmienia poglądów, 
6) wielki pościg za przestępcą, 
7) dobry duszek z bajek, 
11) owoc pod dębem. 

1 2 3 4 5 • 6 7 

* 8 

9 « * * m 

* * 10 

11 12 * * * 
* 13 * 14 * 15 16 

17 
0 * 

18 

19 
0 * 

* 20 
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12) głuchy odgłos upadku, 15) jednostka pojemności elektrycz-
13) mięso na bite kotlety, nej, 
14) przyczyna klapy Zabłockiego, 16) dalszy krewny. 

Krzyżówka A-Ż 

Każdy odgadywany wyraz (w na -
wiasie liczba liter) zaczyna się li
terą poprzedzającą określenie. 
Miejsce wpisywania do odgad
nięcia. Litery w polach z kropką, 
czytane rzędami, utworzą roz
wiązanie. 
A) tkanina kojarząca się z czasem (5), 
B) minerał dla jubilera (5), 
C) pogawędka w Internecie (4), 
D) kobieta przy wymionach krowy 
(5). 
E) pochodzenie wyrazu, źródłosłów 
(10), 
F) urwisty brzeg morski, klif (6), 
G) zagrał Janka Kosa (5), 
H) opłata wymuszona groźbą (6). 
I) techniczny pracownik teatru (10), 
J) oceniana przez brakarza w fabry
ce (6). 
K) marka japońskich motocykli (8). 
L) sprzedaje zimne przysmaki 
na plaży (8), 
Ł) wnętrze brzucha matki (4). 
M) składany daszek nad wystawą 
sklepową (7), 
N) ktoś niemrawy, safanduła (8), 
O) Stefan, rewolucjonista z 1905 ro
ku (7). 
P) stworzył postać Stanisława Wo
kulskiego (4), 

Rozwiązania . o p a u o , | ! u j ł  
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R) potentat finansowy niszczący 
konkurencję (5), 
S) pokrywa ciało burka (6). 
Ś) zeszłoroczny nikogo nie obchodzi 
(5). 
T) biegły w sztuce dowodzenia 
(6), 

U) porcja kurczaka (4), 
V) model Opla (6), 
W) kółka przy butach (6). 
Z) zdezelowany bohater filmu ani
mowanego „Auta" (6), 
Ż) krzewinka o czerwonych jago
dach na kisiel (8). 

* * * 

* # 
III 

z 
• • / % 

* / 
/ 

m * # 

# 

# m 
* m ż # 

« 
• • 

* • • • 
# • • 

• m m e 

# • m 

• m • A # 

Krzyżówka panoramiczna 
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21 utworzą rozwiązanie - myśl Eurypidesa. 
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Informator 14 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. 

Koncert na dyplom 
s W sali filharmonii usłyszymy symfoniczne arcydzieła 

Muzyka 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Arcydzieła muzyki symfonicz
nej  zabrzmią w piątek w sali 
słupskiej filharmonii. W kon
cercie wystąpią młodzi muzy
cy, dla których będzie to kon
cert dyplomowy: Anna Szałuc-
ka i Matylda Maja Rogowska -
fortepian oraz Wojciech Kowa
lewski i Szymon Stec - dyry
gent. Towarzyszyć im będzie 
orkiestra słupskiej filharmonii. 

Wojciech Kowalewski to  
kompozytor, aranżer, teoretyk 
muzyki i dyrygent. Edukację 
muzyczną rozpoczął w PSM 
I stopnia w Miastku w klasie 
saksofonu. Jako saksofonista 
był laureatem kilkunastu kon
kursów na szczeblu regional
nym i ogólnopolskim. Uczest
niczył w kilkudziesięciu festi
walach, warsztatach i kursach. 

Szymon Stec jest studentem 
n roku n stopnia w zakresie dy
rygentury symfoniczno-opero-
w e j  w Akademii Muzycznej 
w Gdańsku. Studia I stopnia 
ukończył z wyróżnieniem, 
a w roku akademickim 2013/14 
odbywał roczne stypendium 
w Universitat f u r  Musik und 
darstellende Kunst w Wiedniu. 

