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Turniej prezydenta dla Asseco. 
Energa Czarni w dobrej formie 

Na ringu 
zmieniono 
teraz ronda 

Zamiast klasycznych rond będą 
kierunkowe. To słupska specyfika 

Słupsk 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Malowanie pasów wieńczy prace bu
dowlane na pierwszym etapie budo
wanego wciąż ringu. Jednak białe linie 
na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym 
u zbiegu powstającej  drogi z ulicą 
Grottgera, a wcześniej z Przemysłową, 
nie biegną wokół wyspy  centralnej. 
Drogowcy nie kreślą tam pasów typo
wych dla klasycznego ronda - choć 
przypomnijmy, że takie były założe
nia projektantów. 

Jak się okazuje, zmieniono tam or
ganizację ruchu na ronda kierunkowe. 
Oznacza to, że zastosowano tam takie 
same rozwiązania, jakie obowiązują 
na większości krzyżówek o ruchu 

Podejrzany 
o zabójstwo siedzi 
LĘBORK. Grzegorz P., lokator 
lęborskiego „Big Brothera", jest podej
rzany o zabójstwo swojej konkubiny. 
Przebadają go psychiatrzy. Mężczy
zna nie przyznaje się, został areszto
wany, grozi mu 8 lat. # STR. 3 

okrężnym w mieście. - Co, przypom
nijmy, postulowano podczas posie
dzeń Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego przy prezydencie Słupska 
- tłumaczy Robert Linłtiewicz, dyrek
tor wydziału komunikacji i transpor
tu  ratusza. -Zarówno klasyczny, jak 
i spiralny układ jest zgodny z przepi
sami, ale u nas kierowcy przywykli 
do tego drugiego rozwiązania. Dlate
go też zdecydowaliśmy, że będziemy 
go stosować - uzasadnia i dodaje, że 
nie bez znaczenia przy podjęciu decy
zji były efekty, jakie przyniosła zamia
na klasycznych rond na kierunkowe 
na ul. Grunwaldzkiej. 

Zarząd Infrastruktury Miejskiej zle
cił już opracowanie nowej organizacji 
ruchu zewnętrznej firmie dla pozosta
łych dziewięciu nowychrond na tra
sie słupskiego ringu. # ©® 
Więcej eSTR. 4 

Będą darmowe 
punkty pomocy 
PRAWO. W Słupsku i powiecie będą 
od stycznia darmowe punkty porad 
prawnych. Cztery z nich zorganizuje 
słupski ratusz, a cztery inne - staro
stwo powiatowe. Trwają uzgodnie
nia, gdzie będą ulokowane. # STR. 4 

AUTOPROMOCJA 

dni pozostały do startu 
wielkiej loterii „Głosu 
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• Asseco Gdynia wygrało XX Turniej o Puchar Prezydenta Słupska. Energa Czarni, 
gospodarze, byli drudzy, ale tylko dlatego, że nie było im dane grać z trójmiejskim 
klubem. W turnieju zamiast czterech zagrały trzy zespoły, wycofał się AZS 
Koszalin. W Enerdze świetną grą przywitał się z kibicami center Cheikh Mbodj. (RES) 

Nożownik z Ustki 
w sądzie przeprasza 
Z WOKANDY.-Żałuję tego, co zrobiłem 
- mówi Bartosz M., oskarżony o usiło
wanie zabójstwa pracownicy salonu 
gier w Ustce. W piątek w sądzie ze
znawała poszkodowana.# STR.3 

AKCJA REDAKCJA. Brak nowej karty to 
wysoki mandat Mimo że nowe prze
pisy obowiązują od trzech miesięcy, 
nie wszyscy niepełnosprawni ode
brali nowe karty parkingowe. STR. 5 

REGION Nabrzeże stoczniowe w Łebie 
oficjalnie otwarta To bardzo dobra 
wiadomość dla rybaków i przedsię
biorców. O tę inwestycję od lat zabie
gały władze Łeby. STR. 6 

KULTURA Wielkie damy jazzu: Urszula 
Dudziak. Ewa Uryga i Krystyna Prońko 
wystąpią na XXI Komeda Jazz 
Festival, który rozpocznie się 9 listo
pada. Bilety na poszczególne koncer
ty już można kupować. STR. 20 

Zdajemy sobie 
sprawę, że my, jako 
urzędnicy, nie mamy 
monopolu 
na wiedzę 
Uważa Joanna Witkowska, dyrektor 
WUP w Gdańsku STR. 2 

ISSN 0137-9526 Nr indeksu 348-570 

Nasza a 
Weź udz 
w prawy 
z „Głose 
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Grzegorz 
Hilarecki 

Mądry Polak 
na rondach 

N a rondzie na skrzyżo
waniu al. 3 Maja z ul. 
Sobieskiego młody 

kierowca z powiatu słupskie
go postanowił, jadąc prawym 
pasem, skręcić w lewo. W tym 
manewrze nie przeszkadzał 
mu widok samochodu, któ
rym jechałem lewym pasem 
i zjeżdżałem z ronda z włączo
nym prawym kierunkowska
zem. Po zdarzeniu młodzian 
wręcz krzyczał, że to on miał 
pierwszeństwo! Jak widać, są 
mieszkańcy naszego regionu, 
którzy nigdy się nie nauczą 
jeździć na słupskich rondach. 
Tak więc nie dziwmy się przy
jezdnym, którzy się gubią. Mi
mo to brawa należą się słup
skim decydentom, którzy po
stanowili, że nowe ronda 
na słupskim ringu będą miały 
taką samą organizację ruchu 
jak inne tego typu skrzyżowa
nia w mieście. Tym samym 
pokazali, że przysłowie „mą
dry Polak po szkodzie" ma 
sens. Bowiem nie powtórzy 
się sytuacja z ulicy Grunwal
dzkiej, gdzie nowe ronda były 
najpierw klasyczne, a dopiero 
po masie stłuczek j e  zmienio
no. • ©® 

Dla równowagi Prezydent 
Andrzej Duda powinien 
w nocy pojechać do domu 
Premier Ewy Kopacz. 
Za jednym razem 
rozwiązałby sobie dwa 
problemy:) 
Marek Migalski. 
polityk 
Petru puściły nerwy! 
Pogubił się zupełnie. Rzuca 
artykułami jak Pawłowicz 
okruszkamijedzenia 
w sejmie! 
Janusz Palikot, 
polityk 

Kursy walut NBP 
USD 3,8082 
EUR 
GBP 
CHF 

4,2451 
5.7643 

«3.8885 
« spadek ceny do dnia poprzednie-
go - wzrost ceny • bez zmian 

Tydzień 

Twoja emerytura 
po wielkich zmianach 

# Praca do 67. rpku życia 
to niejedyna nowość 
wprowadzona w 20B ro
ku. Reforma emerytalna 
zmieniła też i inne rzeczy. 

Emerytura częściowa 
-dla kogo i kiedy 

# Z miesiąca na miesiąc 
tzw. częściówki są coraz 
popularniejsze. Wyjaśnia
my, kto może z nich sko
rzystać, stając się emery
tem. 

List od ZUS-u w spra
wie emerytury? Wyjaś
niamy, co oznacza! 

# Blisko 20 milionów Pola
ków miało dostać informa
cje o stanie swojego konta 
w ZUS-ie. Ale co z tym li
stem zrobić? Czy iść z nim 
do ZUS, czy schować? 

Dodatek dla seniorów 

e W czwartek dodajemy 
do „Głosu" strony z pora
dami dla osób dojrzałych. 

Spadek bezrobocia w regionie to już nie jest zjawisko sezonowe 
Pod koniec września nowym 
dyrektorem Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku 
została Joanna Witkowska. 

Objęła pani niedawno stanowi
sko dyrektora Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy. Co jest teraz naj
większym wyzwaniem dla tego 
urzędu? 
Z pewnością wydatkowanie 
środków finansowych, które 
są w perspektywie Funduszu 
Pracy jak i Europejskiego Fun
duszu Społecznego. Ale samo 
wydatkowanie to jest tylko 
pewien proces. Ważne jest 
również spojrzenie na to, co 
chcemy osiągnąć. 
Chodzi o to, aby bezrobotne
mu czy niepracującemu 
mieszkańcowi naszego woje
wództwa w taki sposób po
móc, aby mógł on znaleźć pra
cę. Liczy się też dobra współ
praca z samorządami, a także 
z urzędem marszałkowskim 
i z przedsiębiorcami, aby 
wspólnie rozwiązywać prob
lem bezrobocia. Zdajemy so
bie sprawę, że my, jako urzęd
nicy, nie mamy monopolu 
nawiedzę. Chcielibyśmy 
z przedstawicielami wielu 
różnych środowisk znaleźć 
najlepsze recepty. 
Urząd, którym pani kieruje, 
ogłosił właśnie nowy projekt ak
tywizacji zawodowej osób 
do 29. roku życia. A czy są w pła-

» Joanna Witkowska: - Chcemy z przedstawicielami wielu środowisk 
znaleźć najlepsze recepty na walkę z bezrobociem 

nach podobne projekty dla osób 
w wieku powyżej 50 lal? 
Tak, ale nie w ramach Euro
pejskiego Funduszu Społecz
nego, w którym właśnie mieś
ci się ten projekt aktywizacji 
dla osób do 29. roku życia. Dla 
osób w wieku 50+ projekty 
będą się mieścić w Regional
nym Programie Operacyjnym, 
w którym konkursy na reali
zację poszczególnych zadań 
dla zainteresowanych pod
miotów będzie ogłaszał Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego. Te działania są 
już zaplanowane. 
Czyli dotacje z funduszy unij
nych mają nadal duży wkład 

w walkę z bezrobociem w na
szym regionie? 
Tak jest, ale w szerszym od
biorze jest to mało uchwytne, 
czy też mało widoczne. Ina
czej jest, kiedy za pieniądze 
unijne powstaje jakiś obiekt, 
choć z czasem otoczenie prze
staje go wyróżniać, jako ten, 
który powstał z dotacji. 
W przypadku projektów doty
czących walki z bezrobociem 
jest gorzej, bo ich efekty są 
rozciągnięte w czasie. I teraz 
mamy taki moment, kiedy wi
dać spadek bezrobocia w wo
jewództwie pomorskim. Od 
2004 roku powstało na Pomo
rzu 300 tysięcy miejsc pracy. 

Od kilku miesięcy dynamika 
spadku bezrobocia w woje
wództwie pomorskim jest naj
wyższa w Polsce. Jednak społe
czeństwo tego nie odczuwa. Czy 
macie pomysł, jak przebić się 
z taką informacją? 
W społecznym obiegu szyb
ciej przebija się informacja 
o kataklizmie czy jakimś wy
padku. Natomiast statystyki 
dotyczące bezrobocia nie są 
tak atrakcyjne. To zadanie nie 
tylko dla nas, ale też dla wielu 
instytucji, urzędów i samorzą
dów. Bo łatwiej przeciąć tę  
przysłowiową wstęgę, niż po
kazać, że jest mniej bezrobot
nych. To wymaga pewnego 
wysiłku, choć oczywiście są 
wyjątki. 
A czy ten spadek bezrobocia 
na Pomorzu ma charakter trwa
ły. czy jest tylko zjawiskiem se
zonowym związanym z waka
cyjnym zapotrzebowaniem 
na pracowników w branży tury
stycznej? 
To jest zjawisko trwałe i po
stępujące od dłuższego czasu. 
Już w zeszłym roku mieliśmy 
symptomy, że po zakończeniu 
sezonu letniego wzrost bezro
bocia na Pomorzu był bardzo 
nikły. W tym roku to zjawisko 
potwierdza się. To oczywiście 
nie oznacza, iż nie będziemy 
nadal przygotowywać projek
tów aktywizacyjnych. ©® 
ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH FRELICHOWSKI 

Zdjęcie dnia 

p Za nami XII edycja Słupskich Pokopek - czyli Powiatowego 
Dnia Ziemniaka. Impreza odbyła się 4 października na terenie 
SDOO w Karżniczce. Więcej we wtorkowym wydaniu. (ACH) 

Detektyw udowodnił kra
dzieże paliwa w PKS-ie 

Gość: - Z taką pensją to nikt 
o zdrowych zmysłach by nie praco
wał, musi sobie dorobić. Dlaczego 
w firmie konkurencyjnej nie ma 
problemu z paliwem i drukowaniem 
samych „zerówek" ? Może pani pre
zes wie? 
# Gość: - Jak ktoś mało zarabia, 
niech zmieni pracę. Złodziej jest zło
dziejem!! Panowie myślą, że PRL 
trwa!!!! Ale dlatego pracują w PKS, 
bo kradli i zarabiali na kradzieży do-
brze.Szkoda tych kierowców, którzy 
pracują uczciwie, bo przez złodziei 
mało zarabiają. 

Gość: - Złodziejstwa nic nie 
usprawiedliwa! 

Juras: -1 jak ta firma ma dobrze 
funkcjonować, jeśli pracownicy 
okradają ją na potęgę! Brawo za de
terminację, a związki zawodowe po
winny pomóc w pozbyciu się czar
nych owiec! 

Gość:- A przecież o to chodziło, 
żeby bez rozgłosu dojść do sedna 
sprawy.#©® 
(GH) 
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o -  m Wydarzenia 

Nożownik z Ustki przeprasza 
- Najbardziej czuję blizny na szyi - zeznawała 

w piątek przed sądem 24-letnia Natalia H. 
- Żałuję tego, co zrobiłem - mówił Bartosz M., 

oskarżony o usiłowanie zabójstwa dziewczyny 

Stupsk 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

- Poczułam na szyi ostry przed
miot. Przecięcie skóry. Po
tem kilka ciosów nożem zada
no mi w twarz i szyję - tłuma
czyła policjantom w dniu napa
du Natalia H., pracownica salo
nu gier przy ul. Marynarki Pol
skiej w Ustce. - Spadłam z krze
sła. Próbowałam zasłaniać się 
rękami, które też zostały pocię
te. Byłam bardzo przestraszo
na. Miałam wrażenie, że chło
pak chciał mnie zabić. Widzia
łam, jak zabrał pudełko, w któ
rym było pięć tysięcy złotych. 
Kiedy odchodził z pieniędzmi, 
zostałam jeszcze kopnięta. 

W piątek przed słupskim są
dem okręgowym dziewczyna 
podtrzymała swoje zeznania, 
które złożyła 6 listopada, czyli 
w dniu napadu. 

Przypomnijmy, że w śledz
twie ustalono, że uzależniony 
od dopalaczy Bartosz M. zażył 
rano środki odurzające i doko
nał napadu na salon, w którym 
pracowała dziewczyna. Zadał 
je j  kilkanaście ciosów nożem 

Sąd nie uwzględnił wniosku obrońcy Bartosza M. o uchylenie mu aresztu. Oskarżony 
w odosobnieniu pozostanie do 6 listopada. Grozi mu od 12 do 25 lat pozbawienia wolności 

n \ i  _ _ _ _  
Jest mi wstyd 

i żałuję tego, co 
zrobiłem. Proszę 

o wybaczenie, choć 
wiem, że to dużo 

i ukradł pięć tysięcy złotych. 
Pieniędzy potrzebował na spła
t ę  długu za dopalacze, które 
miał kupować od drugiego 
oskarżonego w tej sprawie - Ro
berta M. Zaraz po  napadzie 
Bartosz poszedł do domu, prze
brał się i pojechał do Słupska, 
do szkoły. Przed liceum miał 

spotkać się właśnie z Robertem 
M., aby zwrócić m u  ponad 2 
tys. zł. Obaj zostali zatrzymani 
przez policję. Robert M. miał 
przy sobie dopalacze, ale ich 
skład chemiczny nie był wów
czas zakazany. Zarzucono m u  
podżeganie do rozboju. Bartosz 
M. przyznał się do napadu, ale 

nie do próby zabójstwa, o co go 
oskarżono. 

