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Od redaktora 

Magdalena 
Olechnowicz 

Twarzą w twarz 
z uchodźcą 

T omek i Paulina ze Szcze
cina pojechali do Bel
gradu. To miał być nor

malny urlop. Tymczasem sta
nęli oko w oko z uciekającymi 
przed wojną Syryjczykami. 
Poznali ich tak naprawdę. Ja
ko ludzi. Nie takich, jakimi ich 
znamy z przekazów medial
nych, często - delikatnie mó
wiąc - mijających się z praw
dą. Oni rozmawiali z nimi 
na żywo. O ich problemach, 
potrzebach, a przede wszyst
kim o strachu. W tym mo
mencie polityczne poglądy 
nie miały żadnego znaczenia. 
Nie zastanawiali się, czy nale
ży przyjmować uchodźców 
do Polski. Oni wiedzieli, że 
tym ludziom trzeba pomóc. 
Tu i teraz. - Nasze sumienia 
dostały kopa wdu..- mówi 
wprost Tomek. 
On zrozumiał od razu, że 
tu nie ma czasu na dyskusje. 
Ci ludzie są w ogromnej po
trzebie. Oni nie jadą się wzbo
gacać w obcym kraju, tylko 
szukają bezpiecznego schro
nienia dla siebie i swojej rodzi
ny. Polecam ten artykuł 
wszystkim, którzy jeszcze ma
ją wątpliwości - str. 12-13.# 

Mistrzostwa w zbieraniu 
grzybów w Korzybiu 
Nadleśnictwo Warcino i Gmina 
Kępice zapraszają na IX Ogólno
polskie Mistrzostwa w Zbieraniu 
Grzybów. Odbędą się one w sobo
tę. 10 października. Początek im
prezy o godz. 9 na plaży przy jezio
rze w Korzybiu. O godz. 13.30 wrę
czenie nagród i rozstrzygnięcie 
konkursu na potrawy z grzybów. 
Jak co roku na miejscu czekać bę
dą na uczestników liczne atrakcje 
i niespodzianki. Organizatorzy za
praszają wszystkich. Zawody od
będą się bez względu na pogodę. 
(ACH)#©® 

VotwmtozVKtfmB 
Kursy walut NBP 

EUR ..4,2437 
GBP „5,7592 
CHF .3,8890 
«spadek ceny do dnia poprzed
niego wzrost ceny bez zmian 

W sobotę 

ł;iT« h i  tek 
Przepisy na dania 
z grzybów 

# Na czterech stronach 
znajdziecie przepisy na da
nia z grzybów leśnych oraz 
pieczarek i boczniaków. 

Społeczeństwo 
Nowy projekt: 
Witryna Pracy 50+ 

# Portal www.witrynapra-
cy.pl pomaga ludziom 
w szukaniu zatrudnienia. 

Kudmia 
Goji: najzdrowszy 
owoc świata 

# Pochodząca z Azji jago
da ma niepowtarzalny 
smak - słodki, z lekko gorz
kawymi nutami. 

R o o y w i a  
Książki i felietony 

# Publikujemy recenzje 
książek „Cywilni wojowni
cy. Najemnicy w ogniu woj
ny" Erika Prince a oraz „Zni
kasz" Christiana Junger-
sena. Mamy egzemplarze 
dla czytelników. Zaprasza
my także do lektury sta
łych weekendowych felie
tonów. 

Nie trzeba symbolicznego parytetu 
W Słupsku niektóre kobiety są 
dyskryminowane finansowo. 
Prezydent tego nie dostrzega. 

Był pan przeciwny wprowadze
niu parytetu płciowego 
do uchwały o zasadach nadawa
nia nazw ulicom w Słupsku. Dla
czego? 
Odbierałem ten projekt jako 
kolejną próbę medialnego za
istnienia przez prezydenta 
Roberta Biedronia. Sądzę, że 
wg niego tydzień bez newsa 
o nim w mediach centralnych 
to tydzień stracony. Tosię 
przekłada na pracę w mieście, 
bo to, co jest najważniejsze, 
bywa zaniedbywane. 
Z drugiej jednak strony ta me
dialna popularność prezydenta 
trochę Słupskowi służy, bo 
choćby z tego powodu pomogła 
nam premier Kopacz? 
Nie. Premier Kopacz wpisała 
się w popularność prezyden
ta, bo trwa kampania wybor
cza. Dała to, co dała, choć nie 
do końca tak, jak obiecywała, 
bo musimy dołożyć wkład 
własny. W rezultacie remon
tujemy mieszkania, które 
w niektórych przypadkach 
powinny być wyburzone. Ge
neralnie zagrożenie z tymi 
pieniędzmi jest takie, że one 
miały być przeznaczone 
na zapłatę w przegranym pro
cesie z Termochemem. Na ra-

- Radny Tadeusz Bobrowski: - Niektóre kobiety w mieście od lat 
zarabiają najniższe wynagrodzenie. To trzeba zmienić 

zie ta sprawa jest zawieszona, 
ale jeśli dojdzie do koniecz
ności zapłaty 24 milionów 
złotych z odsetkami, to będzie 
duży problem. 
Wróćmy jednak do sprawy pary
tetu płciowego. Czy sam ten ter
min pana drażni? 
Nie. To trzeba nazywać nawet 
dosadniej, bo w rzeczywistoś
ci chodzi o dyskryminację ko
biet. Zajmuje się tym wiele or
ganizacji. Rozumiem, że trze
ba z tym walczyć, ale nieporo
zumieniem jest wprowadza
nie parytetu do uchwały 
o nazwach ulic. 
Dlaczego? 

Już od wielu lat pracuję w róż
nych gremiach decyzyjnych 
w mieście i nigdy nie zetkną
łem się z sytuacją, aby kobie
ty były dyskryminowane pod
czas nadawania różnych 
nazw. Przeciwnie, gdy poja
wiały się takie propozycje, to 
były uznawane. Myślę, że tak 
będzie nadal. Dlatego uwa
żam, że w zakresie symbolicz
nym kobiety nie są dyskrymi
nowane. 
Ale kobiet-patronek. jak policzył 
prezydent, jest mało? 
Tak. To jest naturalne, bo ko
biety raczej zajmują się rodzi
ną i wychowaniem dzieci. 

Tak było, ale teraz coraz więcej 
kobiet wykazuje się dużą aktyw
nością w wielu dziedzinach życia 
społecznego. Nawet w Słupsku 
ważne stanowiska zajmuje coraz 
więcej kobiet. To chyba widać? 
Nawet żartowaliśmy z prezy
dentem Biedroniem, że teraz 
w Słupsku to mężczyźni są 
dyskryminowani, jeśli się 
spojrzy na instytucje podległe 
prezydentowi. 
Dlaczego tak się dzieje? 
Bo kobiety są bardziej predy
sponowane do pracy urzędni
czej. Gdybym był prezyden
tem, też bym je  wybierał. 
Czy w mieście dostrzega pan ja
kieś miejsca, gdzie kobiety są 
dyskryminowane? 
Widzę dyskryminację w wy
nagrodzeniu w niektórych 
grupach pracowniczych. Dzie
je się tak w placówkach oświa
towych, które zatrudniają tzw. 
kadrę pomocniczą, czyli ku
charki i obsługę szkół lub 
przedszkoli. Te osoby, choć 
często mają długi staż pracy, 
zawsze mają najniższe wyna
grodzenie krajowe. 
Pisaliśmy o tym w „Głosie". Pan 
też pytał o to w ratuszu. Czy 
można liczyć na zmianę? 
Na razie usłyszałem, że nie 
ma na to pieniędzy, bo potrze
ba 4 milionów zł. Uważam, że 
to głębszy problem. • ©® 
Rozmawiał 
Zbigniew Marecki 

O p t a t e t t o m i i j H * 2 4 4 i l  

Dolary na rakietywbazie 
ameiykańsłdejwRedzi<ovvie 
# Gość: - Przez bazę Słupsk został 
ubezwłasnowolniony. Nic w zakresie 
inwestycji o znaczeniu strategicznym 
dla miasta i okolic bez zgody Ameryka
nów nie będzie można zrobić. 
# Waldek1997: -To ze Słupska będzie 
taki poligon doświadczalny do testo
wania „eksperymentalnych" antyra-
kiet. Jak któraś nie wypali albo spadnie 
na miasto, to będziemy mieli pasztet!!! 
Niech sobie Amerykanie eksperymen
tuję z testowaniem rakiet balistycz
nych u siebie na pustyni Nevada, a nie 
nad 100-tysięcznym miastem. 
# Gość: - Agdzie dolary na odszkodo
wanie? 
S Gość: - Jakie odszkodowanie ? To 
my musimy zapłacić amerykańcom 
odszkodowanie za fatygę i rozłąkę. 
Zachciało się tarczy. Ci, którzy ją chcą, 
niech sobieją zabiorą za darmo i niech 
ją sobie wsadząw... 
# Przezorny: - Mam nadzieją, że zdą
żę się stąd wyprowadzić gdzieś, gdzie 
żyją bardziej normalni ludzie. • 
(ACH) 
©® 

Zdjęcie dnia 

• W ramach projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej „Detektywi historii" 
młodzież z IV i V LO oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych dotarła do osób 
tworzących spektakl 70 lat temu i go teraz odtwarza. W sztuce grają 
uczniowie z IV liceum. „Miłość matki" wystawiono w 1946 roku w Słupsku, 
a zrobili to uczniowie ówczesnego Gimnazjum Kupieckiego. Współczesną 
wersję będzie można obejrzeć w sieci na stronie Detektywi Historii. (GH) 
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Wydarzenia 

Kultura zmienia się 
teraz w ekosystem 
# Profesor John Holden z Londynu wygłosił wykład w Słupsku 

Słupsk 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24..pl 

Głównym gościem Regionalne
go Kongresu Kultury, który roz
począł się wczoraj w Słupsku, 
był prof. John Holden z City 
University w Londynie. 

W swoim wystąpieniu mó
wił o przekształceniach, które 
zachodzą we  współczesnej 
kulturze europejskiej. 

Jego zdaniem kultura już nie 
jest tworem dzielącym się 
na kulturę wysoką i niską, jak ją 
postrzegają tradycjonaliści, 
ale ekosystemem, w którym 
tak samo ważne są wytwory za
wodowych twórców, jak i pra

ce dzieci uczących się rysować. 
- W kulturze jak w przyro

dzie ważne są ssaki i mikroby, 
bo tworzą wzajemne powiąza
nia - przekonywał. 

W swoim wykładzie mówił, 
że ta zmiana w postrzeganiu 
kultury to m.in. efekt rewolucji 
technologicznej, która spowo
dowała, że teraz twórcą może 
być każdy. Zarówno profesjona
lista, jak i amator, który nawet 
w warunkach domowych mo
że stworzyć dzieło kultury war
te pokazania innym. 

Myśl prof. Holdena podjął dr 
Marcin Poprawski z Uniwersy
tetu Adama Mickiewicza w Po
znaniu, który prowadził dysku
sję po wykładzie profesora. Mó
wił o badaniach nad udziałem 
seniorów w kulturze, które nie-

dawno przeprowadzono w pra
wie 50 miastach w całej Polsce. 
Wynikało z nich, że spora grupa 
seniorów jest zainteresowana 
nowymi zjawiskami kultury, 
które tworzą młodzi. 

- Gdyby był pan prezyden
tem Słupska, co by mi pan ra
dził, aby w naszym mieście 
otworzyć kulturę na jej  nowe 
formy? - pytał prezydent Robert 
Biedroń. 

Wtedy usłyszał opowieść 
profesora o tym, jak był nasto
latkiem i razem z kolegami 
przygotowywał amatorskie 
przedstawienie teatralne. Zain
teresował się nim dyrektor 
miejscowego teatru, który za
rządził, że w jedną sobotę 
w miesiącu scena teatru była 
dostępna dla amatorów, którzy 

tam mogli zaprezentować swo
je dokonania. 

- Do nich dołączyli od razu 
inni twórcy amatorzy - opowia
dał prof. Holden. 

- To świetne pomysły. In
stytucje kultury powinny być 
dostępne dla amatorów - po
wiedziała nam jedna z liceali
stek, która słuchała dyskusji 
z prof. Holdenem. 

Uczestnicy kongresu mogli 
też obejrzeć dorobek słupskich 
instytucji kultury. 

Imprezie wczoraj towarzy
szyły odsłonięcie muralu oraz 
koncerty Izy Lach i zespołu 
Mikromusic. Dzisiaj drugi dzień 
kongresu i poznamy Kultural
ne DNA Słupska. O nim czytaj 
dziś w „Głosie Słupska". # 
©<E> 

Szkolenie na sali operacyjnej 
Zdrowie 

Kilkunastu lekarzy patrzyło 
na ręce dr. Zorana Stojceva. 
który przeprowadził pokazo
wą operację usunięcia guza 
laparoskopem. 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Operacją w słupskim szpitalu 
rozpoczęły się 12. Usteckie Dni 
Onkologiczne, na które przyjeż
dżają lekarze z całej Polski. 

Wczoraj przyglądali się opera
cji laparoskopowej usunięcia 
guza odbytnicy. 

- W większości szpitali takie 
zabiegi przeprowadza się 
otwierając brzuch pacjenta -
tłumaczył nam jeden z lekarzy. 
- Zabieg laparoskopowy wyma
ga bardzo dużych umiejętnoś
ci technicznych i doświadcze
nia lekarza, a pacjent szybciej 
wraca po nim do formy. 

Teraz, do niedzieli w Ustce 
będą trwały wykłady m.in. o le
czeniu nowotworów układu 
pokarmowego. # ©® 

• Lekarze z kilku polskich szpitali przyglądali się operacji 
laparoskopowego usunięcia guza z fragmentem jelita 

Biznesmen: 
słupski ratusz 
mnie szykanuje 
Słupsk 

Zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa 
przez urząd miejski złożył 
w słupskiej prokuraturze bi
znesmen Andrzej Opaliński. 

Alek Radomski 
aleksander.radomskj@gp24.pl 

Aleksander Jacek, prezes sto
warzyszenia Nasz Słupsk, do
starczył nowej władzy ratusza 
listę słupskich przedsiębiorców, 
którzy powinni być poddani 
kontroli, bo byli sojusznikami 
byłego prezydenta. Tak uważa 
przedsiębiorca Andrzej 
Opaliński, którego spółka była 
sprawdzana w zakresie podat
ku od nieruchomości. Biznes
men wystąpił do prokuratury 
z wnioskiem o zbadanie „legal
ności działań pracowników ra
tusza oraz udziału osób trze
cich w zakresie wykonywania 
władzy publicznej". Jak uza
sadnia, kontrole podatkowe je
go spółki to element gry poli
tycznej. Tym bardziej że ta za
kończona we wrześniu tego ro
ku nie wykazała uchybień. 
Oparto ją zaś o materiały uzy
skane przez urząd ze śledztwa 
prowadzonego przeciwko nie
mu a wszczętego z zawiado
mienia Aleksandra Jacka. Urząd 
o odpis z akt miał wystąpić po
wołując się prowadzone postę
powanie, choć wszczęto je mie
siąc później. Dostęp do samych 
akt śledztwa przed kontrolą 
miał za to Jacek i w tym kontek
ście mógł ujawnić tajemnicę 
śledztwa urzędnikom. 

Andrzej Opaliński wskazuje 
też, że prezes Naszego Słupska 
w listopadzie poprzedniego ro
ku sam został skazany prawo 
mocnym wyrokiem sądi  
za oszustwa podatkowe 
na szkodę urzędu. Tymczasen. 
w maju 2015 kandydować 
na prezesa SOSiR-u, gdzie za
kwalifikował się do drugiegc 
etapu, choć warunki konkurso
we wykluczały osoby karane. 

Słupski urząd spraw podat
kowych nie komentuje, zasła
niając się tajemnicą skarbową. 
Potwierdza, że Jacek, aplikując, 
złożył oświadczenie o niekaral
ności. Natomiast zaświadcze
nie z Krajowego Rejestru Kar
nego przed zatrudnieniem 
składa, ale zwycięzca konkur
su. - Cieszę się, że pan Opaliński 
interesuje się sprawami miasta 

Zbliża się proces 
w sprawie 

podpalenia moich 
aut - zaznacza 

Aleksander Jacek 

- komentuje Aleksander Jacek. 
- Ale zbliża się proces w sprawie 
o podpalenie aut. Jest to prymi
tywna próba obrzucenia mnie 
błotem. O sprawie podatków 
dowiedziałem się po fakcie, 
w sierpniu tego roku. Sprawa 
odbyła się zaocznie. Wniosłem 
o jej przywrócenie, aby móc się 
bronić. Reszta to nieprawda. 

Andrzej Opaliński nie chciał 
wczoraj z nami rozmawiać. • 
©® 

Poranek ocalony. Bar nie musi zwracać ministerstwu dotacji 
Słupsk 

Bar Poranek ocalony. PSS nie 
musi zwracać ponad miliona 
złotych Ministerstwu Finan
sów. Właśnie uprawomocnił 
się wyrok w tej sprawie. 

Monika Zadiarcewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

- Ministerstwo Finansów nie 
odwołało się od korzystnego 
dla nas wyroku Sądu Admini
stracyjnego, ten się właśnie 
uprawomocnił - mówi Eugenia 
Rębacz, prezes PSS Społem, 
które prowadzi bar Poranek. 

- Tym samym nie musimy od
dawać kwoty ponad miliona 
złotych, czego domagało się 
Ministerstwo Finansów. Bar Po
ranek jest ocalony. 

Przypomnijmy, że koniecz
ność zwrotu przez PSS Społem 
ponad miliona złotych dotacji 
plus odsetki to decyzja izby 
skarbowej, która w 2012 skon
trolowała, jak przygotowywa
no dania w Poranku i doszuka
ła się, że kucharki łączyły doto
wane produkty z tymi, na któ
re wówczas dotacji nie było. 
Konsternację prowadzących 
Poranek wzbudziło jednak to, 
że wcześniej przez cztery lata ci 
sami kontrolerzy ze 

skarbówki systematycznie 
sprawdzali wykorzystywanie 
dotacji ze Skarbu Państwa 
w Poranku, wówczas uwag nie 
mieli. 

- Tym samym utwierdzali 
nas w przekonaniu, że postępu
jemy dobrze - tłumaczyła Eu
genia Rębacz. 

Po tych kontrolach PSS Spo
łem stanęło przed koniecznoś
cią zwrotu dotacji za lata 2008-
2012. Pierwszą decyzją naliczo
no 37 tys. zł, które PSS Społem 
zapłacił. 

Jednak drugą decyzją nali
czono kolejne 589,5 tys. Trze
cia transza wyniosła ponad 486 
tys. zł. 

Po batalii z prawnikami na
głośnionej w mediach, ponow
nym rozpatrywaniu sprawy 
przez ministerstwo, Wojewódz
ki Sąd Administracyjny wydał 
decyzje o wstrzymaniu ko
nieczności zwrotu dotacji. 

- Na tę decyzje oczekiwali
śmy z niecierpliwością. Teraz, 
gdy się uprawomocniła, jeste
śmy już spokojni. Bar Poranek 
nadal będzie istniał, a wszyscy 
w nim pracujący nadal będą 
pracować - mówi prezes Euge
nia Rębacz. 

Konieczność spłaty miliona 
złotych groziłaby bankru
ctwem PSS Społem, w którym 
pracuje 130 osób. # ©® 

Rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom i kolejarzom 
szczere podziękowania za słowa współczucia 

oraz udział w ceremonii żałobnej 
śp. 

Henryka Zubelewicza 
składa Żona z Rodziną 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 września 2015 roku 
odeszła nasza kochana Mama, Babcia i Prababcia 

ś t p  Barbara Pianka 
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 3 października 2015 r. 

Msza św. odprawiona zostanie o godz. 12.00 w kościele w Łupawie, 
po czym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz w Łupawie. 

Pogrążona w smutku Rodzina 
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Prokuratura: 3 lata za wybuch 
# Wczoraj słupski sąd rejonowy zakończył proces przeciwko Pawłowi W., 
który spowodował wybuch gazu w kamienicy przy ul. Krasińskiego w Słupsku 

Z wokandy 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Trzech lat więzienia domaga się 
prokuratura dla 34-letniego 
obecnie Pawła W., który wje
chał samochodem w skrzynkę 
gazową. Obrońca wniósł o to, 
by oskarżonego nie karać wię
zieniem. 

W kwietniu 2013 roku 
słupszczanin wjechał po pija
nemu fordem mondeo 
w skrzynkę gazową kamienicy 
przy ul. Krasińskiego 14, uszko
dził przyłącze gazu i odjechał. 

Według słupskiej prokura
tury rejonowej, Paweł W. nie
umyślnie spowodował zdarze
nie, które zagrażało zdrowiu 
i życiu wielu osób oraz mieniu 
w wielkich rozmiarach. Uderze
nie w przyłącze spowodowało 
rozszczelnienie instalacji gazo
wej . Gaz zaczął się ulatniać i na
stąpił wybuch. Eksplozja do
prowadziła do zawalenia się 
ściany domu i pożaru. 

W mieszkaniach przebywa
ło wtedy 23 z 25 zamieszkałych 
tam lokatorów. Nikt nie zginął, 
ale dziesięć rodzin straciło dach 
nad głową. Dzisiaj po kamieni
cy nie ma śladu. 

Oskarżony odpowiadał tak
że za jazdę w stanie nietrzeź
wości. W chwili zatrzymania 
w jego mieszkaniu przez poli
cję miał w organizmie ponad 1,5 
promila alkoholu. 

Paweł W. przyznał się dojaz
dy po pijanemu. Twierdził jed
nak, że nie wiedział, iż uszko
dził skrzynkę gazową. Gdyby 
wiedział, nie odjechałby z miej
sca zdarzenia. Oskarżony 
przed sądem wyraził skruchę 
i przeprosił pokrzywdzonych 
lokatorów zawalonego domu. 

W sprawie zeznawało wielu 
świadków i kilku biegłych. Mia
ła zakończyć się wiosną, ale sę
dzia Joanna Hetnarowicz-Siko-
ra wznowiła proces, by do koń
ca wyjaśnić wszelkie wątpli
wości. Wczoraj zamknęła spra
wę, uprzedzając o możliwości 
zmiany kwalifikacji prawnej. 
Strony wygłosiły mowy końco

• Po wysłuchaniu biegłych sąd zakończył proces, wysłuchał stron 
i odroczył ogłoszenie wyroku na 9 października 

we. Prokuratura zażądała kary 
łącznej trzech lat bezwzględne
go więzienia. W tym pół roku 
za jazdę stanie nietrzeźwości 
i trzy lata za zdarzenie, którego 
skutkiem był wybuch gazu. 

Obrona domagała się nieizo-
lacyjnej kary. Adwokat Krystian 
Kasperski argumentował, że 

nie ma dowodów na to, by 
oskarżony wiedział, co się stało. 

Zdaniem obrońcy, Paweł W. 
nie miał takiej świadomości, bo 
gaz zaczął ulatniać się dopiero 
po tym, gdy oskarżony odje
chał. Natomiast o wybuchu do
wiedział się dopiero od poli
cjantów, którzy go zatrzymali. 

- Oskarżony nie kwestionu
je, że uderzył w skrzynkę i od
jechał do domu ani tego, że je
go zachowanie doprowadziło 
do takiego skutku - przemawiał 
adwokat Krystian Kasperski. 
- Jednak pytanie jest takie, czy 
miał on wiedzę, że uszkodził 
tak ważny element i czy - gdy 
odjeżdżał, miał świadomość, że 
doszło do rozszczelnienia insta
lacji gazowej. Prokuratura za
rzuca, że „oddalił się z miejsca 
zdarzenia bez powiadomienia 
mieszkańców i pogotowia ga
zowego". O czym miał powia
domić? 

Obrońca zwrócił uwagę 
na to, że Paweł W. jechał z kole
żanką, doszło do sprzeczki i au
to wjechało w skrzynkę. Rów
nież pasażerka nie zdawała so
bie sprawy z niebezpieczeń
stwa, bo później opowiadała 
znajomej, że „Paweł uderzył 
w skrzynkę pocztową". 

Obrońca podkreślił, że Pa
weł W. nie był karany, ma małe 
dziecko na utrzymaniu i musi 
pracować, by spłacić roszczenia 
finansowe. # 0 ®  

WYBORY /KONFERENCJA PIS 

PiS chce utworzenia 
nowego województwa 
Byłam zwolenniczką woje
wództwa pomorskiego, ale 
po latach doświadczeń zmie
niłam zdanie. Teraz jestem 
zwolenniczką powołania wo
jewództwa środkowopomor-
skiego - oświadczyła wczoraj 
posłanka Jolanta Szczypińska, 
słupska kandydatka PiS na po
sła w nowej kadencji Sejmu. 

Powiedziała to podczas 
wspólnej konferencji praso
wej ze słupskim radnym Ro
bertem Kujawskim, kandyda
tem PiS na senatora RP. Oby
dwoje mówili o obietnicach 
wyborczych, które PiS powta
rza już od kilku tygodni. 
Wspominali m.in. o podnie
sieniu do 8tys. zł kwoty wol
nej od podatku. 

- Przez 8 lat PO podniosła 
ją o 2 złote. Dlatego teraz ma
my kwotę wolną od podatku 
na poziomie państw afrykań
skich. Gdy ją podniesiemy 
do 8 tysięcy złotych, to 
słupszczanie ogółem zyskają 
50 milionów złotych, które bę
dą wydawać w Słupsku - mó
wił Robert Kujawski. (MAZ) 
©® 
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Najwyższe 
czytelnictwo w Słupsku. 

23 434 

Przegląd Sportowy 
9 743 

Gazeta Wyborcza 
8 076 

Polska Dziennik 
Bałtycki 

: 6116 
Fakt 

[ 
Kontakt z działem reklamy: 
Monika Madej 
Kierownik Działu Sprzedaży 
519503524 

* Mutacja Głosu Dziennika Pomorza 

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa, realizacja 
MiliwatdBrown, 02/2014 - 03/2015, wskaźnik CCS, 

byłe woj. słupskie, miasta 50 -100 tys. mieszkańców, 
n «107, opracowanie Polska. Press Sp. z 0.0. 

Już cała S6 z przetargami 
Słupsk 
Generalna Dyrekcja Dróg Kra
jowych i Autostrad ogłosiła 
dwa ostatnie przetargi na pro
jekt i budowę drogi ekspreso
wej S6. Chodzi o realizację od
cinka między Lęborkiem a ob
wodnicą metropolitalną Trój
miasta. Fragment przyszłej 
drogi ekspresowej podzielono 
na dwa przetargi, po dwa za
dania w każdym. Pierwszy 
przetarg obejmuje odcinek 
od miejscowości Leśnice 
do Łęczyc oraz węzłów Lębork 
Południe, Lębork Wschód i 

Łęczyce - liczy 17,4 km. Część dru
ga to 15-kilometrowy odcinek 
od Łęczyc do Luzina, gdzie pla
nowana jest budowa kolejnego 
węzła. Zakres drugiego przetar
gu to w pierwszej części 10,3 km 
trasy od Luzina do Szemud (po
wiat wejherowski) wraz z wę
złem. Ostatni odcinek 
ekspresówki to już 22,8 km 
dwupasmówki do Gdyni przez 
Chwaszczyno. 