SŁUPSK/JUBILEUSZ 

Słupski Kiwanis 
będzie miał ławeczkę 
Słupski Kiwanis International 
Klub Słupia świętuje dziesiąte 
urodziny. 
Obchody jubileuszu rozpocz
ną się w piątek o godz. 18 
w Słupskim Centrum Organi
zacji Pozarządowych i Ekono
mii Społecznej przy ul. Nie
działkowskiego 6. 
- Głównym punktem będzie 
odsłonięcie Ławeczki Kiwa-
niski. Podczas uroczystości 
zaśpiewa Młodzieżowy Chór 
Kantele I Liceum Ogólno
kształcącego. Przewidziany 
jest również słodki poczęstu
nek - zaprasza Sylwia Kido, 
prezydent Kiwanis Internatio
nal Klub Słupia. 
Wstęp na wszystkie jubileu
szowe uroczystości jest wol
ny. (DMK) 
©® 

Podczas jutrzejszego koncertu na scenie pojawią się dwie pianistki i dwóch dyrygentów. Wśród 
wykonawców będzie m in. Anna Szałucka 

Anna Szałucka w 2013 roku 
ukończyła studia licencjackie 
w Akademii Muzycznej 
w Gdańsku pod kierunkiem 
prof. zw. Waldemara Wojtala. 
Swoją muzyczną edukację kon
tynuowała na Universitat f u r  
Musik und darnstellende Kunst 
w Wiedniu w klasie fortepianu 

Stefana Vladara. Obecnie stu
diuje w prestiżowej Royal 
Academy of Musie w Londynie 
pod kierunkiem lana Fountain. 

Matylda Rogowska od paź
dziernika 2014 roku jest  stu
dentką studiów licencjackich 
na Wydziale Dyrygentury Chó
ralnej, Muzyki Kościelnej, Edu-

kaqi Muzycznej, Rytmiki i Jaz
zu o specjalności wokalistyka 
jazzowa. W grudniu 2014 roku 
otrzymała tytuł magistra w za
kresie gry na fortepianie. 

Początek koncertu jutro 
0 godz. 19, w kasie filharmonii 
można kupić bilety w cenie 30 
1 20 złotych.#©® 

Kolejna próba rozmowy z ojcem, 
której nie udało się przeprowadzić 
Premiera 

Jutro w teatrze Rondo zoba
czyć będzie można mono
dram „Europa. Europa" w wy-
konaniu Małgorzaty Soko
łowskiej. 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Monodram Małgorzaty Soko
łowskiej „Europa, Europa" wy
reżyserowany przez Wiesława 
Dawidczyka ma formę rozmo
w y  z nieobecnym ojcem, której 
bohaterka nie umiała, a może 
nie zdążyła przeprowadzić kie
dyś. 

Są to wspomnienia z dzie
ciństwa i młodości, kiedy Moł
dawia była jeszcze częścią 
ZSRR. Doświadczenie komuni
stycznej codzienności, potem 
rozpad ZSRR i .wyjazd dp wy-

» Małgorzata Sokołowska w monodramie wróci do przeżyć 
z młodości i rozmowy z nieobecnym ojcem 

marzonej Europy stanowią 
treść owej nieodbytej rozmowy. 
Jednak powtarzany ciągle 
zwrot: „Tato, koniecznie muszę 
ci coś powiedzieć" sugeruje, że 
sedno i pointa nie zostają w tej 
imąginowanej konwersacji 

osiągnięte. Czy jednak chodzi 
tylko o rozczarowanie Europą... 

Premiera spektaklu już jutro 
o godz. 19 w teatrze Rondo. Bi
lety w cenie 15 i 10 złotych moż
na kupić w kasie przy ul.  
Niedziałkowskiego 5a. # ©® 

Informator 

KINA 
Słupsk 

Bogowie,godz. 18.15; Q*vakzsąsiedztwagodz. 
14,1730,19.40.2150; DOM. 2D: godz. 10.15,12.40, 
15, IZB, 30:11.15,14,16.15; htei5teIar.godz.1130; 
KopdEzekgodz. 10.1012.45; Nocny pośa&godz. 
11.20,16.10,18.45,2U0;Szybcyiwśdetil7,godz. 11, 
14,17,18,1930,2H2130; WloęceniZgodz.21; Z *  
niona dziewczyna, godz. 15; Ze wszyflkichsł, 
godz. 15.20 

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

Lębork 

Szybcyiwś<jekl7,godz,20 

Ustka 

Nocny pośdg,godz.1630,1830; Selnagodz. 
2030 

KOMUNIKACJA 
RH8000;2219436; FB598424256; 

dyżurny mchu598437110; WZK598489306; 
4 t a * P I S 5 9  8621972; «BKwgodz.7-15,tel. 
598621451; 
lytó*FIS598222238; 

$5983422B; 
fcPB598572149. 