Robert M. przyznał w piątek, 
że  kilka dni przed napadem 
na salon spotkał się  z Barto
szem. Odmówił jednak odpo
wiedzi, dlaczego. Wcześniej po
informowano go o możliwości 
odmowy odpowiedzi, jeśli ta 
może go narazić na odpowie
dzialność za przestępstwo. Nie 
był w stanie powiedzieć, czy ra
no w dniu napadu kontaktował 
się z nastolatkiem oskarżonym 
o próbę zabójstwa. Natomiast 
o samym napadzie dowiedział 
się  od byłego pracownika 
usteckiego salonu - Damiana 
N., który również stawał w pią
tek przed sądem. N. na więk
szość pytań odpowiadał jednak 
„nie pamiętam". Pewny był 
za to, że sam nie sprzedał ani 
nie częstował narkotykami i do
palaczami. 

- Jest mi wstyd, żałuję tego, 
co zrobiłem - mówił z kolei 
Bartosz M. - Żałuję tego w peł
ni i proszę o wybaczenie, choć 
rozumiem, że proszę o dużo. 

Sąd poinformował, że do akt 
sprawy dołączono dokument 
przesłany przez biskupa Krzy
sztofa Zadarko. Duchowny 
spotkał się  z oskarżonym 

Bartoszem M. w areszcie i oso
biście za niego poręczył. Wcześ
niej dobrą opinię wystawiła mu 
szkoła. Natalia H. przeprosiny 
przyjęła. Nie zmieniło to jednak 
faktu, że pełnomocnik pokrzy
wdzonej i oskarżyciel posiłko
w y  zażądał za wyrządzoną jej 
krzywdę zadośćuczynienia 
w wysokości 4 0  tys. zł. Dziew
czyna do dziś nosi ślady tegc 
napadu w postaci widocznych 
blizn. Niedawno, po  długiej 
i kosztowej rehabilitacji udałc 
się j e j  przywrócić sprawność 
w pociętej nożem ręce. 

Mecenas Andrzej Sut. 
obrońca Bartosza M., zawnio-
skował o uchylenie dla niego 
aresztu. W zamian zapropono
wał poręczenie majątkowe 
w wysokości 50  tys.  zł. Sąd 
wniosku jednak nie uwzględ
nił, uzasadniając, że „nie stra
ciły na znaczeniu przesłanki, 
które uprawdopodobniają fakt 
popełnienia przez niego prze
stępstwa". Nie pojawiły się też 
żadne nowe okoliczności. # 
©® 

6 Więcej na naszej stronie 
Więcej na temat napadu na salonu 
gier w Ustce na 
www.gp24.pl 

Młodzi walczą o Sejm 
2015 

Wybory 

Dwójka młodych kandydatów 
do Sejmu z naszego okręgu 
wyraźnie prowadzi w prawy
borach „Głosu". Mają już ol
brzymią przewagę. 

Grzegorz Hilarecki 
grzegorz@gp24.pl 

Wczoraj o godz. 13 ponownie 
na prowadzenie w prawybo
rach „Głosu" wyszła Katarzyna 
Bogusławska ze Słupska, która 
startuje do Sejmu z komitetu 
Nowoczesna Ryszarda Petru. 
Wygląda na to, że  tylko Piotr 
Muller, słupszczanin startujący 
z list Prawa i Sprawiedliwości, 
walczy z nią o zwycięstwo. Po
zostali kandydaci mają wielo
krotnie mniej głosów. 

Natomiast w okręgu słup
skim do Senatu walki jakby nie 
było. Na senatora Kazimierza 
Kleinę z Platformy Obywatel-

Frawybory do Sejmu Prawybory do Senatu 
* okręg wyborczy 26 * okręg wyborczy 62 

BOGUSŁAWSKA M0LLER 
Katarzyna Piotr 

# Nowoczesna PiS 
Ryszarda Petru 

skiej oddano ledwie 97 głosów, 
a na jego kontrkandydata Ro
berta Kujawskiego z PiS jeszcze 
mniej, bo tylko 89. Podczas gdy 
dwójka prowadząca w prawy-

* ## 

Kazimierz 
Kleina 

PO 

Robert 
Kujawski 
PiS 

borach do Sejmu ma po blisko 
cztery tysiące głosów. 

Prawybory potrwają do 12 
października. # 
©® 

Podejrzany o zabójstwo konkubiny nie przyznał 
się do winy, ale zgodził się na aresztowanie 
Prokuratura 

Grzegorz P., lokator lębor
skiego „Big Brothera". jest po
dejrzany o zabójstwo swojej 
konkubiny. Wkrótce przeba
dają go psychiatrzy. 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Prokuratura Rejonowa w Lę
borku nadzoruje śledztwo prze
ciwko Grzegorzowi P., 41-let-
niemu mieszkańcowi budynku 
socjalnego przy ulicy Gdańskiej 
w Lęborku. Mężczyzna jest po
dejrzany o zabójstwo konkubi
ny. Grozi mu kara od ośmiu lat 
pozbawienia wolności do doży
wocia. 

- Grzegorz P. nie przyznaje 
się do zarzutu. Twierdzi, że nie 
pamięta zdarzenia, ponieważ 
był pod wpływem alkoholu 
- mówi Patryk Wegner, lęborski 
prokurator rejonowy. - Świad

ków zdarzenia nie było, ale ma
my inne dowody przeciwko po
dejrzanemu. Wkrótce zostanie 
on przebadany przez psychia
trów i psychologa. 

47-letnia Władysława G. 
mieszkała z Grzegorzem P. 
w budynku socjalnym w Lę
borku. W nocy 25 sierpnia zgi
nęła od ciężkich obrażeń klatki 
piersiowej. Pogotowie do ran
nej kobiety wezwano natych
miast, ale lekarz, który przyje
chał na miejsce zdarzenia, 
stwierdził zgon. 

W pomieszczeniu zajmowa
nym przez Grzegorza P. i Wła
dysławę G. policjanci znaleźli 
nóż, który najprawdopodobniej 
był narzędziem zbrodni oraz in
n e  przedmioty mogące mieć 
związek z przestępstwem. 

Grzegorz P. został areszto
wany na trzy miesiące, ale do
piero po kilkunastu dniach 
od śmierci konkubiny. 

- Dlatego że nie można było 
wykonywać czynności z Grze

gorzem P. ze względu na stan 
jego zdrowia - mówi prokura
tor Patryk Wegner. - Mężczyzna 
został zatrzymany po wyjściu 
ze szpitala. 

Mimo że Grzegorz P. nie 
przyznał się do zabójstwa, 
na posiedzeniu aresztowym 
w lęborskim sądzie nie miał nic 
przeciwko zastosowaniu wo
bec niego takiego środka. 

Śledztwo pod nadzorem 
prokuratury prowadzą funkcjo
nariusze z Komendy Powiato
wej  Policji w Lęborku. Jego za
kończenie zostało zaplanowa
ne na grudzień.# 
©® 

LAT 
pozbawienia wolności to 
najniższa kara, jaka w Polsce 
grozi za zabójstwo 
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Słupsk 3 wielkie damy jazzu, czyli Urszula Dudziak, Ewa U ryga i Krystyna Prońko, wystąpią podczas 
XXI Komeda Jazz Festival, który rozpocznie się w poniedziałek, 9 listopada. Bilety już 
można kupować. Więcej str. 20 

Ronda kierunkowe x lepsze niż klasyczne 
# Ronda na ringu mają inną, niż zaprojektowano, organizację ruchu 

Słupsk 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Ślimaki zamiast linii wokół wy
spy centralnej. Organizacja ru
chu na nowych rondach wybu
dowanych w ramach nowego 
przebiegu drogi krajowej nr 21 
w Słupsku nie będzie klasycz
na, tylko... słupska. Oznacza to, 
że  jeszcze przed wjazdem 
na skrzyżowanie znaki piono
w e  i poziome wskażą kierow
com odpowiedni pas ruchu. Jak 
na starych rondach w mieście, 
z prawego pasa będziemy mogli 
pojechać na wprost lub skręcić 
w prawo. Z pasa bliżej osi jezd
ni pojedziemy tylko na wprost 
lub w lewo. Na samej krzyżów
ce śladem sprawdzonego już  
rozwiązania na rondzie u zbie
gu alei 3 Maja z ul. Sobieskiego 
pas ruchu odchodzić będzie 
z wyspy centralnej. 

Ronda klasyczne - bo  takie 
zakładał oryginalny projekt or
ganizacji ruchu na ringu - już 
zamieniono na kierunkowe 
na skrzyżowaniu nowej Kosza
lińskiej z ulicami Przemysłową 
i Grottgera. 

- Sięgnęliśmy po rozwiąza
nie sprawdzone - tłumaczy Ro
bert Linkiewicz, dyrektor wy
działu komunikacji i transpor
tu ratusza. - Taka organizacja 
funkcjonuje od lat w mieście 
i odpowiada kierowcom. 

Docelowo ronda kierunko
w e  mają być standardem na ca-

• Docelowo wszystkie skrzyżowania o ruchu okrężnym na słupskim ringu będą kierunkowe, 
tak jak to na zdjęciu, czyli rondo Grottgera i Koszalińskiej. Dwa już zmieniono. Pozostałe wkrótce 

łej długości ringu, a będzie 
na nim 14 rond. Dla pozosta
łych krzyżówek właśnie opra
cowywana jest nowa organiza
cja ruchu. Dlaczego dopiero te
raz? Powodów jest  kilka i nie 

Oryginalny projekt 
ringu zakładał 

ronda klasyczne. 
Po zmianach będą 

kierunkowe 

chodzi t u  jedynie o pismo 
do władz miasta instruktora 
nauki jazdy Jacka Kaźmier-
skiego. Zmianę postulował 
on już kilka miesięcy temu. Te
mat podnosiła też słupska po
licja. Stawał on także na radzie 
bezpieczeństwa ruchu drogo
wego przy prezydencie. 

Jak się okazuje, organizację 
ruchu z klasycznego ronda 
na kierunkowe opóźniono ce
lowo i zostawiono na etap rea
lizacji inwestycji, czyli na teraz. 
Spieszono się z dokumentacją 
wymaganą przy aplikowaniu 

o środki unijne. Nie było czasu 
na opracowywanie takich 
zmian. Czekano również 
na efekty przyjętego wcześniej 
rozwiązania na ul. Grunwal
dzkiej, gdzie klasyczne skrzy
żowania o ruchu okrężnym za
mieniono na ronda kierunkowe 
dopiero po serii kolizji, artyku
łach w „Głosie" oraz pismach 
pana Kaźmierskiego. 

Jak nas zapewniono, nowa 
organizacja ruchu nie będzie 
oznaczać utraty dofinansowa
nia. Ilość znaków i białych linii 
pozostaje bez zmian. # ©® 

Będą darmowe punkty pomocy prawnej 
Słupsk 

Od nowego roku w Słupsku 
i powiecie słupskim rozpocz
nie w sumie działalność osiem 
darmowych punktów pomocy 
prawnej. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Cztery z nich zorganizuje Urząd 
Miasta w Słupsku, a cztery - po
wiat słupski. Jeszcze nie wia
domo, w których punktach 
miasta i powiatu będą działać. 
Trwają konsultacje w tej  spra

wie. Słupski magistrat już zdra
dza, że wszystkie placówki bę
dą funkcjonować w jego pla
cówkach. Powiat dopiero pro
wadzi rozmowy z gminami. 

Powstanie tych punktów bę
dzie rezultatem wejścia w życie 
ustawy przygotowanej w Mini
sterstwie Sprawiedliwości, któ
ra zakłada stworzenie ogólno
polskiego systemu nieodpłat
nej pomocy prawnej oraz edu
kacji prawnej. 

- Jego celem jest nieodpłat
ny dostęp do porad prawnych 
na poziomie lokalnym i zniwe
lowanie zbyt często występują
cej bariery finansowej do korzy

stania z profesjonalnej usługi 
prawnej - informuje Zdzisław 
Kołodziejski, starosta słupski. 

Kto będzie mógł skorzystać 
z punktów darmowej pomocy 
prawnej? Młodzież do 26. roku 
życia, seniorzy po ukończeniu 
65 lat, osoby fizyczne, którym 
w okresie roku poprzedzające
go zostało przyznane świadcze
nie z pomocy społecznej 
na podstawie ustawy o pomo
cy społecznej, osoby posiada
jące ważną Kartę Dużej Rodzi
ny, kombatanci, weterani i za
grożeni lub poszkodowani ka
tastrofą naturalną, klęską ży
wiołową lub awarią techniczną. 

Udzielana ma  być w zakresie 
prawa pracy, przygotowania 
do rozpoczęcia działalności go
spodarczej, spraw karnych, ad
ministracyjnych, ubezpiecze
nia społecznego, spraw rodzin
nych, cywilnych i podatko
wych. 

Polegać ma na udzielaniu in
formacji o stanie prawnym 
i przysługujących uprawnie
niach lub obowiązkach, wska
zywaniu sposobu rozwiązywa
nia problemu prawnego czy po
mocy w sporządzeniu projektu 
pisma (z wyłączeniem pism 
procesowych). # 
©<D 

Spotkanie z poezją 
niepełnosprawnych 
Słupsk 

W Klubie Aktywności i Wspar
cia Osób Niepełnosprawnych 
w Słupsku odbyło się spotka
nie poświęcone poezji. Można 
było posłuchać wierszy. 

Dorota Aleksandrowicz 
dorota.aleksandrowicz@gp24.pl 

Jak przyznaje Barbara Stefa
nowicz z klubu Kawon, spotka
nie ma zapoczątkować pewną 
tradycję. - Jest dużo zdolnych 
osób, które chowają wiersze 
do szuflady, my chcemy j e  za
prezentować - mówi pani Bar-

• Podczas spotkania 
poetyckiego w klubie Kawon 
można było posłuchać wierszy 

bara. Podczas spotkania swoje 
wiersze zaprezentowały słup-
szczanki: Teresa Ławecka oraz 
Maria Szymańska. Obydwie 
mają na swoim koncie wydane 
tomiki wierszy o szerokiej te
matyce. # ©® 

MOPR promował 
rodziny zastępcze 
Słupsk 

Ognisko, zabawy towarzyskie, 
wesołe konkurencje, wyścigi, 
w ten sposób upłynął piknik 
dla rodzin zastępczych zorga
nizowany przez MOPR. 

Aleksandra Chatińska 
ialeksandra.chacinska@gp24.pl 

W niedzielę Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie zorganizował 
„Piknik dla rodzin zastęp
czych". Od godziny 11 na teren 
Leśnego Kota przybywali nie 

tylko członkowie rodzin za
stępczych, ale także chętni 
do integracji słupszczanie. 

Celem imprezy była promo
cja rodzin zastępczych w na
szym mieście. Pracownicy 
MOPR zorganizowali liczne gry 
i zabawy zespołowe, w których 
mogli uczestniczyć zarów
no najmłodsi, jak i trochę star
si. Wydarzenie odwiedził także 
poseł Zbigniew Konwiński, któ
r y  ufundował, wszak t rwa  
kampania wyborcza, dla dwóch 
najbardziej aktywnych graczy 
wejściówki do parku linowego 
Leśny Kot. S ©® 

p Piękna pogoda doskonale współgrała z dobrymi humorami 
uczestników „Pikniku na rzecz rodzin zastępczych" w Słupsku 

y 
K035005095A 

Pamięci Zbyszka Gilewskiego 
To już kolejpy rok bez Ciebie. 

Kiedy umarłeś, też chciałam umrzeć. 
To był rodzaj wykluczenia, że nie mogę pójść za Tobą. 