Kto wybuduje Trasę Ka
szubską, dowiemy się 
w przyszłym roku. S6 pojedzie
my do 2020 roku. # ©® 
(OLO) 

Zmiana lidera prawyborów 
Prawybory 
Wczoraj o godz. 15 
na słupszczankę Katarzynę Bo
gusławską, kandydatkę na posła 
z gdyńsko-słupskiej listy Nowo
czesnej Ryszarda Petru, oddano 
3428 głosów. Tym samym zno
wu objęła prowadzenie w na
szym przedwyborczym plebi
scycie. Drugie miejsca zajmuje -
Piotr Muller, słupski kandydat 
na posła z listy PiS. Wczoraj ze
brał 3048 głosów. Prowadząca 
dwójka, która z dnia na dzień 
zmienia się na prowadzeniu, ma 
dużą przewagę nad innymi kan
dydatami. (MAZ) 
©® 

3428 3048 

BOGUSŁAWSKA 
Katarzyna 
Nowoczesna 
Ryszarda Petru 
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Przykra prawda jest taka. że najbardziej popularnym kierunkiem studiów w Polsce jest bezrobocie (...) Absol
wenci uczelni dowiadują się, że nie studiowali tego, co trzeba, a pracodawcy oferuję im zatrudnienie poniżej 
zdobytych kwalifikacji 
Ryszard Petru, lider partii .nowoczesna 

Wicedyrektor pomógł 
schwytać zboczeńca 

- Przeskoczyłem płot i ruszyłem za nim - opowiada bohater 

Polska 

Gonów Wklkopobkl 

Tomasz Rusek 
taisek@gazetalubuska.pl 

- Jestem przekonany, że ten 
mężczyzna dobrze zaplanował 
to wszystko i celowo wybrał na
sze uczennice. Są lekko upośle
dzone, ciekawe wszystkiego, 
ufne. Mam nadzieję, że zapom
ną spotkanie z nim - mówił 
nam wczoraj wicedyrektor Ja
rosław Chmiel, który osobiście 
pomógł w złapaniu zboczeńca. 
Historię jako pierwsza opisała 
czwartkowa „Gazeta Wybor
cza". 

Czujny kolega 
W poniedziałek przed szkołą nr 
14 w Gorzowie zjawił się szczu
pły mężczyzna, który zza pło
tu zagadnął dwie dziewięcio
letnie uczennice i namówił je  
do przejścia w ustronne miej
sce. Tam jedną z nich zmusił 
do dotykania go w miejsca in
tymne. 

Wszystko widział jednak 10-
letni kolega uczennic i to on za
alarmował szkołę. Pedagog, 

• - Kiedyś uprawiałem biegi. Ale przyznaję, że sprint za tym 
draniem mnie zmęczył - mówi wicedyrektor Jarosław Chmiel 

psycholog i wicedyrektor bły
skawicznie zapewnili uczenni
com opiekę, wezwali rodziców 
i policję. 

Działali szybko, bo napast
nik zapowiedział dziewczyn
kom, że wróci na kolejnej przer
wie. Wicedyrektor liczył, że to 
będzie szansa na schwytanie 

zboczeńca i osobiście uczestni
czył w zasadzce. 

Mamy cię! 
26-letni mężczyzna faktycznie 
wrócił! Ale kilkadziesiąt me
trów przed szkołą dzieci rozpo
znały go i wszczęły alarm. Zbo
czeniec rzucił się do ucieczki, 

jednak wicedyrektor Chmiel 
trenował kiedyś biegi i po prze
skoczeniu wysokiego płotu 
puścił się w pogoń. 

Zagonił zmęczonego ucieki
niera prosto w ręce policjan
tów. Sąd zgodził się na tymcza
sowe aresztowanie 26-latka. 
Spędzi za kratami trzy miesią
ce. Grozi mu nawet 12 lat wię
zienia. 

Bohaterowie 
W szkole wszyscy chwalą po
stępowanie io-latka, który wy
czuł, że o tym, co widział, mu
si powiadomić nauczycieli. -
Dzielny, rezolutny uczeń - mó
wi  o nim dyr. szkoły Teresa 
Byczkowska. Zastępcę też 
chwali, choć ten prosi: - Nie rób
cie ze mnie bohatera! Każdy 
z nas, nauczycieli, zachowałby 
się tak samo. 

Dziewczynkami i ich rodzi
nami zajął się psycholog. Jest 
nadzieja, że uda się im zapom
nieć to, co je spotkało. - Nie ut
rwalamy im tej historii - mówi 
J. Chmiel. 

Szkoła podjęła też decyzję, 
że zbuduje ogrodzenie, którym 
oddzieli się od garażowiska. • 

Logo Sejmu 
kosztowało 
50 tys. złotych 
Warszawa 

Nowego loga dla Sejmu doma
gał się jego były marszałek Ra
dosław Sikorski. Kosztowało 
dziesięć razy więcej niżto 
powstałe 4 lata wcześniej. 

Martin Dobski 
m.dobski@polskatimes.pl 

Ledwie cztery lata temu powsta
ło dotychczasowe logo Sejmu, 
które kosztowało 5 tys. zł. Nowe, 
zaprojektowane przez twórcę 
loga „Solidarności" Jerzego Jani
szewskiego, autor wycenił na 12 
tys., ale euro. 

Jak łatwo obliczyć, nowe lo
go jest droższe dziesięciokrotnie 
od tego powstałego cztery lata 
temu. Biuro prasowe Sejmu wyt
łumaczyło, że wraz z nowym lo -
giem zamówiono księgę identy
fikacji wizualnej, czyli szczegó
łową instrukcję, jak korzystać ze 
znaku graficznego. Pomysł za
chwala Radosław Sikorski, były 
marszałek Sejmu. Napisał 
naTwitterze:, Jerzy Janiszewski 
stworzył też logo Solidarności 
i księgę wizualizacyjną MSZ. 
Uważam, że jest najlepszy wPol-
sce". Protestujący w 2011 roku 
posłowie PiS-u zarzucali, że 

S EjJ M 
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE* 

FTTTTT 
S E J M  
R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  

P O L S K I E J  

• Na górze logo w^rte dziesięć 
razy więcej od starego 

powstały wtedy znak graficzny 
nie miał barw flagi narodowej. 
W dzisiejszej odsłonie są barwy, 
biało-czerwona jest litera „j" 
w słowie Sejm. Według informa
cji podawanej przez „Rzeczpo
spolitą" nowe logo zamówił jesz
cze marszałek Sejmu Radosław 
Sikorski. 

- Nasze władze zachowują się 
jak szejkowie w Arabii Saudyj
skiej, którzy mają duże nadwyż
ki pieniędzy - mówił „Rzeczpo
spolitej" poseł Prawa i Sprawied
liwości Maks Kraczkowski. # 

Wejdź 

WARIATOM DROGOWYM 

C025001969B 

na stopwariatom.pl 

Kochasz? 
Uważaj na pieszych. 
#0# fg t mg# m m n * m m m To mogą byc Twoi najbliżsi. 
620 000 odblasków dla pierwszaków od Fundacji PZU. 

© 
FUNDACJA 
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Świat - Muszę powiedzieć to wszystkim uchodźcom: Tak, niektóre schrony nie są wygodne, niektóre z nich bywają 
zatłoczone. Proszę was jednak, abyście nie wymagali zbyt wiele -
szef MSW Niemiec Thomas de Maiziere 

W skrócie 

KUÓW 
Rebelianci wycofają 
broń 
Kijów i prorosyjscy rebelianci 
podpisali w środę pakt o wyco
faniu całego arsenału broni 
z linii walk na wschodniej 
Ukrainie. Zarówno przywódcy 
rebeliantów, jak i przedstawi
ciele Kijowa ślubowali dotrzy
mać umowy. Międzynarodowi 
obserwatorzy podkreślili, że 
obie strony powtórzyły zobo
wiązanie z lutego o wycofaniu 
ciężkiej broni na odległość 15 
km od linii rozgraniczenia. Po
rozumienie to było wcześ
niej wielokrotne łamane. (AIP) 

MOSKWA 
MSZ Rosji: Warszawa 
musi potępić wandali 
Ministerstwo Spraw Zagra
nicznych Rosji wezwało Pol
skę, aby publicznie potępiła 
działania osób niszczących 
nagrobki żołnierzy radzie
ckich - podaje sputnik.news, 
powołując się na Radio Szcze
cin. Do podobnych aktów 
wandalizmu doszło ostatnio 
właśnie w Szczecinie. Niezna
ni sprawcy na Cmentarzu 
Centralnym ukradli pięć me
talowych gwiazd z pomników 
członków Armii Czerwonej. 
(AIP) 

WASZYNGTON 
Flaga Palestyny 
na siedzibie ONZ 
Przed siedzibą ONZ w No
wym Jorku po raz pierwszy 
zawisła flaga Palestyny. - To 
dzień pełen emocji, odczu
wam dumę - mówił prezy
dent Autonomii Palestyńskiej 
Mahmud Abbas. Abbas prze
mówił też na forum Zgroma
dzenia Ogólnego ONZ. 
W swoim wystąpieniu prezy
dent zaapelował do między
narodowej opinii publicznej, 
aby uznała Palestynę jako 
niezależne państwo. (AIP) 

RZYM 
Diesli nie kupią także 
we Włoszech 
Po Szwajcarii na zakaz sprze
daży aut Volkswagena z mani
pulowanymi silnikami Diesla 
zdecydowali się również Wło
si. Ilu aut dotyczy sprawa? 
W samej tylko Szwajcarii spra
wa aut z wadliwym oprogra
mowaniem dotyczy 180 tys. 
pojazdów. We Włoszech jest 
ich 2,5 tys. Eksperci szacują, 
że konsekwencje afery Volk-
swagena najbardziej dotkną 
Czechy oraz Węgry. (AIP) 

Waszyngton: Rosyjskie 
naloty nie zakończą wojny 

Rozpoczynając operację w Syrii, Rosja zamierza udowodnić, że rozdaje karty 

Damaszek 

Sylwia Ariak. Aleksandra Gersz 
redakcja@polskatimes.pl 

Zachód jest zaniepokojony 
pierwszymi rosyjskimi nalotami 
w Syrii. Waszyngton mówi, że 
w ten sposób nie pokona się 
Państwa Islamskiego, zwłaszcza 
że jak donoszą zachodnie źród
ła, rosyjskie bomby spadły 
na Homs, a tam nie ma 
dżihadystów. 

O tym, że rosyjskie samoloty 
bombardują miasta Homs 
i Hama wolne od Państwa Islam
skiego (ISIS), informowali m.in. 
przedstawiciele armii USA, fran
cuska dyplomacja oraz dowód
cy syryjskiej rebelii, tzw. Wolnej 
Armii Syryjskiej - pisze Reuters. 
Podobnego zdania jest sekretarz 
generalny NATO Jens 
Stoltenberg. Jak zaznaczył, Mos
kwa uprzedzała Zachód, że 
wspomoże militarnie prezyden
ta Syrii. Raz jeszcze podkreślił, 
że wspieranie Asada nie zakoń
czy wojny w Syrii. Tymczasem 
amerykański sekretarz stanu 
John Kerry podczas środowej se
sji Rady Bezpieczeństwa ONZ 
powtórzył, że syryjski dyktator 
nie może pozostać u władzy. 

Co chce ugrać Rosja, rozpo
czynając operację w Syrii? Jak 
przekonuje w rozmowie z Agen
cją Polska Press politolog dr Sła
womir Klimkiewicz, chodzi 
o trzy kluczowe kwestie: 
- Po pierwsze Moskwa chce po
kazać, że uczestniczy w grze, 

» W środę rosyjskie siły rozpoczęły bombardowanie w Syrii, na co wcześniej wyraziła zgodę rosyjska 
Rada Federacji. Celem rosyjskich samolotów Su-34 miały być wyłącznie bazy Państwa Islamskiego 

po drugie udowodnić, że bez 
niej rozładowanie tej skompli
kowanej sytuacji jest niemożli
we. Po trzecie chce pomóc 
Asadowi. Jak podkreśla ekspert, 
Moskwa m.in. za pomocą tub 
propagandowych przekonuje, 
że jeśli Asad upadnie, Syria 
wpadnie w ręce Państwa Islam
skiego. Swoimi działaniami 
Putin chce dać do zrozumienia, 
że odnosząc sukcesy w Syrii, za
sługuje na złagodzenie sankcji 
lub też ich odwołanie. 

- Rozpoczęcie operacji w Sy
rii było ważne z psychologiczne
go, politycznego, ale 
i wizerunkowego punktu widze

nia. Krok ten został przez część 
Rosjan przywitany z jadością. 
Czuli, że Federacja Rosyjska 
znów jest potęgą i wraca 
do okresu, kiedy się z nią liczo
no. Putin pokazuje, że nie został 
zmarginalizowany, znów jest 
w grze. Moskwa uznała, że sa
dzając Putina przy tym samym 
stole co Baracka Obamę, jest gra
czem, bez którego nie da się roz
wiązać problemu Syrii - konklu
duje Klimkiewicz. 

Tymczasem USA niepokoją 
się, że rosyjskie lotnictwo bom
barduje pozycje powstańców 
walczących przeciwko syryj
skiemu dyktatorowi, ale nie 

dżihadystów - mówił Kerry pod
czas zakończonej sesji Rady Bez
pieczeństwa ONZ. 

Kraje zachodnie, w tym USA, 
nie popierają Asada. Kerry pow
tórzył, że „Państwo Islamskie 
nie może być pokonane, dopóki 
trwa syryjski reżim". Szef bry
tyjskiego MSZ Philip Hammond 
dodał, że to Asad jesf winny te
mu, że w Syrii „rozkwitły ekstre-
mizm oraz ISIS". 

- Odrzucamy rady tych, któ
rzy twierdzą, że trucizna Asada 
jest lekarstwem na raka, jakim 
jest Państwo Islamskie - mówił 
Hammond, nawiązując do wy
stąpienia Władimira Putina 

na 70. sesji Zgromadzenia Ogól
nego ONZ w Nowym Jorku. Ro
syjski prezydent apelował wte
dy do Zachodu, aby poparły je
go i Asada w walce z ISIS. Putin 
przekonywał, że tylko współ
pracując z armią obecnego pre
zydenta Syrii, można pokonać 
islamskich terrorystów. Zapew
nił też, że Rosja nie zaangażuje 
się w działania lądowe w Syrii. 

Po rosyjskich nalotach pow
stało zamieszanie, na syryjskim 
niebie operują już nie tylko 
amerykańskie samoloty i ma
szyny krajów z nimi sprzymie
rzonych, ale także rosyjskie. 
Dlatego możliwe są na tym tle 
konflikty. Stąd pilna koniecz
ność spotkania rosyjskich i ame
rykańskich wojskowych, którzy 
uzgodniliby stanowiska swoich 
państw. 

Naloty na bazy Państwa Is
lamskiego w Syrii przeprowadza 
międzynarodowa koalicja sił po
wietrznych, na czele z USA. 
W środę rosyjscy dyplomaci 
przesłali Stanom Zjednoczonym 
oficjalne żądanie natychmiasto
wego wycofania amerykańskich 
samolotów wojskowych z prze
strzeni powietrznej Syrii - poda
ła telewizja Fox News, powołu
jąc się na źródło w administracji 
USA. USA poinformowały, że nie 
spełnią tych żądań . - Nic nie 
wskazuje na to, że zmienimy za
kres naszych operacji w Syrii 
- powiedział Fox News wyższy 
urzędnik resortu obrony USA. 
BBC podało, że w środę amery
kańskie wojska dalej bombardo
wały ISIS w mieście Aleppo. # 

Czy wymienią rosyjskich agentów na Nadię Sawczenko? 
Kijów 

Niewykluczone, że Rosjanie 
zechcą wymienić C2łonków lo
kalnych sił speqahiydh. którzy 
stanęli przed lAraińskan sądem, 
na piotkę Nadię Sawczenko 

Kazimierz Sikorski 
redakcja@polskatimes.pl 

Dwóch Rosjan, członków sił spe
cjalnych, stanęło we wtorekwKi-
jowie przed sądem. Zarzuca się 
im prowadzenie działań zbroj
nych przeciwko siłom ukraiń
skim. 

Oskarżonymi są: Jewgienij 
Jerofiejew i Aleksander Aleksan
drów, obaj są, jak twierdzi strona 
ukraińska, członkami elitarnego 
rosyjskiego GRU, osławionego 
wywiadu wojskowego. Pojmano 
ich w maju tego roku na wscho
dzie Ukrainy. 

Oficjalne stanowisko Rosji 
wich sprawie jest takie, że nieby
li oni agentami GRU. Prokurator 
będzie domagał się dla obu do
żywocia. Oskarżeni zaprzeczają 
wszystkim zarzutom. Jerofiejew 
powiedział w sądzie, że jego ze
znania zostały wymuszone. 
Aleksandrów z kolei upiera się, 
że jest niewinny. 

Pojawiły się już pogłoski 
o możliwej wymianie tych 
dwóch na 34-letnią ukraińską pi
lot Nadię Sawczenko, która zo
stała pojmana przez Rosjan 
w ubiegłym roku. Odpowiada 
ona teraz przed rosyjskim sądem 
za zabójstwo dwóch rosyjskich 
dziennikarzy. 

Sawczenko już wcześniej mó
wiła, że została pojmana przez 
prorosyjskich separatystów 
na wschodzie Ukrainy 
przed tym, jak zginęli dziennika
rze. Tydzień później separatyści 
przekazali ją siłom rosyjskim. 

- Jestem więźniem wojen
nym, zakładnikiem, nie przekro-

• Nadię oskarżono o zabicie 
dwóch rosyjskich dziennikarzy 

czyłam granicy Rosji, zostałam 
porwana - mówiła w sądzie 
Sawczenko. 

Obrońcy sądzonych Rosjan 
domagają się, by ich proces od
bywał się nie w Kijowie, ale 
w Ługańsku, gdzie zostali poj
mani. Ich zatrzymanie było wiel
kim sukcesem ukraińskich sił 
specjalnych, a jednocześnie do
wodem na zaangażowanie się 
Moskwy w konflikt na Ukrainie. 

Jak oświadczył BBC jeden 
z szefów ukraińskiej służby bez
pieczeństwa, pojmani byli człon
kami 220-osobowej grupy agen
tów rosyjskiego GRU, którzy 
działali w rejonie Ługańska. • 
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Europejska Czarne chmury 
federacja piłkar- wiszą nad Volk-
ska przekonuje, swagenem. 
że doping to Straty liczone 
rzadkość. Histo- są w miliardach 
ria jest inna dolarów 

[ str. 10 ] [ str. 11 ] 

Oni nie przyjeżdżają na zarobek. 
Uciekają ze swojego kraju przed 
wojną. Chcą tylko normalnie żyć 

Były takie czasy, kiedy to 
Turcy sprowadzali futra z Pol
ski... Rozmawiamy z dr Barba
rą Podolak z Instytutu Orien-
talistyki Uniwersytetu Jagiel
lońskiego 

[ str. 8 ] 

Wili 

Magdalena Olechnowicz 
magdalena.olechnowicz@gp24.pl 

W pierwszej kolej
ności wybierali
śmy obuwie dla 
kobiet i dzieci, 
wdrugiej kolejnoś
ci dla mężczyzn -

opowiada Tomek, który razem z Pauliną, 
włączył się w akcję pomocy uchodźcom 
w Belgradzie. - W miejscu, gdzie pomagano 
uchodźcom, było nerwowo. Nasze zakupy 
wypadły akurat w czasie, kiedy padał deszcz. 
Nic więc dziwnego, że wszyscy potrzebowa
li suchego obuwia. Wolontariusze w pierw
szej kolejności pomagali kobietom i dzie
ciom. A tutaj była największa kolejka. 
Uśmiech dziecka, które wcześniej miało po
marszczone stopy od mokrych butów - to 
chyba najlepszy dowód, że warto było po
móc. - W kraju konsekwentnie od jakiegoś 
czasu unikam dyskusji na temat uchodź
ców, szczególnie tych internetowych. Głów
nie dlatego, że większość jej uczestników 
jeszcze do niedawna nie wiedziała, gdzie 
leży Syria - tłumaczy Paulina. - Słowo 
uchodźcy nie schodzi z ust ludzi w tramwa
jach, kawiarniach, zakładach pracy, tylko 
często mam wrażenie, że zapominamy 
o tym, że za nim kryją się konkretni ludzie, 
że to z czym mamy do czynienia, to nie jest 
problem uchodźców, ale tragedia tysięcy 
zwykłychludzi. Ja też nie wiem jak jej zara
dzić, nie znam rozwiązania, mam wiele 
pytań i wątpliwości i też się boję... # 
Czytaj • str. 12-13 • Dzieci cieszyły się ze wszystkiego, co dostały od dobrych ludzi. Nareszcie nie marzną im stopy, bo dostały nowe buty. A i coś słodkiego się znalazło 

mailto:magdalena.olechnowicz@gp24.pl


08// Vlagazyn www.gk24.pi • www.gp24.pi • www.gs24.pi 

C025002525A REKLAMA 

My, Polacy, w kawie po turecku 
Były takie czasy, kiedy 
to Turcy sprowadzali 
futra z Polski... 
Rozmawiamy 
z dr Barbarą 
Podolak z Instytutu 
Orientalistyki 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Rozmowa 

Kazimierz Turkiewicz 
edakcja@gk.pl 

Wrzesień to miesiąc rocznic, m in. bitwy 
pod Wiedniem. Czy przeciętny Kowalski zda
je sobie sprawę, że gdyby nie wiedeńska wik
toria, być może nie piłby dziś kawy? 

Rzeczywiście, wśród zdobyczy w obo
zie pokonanych wojsk tureckich było wie
le worków kawy, ale Europejczycy znali ten 
napój jeszcze przed 1683 r. Kawę pito w We
necji, choć nie cieszyła się tam szczegól
nym wzięciem. Do jej spopularyzowania 
przyczynić się mógł jednak nasz rodak Je
rzy Franciszek Kulczycki, który po bitwie 
miał zostać obdarowany workami z ziarna
mi kawy. Swoją drogą w e  współczesnej 
Turcji króluje herbata, pije się jej bardzo du
żo, również w instytucjach publicznych. 

Skoro jesteśmy przy używkach. Ponoć t a  że 
palimy papierosy, to również sprawka 
ottomańskiego imperium. 

W sporej mierze. W dawnej Polsce tytoń 
przez długi czas był używany tylko w po
staci tabaki do kichania. Zwyczaj palenia go 
w fajce przejęliśmy od Turków. Przejęliśmy 
zresztą od nich także związane z paleniem 
słownictwo. Oprócz wspomnianej fajki, 
choćby takie słowa, jak cybuch, kapciuch 
czy lulka. A tak w ogóle, zasób turcyzmów, 
czyli zapożyczeń leksykalnych z języków 
grupy tureckiej, jest w polszczyźnie znacz
nie bogatszy, niż mogłoby się wydawać. Ja
ko przykład podam tu może taki zestaw: 
„Ułan - bohater na karym ogierze". Które 
z tych słów uznałby pan za turcyzmy? 

Alie wiem. może pvzymwtnik kary,bo jakoś ko
jarzy mi sięzwezyrem Kara Mustafą, którego 
Sobieski pobił pod Wiedniem. 

Z wyjątkiem przyimka „na" występują 
tu tylko turcyzmy. Oczywiście nie znaczy 
to, że wszystkie te słowa są rdzennie ture
ckie. Sami Turcy również zapożyczali z in
nych języków. Na przykład słowo filiżanka 
przyszło do nich z Chin, a tak popularny 
ostatnio majdan - z języka arabskiego. Sło
wa te następnie, via Turcja, zawędrowały 
do Polski. Najwcześniej zaczęły pojawiać 
się u nas słowa z języka tureckiego związa
ne z kwestiami militarnymi, m.in. z rodza
jami broni czy godnościami wojskowymi, 
religią oraz końmi, których admiratorami 
byli i Polacy, i Turcy. Są wśród nich: aga, ba
sza,jatagan, meczet, derwisz, rumak, bach
mat, czaprak. Kontakty handlowe wniosły 
z kolei do naszego języka sporo słów okre
ślających przedmioty użytkowe, ubiór czy 

• Doktor Barbara Podolak: Czy przeciętny Polak wie aż tak wiele 
na temat historii Turcji? 

żywność: bukłak, imbryk, burka, opończa, 
bakalie, chałwa, orkisz. Podaję tu tylko 
przykłady takich słów, ich pełniejsza lista 
byłaby naprawdę długa. 

Czyżby więc pcMzekadlo o siedzeniujak na tu
reckim kazaniu bytoniecto końca uzasadnione? 

To dwie różne rzeczy. Niegdyś Polak, je
śli znał łacinę, od biedy mógł się porozu
mieć z Włochem czy Francuzem, nato
miast turecki należy do innej rodziny języ
kowej, ma inną strukturę językową i chcą
cy nauczyć się go Polak musiałby poznać 
nie tylko nowe słownictwo, ale i nauczyć 
się innego sposobu konstrukcji zdań. Sytu
acji z pewnością nie ułatwiał używany 
wówczas przez Turków alfabet arabski. 
Kiedy kazanie tureckie zastąpiło występu
jące w pierwotnej wersji powiedzenia ka
zanie niemieckie, trudno dokładnie wska
zać. Bariera językowa nie była jednak spe
cjalną przeszkodą w przejmowaniu z Tur
cji różnych wytworów kultury materialnej. 
Przykładem może być olbrzymie zaintere
sowanie naszych przodków gromadzeniem 
zdobywanych czy kupowanych namiotów, 
dywanów, kobierców, broni. Dziś nazwali
byśmy to fascynacją Orientem. W przypad
ku noszonego ubioru - wzorowane na tu
reckich kontusze, żupany i pasy miały do
datkowo potwierdzać przekonanie szlach
ty o pochodzeniu od orientalnych Sarma
tów i tym samym o odróżnianiu się od chło
pów czy mieszczan. Inna sprawa, że ów 

orientalny strój szlachecki stał się z czasem 
polskim strojem narodowym. 

Czytakdużera zainteresowaniu dawnych Po
toków tureckimi wytworami towarzyszyło po
dobne zainteresowanie tym co polskie z tam
tej strony? Co wiedziano o nas w Turcji? 