DYŻURY APTEK 
Słupsk 

Ratuszowa, ul. Tuwima4. tel.59 8424957 

Ustka 
Remedum, ul. Wyszyńskiego lb.teł.598146969 

Bytów 
Centrum Zdrowia, ul. ks. Bernarda Syehty 3, teł.59 
8226645 

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

Człuchów 
Apteka Marzeń, ul. Królewska 2, tel. 59 8343258 

Lębork 
Dr Max. ul.1Maja1a,tel.59 7260919 

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

Wicko 
Pod Agawą, tel. 59 8611114 

USŁUGI MEDYCZNE 
Słupsk: 

tul Hubakzyków! informacja tele
foniczna 59 846 0100; 
Ustka: 
Wojewódzki Szpital Specjaftstyany, ul. Mi 
ckiewicza 12 teł. 59 814 69 68; P 
POŁ ul. Kopernika 18, tel. 59 814 6011; I 
wie Ratunkowe - 59 81470 09; 
LęboricSzpitafciy Oddział Rabv*owy59 863 
30 00; SzjM  ul. Węgrzynowicza 13,59 863 52 02; 
Sytów: Szpfcat ul. Lęborska 13, tel. 59 822 85 00; 
Dztał Pomocy Doraźnej Mbstfco, tel 59 85709 
00; 

5983453 09. 

WAŻNE 
i-Ogólnpołskie Pogotowie dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 598480111,801 
120002 

J; ul. Reymonta, tel.5984806 
45 ; Pogotowie Ratunkowe 999 StrażMw£ka 
986; 59 843 3217. StrażGmmna59 848 59 97; 
UiządCekiy-587740830; Straż Pożarna 998; 
Pogotowie Energetyczne 991; Pogotowie Ga
zownicze 992; Pogotowie Ciepłownicze 993, 
Pogotowie Wocfcio-Kanafcacyjne994; Straż 
Miejskaalann986:Ustka 59814 6761.697696 
498;Bytów-598222569; 

KULTURA 
Nowy Teatr. ul. Lutosławskiego 1,tel.5984670 
00; HihannoniaSinfoniaBaltka, ul. Jana Pawła 
II3, tel. 59 8423839; Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego 
2. teł. 598423935; Teatr Rondow ul. 
Niedziałkowskiego 5a, tel.59 842 63 49; Stupski 
Ośrodek Kułtury,ui Braci Bierymskich 1. teł. 59 
8456441; MtodrieżoweCentninKułturyial3 
Maja 22, tel. 59 8431130; Miejska BMkrteka Pub-
kzna.ul.Grodzka3,teł.598405838. 

USŁUGI POGRZEBOWE 
Kala, ul. Armii Krajowej 15,teł.5984281%, 601 
928600-cakxtobowo. Pełna oferta pogrzebowa. 
IWeńtel. (24h/dobę)tełefon 502525 005 lub 59 
8411315,u|.Kaszubska3A.Windaibałdachim 
przy grobie; 
Hades, ul. Kopemika15,całodobowo: teł. 59842 
9891,601663796. Wmda i baldachim przy grobie, 
łtaines, ul. Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo), 
teł.598428495,604434441. WindaibałdacNm 
przygrobie. 

PORADNICTWO 
BiuroPoradObywatelskich ul. 
Niedziałkowskiego 6, czynne: poniedziałek, 
czwartek wgodz. 10-14; 
BSż̂  Prawa - bezpłatne porady prawne i obywa
telskie, ul. Jana Pawła II (7piętro, pok. 718.719)teł. 
59 307 00 20, czynne: poniedz.-środa godz. 8-16, 
czwartekgodz. 10-18, 
Telefon zaufania Tama 59 8414046, czynny: 
poniedziałek - piątek wgodz. 16-20; 
Alkoholowy telefon zaufania Krokus czynny 
codziennie17-22,5984146 05; 
TawanystwoZapobieganiaNaitoiiianB t ^  
8401460 - poniedziałekwgodz.10-19, wtorekgodz. 
10-15,środa10-1930, czwarteklO-20, piątekgodz. 
10-18.30; sobotagodz. 10.15-13.15 dyżur psychologa; 
Dom Interwenci Kryzysowej ul. Wolności 3, 
tel. 598427125 (przy PCK) - dostępna całą dobę; 
PołskieCentiiimMediâ OddzialwSłupslai 
al. Sienkiewicza 3. tel. 505369 619 lub503 869970; 
SłupskieStowarzyszenie Pomocy Dziedaj i Rodzi
nie- al. Sienkiewicza 3 (II p.), teL669498323, 
Poradnia Zdrowia Psychicznego -ul. Ziemowita 2, 
tel. 59840 20 01, poniedz.- piątek wgodz. 730-17. 