To ja zostałam po stronie cierpienia. 

Lidia z rodziną y 
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H y i l i r  r e p o r t e r a  
Daniel Klusek 
59 848 81 21 (w godz. 9.00-17.00) 
daniel.klusek@gp24.pl 

Brak nowej karty 
to wysoki mandat 

Mimo że nowe przepisy obowiązują od trzech miesięcy, 
nie wszyscy niepełnosprawni odebrali nowe karty parkingowe 

Stupsk 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Zgodnie z przepisami, od l lip
ca obowiązują nowe karty dla 
osób niepełnosprawnych, któ
re uprawniają do parkowania 
na kopertach. Po takie doku
menty należy się zgłosić do Po
wiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnospraw
ności w Słupsku. Tam karty 
parkingowe są wydawane. Al
bo i nie, bo kryteria przyznawa
nia takich zaświadczeń zostały 
zaostrzone. 

Tymczasem wiele osób nie
pełnosprawnych wciąż nie sta
nęło przed komisją. 

- Te osoby nadal jednak par
kują na kopertach, choć zgod
nie z przepisami nie powinny 
tego robić - mówi Iwona Jakiel, 
zastępca komendanta Straży 
Miejskiej w Słupsku. - Jeśli nie 
mają nowych kart parkingo
wych, nie są uprawnione 
do stawania na kopertach 
i za zaparkowanie w takim 
miejscu grozi im mandat. 

A kary są surowe. Jeśli 
na miejscu dla osoby niepeł
nosprawnej zaparkuje ktoś, kto 
nie ma do tego uprawnień, za
płaci 500 zł mandatu i dostanie 
5 punktów karnych. 

- Do takich przypadków do
chodzi często zarówno podczas 

* Osoby niepełnosprawne, jeśli parkują na kopertach, a nie mają wydanych nowych kart 
parkingowych, mogą zapłacić 500 złotych mandatu. Strażnicy miejscy póki co głównie je pouczają 

naszych kontroli, jak i w wyni
ku  interwencji zgłoszonych 
przez innych mieszkańców 
- mówi Iwona Jakiel. - Osoby 
parkujące na kopertach poka
zują nam nieaktualne już  
uprawnienia. Ale zdarzały się 
również przypadki, że kilka ra
zy legitymowaliśmy osoby nie
pełnosprawne, które parkowa
ły na kopertach bez uprawnień. 
Tłumaczyły się, że czekają 
na wizytę u lekarza orzecznika. 
Apelujemy do nich, że jeśli nie 
mają aktualnych kart, niech nie 

zatrzymują się na kopertach, 
żeby nie narazić się na kary. 

Zdarza się też, że kierowcy 
parkują na kopertach, posługu
jąc się kartami innych osób, naj
częściej członków rodziny. 

- Z takich uprawnień mogą 
korzystać osoby inne niż nie
pełnosprawne, ale pod warun
kiem, że przewożą tych, na któ
rych są wystawione karty par
kingowe - mówi Iwona Jakiel. 

Za takie wykroczenie kie
rowca płaci 8 0 0  zł mandatu 
i dostaje 5 punktów karnych. 

W czasie trzech ostatnich mie
sięcy strażnicy nałożyli jeden 
taki mandat. Trzy inne w tym 
czasie zapłacili kierowcy, któ
rzy zatrzymali się na kopercie, 
choć nie mieli takiego prawa. 
Strażnicy 13 razy pouczyli też 
niepełnosprawnych i poinfor
mowali ich, by  wystąpili o no
w e  karty parkingowe. • ©® 

O Więcej na naszej stronie 
O problemach zgłoszonych 
przez czytelników czytaj też na 
www.gp24.pl 

Teatralna 
współpraca 
z drzewniakiem 

Słupsk 

Uczniowie Liceum Plastyczne
go przy Zespołe Szkół Tech
nicznych będą pracować 
w warsztatach słupskiego tea
tru lalki Tęcza. 

Monika Zacharzewska 
monika.zachzrewska@gp24.pl 

- Od początku września w Ze
spole Szkół Technicznych, po
pularnym drzewniaku, przy ul. 
Szymanowskiego 5 w Słupsku 
zaczęła funkcjonować nowa 
szkoła - Liceum Plastyczne. 
Miejskie instytucje związane 
z kulturą i sztuką powinny się 
wspierać. W związku z tym na
sza szkoła razem z Państwo
w y m  Teatrem Lalki Tęcza pod
pisały w ubiegłym tygodniu po
rozumienie o współpracy - in
formuje Grażyna Zienkiewicz, 
dyrektor Zespołu Szkół Tech
nicznych. 

Dokument porozumienia 
0 współpracy obu instytucji 
prowadzonych przez mia
sto w drzewniaku sygnowali 
dyrektor Państwowego Teatru 
Lalki Tęcza Michał Tramer 
1 Grażyna Zienkiewicz - dyrek
tor Zespołu Szkół Technicz
nych. 

Porozumienie zakłada m.in. 
wspólne realizowanie projek
tów, warsztaty w pracowniach 
plastycznych, praktyki zawodo
w e  i staże dla uczniów. 

- To tylko najważniejsze 
punkty tego porozumienia. Ta
ka współpraca daje  nie tylko 
ciekawe możliwości rozwoju 
szkoły i teatru, ale także przy
czyni się do rozwoju życia arty
stycznego i ożywienia kultural
nego Słupska - przekonuje dy
rekcja słupskiego drzewniaka. 
- Teraz z niecierpliwością bę
dziemy czekać na efekty wspól
nych działań Tęczy i uczniów 
drzewniaka. • 
©O 

• Porozumienie o współpracy podpisali dyrektorzy: szkoły 
Grażyna Zienkiewicz oraz teatru Michał Tramer 

W skrócie 

SŁUPSK/REDAKCJA 
Zobacz, jak powstaje 
„Głos Pomorza" 
Zapraszamy do odwiedzin 
w słupskiej redakcji „Głosu Po
morza". Nasi goście poznają też 
dziennikarzy i pracowników 
z działu promocji, składu i biu
ra ogłoszeń. Będzie także moż
liwość zrobienia zdjęcia, które 
zostanie opublikowane w „Gło
sie". Na zgłoszenia grup czeka
my od poniedziałku do piątku 
w godz. 10-16 pod nr. tel. 59 848 
8121. (DMK)©® 

M Ó W t Ą  CZYTELNICY 

Walka z reklamami 
jest słuszna 
Piotr ze Słupska: - Podoba mi 
się to, że miasto chce walczyć 
z reklamami. Słupsk jest bar
dzo ładny, ale w wielu miej
scach bardziej przypomina 
baner reklamowy. Z tym trze
ba wreszcie zrobić porządek. 
Czym innym jest informacja, 
że w danym miejscu mieści się 
jakiś sklep czy zakład, a czym 
innym zasłanianie drogi i de
koncentrowanie kierowców 
migającymi reklamami. Tu już 
nie tylko chodzi o estetykę, ale 
o bezpieczeństwo. Dlatego re
klamy powinny znikać z mia
sta. (DMK)©® 

Opinie internautów 

Bat na tych, co nie płacą 
czynszów za mieszkanie 

@Anna: - Tylu jest niepłacących 
za mieszkanie, a miasto chce znów 
podnieść opłaty za czynsz. To jak 
zwykle będą płacić tacy naiwniacy 
jak ja i wielu innych, a może wystar
czy podnieść ściągalność z zadłużo
nych gospodarstw, a nie robić aboli
cję i podwyżkę? Ciekawa jestem, czy 
w tych domach ogląda się telewizję, 
a lokatorzy mają komórki? Pewnie 
tak, więc jak ma się to do opłat za te 
media, tam też mają zaległości? 

@Gość: - Potwierdza się, że 
w tym państwie najlepiej mieć długi, 
kraść i oszukiwać. Jesteś uczciwy, to 
szybko cię komornik namierzy i zaj

3 E l  
mie konto. Do roboty zagonić i ulice 
sprzątacza długi. 

@Gość: - Jak się nie ma na ko
morne, to należy zrezygnować z te
lefonu. Internetu, telewizji i innych 
przyjemności typu piwko czy kawka 
i wtedy pieniążki się znajdą. Znałem 
takich, co mieli niezłe samochody 
i wypasiony sprzęt w domu, a nie 
płacili czynszu, bo uważali, że nie 
muszą i niech płacą frajerzy. 

@Marek123: - Osoby z mieszkań 
komunalnych to pewnie w niemałej 
części osoby korzystające z zasiłków. 
Zasiłki te powinny być pomniejszo
ne o koszty opłat za lokal oraz 
zbarterowane z pracą na rzecz mia
sta. (DMK)©® 

Czekają na właściciela 
okulary męskie w etui znalezione 

na dworcu PKP, 
dwa klucze znalezione w okolicy 

ul. Nowowiejskiej, 
telefon Sony Ericsson znaleziony 

przy izbie przyjęć szpitala, 
portfel z dokumentami Macieja 

Radomskiego, 
dokumenty Mirosława Mroza 

z Kobylnicy, 
klucz z żółtą zawieszką znalezio

ny obok ratusza, przy budce telefo
nicznej, 

dowód osobisty Kamila Wojcie
chowskiego ze Słupska, 

telefon Samsung znaleziony 
w autobusie miejskim w Słupsku, 

legitymacja szkolna Julii 
Chwedczuk, 

klucz na czerwonej smyczy znale
ziony przy ogródkach na ul. Sobie
skiego, w okolicach przystanku au
tobusowego, 

# klucz do mercedesa z brelokiem 
i ze smyczą znaleziony na przystan
ku w okolicach hali Gryfia, 

okulary przeciwsłoneczne znale
zione w autobusie miejskim, 

bilet Zl M Katarzyny Kędzi, 
tablica rejestracyjna GS 38052, 
dwa klucze (mały i duży) na czar

nej smyczy znalezione w autobusie 
miejskim, 

dowód osobisty Michała Malka ze 
Strzelina. (DMK)©® 
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Nabrzeże stoczniowe 
oficjalnie otwarte 
# W Łebie jest już gotowe nabrzeże stoczniowe warte miliony 

Łeba 

Sylwia Lis 
sylwia.lis@gp24.pl 

To bardzo dobra wiadomość 
dla łebskich rybaków i przed
siębiorców. O inwestycję od lat 
mocno zabiegały władze Łeby. 
I udało się. 

Pieniądze z Unii 
Europejskiej 
Właśnie nastąpiło uroczyste 
otwarcie nabrzeża stoczniowe
go w porcie Łeba. Inwestycja 
była współfinansowana przez 
Unię Europejską ze środków fi
nansowych Europejskiego Fun
duszu Rybackiego zapewniają
cego inwestycje w zrównowa
żone rybołówstwo. Ze środków 
finansowych z UE pozyskano 
ponad 3 miliony złotych, a ze 
środków krajowych ponad mi
lion złotych. Inwestorem jest 
Zrzeszenie Rybaków Morskich, 
natomiast teren ten, gdzie pow
stała stocznia, należy do urzę
du miasta. Głównym celem 
powstania stoczni jest potrze
ba utrzymania zaplecza remon
towego dla jednostek ryba
ckich. 

Stocznia prawie 
na ostatni guzik 
- W chwili obecnej kończone są 
prace przy montażu specjali
stycznego dźwigu służącego 
do podnoszenia stalowych ele
mentów o dużej  wadze, jak 
również niewielkich jednostek 

wg. 

i5 -

*W chwili obecnej kończone są prace przy montażu specjalistycznego dźwigu służącego 
do podnoszenia stalowych elementów 

rybackich - mówi Ludwik 
Greczko, kierownik Centrum 
Pierwszej Sprzedaży Ryb w Łe
bie. - W ciągu najbliższych ty
godni zostanie zainstalowany 

H N  _ 
Na nową inwestycję 

w Łebie wydano 
trzy miliony złotych 

z Unii 
Europejskiej 

profesjonalny wyciąg do wycią
gania większych jednostek 
z wody o wadze nawet do 135 
ton. 

Nie tylko stocznia 
Jak dodaje Ludwik Greczko, ry
bacy łebscy są bardzo zadowo
leni, że inwestycja ta w końcu 
została ukończona. 

- Zapotrzebowanie na tego 
typu usługi jest naprawdę du
że - przekonuje. 

Dodajmy, że aktualnie w Łe
bie zarejestrowanych jest  38  

jednostek, przy których zatrud
nionych jest l l l  rybaków. Nowa 
inwestycja bardzo wpłynie 
na znaczenie portu w Łebie. 
Tym bardziej że w mieście dzia
ła też Pierwszy Skup Ryby 
Świeżej. Obiekt składa się 
z głównego budynku, miejsca 
przyjmowania i składowania 
ryb, tzw. giełdy towarowej, za
plecza weterynaryjnego i so
cjalnego oraz dwudziestu bok
sów na sprzęt rybacki. Ta inwe
stycja pochłonęła siedem mi
lionów złotych. # ©® 

Harcerze myślą 
0 pracy w policji 
1 wojsku 
Lębork 

Policjanci z Lęborka prezento
wali sprzęt policyjny harce
rzom z Pomorza uczestniczą-
cym w zlocie w Lęborku w Ze
spole Szkół Mechanicznych. 

Sylwia Lis 
sylwia.lis@gp24.pl 

Na zaproszenie władz lębor
skiego hufca ZHP policjanci 
z Lęborka spotkali się z harce
rzami z terenu Pomorza i zapre
zentowali sprzęt oraz radiowo
zy. 

- W spotkaniu, które odbyło 
się na terenie Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Lęborku, 
harcerze mogli zapoznać się ze 
specyfiką służby w policji, stra
ży granicznej, straży pożarnej 
i wojsku - mówi Daniel 
Pańczyszyn, oficer prasowy 
lęborskiej policji. - Przedstawi
ciele wszystkich wymienio
nych formacji zaprezentowali 

sprzęt, jakim na co dzień posłu
gują się w służbie oraz rozma
wiali z młodymi ludźmi na te
mat powiązania ich przyszłoś
ci z pracą w resorcie. Dużo mło
dych ludzi uczestniczących 
w spotkaniu chętnie rozmawia
ło z policjantami, pytając o spe
cyfikę ich służby oraz tematy
kę związaną z naborem do po
licji oraz chętnie wcielało się 
w rolę policjanta, zasiadając 
za kierownicą radiowozów. Po
licjanci z Lęborka bardzo chęt
nie współpracują z lęborskim 
hufcem ZHP i uczestniczą ko
lejny rok z rzędu w tego typu 
spotkaniach z harcerzami. 

- Spotkanie różnych służb, 
z tak dużą liczbą młodych ludzi 
- harcerzy było wspaniałą oka
zją do podzielenia się spostrze
żeniami i zapoznaniem ich 
z poszczególnymi formacjami, 
aby w przyszłości mogli oni 
swój  wybór zawodu połączyć 
z mundurem - podkreśla 
Pańczyszyn. # 
©® 

Lęborscy harcerze odwiedzili policjantów oraz 
wojskowych i poznawali ich pracę 

Seniorzy proszeni do biblioteki 
^Miejska 

Biblioteka 
Publiczna 
w Lęborku 
zaprasza osoby 
dojrzałe do udziału 
w cyklu spotkań 
w klubie biblioteki 
przy kawie i ciastku 
w każdy czwartek 
ogodz. 11. 
O swoim 
życiu,pragnieniach 
, pasjach i sposobie 
na życie będą 
opowiadali 
zaproszeni goście. 
Wstęp bezpłatny, 
(zida) 

Amfetamina i uciekinier 
Pwwfctóbytowsld 

Policjanci złapali mężczyznę, 
który miał amfetaminę. 
Ado aresztu odwieziono 
miastczanina, który chciał 
uniknąć odbycia kary. 