. Do XVI wieku Turcy praktycznie nie inte
resowali się w ogóle Europą, traktując ją ja
ko jedną niezbyt interesującą masę ludzką. 
Jej mieszkańców uważali poniekąd za dzi
kusów - niekoniecznie bezpodstawnie. W ich 
zbiorowej pamięci, sięgającej czasu wypraw 
krzyżowych, Europejczycy zapisali się jako 
barbarzyńcy, którzy się nie kąpią, nie znają 
arytmetyki, nie potrafią budować porząd
nych twierdz. Nic dziwnego, że trudno dziś 
znaleźć w tureckich archiwach jakieś 
wzmianki o nas z tamtego okresu, nie licząc 
lakonicznych określeń Leh lub Lih, przeję
tych przez Turków od Bizantyjczyków. Do
piero w XVII wieku pojawiają się w doku
mentach pierwsze polskie nazwiska, acz nie
miłosiernie przekręcane. Wyjątkiem jest So
bieski, jakkolwiek opatrzony niepochlebnym 
epitetem „pies". Z Polski i w ogóle z Europy 
Turcy sprowadzali potrzebne im towary, ale 
o tym, że np. futro jest polskie, wiedział tyl
ko kupiec albo szef karawany. Przy okazji 
warto dodać, że saldo handlowe z Turcją mie
liśmy zdecydowanie ujemne. 

A czy takiej sytuacji nie była w stanie zmienić 
nasza dyplomacja? Wszak jeszcze w czasach 
Władysława Jagiełły wysłaliśmy do Turcji 
pierwsze poselstwo. 

Polska była krajem, który skierował 
do Turcji chyba najwięcej poselstw. Rzecz 
w tym, że w dyplomacji miała miejsce po
dobna asymetria naszych relacji, co w han
dlu. Turcy wysyłali do nas, ale dosyć rzad
ko, mało znaczących rangą kurierów, tzw. 
czauszów, zaś nasi ambasadorzy czy posło
wie w Konstantynopolu musieli czekać 
miesiącami na przyjęcie ich przez sułtana 
czy wezyra. 

Ale strona turecka chyba nadrobiła swoje za
niedbania. nie uznając zaborów Polski, gdy 
sułtan pytał o nieobecnego posła 
zLechistanu... 

W dokumentach historycznych nie ma 
nigdzie wzmianki na ten temat. Ta legen
da zrodziła się w XIX wieku, kiedy nasi po
litycy i romantycy zaczęli postrzegać daw
nego wroga jako sprzymierzeńca w walce 
0 odzyskanie niepodległości. Stąd też 
1 Wernyhora prorokujący o Turku, który 
napoi konia w Wiśle... W XIX stuleciu po
łączyła nas wspólnota losów, zaczęliśmy 
patrzeć na siebie jako narody wzajemnie 
się wspierające. Do Turcji, która otworzy
ła się wtedy szerzej na Europę, ruszyło 
wielu Polaków, którzy uciekali z Polski 
po kolejnych powstaniach. Byli wśród nich 
wojskowi, inżynierowie, architekci, leka
rze mający coś do zaoferowania państwu 
osmańskiemu. Wśród tych Polaków byli 
nie tylko Adam Mickiewicz czy Józef Bem. 
Władysław Kościelsłti został generałem ar
mii tureckiej i adiutantem sułtana, 
a pod koniec życia podarował Polsce zgro
madzoną przez siebie wspaniałą kolekcję 
broni. Konstanty Borzęcki, też turecki ge
nerał, był jednym ze współautorów kon
cepcji nowoczesnego państwa tureckiego. 
Bardzo cenił go, uznawał za „godnego 
pomnika ze szczerego złota" Mustafa 
Kemal Pasza, znany później jako Ataturk, 
tworzący świecką republikę. Prawnukiem 
Borzęckiego był Nazim Hikmet, jeden 
z bardziej znanych dwudziestowiecznych 
poetów tureckich. 

Czy wie się o nich dzisiaj w Turcji? 
Przeciętny Turek nic o nich nie wie. 

Po części może to wynikać z faktu, że wa
runkiem zrobienia tutaj kariery przez ob
cokrajowca było przejście na islam, z czym 
wiązała się również zmiana nazwiska. Ale 
z drugiej strony, czy przeciętny Polak wie 
aż tak wiele na temat historii Turcji? # 
©(E> 
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Wołomin już nie 
kojarzy się z mafią 
lecz ze SKOK-ami 
Według posłów Platformy SKOI<I-i to największa afera 
finansowa ostatnich lat. Twórcą kas jest - Grzegorz 
Bierecki. PiS rewanżuje się zarzutami na temat afery Amber 
Gold. Tyle że żadna z nich do dziś nie została wyjaśniona. 

Sieć kas i układów 

Jacek Deptuła 
jacek.deptula@pomorska.pl 

• • •  •••edy rok temu ekscytowali-
| ^ ^ ś m y  się cenami ośmior 

niczek i policzków woło-
MPlBk wych w sosie porto u Sowy 

L ^ i P r z y ^ d ó ł ,  Bankowy Fun-
• H l  ̂ H f c u s z  Gwarancyjny wypłacał 
klientom dwóch zbankrutowanych Spół
dzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredyto-
wych SKOK ponad trzy miliardy zł. BFG to 
państwowa instytucja gwarantująca wkłady 
klientów banków do 100 tys. euro. Jego za
soby finansowe pochodzą ze składek ban
ków, czyli - najprościej mówiąc - z kieszeni 
ich klientów. 

Teoretycznie siec kas SKOK to spółdziel
cza instytucja, której celem miała być - jak 
na świecie - „wzajemna pomoc, udzielanie 
tanich pożyczek wspólnie gromadzonych 
oszczędności, by udzielać sobie wzajemnie 
pożyczek po niskim koszcie. To głównie po
życzki na prowadzenie gospodarstwa domo
wego, na leczenie, na nagłe potrzeby". 

Kasy powstawały na początku lat 90. 
a głównym założycielem był Grzegorz 
Bieredd. Początkowo wiązano je z Solidar
nością. Do 1995 r. SKOKI funkcjonowały na
wet na podstawie przepisów o związkach za
wodowych. Ale myliłby się ktoś sądząc, że 
SKOKI stworzono pro publico bono. Z czasem 
stały się wielką instytucją parabankową, lecz 
niepodlegającą ani bankowym przepisom, 
ani państwowej kontroli. Dzięki temu miały 
konkurencyjne oprocentowanie, ulgi podat
kowe, a także - co ważne - polityczny parasol 
prawicowych ugrupowań, głównie PIS. 

- W1995 roku - mówi posłanka Grażyna 
Ciemniak, członkini sejmowej podkomisji 
ds. SKOK-ów - weszła w życie ustawa, która 
zmusiła kilkadziesiąt odrębnych kas do przy
musowego zrzeszenia się w Kasie Krajowej 
SKOK, której prezesem był Grzegorz Bierecki. 
Kasa Krajowa mogła kontrolować i nadzoro
wać wszystkie pozostałe. Dowcip polegał 
na tym, że 75 procent głosów na walnych ze
braniach miała Fundacji Polskich Związków 
Kredytowych, kierowana przez Biereckiego. 
Prezes miał więc niemal pełną władzę nad ro
zrastającą się siecią SKOK-ów, które dziś zrze
szają prawie dwa miliony członków. 

W 2006 roku Sejm podjął próbę podda
nia SKOK-ów państwowemu nadzorowi, lecz 
wniosek został odrzucony przez PiS. SKOK-
i nadal nie podlegały kontroli państwa. Do
piero ustawa z 2012 roku pozwoliła Komisji 
Nadzoru Finansowego (państwowy organ 

administracji nadzorujący polski rynek fi
nansowy) na kontrolę kondycji SKOK-ów. 

SKOK Wołomina 
Najbardziej spektakularną SKOK-ową plajtą, 
która kosztowała klientów polskichbanków 
3,2 miliarda zł, był upadek SKOK Wołomin 
i SKOK Wspólnota. 

- Okazały się bankrutami i dlatego BFG 
musiał wypłacić klientom Wołomina 2,2 mi
liardy zł, a Wspólnoty800milionów - ocenia 
Grażyna Ciemniak. - To de facto pieniądze 
klientów wszystkich banków. 

Podstawą powołania sejmowej podkomi
sji ds. SKOK-ów były wcześniejsze informa
cje o poważnych przekrętach w systemie kas. 
Na zamkniętym posiedzeniu Komisji Nadzo
ru Finansowego wmarcu tego roku o niepra
widłowościach informowali przedstawicie
le KNF, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz
nego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
iprokuratury. - Wpływ na decyzję o badaniu 
SKOKówmiał też fakt, że w 40 na 52 kasy to
czyły się postępowanie naprawcze, dwie ka
sy upadły, a BFG musiał wypłacić 3,2 mld zł 
rekompensat z tytułu gwarancji depozytów 
klientom Wspólnoty i Wołomina. Natomiast 
kolejne dwie kasy musiały przejąć banki, aby 
uchronić je  przed bankructwem. Udoku
mentowano też patologie w „czapie" - Kasie 
Krajowej SKOK zrzeszającej wszystkie kasy 
i do 2012 r. sprawującej nad nimi nadzór. 

Komisja powołała się też na doniesienia 
medialne i w raporcie napisała: „ Ustalenia 
dziennikarskie wskazywały na istnienie 
układu politycznego mającego na celu ochro
nę prywatnych interesów osób z Kasy Krajo
wej poprzez blokowanie zmian ustawowych 
w systemie SKOK, w zamian za pośrednie fi
nansowanie działalności politycznej z pie
niędzy spółdzielców". 

Na 52 kasy SKOK 
w 40 trwają 
postępowania 
naprawcze, 
awdwóchsą 
zarządy 
komisaryczne 

• Senator Grzegorz Bierecki w ciągu czterech lat podwoił swoje oszczędności. 

Na czym polegał tern układ? Najważ
niejszym elementem systemu SKOK stała 
się Kasa Krajowa, administrująca i kontro
lująca podległe SKOKI. Przez 17 lat jej sze
fem był Grzegorz Bierecki, dziś senator. -
W SKOK św. Jana z Kęt np. zarząd składał 
się z ojca, z zawodu kierowcy, jego syna 
i jednego figuranta - wyjaśnia posłanka 
Ciemniak. - Powstał tam rodzinny układ 
podejmujący absurdalne, szkodliwe dla ka
sy decyzje. Kupiono np. działkę, obciążo
ną 30-letnią dzierżawą. 

- Część kas okazała się „wydmuszkami", 
które nie miały własnych środków i niemal 
nie miały pracowników - zlecały prace fir
mom zewnętrznym - przekonuje posłanka. 

Cisza nad raportem 
Grażyna Ciemniak zastrzega, że spośród po
nad 50 kas są także i bardzo dobrze prowa
dzone: - Ale jestem przekonana, że powinna 
powstać sejmowa komisja śledcza ds. SKOK. 
To zbyt duża sprawa, by nie przyjrzeć się jej 
dokładnie. W grę wchodzą miliardy złotych 
i bezpieczeństwo klientów kas. 

Patologiczny był też związek ze wspom
nianą Fundacją Polskich Związków Kredy
towych założoną w 1990 r. przez Grzegorza 
Biereckiego. - Prezydentem fundacji był 
w jednoosobowym zarządzie także Bierecki. 
Był jednocześnie prezesem zarządu funda
cji i prezesem zarządu Kasy Krajowej. Prak
tycznie nie można go było odwołać. Wkrót
ce drugim członkiem zarządu został jego 
brat, a trzecim szef Rady Nadzorczej Kasy 
Krajowej... 

Bierecki był „podwójnym" prezesem 
i stąd fundacja zlecała Kasie Krajowej i na
dzorowanym przez nią SKOK-om płatne 
usługi. Prezes był też współwłaścicielem 

spółki Arenda, która wynajmowała lokale 
podległym Kasie Krajowej SKOK-om. 

Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. 40-
stronicowy raport sejmowej podkomisji 
wspomina o spółce SKOK Holding zarejestro
wanej w Luksemburgu. Jej prezesem jest też 
Grzegorz Bierecki pobierający dywidendy 
od wielu spółek związanych ze SKOK-ami. 
Z czasem holding rozrósł się o spółki świad
czące usługi krajowym SKOK-om, KNF sza
cuje, że tylko w 2013 r. ich wartość wynio
sła 93 min zł. 

Kiedy wiosną prokurator generalny An
drzej Seremet informował, że w sprawach 
SKOK toczy się w kraju blisko 2 tys. śledztw, 
prezes Bierecki odpowiedział w „Gościu Nie
dzielnym": „Mamy do czynienia z ludźmi, 
którzy nie mają żadnych hamulców, a pełnią 
najważniejsze urzędy w Polsce. Politycy PC 
(...) narażają na straty nie senatora 
Biereckiego czy jego kolegów, a miliony Po 
laków i Skarb Państwa. Swoim działaniem 
mogą doprowadzić do nieszczęścia". 

Oszczędności prezesa prezesów 
Jego majątek na miarę zwyczajnego zjada 
cza chleba jest gigantyczny. Wprawdzie mei 
nedżerowie zbranży bankowej zawsze zara 
biali najlepiej, ale nie można tego powiedzieć 
o spółdzielczych firmach. 31 lipca senator PiS 
Grzegorz Bierecki złożył oświadczenie ma
jątkowe, z którego wynika, że jest prawdzi
wym krezusem. Jego oszczędności w zło
tówkach to 12,2 miliona zł, w dolarach -13 
miliona i tyle samo w euro. Prócz tego mą 
udziały warte ponad 5 milionów zł, z któret 
go półroczny dochód to 1,5 miliona zł. J 

W porównaniu z oświdczeniem majątko? 
wym sprzed czterech lat senator PiS niemal 
podwoił swoje oszczędności. # ©® 
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Futbol też jest 
na dopingu. 
UEFA o tym wie 
Europejska federacja piłkarska przekonuje, 
że niedozwolone środki stosowane przez 
zawodników to bardzo rzadld przypadek. 
Wyniki badań i historia pokazują, że jest inaczej 

Piłka nożna 

Tomasz Biliński 
t.bilinski@polskatimes.pl 

U EFA chciała zabłysnąć. 
W tajemnicy sprawdzić, 
czy piłkarze biorą dopa
lacze. Ubiec dociekli
wych i wprowadzić coś, 
co przekona wszystkich, 

że mimo to futbol jest czysty. Po to zleciła 
przeprowadzenie badań 12 czołowym la
boratoriom w Europie. Naukowcy prze
analizowali 4195 próbek moczu pobranych 
od piłkarzy grających w Lidze Mistrzów, Li
dze Europy i mistrzostwach Europy w la
tach 2008-2013. Całość miała być tylko 
do wiadomości federacji. Ale do wyników 
dotarli dziennikarze brytyjskiego „The 
Sunday Times" i niemieckiej telewizji ARD. 

Ekipa ta sama, która w ostatnich mie
siącach opublikowała wyniki swoich 
śledztw, z których wynika, że mistrzowie 
olimpijscy i świata zdobywali medale 
po zastosowaniu środków dopingujących. 
Z nielegalnego wspomagania korzystali też 
biegacze z Afryki i sportowcy z Rosji. 

Badanie UEFA wykazało, że u 68 z 879 
piłkarzy (7/7 proc.) wyniki odbiegały 
od normy, jeśli chodzi o poziom testoste
ronu. Z jednej strony - może to nastąpić 
w sposób naturalny. Jest jednak możliwość, 
że to wynik oszustwa. Najprawdopodob
niej stosowania sterydów anabolicznych. 
Dzięki nim piłkarze są szybsi i wytrzymal
si. Błyskawicznie budują masę mięśniową. 
Są też skutki uboczne - agresja, paranoja, 
wahania nastroju, niewydolność wątroby, 
udar, a nawet zawał serca. Na boisku. Ale 
na to przymyka się oko. Futbol na najwyż
szym poziomie to ogromna kasa. 

- Badania rzucają światło na przeogrom
ną liczbę podejrzeń także w innych najlep
szych rozgrywkach w Europie - nie ma wąt
pliwości w rozmowie z „Sunday Times" 
Julien Baker, profesor z Uniwersytetu Za
chodniej Szkocji zajmujący się sterydami 
od 20 lat. - Presja, aby dostać się na najwyż
szy poziom, sugeruje, że problem może być 
jeszcze bardziej powszechny w niższych li
gach. Piłkarze i kluby mogą oszukiwać, by 
dołączyć do najlepszych - dodaje. 

Gdy dziennikarze dali znać europejskiej 
federacji, że wiedzą o wynikach badań i za
mierzają je upublicznić, t a j e  zbagatelizo
wała i przestrzegła przed wyciąganiem 
zbyt pochopnych wniosków. „Doping 
w piłce jest niezwykle rzadki" - napisała 
w oświadczeniu UEFA. Pochwaliła się przy 

tym, że z 2 tys. testów przeprowadzonych 
w ostatnich trzech sezonach tylko dwa by
ły pozytywne i dotyczyły używek, a nie 
twardego dopingu. Ciekawe. Wyniki suge
rują zatem, że odsetek jest mniejszy niż 
u naukowców, którym zlecili badania. 

Centrala przekonuje - i trudno nie przy
znać jej racji - że jedno badanie nie wystar
czy, by być pewnym stosowania dopingu. 
Szczególnie że mogły na nie mieć wpływ 
czynniki zewnętrzne, bo nie były one pro
wadzone w jednakowych warunkach. 
A podstawową sprawą jest brak analizy 
próbki B. Efekt przedsięwzięcia to założe
nie piłkarzom paszportów biologicznych. 
Coś, co stosowane jest w kolarstwie czy lek
koatletyce. Coś jakby książeczka zdrowia. 
Pozwoli zidentyfikować wahania poziomu 
sterydowego podczas badań kontrolnych. 

- Nie jestem zaskoczony tym, co się 
dzieje w dzisiejszym futbolu. Stawka jest 
za wysoka. Kluby wszędzie szukają prze
wagi nad rywalem. Pod względem dopin
gu piłka niczym nie różni się od kolarstwa 
czy lekkiej atletyki - stwierdza Graeme Sou-
ness, legendarny pomocnik Liverpoolu, 
który trzy razy wygrał Ligę Mistrzów i pięć 
razy był mistrzem Anglii. 

Dla niego doping to nie nowość. 30 lat 
temu, będąc graczem Sampdorii, patrzył 
z niedowierzaniem, gdy jeden z najbardziej 
znanych piłkarzy na świecie oszukał kon
trolerów. I to za ich przyzwoleniem. Wylo
sowany z nim do badania po meczu zawod
nik, którego nazwiska nie chce zdradzić, 
podmienił pojemniki z moczem. - Klubo
w y  lekarz dał swoją próbkę. Nigdy wcześ
niej czegoś takiego nie widziałem - opo
wiada w rozmowie z „Sunday Timesem". 

Przypadków było więcej. Dwa lata temu 
naukowcy z berlińskiego Uniwersytetu 
Humboldta opublikowali raport, według 
którego od 1950 do 1990 r. sportowcy 
z RFN, wśród nich piłkarze, stosowali nie
dozwolone środki. Przyznał to mistrz świa
ta Paul Breitner, który wygrał mundial 
w 1974 r. Ówcześni wicemistrzowie, Holen
drzy, też mieli grać na wspomagaczach. 
Przyznał się do tego bramkarz wicemi
strzów świata z 1982 r. Harald Schumacher. 
W latach 90. podejrzewano piłkarzy Juven-
tusu, na początku XXI w. wpadł Edgar 
Davids (wówczas notabene również gracz 
Juve). FIFA zazwyczaj przymykała oko 
i mimo otrzymywania informacji o dopin
gu zamiatała sprawę pod dywan. Maszyn
ka do zarabiania pieniędzy mogłaby się 
popsuć. Chyba że ktoś władzom światowej 
federacji nie pasował. 

Kimś takim był Diego Maradona, naczel
ny krytykant FIFA. Po raz pierwszy wpadł 
w 1991 r., tyle że wówczas chodziło o koka
inę (na której zażywaniu przyłapano rów

nież jego kolegę z reprezentacji Claudio 
Caniggię), a nie o typowy środek dopingu
jący. „Klasyczna" była dopiero druga wpad
ka, gdy podczas mundialu w1994 r. wykry
to u niego efedrynę. W kwestii kokainy 
dziwne może się wydać jednak to, że Ar
gentyńczyk narkotyzował się od 1983 r., co 
sam później przyznał. Czemu nie został 
złapany wcześniej? 

- System badań jest niewłaściwy. Ma 
mnóstwo luk i błędów, przez które doping 
jest niemalże niewykrywalny. Poza tym 
dbają o to klubowi lekarze. W piłce najczęś
ciej badany jest tylko mocz, w którym sto
sowanie erytropoetyny (EPO, zwiększają
ca siłę i wydolność) jest nie do zdemasko
wania. W futbolu nie ma chęci, by oczyś
cić go z dopingu - stwierdził dwa lata temu 
w hiszpańskim dzienniku „Marca" Inaki 
Badiola, były prezes Realu Sociedad, któ
ry przyszedł do klubu, zastępując Jose 
Luisa Astiarazana (on z kolei został prezy
dentem całej Primera Division). - Dokład
nie 327 443 euro wydano na leki, które nie 
zostały dokładnie opisane, a kwota była 
niezarejestrowana. Było to wtedy, gdy Re
al Sociedad zostawał wicemistrzem Hi
szpanii (sezon 2002/2003). Pieniądze trafi
ły do Eufemiano Fuentesa - cytował 
Badiolę brytyjski „The Telegraph". 

Fuentes. Teoretycznie ginekolog, 
w praktyce król dopingu. Hiszpański lekarz 
zasłynął dzięki niedozwolonym środkom 
podawanym sportowcom na różne sposo
by, i to od kilkudziesięciu lat. Dwa lata te
mu dobiegła końca operacja „Puerto" pro
wadzona przez policję. Fuentes został ska
zany. Wpadł w 2006 r., gdy w jego miesz
kaniach znaleziono aparaturę do nasyca
nia krwi tlenem i ponad 200 woreczków 
z krwią. Do tego ponad 100 różnych leków, 

Piłkarzom, 
u których wykryto 
nieprawidłowości 
w badaniach, nic 
nie grozi. Analiza 
zlecona przez UEFA 
była anonimowa 

a wśród nich EPO i sterydy. Znaleziono też 
notatki z zaszyfrowanymi nazwiskami 
58 klientów i faktury. 

Najbardziej oberwało się kolarzom . Ale 
sam Fuentes, już skruszony, przyznał, że 
cykliści stanowili zaledwie 30 proc. jego 
klientów. Reszta to lekkoatleci, tenisiści, 
pięściarze i - rzecz jasna - piłkarze. Według 
francuskiego dziennika „Le Monde" 
z usług „szarlatana dopingu" korzystały 
cztery hiszpańskie kluby: FC Barcelona, Re
al Madryt, Valencia i Betis Sewilla. 

Królewscy i Barcelona podały gazetę 
do sądu i wygrały, choć dziennikarz „Le 
Monde" Stephane Mandard zarzekał się, 
że gdy rozmawiał z lekarzem, ten pokazał 
mu rozpisane plany dla piłkarzy Barcy 
i Betisu, a w nich nazwiska i informacje, co 
i kiedy brać. Oficjalnie wiadomo również, 
że klub z Katalonii dwukrotnie oferował 
Fuentesowi pracę (w 1996 i 2002 r.). 

Gdy już Fuentes został skompromito
wany, oferował teksty pod tytułem „Jak 
przygotowałem zespół do Ligi Mistrzów". 
Wyznał, że gdyby zdradził wszystko, co 
wie, to reprezentacja Hiszpanii zostałaby 
pozbawiona wielu sukcesów, z tytułami 
mistrza świata i Europy włącznie. Xavi był 
oburzony. Na łamach dziennika „Marca" 
zapewniał, że nie ma mowy, by któryś z je
go kolegów z kadry stosował doping. 
Cristiano Ronaldo też stwierdził, że w pił
ce nie ma dopingu, ale dodał, że nie da so
bie głowy uciąć, że ktoś gdzieś nie oszuku
je. Jeden ze świadków w procesie Fuentesa, 
były kolarz Jesus Manzano, przyznał, że 
w klinice doktora widział hiszpańskich 
i brazylijskich piłkarzy. 

Materiały zgromadzone przez Fuentesa 
dotyczące nie tylko piłkarzy pozostały nie
ujawnione. Chciały tego Światowa Agen
cja Antydopingowa (WADA), a także Mię
dzynarodowa Unia Kolarska (UCI) oraz 
Włoski Komitet Olimpijski (CONI). Wnio
sek odrzucił sąd, argumentując, że 
upublicznienie materiałów naruszałoby 
zagwarantowane w konstytucji prawa oby
watelskie, i zarządził zniszczenie dowo
dów. Samego Fuentesa skazał na rok wię
zienia w zawieszeniu i 4,5 tys. euro grzyw
ny. Tylko tyle, bo wtedy w Hiszpanii nie by
ło prawa antydopingowego, więc został 
ukarany z paragrafu „zagrożenie dla zdro
wia publicznego". 

Piłkarzom, u których wykryto niepra
widłowości w badaniach zleconych przez 
UEFA, nic nie grozi. Federacja nie chciała 
wyłapać oszustów, a jedynie zbadać, jak 
duży jest problem. Bo że taki istnieje, jest 
pewne. Dlatego badania były anonimowe. 
A piłka się kręci - jak licznik wpływów 
od sponsorów. • 
©® 

• Naukowcy zbadali próbki moczu piłkarzy grających w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i mistrzostwach Europy 
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Czarne chmury nad Volkswagenem 
Afera 

Liczone w miliardach 
dolarów straty. Tych 
wizerunkowych nikt 
nie jest w stanie w tej 
chwili ocenić. I już je
den wielki przegrany, 
prezes największego 
motoryzacyjnego gi
ganta na świecie, który 
podał się do dymisji 

David Charter 
redakcja@gk.pl 

Gdyby nie afera Volkswagena z oszukań
czymi czujnikami spalin, Martin 
Wiaterkom zostałby jak nic na kolejne lata. 

Zdaniem specjalistów gigantyczna afe
ra, na trop której wpadła amerykańska 
agencja federalna, dotknęła nawet 11 min 
pojazdów. Rządy wielu krajów domagają 
sie od Volkswagena wyjaśnień. A w samych 
Niemczech gorąca atmosfera. Mówi się, że 
na tej aferze stracą nie tylko inne firmy mo
toryzacyjne, na które padnie podejrzenie, 
że też mogły manipulować przy swoich au
tach, ale padł również cień na przysłowio
wą niemiecką solidność. 

Wszystko zaczęło się od rewelacji ame
rykańskich mediów, które ujawniły mani
pulacje Volkswagena z emisją spalin mon
towanych w swoich autach silnikach Dies
la. Specjalny czujnik zaniżał je, choć bada
nia wskazywały na zachowanie norm, to 
były one przekroczone kilkadziesiąt razy. 