59 196-25 TAXI 

V x ^ a 8 4 2 2 7 "  

6 0 7  2 7 1 7 1 7  
5 9 1 9 6 - 2 5  
Jeździmy najtaniej! 
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Dwa gole Roberta Lewandowskiego. 
Porto zmiażdżone przez Bayern 
Piłka nożna 

Robert Lewandowski był we 
wtorek pierwszoplanową po
stacią Bayemu Monachium 
w meczu ćwierćfinału Ligi Mi
strzów. 

Pep Guardiola tak 
żywo reagował, aż 
pękły szwy w jego 

zbyt obcisłych 
spodniach 

Dariusz Kuczmera 
d.kuamera@dziennik.lodz.pl 

Tajfun, orkan lub huragan prze
szedł w e  wtorek nad stadionem 
w Monachium. 

Nie nad stadionem, nad ca
łą Bawarią. A ruch wiatru wy
wołał ze swoimi kolegami 
z Bayemu polski napastnik Ro
bert Lewandowski. 

Po porażce 1:3 z FC Porto 
w pierwszym meczu ćwierćfi
nału Ligi Mistrzów mogły się 
wkraść pewne pierwiastki nie
pewności w serca kibiców 
Bayemu. Czy uda się odrobić 
straty? 

Ale niemiecka drużyna 
szybko odpowiedziała na to in
fantylne pytanie. W14 minucie 
Thiago, nieco później Boateng 
wyprowadzili Bayern na pro
wadzenie 2;0, które dawało 
gwarancję awansu do półfina
łu. 

Na spokojną prostą wypro
wadził w 27 minucie Robert Le
wandowski, który głową strze
lił trzeciego gola. Miło nam, Po
lakom, było patrzeć, jak kibice 
na stadionie w Monachium 
podskakiwali i skandowali naz

• Tak strzela najlepszy polski piłkarz i wiodąca postać Bayernu Monachium, czyli Robert Lewandowski. Niemcy bili brawo Polakowi 
na stojąco 

wisko polskiego zawodnika. 
Roberta Niemcy kochają. 

Nieco później po rykoszecie 
czwartego gola zdobył Thomas 
Mueller, a piątą bramkę dla 
Bayemu znów uzyskał polski 
napastnik. 

Przyjął piłkę, poprawił sobie 
na prawą nogę i trafił między 
nogami obrońcy i tuż przy słup
ku bramki drużyny z Portuga
lii. 

Zwycięzcami Pucharu Mi
strzów byli do te j  pory: Józef 
Młynarczyk, Zbigniew Boniek 
i Jerzy Dudek. 

W 1985 roku Zbigniew 
Boniek z Juventusem Turyn po
konał w finale Liverpool. 

W 1987 Józef Młynarczyk 
z FC Porto ograł Bayern Mona
chium, a w 2005 Jerzy Dudek 
z Iiverpoolem zwyciężył AC Mi
lan. 

To trzej Polacy, którzy wy
walczyli najcenniejsze klubowe 
trofeum na Starym Kontynen
cie. 

Kolejnym być może będzie 
Robert Lewandowski. Trzymaj
my za to kciuki. 

W drugim wtorko
wym ćwierćfinałowym meczu 
Barcelona przypięczetowała 
awans do półfinału, wygrywa
jąc z Paris St. Germain. 