Sylwia Lis 
sylwia.lis@gp24.pl 

W miniony czwartek przed go
dziną drugą w nocy w Bytowie 
na ulicy Bauera mundurowi za
trzymali do kontroli drogowej 
kierowcę seata. 

- Samochodem podróżowa
ło czterech mężczyzn - mówi 
Jarosław Juchniewicz, rzecznik 
prasowy bytowskiej  policji. 
- Funkcjonariusze wylegitymo
wali kierowcę oraz pasażerów. 
W trakcie przeprowadzanych 
czynności u jednego z pasaże
rów samochodu w portfelu po
licjanci znaleźli zawiniątka fo
lii aluminiowej z zawartością 
białego proszku. 

Tester potwierdził, że jest to 
amfetamina. Mężczyzna został 
zatrzymany i przewieziony do 
komendy.-25-letni mężczyzna 
został przesłuchany - mówi Ja

rosław Juchniewicz. - Śledczy 
przedstawili mu już zarzut po
siadania środków odurzają
cych. W najbliższym czasie 
mężczyzna za swój czyn odpo
wie przed sądem. Za posiada
nie środków odurzających gro
zi kara pozbawienia wolności 
do trzech lat. 

Tej samej nocy w Miastku 
zatrzymano 44-letniego miesz
kańca powiatu bytowskiego, 
który był poszukiwany przez 
sąd celem odbycia kary. 44-let-
ni mężczyzna został przewie
ziony do aresztu śled
czego. • ©® 
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W sobotę na warszawskiej woli odsłonięto pierwszy w stolicy pomnik Danuty Siedzikówny, ps. Inka, brutalnie 
zamordowanej przez komunistów sanitariuszki AK. 

Zabił córki i żonę 
Po zabójstwie Przemysław Z. popełnił samobójstwo Powodem 

tragedii były nieporozumienia rodzinne. Anna chciała rozwodu.. 

Piotr Jędzura 
pjedzura@gazetalubuska.pl 

Wczoraj od samego rana pized bu
dynkiem, w którym doszło do po
trójnego morderstwa, zbierała się 
młodzież. Są znicze i łzy. 
Przed wejściem spotykamy Irenę 
Zawadzką, sąsiadkę zamordowa
nej kobiety. - Taka tragedia. Toby-
ła przecież taka miła, uśmiechnię
ta dziewczyna. Te jej córeczki... -
wspomina Anię Z. 

Do potrójnego morderstwa 
doszło w sobotę w wieżowcu 
przy ul. Kraljevskiej. Ojciec udu
sił swoje dwie córeczki: 13-letnią 
Nikolę i 9-letnią Patrycję, a żonę 
Annę zabił tłuczkiem do mięsa. 

31-letnia Ania sprzedawała pie
czywo w osiedlowym sklepiku. 

Znali ją z widzenia niemal wszy
scy na osiedlu. Jej mąż, 33-letni 
Przemysław Z., pracował wfirmie 
zajmującej się wywozem nieczy
stości. Tutaj nie słyszymy po
chlebnych opinii. 

Informacja o dramacie obiega 
błyskawicznie osiedle. Ludzie są 
wstrząśnięci. Otakichrzeczachsię 
czyta, ale tutaj, w Zielonej Górze, 
wnaszym bloku... 

- To taki cienias, masakra, że 
zrobił coś takiego. Nie mogę w to 
uwierzyć - dodaje sąsiad. Inni mó
wią o awanturach domowych 
io tym, że Przemysławbył brutal
nym despotą. 

Prokuratura podała wyniki 
pierwszych ustaleń. Dziewczynki 
zostały uduszone. Od samego po
czątku głównym podejrzanymbył 
ich ojciec. Przemysław najpraw
dopodobniej przyszedł do 
mieszkania wcześniej, gdy Ania 

była jeszcze w pracy. Udusił có
reczki, jedną po drugiej, a póź
niej - siedząc obok ciał - czekał 
na żonę. W którymś momencie 
okręcił pyskpsa, pupila rodziny, 
taśmą klejącą, aby ten nie szcze
kał. Jak sądzą śledczy, Annę naj
prawdopodobniej zaskoczył. 
Ciosy zadawał tłuczkiem do mię
sa. Po wszystkim wyszedł. Poje
chał na imprezę, która odbywa
ła się w ośrodku wypoczynko
wym w okolicy Sławy. Pił alko
hol. W pewnym momencie 
opuścił towarzystwo. Gdy zna
jomi poszli go szukać, znaleźli 
wiszące ciało... 

Identyfikację ciała Przemy
sława potwierdziła nadkom. 
Małgorzata Stanisławska, rzecz
niczka zielonogórskiej policji. -
Wszystko wskazuje na to, że 
mężczyzna ten jest sprawcą po
trójnego morderstwa. 

Policję wezwała sąsiadka za
mordowanej kobiety zaniepo
kojona tym, że nie może się 
z nią skontaktować. Wyprowa
dzała psa na spacer. W sobotę 
po godz. 18 do mieszkania 
w wieżowcu weszła straż pożar
na. Po wyważeniu drzwi straża
cy i policjanci dokonali maka
brycznego odkrycia. Zobaczyli 
ciało zamordowanej kobiety 
oraz dwie leżące na tapczanie 
małe dziewczynki. Jak się oka
zało, zostały tam pieczołowicie 
ułożone przez ojca. 

Niedawno Ania uciekła 
od Przemka. Chodziło o przemoc. 
Miała dość. Jednak wbrewpocząt-
kowym informacjom rodzina nig
dy nie miała założonej niebieskiej 
karty. - Nie było tam również ani 
jednej interwencji policji, związa
nej z przemocą domową - mówi 
nadkom. Stanisławska. # 

Budowanie murów nie opłaci się Europie 
S S M t  

Europejskie Forum Nowych 
Idei wydało Deklarację 
Sopocką mówiącą, że zamiast 
budować mury, należy 
korzystać na imigracji 

Zbigniew Biskupski 
z.biskupski@polskatimes.pl 

Zwieńczeniem zakończonego 
w weekend Europejskiego Fo
rum Nowych Idei było przyję
cie przez jego uczestników De
klaracji Sopockiej 2015. Jest ona 
apelem do wszystkich Europej
czyków o powrót do idei inte
gracji - fundamentu, na którym 
powstała Unia Europejska. 
W zgodnej opinii uczestników 
forum największym niebezpie
czeństwem dla Europy jest brak 
europejskiej solidarności. 

- Ze wszystkich miejsc na 
świecie to Europa łączy idee, 
których potrzeba dla zjedno
czonego świata - stwierdził 
Jeffrey Sachs. By uzasadnić tę  
myśl, sławny ekonomista 
odwołał się do przykładu pol
skiej transformacji. - Gdy pisa
łem plan gospodarczy dla Pol
ski w 1991 r., Jacek Kuroń po
wiedział mi, że mogę w nim na
pisać, co chcę. Kazał mi tylko 
zapisać pierwsze zdanie: „To 
jest plan powrotu Polski do Eu
ropy" - wspominał Sachs. 

* Budowanie europejskiej fortecy jest wbrew interesowi Europy 

- W1991 r. zjednoczona Europa 
była nie do wyobrażenia, a ja  
dzisiaj stoję tu i mówię, że moż
liwy jest  zjednoczony świat.  
Europa ma poczucie, że  jest  
w kryzysie z powodu uchodź
ców, jednak to właśnie Europa 
powinna teraz przewodzić. To 
Europa ma największe do
świadczenie z emigracją. 

Od kilku lat, a dokładnie 
od początków kryzysu ekono
micznego, który zaczął się 
w 2008 r., politycy, ekonomiś
ci oraz ludzie biznesu poszuku
ją sposobu na możliwie bez
konfliktowe zablokowanie pro
cesu pogłębiających się nierów
ności społecznych, które kry
zys ten ponownie uruchomiły. 
Poza kwestiami znanymi 
od początków kapitalizmu te
raz doszły do tego dodatkowe 
kwestie. Bardziej opłacalne sta-

ło się czerpanie zysków ze spe
kulacji instrumentami finanso
wymi niż z pracy, a spotęgowa
ne ruchy migracyjne wzbudzi
ły niepokoje społeczne w skali 
bliskiej ksenofobii, która może 
doprowadzić do destrukcji war
tości i zasad europejskich. 

„Niepohamowana fala 
uchodźców może destabilizo
wać społeczeństwa, ofensyw
na polityka Rosji podważa po
rządek europejski, a globalny 
kapitalizm pogłębia nierównoś
ci społeczne, tworząc nowe 
wyzwania dla europejskiego 
modelu społecznego i grożąc 
erozją demokracji" 
- napisano w deklaracji. „Rea
gując partykularnie, Europej
czycy podważają dokonania 
i wartości, bez których dotych
czasowy sukces projektu euro
pejskiego nie byłby możliwy. 

Zbyt często nasza polityka po
wodowana jest strachem, ego
izmem i uprzedzeniami, które 
nie prowadzą do rozwiązań, 
lecz wzmacniają populistów 
i tumanią obywateli". 

Powyższa diagnoza dopro
wadziła do wezwania wszyst
kich Europejczyków do powro
tu do zasady europejskiej soli
darności. „Musimy sprzeciwić 
się tym wszystkim, którzy po
szukują rozwiązań obecnych 
problemów w działaniach 
sprzecznych z europejskim du
chem i europejskimi wartościa
mi. Zwalczanie nierówności spo
łecznych jest koniecznością, ale 
protekcjonizm, renacjonalizacja 
i ograniczanie wolności gospo
darczej to błędny kierunek. Mi
gracja - z powodów ekonomicz
nych czy politycznych - zawsze 
wywołuje napięcia, ale jest dla 
Europy również szansą. Wszel
kie działania zmierzające do bu
dowy »europejskiej fortecy« są 
sprzeczne z interesem UE i je j  
obywateli". 

Europejskie Forum Nowych 
Idei to odbywający się od 2011 
r. w Sopocie kongres środowisk 
biznesowych z udziałem wybit
nych przedstawicieli świata po
lityki, kultury, nauki i mediów. 
Piąta edycja EFNI odbywała się 
w dniach 30 września - 2 paź
dziernika. Forum odwiedziło 
w tym roku 1,3 tys.  gości z 28  
krajów. • 

Falsyfikat obrazu Wyczółkowskiego sprzedany 
za 70 tys. zł. Sprzedawcy grozi 8 lat więzienia 
Tomasz B. z Rybnika, pracow- rzy. Sęk w tym, że to... falsyfi-
nik domu aukcyjnego w Rybni- kat. Śledztwo w tej bulwersują-
ku, za 70 tys. zł sprzedał kolek- cej sprawie zakończyła właśnie 
ęjonerce dzieł sztuki z Mało- Prokuratura Rejonowa w Ryb-
polski obraz nazwany „Dziew- niku. Tomasz B. kupił obraz 
czyna w chuście", autorstwa za 3 tys. zł. Postarał się o opis 
rzekomo samego Leona Wy- dzieła, zlecił to znajomej ma-
czółkowskiego, jednego z naj- larce w Rybnika, 
wybitniejszych polskich mala- JACK 

W z 

ZOSTAŃ DORADCĄ KLIENTA 
I ROZWUAJ SWOJĄ KARIERĘ 
D o ł ą c z  d o  zespołu piufci i j m m i i l i j w  Pozyskuj 
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Świat Nie zamierzamy współpracować z Rosją w jej kampanii, aby zniszczyć każdego, kto jest zmęczony polityką 
prezydenta Syrii. Z perspektywy Kremla wszyscy jego przeciwnicy są terrorystami. A to przepis na katastrofę, 
prezydent USA Barack Obama o rosyjskiej operacji militarnej w Syrii 

W skrócie 

ZURYCH 

Sponsorzy FIFA chcą 
odejścia Blattera 
Sponsorzy FIFA - Coca-Cola, 
McDonalcTs, VISA i Budweiser 
- wydali oświadczenia, w któ
rych żądają natychmiastowej 
rezygnacji przewodniczącego 
organizacji Seppa Blattera. Po
wodem jest rozpoczęty w zesz
łym tygodniu proces Blattera 
zamieszanego w aferę korup
cyjną w FIFA. 79-letni Blatter 
odmówił odejścia, gdyż, jak 
twierdzi, może ono zaszkodzić 
interesom FIFA. Szwajcar po
zostanie na stanowisku do lu
tego 2016 r.(AIP) 

mmmmm 
Napastnik z Oregonu 
popełnił samobójstwo 
Chris Harper Mercer, który 
w czwartek zastrzelił dziewięć 
osób w koledżu w Roseburgu 
w stanie Oregon w USA, po
pełnił samobójstwo - ogłosili 
amerykańscy śledczy. Wcześ
niej twierdzono, że mężczy
zna został zabity przez policję. 
26-latek miał w domu 14 sztuk 
broni, z czego sześć miał ze 
sobą podczas ataku. Nieznane 
są jeszcze motywy zamachu, 
ale podejrzewa się podłoże re
ligijne - Mercer zabijał bo
wiem tylko chrześcijan. (AIP) 

Palestyńczycy atakują 
Żydów w Jerozolimie 
Zaostrza się konflikt między 
Izraelczykami a Palestyńczy
kami. W sobotę, kilka dni 
po zabójstwie izraelskiego 
małżeństwa przez arabskich 
ekstremistów na Zachodnim 
Brzegu, w dwóch oddzielnych 
atakach w Jerozolimie zginęło 
dwóch Żydów. Obaj palestyń
scy napastnicy zostali zastrze
leni przez policję. Władze 
na dwa dni zamknęły Stare 
Miasto dla osób pochodzenia 
palestyńskiego. (AIP) 

13 osób zginęło 
w powodzi we Francji 
Ulewne deszcze uderzyły 
w sobotę wieczorem w Ri
wierę Francuską 
w południowo-
-wschodniej Francji, niedale
ko granicy z Włochami. Rze
ka Brague wystąpiła z brze
gów i zalała okoliczne miasta. 
W powodziach zginęło 13 
osób. Woda płynęła m.in. uli
cami kurortów turystycznych 
- Cannes i Nicei, a 35 tys. do
mów nie miało prądu. (AIP) 

Watykański synod i wyjście 
księdza Charamsy z cienia 

Polski ksiądz tuż przed synodem poświęconym rodzinie ujawnił, że jest gejem 

Watykan 

Aleksandra Gersz 
a.gersz@polskapresse.pl 

Rozpoczęty w niedzielę w Waty
kanie synod biskupów pod ha
słem „Powołanie i misja rodziny 
w Kościele i świecie współczes
nym" jest jednym z najważniej
szych wydarzeń pontyfikatu pa-
pieża Franciszka. To właśnie pod
czas obrad, które potrwają do 25 
października, blisko 300 bisku
pów z całego świata ma zastana
wiać się nad wzmocnieniem ro
dziny, a jednocześnie możliwoś
cią większej otwartości Kościoła 
na osoby żyjące w związkach po-
zasakramentalnych oraz osoby 
homoseksualne. 

W Polsce synod obserwowa
ny jest pod znakiem sprawy księ
dza Krzysztofa Charamsy. 
W przeddzień rozpoczęcia syno
du polski ksiądz z diecezji 
pelplińskiej, pracujący w waty
kańskiej Międzynarodowej Ko
misji Teologicznej przy watykań
skiej Kongregacji Nauki i Wiary 
oraz na papieskich uczelniach, 
ogłosił publicznie, że jest gejem 
i od wielu lat żyje z partnerem. 

Informacja stała się tematem 
dnia nie tylko w polskich, ale też 
w wielu zagranicznych mediach, 
trafiła też na czołówki portali 
internetowych. 