Winterkom albo wiedział o używaniu 
specjalnego oprogramowania służącego 
manipulowaniu pomiarem zawartości 
szkodliwych substancji w spalinach i w ta
kim wypadku musi wziąć na siebie odpo
wiedzialność. Albo nie był świadomy tego 
procederu, co oznacza, że za swoją niewie
dzę zapłaci wysoką cenę. 

Wpływowy dziennik „Die Welt" napi
sał, że afera grozi przetrwaniu niemieckie
go giganta samochodowego. Ujawnienie 
kantów, do jakich posuwał się koncern 
w kwestii pomiaru zawartości spalin 
w swoich samochodach ma fatalny wpływ 
na reputację. Volkswagen to symbol suk
cesu niemieckiej inżynierii. To tu zaprojek
towano i wyprodukowano trzy z dziesię
ciu najlepiej sprzedających się aut świata -
garbusa, golfa i passata. 

Volkswagen powstał w 1937 roku za rzą
dów nazistów. Miał on na żądanie Adolfa 
Hitlera wyprodukować - wzorem Forda 
w USA - dostępne dla każdego „auto dla lu
du" . Po wojnie zakłady znalazły się w stre
fie zarządzanej przez Brytyjczyków. Ironia 
losu polega na tym, że ożyły one dzięki 
pewnemu brytyjskiemu oficerowi, który 
twierdził, iż winny wrócić do produkcji dla 
armii. W niedalekiej przyszłości Volkswa
gen stał się symbolem niemieckiego cudu 
gospodarczego. Analitycy od lat ostrzega
li, że spółka zmierza ku upadkowi z powo

du obowiązującej w niej nepotycznej kul
tury zarządzania powodującej, iż fawory
zowanie swoich i więzy rodzinne liczyły 
się bardziej niż inżynierska uczciwość dzia
łania. Dodajmy jeszcze dużą reprezentację 
związków zawodowych w 2Q-osobowej ra
dzie nadzorczej, które stawały na drodze 
planom restrukturyzacji i zwiększenia wy
dajności. Większość akcji Volkswagena 
wciąż należy do Porsche Automobil Hol
ding SE i Porsche GmbH, które z kolei kon
trolują członkowie rodziny założyciela 
Ferdinanda Porsche. Niemiecki dziennik 

„Der Tagesspiegel" napisał, ze Winterkoma 
może zastąpić 62- letni szef (od 2010 roku) 
działu aut sportowych Porsche Matthias 
Muller. Pikanterii sprawie nadaje fakt, że 
on sam jest... protegowanym Winterkoma. 

Winterkom wylewnie przepraszał za ca
łe zdarzenie, ale ani słowem nie wspom
niał o ewentualnej rezygnacji. Złowróżbnie 
natomiast wygląda fakt wstrzymania po
parcia dla niego przez jednego z jego głów
nych sojuszników w radzie koncernu, pre
miera rządu Dolnej Saksonii Stephana 
Weila, który przedtem popierał go w kon

fliktach z właścicielami. -Nie mam zamia
ru wyprzedzać nadchodzących intensyw
nych dyskusji i nie będę komentował żad
nych szczegółów czy ewentualnych skut
ków - odparł Weil pytany w e  wtorek 
o przyszłość Winterkoma. Wiedział, co mó
wi, bo Winterkom prezesem już nie jest. 
Los Winterkoma został przesądzony, ale 
ważniejsze jest, jak z kryzysem poradzi so
bie niemiecki końcem. Pardon, koncerny... 
Bo mówi się, że przy czujnikach spalin 
kombinowali też inni producenci samocho
dów, konkurencji Volkswagena. • 

KREDYT BIZNES LIDER 
• decyzja do 24 godzin 
• gotówka na koncie nawet w 48 godzin 
• minimum formalności 

P O co chodzi 
walerze? 

Volkswagen w 11 mi
lionach samochodów 
z silnikami dieslowski-
mi instalował specjal
ne oprogramowanie. 
Potrafiło ono ustalić, 
że prowadzony jest 
pomiar emisji spalin 
i przestawić silnik 
na oszczędny tryb 
pracy, gwarantujący 
nieprzekraczanie 
norm szkodliwych 
substancji w spali
nach. 

W ZMIENIAJĄCYM SIE ŚWIECIE 
KREDYT DLA FIRM 
MA BYĆ TANI I SZYBKI 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy uL Kasprzaka 10/16,01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł 
w całości wpłacony. 

C025002475A 

Bank 
zmieniającego się 

świata 
BGZ BNP PARIBAS 
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•To chyba najlepszy komentarz odnośnie losu uchodźców. Oni uciekają przed wojną. Trzeba im pomóc 

• Takie obrazki rozczulają najbardziej. Rodzice chcą 
dla swych dzieci normalnego, bezpiecznego życia 

• Ten chłopiec za chwilę otrzyma nowe buty kupione dzięki pomocy szczecinian 
Wcześniej stopy miał pomarszczone od wilgoci 

• Centrum pomocy uchodźcom w Belgradzie. Tutaj 
mogą liczyć na darmowe jedzenie, ubranie, buty 

Stojąc twarzą w twarz z u 
Dyskusje „za czy przeciw uchodźcom"? Tam, na miejscu, 
w Serbii, to nie ma znaczenia. Liczą się tylko ludzie. Ci, 
którym można pomóc. To nie są są obrazki z telewizora. To 
jest prawdziwe życie, które nigdy nie jest czarno-białe 

Z Belgradu 

Tomasz Kuczyński 
tomasz.kuczynski@polskapress.pl 

W ostatnim czasie 
do Europy uciekło 
kilkaset tysięcy 
uchodźców, głów
nie z Syrii, ale też 
z Erytrei, Iraku, 

czy Afganistanu. Tysiące są w drodze. Jed
ni przyjmują ich z otwartością, inni skan
dują „Polska dla Polaków". Emocjami świa
ta nie zmienimy. A co możemy zrobić? 
Na przykład kupić kilka par butów. 

Uchodźcy w „realu" 
W mediach z jednej strony oglądamy kobie
ty z dziećmi, rodziny szukające lepszego ży
cia, z drugiej - młodych, rześkich mężczyzn, 

którzy zamiast bronić własnego kraju, wy
jeżdżają do Europy, zostawiając w Syrii ca
łe rodziny. 

Jak to wygląda naprawdę? Nie przez pry
zmat internetowego hejtu, czy wymuska
nych relacji telewizyjnych i prasowych? Ow
szem, wśród uchodźców więcej jest mło
dych mężczyzn. Jednak w punkcie pomo
cy, czy w miasteczkach namiotowych 
w oczy rzucają się przede wszystkim kobie
ty z dziećmi. W tej sytuacji nie ma miejsca 
na akademickie dyskusje. Liczy się pomoc. 
Tu i teraz. W końcu - jak wszyscy wiemy -
prawda leży pośrodku. 

- Obawiamy się, ponieważ jest to bardzo 
głęboki kryzys. Tak jakw biologii, strach jest 
pewnym odczuciem, które służy przetrwa
niu - tłumaczy dr Anna Królikowska z In
stytutu Socjologii Uniwersytetu Szczeciń
skiego. - Ważne jest to, w jaki sposób ta spra
wa jest przedstawiana. Czy w sposób 
zideologizowany. Możemy mieć różne, 
skrajne interpretacje. Od „huraoptymi-
stycznych" zapewnień, że nie wiążą się 

z tym żadne zagrożenia, a ci, którzy mają 
inne zdanie są jakimiś oszołomami. Albo 
będziemy zupełnie zamykać na tych, któ
rzy potrzebują pomocy. Potrzebne jest z jed
nej strony szybkie działanie, a z drugiej do
bre rozeznanie. 

Z uchodźcami w hostelu 
Tu zaczyna się skromna relacja z podróży 
do Serbii, do kraju, który dla wielu tysięcy 
uchodźców jest przystankiem w drodze 
do upragnionego raju. 

Wraz z moją znajomą Pauliną dociera
my do Belgradu, wysiadamy z autobusu 
i od razu trafiamy w sam środek wydarzeń. 
Kiedy opuszczaliśmy Polskę, media dopie
ro rozkręcały się w doniesieniach na temat 
uchodźców. Wcześniej, raz na jakiś czas, do
wiadywaliśmy się o zatopionym statku, 
o śmierci kilkunastu, kilkudziesięciu, kil
kuset osób. A tu równolegle z naszym wy
jazdem rozpętała się medialna burza. 

Na dworcu odbiera nas Milan. Bośniak, 
który mieszka w Belgradzie. Tutaj szuka 
pracy bezskutecznie od kilku miesięcy. Ale 
na Bałkanach lekko nie jest. Nic dziwnego 
więc, że uchodźcy nie chcą tutaj zostać. Z te
go samego powodu nie po drodze im do Pol
ski. Ale i Belgrad to tylko przystanek. Jeden 
z wielu. W tym przypadku jednak na trochę 
dłużej. 

Ile będą czekać na autobus albo pociąg? 
Często nie wiedzą. W namiotach koczuje 

kilkaset - a może kilka tysięcy - osób. Wi
dok jest wstrząsający. Jest brudno. Władze 
robią jednak wszystko, co mogą skromny
mi środkami, żeby był porządek. Podsta
wiono beczkowóz z wodą. Są przenośne to
alety. Systematycznie miasto jest sprząta
ne. Uchodźcy mają pomoc lekarską. Miesz
kańcy nie reagują agresywnie. O dziwo, pra
wie nie ma policji. Jest bezpiecznie. 

Niektórych stać na zapłacenie za nocleg. 
Przypadkiem spędzamy noc w jednym 
z hosteli z grupą uchodźców z Syrii. Rozma
wiamy z byłym nauczycielem wychowania 
fizycznego. Wychudzony, nie wygląda 
na atletę, chociaż można dostrzec echo 
sportowego trybu minionego życia. Opo
wiada nam, co przeżył w drodze do Belgra
du. Nie było lekko. Ale te wszystkie histo
rie znamy. Inaczej jednak brzmią wysłucha
ne na żywo. 

Płynął zatłoczoną łodzią. Z Turcji 
do Grecji. Długą na cztery metry, na pokła
dzie 35 osób. Pokazuje nam zdjęcia zrobio
ne telefonem komórkowym. Tłumaczy, że 
musiał uciekać, bo w Syrii nie da się żyć. 
Często dochodzi do bombardowań. Chciał
by pracować w zawodzie, ale nie ma takiej 
mbżliwości, szkoły nie funkcjonują. Po
dobnie jego przyjaciele. Jeden z nich jest 
bankierem. Uciekli z ojczyzny w trójkę. 
Sam wziął ze sobą córkę siostry. Ona zosta
ła, teraz liczy na brata. Chcieli dostać się 
do Niemiec albo do Holandii. Tam mają 
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• Prawicowe środowiska zarzucają mediom manipulacje. - Tam są prawie wyłącznie młodzi mężczyźni - krzyczą. Owszem, jest ich więcej. Ale to widok kobiet z dziećmi porusza najbardziej. Matki pragną, 
aby ich dzieci mogły żyć w bezpiecznym kraju. Nie uciekają, aby zarobić i się wzbogacić. Chcą, aby ich dzieci miały co jeść i mogły się uczyć w szkołach 

hodźcą z Syrii 
znajomych, którzy pomogą im na starcie. 
Nie wyglądają na takich, którzy jadą do Eu
ropy po wysoki socjal. Pomimo tego, co 
przeżyli, widać optymizm. A może nadzie
ję? Obawiali się tylko, że nie uda im się 
przekroczyć granicy z Węgrami. A wtedy 
jeszcze sytuacja nie była tak napięta jak dzi
siaj. Węgiefski mur dopiero powstawał, 
przejścia były jeszcze otwarte. Dzień, dwa 
dni później zaczęły docierać do nas infor
macje, że międzynarodowe pociągi z Bu
dapesztu nie kursują. Przejścia graniczne 
są zamknięte. Od naszego przyjazdu 
do Belgradu wszystko działo się tak szyb
ko, że bez stałego dostępu do Internetu nie 
byliśmy na czasie. Tym bardziej uchodźcy. 
Jednak nie wszyscy mają iPhone'y i stały 
dostęp do Internetu. Jak tłumaczył nam je
den z wolontariuszy w centrum pomocy 
w Belgradzie, który przyklejał rozkłady jaz
dy autobusów z cenami, większość z nich 
nie wie, co się dzieje na granicy. Przekona
liśmy się o tym w pociągu, w drodze na pół
noc. Konduktor tłumaczył młodemu mał
żeństwu z dziećmi, że na Węgry ich nie 
przepuszczą. Mógł spokojnie pójść spraw
dzać bilety dalej, ale jednak zatrzymał się 
na chwilę, wytłumaczył im sytuację. Tak 
niewiele, a tak wiele. 

Słuchając tych wszystkich historii, na
sze sumienia dostają - brzydko mówiąc -
kopawdu.... My w podróży, na urlopie, oni 
również, tyle że w drodze ku lepszemu ży

ciu. Kolejna konfrontacja z obrazkami z te
lewizora. Opowiadamy o tym Bartkowi, 
z którym jeszcze przed odlotem rozmawia
liśmy na temat uchodźców. 

Z uchodźcami po buty 
Rodzi się idea, żeby coś zrobić. Może i po to, 
żeby uspokoić sumienie. Motywacja nie ma 
tu jednak znaczenia, liczy się efekt. 

Bartek po wysłuchaniu relacji podrzuca 
kolejne pomysły pomocy. Potrzeb jest du
żo, trudno się zdecydować. Ostatecznie sta
nęło na spontanicznej zbiórce pieniędzy 
wśród znajomych. 

- Myślę, że moja osobista chęć zorganizo
wania pomocy jest wynikiem rozmów 
na temat wojny z moją babcią - tłumaczy 
Bartek, który koordynował akcję, mając sta
ły dostęp do komputera, kiedy mi byliśmy 
w drodze. - Ona nie miała wątpliwości - woj
na to zło, niewinni ludzie są jej ofiarami. Je
żeli można, trzeba pomóc. Kropka. 

Wbrew początkowemu niedowierza
niu w efekt, na naszym koncie w kilka dni 
pojawiło się 3 650 zł. I tu bardzo pozytyw
ne zaskoczenie. Któż by się spodziewał, że 
aż tyle osób poświęci - często niemałe 
kwoty - na pomoc uchodźcom w odległej 
Serbii. 

W punkcie pomocy uchodźcom dowie
dzieliśmy się, że najbardziej potrzebne są 
buty. Tak trafiliśmy do obuwniczego, 
do sieciówki, gdzie w sumie udało nam się 

PS, pomóc 
uchodźcom? 

Caritas: 
www.caritas.pl 
Fundacja Ocalenie: 
www.facebook.com/e 
vents/153746224316 
9123 
Fundacja Wolna Syria: 
www.wolnasyria .org 
Lekarze Bez Granic: 
www.msf.org.uk/supp 
ort-us 
Organizacja Narodów 
Zjednoczonych: 
www.unhcr-
centraleurope.org/pl/ 
ogolne/zaangazuj-
sie/wolontariat.html 
Polska Akcja Humani
tarna: www.pah.org.pl 
Refugee.pl: 
facebook.com/refuge 
e.pl.pah 
RefugeeAid Serbia: 
facebook.com/refuge 
eaidserbia 

Albo napisz na to-
masz.kuczynski@pols 
kapress.pl 

kupić ponad 60 par. W pierwszej kolejnoś
ci wybieraliśmy obuwie dla kobiet i dzieci, 
w drugiej kolejności dla mężczyzn. 

W miejscu, gdzie pomagano uchodź
com, było nerwowo. Nasze zakupy wypad
ły akurat w czasie, kiedy padał deszcz. Nic 
więc dziwnego, że wszyscy potrzebowali 
suchego obuwia. Wolontariusze w pierw
szej kolejności pomagali kobietom i dzie
ciom. A tutaj była największa kolejka. 
Uśmiech dziecka, które wcześniej miało po
marszczone stopy od mokrych butów - to 
chyba najlepszy dowód, że warto było po
móc. - W kraju konsekwentnie od jakiegoś 
czasu unikam dyskusji na temat uchodź
ców, szczególnie tych internetowych. 
Głównie dlatego, że większość jej uczest
ników jeszcze do niedawna nie wiedziała, 
gdzie leży Syria - tłumaczy Paulina. - Sło
wo uchodźcy nie schodzi z ust ludzi 
w tramwajach, kawiarniach, zakładach 
pracy, tylko często mam wrażenie, że za
pominamy o tym, że za nim kryją się kon
kretni ludzie, że to z czym mamy do czy
nienia, to nie jest problem uchodźców, ale 
tragedia tysięcy zwykłych ludzi. Ja też nie 
wiem jak jej zaradzić, nie znam rozwiąza
nia, mam wiele pytań i wątpliwości, ba! na
wet boję się terrorystów. Ale stojąc twarzą 
twarz z kimś, kto uciekając przed wojną, 
stracił wszystko, a teraz jest zdany głów
nie na łaskę i niełaskę obcych ludzi, trud
no jest zgłębiać zagadnienia polityki mię
dzynarodowej. Trzeba wykonać prosty, 
ludzki gest. Pomóc. Bardzo się cieszę, że 
mimo wszystko jest wiele osób, które my
ślą w podobny sposób i z którymi mogli
śmy ten gest wykonać. 

Solidarność? 
Nie byliśmy jedynymi, których poruszył los 
uchodźców. Mieszkańcy Belgradu co chwi-

Stojąc twarzą twarz 
z kimś, kto ucieka 
przed wojną, stracił 
wszystko, trzeba 
wykonać prosty, 
ludzki gest. Pomóc. 
Tylko tyle i aż tyle 

lę podjeżdżali samochodami z darami. Po
magali też w pociągach, w autobusach. 
A przecież Serbia to jedno z najbiedniej
szych państw Europy. Kraj z trudną histo
rią. Dlaczego więc mieliby się przejmować? 
Ajednak. 

Jak to się ma z solidarnością Polaków? 
Jak się okazało, sporo naszych rodaków 
również nie jest obojętna na los uchodźców. 
Bez wahania byli w stanie podzielić się pie
niędzmi. Bo przekonali się, ze uchodźcy to 
nie tylko młodzi imigranci zarobkowi. To 
również kobiety z dziećmi. W tej sytuacji 
dyskusje o to, ile tysięcy uchodźców przy
jąć do Polski, czy do innych krajów Unii Eu
ropejskiej, schodzą na drugi plan. Elemen
tarna ludzka wrażliwość zmusza do działa
nia. Chociażby w postaci kupna nowych bu
tów.# 
©® 
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Głos Dziennik Pomorza 

Piątek, 2 października 2015 

Promocja 7 dni dzieli nas od startu nowej loterii „Wygraj auto z Głosem". Do wygrania jest 5 samocho
dów marki Dacia oraz 54 nagrody dodatkowe. Wartość wszystkich nagród wynosi ponad 
203 tysiące złotych. Zapraszamy do gry! 

Graj o samochody, start 
loterii już za tydzień! 
# Dokładnie od 9 października będziemy drukować kupony loteryjne, zbierz minimum jeden zestaw. 
# Zawalcz o 5 nowych samochodów marki Dacia oraz inne, wspaniałe nagrody. Mamy ich aż 59! 

Telewizor LED 
Toshiba 4 8  cali 

P P  O u a n t u m  5 0  c 

-- ' " 

Tablet Galaxy 
T a b 4  

tygodniowy pobyt 
Ciechocinku dla 2 osób 

Loteria 

Ewa Kuczyńska-Gałach 
ewa.kuczynska@polskapress.pl 

Już niebawem rozpocznie się 
niecodzienna loteria „Wygraj 
auto z Głosem". Jej wyjątko
wość polega na tym, że moż
na w niej wygrać mnóstwo 
cennych nagród, ale przede 
wszystkim do rozdania ma
my aż pięć nowoczesnych sa
mochodów marki Dacia. Dwa 
z nich to miejskie, a co za tym 
idzie, bardzo ekonomiczne 
wygodne modele - Sandero. 

fazda po mieście tym autem 
sprawi, że już nie będzie prob

lemu z parkowaniem, a koszty 
eksploatacji nie obciążą kiesze
ni. Dla bardziej wymagających 
mamy aż dwa sedany Dacia 
Logan. To komfortowe i rodzin
ne auta, które pozwolą czuć się 
bezpiecznie podczas podróży. 
Jednak największą atrakqą jest 
nasza nagroda główna, elegan
ckie auto klasy SUV - Dacia 
Duster. 

Samochody to nie są jedyne 
nagrody, które czekają na zwy
cięzców. Pozostałe możecie po
dziwiać na zamieszczonym 
zdjęciu. Łącznie jest ich aż 59, 
a ich wartość przekracza 203 ty
siące złotych! 

Warto wiedzieć, że wszyst
kie nagrody będzie można od
bierać zaraz po losowaniach, 

pierwsze z nich już 17 grudnia 
br.! 

Dwa warianty gry 
W pierwszej wersji, aby móc 
wziąć udział w naszej grze, wy
starczy zbierać kupony, które 
od przyszłego piątku, codzien
nie będziemy drukować na na
szych łamach. Trzeba pamię
tać, że kupony muszą być kolej
no ponumerowane i musi być 
ich dziesięć. Taki zestaw kupo
nów należy dostarczyć do na
szej redakcji, by brał udział we 
wszystkich kolejnych losowa
niach. A będzie ich aż pięć, jed
no w Słupsku, jedno w Szczeci
nie i trzy w Koszalinie. Każdy 
więc będzie miał szansę na wy
granie więcej niż jednej nagro

Kamera Sony 
' wodoodporna 

Aparat Canon 
J A ' l X U S  

lk.l5SS61 

f t  l v  Bony Sodexo 
* i o wartości 300 zł 

O 
A 

5 *  Robot kuchenny 
'BOSCH 

dy. Nawet te szczęśliwe koper
ty, które zostaną wylosowane 
w pierwszym losowaniu, wró
cą do puli i będą brały udział 
w kolejnych. 

Drugi wariant gry jest dla 
wszystkich Czytelników, którzy 
korzystają z prenumeraty „Gło
su". Bowiem Prenumeratorzy 
w ramach bonusu otrzymują 
coś nadzwyczajnego. Oprócz 
standardowych kuponów, do
stają od nas aż pięć kart loteryj
nych w każdym miesiącu ko
rzystania z prenumeraty. Jedna 
taka karta równa jest dziesięciu 
kuponom wyciętym z gazety. 
Szanse naszych Prenumerato
rów na wygraną wrastają aż 
trzykrotnie, ponieważ dzięki tej 
formie zakupu gazety, prócz 

niższej ceny, posiadać będą i ze
stawy kuponów i karty, które są 
ich równowartością. 

Szanse większe niż 
w Lotto! 
Udział w grze może wziąć każ
dy pełnoletni czytelnik naszej 
gazety. Wykluczeni są jedynie 
nasi pracownicy i współpra
cownicy oraz ich rodziny. 
Wszystkie losowania odbywać 
się będą w obecności komisji lo
teryjnej, a na nagrody ustano
wiona jest gwarancja bankowa, 
która zabezpiecza wydanie ich 
laureatom. Warto więc brać 
udział w naszej grze, bo taka 
szansa nie zdarza się co dzień. 
Być może tym razem szczęście 
uśmiechnie się właśnie do Was. 

Sokowirówka mm 
Szczegółowe informacje do

tyczące loterii oraz prenumera
ty można uzyskać pod bezpłat
nym numerem tel. 800203535 
lub 943473537w dni powszed
nie w godzinach 9-12. # 

Partner loterii: 

Franciszek Dubnicki Sp. z 0.0. 
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 81 

tel. 94 347 14 20 
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"WA I ROZWOJU WSI MARKA SAWICKIEGO IMPREZA POD HONOROWYM PATRONATEM MINISTRA 
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Do diagramu należy wpisać wy
raz kojarzący się z dwoma poda
nymi w definicji. Litery w polach 
z kropką, czytane rzędami, 
utworzą rozwiązanie. 
Poziomo: 
I) skocznia, narciarz, 
6) klacz, napój, 
9) elektroda, plus, 
10) sklep, obsługa, 
II) woda, keson, 
12) Zeus, Pietrzak, 
13) czary, Indianie. 
15) odzież, wieszaki, 
17) teatr, przerwa, 

19) początek, bieg, 
21) tkanina, Wawel. 
23) okrycie, kaptur, 
26) chaszcze, Mojżesz, 
28) chleb, żur, 
30) niedźwiedź, kaletnik, 
31) umizgi, zaloty, 
32) beztroska, idylla, 
33) dyktat, dyrektywa, 
34) mapa, Celsjusz, 
35) psychika, wstrząs. 
Pionowo: 
1) chomik, rezerwa, 
2) tkanina, Indie, 
3) siwek, mięso. 

4) uzdolnienie, predyspozycja, 
5) policja. Halski, 
6) gra. joker, 
7) logo, firma, 
8) religia, odłam, 
14) ulica, korek, 
16) maszt, bandera, 
18) kabaret, lampa, 
20) jad, trucizna, 
22) prospekt, baner, 
24) skoczek, spadochron, 
25) materiał, eternit, 
26) film, deseczki, 
27) noc. koszmar, 
29) opinia, rozgłos. 

Itayitiwła-szyfr 

1 12 8 5 4 

2 11 

3 9 

1 13 10 6 

Litery z pól od 1 do 13 utworzą ty-
tuł filmu. 
Poziomo: 
7) wydział uniwersytetu, 
1) spłacana przez dłużnika. 
Pionowo: 
12) kwiat z kolcami jak imię, 
5) natchnienie poety. 

Litery w potach ze strzałką, prze
niesione do kratek poza diagra
mem, utworzą rozwiązanie. 
Poziomo: 
1) czyn zbrodniczy, 
3) wersja samochody Polonez, 
4) kamień ozdobny. 
Pionowo: 
1) Joanna, posłanka z Lublina, 
2) ciastko z kremem. 

Litery w polach z kropką, czytane 
rzędami, utworzą rozwiązanie. 
Poziomo: 
1) kula ziemska - dyscyplina sporto
wa w USA podobna do palanta, 
2) łączy blachy metalowymi bolca
mi, 
3) obsługuje maszynę do zbioru 
zboża, 
4) poważne osiągnięcie w dorobku, 
5) potrawa mocno dietetyczna, 

6) góry od Polski po Rumunię - pora 
na śniadanie. 
Pionowo: 
A) metal zwany też aluminium -

. sportowiec w kapoku, 
B) damski but z cholewką, 
C) student od Dumasa i jego języka, 
D) motyl kojarzony z morwą, 
E) dawny harcownik na polu walki, 
F) miasto w Belgii kojarzone 
z Lubańskim - przybytek X Muzy. 
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Już od piątku, 9 października 
wielka loteria w „Głosie" WYGRAJĄ 
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 30 utworzą rozwiązanie -myśl Menandera. 
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284 firmy wzięły dotychczas udział we wszystkich edycjach plebiscytu Nasze 
Dobre z Pomorza. W tym czasie kapituła przyznała 23 znaki jakości, Czytel
nicy oddali na swoich faworytów ok. 100 tys. głosów. 