Wczoraj czekały nas następ
ne emocje, głównie w derbach 
Madrytu. • ©<E> 

Ćwierćfinały Ligi ŝtrzów 
Bayern Monachium - FC Porto &1(Ł0) 
Pieiwszy mecz 1:3. Awans: Bayern Monachium. 
Gole 1:0 - Thiago (14), 2:0 - J. Boateng (22), 3:0 -
Lewandowski (27), 4:0 - T. Mueller (36), 5:0 - Le
wandowski (40), 5:1 - Jackson (73,6:1 - Xabi 

Sędzia Martin Atkinson (Anglia) 

Widzów na Ałlianz-Arena w Monachium 70.000 
(komplet) 
Bayent Neuer - Rafinha (72, Rode), J. Boateng, 
Badstuber , Juan Bernat - Xabi Alonso - Lahm, 
Thiago (90, Thiago) - T. Mueller, M. Goetze (86, 
Weiser) - Lewandowski. Trener: Josep Guardiola. 
Porto: Fabiano Freitas - Reyes (33, Ricardo 
Pereira ),Maicon,Marcano 187,Martins 
Indi - Casemiro - Herrera , Oliver - Ricardo 
Quaresma (46, Ruben Neves), Brahimi (67, 
Evandro) - Jackson . Trener: Julen Lopetegui. 
Barcelona - Paris Saint-Germam 2.-0 (2:0) 
Pierwszy mecz3:1. Awans: Barcelona. 
Gote1:0 Neymar(14), 2:0 Neymar(34) 
SędziaSvein Oddvar Moen (Norwegia) 
MeanaCampNou. 
Barcelona: ter Stegen - Dani Alves, Pique, 
Mascherano, Jordi Alba - Busquets (55, Sergi 
Roberto) - Rakitic, Iniesta (46, Xavi)- Messi, 
Suarez(75, Pedro), Neymar. Trener: Luis Enrique. 
PSfcSirigu - van der Wiel, Marquinhos, David 
Liiż's, Maxwell - Cabaye (66, Lucas Moura) -
Verratti, Matuidi (80, Rabiot) - Cavani (80, 
Lavezzi), Ibrahimovic, Pastore. Trener: Laurent 
Blanc. 
Wczoraj graE 
Real Madryt -Atietico Madryt (w pierwszym 
meczu 0:0), AS Monaco-JuventusTnyn 
(0:1). 
1/2 finału - 5-6 maja, 12-13 maja 
(Losowanie - 24 kwietnia 2015 - Nyon) 
Finał - 6 czerwca, Berlin, Olympiastadion 

W skrócie 

TENIS ZIEMNY 
Niepowodzenie 
Agi Radwańskiej 
W pierwszej rundzie halowe
go turnieju Porsche Tennis 
Grand Prix w Stuttgarcie Ag
nieszka Radwańska przegrała 
z Włoszką Sarą Errani 6:7 (8-
10), 4:6. 

KOSZYKÓWKA NBA 
Skuteczność 
Marcina Gortata 
Marcin Gortat zdobył 16 punk
tów i miał osiem zbiórek 
w wygranym przez Washin
gton Wizards spotkaniu z To
ronto Raptors 117:106. To ich 
drugie wyjazdowe zwycię
stwo w I rundzie play-off 
NBA. Kolejne dwa spotkania 
(w rywalizacji do czterech wy
granych) odbędą się w Wa
szyngtonie. 
(LUMAR) 

PIŁKA NOŻNA 
Tomasz Cywka 
testowany w Wiśle 
Wisła Kraków testuje Toma
sza Cywkę. Piłkarz już w wie
ku 18 lat wyjechał na Wyspy 
Brytyjskie. 26-letni Cywka 
do końca czerwca ma ważny 
kontrakt z angielskim 
Blackpool (grał też w Wigan, 
Oldham, Derby County, 
Reading, Bamsley). Oznacza 
to, że wychowanek Gwarka 
Zabrze już teraz może związać 
się umową z dowolnym klu
bem. 
(STEN) 

LOTTO 
Multi Multi.22.04. godz. 14.00 
5,6,7,11,21,25,28,30,38,39,42.51, 
52,54,59,61,63,64,67,78 +42 
Multi Multi, 21.04. godz. 21.40 
6,13,15,22,23,35,37,40,41,42,45, 
47,52,54,64,66,68,70,72,79 + 22 
Kaskada 
1,2,7,8,11,12,13,17,18,20,22,24 
Lotto3,20,23,24,31,48 
Lotto Plus 
5.13,17,27.28.42 
Mini Lotto24,28.31,32.39 

Byłbym szczęśliwy, gdybym wychował mistrza świata 
Kluby Sportowe Orange 

Były lekkoatleta Marcin Urbaś 
razem z Jerzym Dudkiem i Ar
turem Siódmiakiem będą po
magać klubom w szkoleniu 
młodych sportowców 