Prałat, który w sobotę został 
już zwolniony ze swojej funkcji 
sekretarza w Międzynarodowej 
Komisji Teologicznej przy waty
kańskiej Kongregacji Nauki 

• Ksiądz Krzysztof Charamsa wyznał, że jest „szczęśliwym księdzem gejem" i postanowił ujawnić się 
po 18 latach, aby zaapelować o większą tolerancję i lepsze traktowanie homoseksualistów w Kościele 

i Wiary oraz z papieskich uczel
ni, dokonał coming outu w pol
skiej prasie, m.in. „Newsweeku" 
i „Gazecie Wyborczej", a także 
w filmie wideo opublikowanym 
na portalu You Tube. Oficjalnie 
Charamsa ujawnił jednak swoją 
orientację seksualną w wigilię sy
nodu przed tłumem dziennika
rzy w Watykanie. Towarzyszył 
mu jego partner Eduardo. - Je
stem dumnym i szczęśliwym 
księdzem gejem - wyznał ze łza
mi w oczach 43-letni duchowny. 

Charamsa dodał, że ukrywał 
się przez 18 lat i ma już tego dość. 
Dodał, że nie może już „tylko 
po kryjomu wspierać homosek
sualisty, który kocha swojego 

partnera". - Ujawnienie się jako 
gej jest bardzo osobistą, trudną 
i odważną decyzją w homo-
fobicznym Kościele katolickim 
- mówił Charamsa. - Najwyższy 
czas, aby Kościół otworzył oczy 
i zdał sobie sprawę, że oferowa
nie wierzącym homoseksuali
stom całkowitej abstynencji 
od życia w miłości jest nieludz
kie-dodał. 

Wyznanie oburzyło Watykan 
przygotowujący się do synodu. 
- Decyzja o wygłoszeniu tak 
ostentacyjnej deklaracji dzień 
przed synodem wydaje się bar
dzo poważna i nieodpowiedzial
na, ponieważ zgromadzenie zo
staje poddane olbrzymiej presji 

ze strony mediów - powiedział 
w oficjalnym oświadczeniu 
rzecznik Watykanu ks. Federico 
Lombardi. 

Polski ksiądz powiedział jed
nak mediom, że decyzja o jego 
„wyjściu z ukrycia" właśnie 
w tym momencie nie miała nic 
wspólnego z synodem, miał jed
nak nadzieję, że jego wyznanie 
będzie „chrześcijańskim gło
sem" podczas obrad biskupów. 
Pewne jest jednak, że niezależ
nie od intencji Charamsy, kwe
stia homoseksualizmu w Koście
le rozgrzeje synod. 

Papież Franciszek już wcześ
niej mówił, że potępia akty homo
seksualne, ale nie ludzi tej orien

tacji. - Jeśli ktoś jest homoseksu
alistą, szuka Bogaima dobrą wo
lę, kim jestem, aby oceniać? - mó
wił publicznie Ojciec Święty. 

Jak zauważa gazeta „The Irish 
Times", w obliczu burzy, którą 
wywołało wyznanie Charamsy, 
papież podczas niedzielnej mszy 
św. stanowczo podkreślił stano
wisko Kościoła w kwestii związ
ków jednopłciowych. - Marze
niem Boga jest widzieć jego uko
chane dzieci w miłosnym związ
ku między kobietą a mężczyzną 
- mówił papież i dodał, że „parą 
w prawdziwym znaczeniu tego 
słowa oraz ucieleśnieniem ludz
kiej seksualności" jest związek 
heteroseksualny. 

Podczas homilii inaugurują
cej synod papież Franciszek za
apelował w Bazylice św. Piotra 
0 miłość dla tych, „którzy błądzą 
1 upadają", oraz o otwarty Koś
ciół. - Kościół, który ma zam
knięte drzwi, zdradza sam siebie 
i swoją misję, a zamiast być mo
stem, staje się przeszkodą na dro
dze - mówił Franciszek. Ta ot
wartość kościelnych hierarchów 
może jednak zostać wystawiona 
na próbę podczas nadchodzą
cych czterech tygodni. 

Na synodzie biskupi poruszą 
bowiem gorące ostatnio kwestie 
jak: stosunek do rozwodów czy 
miejsce osób homoseksualnych 
w Kościele. Komentatorzy spo
dziewają się burzliwych obrad 
oraz żywej reakcji opinii publicz
nej. Środowiska liberalne zaczę
ły mieć nadzieję na złagodzenie 
konserwatywnych poglądów 
Kościoła. • 

Amerykańskie samoloty zbombardowały szpital w ICunduzie 
Kunduz 

Co najmniej 19 osób, w tym 
siedmioro ciężko chorych pa
cjentów, zginęło podczas na
lotu sił USA i NATO na szpital 
w Kunduzie w Afganistanie 

Aleksandra Gersz 
a.gersz@polskapresse.pl 

Do ataku doszło w nocy z piątku 
na sobotę w afgańskim Kundu
zie, w którym od tygodnia trwa
ją walki talibów z siłami rządo
wymi. Jak podaje strona organi
zacji Lekarze bez Granic (MSF), 

od godz. 2:08 do 3:25 szpital 
psychiatryczny w mieście był 
celem ataków z powietrza. Po
między kolejnymi nalotami wy
stępowały około 15-minutowe 
przerwy. 

Heman Nagarathnam, szef 
MSF w północnym Afganista
nie, powiedział, że w trakcie ata
ku samoloty nadlatywały, wy
strzeliwały pociski i zawracały, 
by  za chwilę powrócić i ponow
nie ostrzelać kompleks. Cały bu
dynek szpitala stanął w płomie
niach. Pacjenci, którzy byli 
w stanie się poruszać, skryli się 
do schronów, jednak ci, którzy 
nie mogli chodzić, spłonęli. 

W ataku zginęło co najmniej 
19 osób -12 pracowników orga
nizacji oraz 7 pacjentów, w tym 
3 dzieci. Rannych jest 37 osób, 
w tym 19 pracowników Lekarzy 
bez Granic. Reszta lekarzy MSF 
została już ewakuowana z mia
sta - organizacja zapewniała naj
większą pomoc medyczną 
w Kunduzie, gdzie zaczyna bra
kować personelu i lekarstw. 

- Ten atak był poważnym 
pogwałceniem międzynarodo
wych praw człowieka - głosi 
oświadczenie organizacji niosą
cej pomoc medyczną w bied
nych krajach świata. Jak podaje 
BBC, nalot potępił też sekretarz 

• -

• MSF udzielało pomocy 
rannym w walkach w Kunduzie 

generalny ONZ Ban Ki-Moon, 
nazywając go niewybaczalnym, 
a nawet przestępczym. 

Za atak najprawdopodobniej 
odpowiadają siły NATO kiero
wane przez USA, które prowa
dzą naloty na talibów zajmują
cych miasto. Wcześniej podej
rzewano też afgańskie lotni
ctwo rządowe. Do ostrzału 
doszło pomimo faktu, że 29 
września władze szpitala poda
ły wojskom NATO koordynaty 
GPS odnośnie do położenia pla
cówki. Prezydent USA Barack 
Obama złożył kondolencje MSF 
i zapowiedział wnikliwe śledz
two.# 
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Dałeś się nabrać na żelowe preparaty? 

Encyklopedia zdrowia f/TYLKODZISIAJ dla każdego pacjenta 
2 OPASKI OGRZEWAJĄCE KOLANA GRATIS 

D FIexacoll na bóle kostno-
-stawowe wyjaśnia Ekspert 

Robert Mańkowski. 

f Przygotuj 
się n a z;m i,a ny 

pogody be? 

X. ból u 
EKSPERT: Jest skuteczna metoda, którą stosuj 

ziałanie najnowszej kuracji Sprawdziłem I 

aktorz 

Krzysztof Kowalewski 

NASZ EKSPERT 
Robert Mańkowski 

Ekspert 
Witaj, 
Nazywam się Robert Mańkowski i inte
resuję się rehabilitacją. Od 11 lat pro
wadzę własny gabinet, wcześniej wiele 
lat pracowałem w szpitalu. Zajmuję się 
rehabilitacją osób które cierpią na bóle 
kręgosłupa, reumatyzm i bóle stawo
we. Najważniejsze jest dla mnie dobro 
pacjentów oraz uzyskanie przez nich 
najlepszych efektów. 
Praktyka nauczyła mnie jednego. 
Do zlikwidowania bólu kości i sta
wów (niezależnie od przyczyny) nie 
wystarczą masaże i rehabilitacja. Nie 
wystarczą ćwiczenia. Żeby pokonać 
ból zwyrodnieniowy czy reumatyczny 
potrzeba czegoś silnego - prawdziwej 
broni przeciwzapalnej i przeciwbólo
wej, która będzie bezpieczna, skutecz
na, a przede wszystkim naturalna. 
Jedną z takich broni jest legendarna 
kuracja o nazwie Flexacoll. Kurację 
stosują i polecają znane osoby, między 
innymi Krzysztof Kowalewski. 

N ie obawiaj się! 
Flexacoll to 

gwarancja sku
tecznego skła
du. Teraz Ty też 
możesz wygrać 

z bólem i zrege
nerować stawy 

wiele sposobów, 
ale tylko Fle-
xacoll pozwolił 
moim pacjentom 
uporać się z bó
lem, sztywnością 
i zapaleniami 
stawów, zwyrod
nieniami kręgo
słupa i bólem ko
lan. Ale to nie 
wszystko! Flexa-
coll uzupełnia płyn maziowy omywają
cy stawy, dlatego likwiduje „strzykanie" 
i ból w kościach już po 7 dniach kura
cji, oraz znaczne zmniejsza sztywność 
po 14 dniach! 
Takie efekty może osiągnąć każ
dy. Dzięki zbawiennemu wpływo
wi zawartych w kuracji składników 
pozbycie się nawet najgorszych 
dolegliwości reumatycznych czy 
zwyrodnieniowych jest możliwe. Ku
racja działa na wielu płaszczyznach 
organizmu, jednak jego główne, naj
bardziej odczuwalne działania to: 

> Redukcja bólu związanego ze 
zwyrodnieniem, zapaleniem czy 
reumatyzmem 

> Zahamowanie rozwoju choroby 
zwyrodnieniowej dzięki najwyż
szej jakości glukozaminie i chon-
droitynie oraz innym składnikom 

jak tysiące pacjentów. Codzienne do
stajemy kilkanaście wiadomości od 
czytelników z pozytywnymi opiniami 
o tabletkach Flexacoll. Specjalnie dla 
Państwa umieszczamy informacje o 
dostępności kuracji Flexacoll w Pol
sce oraz informacje o rabacie dla no
wych klientów. 

aktywnym 
> Odbudowanie chrząstki i zahamowanie 

jej  niszczenia 
> Przywrócenie sprawności ruchowej 

sprzed lat 

Jestem osobiście przekonany, że efekty usatys
fakcjonują każdego. Prawdę mówiąc spodzie-
wamsię,że99%zWasbędziezachwycona. Wiem, 
że dzięki kuracji Flexacoll pozbędziecie się bólu ! 
stawów i kości szybciej niż myślicie tak jak wszy
scy moi pacjenci. 

Robert Mańkowski, Rehabilitant 

Ból stawów i zdeformowane kończyny t o  bar
dzo częsty problem ludzi po 40 roku życia. Do
tyka on 60% społeczeństwa ograniczając moż
liwości ruchowe, a czasem nawet prowadząc 
do kalectwa. Wystarczą proste czynności takie 
jak schylanie, klękanie czy sprzątanie i Two
j e  stawy zaczynają strzelać? Odczuwasz ból 
i sztywność w kręgosłupie, kolanach czy biod
rze a t o  utrudnia Ci poruszanie? Sprawdziliśmy 
skład oraz działanie kuracji Flexacoll i potwier
dzamy, że dzięki niej zregenerujesz ch 
i odzyskasz dawną sprawność. 

Dzięki najwyższej jakości wełnie 
opaski dołączone do kuracji Fle-
xacoll w naturalny sposób zatrzy
mują ciepło, tym samym zwiększa
jąc przepływ krwi i łagodząc bóle 
reumatyczne oraz mięśniowe. Po
zwalają na swobodny ruch a jedno
cześnie ogrzewają i stabilizują staw 

kolanowy. Opaski 
dopasowują się do 

ciała i nie rolują 
podczas nosze-

Dostajemy wiele opinii o kuraqi S % 
• Zmagałam się z bólem kolanowym i kręgosłupa ® - ̂  • * 
od 3 lat. Byłam u czterech lekarzy i fizjoterapeutów, •"-%% 
miałam robione badania i lekarze stwierdzili, że to 
bóle zwyrodnieniowe związane z wiekiem i reuma- . m ^ 
tyzmem. A ja w nocy nie mogłam spać, tak mnie -i 9F 
kręciło... O tabletkach Flexacoll usłyszałam od sąsiadki i zamówiłam całą 
kurację. Po dwóch miesiącach bóle ustąpiły, sztywność kręgosłupa też! 
Dzięki kuracji Flexacoll nie bolą mnie kości i czuję się jak 20 lat temu! W 
końcu doczekałam się skutecznego preparatu. 

Maria (491.) z Krakowa 

Możesz dowiedzieć się więcej na WWW.FLEXACOLL.RL 

Cr5 ^thways 

Mexotoll 

Pon.-Pt. 7-22, Sob.-Niedz. 10-20 

Nabywając kurację Flexacoll bezpośrednio przez info
linię producenta uzyskasz rabat w wysokości 70% 

Nie płacisz marży aptecznej. 
Flexacoll 30 tab. zamówisz za jedyne 353^1 

Do KAŻDEGO 
zamówienia 2 oryginalne 

wełniane opaski ogrzewa

jące na kolana GRATIS Do każdej przesyłki dołączony 
jest paragon 

Pełna kuracja objęta SATYSFAKCJĄ GWARANTOWANĄ 

C025002201A 
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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! 

Marzysz o nowym aucie? 
Zagraj w loterii Głosu! 
•Zbierz przynajmniej jeden zestaw dziesięciu kolejnych kuponów wyciętych z „Głosu" i dostarcz je  
do redakcji. Być może staniesz się właścicielem nowego samochodu. Startujemy już w piątek! 

Loteria 

EwaKuczyńska-Gaładi 
ewa.kuczynska@polskapress.pl 

Wielkimi krokami zbliżamy się 
do startu nowej edycji loterii or
ganizowanej przez „Głos". Na
deszła pora, żeby obdarować 
naszych Czytelników wspania
łymi nagrodami. Tym razem 
przed nami loteria samochodo
wa. Już sama nazwa wskazuje 
na j e j  charakter. Nagrodami 
głównymi są samochody marki 
Dacia. Szczęśliwych laurea
tów poznamy w pięciu losowa
niach, w których losować bę
dziemy po jednym z nich. 

Do rozdania mamy także 54 
inne nagrody. Czekają skutery, 
dwa dwuosobowe pobyty w uz
drowisku w Ciechocinku, 4 8  -
calowe telewizory, wodoodpor
n e  kamery, tablety, ekspresy 
do kawy, aparaty fotograficzne, 
15 zestawów bonów podarun
kowych Sodexo o wartości 300 
zł każdy, roboty kuchenne mar
ki oraz sokowirówki. Wartość 
puli nagród przekracza dwieś
cie trzy tysiące złotych, a więc 
naprawdę jest o co grać. 

Który model 
Dacii wybierasz? 
Dacia Logan, Sandero i Duster 
charakteryzują się dość niskim 
spalaniem. Modele Logan 
i Sandero spalają średnio 5,8 
1/100 km, natomiast Duster, 
przy silniku 115 KM, średnio 
spala 7,1/100 km. Duster, do
stępny w loterii, wyposażony 
został w centralny zamek, elek
tryczne szyby, fabryczne radio 
z zestawem głośnomówiącym 
bluetooth oraz klimatyzację. 