Nasze dobre 

Nowatorskie rozwiązania 
s Spółka MIREX ze Słupska zajmuje się przetwórstwem szkła płaskiego. Produkty tej firmy 
wykorzystywane są do wyposażenia mieszkań i w przestrzeni publicznej. 

Aleksandra Chacińska 
aleksandra.chacinska@polskapress.pl 

W ofercie MIREX-u możemy 
znaleźć różnorodne produkty -
od kabiny prysznicowej po de
koracyjne szkła z grafiką. No
watorskie rozwiązania zapew
nią bezpieczeństwo i funkcjo
nalność użytkowania. 

Dostęp do bogatego 
asortymentu 
MIREX oferuje bogatą gamę 
szkła ornamentowego w różne 
wzory oraz szkło dekoracyjne 
barwione w masie, lakierowa
ne na dowolnie wybrany kolor. 
Wszystko także na indywidual
ne zamówienie. - Współpracu
jemy z największymi hutami 

szkła z Polski, Węgier, Czech 
oraz Niemiec. Posiadamy włas
ną hurtownię szkła budowlane
go. Gwarantujemy naszym 
klientom dostęp do bogatego 
asortymentu produktów. Po
nadto zapewniamy specjali
styczny transport szkła w pro
mieniu 300 km - podkreśla 
Bogdan Siemaszko, prezes 
spółki. 

Elegancki materiał 
do mieszkań 
Klientami spółki MIREX są naj
większe fabryki mebli w Polsce. 
Jednak z taką samą uwagą 
MIREX podchodzi do mniej
szych kontrahentów: firm bu
dowlanych, stolarskich, szklar
skich, a także projektantów 
wnętrz. 
Ciągle utrzymuje się trend pro
mujący szkło, jako elegancki 

materiał do zastosowania 
w mieszkaniach. 
Wśród klientów indywidual
nych MIREX-u wyjątkowo po
pularne jest szkło laminowane 
lub wyklejane z grafiką, stoso
wane zamiast glazury w kuch
ni czy łazience. 

Inwestycje w stały rozwój 
firmy 

- Magia szkła intryguje projek
tantów, którzy chętnie wyko
rzystują j e  w aranżacjach. 
Od kilku lat realizujemy presti
żowe zamówienia, a nasze 
szkło znajduje nabywców 
na rynku krajowym, w Norwe
gii, Wielkiej Brytanii czy USA, 
a nawet w Arabii Saudyjskiej -
dodaje Bogdan Siemaszko. 
- Nieustannie inwestujemy 
w park maszynowy, centra 
obróbcze, stosujemy innowa

cyjne rozwiązania technolo
giczne, z którymi zapoznajemy 
się na targach branżowych 
w Mediolanie czy 
Duesseldorfie. Zależy 
nam na utrzymaniu jak naj
wyższej jakości i standardów 
w pełni spełniających oczeki
wania nawet najbardziej wy
magających klientów. 
Firma MIREX dba nie tylko 
o klientów, ale również o środo
wisko- wszystkie odpady po
produkcyjne kierowane są 
do recyklingu. Maksymą 
MIREX-u jest, że najważniejsi 
w firmie są ludzie i ich doświad
czenie, dlatego firma zatrudnia 
pracowników wyłącznie 
na umowy o pracę. 
Kontakt do firmy: MIREX, ul. 
Słoneczna 15A, Słupsk, tel. 59 
8 4 1 3 0  81. • 
©d) 

S015003169A REKLAMA 
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PEHAMOT 

Serwis 

Pehamot uruchomił nowy kierunek działalności 
Autoryzowany Partner Serwisowy Volkswagen 

Samochody Osobowe 

Wykonujemy wszystkie bieżące przeglądy i naprawy przewidziane 
w procedurach koncernu VW. a ponadto: 

- przeglądy rejestracyjne samochodów o DMC do 3,5 ton 
- naprawy blacharsko-lakiernicze przy rozliczeniu bezgotówkowym i z samochodami 

zastępczymi 
- wymiana i przechowywanie opon na sezon letni i zimowy 
- sprawdzenie używanego auta przed kupnem 
- sprzedaż używanych aut pozostawionych w rozliczeniu przez Klientów. 

Szczecin, ul. Zielonogórska 32 (osiedle Kaliny) 
centrala: 91 453 21 35 
serwis: 91 453 22 35 

www.pehamot.pl 

i c m < :  p r z e e  < 
v r o  

watom" 

~Ł, 

Ofobisiowe poróweczki z kurcząt łączą w sobie jakość 
oraz wyśmienity smak. Każdy rodzic może przygotować 

z nich posiłek który smakuje nawet niejadkom. 
-

a 

• W ofercie MIREX-u są dekoracyjne szkła z grafiką. Firma dociera 
ze swoją ofertą do kontrahentów krajowych i zagranicznych 
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Płatki ze Stoisławia: samo zdrowie 
Płatki owsiane górskie ekstra z Młynów w Stoisławiu wytwarzane są z najwyższej jakości ziarna. Jest 

to produkt naturalny, z wysoką zawartością błonnika pokarmowego, bez konserwantów 

Plebiscyt 

Joanna Boroń 
joanna.boron@polskapress.pl 

Płatki owsiane to naturalne 
źródło białka, magnezu, pota
su, żelaza, fosforu oraz wapnia. 
Znakomicie nadają się do wy
pieku ciasteczek oraz jako do
datek do wypieku domowego 
chleba. W przypadku pożyw
nego śniadania - wystarczy za
lać wrzątkiem, dodać jogurt 
i ulubione dodatki, np. orzechy 
lub suszone owoce. 

Płatki od dawien dawna 
znane były ze swoich właści
wości . Nie bez powodu już na
si przodkowie twierdzili, że 
„owsianka czyni ludzi żelaza" 
lecząc skołatane nerwy, poma
gając w profilaktyce cukrzycy, 
sklerozy. Mogą mieć również 
zastosowanie w profilaktyce 
chorób układu krążenia oraz 
w walce ze zbędnymi kilogra
mami. Płatki owsiane zawiera
ją znaczne ilości jedno-
i wielonienasyconych kwasów 

Płatki 
owsiane 

6rsk;e 
kstra 

• Płatki ze Stoisławia mają 
tylko jeden składnik: płatki 

tłuszczowych niezbędnych 
do prawidłowego funkcjono
wania naszego organizmu oraz 
obniżających frakcję VLDL 

• Płatki owsiane z logo Młynów Stoisław to gwarancja produktu najwyższej jakości. Można z nich 
szybko wyczarować pożywne i zdrowe śniadanie 

(trójglicerydów). Węglowoda
ny złożone oraz wysoka zawar
tość błonnika w płatkach ow
sianych również wpływa na re

gulację stężenia cholesterolu, 
błonnik owsa można uznać 
za wyjątkowy: zawiera bowiem 
arabinoksylany i beta-glukany 

- substancje, których obecność 
odgrywa ogromną rolę w zapo
bieganiu chorób cywilizacyj
nych, takich jak rak jelita gru

bego, cukrzycy, miażdżycy 
i otyłości. 

Warto wypróbować przepis 
na koktajl owocowy z płatkami 
owsianymi. Taki sposób poda
nia płatków owsianych polubią 
nawet dzieci. 

Składniki (l porcja /1 szklan
ka + mała dolewka): 

250 ml mleka 
3 -4 łyżki płatków owsia

nych 
l banan lub około 100 g do

wolnych owoców (mogą być 
mrożone) 

łyżeczka miodu 
Do naczynia, w którym mik

sowany będzie koktajl wsypać 
płatki owsiane, które należy za
lać wrzątkiem w ilości, która 
pokryje wsypane płatki. Odsta
wić na około 5 minut. W tym 
czasie obrać banana, pokroić 
na kawałki. 

Miód, pokrojonego banana 
oraz połowę porcji mleka dodać 
do naczynia z płatkami i do
kładnie zmiksować blenderem. 
Dodać resztę mleka i wymie
szać. • 
©® 

BARY MLECZNE 
w Słupsku 

wieloletnia tradycja 
utrzymująca 

JAKOŚĆ, 
DOMOWY SMAK 
^KONKURENCYJNĄ 
m CENĘ. 

D nasze DpBRE n r  3 

KOZIOŁEK MATOLE 
ul. Lutosławskiego 21 

BAR PORANEK 
ul. wojska Polskiego 47 

Oferuje: 
- blaty kuchenne 
- blaty łazienkowe 
- parapety 
- schody I 
- elewacje 
- obudowy kominkowe 
- nagrobki 

n nasze DOBRE Oddaj głos na swojego kandydata , i p r • 
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

ul. Jasienicka 23 
72-015 Police 
tel. 9142413 54 
kom. 695 899 897 
mail: info@lastrico.pl 
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Idealne miejsce na wesele: Radew 
# Ośrodek Wypoczynkowy „Radew" z Rosnowa to wyjątkowe miejsce. Do tegorocznej edycji naszego 
plebiscytu Nasze Dobre z Pomorza „Radew" zgłosił organizację wesel 

Plebiscyt 

Joanna Boroń 
joanna.boron@polskapress.pl 

0 tytuł Nasze Dobre w naszym 
prestiżowym plebiscycie wal
czy Ośrodek Wypoczynkowy 
„Radew" z Rosnowa, który 
promuje organizację nieza
pomnianych wesel. 

Na liście zalet ośrodka 
„Radew" z pewnością jest jego 
położenie. Ośrodek znajduje się 
między Jeziorem Rosnowskim 
a Hajką. Znajduje się w środku 
lasów, bogatych w jagody, grzy
by i zwierzęta. Jezioro jest peł
ne wszelakich ryb, dlatego też 
od wielu lat jest bardzo popu
larne wśród wędkarzy z kraju 
1 zagranicy. Jest świetnym miej
scem wypadowym na biwak 
dla całej rodzinny, eskapadę 
z przyjaciółmi czy romantycz
ny weekend we dwoje. 

Ośrodek to starannie zapla
nowany i wykończony kom
pleks z pokojami w budynku 
głównym. Do tego wygodne, 

MĘ 
) K W 

t>JłS ' 

* Ośrodek „Radew" w Rosnowie to świetna lokalizacja, z pomysłem urządzone wnętrza, oraz pomocna, profesjonalna obsługa. Nic 
dziwnego, że ośrodek zbiera znakomite opinie od swoich gości 

komfortowo wyposażone dom
ki wypoczynkowe (w tym kilka 
apartamentów z kominkami). 
Każdy z domków ma balkon, 

taras i piękny... widok. Właści
ciele zadbali o nowoczesny, ale 
przytulny wystrój pokoi. W su
mie w ośrodku można zorgani

zować nocleg dla około 150 
osób. 

Ośrodek ma też dwie sale -
bankietową na 160 osób i re

stauracyjną, która mieści 4 0  
gości. Dzięki takiemu zapleczu 
ośrodek stał się idealnym miej
scem do organizowania różne

go rodzaju imprez - hucznych, 
lub bardziej kameralnych we
sel, konferencji, imprez firmo
wych. 

Dla ekipy ośrodka wesela to 
uroczystości wyjątkowe, po
dobnie jak dla nowożeńców. 
Doświadczeni pracownicy 
ośrodka, dzięki swojemu do
świadczeniu, pomagają przygo
tować idealne wesele. Szczegó
ły takie jak wielkość sali, usta
wienie stołów, czy weselne me
nu często przerastają przysz
łych małżonków i ich rodziców, 
warto więc zdać się na profesjo
nalistów. 

Niedaleko ośrodka znajduje 
się niewielki klimatyczny koś
ciółek, w którym można w to
warzystwie bliskich i rodziny 
powiedzieć sakramentalne 
„tak". Zaś doświadczona ekipa 
jest w stanie spełnić nawet nie
typowe życzenia młodej pary -
nie tylko te dotyczące weselne
go menu, ale i wystroju sali, czy 
dodatkowych atrakcji. Wszyst
ko po to, by ten dzień był na
prawdę wyjątkowy. • 
©O 
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Czechowicz sp.j. 

Plasmet jako jedyna firma na Pomorzu i jedna z nielicznych 
w kraju produkuje narzędzia o wadze do 101 dla tłoczenia 
blach w technologii  postępowej lub transferowej 
wg najnowszej technologii światowej. Narzędzia te 
projektowane są we własnym dziale rozwoju. 

Dziczyzna gości w karcie menu Karczmy Polskiej od samego początku, czyli od 2004 
roku. Szczególną uwagę warto zwrócić na delikatne i kruche mięso jelenia. Pieczeń 
jest podawana w sosie kurkowym. Warto wiedzieć, że dziczyzna to bardzo zdrowe 
mięso. Podstawą żywieniową jeleni są dziko rosnące rośliny i pasze o specyficznym 
smaku i zapachu, niezawierające pestycydów ani sztucznych nawozów. Mięso to nie 
zawiera również antybiotyków i substancji chemicznych. 
- Proponujemy naszym gościom pieczeń z jelenia w sosie kurkowym - mówi Rafał 
Oszczak, manager restauracji Karczmy pod Kogutem. - Dziczyzna to mięso, o któ
rym wciąż wiemy zbyt małp. Nie jadamy jej często, a przygotowanie dania z jelenia 
czy dzika wydaje się nam prawdziwą sztuką. 

teł. +48914346873 
pi. Lotników 3, Szczecin 70-414 
e-mail: podkogutem@karczraapodkogutem.pl 
www.facebook.com/KarczmaFodKogutem 

-'JMA PQ 
% 
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Pieczeń z jelenia w sosie kurkowym 

76-251 Widzino, ul. Krzywa 8 
tel. 59 841 54 27; www.plasmet.com.pl 
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Dolina przyciąga tłumy gości 
Dolina Charlotty to jedyny tego rodzaju kompleks wypoczynkowo rozrywkowy w Polsce, a może 

i w Europę. 

Plebiscyt 
Dorota Aleksandrowicz 
dorota.aleksandrowicz@polskapress.pl 

Na 120 hektarach znajduje się 
baza noclegowa (hotel, pensjo
nat rybaczówka, domy 
na drzewach) mogąca jedno
razowo przyjąć dwustu pięć
dziesięciu gości. Hotel posia
da komfortowo urządzone po
koje i apartamenty, słynne SPA 
Bali Hai, dwa baseny, jacuzzi 
cztery sauny, łaźnie błotne 
oraz Rock Pub z kręgielnią. 
Do* dyspozycji grup przygoto
wane są cztery sale konferen
cyjne. 
W Dolinie Charlotty powstały 
pierwsze w Polsce domy 
na drzewach, które jednorazo
wo mogą przyjąć pięćdziesię
ciu gości. Są hitem noclego
wym nr l tego miejsca. 
Dolina dysponuje dwoma re
stauracjami (hotelowa oraz 
Gościniec na Wodzie). W sezo
nie letnim dodatkowo są 
otwarte punkty gastronomicz-

• Konsekwentnie realizowany program budowy Doliny Charlotty i je j  atrakcji oraz dobrze traf iona promocja, wykreowały jedną 
z najlepszych marek turystycznych w Polsce 

ne na polu kempingowym, z wyspy Bali, a potem zrelak- ją się koncerty bluesowe na ży- ko jedyne w Polsce ma w ofer-
przy ZOO oraz przy fokarium. sować się w części basenowej wo. cie wodne safari. Park linowy 
Obowiązkowo należy wypró- korzystaj ąc z j acuzzi i saun. Na terenie obiektu znajduje się to jeden z większych tego ty-
bować kunszt masaży stek W Rock Pubie często odbywa- licencjonowane ZOO, które ja- pu obiektów w Polsce. 

Dla szukających spokojniej
szych atrakcji czeka oferta 
świetnie zarybionego łowiska 
oraz możliwość wypożyczenia 
kajaków i rowerów wodnych. 
Co roku odwiedza Dolinę du
ża grupa miłośników koni. 
Oferta kompleksu zawiera 
naukę, zawody sportowe oraz 
jazdy konne w terenie. 
Na obrzeżach Doliny został 
przygotowany dwa lata temu 
tor enduro na którym odbywa
ją się zawody o coraz więk
szym prestiżu. Nie można 
również zapomnieć o najwięk
szym fokarium w Polsce. 
Na końcu należy opisać miej
sce, dzięki któremu Dolna 
Charlotty zdobyła sławę mię
dzynarodową. Jest to dziesię-
ciotyśięczny amfiteatr na de
skach którego przez dziewięć 
edycji wystąpiły największe 
gwiazdy rocka (Carlos 
Santana, Bob Dylan, Robert 
Plant, ZZ Top, Deep Purple, 
Alice Cooper itd.). Przypisane 
amfiteatrowi pole campingo
w e  w czasie festiwalu pęka 
w szwach.# 

1/2 LITRA PIWA 
ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO 

ALKOHOLU ETYLOWEGO 

' 

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 
OSOBOM DO LAT 18 

JEST PRZESTĘPSTWEM 
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Nowa inwestycja obejmuje S budynków wielorodzinnych przy ul Dr Andrzeja Zientarskiego. Osiedle posiada 
doskonałą lokalizację, położone jest niedaleko centrum miasta w pobliżu wielu sklepów spożywczych i prze
mysłowych, Budowa będzie przeprowadzona w trzech etapach obejmujących 3 zadania inwestycyjne. Łącznie 
zaprojektowano 123 mieszkania o różnej strukturze i powierzchni, mieszkania posiadają loggię, taras albo bal
kon, W kondygnacji podziemnej zaprojektowany jest garaż podziemny na 126 stanowisk postojowych dla samo
chodów osobowych, 
Obecnie realizowany jest 3 etap inwestycji: 
budynek Nr 3 2-kiatkowy 24 mieszkania oraz budynek Nr 6 2- klatkowy 31 mieszkań ^ 

ściany osłonowe - cegła ceramiczna Porotherm 25 P*W E K K  , 
ściany działowe - cegła ceramiczna porotherm grubość 8 111,5 . W ^ 

- budynek Nr 3 -1 kw.2016 r. " -
- budynek Nr 6 -1 kw. 201 ?r. 

LECHBUD KOSZALIN 
ul. Podgórna 8, 75-322 Koszalin 

tel. +48 94 342-62 -77 
lechbud-koszalin@wp.pl 

•5 Mc 6 @aS6stoBe*B 
mm mWArnś w wws ($? @6 
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Dermalogica stawia na innowacje 
Instytut „Dermalogica" oferuje swoim pacjentom komplet zabiegów związanych z urodą, sylwetką, 

profilaktyką i zwalczaniem objawów starzenia. Na jesień przygotował dla nich ogrom nowości 

Plebiscyt 

IngaDomurat 
inga.domurat@gk24.pl 

Instytut Kosmetologii i Medy
cyny Estetycznej Dermalogica 
w Koszalinie istnieje od 5 i pół 
roku, swoją siedzibę ma w Cen
trum Handlowym Jowisz, 
a właścicielką jest Edyta 
Szuplak-Słupczewska, która ty
tuł magistra kosmetologii zdo
była na Uniwersytecie Medycz
nym w Łodzi. 

- Medycyna estetyczna to 
moja wielka pasja - mówi Edyta 
Szuplak-Słupczewska. - Ta 
dziedzina rozwija się niesamo
wicie szybko, staje się coraz 
skuteczniejsza, efektywnie po
maga w korygowaniu niedo
skonałości natury, odmładza 
i regeneruje skórę. Nawet jeden 
zabieg wystarczy, by skutecz
nie cofnąć czas. W moim gabi
necie stawiam 
na innowacyjność. Wprowa
dzam nowe zabiegi, ale tylko te, 
potwierdzone badaniami. 

II 

• Przestronna, elegancka poczekalnia, gabinety wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt me-
dyczny oraz preparaty i kosmetyki najnowszej generacji - to wizytówka Instytutu „Dermalogica" 

Do tego sama testuję wszystkie 
wykorzystywane preparaty, by 
mieć pewność, jaka może być 
reakcja skóry, a tym samym 
zagwarantować swoim pacjen

tom całkowite bezpieczeństwo 
i pełen profesjonalizm. 

To ten koszaliński instytut, 
jest jednym z niewielu w Pol
sce, w którym stosuje się tech

nologię Pixel Peel, rewelacyjnie 
odmładzającą skórę, a przede 
wszystkim likwidującą blizny 
i rozstępy. Metoda polega 
na połączeniu zabiegu z wyko

rzystaniem Dermapenu, urzą
dzenia posiadającego końców
kę z dwunastoma molibdeno
wymi igłami, które pulsacyjnie 
wykonują 1000 nakłuć skóry 
na sekundę, oraz zastosowania 
kwasu dermatologicznego. 

- Kwas sam w sobie potrafi 
bardzo głęboko wniknąć w skó
rę, a gdy ta jest ponakłuwana 
przez Dermapen, to dla kwasu 
nie ma już żadnej bariery - wy
jaśnia Edyta Szuplak-
Słupczewska. - Nawet po jed
nym zabiegu różnica jest 
ogromna. Świeże blizny i roz
stępy są całkowicie likwidowa
ne. Pacjentki są zachwycone tą 
metodą. 

Instytut pomaga też sku
tecznie pozbyć się cellulitu, 
nadmiernej tkanki tłuszczowej 
i ujędrnić skórę. 

Najlepszą technologią 
w walce z tymi problemami 
skóry jest znana od lat 
Endermologia. „Dermalogica" 
ją wykorzystuje, posiadając naj
nowszy medyczny Endermolab 
z głowicami, działającymi z nie
samowitą precyzją. 

Na jesień „Dermalogica" 
przygotowała dla klientów 
ogrom nowości. 

Jedną z nich jest 
Karboksyterapia. Zabieg pole
gający na podaniu podskórnie 
lub śródskórnie medycznego 
dwutlenku węgla, z wykorzy
staniem CDT Evolution, urzą
dzenia, które zdobyło Perłę 
Dermatologii przyznawaną 
przez lekarzy medycyny este
tycznej. Rewelacyjna metoda 
na cellulit, wiotkość skóry, 
na cienie pod oczami. Połącze
nie jej z podaniem osocza przy
spiesza jeszcze odmłodzenie 
skóry. Wystarczy jeden zabieg, 
by efekt był naprawdę widocz
ny. 

Połączenie tych dwóch za
biegów, jest nowością w medy
cynie estetycznej, ale już bar
dzo cenioną w branży, nagro
dzoną Perłą Dermatologii 
w swojej kategorii. I właśnie tę 
nowość będzie oferował kosza
liński Instytut Kosmetologii 
i Medycyny Estetycznej 
Dermalogica. • 
©® 
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Kompleksowe usługi odbioru 
odpadów z przedsiębiorstw 
na terenie całego Szczecina, 
Świnoujścia i innych 
gmin województwa 
zachodniopomorskiego 

REMONDIS 
WORKING FOR THE FUTURĘ 

mmnm 

REMONDIS Szczecin Sp z o.o. // ul. Janiny Smoleńskiej ps. "Jachna" 35 
informacje: tel. 91 43 10 801 // 91 43 10824 

e-mail: szczecin@remondis.pl // www.remondis-szczecin.pl 
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Liderzy rankingu się zmieniają 
O zwycięstwie w naszym plebiscycie Nasze Dobre z Pomorza decydują - prócz opinii członków 

kapituły - również czytelnicy i internauci. To od ich głosów zależy do kogo trafi jedna ze statuetek 

Plebiscyt 

Joanna Boroń 
joanna.boron@polskapress.pl 

Celem naszego konkursu jest 
wyłonienie i wypromowanie 
produktów, bądź usług wytwa
rzanych przez przedsiębiorstwa 
działające na Pomorzu, które ze 
względu na swoją jakość, popu
larność wśród konsumentów 
reprezentują wzór godny do na
śladowania. 
Laureatów w poszczególnych 
kategoriach wyłoni specjalnie 
powołana kapituła. Tradycją 
naszych konkursów stało się 
też przyznawanie tytułu najpo
pularniejszego produktu. Kto tę 
nagrodę zdobędzie, decydują 
najważniejsi jurorzy - konsu
menci, którzy oddają głosy 
na wybrane przez siebie pro
dukty bądź usługi.Po dwóch ty
godniach głosowania na pro
dukty i usługi godne znaku ja
kości Nasze Dobre z Pomorza 
mamy zmiany na liście liderów 
rankingu. 

nasze DOBRE 
Z POMORZA 

• Ósma edycja plebiscytu Nasze Dobre z Pomorza jest rekordową, jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych produktów i usług. To dowód, że 
taki plebiscyt jest ważny i potrzebny w naszym regionie 

Na pierwszym miejscu -
dzięki waszym głosom - znala
zła się firma Best Profit Nieru
chomości ze Słupska, która 
świadczy usługi z zakresu kom
pleksowej obsługi i doradztwa 
przy sprzedaży i zakupie nieru
chomości. Na miejscu drugim 
plasuje się Pensjonat Marina 
Mielno oraz Zakład Zagospoda
rowania Odpadów „Czysta Błę
kitna Kraina". Wszystko się jed
nak może jeszcze zmienić. 
Zwycięstwo zależy od waszych 
głosów. Wszystkie zgłoszone 
firmy oraz aktualnych liderów 
znajdziecie na naszej stronie 
z zakładce: NASZE. 

Rok temu nagroda czytelni
ków trafiła do firmy 
FUHRMANN z Połczyna Zdro
ju, którzy docenili smak 
połczyńskiego piwa. O tym ko
go zdecydują się nagrodzić czy
telnicy przekonamy się 24 paź
dziernika. 

Do zwycięstwa i tytułu do
łączona jest także cenna nagro
da, czyli voucher na kampanię 
reklamową wartości 20 tysięcy 
złotych. # 
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lektrociepłownia 

osnowo sp. z o.o. 

Elektrociepłownia 
Rosnowo 
spółka z o. o. 
76-042 Rosnowo 27 

Wytwarzanie, 
przesył 
i dystrybucja 
ciepła 

P y o y u 
Jedyny dystrybutor w Zachodniopomorskim 

c£z.i>ikaj u nsij tep&z.ycAI 
Koszalin, ul. Jaśminowa 6, tol. 94 340 5318 

wjazd w pętlę autobusową 2 (Rokosowo) 
pn. - pt. 9-17, sob. 10 -13 
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Zaciszne osiedle blisko centrum 
Grupa Deweloperska Mak Dom do naszego konkursu zgłosiła Osiedle Śródmiejskie Ogrody 

zlokalizowane w otoczeniu terenów zielonych miasta. 
wielostanowiskowe. Budynki 
wyposażone są w windy i prze
stronne ciągi komunikacyjne. 
Wewnątrz kwartału znajduje 
się m.in. plac zabaw i miejsce 
do rekreacji. 