Dominik Lutostański 
d.lutostanski@polskatimes.pl 

Dlaczego zdecydował się pan 
na udział w programie Klubów 
Sportowych Orange? 
Przede wszystkim chodzi 
o tutaj o wydźwięk prospo
łeczny. Cieszy mnie, że mogę 
osobiście pomagać rozwijać 
się dzieciom, a przy okazji do
łożę też cegiełkę do rozwoju 
całego sportu w Polsce. Do te
go cały program nie ogranicza 
się tylko do jednego sportu 
[lekkoatletyki - red.], ale 
do czterech innych - piłki 
nożnej oraz piłki ręcznej, 
a także koszykówki i siatków
ki, więc na pewno wiele klu

bów z kraju na tym sporo sko
rzysta. 
Może pan przybliżyć, jak będzie 
wyglądała ta współpraca? 
Jest cała rzesza ekspertów. 
Każdy uczestnik Klubów Spor
towych Orange może korzy
stać z proponowanej wiedzy. 
Kluby mają do dyspozycji die
tetyków oraz specjalistów 
od przygotowania fizycznego. 
Dzięki temu możliwe będzie 
skorzystanie z dowolnej wie
dzy sportowej. Oprócz tego 
do dyspozycji jesteśmy my 
- Jerzy Dudek z ramienia piłki 
nożnej, Artur Siódmiak z piłki 
ręcznej oraz ja z lekkiej atlety
ki. Każdy z nas będzie służyć 
dobrą radą. Z naszej strony bę
dą wysyłane teksty eksperckie 
na specjalną stronę interne
tową. To jednak nie wszystko. 
Na pewno nie będziemy am
basadorami, którzy siedzą 
na miejscu. Będziemy poja
wiać się w wyznaczonych 
miejscach i prowadzić tam za
jęcia sportowe. Jeśli ktoś bę-

Klub Sportowy Orange 
wesprze aż 100 klubów z Polski 

dzie chciał zasięgnąć informa
cji osobiście, to na pewno 
z chęcią pomożemy w trakcie 
takiego treningu. 
Gdzie więc będzie można pana 
spotkać? 
To będzie zależało. W projek
cie bierze udział sto klubów. 
Chciałoby się być wszędzie, 
ale to niemożliwe. Kluby wizy
ty będą zwyciężać przez zdo
bywania punktów w „Grywa-

lizacji". Ten, kto będzie najbar
dziej zdeterminowany, żeby
śmy się u niego pojawili, ten 
zwycięży wspólny trening. 
Kiedy był pan zawodnikiem, bra
kowało takich projektów? 
Nie było takich możliwości. 
Biedne kluby nie mogły liczyć 
na dotowanie budżetu w ten 
sposób. Trenerzy mieli mniej
sze możliwości. Swoją wiedzę 
opierali głównie na doświad
czeniu z kariery zawodniczej 
lub na tym, czego nauczyli się 
od swoich szkoleniowców. 
Różnie z tym bywało. Dlatego 
ten program Klubów Sporto
wych Orange, bo to było na
prawdę potrzebne. 
Gdyby udało się panu wychować 
mistrza świata, to... 
... to byłbym niesamowicie 
szczęśliwy. Jednak wiadomo, 
że kariera młodego zawodnika 
może naprawdę różnie się po
toczyć i potrzeba wielu lat tre
ningów, żeby wspiąć się 
na sam szczyt.# 
©® 
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Sport dziś polecamy 
TVPSPORT 

godz. 19.35 hokej na lodzie, mistrzo
stwa świata dywiąilAw Krakowie: Pol
ska-Kazachstan 

POLSAT SPORT 
godz. 18, siatkówka, Orten Liga. półfi

nał mistrzostw Polski Pobki Cukier 
Muszynianka-PGE Atom Trefl Sopot 
(na żywo) 

CANAL*SPORT 
godz. 20.45 i 23.15 piłka nożna,Liga Eu-

ropqska. rewanże spotkań ćwierćfina
łowych, a następnie skróty poszcze
gólnych spotkań 

/ ** % 
'** » * # * * *  # 

W skrócie 

KOSZYKÓWKA 
Słupszczanka 
nominowana 
Już 27 kwietnia w hotelu 
Golden Tulip Residence 
w Gdańsku odbędzie się IV 
Gala Pomorskiej Koszykówki. 
Podsumowuje ona roczne do
konania wbaskecie Pomorza. 
Wśród nominowanych jest 
Kamila Podgórna, obecnie 
zawodniczka VBW GTK Gdy
nia. To reprezentantka Polski, 
mistrzyni Polski U-18 i mi
strzyni Polski 3x3. Podgórna 
jest wychowanką Salosu 
Słupsk. 
(RES) 