Dacia cieszy oko płynnym 
i wyrazistym kształtem, zapew-

liii 

AUTO z GŁOSEM 

2 x  Dacia Sondero 

x Dacia Duster 

x Dacia Loaan 

niając wysokie bezpieczeństwo 
dzięki 4 poduszkom powietrz
nym, ABS i kontroli trakcji. Au
ta marki Dacia są jednymi z naj
tańszych w eksploatacji z gwa
rancją na 3 lata lub 100 tys. km. 
Prosta konstrukcja sprawia, że 
są bezawaryjne i służą swoim 
właścicielom przez wiele lat. 

Każdy z Czytelników ma 
szansę na więcej niż jedną na
grodę. Trzeba tylko odrobinę 
pomóc szczęściu i przyłączyć 
się do naszej zabawy. 

Proste zasady gry 
W naszej loterii udział może 
wziąć każdy pełnoletni Czytel
nik naszego dziennika. Osoby 
zainteresowane uczestnictwem 
muszą zebrać przynajmniej je
den zestaw dziesięciu następu
jących po sobie kuponów, które 
codziennie będziemy drukować 
na łamach „Głosu". Już jeden 
taki komplet daje szanse na wy
graną. Należy jednak pamiętać, 
że  im więcej zestawów, tym 
większe szanse. 

Swoje szanse Czytelnicy mo
gą zwiększyć zamawiając pre
numeratę. Każdy Prenumera
tor, korzystający z dowolnej for
my prenumeraty raz w miesią
cu otrzyma od nas pięć kart lo
teryjnych do wycięcia z dodat
k u  „Ekstra Magazyn". Jedna 
karta to równowartość dziesię
ciu standardowych kuponów. 
Podczas trwania całej loterii 
Prenumeratorzy otrzymają 
w sumie aż 73 szanse na wygra
ną. Czytelnik kupujący gazetę 

w sprzedaży detalicznej tych 
szans będzie miał 23. 

Szczegółowe informacje do
tyczące loterii oraz prenumera
ty  można uzyskać w Serwisie 
Prenumeratora pod bezpłat
nym numerem tel. 8oo203535 
lub  94 34 73 537 Zapraszamy 
do kontaktu w dni powszednie 
w godzinach 9-12. Za naszym 
pośrednictwem można również 
zamawiać prenumeratę poczto
wą i poranną „Głosu" na kolej
ny miesiąc. Zapraszamy. # 

Partner loterii: 

Franciszek Dubnicki Sp. z o.o. 
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 8 1  

tel. 94 347 14 20 

C t  Telewizor t.BD 
TwhiW#<aH 

nagród 
dodatkowych ^ Kamera Sorty 

wodoodporna 
Cv Tablet Gałaećy 

lab 9 
f Cw Ekspres do 
L /kawySAECG 

f C v Aparat Canon 
L Vrxus 

n J j j  Bony Sodexo 
wartośt; 

300zł 

O - Ą  
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rkvchenny 
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" S O l  A firmy wzięły dotychczas udział we wszystkich edycjach plebiscytu Nasze 
f " Dobre z Pomorza. W tym czasie kapituła przyznała 23 znaki jakości, Czytel-

/ « I nicy oddali na swoich faworytów ok. 100 tys. głosów. 
Nasze dobre 

Nowa wizytówka 
Firma Siemaszko, Lider Polskiego Budownictwa 2015, do naszego konkursu zgłosiła osiedle 

realizowane w sercu Szczecina 

Plebiscyt 

Piotr Jasina 
piotr.jasina@polskapress.pl 

Jedna z ważniejszych inwesty
cji mieszkaniowych w Śród
mieściu jest realizowana na nie-
zagospodarowanym dotąd te
renie w centrum miasta. Nowo
czesne, starannie zaprojekto
wane osiedle łączy historię 
miejsca, w którym powstaje, 
z nowym pomysłem na jego za
budowę. Stąd jego nazwa: No
w e  Forty. 

Inwestycja obejmuje kwar
tał ograniczony ulicami: Naru
towicza, Kusocińskiego, Sowiń
skiego i Głowackiego. W sumie 
ponad 3,5 ha gruntu. Niegdyś 
znajdowały się tu koszary, sta
cjonowało wojsko. Dziś ślady 

wojskowej przeszłości dzielni
cy coraz bardziej się zacierają. 
Garnizony mają nowe funkcje. 
Zadomowili się tu studenci, 
sportowcy, prawnicy. Inwesty
cja, która powstaje na tym tere
nie, umiejętnie łączy historię 
tego miejsca z jego obecnym 
potencjałem. 

Architektura budynków na
wiązuje do otaczającej teren za
bytkowej zabudowy, ale jedno
cześnie jest nowoczesna. Miej
sce jest niepowtarzalne, ideal
nie położone, świetnie skomu
nikowane, z dostępem 
do wszelkich miejskich udo
godnień - zapewnia deweloper. 
- W pobliżu są przedszkola, 
szkoły, przychodnie, jak i cen
tra handlowe oraz obiekty kul
turalne. 

W kompleksie zaprojekto
wano kilka budynków, pierw

1 

^Powstaje osiedle ekskluzywne pod względem zastosowanych 
rozwiązań i materiałów budowlanych 

szy - u zbiegu ul. Sowińskiego 
i Kusocińskiego - zostanie od
dany do użytku w ciągu najbliż
szego 1,5 roku. 

Powstaje osiedle eksklu
zywne pod względem zastoso
wanych rozwiązań i materia
łów budowlanych, ale po przy
stępnych cenach - zapewnia 
deweloper. 

Projektanci zadbali o po
dziemne parkingi dla miesz
kańców, starannie zaplanowa
li przestrzeń wokół budynków 
i miejsca do rekreacji dla dzie
ci. Zaletą mieszkań na najwyż
szych kondygnacjach są duże 
tarasy, na parterach znajdą się 
lokale użytkowe. Powierzchnie 
mieszkań - do wyboru. 
Deweloper zapewnia, iż każdy 
znajdzie coś dla siebie. Indywi
dualna aranżacja wnętrz, którą 
oferuje w standardzie, pozwa

la na kształtowanie przestrze
ni mieszkalnej w dowolny spo
sób, w zależności od potrzeb 
iupodobań. 

Firma Siemaszko prowadzi 
działalność na rynku 
deweloperskim od 1994 roku. 
Standard realizowanych przez 
dewelopera inwestycji zapew
nia wysoko wykwalifikowana, 
doświadczona i dbająca o swój 
rozwój zawodowy kadra. 

Wybudowała ponad trzy ty
siące mieszkań i ponad sto do
mów jednorodzinnych na no
wych osiedlach, zawsze staran
nie dobierając ich lokalizację. 
Inwestuje wyłącznie na włas
nych, nieobciążonych kredy
tem gruntach. 

Jako pierwszy deweloper 
w Szczecinie zadbała też o ra
chunek powierniczy. • 
©® 
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nasze DOBRE Oddaj głos na swojego kandydata s u n n  r *1 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46zł z VAT) otfCSU N U K j Z  

REKLAMA 

Już od ponad 20 lat 
jesteśmy na Państwa stolach. 
Dziękujemy za zaufanie 
i nieustająco 

życzymy smacznego! 
/ 

Hf • * » » w  

Wyroby piekarnicze i cukiernicze. 

BAJGIEL 

naszeDOBRE Oddaj głos na swojego kandydata i i r x n r  r 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46zł z VAT) 0 trCŚCii N U K j b  

-transfer p, 

Transfery na lotniska 
KOSZALIN - GDAŃSK 
KOSZALIN -GOLENIÓW 

Bezpiecznie, komfortowo 
i na czas 

z AIR-TRANSFER.PL 
dojedziesz z/na lotnisko 

i nie tylko. 

Biuro: ul. Krzywoustego 4a/5 
75-064 Koszalin 
Czynne od pon. do pt. 8-18 
teL 94711 05 10 (PL) 
t e l .  5 1 2  3 7 0  7 7 8  awaryjny czynny 24h na dobę 
e-mail: biuro@air-transfer.pl 

Zaplanuj 
podróż już dzisiaj- kup 

8/1ET0/V6/A/E 
na www.air-transfer.pt 

i skorzystaj 
z atrakcyjnych 

zniżek 
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Zagłosuj już dziś na swojego kandydata 
Aby oddać głos, wyślij na nr 72355 SMS o treści podanej w liście poniższej. 
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Koszt SMS-a: 2,46 zł z VAT 
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Sprawdź aktualne wyniki serwisie internetowym 

GŁOS 

Firma 

Pehamot Sp. z o. o. 
Drobimex Sp. z o. o. 
PSS Społem w Słupsku 
Zakład Kamieniarski Lastrico Jan Ziętek 
PLASMET Czechowicz spółka jawna 
Karczma Pod Kogutem 
Browar Bosman 
Lech-Bud Sp. z o. o. Sp.Kom. 
Zakład Budowlany Siemaszko 
REMONDIS Szczecin Sp. z o. o. 
Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o. o. 
Drew Gal Sp. z o. o. 
Przedsiębiorstwo Zbożowo-młynarskie PZZ w Stoisławie S.A. 
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania 
Gastro Serwis Anetta Lancewicz 
MebleExpo 
BKF Myjnie bezdotykowe 
Bard S.C. 
Winnica Baniewice Sp. z o. o. 
Agromarket Wiewiecko 
Piekarnia i cukiernia Z. Jaracza 
MAT-BET Przedsiębiorstwo Zagraniczne Sp. z o. o. 
Biuro Podróży Eskapada 
PREISS Artystyczne Wyroby Metalowe Sp.J. Marian i Leokadia Preiss 
CHU Manhattan 
Aurora Hubert Walczak 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Salon Meblowy Koburg 
Ims Sofa Sp. z o. o. 
Poraj Marcin Pęski 
Tourtrend Sp. z o. o. 
Hala Pod Wieżą 
Best Profit Nieruchomości 
Proklama 
Atelier Tatoo 
Pociecha 
Rimas 
PPH „EKODARPOL" mgr inż Zbigniew Zubala 
Gustaw Gemini Security Sp. z o. o. 
Inwest Dom 
Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina" 
Wireland 
Mirex 
P.U.H. Ubojnia Drobiu Hubart Piotr I Maria Powęzka 
Słupski Inkubator Technologiczny, zarządzany przez Pomorską Agencję 
Spółdzielcza Agrofirma Witkowo 
Makdom 
Yogo Factory 
Ośrodek Wypoczynkowy Radew Rosnowo 
Pensjonat Marina Mielno 
PPHU Bajgiel 
BSP Service Sp. z o. o. 
VOCANDA 
Air-Transfer.pl 
Centrum Narodzin MAMMA 
King Wilki Morskie Sportowa S.A. 
GiPON Bartosz Zahradnik 
Van Pur S.A. 
Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer i Ekowodrol 
Hurtownia Budowlana Tęcza 
TWÓJ BUS 
FI RA Robert Firkowski 
instytut DERMALOGICA Edyta Szuplak-Słupczewska 
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie 
KHS MEDICARE Sp. z o.o. 
Centrum Rekreacji FORMA 
P.U.H AZ-Orion Zbigniew Nejman 

Produkt/Usłga - nazwa , • prefix 

Kompleksowa obsługa serwisowa samochodów osobowych V W  i Skoda NDP.l 
Drobisiowe paróweczki z kurcząt z dodatkiem wieprzowiny NDP.2 
Bary Mleczne-wieloletnia tradycja utrzymująca jakość,domowy smak i konkurencyjną cenę NDP.3 
Meble kamienne do recepcji, lobby, baru oraz Night Cl u bu w hotelu Baltic Spa w Świnoujściu NDP.4 
Narzędzia do tłoczenia blach NDP.5 
Pieczeń z jelenia w sosie kurkowym NDP.7 
Bosman niefiltrowane NDP.8 
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy dr. Andrzeja Zientarskiego 4-26 w Koszalinie NDP.9 
Osiedle Nowe Forty NDP.10 
Kompleksowe usługi odbioru odpadów od przedsiębiorstw na terenie Szczecina, Świnoujścia i okolic NDP.ll 
Wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła NDP.12 
Sprzedaż i montaż stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg i bram garażowych NDP.13 
Płatki owsiane górskie ekstra 500g NDP. 14 
Studia podyplomowe, licencjackie NDP.15 
Blacha trapezowa NDP.16 
Salon Meblowy Meble Expo NDP.17 
Myjnia Bezdotykowa BKF z systemem płatności BKF Pay NDP.18 
Śliwka w trzech odsłonach NDP.19 
Winnica Turnau NDP.20 
Serwis maszyn i urządzeń rolniczych NDP.2! 
Chleby bez drożdży NDP.22 
Osiedle na Klifie NDP.23 
Ogólnopolski System Informacji Turystycznej www.urloplandia.pl NDP.24 
Artystyczne Wyroby Metalowe NDP.25 
Targowisko NDP.26 
Nowoczesne kominki akumulacyjne NDP27 
Kabiny sanitarne ZGK-zawsze tam, gdzie toalet brak NDP.28 
Koburg - meble na czasie NDP.29 
Galeria Mebli IMS - Najładniejszy salon meblowy na Pomorzu NDP.30 
Pałac Poraj NDP.31 
Dolina Charlotty Resort&SPA NDP.32 
Hala Pod Wieżą - Polski Kapitał Marką Solidności NDP.33 
Kompleksowa obsługa i doradctwo przy sprzedaży i zakupie nieruchomości NDP.34 
Katalog firm i usług NDP.35 
Tatuaże, piercing kids NDP.36 
Sklep o największym wyborze artykułów dla niemowląt i dzieci NDP.37 
Pomorskie Centrum Nieruchomości NDP.38 
Ekologiczny polepszacz glebowy Humus Active NDP.39 
Ochrona Fizyczna Obiektów NDP.40 
Osiedle domów wielorodzinnych we Wrzosowie NDP.4! 
Ścieżka ekologiczna NDP.42 
Osłony śmietnikowe NDP.43 
Nowatorskie rozwiązania ze szkła NDP.44 
Wędzonki drobiowe NDP.45 
R[wwD^ę#v»łD#dlS.Ainowacjnej gospodarki - Technologie, które zmieniają region słupski NDP.46 
Wołowina Kulinarna z ras mięsnych - 65 lat Od POLA DO STOŁU NDP.47 
Osiedle Śródmiejskie Ogrody NDP.48 
Jogurt naturalny Yogo Factory w trzech odsłonach NDP.49 
Profesjonalna organizacja wesel i imprez okolicznościowych; domki wypoczynkowe nad jeziorem NDP.50 
Kompleksowa organizacja imprez i usługi cateringowe NDP.5! 
Wyroby piekarskie i cukiernicze na naturalnych komponentach NDP.52 
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego w domach studenta PK NDP.53 
Kompleksowa obsługa odszkodowań NDP.54 
Transfer na lotnisko Koszalin - Gdańsk Koszalin - Goleniów NDP.55 
Prywatny Szpital Położniczo - Ginekologiczny NDP.56 
King Wilki - drużyna NDP.57 
Kompleksowa usługa doradztwa i wykonania ogrzewania w systemie podczerwieni folii grzewczych EN EKOSYSTEM NDP.58 
BROK Sambor NDP.59 
Budynek wielorodzinny energooszczędny NDP.60 
Kompleksowe zaopatrzenie w materiały budowlane, usługi transportowe NDP.61 
Transfery z domu na lotnisko i z powrotem /wycieczki krajowe i międzynarodowe NDP.62 
Dystrybutory filtrujące do wody, fontanny (poidełka) do wody NDP.63 
Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z medycyny estetycznej - jedyne na Pomorzu Środkowym zabiegi: Pixef Peel oraz Endermolab NDP.64 
Basteja NDP.65 
Romantyczne wieczory w SPA Strumiany (jakość, relaks, atrakcyjna cena) NDP.66 
Centrum Rekreacji FORMA - nowoczesne studio fitness i siłownia NDP.67 
Kompleksowa obsługa samochodów osobowych NDP.68 

Partnerzy Patron medialny Patroni honorowi 

HtitiEStitofiKl &o]izifMie ^Polana 
Zdrojowe * * 
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Z miesiąca na miesiąc emerytury częściowe są coraz popularniejsze. Wciąż jesteście nimi bardzo zaintereso
wani. Wyjaśnimy więc, kto może przejść na taką właśnie emeryturę. Podamy też, jak się wylicza częściówkę. 
Czytaj jutro w Poradniku „Głosu Dziennika Pomorza" 

Poradnik 

Twoja emerytura 
po wielkich zmianach 

Praca do 67. roku życia to nie była jedyna nowość z 2013 roku. 
Co i jak zmieniła jeszcze reforma emerytalna? Przeczytaj! 