Firma Mak Dom działalność 
opiera w całości na prywatnym 
kapitale krajowym. Na rynku 
branży budowlanej funkcjonu
je od 1992 r. Realizuje duże pro
jekty zarówno przemysłowe jak 
i mieszkaniowe. Aby mieć moż
liwość realizacji dużych zadań 
inwestycyjnych i uwiarygodnić 
pozycję firmy, w I999r. wspól
nicy spółki zadecydowali 
o podniesieniu kapitału zakła
dowego do wysokości ponad 
15,6 min zł. W latach 1992-1999 
Mak Dom, jako główny wyko
nawca budował biurowce,hale 
produkcyjne i magazynowe 
m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, 
Krakowie, Warszawie (Piasecz
no), Gdyni, Toruniu i Białym
stoku. Poza budownictwem 
przemysłowym i mieszkanio
wym, specjalizuje się w budo
wie konstrukcji nośnych 
do elektrowni wiatrowych. # 

Plebiscyt 

Piotr Jasina 
piotr.jasina@polskapress.pl 

Jest doskonale wkomponowa
ne w charakter dzielnicy, z jed
nej strony w modernistyczną 
zabudowę budynków miesz
kalnych na północ od ul. Ku 
Słońcu, z drugiej w obszar ogro
dów działkowych i terenów 
r e k r e a c y j n o - s p o r t o w y c h  
od strony dzielnicy Szczecin-
Turzyn i Centrum. 

W odległości kilkuset me
trów zlokalizowane jest Mia
steczko Akademickie i budyn
ki dydaktyczne ZUT i US. 
W bezpośrednim sąsiedztwie 
osiedla przebiegają główne cią
gi komunikacyjne: linie tram
wajowe i autobusowe, funkcjo
nuje cała niezbędna infrastruk
tura miejska. 

Osiedle Śródmiejskie Ogro
dy zaprojektowano jako nowy 
obszar w centrum miasta wy
korzystujący naturalne walory 
działki do stworzenia strefy ci-

•Osiedle Śródmiejskie Ogrody zaprojektowano jako nowy obszar w centrum miasta 
wykorzystujący naturalne walory działki do stworzenia strefy ciszy, spokoju i rekreacji 

szy, spokoju i rekreacji. Projekt jące poczucie przytulności układ balkonów, gra detalem 
przewiduje wybudowanie czte- a jednocześnie otwartości powoduje, że mimo zachowa-
rech nowych kwartałów, two- na otoczenie. nej jednorodności poszczegól-
rzących cztery przestrzenie, ur- Każdy z kwartałów posiada ne kwartały są niepowtarzalne, 
banistycznieniedomknięte, da- swoisty rys: dobór kolorystki, Budynki charakteryzują się 

prostymi, modernistycznymi 
bryłami o zróżnicowanych wy
sokościach od 4 do 7 kondygna
cji. 

Charakterystyczne są duże 
tarasy i balkony szczególnie 
na ostatnich kondygnacjach. 
W parterze budynki otoczone 
są ogródkami przydomowymi. 
Budynki wyposażone są w win
dy i wielostanowiskowe 
garażowce podziemne oraz po
mieszczenia gospodarcze. 

Pierwszy etap obejmuje bu
dowę dwóch budynków dwu-
klatkowych (5/6 kondygnacyj-
ny oraz 4 kondygnacyjny) 
przy ul. Tenisowej. Na całość 
składa się 90 mieszkań o dużej 
rozpiętości metrażu od 32 do 90 
m2. Propozycje układów 
mieszkań, mogą podlegać da
leko idącym modyfikacjom, 
uwzględniającym indywidual
ne wymagania przyszłych 
właścicieli. 

Oba budynki są podpiwni
czone. W kondygnacji po
dziemnej znajdują się indywi
dualne pomieszczenia gospo
darcze i przestronne garażowce 

D nasze DOBRE 
n u 

Oddaj głos na swojego kandydata M l \ n  1 A 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46złzVAT) OtreŚti: N U K  1 4  

Owsianka z gruszkami i cynamonem 

z płatków owsianych górskich 

z „Młynów w Stoisławiu" 
MŁYNY STOISŁAW 

o w s i a n e  
g ó r s k i e  

Składniki: 
• szklanka płatków owsianych 

z Młynów w Stoisławiu 
• szklanka mleka 
• 1 gruszka 
• cynamon 
• cukier lub miód 

Mleko wlać do garnka, dodać płatki ow
siane. Mieszając - zagotować. Obra
ną gruszkę pokroić w drobną kostkę 
i dodać do garnka z owsianką. Na ma
łym ogniu gotować około 10 minut, 
ciągle mieszając. Pod koniec gotowania 
dodać cukier lub miód oraz cynamon do 
smaku. 

SMACZNEGO 

nasze DOBRE Oddaj glos na swojego kandydata fclfYft i r 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46zł z VAT)OtFEŚd: N i / K  ! J 

KSZTAŁCĄ W ODPOWIEDZI 
NA POTRZEBY RYNKU 

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku 
jako pierwsza uczelnia menedżerska w regionie od 20 lat kształci 

wysoko wykwalifikowaną kadrę dla biznesu. 

Na studiach I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE 
Uczelnia oferuje kształcenie w ramach specjalności: 

• Transport - Spedycja - Logistyka, 

• Rachunkowość, 

• Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 

• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 

• Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii, 

• Zarządzanie Administracją Publiczną i Organizacjami 
Pozarządowymi, 

• Zarządzanie Finansami, 

• Zarządzanie Projektami, 

• Menedżer Sprzedaży, 

• Menedżer Bezpieczeństwa Cywilnego. 

MISJĄ WHSZ JEST KSZTAŁCENIE 
WYSOKO WYKWALIFIKOWANEJ KADRY 

DLA POTRZEB REGIONU! 

Oferta Uczelni zawiera również studia podyplomowe, 
które odpowiadają na potrzeby lokalnego rynku 
pracy i dają możliwość bezpośredniego kontaktu 
z ludźmi biznesu. 

• Najczęściej wybieranymi kierunkami są: 

• Transport - Spedycja - Logistyka, 

• Rachunkowość od podstaw, 

• Menedżer Kadr i Płac, 

• Zarządzanie Projektami - Menedżer Projektu, 

• Zarządzanie BHP, 

• Coaching. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych pracodawców i pracowników 
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania zaprasza 
do skorzystania z bogatej oferty wysokiej jakości 
szkoleń i kursów prowadzonych przez rzetelną kadrę 
trenerów reprezentującą najwyższy poziom wiedzy 
i doświadczenia. 

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie . PZZ w Stoisławiu S A 
Stoisław 11; 76-031 Mścice 

www.stoislaw.com.pl, email, stoislaw@stoislaw.com,pl 
sklep internetowy: www.mlynystoislaw.pl 

tel. 94 34 55 900, fax 94 34 55 992 

Słupsk, ul. J. Kozietulskiego 6-7 
tel. 59 848 28 63; www.whsz.slupsk.pl 

http://www.gk24.pi
http://www.gp24.pi
http://www.gs24.pi
mailto:piotr.jasina@polskapress.pl
http://www.stoislaw.com.pl
http://www.mlynystoislaw.pl
http://www.whsz.slupsk.pl
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Wspierajcie lokalne firmy głosami 
Trwa drugi etap ósmej edycji plebiscytu Nasze Dobre z Pomorza - wybór najlepszych produktów, 

usług, imprez. Czekamy na wasze głosy. Wspierajcie swoimi głosami firmy, które znacie i polecacie 

Plebiscyt 

Joanna Boroń 
joanna.boron@gk24.pl 

To właśnie czytelnicy 
i internauci zdecydują do kogo 
trafi jedna ze cennych statue
tek. Rok temu głosami czytel
ników i internautów zwycięży
ło Piwo Jasne Zdrojowe produ
kowane przez połczyński bro
war Fuhrmann. W tym roku 
zeszłoroczny zwycięzca stał się 
partnerem naszego plebiscytu. 

Wśród zwycięzców zeszło
rocznej - siódmej - edycji plebi
scytu gospodarczego Głosu -
były zarówno duże firmy, jak 
i te prowadzące działalność 
na nieco mniejszą skalę. Wspól
nym mianownikiem jest to, że 
bez względu na to jak długo 
funkcjonują na rynku lub jak 
dużą liczbę osób zatrudniają, 
wszyscy laureaci mogą się po
chwalić oryginalnymi i wyso
kiej jakości produktami i usłu
gami. Wśród nagrodzonych 
przez kapitułę znalazły się fir-

Partnerzy 

{Połczyńskie olana -
ZbiVjaive 

Patron medialny 

1 5 5  fot 

Patroni honorowi 
O d 

LEWI A T A N  P A T R B n ^ r  L 

• Ósma edycja plebiscytu Nasze Dobre z Pomorza jest rekordową, jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych 
produktów i usług. W organizacji konkursu pomagają nam partnerzy i patroni 

my: MAT-BET ze Słupska (kate
goria budownictwo / nierucho
mości / dom i ogród), produ
cent wędlin Sharman (katego
ria producent żywności / ga

stronomia), Grand Lubicz 
z Ustki (kategoria zdrowie / uro
da / czas wolny), Total Wind PL 
(kategoria usługi dla biznesu). 
W tym roku zgłoszono rekordo

wą liczbę ponad 60 produktów 
i usług. Ich listę znajdziecie 
m.in. na naszej stronie 
internetowej w zakładce Nasze 
Dobre. O wygranej - prócz czy

telników - zdecydują oczywiś
cie eksperci. W tym roku pracę 
w kapitule podjęli specjaliści, 
którzy już kilkukrotnie współ
pracowali z Głosem przy orga
nizacji plebiscytu. Ale są też no
we twarze. Jury konkursu, któ
re podda fachowej ocenie zgło
szone produkty i usługi w ós
mej edycji plebiscytu Nasze Do
bre z Pomorza to: dr hab. prof. 
Dariusz Zarzecki, ekonomista, 
kierownik Zakładu Inwestycji 
i Wyceny Przedsiębiorstw Uni
wersytetu Szczecińskiego, An
na Kornacka - prezes zarządu 
Związku Pracodawców Pomo
rza Zachodniego Lewiatan, Da
riusz Więcaszek - prezes Pół
nocnej Izby Gospodarczej 
w Szczecinie, Romuald 
Sobieralski - prezydent Kosza
lińskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej, Roman Biłaś - pre
zes Północnej Izby Gospodar
czej w Koszalinie, Jan 
Czechowicz - prezes zarządu 
Słupskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej. To właśnie ta gru
pa ekspertów (powiększona 
o przedstawicieli Głosu), doko

na wyboru najlepszych, najbar
dziej oryginalnych i nietuzinko
wych produktów, które wyko
nano u nas, na Pomorzu. 

Laureaci konkursu zostaną 
wyróżnieni znakiem jakości 
Nasze Dobre z Pomorza. Znak 
ten będą mogli wykorzystywać 
do dalszej promocji swoich pro
duktów, czy usług przez kolej
ne dwa lata. Jak wiemy, znak ja
kości jest coraz bardziej rozpo
znawalny wśród konsumentów 
i jednocześnie jest dowodem 
na to, że firma, która wprowa
dziła na rynek dany produkt 
jest godnym zaufania partne
rem gospodarczym, spełniają
cym wyśrubowane standardy 
jakości i stosującym w codzien
nej działalności dobre praktyki 
biznesowe. DLa firm startują
cych z konkursie to cenne wy
różnienie. Prócz prestiżu jest 
jeszcze jedne aspekt wygranej 
- zwycięzcy otrzymają też 
vouchery na kampanie rekla
mowe warte 20 tysięcy złotych. 
Uroczyste zakończenie nasze
go plebiscytu będzie miało 
w Filharmonii Szczecińskiej. # 

nasze DOBRE 
K035005051A REKLAMA 

Oddaj głos na swojego kandydata k H D  1 C 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt2,46złzVAT)0treŚCi: H U K  l U  

PRODUCENT 

www.szwedzkie-blachy.pl 

BLACHY 
TRAPEZOWEJ 

KARŻCINO 30A, 76-200 SŁUPSK 

: : : 

tel. 505 171 321, tel. 59 842 87 28, tel. 59 842 87 29 

nasze DOBRE Oddaj głos na swojego kandydata & p < 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46złzVAT)0 treŚd: NUK i / 

MebleExpo 
Słupsk PI. Dąbrowskiego 3 
Firma rodzinna działa na rynku słupskim od 1993 roku. Początkowo 
na niewielkiej powierzchni około 200 m2, a obecnie swoją ekspozycję 
przedstawiamy na powierzchni około 1800 m2. Od początku 
działalności staramy się proponować wyroby najwyższej jakości, 
o bardzo oryginalnym wzornictwie, dlatego też współpracujemy 
z wiodącymi producentami mebli na rynku polskim i europejskim. 
Dokładamy wszelkich starań, aby klimat stworzony przez nas 
w sklepie, poprzez aranżację mebli, dobór obrazów i dodatków 
porównywalny był z atmosferą panującą w domach naszych 
klientów. 

Dowozimy meble pod wskazany adres -
dodatkowo świadczymy usługi wnoszenia 

i montażu mebli na życzenie klienta. 

eexpo.com.pl 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:joanna.boron@gk24.pl
http://www.szwedzkie-blachy.pl
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Galerie handlowe 
Siedmiu na dziesięciu Polaków lubi celebrować 

zakupy. Dlatego takim wzięciem cieszą się galerie 

Zakupy 

Zbigniew Biskupski 
z.biskupski@polskatimes.pl 

Polska z zasobami powierzch
ni w centrach handlowych rzę
du blisko 9 milionów metrów 
kwadratowych jest ósmym co 
do wielkości rynkiem w Euro
pie. W ciągu najbliższych 
dwóch, trzech lat ta po
wierzchnia może zwiększyć 
się do około 11 milionów me
trów. Taki przyrost to wyzwa
nie dla właścicieli i operatorów 
galerii handlowych, szczegól
nie że współczesny klient jest 
coraz bardziej wymagający 
i wygodny. 

Atrium Poland - deweloper 
i zarządca centrów handlowych, 
a także JLL - firma doradcza 
w zakresie nieruchomości ko
mercyjnych, wspólnie przygoto
wały raport z badania postaw 
oraz zachowań polskich konsu
mentów. 

Jak wynika z raportu, 30 pro
cent polskich konsumentów to 

zakupowi entuzjaści, a 70 pro
cent to tak zwani bywalcy, co 
oznacza bardzo duże przywiąza
nie do centrów handlowych i ich 
modelu funkcjonowania. Pomi
mo systematycznego rozwoju 
e-commerce Polacy lubią spę
dzać czas w centrach handlo
wych, nie tylko robiąc zakupy. 
Coraz częściej są to miejsca 
spotkań towarzyskich, bizneso
wych, wydarzeń kulturalnych 
czy rozrywkowych, takich jak 
np. spotkania ze znanymi osoba
mi. 

- Dlatego też zyskują na zna
czeniu takie elementy, jak: atmo
sfera centrów, atrakcyjna archi
tektura wnętrz czy inne udogod
nienia, które w postaci wygod
nych stref odpoczynku, atrakcyj
nych stref gastronomicznych, 
ogólnodostępnego wi-fi czy też 
punktów ładowania komórek 
i laptopów wprowadzamy w na
szych centrach - skomentowała 
wyniki Małgorzata Komarczuk, 
dyrektor ds. marketingu Atrium 
Poland. 

Osoby w średnim wieku 
(z tak zwanego pokolenia X) 

na zakupy częściej wybierają się 
sami, w przeciwieństwie 
do młodszych konsumentów, 
z jasno sprecyzowanym planem, 
od którego starają się nie odstę
pować. 

Wśród priorytetów są zakupy 
spożywcze i przemysłowe, 
a w dalszej kolejności odzież, 
obuwie czy akcesoria. 

Młodsi konsumenci (tak zwa
na generacja Y) są mniej zadanio
wi, częściej wybierają się do cen
trum handlowego, „polując" 
na promocje i szukając inspiracji 
zakupowych. W większym stop
niu interesuje ich oferta modo-
wa niż zakupy spożywcze i częś
ciej niż starsi korzystają z oferty 
usługowej i rozrywkowej. 

Dla 75 procent, młodszych 
konsumentów centrum handlo
we to dobre miejsce spotkań ze 
znajomymi (dla 64 procent star
szych). 

W galerii młodzi częściej 
korzystają z oferty kulturalnej 
i sportowej, umawiają spotkania 
biznesowe i korzystają z lapto
pa.# 
©O 

www.agrobud.net.pl 
Koszalin, ul. Szczecińska 40, tel. 600 095 934 i 728 807 414 
Koszalin, ul. Połczyńska 66, tel. 604 068151 i 728 964 987 

bezpłatny dodatek 

GRZYBOWA KUCHNIA 
Jeśli nie wiesz co zrobić z grzybów, sprawdź nasze propozycje 

; 

• W 

Popular Stone 6 cm 
kostka płukana 

39E brutto / m2 

v>, 

Natural Stone 6 cm 
kostka płukana 

zł brutto / m2 

Popular 6cm szary 
Starobruk Nostalit 

27 $s zł brutto / m2 

' 1 > 

Holand cegiełka 6 cm 
szary 

zł brutto / m2 

Holand cegiełka 6 cm 
czerwony, grafit, brązowy, oliwkowy 

28??„ brutto / m2 

liii; 

Popular 6cm kolor 
czerwony, grafit, brązowy, oliwkowy 

zł brutto / m2 

http://www.gk24.pi
http://www.gp24.pi
http://www.gs24.pi
mailto:z.biskupski@polskatimes.pl
http://www.agrobud.net.pl
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H i w 
RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH: 
• NIERUCHOMOŚCI • FINANSE/BIZNES • ZDROWIE 
• HANDLOWE • NAUKA • USŁUGI 
• MOTORYZACJA • PRACA • TURYSTYKA 

Biuro Ogłoszeń oddział Koszalin: 
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin 
tel. 94 347 3516.347 3511.347 3512 
fax 94 347 3513 

IBANK KWATER 
I ZWIERZĘTA 
• ROŚLINY, OGRODY 

I MATRYMONIALNE 
I RÓŻNE 
I KOMUNIKATY 

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

• ŻYCZENIA 
/PODZIĘKOWANIA 

• GASTRONOMIA 

l ROLNICZE 
• TOWARZYSKIE 

Biuro Ogłoszeń oddział Szczecin: 
ul.Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin 
tel. 9148133 61,48133 67 
fax 91433 48 60 

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

f inanse  biznes 

« ! ! ! ! ! ! !  KREDYTY.Słupsk,516593005. 
(GP) 

! Spłata ZUS i US do 50.000, 
510087022. (GP) 
s GOTÓWKA od ręki, 793-335-590. (GK) 

# Kredyt dla każdego, również 
z komornikiem. Darmowe doradztwo. 
Szczecin tel. 9183160 79 

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38. 
(GP) 
e Oddłużanie, upadłość konsumencka, 
wnioski do sądu, tel. 571-250-802 (GK) 

s Pożyczasz 500 zł na 15 tyg. Oddajesz 
tylko 694,91 zł. Dzwoń 22 123 0000 (GK) 

# Pożyczka, chwilówka dla każdego, 
dojeżdżamy 728913822. (GS) 

# Pożyczki gotówkowe z pełną 
obsługą w domu, szybka decyzja, aż 
do 10 000 zł. Eurocent: 663-225-225 

#Szybka pożyczka: 
Bobolice,664-026-812 (GK) 

# Szybka pożyczka: Darłowo, 
518-016-178 (GK) 

#Szybka pożyczka: Koszalin, 
784-925-778 (GK) 

# Szybka pożyczka: Sławno, 
784-051-430 (GK) 

e Tanie kredyty bankowe dla każdego, 
bez zbędnych formalności, także 
z komornikiem. Szczecin tel. 91831 
60 78 

biara rachunkowe 
# ! ! ! ! !  Księgowość, kadry 
94/341-60-60 (GK) 

handlowe 

# Wszelkie "starocie" kupię, 
506-022-528. (GP) 

materiały budowlane 

! !  Okna PCV z Niemiec, 601-220-617. 
(GK) 

# Producent blachy trapezowej 13 zł 
m2 na dachy, elewacje hal, garaże, 
ogrodzenia, opierzenia - realizacja do 
24h. Słupsk, 505171321. (GP) 

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

s SIATKI Słupsk, Raszyńska, 
603-070-188. (GP) 

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

TANIO bloczki fundamentowe - strop 
teriva, odsprzedam, teL 692-474-766 
(GK) 

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

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

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

# Brykiet, tel. 504-801-104. (GK) 

# BUKSZPAN wyprzedaż! 94/3427088 
(GK) 

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

DREWNO kominkowe, buk 
785-60&-313 (GK) 
# DREWNO kominkowe, tel. 600880776. 
(GP) 

# Drewno suche 80zł/mp, brykiet 
drzewny 13zł/ 25kg, 601674305 (GP) 

s Przyczepę 3-osobową Niewiadów, 
z namiotem i przystawką, 943-42-29-01 
(GK) 

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

s WORKI foliowe produkcja, sprzedaż. 
Słupsk, Grunwaldzka 3,604-208-414. 
(GP) 

sZŁOM kupię, potnę, przyjadę 
i odbiorę, tel. 607-703-135. (GP) 

matrymonialne 
# 49-latek pozna panią do 53 lat (stały 
związek) tel. 730-936-043. (GK) 

# WDOWA lat 65 pozna pana, 
668-839-118 (GP) 

eWww.qamare.pl biuro tel 667-542-249. 
(GK) 

motoryzacja 

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

# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! A u t o  
skup - najwyższe ceny, tel. 535-651-510. 
(GK) 

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

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

AUTO skup wszystkie, 695-640-611. 
(GP) 
# AUTOKASACJA Bierkowo. Skup 
całych i uszkodzonych. 59/811-91-50, 
606-206-077. (GP) 

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

# Audi A6 2,5 tdi, '97; samochód na 
chodzie, bez tylnej szyby, 534-181-033 
(GK) 

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

# Nissan Terrano, 2.7TD, 2001r„ 
505-056-117 (GP) 

* Skoda Felicia 2000 r. tel. 605-877-995 
(GK) 

e Toyota Auris,2.0,2OO7r., 781875891. 
(GP) 

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

# Skuter Ferro - duży 50cm, motorower 
Romet - Ogar 200, tel. 512-965-530 
(GK) 

AUTOGAZ MM. Teł. 505-015-365. 
(GK) 
TŁUMIKI katalizatory złącza Czekaj 
Zbigniew. Koszalin, Szczecińska 13A 
(VIS), teL 94-3477-143; 501-692-322. 
(GK) 
e WSPOMAGANIE kierownicy. K-lin, 
Kupiecka 3.606-998-591. Naprawa. 
(GK) 

n a u k a  
ięzyltiebce 
UCZYMY mówić po angielsku 
również kurs maturalny, 
teł. 692-841-776(610 

MATEMATYKA, angielski, 
787-701-912. (GK) 
# Matematyka-korepetycje, 
787-644-574. (GK) 

nieruchomości 

s "OMEGA"- wyceny, obrót 
Słupsk, ul. Starzyńskiego 11. 
teł. 59 8414420,601654572 
www.nieruchomosci.slupsk.pl" (GP) 

#2 pokojowe (36m2), ciepłe, 
oszczędne. Koszalin, Ratajczaka 
603116387. (GP) 

s2-pok. bez pośredników 514-812-171. 
(GK) 

# 3-pok. IV p. 60 m2, tel. 509-548-917 
(GK) 

#42 i 46 m2, Centrum, K*lin, 
501-641-462 (GK) 

# 78 m2,4-pok. stan b. dobry. Bobolice 
Radwanki, 115 000 zł. tel. 723-493-364 
(GK) 

# Kawalerka .Słupsk, 505056117. 
(GP) 

» Kołobrzeg, 2 pokojowe 44,5 m2,300 
m morze tel. 602 119 604, 605 582 652 
(GK) 

# Kołobrzeg, dochodowy apartament 
71m2 tel. 602 119 604, 605 582 652 
(GK) 

MIESZKANIE SSm2 + garaż tanio 
sprzedam, tel. 694 479 372. (GK) 
MIESZKANIE dla młodego 
małżeństwa - 3350 zł/m2 brutto, 
teł. 694 479 372. (GK) 
e Sprzedam nowe atrakcyjne 
mieszkanie w Słupsku z nową kuchnią. 
Tel. 507030094, http://nawydmie.pl/ 
batalionow. (GS) 

s Kupię 2 pokojowe parter 509-548-917 
(GK) 

REKLAMA 

r 

dołącz do grona zadowolonych Klientów 

pomagamy przy kredytach 
z dopłatami rządowymi M D M  

(Mieszkanie Dla Młodych - na rynku wtórnym) 
ZADZWOŃ 661-841-555 

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

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

tylko 2700zł/m2 duże 2-pok. 
(55), Centrum, 152.000,- do 
negocjacji, klucze w biurze 

tylko 3000zł/m2, tanie 4-pok., 
możliwe szybkie wydanie, rej. 