PIŁKA RĘCZNA 
UKS Piątka kończy 
sezon 
Zawodnicy Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Piątka 
Słupsk zajęli jedenaste miej
sce w województwie pomor
skim w rozgrywkach młodzi
ków z roczników 2000/2001. 
W meczu decydującym o zaję
ciu tej lokaty podopieczni Na
talii Borowskiej grali w turnie
ju w Wejherowie z reprezen
tantami gospodarzy, Tytana
mi. Nasz zespół okazał się lep
szy i zwyciężył 17:11, do przer
w y  było 8:6. Przypomnijmy, 
że w ub. roku SP 5 Słupsk była 
w finałach mistrzostw Polski. 
(RES) 

JUDO 
Bez sukcesów 
w Suchym Lesie 
Czwórka zawodników TS Ju
do Słupsk startowała w Su
chym Lesie w Pucharze Polski 
juniorów młodszych. Turniej 
określał limity w poszczegól
nych kategoriach wagowych 
do OOM. Słupszczanie tym 
razem zakończyli swoje wy
stępy na walkach eliminacyj
nych. Byli to Jakub Nawrot, 
Mikołaj Kamiński, Jakub 
Siedlikowski, Bartosz 
Szaniawski. 
W najbliższą sobotę 
słupszczanie startować będą 
w Elblągu w Międzynarodo
w y m  Turnieju Dzieci i Młodzi
ków im. Cz. Misiuka. 
(RES) 

TENIS STOŁOWY 
Wiosenne gry 
przy zielonym stole 
W dziesiątym turnieju Grand 
Prix Słupska grało 4 0  zawod
ników. Pierwsze lokaty 
w swoich grupach wywalczy
li: senior - prawdziwy amator 
- Mirosław Gintrowicz 
(Słupsk); zawodnik ligowy 
open - Jakub Leśniewski ( 
Postomino); skrzat + żak 
(roczniki 2003-2005) - Łukasz 
Różkowski (Bolesławice), 
młodziczka + kadetka (1999-
2002) - Oliwia Borkowicz 
(Sławno); młodzicy + kadeci -
Miłosz Rogiński (Słupsk). Je
denasty turniej odbędzie się 
17 maja (niedziela) w Słupsku. 
#<£>®(FEN) 

Aquarius znany na Pomorzu 

O M  P i  D I  

Turów lepszy w Gryfii. 
Fatalna czwarta kwarta 
• Miał być hit i był. Energa Czarni uległa PGE Turowowi 67:85 

Koszykówka/Ekstraklasa 

Jarosław Stenceł 
jaroslaw.stencel@gp24.pl 

Zaczęło s ię  bardzo dobrze 
od prowadzenia słupszczan 
po trójce Jerela Blassingame'a. 
Potem jeszcze było 7:3 i 11:8 
po wsadzie Eziukwu. Potem 
goście prowadzili 22:15. Energa 
odzyskała prowadzenie po  
trójce Cesnauskisa 33:32. Trze
cia kwarta była dobra. Czarni 
prowadzili 61:58. Tragiczna 
okazała się czwarta część. 
Energa Czarni Słupsk -PGETurów Zgorzelec 
67SS0822.26-24,17:17,&23.. 
Energa: Shiloh 11 (1x3), Blassingame 17 (5), Nowa
kowski 3(1), Eziukwu 15, Mokros8(2), Pasalić2, 
Borowski 2, Cesnauskis5(1), Gruszecki 4. PGE: 
Kulig 10, Chyliński 7 (1), Jaramaz 10 (2), Dylewkz 
17 (3), Moldoveanu 2, Czyż 17, Taylor 13 (1), 
Natiażko 9. W innym meczu: Stelmet -
Polpharma 93:56. 
Tabela P M PZ.-PS 
I.Stelmet Zielona Góra 52 29 2270:2030 
2.PGE Turów Zgorzelec 51 29 2667:2382 
3. AZS Koszalin 50 29 2442:2193 
4.Rosa Radom 49 29 2315:2070 
5.Śląsk Wrocław 49 29 2378:2223 
6.Energa Gzami Słupsk 49 29 2264:2142 
7. Asseco Gdynia 45 29 2230:2202 
S.Polski Cukier Toruń 42 29 2323:2233 
9. Trefl Sopot 42 29 2368:2358 
10. Polfarmex Kutno 42 29 2203:2259 
11. 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. Polpharma Starogard 36 2 9 2355:2679 
16. Jezioro Tarnobrzeg 6 29 2330.2656 
M-ĝ .P-pktP̂ -pktzdobylą/sbaconeS Koszykarze Energi Czarnych Słupsk musieli uznać wyższość graczy ze Zgorzelca 