^ I 'L&:: : :: k HIF 4 
• W wieku 67 lat panowie będą przechodzić na emeryturę począwszy od 2020 roku. panie - 2040. Wielu z nas to się nie podobało. 

Twoja emerytura 

oprać. Katarzyna Borek 
kborek@gazetalubuska.pl 

Docelowo wszyscy mamy pra
cować do 67. roku życia. I właś
nie to chce zmienić prezydent -
wracając do wieku emerytalne
go, który wcześniej obowiązy
wał. Wynosił 60  lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn. Na razie 
obowiązuje jednak to prawo, 
które jest i zmiany wprowadzo
n e  między innymi reformą 
emerytalną z 2013 roku. 

Najistotniejsze nowości, 
jakie wtedy wprowadzono 
Polegają na: 

# stopniowym podwyższaniu 
wieku emerytalnego dla kobiet 
i mężczyzn - do osiągnięcia jed
nakowego, docelowego pozio
mu 67 lat; 

# wprowadzeniu możliwości 
przejścia na tak zwaną emery
turę częściową; 

# stopniowym ujednoliceniu 
dla kobiet i mężczyzn - do 25 lat 
- stażu ubezpieczeniowego 
uprawniającego do najniższej 
emerytury; 

# umożliwieniu dalszego po
bierania renty z tytułu niezdol
ności do pracy oraz świadczeń 
o charakterze przedemerytal
nym do osiągnięcia podwyż
szonego wieku emerytalnego; 

# wydłużeniu okresu pobiera
nia tak zwanej okresowej eme
rytury kapitałowej. 

Inne ważne zmiany doty
czyły między innymi zniesienia 
wymogu rozwiązania stosun
k u  pracy przy ubieganiu się 
o emeryturę z artykułu 184 
ustawy emerytalnej. Ustalenie 
prawa do emerytury z tego ar
tykułu nie wymaga rozwiąza
nia stosunku pracy, ale podję
cie wypłat świadczenia nastę
puje po ustaniu stosunku pra
cy, złożeniu wniosku i przedło
żeniu świadectwa pracy. 

Wiek emerytalny 
ciągle się podnosi 
Następuje to jednak stopniowo 
- począwszy właśnie od 2013 ro
ku. Wiek emerytalny jest pod
noszony - i kobietom, i mężczy
znom - w kwartale o miesiąc. 
Czyli co roku o cztery miesiące. 

Nie każdego to dotyczy! 
Wprowadzenie podwyższone
go wieku emerytalnego - doce

lowo do 67. roku życia - doty
czy wyłącznie: 

# kobiet urodzonych po 31 
grudnia 1952 roku; oraz 

# mężczyzn urodzonych po 31 
grudnia 1947 roku. 

Bez zmian pozostawiono 
wiek emerytalny dla kobiet 
urodzonych do 31 grudnia 1952 
(ciągle wynosi 60  lat) oraz męż
czyzn urodzonych do 31 grud
nia 1947 roku (65 lat). 

Takie były inne zmiany 
1. Dotyczyły one wydłużenia 
wypłaty: 

# emerytur pomostowych -
tak zwane pomostówki przy
sługują tym, którzy wykony
wali prace w szczególnych wa
runkach lub o szczególnym 
charakterze; 

# nauczycielskich świadczeń 
kompensacyjnych; 

# zasiłków i świadczeń prze
demerytalnych. 

2. Zmiany te gwarantowały, że 
ustalone prawo do powyższych 
świadczeń usta je  w dniu po
przedzającym dzień osiągnię

cia wieku emerytalnego ustalo
nego według daty urodzenia 
danej osoby. Dotyczy to: 

• mężczyzn urodzonych od l 
stycznia 1948 roku do 31 grud
nia 1948 roku - w odniesieniu 
do zasiłków i świadczeń prze
demerytalnych; 

# kobiet urodzonych po 31 
grudnia 1952 roku i mężczyzn 
urodzonych po 31 grudnia 
1948 roku. 

Wytłumaczmy to na przy
kładzie pana Zbigniewa. Uro
dził się 17 listopada 1952 roku. 
Od 1 grudnia 2012 roku pobiera 
pomostówkę. Zgodnie z pra
w e m  obowiązującym do 31 
grudnia 2012 roku taka emery
tura by  mu przysługiwała do 16 
listopada 2017 roku. Ale zgod
nie z obecnymi przepisami -
do 16 lipca 2019 roku. To zna
czy do dnia poprzedzającego 
ukończenie przez pana Zbignie
w a  jego indywidualnego, usta
lonego na nowych zasadach, 
wieku emerytalnego (określo
nego datą urodzenia). • ©® 

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

Praktyczne Wormacje 

# Acozwcześniejszymi 
emeryturami? 
Emerytury wcześniejsze są już 
bardzo okrojone, ale wciąż są 
jeszcze osoby, które mogą z nich 
korzystać. Wiek uprawniający 
do przejścia jest uzależniony 
od wykonywanego zawodu. Dla 
większości kobiet wynosi jednak 
55 lat, mężczyzn - 60 lat. 
Najważniejsze jest to, że - nieza
leżnie od wykonywanego zawo
du i uprawnień do obniżonego 
wieku emerytalnego - ten wiek 
nie jest wydłużany. Reforma 
emerytalna, która wydłuża pow
szechny wiek emerytalny, wiek 
przejścia na wcześniejszą emery
turę pozostawiła bez zmian. 

# Gdy chcesz przejść 
na emeryturę. 
1. Postępowanie o przyznanie 
emerytury rozpoczyna się 
na wniosek osoby, która jest nią 
zainteresowana. 
2. Za datę zgłoszenia wniosku 
uznaje się m.in. dzień bezpo
średniego dostarczenia wniosku 
do ZUS-u, nadania za pośredni
ctwem poczty; sporządzenia 
wniosku przez płatnika składek -
jeżeli jest zgłoszony za jego po
średnictwem. 
3. Aby ułatwić złożenie komplet
nego wniosku, ZUS opracował 
specjalne formularze. Znajdziesz 
je we wszystkich jego oddziałach 
oraz na stronie internetowej 
www.zus.pl Warto skorzystać 
z tych gotowców, bo jeśli złoży
my wniosek, w którym nie ma 
wszystkich potrzebnych infor
macji, i tak trzeba będzie uzupeł
nić te braki. 
Ustalone prawo do emerytury 
nie powoduje niezwłocznej wy
płaty. Następuje po złożeniu 
w tej sprawie wniosku i dowodu 
potwierdzającego ustanie sto
sunku pracy. 

# To warto wiedzieć. 
Zmiana ustawy emerytalnej z 5 
marca 2015 roku nałożyła na ZUS 
obowiązek zrealizowania wnio
sku w ciągu 60 dni od wyjaśnie
nia ostatniej okoliczności niez
będnej do ustalenia prawa i wy
sokości świadczenia. 

e Co to jest ubezpiecze
nie emerytalne. 
To „polisa" na wypadek niezdol
ności do pracy z powodu staroś
ci. Opłacając tę składkę, zapew
niamy sobie dochód w momen
cie zaprzestania pracy po osiąg
nięciu wieku emerytalnego. 

i 
STYCZNIA 
1999 roku przeprowadzono 
w Polsce reformę, która 
wprowadziła OFE 

Warto wiedtóec 

SWOj 
I b  znaczy Imrteelme-
kedyto  będzie7 

Kiedy na emeryturę 
Wcześniej to było proste. Każda 

kobieta, która spełniała określone 
warunki, mogła otrzymać emery
turę po ukończeniu 60 lat. męż
czyzna - 65. Po zmianie z 2013 ro
ku wszystko trochę się skompliko
wało. Bo choć docelowy wiek 
emerytalny Polaków wynosi 67 
lat, ale jego podwyższanie i zrów
nywanie następuje stopniowo - co 
kwartałol miesiąc. Pół biedy jeśli 
musimy doliczyć sobie miesiąc al
bo dwa. Ale im ich więcej, tym 
sprawa staje się bardziej zagma
twana, a obliczenia trudniejsze. 

Nie wszyscy muszą liczyć 
# Jasną sytuację mają panie uro
dzone przed1953 rokiem (bo ich 
wiek emerytalny to 60 lat) oraz 
po 30 września1973 roku (67 lat). 
W przypadku panów wieku eme
rytalnego nie muszą liczyć pano
wie urodzeni przed1948rokiem 
(bo w ich przypadku wynosi 65 
lat) oraz po 30 września 1953 roku 
(67 lat). 

Kto musi liczyć 
Kobiety urodzone po1952 roku 

do 30 września 1973 roku oraz 
mężczyźni urodzeni po1947 roku 
do 30 września 1953 roku. Oni 
przechodzą na emeryturę pow
szechną w tak zwanym indywidu
alnym powszechnym wieku eme
rytalnym. Trzeba go jednak wyli
czyć. Oczywiście, można to zrobić 
na przykład na własną rękę. Ale 
po co? Są prostsze sposoby. 
Ci, którzy nie chcą liczyć swojego 
indywidualnego wieku emerytal
nego lub nie potrafią tego zrobić, 
w najszybszy sposób uzyskają ta
ką informację wchodząc na stronę 
internetową emerytura.gov.pl 
Tam trzeba odnaleźć zakładkę 
..System Emerytalny", a potem -
„Wiek Emerytalny". Pojawi się 
specjalny kalkulator. Sprawdzili
śmy, działa bez zarzutu i jest na
prawdę bardzo prosty w obsłudze. 
Jeśli nie mamy dostępu do kom
putera, możemy iść do każdego 
oddziału ZUS-u i zapytać o nasz 
wiek emerytalny. 

Na emeryturę częściową 
Mogą przejść jedynie urodzeni 

po1948roku, którzy mają odpo
wiedni staż pracy, a nie osiągnęli 
indywidualnego wieku emerytal
nego oraz mają ukończone min.: 
62 lata-kobieta; 
65 lat-mężczyzna. 
Oczywiście, trzeba też jednak 
spełnić dodatkowe warunki, dlate
go szerzej napiszemy o nich w ju
trzejszym poradniku. 
(OPRAĆ. KB) 
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Bezzwrotne dotacje na zakładanie własnych biznesów nadal cieszą się zainteresowaniem. Z analizy Bankier.pl 
wynika, że z tej formy pomocy w ciągu 10 lat skorzystało ponad 460 tysięcy osób. Powiatowe urzędy pracy 
wspomogły przedsiębiorczych bezrobotnych łączną kwotą 7,3 mld zł. 
czytaj też na www.regiopraca.pl 

Pracownik symuluje chorobę? ZUS może 
w każdej chwili skontrolować zwolnienie 

Jeśli pracownik zostanie przyłapany na nieuzasadnionym I Pracownik, który w czasie zwolnienia wykonuje pracę 
zwolnieniu, wówczas traci prawo do zasiłku chorobowego | zarobkową musi liczyć się, że straci prawo do zasiłku 

Przeprowadzanie kontroli 
prawidłowości wykorzystania 
zwolnień lekarskich jest usta
wowym prawem i obowiąz
kiem ZUS-u. 

Małgorzata Wąsacz 
redakcja@polskatimes.pl 

Zakład Ubezpieczeń 
{Społecznych prowa
dzi dwa rodzaje kon
troli osób przebywa
jących na zwolnie
niach lekarskich. 

Z jednej strony ZUS spraw
dza, czy rzeczywiście choremu 
należy się L4, czyli czy zwolnie
nie jest zasadne. Z drugiej stro
ny bada również, czy zwolnie
nie lekarskie jest prawidłowo 
wykorzystywane przez chore
go, czyli czy np. w tym czasie 
nie pracuje. 

Wniosek o kontrolę 
Z wnioskiem o kontrolę prawid
łowości orzekania o czasowej 
niezdolności do pracy może 
wystąpić m.in. pracodawca lub 
zagraniczna instytucja ubezpie
czeniowa w przypadku osób 
podlegających ubezpieczeniom 
w krajach, z którymi podpisane 

• są stosowne umowy w zakresie 
ubezpieczeń społecznych. 

Ten rodzaj kontroli wykonu
ją lekarze orzecznicy ZUS. Mo
gą przeprowadzić badanie le
karskie ubezpieczonego w wy
znaczonym miejscu lub w miej
scu jego pobytu, skierować go 

na badanie specjalistyczne 
przez lekarza konsultanta ZUS, 
a także zlecić wykonanie badań 
pomocniczych w wyznaczo
nym terminie. Mają też prawo 
poprosić pracownika o jego do
kumentację medyczną. 

Miesiąc na odwołanie 
W jaki sposób odbywa się kon
trola ZUS? Otóż ZUS wysyła 
choremu wezwanie za zwrot
nym potwierdzeniem odbioru. 
W piśmie określa ter
min i miejsce badania przez le
karza orzecznika albo przez le
karza konsultanta lub dostar
czenia posiadanych wyników 
badań. 

Jeśli pracownik nie stawi się 
na badanie albo nie przedstawi 
wyników badań w e  wskaza
nym terminie, wówczas za
świadczenie lekarskie traci 
ważność od dnia następujące
go po tym terminie. 

W takiej sytuacji ZUS wyda
j e  decyzję o braku prawa do za
siłku, od której przysługuje 
ubezpieczonemu prawo odwo
łania do sądu w terminie mie
siąca od dnia otrzymania decy
zji. Informacja o trybie odwo
ławczym zawarta jest w piśmie 
z decyzją. 

Może się też zdarzyć, że 
po analizie dokumentacji me
dycznej i badaniu okaże się, że 
pracownikowi nie przysługuje 
aż tak długie zwolnienie lekar
skie, jakie mu wcześniej wysta
wiono. Wtedy lekarz orzecznik 

Kontrola ZUS może zostać przeprowadzona w miejscu zamieszkania chorego pracownika 

wystawia  zaświadczenie 
(ZLA/K), które jest traktowane 
na równi z zaświadczeniem 
stwierdzającym brak przeciw
wskazań do pracy na określo
nym stanowisku i wręcza j e  
ubezpieczonemu w dniu bada
nia. Poinformuje go równocześ
nie o konieczności doręczenia 
tego zaświadczenia swojemu 
pracodawcy. 

W tym przypadku ZUS rów
nież w y d a j e  decyzję o braku 
prawa do zasiłku, którą przesy
ła do ubezpieczonego, a kopię 
do jego pracodawcy. Poniesio
ne przez ubezpieczonego kosz
ty przejazdu na badania kon
trolne, ZUS zwraca do wysokoś
ci kosztów przejazdu najtań
szym środkiem komunikacji 
publicznej. 