Staffa, 175.000,- do negocjacji 
0% prowizji od Kupującego, 
1-pok., po remoncie, I piętro, 

95.000,- klucze w biurze 

luksusowy apartament 
100 m2, z tarasem i garażem, 

Rokosowo, PILNA SPRZEDAŻ 

skorzystaj z MDM - 3-pok. (64), 
po remoncie, rej. Kołłątaja, 

tylko 199.000,- do negocjacji 
po remoncie, z dużą loggią, 

3-pok. (60), rej. Staszica, 219.000,-
do negocjacji lub zamiana 

duże 1-pok. (39), I piętro, 
nowsze budownictwo, 
rej. Centrum 119.000,-

• Agrobud www.agrobud nieruchomosci.eu 

Rewelacyjna cena o d  

2 9 9 9 0 0 S  brutto 

# Mieszkania 1-2-3 pokojowe w Sz-nie, 
również zadłużone i do remontu. 
Gotówka. Inwestor tel. 514604804 (GS) 

e ! ! !  2-pok. podkowa Jowisz 
601-999-123 (GK) 

# 2-pok w domku studentom 
603-503-531 (GK) 

s 2-pok, umeblowane, 660-525-505. 
(GK) 

# 2-pok. 47m2, Koszalin, 695-106-759 
(GK) 

e 2-POK. 59 m2. Jana Pawła II, 9p. K-lin 
wieżowiec, wynajem 94/314-33-71. (GK) 

# 2-pok. Chełmoniewo, 664-141-604 
(GK) 

e 3-pok. Bonin, umeblowane 
600-244-951. (GK) 

#3-pokojowe okolice Emki, 792-595-599 
(GK) 

# 3-pokojowe, tel. 602-615-586 (GK) 

s Do wynajęcia pokój (centrum) tel 
730-936-043 (GK) 

# Kawalerka 38 m2, centrum 
609-641-866. .(GK) 

e Kawalerka Kobylnica, tanio, 
668902772. (GP) 

# KAWALERKA około 30m 502 282986. 
(GP) 

# Kawalerka w cenrum Koszalina do 
wynajęcia. Teł. 502-286-999. (GK) 

# Kawalerka, Kołłątaja, tel. 608-060-430 
(GK) 

# Kawalerka. Koszalin tel. 690199105 
(N) 

# MIESZKANIE umeblowane 50m2, 
w domku, Os. Niepodległości, Słupsk, od 
zaraz, 605-572-611. (GP) 

# Pokój w domku jednorodzinnym tel. 
606-755-327,505-180-550. (GK) 

# Pokój w domku, internet, 663-903-380. 
(GK) 

# Pokój w studenckim, tel. 790-545-750 
(GK) 

# Sprzątanie mieszkań, tel. 
606-65-98-61 (GK) 

# Mieszkanie 60 m2 na 2-pokojowe. 
Słupsk, tel. 668-839-118. (GP) 

# Dom 260m2 Koszalin 668-023-045 
(GK) 

e Dom dochodowy z działką blisko 
morza, tanio, 512-965-530 (GK) 

# Dom Koszalin, 662-597-662. (GK) 

# Pensjonat i dom 448 m2 Kołobrzeg, 
200m morze teł. 602 119 604. (GK) 

# Piękny dom 437 m2 k. Kołobrzegu 
- okazja tel. 602 119 604, 605 582 652 
(GK) 

# Pół domu, 4 pok. Słupsk 609 312 308 
(GP) 

# Lokal użytkowy sprzedam Sianów. 518 
768 766 (N) 

# Obiekt przemysłowy 900m2 z biurem 
i częścią socjalną. Lniana Koszalin, 
787-304-881 (GK) 

lokale użytkowe - do wynajęcia 
# BOX, Manhatan (parter) Słupsk, 
od 1 Listopada 698-684-465. (GP) 

# Do wynajęcia pokoje biurowe Słupsk, 
Szczecińska 57, tel. 59/845-27-27. 
(GP) 

# Magazyn 160m2, Koszalin, 
602-742-814 (GK) 

# Magazyny 695635293. (GK) 

# Wynajmę hale magazynową 
w Koszalinie i Ustroniu Morskim od 100 
do 1000 m2 tel 728897414. (GK) 

działki, grunty - sprzedam 
# DZIAŁKA budowlana -11 ar. Manowo, 
tel. 608-126-767. (GK) 

# Działka budowlana 800m2, blisko 
morza, uzbrojona, tanio, 512-965-530 
(GK) 

s DZIAŁKA budowlana Koszalin Tel. 
796299211 (N) 

# Działka W ROD E.Gierczak ul 
Czarnieckiego tel 602 612 515 (GK) 

s Sprzedam działki l l a ,  uzbrojone-
Nowe Bielice (za Mojsiukiem)tel: 608 
338 460. (GK) 

# Działkę pod warsztat samochodowy, 
Koszalin i okolice tel. 502-173-555 (GK) 

G A R A Ż E  B l a s z a n e  
B R A M Y  G a r a ż o w e  

K O J C E  d l a  P s ó w  

Najmzsze 

Rożne wymiary 

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-garaze.pl 

# Garaż podziemny w Jowiszu do 
wynajęcia, Koszalin 602-742-814 
(GK) 

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

e Lokal 130m na działalność magazyn 
wynajmę Sianów. 518 768 766 
(N) 

praca 

"HOPIEKUNKI do Niemiec, 
730-340-005. (GK) 

eAbelard Nieruchomości zatrudnimy, 
umowa o pracę, Agenta, Pośrednika 
z doświadczeniem. Koszalin ul. 
Dworcowa 1, (GK) 

e Agrobud Sp. z o.o. w Koszalinie 
zatrudni kierowcę C+E mile widziane 
uprawnienia na HDS, CV proszę składać 
na ul. Połczyńskiej 66 lub na paweł. 
szmalec@agrobud.net.pl (GK) 

REKLAMA K015012470A 

Sprzedam brykiet drzewny 
- mieszany. 

Cena 450 zł/tona. 

Przy zakupie powyżej 5 ton, 
cena 400 zt/tona. 

Więcej informacji pod nr telefonu: 

502 796 086 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.nadaj.pl
http://Www.qamare.pl
http://WWW.MAX-CAR.PL
http://www.nieruchomosci.slupsk.pl
http://nawydmie.pl/
http://www.abakus-nieruchomosci.pl
http://www.agrobud
http://www.konstal-garaze.pl
http://www.partnerstal.pl
mailto:szmalec@agrobud.net.pl
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# Alfa producent okien PCV 
zatrudni osobę z biegłą znajomością 
języka niemieckiego w mowie 
i piśmie wymagana otwartość, 
samodzielność,łatwość nawiązywania 
kontaktów. Charnowo koło Słupska. 
Kontakt e.mail: maldariuszl@gmail. 
com (GP) 

# Biurowa znajomość j. angielskiego 
i niemieckiego. Sławno, 
tel. 605-315-615,. (GK) 

BRYGADZISTĘ, brygadę na podłoża 
zatrudnię, tel 694 479 372. 
(GK) 

m Budowlańców tel. 503-135-643. 
(GK) 

# Dekarza 667-470-604. (GK) 

# Do ociepleń firma zatrudni 
501-664-343. (GK) 

#Do prac budowlanych i dociepleń, 
515-937-498. (GK) 

# Ekspedientkę" Groszek" Słupsk, 
ul.3-Maja, tel. 602710372. (GP) 

» Ekspedientkę do sklepu 
garmażeryjnego.Manhatan 785845999 
(GP) 

ELEKTRYKÓW z uprawnieniami 
i murarzy. Słupsk, teł. 600-919-302. 
(GP) 
FIRMA budowlana zatrudni młodych 
fachowców budowlanych, gotowych 
na wyjazdy, 600-044-212 (GK) 
s Firma Hako Technology Sp. z o.o. 
zatrudni spawacza z uprawnieniami MIG 
MAG. Tel. 94/347-04-04, 
e-mail: info@hakotech.pl (GK) 

# Firma Hako Technology zatrudni 
tokarza - ślusarza do działu budowy 
oprzyrządowali. Tel. 94 347 04 04, 
e-mail info@hakotech.pl (GK) 

FIRMA PROMAR producent 
urządzeń ze stali nierdzewnej 
zatrudni: ślusarzy i spawaczy TIG 
z doświadczeniem teł. 94/343-24-30, 
692-926-914 lub osobiście 
uL Strefowa 17. (GK) 

# Firma transportowa z siedzibą 
w Ryczywole poszukuje kierowców 
(transport międzynarodowy) kat. 
C+E+ADR, tel.606 747 617,67 283 

17045. 

# Firma Veraplast S.C. poszukuje 
pracowników produkcyjnych. 
Miejsce pracy: Koszalin CV oraz List 
motywacyjny prosimy przesyłać na 
adres: jakub@veraplast.pl. (GK) 

# Firma Veraplast S.C. z Koszalina 
zatrudni pracownika na stanowisko: 
ustawiacz wtryskarek do ewentualnego 
przyuczenia. CV i List motywacyjny 
prosimy przesyłać na adres: jakub@ 
veraplast.pl. (GK) 

# Firma zatrudni operatorów maszyn 
CNC oraz tokarzy z doświadczeniem 
602-756-122. (GK) 

e Firma zatrudni spawaczy 602-756-122. 
(GK) 

# Hotel w Niemczech poszukuje 
barman/a/kę, zakwaterowanie 
i wyżywienie na miejscu,wymagana 
znajomość j.niemieckiego lub 
angielskiego, wiek do 40lat. tel. 
kontaktowy 004815771327790 (GK) 
# Hotel w Niemczech poszukuje 
kobiet do pracy w pralni 
i kuchni,zakwaterowanie i wyżywienie 
na miejscu,mile widziana znajomość 
j.niemieckiego lub angielskiego tel. 
kontaktowy 004815771327790 (GK) 

s Hydraulika Koszalin tel. 664-320-082 
(GK) 

e In Post zatrudni doręczycieli w Słupsku 
i Lęborku, 602822022. (GP) 

# Kierowca cysterny przewóz paliw. 
607-037-193. (GK) 

# Kierowca kat. C+E w transporcie 
międzynarodowym, 501678935. (GP) 

# Kierowca wywrotki Mielno, 
503-741-699 (GK) 

# Kierowce C E. Praca od zaraz. 
Transport międzynarodowy. 
609-043-797 (N) 

# Kierowce kat. C + E, główna trasa: 
Szwecja - Polska, tel. 668-841-992 (GK) 

J A N A  P A W Ł A  I I  4 A  
NOWO OTWARTY. OBOK STOKROTKI 

W A Ń K O W I C Z A  2 3  
- OTWARCIE WKRÓTCE 

S Ł O W I A Ń S K A  3 
- OTWARCIE WKRÓTCE 
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Z W Y C I Ę S T W A  1 5 2  

# Kierowcę kat. C, 530-029-814. 
(GP) 

# KIEROWCĘ kategorii C E 
w przewozach międzynarodowych. 
Tel. 604105 100 (N) 

# Kierowcę na wywrotkę Tatra, 
z doświadczeniem Koszalin 516-080-357. 
(GK) 

s Kierowcę z kat. C na wywrotkę 
Koszalin 510-287-462 (GK) 

REKLAMA 

# Magistra farmacji do Działu Farmacji 
Szpitalnej zatrudnimy. SALUS, 
Słupsk, ul. Zielona 8, tel. (59) 848 90 55, 
e-mail: g.zwolinska@salus.com.pl 
(GP) 

# Majstra robót drogowych 502-152-949. 
(GK) 

# Manicurzystki zatrudnię w Szczecinie, 
Koszalin, b. dobre wynagrodzenie, 
rekrutacja@ilovemanicure.pl, 
Tel. 601-135-695. (GS) 

# MĘŻCZYZNĘ w wieku do 30 lat do 
hurtowmi mięsa (mile widziane prawo 
jazdy kat. B). Słupsk, tel. 59/842-87-71 
do 12-tej. (GP) 

e Ogrodnika-Złota rączka okolice 
Duninowo -Postomino tel. 784214 891 
.(GP) 

# Operator Prasy CNC 605129 435 
(GK) 

# Palacza CO, tel. 531-856-001 (GK) 

POMOC apteczną zatrudni apteka 
w Stargardzie Szczec. 
teL 502-060-200 (GS) 
e Pomocnika na stałe do produkcji 
mebli. Darnina tel.502 235 397. 
(GP) 

PRACA sezonowa przy wycince 
choinek w Szkocji, teL 690-806-767. 
(GK) 
e praca w gospodarstwie 500-092-007. 
(GK) 

K015012366A 

, - y  , 

® z i :  liB Zł III! mm 

zapisy na stronie 
www.charlottarhfli 

K035004805A 
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# Pracownik fizyczny w Norwegii-
28 tys. zł. Tel. 696-344-590. (GK) 
# Recepcjonistkę, jez ang lub niem 
Mielno 695635293. (GK) 

# RGB Technology sp. z o.o. zatrudni 
głównego księgowego. (94)318-18-11, 
CV na: biuro@rgbtechnology.pl 
(GK) 

# Spawaczy, ślusarzy. Dokumenty 
Termex Koszalin ul. Lniana 9, tel. 
660423967. (GK) 
# Szlifierzy oraz pracowników na 
produkcję, GIPO Sp. z o.o., ul. Boh 
Warszawy 35, K-lin; Tel. 94 340 09 09 
(GK) 
# Ślusarzy, spawaczy. Dokumenty 
Termex Koszalin ul. Lniana 9, 
tel. 660423967. (GK) 
# Uczciwe zajęcie, dobre zarobki, 
elastyczny czas współpracy. 
Zostań doradcą finansowym- nauczymy 
Cię wszystkiego nr. tel: 698-168-723 
(GS) 
ZAKŁAD Budowlany "Dekor-Jan" 
zatrudni 3 malarzy, 3 płytkarzy i 2 
cieśli do pracy w kraju i za granicą. 
Informacja pod nr teł. 94/342-09-96 
lub 601-942-734. (GK) 
# Zatrudnię brygady do dociepleń 
tel. 
502 098 685. (GK) 

# Zatrudnię budowlańców w Holandii. 
tel.00-31-644-318-497 (GK) 

# Zatrudnię dekarza i murarza 
wynagrodzenie 3500 netto, 606-610-514. 
(GK) 

# Zatrudnię elektryka, elektromontera 
z prawem jazdy B Koszalin, Łużycka 
41B. (GK) 
# Zatrudnię na stałe w gospodarstwie 
rolnym-produkcja roślinna. 
Zapewniam mieszkanie. 
Tel. 602-217-835. (GK) 

eZatrudnię pracowników 
z umiejętnością układania płytek 
ceramicznych i prac wykończeniowych, 
praca w delegacji gwarantuję 
całodzienne wyżywienie oraz 
zakwaterowanie. Kontakt 602423749 
w biurze codziennie od 15:00 do 17:00, 
adres Koszalin ul. Słowiańska 17/111. 
(GK) 

m Zatrudnię spawacza TIG oraz 
pomocnika, tel. 600-223-203 (GK) 

# Zatrudnimy SPAWACZY MIG / MAG / 
TIG, GIPO Sp. z o.o., ul. Boh. Warszawy 
35, Koszalin; Tel. 94 340 09 09 (GK) 

szukam pracy 
# Zlecę prace dociepleniowe brygadzie, 
606-652-330. (GK) 

STAŁĄ współpracę z firmą montującą 
okna w Słupsku nawiąże Fasada24. 
PI(GP> 

rolnicze 
maszyny rolnicze 

# Logos skup bydła tel. 500-277-836. 
(GK) 

e ! ! ! ! ! ! ! !  Wapno nawozowe. "DOWO" 
tel. 91-578-67-33,601-863-937. (GS) 
# ! ! ! ! !  Wapno rolnicze, 94/365-63-18. 
(GK) 

# Króliki 798-133-098 (GP) 

; e KUPIĘ łubin, wykę, peluszkę, grykę 
tel. 604250237 (N) 

# PROSIAKI,warchlaki, 667-099-669. 
(GP) 

# Sadzonki truskawek 739647101. 
(GP) 

# Sprzedam grunty rolnbe 2 ha ornej + 
1 ha łąki cena l,9m2, tel. 798-198-683. 
(GK) 

# Sprzedam ziemniaki Tajfun 
880-488-545. (GK) 

@ TUCZNIKI, półtusze 667-099-669. 
(GP) 

# Usługi rolnicze, tel. 504-801-104 
(GK) 

rożne 
# ! ! ! !  Problem z dłużnikiem? 
No problem! Koszalin, 94/347-32-86. 
(GK) 
*!!!!!! NAGROBKI Najtaniej. 
Wyprzedaż z wystawy! 
Postawimy do 1 Listopada 
ul. Dąbrowskiej 5 (od Piłsudskiego), 
59/8430630,609-137-131. (GP) 
# DETEKTYW-KOSZALIN.PL, 
602-601-166. (GK) 
# Granit kamienie, sprzedam 
784214891. (GP) 
# Siatki, słupki, kolczasty 598471329. 
(GP) 
# Skup książek, płyt muzycznych. 
Dojazd. Gotówka. Tel. 509-675-586 

towarzyskie 
S ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  CASABLANCA 
24 h. Zatrudnimy Panie. 94-341-16-54 
(GK) 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  NATAU, 794-943-306. 
(GP) 
# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  prywatnie, 
518-728-101. (GP) 
e ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  662-665-457. WYJAZDY. 
(GK) 
• ! ! ! ! ! ! ! ! !  Eliza 792 041572 (GP) 
# ! ! ! ! ! ! !  Natalka25, tel. 570-490-288 
(GK) 
! ! ! !  886-287-916 prywatnie, Słupsk. 
(GP) 
# 40-LATKA 790-252-578 (GK) 
e ADA Słupsk, 513-751-832. (GP) 
# AKTYWNA - dojrzała. 507-719-333. 
(GK) 
«Basia 797-221-767 (GP) 
# DOJRZAŁA 40-Stka 500-362-030 (GP) 
m Koleżanki 80zł Słupsk 732974766. (GP) 
MIŁA, atrakcyjna, dojrzała, 
661177611. (GP) 
# Słodka Iwona, teł. 729-210-331 (GK) 
# WIOLA po 40-tce. 691457-735. (GK) 
# Zwariowana 40-tka, 507-037-681. (GK) 

usługi 
agd rtvfoto 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Gaz junkersy, kuchenki 
- naprawa, wymiana, teL 606-579-846. 
(GK) 
s ! ! ! ! ! ! ! !  Serwis komputerowy, RTV, 
LCD, plazma. Słupsk, 59/843-04-65. 
(GP) 

! ! ! !  PRALKI AGD zmywarki, 
naprawy, teL 503-380-410. (GK) 
A-PRALKI Naprawy w domu 
603-775-878. (GK) 
# CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady, 
klimatyzacja. Słupsk, 602-394-696. 
(GP) 

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

bu dowiano- remontowe 
# ! ! ! ! ! ! ! !  A-Z remonty, 502541194 
(GP) 

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

* ! !  POSADZKI betonowe mixokretem -
10 zł/ m2 i tynki, tel. 693-662-688. 
(GK) 
!!! MALOWANIE, remonty 500-354-255 
(GK) 
# BUDOWA DOMÓW, tel. 501674 584. 
(GK) 
# CYKLI NIARSKIE, bezpyłowe, 
układanie, lakierowanie, bejcowanie, 
parkiet, www.parkietykoszalin.com 
696-727-338 (GK) 
# Cyklinowanie bezpył. 502-302-147. 
(GK) 
e Cyklinowanie bezpył. 511-323-367. 
(GK) 
# Dachy-dekarstwo 94/3412184 
(GK) 
# Glazura, terakota, (20-letnie 
doświadczenie), 693-277-634. (GK) 

Osiedle Panorama 
Koszalin, ul. Paderewskiego 

K015012228A REKLAMA 

Jesteśmy jedną z wiodących firm branży produkcyjno-budowlanej. Około 90% naszej pro
dukcji to eksport do Niemiec, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii. 
Od kilkudziesięciu lat dynamicznie się rozwijamy. Dzięki zespołowi najlepszych ludzi - peł
nych entuzjazmu i energii do działania, staliśmy się liderem w naszej branży. Stale się rozwi
jamy i tworzymy nowe miejsca pracy. 

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko: 

ASYSTENTKA/ASYSTENT PREZESA ZARZĄDU 
z doświadczeniem 

Wymagania: 
• minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku, 
• wykształcenie wyższe, 
• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, 
• mile widziana znajomość języka angielskiego, 
• mile widziane ukończone kursy z prowadzenia sekretariatu 
• praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power 

Point), 
• znajomość obsługi podstawowych urządzeń biurowych (ksero, 

faks, skaner, itp.), 
• wysoka kultura osobista i doskonale rozwinięte umiejętności 

interpersonalne, 
• doskonała organizacja pracy i ustalania priorytetów; 
• umiejętność zarządzania czasem i pracą pod presją czasu, 
• samodzielność i wysoki poziom zaangażowania w wykonywaną 

pracę 
• nienaganna prezencja, 
• inicjatywa i energia w działaniu, 
• dyskrecja, 
• dyspozycyjność. 

rekrutacjapersonainaSinterla.eu 

porządkowe 
# ! ! ! ! ! !  Pranie dywanów, 
94/341-42-95. (GK) 
! ! !  Dywany, tapkerki, 503-02-02-06. 
(GK) 
# PRANIE dywanów Słupsk, 
501-042-140. (GP) 

s Kruszywa granitowe 250,kostka 350, 
kora kamienna 330, biała marianna 
330zł Tel: 506-032-900. (GK) 
# OGÓLNOBUDOWLANE, 725-11-90-40. 
(GP) 
# Posadzki maszynowe 502667751 (N) 
s Stany surowe 94/3412184. (GK) 
# Suche zabudowy 94/3412184. (GK) 

'«SZAMBA betw. tanio, 515-373-550.1 

# Wywóz gruzu, 607-703-135. (GP) 

instalacyjne 
#! Hydraulik, solidnie, tel. 509-765-180. 
(GK) 
# ELEKTRYK-794600622 (N) 
# HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135. 
(GP) 
# HYDRAULIKA A-Z 24h, 798-618-871. 
(GP) 

montażowe 
e ! ! ! ! , ! ! ! ! ! !  OGRODZENIA, bramy, 
automatyka, zadaszenia, rolety. 
K-lin, Grunwaldzka 6, tel. 501-682-902. 
(GK) 
! ! ! !  ROLETY, żaluzje, markizy, 
verticale, moskrUery. Stolarka 
aluminiowa. "BLIŹNIAK™ Słupsk, 
Leszczyńskiego 10D, 
teL 59/84-17-900,601-65-25-82. (GP) 
! ! !  OKNA, drzwi, rolety zewn. 
bramy garażowe. "Drew-Mast", 
Koszalin, Zwycięstwa 233. 
(94)347-65-32. Atrakcyjne ceny!!! 
(GK) 

# DANIA!!! Przewozy osób i paczek 
do Danii z adresu pod adres Trans -Glas 
Okonek 503-198 -456 67-26-69-491 (GK) 
# DUBAJ PRZEWOZY cała Dania, 
północne Niemcy Hamburg i okolice 
664-999-618. (GK) 

uroczystości 
DJ, teL 693-75-85-85 (GK) 
# WESELA- Dworek Kasztelański 
Koszalin, 502-286-999. (GK) 
# Wesela i wszelkie imprezy 
okolicznościowe, nowa przestronna sala. 
Organizuje Hotel Verde w Mścicach: 
hotel@verde.pl tel. 94/317-08-00; 
607-900-260. (GK) 

ginekologia 
SHA-Z GINEKOLOG 730-16-85-85 
(GS) 

# A-Z ginekolog 609-933-810 
(N) 

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

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

neurologia 
sSPEC. Neurolog. NFZ. Bez kolejek. 
Codziennie. Koszalin, 605-284-364. 
(GK) 

opieka 
# DOM Seniora Piast w Mielnie przyjmie 
osoby potrzebujące całodobowej opieki. 
606-908-787,94/318-92-17. (GK) 

s OFERUJEMY profesjonalną opiekę 
dla osób starszych w Rodzinnym Domu 
Opieki Rafael- powiat kołobrzeski, 
tel. 512-051-400,94-715-16-70 
www.rafael.domyopieki.pl. (GK) 

inne 
®-503-46-21-22 Ginekolog farmakologia 

e Psychoterapia pozytywna, 
606-901-113. (GK) 

zdrowie 
chirurgia 
s CHIRURGIA Ogólna, Estetyczna, 
USG laseroterapia. Powieki brodawki 
korekta uszu, mezoterapia, trądzik 
zmarszczki.943403150 605284307. (GK) 

inne specjalizacje 
e ALKOHOLIZM - leczenie, zastrzyki, 
Esperal tel: 601-968-537. 
(GK) 

# Diagnostyka BRT -alergie, pasożyty, 
bakterie, wirusy, grzyby 
-kom. 600057713 (N) 

zwierzęta 
rośliny ogrody 
«CHIHUAHUA 693078103 (N) 

# KRÓLICZKI miniaturki, tanio 
sprzedam. Tel. 692-843-302. (N) 

K015012392A 

Agrobud 
•iendzsi www.agrobud-nieruchomosci.eu ^ 

KOLEJNY ETAP PANORAMY 
Mieszkania 1 2-, 3-, 4-pokojowe 
dostępne już od 

zł/m2 

brutto 3900 

transportowe 
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ANGLIA, środa, piątek, 
niedziela z domu pod dom, 503-198-450, 
67/266-94-91 (GK) 
# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  HOLANDIA 
codziennie z domu pod dom, 
503-198-446,67-26-69-491 (GK) 
#!!!WYWROTKA 151 z HDS, koparka 
kołowa, roboty ziemne, 604-790-491. 
(GK) 
#!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!INTERBUS, 
Holandia, Belgia, Niemcy 602-48-58-64. 
(GS) 
# ANGLIA, Belgia, przewóz osób paczek 
www.avbusy.pl teł. 608-502-289. (GK) 
sAV-BUSY Niemcy z domu pod dom 
tel. 609-818-709,67-345-11-88. (GK) 

windows 
Firma produkująca okna i drzwi PCV 

RUF sp. z o.o w Koszalinie 
Poszukuje: 

Technologa przygotowania 
produkcji okien PCV 

ze znajomością języka niemieckiego 
Wymagania: 
• wykształcenie wyższe - kierunek budownictwo 
• znajomość języka niemieckiego 
• znajomość programu Auto - CAD 
• umiejętność przestrzennego widzenia 

Oferujemy: 
- atrakcyjne warunki zatrudnienia 
- stabilne zatrudnienie 
- zapewniamy warunki rozwoju zawodowego 
- miłą atmosferę pracy 

CV prosimy wysyłać na adres email: 
praca@dobreokna.com 

bądź osobiście w Dziale Kadr, 
ul. Różana 5, Koszalin, II piętro. 
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Już od piątku, 9 października wielka loteria w„Głosie" WYGRAJ 
AUTO, U 

OGŁOSZENIE 
Cofely EC Słupsk Sp. z o.o. informuje, 
że z dniem 05.09.2015 r. przystępuje do 
realizacji zadania „Budowa przyłącza 
cieplnego wysokoparametrowego do 
budynku przy ul. Morcinka 4". W związku 
z powyższym ulica Morcinka, będzie 
zamknięta dla ruchu kołowego na 
wysokości budynku Morcinka 4 do 
dnia 07.09.2015 r. 
Za utrudnienia przepraszamy. 

REKLAMA K035005054A 

Zarząd Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
w Jezierzycach sp. z 0.0. 

ogłasza nabór kandydatów zainteresowanych zawarciem umowy najmu 
lokalu mieszkalnego dwupokojowego o pow. 45,20 m2 

w m. Siemianice, ul. Słupska 49 (II piętro). 
Planowane zasiedlenie: 2.11.2015 r. Wnioski o przydział lokalu mieszkalnego 
należy składać w siedzibie GTBS, Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk, 
w terminie od dnia 2.10.2015 r. do dnia 9.10.2015 r. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej w Biuletynie Infor
macji Publicznej http://www.bip.gtbs.slupsk.ug.gov.pl). Tel. 59 841 06 40. 