W finale MKS Debrzno zagra z usteckim Jantarem 

» Trzeci w zawodach NORD SWIM we Władysławowie był Michał 
Grzecza (na zdjęciu), pływak Aquariusa Słupsk. Startował na 50 m 
motylkiem (40.91 s). Jego trenerem jest Wojciech Krzysztofowicz. 
Czwarty na 50 m dowolnym był Nikodem Leleniewski. (RES) 

PHka nożna/Puchar Polski 
Niespodzianka! 6 maja w fina
le Pucharu Polski w podokręgu 
słupskim MKS Debrzno (gospo
darz) zmierzy się z Jantarem 
Ustka. 
Wczoraj rozegrano dwa mecze 
V rundy piłkarskiego PP. 
W Ustce Jantar pokonał słup
skiego Gryfa 1:0 i awansował 
do następnej serii pucharowej. 
W pierwszej połowie było nud
no na usteckim stadionie. Gra 
w wykonaniu obu czwarto-
ligowców była prowadzona 
w ślamazarnym tempie. Brako
wało sytuacji podbramko

wych. W 29. minucie gryfita 
Szymon Schulz sfaulował bru
talnie Daniela Piechowskiego 
i ukarany został czerwoną kart
ka. Osłabienie Gryfa wyko
rzystali jantar owcy i w drugiej 
połowie szybko zdobyli prowa
dzenie, a później już pilnowali 
korzystnego rezultatu. Goście 
nie mieli pomysłu na sforsowa
nie usteckiej defensywy i mu
sieli pożegnać się z rozgrywka
mi pucharowymi. 
Jantar Ustka-GryfShęsk 10 (OK)). 
Bramka 1:0 Daniel Piechowski (50). 
Jantar Wilhelm, Cudziło, Boszke, Kozera, 
Iwański , Granosik (81 Jarosiewicz). M. Mytych 
(67 Kopański), Kozerkiewkz (87 Cichoński), 

Piechowski, Bamik , Terefenko (90 Kaczma
rek). Gryf: Kędzia, S. Schulz * Felisiak , K. 
Klawikowski (78Gesek), D. Jęcek, Ciok (53 
Garbowski ), Świdziński, Sokzak, D. Mikulski 
(53 K. Oblizajek), Stasiak, Kozłowski. 
W Debrznie od początku me
czu MKS był nastawiony agre
sywnie, przeprowadzał szyb
kie akcje i tym samym zasko
czył czwartoligową Pogoń. 
Swoje walory strzeleckie po
kazał Paweł Wegner, który 
okazał się katem Lęborka 
i zdobył trzy bramki. MKS pro
wadził 2:0. Goście musieli 
odrabiać wynik, posiadali 
przewagę i do przerwy dopro
wadzili do remisu 2:2. W dru

giej połowie więcej z gry mieli 
pogoniści. MKS Debrzno za
łatwił lęborczan w dogrywce 
i cieszył się z sukcesu. 
MKS Debrmo Pogoń Lębod(2j(2u!),po do-
giywce32 

Bramki: 1:0 Paweł Wegner (4), 2:0 Wegner (18), 
2:1 Sylwester Hanz (19), 2:2 Łukasz Kłos (41), 32 
Wegner (104). 
MKS: Słonka,Szostek, Ryhanycz, Wieczorek (114 
Łukaszuk), Dariusz Zabrocki, Uca(68Kłęjdysz), 
Władyczak, Kawczak, Stalka (98 W. Taras). 
Malmon (76 Płóciennik), Wegner. 
Pogoń Katzor, Wesser1ing(71M.Rekowski), Pie
trzyk, Kochanek, Haraszczuk (62 Foimela), B. 
Rekowski (46 Janowic), Miszkiewicz, Morawski 
(10 Stankiewicz), Sychowski, Kłos, Hanz. # 
(FEN) 
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