Najciekawsze informacje i oferty pracy 

regiopraca.pl Zobacz też 
www.regiopraca.pl 

A B A T E C  
N A T U R A L N I E  D L A  C I E B I E  

Firma Abatec Sp. z o.o. 
zatrudni 

mechaników, operatorów wózka 
widłowego, stolarzy, pomocników stolarzy 

i osoby do przyuczenia. 

Praca w Damnicy! 

Kontakt pon.-pt. w godz. 8.00-15.00, 
tel. 59 84 56 333/ 59 81 12 916, email:  biuro@abatec.pl 

K015003811BI 

Portal nr 1 
w regionie 

Codziennie odwiedza nas 5 9  6 9 5  użytkowników (UU)" 

Po wielu latach doczekaliśmy się wreszcie sytuacji, 
że o Kaszubach mówi się już nie tylko w wymiarze walorów 
kulturowo-przyrodniczych, ale także dokonań sportowych. 

w naszym mieście 

zaplanuj kup bilet korzystaj! 

bo t o  jest 

Najlepszym tego przykładem są choćby zawodowy 
pięściarz wagi ciężkiej Marcin Rekow-
ski (16-2, 13 KO), mistrz Polski oraz 
Dariusz Męczykowski trener zespo
łu piłki ręcznej PGNiG Superligi Ko
biet. Droga do grona najlepszych 
w sporcie indywidualnym 
i zespołowych jest zu
pełnie inna, ma jednak 
wspólny mianownik. 
Potrzebny jest przede 
wszystkim niezłomny 
charakter i chęć by
cia lepszym po każ
dym treningu. Krót
ko mówiąc, im więcej 
potu na treningach, tym 
mniej krwi w walce. 

- Jako sportowiec wiem, 
ile wyrzeczeń potrzebnych 
jest do osiągnięcia sukcesu 
- mówi Marcin Rekowski, 
pogromca m.in. Alberta 
Sosnowskiego. - Tu nie ma 
miejsca na słabości, po
trzebna jest wiara w sukces 
i ciężka praca. Takie walory 
dostrzegam także w druży
nie trenowanej przez Da
riusza Męczykowskiego. 
Warto na nich postawić, 
także 25 października 
(m.in. mecz z Piotrcowią 
PiotrkówTrybunalski). 

Dariusz Męczykowski 
i Marcin Rekowski 

Droga Marcina Rekowskiego 
do panteonu polskiego pięściąr-
stwa nie była łatwa. On sam tyl

ko wie, z jakimi problema
mi musiał się borykać. 

Był nawet moment, 
że zawiesił rękawice 
na kołku. Z czasem 
wyszedł jego cha
rakter, bo tylko 
dzięki swej nie-
złomności mógł 
założyć pas mię
dzynarodowego 

mistrza Polski. 

- Mam wielki szacu
nek dla Marcina, po
dziwiam go zarówno 
za to, jakim jest czło
wiekiem, jak i sportow
cem - mówi Dariusz 
Męczykowski, trener su-
perligowego UKS PCM. 
- Bardzo cieszą mnie 
jego sukcesy, bo wiem, 
że na nie po prostu za
pracował. 

- Wierzę w podwój
ną moc jedynki, 
a więc 11, z którą 
startuje w wyborach 

Darek - kończy Mar
cin Rekowski. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
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Sport dziś polecamy 
TVPSPOWT 
# godz. 9,12.30,22.15 tenis, turniej 
WTAwTokioS godz.21.50 maraton 
Wokół Białej Góry 

CANAL+SPORT 
# godz. 13.20, piłka nożna Liga Europy 
Legia Warszawa-SSCNapoli 
# godz.20.25 piłka nożna. Jagiełlonia 
Btłystok - Lechia Gdańsk 

POLSAT SPORT NEWS 
# godz. 13.07, piłka nożna, CSKA Mos
kwa-Lokomotiv Moskwa godz. 17.00 
sport fłesh© godz. 17.07, magazyn piłki 
ręcznej, Polska 2016 

Na stadionach 

KOSZYKÓWKA 
# XX Turniej o Puchar Prezy
denta Miasta Słupska - termi
narz gier w słupskiej hali 
Gryfia przy ul. Szczecińskiej: 
piątek - godz. 17: AZS Koszalin 
-Polski Cukier Toruń, godz. 
18.50: prezentacja drużyny 
Energa Gzami Słupsk, godz. 
19: uroczyste otwarcie turnie
ju, godz. 20: Energa Czarni -
Asseco Gdynia; sobota - godz. 
14.30: mecz o trzecią lokatę, 
godz. 17: spotkanie o pierwsze 
miejsce. 

LEKKOATLETYKA 
Akcja ogólnopolska „Bie

gam, bo  lubię" -w sobotę zaję
cia z Tomaszem Czubakiem 
w godzinach od 9.30 do 10.30 
na stadionie 650-lecia przy ul. 
A. Madalińskiego w Słupsku. 

XXVra Bieg Rodła 
w Pomysku Wielkim (sobota, 
godz. 11 - początek rywalizacji 
- biegi dla dzieci i młodzieży, 
godz. 12.30 - bieg główny 
na dystansie 4000 m, tereny 
leśne za szkołą podstawową). 

m Słupski Bieg Charyta
tywny na rzecz Zwierząt „Po
biegnij - pomożesz" (dystans 
7 km)  - impreza w niedzielę 
o godz. 12.15. Zapraszamy 
na stadion 650-lecia przy ul. 
A. Madalińskiego w Słupsku. 
Wcześniej o godz. 11.30 - Bieg 
Przyjaciół Zwierząt (800 m). 

PŁŁKA NOŻNA 
I liga; Drutex-Bytovia Bytów 

- GKS Katowice (sobota, godz. 
18, stadion przy ul. A. Mickie
wicza). 

IV Mga: Prime Food Brda 
Przechlewo - Anioły 
Garczegorze (sobota, godz. 
13), Jantar Ustka - Powiśle 
Dzierzgoń (sobota, godz. 15, 
stadion przy ul. Sportowej), 
Pogoń Lębork - Rodło 
Kwidzyn (sobota, godz. 15, 
stadion przy ul. J. 
Kusocińskiego), Zawisza 
Borzytuchom - Centrum 
Pelplin (sobota, godz. 16, sta
dion w Trzebielinie). 
• Słupska klasa okręgowa -
w sobotę rywalizować będą na
stępujące pary: Czarni Czarne -
Karol Pęplino (godz. 15), KS 
Damnica - Lipniczanka Lipnica 
(godz. 15), Sparta Sycewice -
Piast Człuchów (16), Stal 
Jezierzyce - Słupia Kobylnica 
(godz. 16); niedziela: Wybrzeże 
Objazda - Kaszubia Studzienice 
(godz. 13), Skotawa Budowo -
SwePol Link Bruskowo Wielkie 
(godz. 14, stadion w Dębnicy 
Kaszubskiej), Garbarnia Kępice 
- Diament Trzebielino (godz. 
15), Sokół Wyczechy - MKS 
Debrzno (godz. 15, stadion 
wCzamem). 

# Słupska klasa A-grupa I 
mecze w sobotę i grać będą na
stępujące pary: Chrobry 
Charbrowo - Dąb Kusowo 
(godz. 16), Echo Biesowice - So
kół Szczypkowice (godz. 16), 
Polonez Bobrowniki - Unia 
Korzybie (godz. 16, stadion 
wDamnie); w niedzielę zmie
rzą się: Jantaria Pobłocie - Słu
pia Kwakowo (godz. 12.30), 
Błękitni Główczyce - Barton 
Barcino (godz. 13), Granit 
Kończewo - Victoria Słupsk 
(godz. 13), Słupia Chamowo -
Rowokół Smołdzino (godz. 14); 
grupa n - w sobotę grać będą: 
LKS Łebunia - GKS 
Kołczygłowy (godz. 16, mecz 
odbędzie się na stadionie 
w Cewicach); w niedzielę roze
grane zostaną następujące me
cze: Arkonia Pomysk Wielki -
Dolina-Speranda Gałąźnia 
Wielka (godz. 12), GTS Czarna 
Dąbrówka - Grom Nakla (godz. 
13), Leśnik Cewice -
Victoria/Brda n Przechlewo 
(godz. 13.30), Granit Koczała -
SSPN Malczkowo/Łupawa 
(godz. 14), Myśliwiec 
Tuchomie - Victoria Dąbrówka 
(godz. 14), Stegna Parchowo -
Magie Niezabyszewo (godz. 
15). 

Słupska klasa B-grupa I-so
bota: Sokół Kuleszewo -
Pomorze TS Potęgowo (godz. 
16); niedziela: Szansa 
Siemianice - Grab Grapice 
(godz. 11), Smoki Podole Małe -
KS Włynkówko (godz. 13, boi
sko w Gogolewie), Zenit 
Redkowice - KS Zaleskie( (godz. 
14); grupa II - mecze w sobotę: 
Urania Udorpie - Baza 44 
Siemkowice (godz. 16); spotka
nia w niedzielę i zmierzą się ze
społy: Błękitni Motarzyno -
Start Łebień (godz. 13.30), 
Sparta Konarzyny - Orkan 
Gostkowo (godz. 14), WKS No
żyno - Kaszubia n Studzienice 
(godz. 14). 
Pomorska liga juniorów star
szych (A): Gryf Słupsk - Pogoń 
Lębork (sobota, godz. 17, 
sztuczne boisko przy ul. Zielo
nej). Drutex-Bytovia Bytów -
Czarni Pruszcz Gdański (nie
dziela, godz. 13.30, sztuczne 
boisko przy ul. Adama Mickie
wicza). 
Pomorska liga juniorów młod
szych (B): Drutex-Bytovia By
tów - Czarni Pruszcz Gdański 
(niedziela, godz. 11, sztuczne 
boisko przy ul. Adama Mickie
wicza). 

TENIS STOŁOWY 
# I Mga mężczyzn: Poltarex Po
goń Lębork - AZS AWFiS 
Gdańsk (sobota, godz. 17, hala 
przy Gimnazjum nr 2 - ul. P. 
Skargi). • 
(FEN) 

Brzęczek i jego GKS 
zawita do Bytowa 
# Drutex-Bytovia będzie chciał wykorzystać kryzys katowiczan 

Piłka nożna-I liga 

Krzysztof Niekrasz 
krzysztof.niekraSz@gp24.pl 

To już będzie jedenasta kolejka 
pierwszoligowego grania edy
cji 2015/2016. Bardzo ciekawie 
zapowiada się konfrontacja 
w Bytowie, gdzie piłkarze 
Druteksu -Bytovii podejmować 
będą GKS Katowice. Mecz ro
zegrany zostanie w sobotę (3 
października) na stadionie 
przy ul. A. Mickiewicza. Począ
tek o godz. 18. Nie tak dawno 
katowicki klub rozstał się 
z dotychczasowym dyrektorem 
sportowym Grzegorzem Proksą 
(w przeszłości był pięściarzem) 
i trenerem Piotrem Piekarczy
kiem. Powodem dymisji były 
słabe wyniki. Do Bytowa GKS 
przyjedzie pod szkoleniową 
wodzą Jerzego Brzęczka (ostat
nio pracował w ekstraklasowej 
Lechii Gdańsk) i menedżerską 
opieką Dariusza Motały (do
świadczenie menedżerskie 
zdobywał w Leicester City, Der-
by County, Brighton, a także 
w szwajcarskim FC Basel i nie
mieckiej Herthcie Berlin). 
Przed inauguracją rozgrywek 
GKS wymieniany był w gronie 
faworytów do ekstraklasy. 
Obecnie zajmuje dopiero pięt
naste miejsce. Katowiczanie 
ugrali tylko 10 punktów. Tej je
sieni GKS grał na wyjazdach 4 
razy (l zwycięstwo, 3 porażki), 
strzelił 2 bramki i stracił 5 goli. 
Ważną postacią katowickiego 

mm 

W ostatnim spotkaniu w Płocku Drutex-Bytovia Bytów przegrał z Wisłą 1:2. Teraz bytowianom 
potrzeba zwycięstwa, by wciąż utrzymać się w czołówce tabeli 

zespołu jest Grzegorz Goncerz. 
Ten zawodnik w ubiegłym se
zonie strzelił 21 goli i z tym do
robkiem został najlepszym 
snajperem. Obecnie też jest 
najskuteczniejszym graczem 
zespołu z Bukowej i w tej run
dzie jesiennej zdobył 4 bramki. 
Jedno jest pewne, żebytowska 
obrona musi być czujna na po

czynania tego 27- letniego na
pastnika. Snajperem numer je
den w bytowskiej ekipie jest Ja
nusz Surdykowski. Ma 7 goli. 
Drutex-Bytovia specjalizuje się 
w remisach i ma ich 5 na swo
im koncie, w tym 3 u siebie. 
Bytowski trener Tomasz 
Kafarski cały czas rotuje wyj
ściową jedenastką. Jego podo

pieczni grają bardzo ambitnie, 
starają się z całych sił, ale cza
sami koncentracja im ucieka, 
a szczególnie w końcowej fazie 
meczu. Na GKS trzeba uważać, 
bo to nieobliczalny zespół. Na
dal kontuzjowany jest pomoc
nik Michał Jakóbowski. Trenin
gi wznowił bramkarz Tomasz 
Laskowski. # 

Z czym do ligi? Energa Czarni pokaże, co 
Koszykówka 
Dzisiaj rozpoczyna się jubileuszo
wy XX Turniej o Puchar Prezy
denta Miasta Słupska. Będzie to 
pierwsza okazja dla kibiców 
do zobaczenia graczy Eneigi Czar
nych Słupsk w obecnym sezonie. 
Klub chciałby, aby na trybunach 
zasiadło jak najwięcej ludzi. 
- Potrzebujemy Waszych rąk, serc 
i zaangażowania! Znów w Twier
dzy musi być piekielnie głośno, 
ogniście i z pazurem! Pamiętajcie 
- jaka inauguracja, taki cały sezon! 
- apeluje na stronie internetowej 
Energa Czarni. Pierwszy mecz 
turnieju w piątek o godz. 17, AZS 

Koszalin zagra z Polskim Cukrem 
Toruń, potemwhaliGryfiawpią-
tek o 18.50 Energa Czarni zapre
zentuje tegoroczny skład, zaś dru
żynie zaprezentowani zostaną fa
ni. O godz. 20 Energa Czarni zagra 
z Asseco Gdynia. 
Organizatorzy przygotowali dla 
fanów wiele atrakcji i niespodzia
nek. 
Wsobotęodgodz. I4.30odbędzie 
się spotkanieo m miejsce, potem 
o zwycięstwo w turnieju. Toostat-
nia okazja dla Donaldasa Kairysa, 
by zobaczyć, jakfunkcjonuje jego 
zespół na kilka dni przed startem 
ligi.# ©® 
(RES) 

• Łukasz Seweryn, kapitan słupskiego zespołu, w tym roku 
przy mniejszej liczbie Polaków grać będzie więcej minut 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:krzysztof.niekraSz@gp24.pl


Głos Dziennik Pomorza 
Piątek, 2 października 2015 www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl Sport //31 

Piłkarze Lechii Gdańsk chcą wygrać 
w prezencie dla swojego trenera 
Piłka nożna 

Piłkarze Lediii. przed przerwą 
reprezentacyjną, zagrają dziś 
w Białymstoku z Jagiellonią. 
Początek o godz.2030, trans
misja w Canal+ Sport. 

Paweł Stankiewicz 
p.stankiewicz@prasa.gda.pl 

Biało-zieloni są w nieco lep
szych nastrojach po wygranej 
z Zagłębiem Lubin, ale jedno
cześnie zdają sobie sprawę, że 
sytuacja wciąż nie jest łatwa 
i muszą gromadzić punkty. 

- Pracujemy ciężko - czy wy
grywamy, czy przegrywamy. 
Analizujemy naszą grę i chce
my się rozwijać. Po wygranym 
meczu daję drużynie dzień 
wolny - powiedział Thomas 
von Heesen, trener biało-zielo-
nych, który wczoraj skończył 
54 lata. 

Przed Lechią trudne zadanie 
w Białymstoku. Tym bardziej 
że jeszcze w tym sezonie z żad

nego ze spotkań wyjazdowych 
nie wróciła do Gdańska z kom
pletem punktów. 

- To, co było, nie ma znacze
nia. Chcemy zrobić krok 
do przodu - przekonuje szkole
niowiec biało-zielonych. - Nie 
ma znaczenia, gdzie gramy 
i z kim, bo w tej lidze każdy mo
że wygrać z każdym. Najważ
niejsze jest to, żebyśmy jako 
pierwsi strzelili gola, bo wtedy 
gra się łatwiej. Może piłkarze 
zrobią mi prezent urodzinowy 
i wygrają z Jagiellonią. 

W ostatnich dwóch spotka
niach szansę gry dostał Bruno 
Nazario. I trudno powiedzieć, 
żeby ją wykorzystał. W Pucha
rze Polski z Legią zmarnował 
w Warszawie kluczowe i świet
ne sytuacje, które mogły zupeł
nie inaczej ustawić to spotka
nie. Także z Zagłębiem na sta
dionie w Gdańsku miał jedną 
wyborną szansę, a na drugą po
łowę już nie wyszedł. W Bia
łymstoku raczej dla Nazario za
braknie miejsca w podstawo
wym składzie. 

- Jeśli byłby dobrym gra
czem, to strzelałby gole i robił 
różnicę na boisku. Tą różnicą są 
właśnie bramki. On tego nie 
zrobił. Mam duże oczekiwania 
wobec zawodników, a Grzegorz 
Kuświk pokazał, jak dobrze 

ZWYCIĘSTWA 
odniosła Jagiellonia z Lechią 
i Lechia z Jagiellonią w lidze 
w Białymstoku (od 2008 roku) 

można grać bez piłki. Mam 
na pozycjach ofensywnych du
żą rywalizację, a to dobre dla 
drużyny. Mnie natomiast cie
szy, że wszyscy są zdrowi i go
towi do gry, łącznie z Grześ
kiem Wojtkowiakiem - powie
dział von Heesen. 

Niemiecki szkoleniowiec 
Lechii będzie rywalizował z Mi
chałem Probierzem, który po
wiedział, że to właśnie von 

Heesen stał za jego zwolnie
niem z funkcji trenera biało-zie-
lonych. 

- Nie będę się wypowiadał 
na temat innych trenerów -
krótko uciął von Heesen. 

Mecz w Białymstoku sędzio
wać będzie międzynarodowy 
arbiter z Płocka Szymon Marci
niak. W tym sezonie prowadził 
już dwa mecze biało-zielonych 
- przegrany z Cracovią 0:1 i wy
grany z Górnikiem Łęczna 3:1. 
Marciniak trzykrotnie był sę
dzią spotkań Lechii 
z Jagiellonią. Bilans to dwie wy
grane gdańszczan i jeden remis. 
e 
Program XI kolejki 
Piątek. Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin (godz. 
18, Eurosport 2), Jagiellonia Białystok - Lechia 
Gdańsk (godz. 2030, Canah Sport). Sobola. 
Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Górnik Łęczna 
(godz. 1530, Canah Sport 2), Korona Kielce -
Podbeskidzie Bielsko-Biała (godz. 18, Canah 
Sport), Piast Gliwice - Wisła Kraków (godz. 2030, 
Canah Sport). Niedziela. Zagłębie Lubin - Śląsk 
Wrocław (godz. 15.30, Canah Sport 2), Górnik Za
brze - Legia Warszawa (godz. 15.30, Canah), 
Cracovia - Lech Poznań (godz. 18, Canah) Lechiści wygrali 3:1 z Zagłębiem. Czy teraz pójdą za ciosem? 

W skrócie 

SIATKÓWKA 
Morderczy baraż 
z Białorusią 
Reprezentacja Polski wygrała 
środowy baraż z Białorusią 
i zagrała w ćwierćfinale siat
karskich Mistrzostw Europy. 
Biało-czerwone prowadziły 
z Białorusią 2:0, rywalki do
prowadziły jednak do tie-
breaka. W nim lepsze okazały 
się zawodniczki trenera Jacka 
Nawrockiego i wygrały cały 
mecz 3:2 (25:17,25:13,22:25, 
20:25,15:12). Ćwierćfinałowy
mi rywalkami Polek były 
współgospodynie turnieju, 
Holenderki. Był to rewanż 
za mecz fazy grupowej, który 
Polki przegrały 1:3. Mecz za
kończył się po zamknięciu te
go wydania Głosu. 

LOTTO 
Multi Multi - 01.10 godz. 14.00 
9,12.15,16,17.18,19,28.29,36.39.49.51, 
55,56,68,70,73.78.79 Plus73 
Multi Multi -30.09godz. 21.40 
6,11.16.18,25.26.293132.40.43.47.54. 
58,60,65,71,75,77,78 Plus18 
Ekstra Pensja 
1,9,13.23.28 + 2 
Mini Lotto 
4.11.34.35,42 
Kaskada 
1.3,4.6,7.8.9.10.11,13.14,22 
(STEN) 

Nie będę nikogo nabierał 
Rozmowa 

Przemysław Sałeta nie sprostał 
Tomaszowi Adamkowi na gali 
.Polsat Boxing Night" w łódz
kiej Atlas Arenie. I mówi: Nigdy 
więcej nie wejdę do ringu. 
Niby Bczył się pan z porażką 
z Adamkiem, alez uwagi na oko-
ficznośaskreczowania po 5. run
dzie niesmak pozostał. 
Na tym etapie kariery, która już 
dawno jest za mną, przegrana 
z Tomkiem nie ma wielkiego 
znaczenia, ale zrealizował się 
kompletnie niespodziewany 
scenariusz i dlatego ja sam czu
ję wielki niedosyt. Gdybym na
prawdę nie miał przekonania, 
że Tomek jest w moim zasięgu, 
to łatwiej byłoby mi pogodzić 
się z przebiegiem pojedynku. 
Niestety, już na początku walki 
doszło do złamania obojczyka 
i wszelkie założenia prysły jak 
bańka mydlana. 
Zarań zdążyłpan upubficznić wy-
nitibadańicfiąpiozę. od razu po
jawiły się opinie, że Saletawdiwii 
zagrożenia wołał zamarkować 
kontuzję i poddać walcę. chcąc 
umknąć nawet nokautu. 
Rzecz w tym, że w tej walce nie 
było ani jednej chwili zagroże
nia. Tak naprawdę Tomek nie 
mógł mi zrobić nic wielkiego, 
a ja jemu tym bardziej, ponie-

I Przemysław Saleta ma 47 lat, w 2013 roku pokonał Andrzeja 
Gołotę, a w ostatnią sobotę definitywnie zakończył karierę 

waż nie mogłem zadawać cio
sów. Od drugiej rundy bokso
wałem w zasadzie tylko prawą 
ręką. Oczywiście to nie jest tłu
maczenie, bo tego wieczoru 
Adamek był lepszy już na po
czątku walki, gdy byłem w peł
ni dysponowany. Zakładałem, 
że przegram pierwsze rundy. 
Ile rund spisywał pan na straty? 
Kalkulowałem, że mogę prze
grać pięć rund, czyli cały pół
metek walki. Plan zakładał, że 

później górę wezmą moja siła 
i kondycja. Tyle tylko, że ciężko 
kogoś zamęczyć, nawet gdy 
idzie się do przodu i nieustan
nie wywiera pressing, jeśli nie 
można zadawać ciosów. 
Spodziewał się pan Adamka do
kładnie tak przygotowanego? 
Tomek mnie nie zaskoczył, bo 
jego szybkość wcale nie była 
nadzwyczajna. Nie miałem 
problemów, by unikać ciosów. 
• ROZMAWIAŁ ARTUR GAC 

Ronaldo dokonał 
wielkiej rzeczy 
Pitka nożna 

Portugalski gwiazdor Realu 
Madryt to prawdziwy po
strach obrońców. W środę 
Cristiano Ronaldo wyrów
nał rekord RaólaGonzaleza. 

Rafał Rusiecki 
r.rusiecki@prasa.gda.pl 

Gwiazdor Realu dwukrotnie za
skoczył bramkarza Malmó 
Johana Wilanda. W środę 
w Szwecji miał co świętować. 
Za pierwszym razem celebro
wał 500 oficjalnych bramek (5 
dla Sportingu Lizbona, 118 dla 
Manchesteru United, 55 w re
prezentacji Portugalii oraz 323 
w barwach Królewskich). 
Za drugim wyrównał rekord 
Raula Gonzaleza, jeśli chodzi 
o liczbę bramek w Lidze Mi
strzów (82 trafienia). • 
Grapa ArSzachtar-PS 0:3 (AurierZ Luiz 23. Sma 
90-sam.), Malmó - Real 0:2 (Ronaldo 29,90) 

1. Real Madryt 2 6 6-0 
2. Paris Saint-Germain 2 6 
3. Malmó FF 2 0 0-4 
4. Szachtar Donieck 2 0 0-7 

• Ronaldo strzelił już 501 
bramek w oficjalnych meczach 

4. VfL Wolfsburg 2 3 2 - 2  

GnęaC: Astana - Galatasaray 2:2 (Balta77-sam„ 
Cańas 89 - Bilal Kisa 31, Nenad Erić 86-sam.), 
Atletico - Benfica 1:2 (Correa 23 - Gaitan 36, 
GuedesSI) 

1. Benfica Lizbona 2 6 4-1 
2. Atletico Madryt 2 3 3-2 
3. Galatasaray 2 1 2-4 

5-0 4. Astana 2 1 2-4 

Grapa & MU - Wolfsburg 2:1 (Mata 34-kamy, 
Smalling53 - Caligiuri 4), CSKA - PSV 3:2 (Musa 7, 
Doumbia 21,36-kamy - Maxime Lestienne 60,68) 

1. P5V Eindhoven 2 3 4-4 

Grapa D: Borussia M. - Manchester City 1:2 (0:0) 
(Lars Stindl 54 - Nicolas Otamendi 65, Sergio 
Agiiero 90-kamy), Juventus - Sevilla FC 2:0 (1:0) 
(Alvaro Morata 41, Simone Zaza 87) 

1. Juventus 2 6 4-1 
2. Sevilla FC 2 3 3-2 

2. Manchester United 2 3 3-3 3. Manchester City 2 3 3-3 
3. CSKA Moskwa 2 3 3-3 4. B. Mónchengładbach 2 O 
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BtASZCZVs 

OKNA DRUTEX 
WYBÓR MISTRZÓW 
DRUTEX, europejski lider w produkcji okien i drzwi, to wybór mistrzów światowej piłki 
nożnej. Jakub Błaszczykowski, Philipp Lahm i Andrea Pirlo polecają okna DRUTEX. 
Rywale na boisku zgadzają się co do jednego: 30-letnia tradycja DRUTEX, wysoka jakość 
produktów, precyzja i szybkość działania firmy są godne polecenia. 
Najlepsi zawsze grają w jednej, zwycięskiej drużynie. Dlatego DRUTEX to wybór mistrzów. 

DRUTEX 
NAJLEPSZE OKNA 
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