ZUS kontroluje również, 
w jaki sposób pracownik wyko
rzystuje zwolnienie lekarskie 
z powodu swojej choroby albo 
konieczności zaopiekowania 
się chorym dzieckiem czy in
nym członkiem rodziny. 
Sprawdzane jest  przede 
wszystkim, czy dana osoba 
w tym czasie nie pracuje oraz 
czy rzeczywiście w domu nie 

ma nikogo innego, kto mógłby 
zostać z chorym i się nim zająć. 
Nie dotyczy to jedynie sytuacji, 
gdy  ubezpieczony przebywa 
na zwolnieniu lekarskim z po
wodu sprawowania opieki 
nad chorym dzieckiem w wie
ku dopłat 

Chory traci zasiłek 
Kontrola ZUS odbywa się za
równo w miejscu zamieszka
nia, czasowego pobytu czy za
trudnienia osoby kontrolowa
nej lub prowadzenia przez nią 
działalności gospodarczej. 

Jeżeli w trakcie kontroli po
twierdzi się, że w okresie prze
bywania na zwolnieniu lekar
skim osoba kontrolowana wy
konywała pracę zarobkową lub 
wykorzystywała zwolnienie 
od pracy w sposób niezgodny 
z jego celem, to traci ona prawo 
do zasiłku chorobowego za ca
ły okres tego zwolnienia. O tym 
fakcie ubezpieczony zostanie 
powiadomiony decyzją, od któ
rej  przysługuje odwołanie 
do sądu w terminie miesiąca 
od dnia otrzymania decyzji. 

Wynagrodzenia z tytułu 
niezdolności do pracy z powo
du choroby wypłacane są przez 
pracodawcę z jego środków 
za okres 33 dni, a w przypadku 
pracowników po 50 roku życia 
za okres 14 dni niezdolności 
do pracy w roku kalendarzo
wym. Dopiero po tym okresie 
obowiązek płacenia spada 
na ZUS. • 

Firmy szukają informatyków. Płacą coraz lepiej, ale chętnych wciąż jest za mało 

W polskich firmach brakuje in
formatyków. Mimo że warun
ki zatrudnienia nie odbiegają 
od zachodnich standardów, to 
chętnych nie ma za wielu. 

Maciej Mitub 
redakcja@polskatimses.pl 

Wrobliczu braków kadro
wych firmy z branży in
formatycznej ściągają 

fachowców z zagranicy, nie tyl
ko z krajówbiedniejszych od Pol
ski, lecz także np. z Grecji czy Hi
szpanii. Luka wynika z szybkich 
zmian technologicznych oraz 

malejącej liczby absolwentów 
kierunków informatycznych. 
Rozwiązaniem może być za
cieśnienie współpracy między 
środowiskiem naukowym a bi
znesem. Dzięki temu osoby tra
fiające na rynek pracy będą du
żo lepiej przygotowane do sta
wianych im wymagań. 

- W Unii Europejskiej szacu
j e  się, że do 2020 roku brako
wać będzie około 800  tys. spe
cjalistów z branży IT. Dziś 
w Polsce brakuje około 50 tys. 
takich pracowników - mówi 
Witold Rogowski z Accenture 
Delivery Center w Polsce 

Jednak rzeczywiste braki 
wśród specjalistów z branży IT 
mogą być wyższe.  Szacunki 
na kolejne lata zakładają, że 
różnica między popytem 
na pracowników w branży in
formatycznej a ich podażą bę
dzie rosnąć o kolejne 3-5 pro
cent rocznie. 

- Po pierwsze, powodem 
jest rosnące zapotrzebowanie, 
czyli zmiany technologiczne, 
wszystko, co się dzieje w no
wych technologiach, w każdej 
z dziedzin naszego życia, które 
potrzebują coraz więcej infor
matyków i rozwiązań przez 

nich przygotowywanych - wy
mienia Witold Rogowski. 

Rogowski wymienia także 
drugi powód. Jest nim niż de
mograficzny. Obecnie studia in
formatyczne rozpoczyna i koń
czy znacznie mniej osób niż 

Do końca dekady 
w Unii Europejskiej 

brakować będzie 
około 800 tys. 
specjalistów IT 

jeszcze kilka lat temu. Według 
raportu spółki Sedlak & Sedlak 
w 2006 roku w Polsce było po
nad 17 tys. absolwentów infor
matyki. Siedem lat później ich 
liczba spadła o blisko 20 proc. -
do 13,7 tys.  W całej UE liczba 
osób kończących studia infor
matyczne spadła o 13 proc. 

Problemem jest też konku
rencja ze strony zagranicznych 
pracodawców, którzy chętnie 
zatrudniają wykwalifikowa
nych Polaków. 

- W Polsce widzimy duży 
drenaż młodych talentów. Oni 
wyjeżdżają  pracować do in

nych krajów, gdzie mają lepsze 
warunki rozwoju, lepszą karie
rę i wyższe zarobki - dodaje Ro
gowski. 

Niedobór specjalistów 
z branży IT najbardziej dotyka 
szybko rosnące sektory gospo
darki, takie jak telekomunika
cja czy obszar FMCG. Postęp 
technologiczny zachodzący 
w tych branżach generuje duże 
zapotrzebowanie na informa
tyków. W związku z tym w da
nych technologiach firmy mu
szą posiadać więcej specjali
stów, żeby obsłużyć większą 
liczbę klientów. • 
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Ten pierwszy dzień 
Umowa: najpóźniej dniu rozpoczęcia pracy 
Pracodawca może zostać ukarany grzywną 

Małgorzata Wąsacz 
redakcja@polskatimes.pl 

Zgodnie Kodeksem 
pracy, jeżeli umo
w a  o pracę nie zo
stała zawarta na pi
śmie, pracodawca 
powinien najpóź

niej w dniu rozpoczęcia pracy 
przez pracownika potwierdzić 
pisemnie ustalenia co do stron 
umowy, rodzaju pracy oraz je j  
warunków. 

Jeśli tego nie zrobi może zo
stać ukarany. 

To podstawowy 
obowiązek pracodawcy 
Każda umowa o pracę powin
na być sporządzona na piśmie. 
Dzięki niej zabezpieczymy swo
je  interesy i uzyskamy dostęp 
do niezbędnych świadczeń. 

Umowa o pracę powinna 
określać: strony umowy - naz
w ę  pracodawcy i osoby go re
prezentującej, imię i nazwisko 
pracownika; rodzaj umowy (na 
przykład umowa na czas okre
ślony); datę j e j  zawarcia; wa

runki pracy i płacy, w szczegól
ności: rodzaj pracy, to jest okre
ślenie zawodu pracownika, 
funkcji, jaką będzie pełnił, 
stanowiska pracy bądź czyn
ności, jakie miałby wykony
wać; miejsce wykonywania 
pracy; wynagrodzenie za pracę 
odpowiadające rodzajowi pra
cy, ze wskazaniem składników 
wynagrodzenia; wymiar czasu 
(na przykład 1/4 etatu, 1/2 eta
tu, pełen etat); termin rozpo
częcia pracy. 

Przepisy prawa pracy nakła
dają na pracodawcę jeszcze je
den obowiązek. Otóż nie póź
niej niż w ciągu siedmiu dni 
od zawarcia umowy o pracę, 
musi on na piśmie poinformo
wać nowego pracownika o obo
wiązującej go dobowej i tygod
niowej normie czasu pracy, czę
stotliwości wypłat wynagro
dzenia za pracę, wymiarze 
przysługującego m u  urlopu 
wypoczynkowego, obowiązu
jącej go długości okresu wypo
wiedzenia umowy o pracę 
oraz układzie zbiorowym pra
cy, którym jest objęty. 

Dopuszczenie do pracy 
Natomiast jeśli  pracodawca 
nie ma obowiązku ustalenia 
regulaminu pracy, to dodatko
w o  musi pracownika poinfor
mować o pracy porze nocnej, 
miejscu, terminie i czasie wy
płaty wynagrodzenia oraz przy
jętym sposobie potwierdzenia 
przez pracowników przybycia 
i obecności w pracy oraz uspra
wiedliwiania nieobecności 
w pracy. 

Warto zaznaczyć, że nawet 
jeśli pracodawca nie przygoto
wał umowy w formie pisemnej, 
nie oznacza to, że nie została 
ona zawarta. 

Do nawiązania stosunku 
pracy wystarczy bowiem 
sam fakt dopuszczenia no
wego pracownika do pracy. 
Wówczas stosunek pracy na
wiązuje się w chwili je j  rozpo
częcia. Od tego momentu brak 
umowy na piśmie jest wykro
czeniem przeciwko prawom 
pracownika, za które praco
dawca może zostać ukarany 
mandatem. # 
©® 
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Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość" w Stanominie 
zaprasza chętnych do wzięcia udziału w wyborach Walnego Zgromadzenia na 

Prezesa Zarządu 
Wymagania: 

1. Wykształcenie minimum średnie 
2. Posiadanie licencji Zarządcy Nieruchomości 
3. Świadectwa Kwalifikacyjne „ D "  (kotły wodne i gazowe) 
4. Staż pracy co najmniej 5 lat w zakresie zarządzania nieruchomościami. 

Kandydat winien określić wysokość oczekiwanego wynagrodzenia. 
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie do 23.10.2015 r. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Zatrudnimy osobę na stanowisko: 

MECHANIK 
SAMOCHODOWY 

Miejsce pracy Koszalin 

Oferty prosimy wysyłać 
na adres e-mail: 

marcin.piotrowski@yale.emtor.pl 
z dopiskiem „MECHANIK" 

Tel. 609193219 

K015001242CX REKLAMA 

piątku, 9 października wm a®* WYGRAJ 
AUTO 
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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: 

PRACUJ JAKO OPIEKUN/KA 
SENIORÓW 

C W A i t A H T U j E M Y  
* Wysokie zarobki; 
* Bezpieczną i legalną pracę; 
* Szkolenia językowe (także o d  podstaw); 
* Krótkie kontrakty - możesz wybrać długość 

i w y j a z d u :  1 , 2 , 3  miesiące lub na zastępstwo. 

F R O M E O i C A  0.4 
d o  grudnia 

SPECJALNE® 
BONUSY! 
Zarób 
1518 EURO 
na rękę za miesiąc!** j 

Zadzwoń lub w>im SMS praca 
609113 333* 0 promedica24.com.pj 

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, j 

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. 

ALP Personalberatung firma z 10-letnim doświadczeniem w zakresie świadczenia 
usług rekrutacyjnych i zatrudniania poszukuje osób do pracy w Domach Spokojnej 
Starości na terenie Niemiec (Hamburg) na stanowiska: 

- I f i l : K T " j  1 • J 

Zapewniamy: 
• sprawdzone i bezpieczne miejsce pracy, legalną formę zatrudnienia; 
• bardzo atrakcyjne zarobki oraz opłacone składki ZUS; 
$ zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy (5 min drogi), koszt zakwaterowania 

pokrywa pracodawca; 
• indywidualne warunki płac, uzależnione są od posiadanych kwalifikacji 

i doświadczenia. 
Wymagania: 
$ doświadczenie w sprawowaniu opieki nad osobą starszą (minimum 1 rok 

doświadczenia) 
• predyspozycje (cierpliwość, komunikatywność i wysoka kultura osobista) 
$ dobra znajomość języka niemieckiego w stopniu „B1" lub ,,B2" 

Zgłoszenia: 
Prosimy kierować na adres e-mail: j.szarniewicz@alp-personal.de 

lub fax: +494020981820 
Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (stacjonarny): 

+494020981819 Mobil: +4915175510811 lub+4911727624935 
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Espersen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie poszukuje kandydatów na stanowisko 

Księgowa / Księgowy 
(umowa na zastępstwo) 

Opis stanowiska 
• Księgowanie i sprawdzanie księgowań dokumentów kosztowych 
• Przygotowywanie deklaracji VAT 
• Sporządzanie deklaracji o wysokości podatku od nieruchomości 
• Księgowanie i rozliczanie podróży służbowych 
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych , 
• Rozliczanie inwestycji 

Wymagania 
• Wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomia, finanse lub pokrewne 
• Co najmniej 3-letnie doświadczenie związane z pracą w obszarze księgowości 
• Praktyczna znajomość przepisów dotyczących rachunkowości i podatków 
• Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych ze środkami trwałymi 
• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

Co oferujemy? 
Oferujemy możliwość pracy i rozwoju w międzynarodowej firmie w środowisku opartym na naszych 
wartościach - współpracy, odpowiedzialności, szacunku, ciągłego doskonalenia i otwartości. 

Jak aplikować? 
Prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail: jobs@espersen.pl z dopiskiem „Księgowa / 
Księgowy" w temacie wiadomości. Dodatkowych informacji udziela Anna Kopertowska-Woroń 
pod nr tel. + 4 8  943 409 203 lub a.kopertowska-woron@espersen.pl. W celu uzyskania dodatko
wych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.espersen.com. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:redakcja@polskatimes.pl
mailto:marcin.piotrowski@yale.emtor.pl
mailto:j.szarniewicz@alp-personal.de
mailto:jobs@espersen.pl
mailto:a.kopertowska-woron@espersen.pl
http://www.espersen.com
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I f#]  >] 
Biuro Ogłoszeń oddział Koszalin: 
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin 
tel. 94 347 3516,347 3511,347 3512 
fax 94 347 3513 

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

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

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

f inanse  biznes 
kredyty, pożyczki 

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

* ! ! ! !  KREDYTY bez BIK,KRD 
z komornikiem i na oświadczenie. 
Koszalin, Młyńska 17.94/342-30-60. (GK) 

e ! !  Kredyt dla zadłużonych BIG, KRD 
i na nową działalność. 573-023-599. (GK) 

! Spłata ZUS i US do 50.000, 
510087022. (GP) 

| # Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł na 
dowolny cel. 668139 924. | 

I # BIURO KREDYTOWE, Koszalin, 
Połtawska 1, tel. 94/34-22-199. (GK) 

# GOTÓWKA od ręki, 793-335-590. (GK) 

# Gotówkowe, firmowe, konsolidacje, 
bez BIK. 699-186-581 K-lin 
"Związkowiec". (GK) 

s Kredyty hipoteczne, gotówkowe, 
firmowe, 515 -083- 036. (GK) 

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38. 
(GP) 
# Kredyty, pożyczki, chwilówki Koszalin, 
Zwycięstwa 40/40,602-552-138. (GK) 

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

# Pożyczki do 150.000 zł, również pod 
weksel, teł. 56/660-80-41. 

handlowe 
agd 

# CENTRUM Wyprzedaży AGD i RTV, 
lodówki, pralki, drobne AGD. Biesiekierz 
5a, tel. 94/318-01-50. (GK) 

antyki 
# 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) 

# Rury studzienne, tanio, tel. 
513-667-940. (GP) 

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

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

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

! ! ! ! ! !  Drewno Słupsk, 604-515-546. 
(GP) 
• !  DREWNO suche różne, 698-721-191. 
(GK) 

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

# BUKSZPAN wyprzedaż! 94/3427088 
(GK) 

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

Drewno kominkowe, buk 785-608-313 
(GK) 
# DREWNO kominkowe, tel. 600880776. 
(GP) 

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

« WORKI foliowe na kapustę i raszlowe 
na ziemniaki. Słupsk, ul. Gdańska 38, tel. 
59/8425659. (GP) 

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

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

komunikaty 
» LEG. studencka 71641. (GK) 

matrymonialne 
• Biuro Serenada. 510580466. (GP) 

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

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

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

# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  !Auto 
skup - najwyższe ceny, tel. 535-651-510. 
(GK) 

e ! !  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 - Świeszyno 608-421-479 
(GK) 

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

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

auto sprzedaż 

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

# Dźwignik dwukolumnowy 
samochodowy 3,5 tony. 604-661-601. 
(GK) 

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

eSmart, benzyna, półautomat, 1999. 
Tel. 608-484-078. (GK) 

« WWW.MAX-CAR.PL 94/346-59-63. 
(GK) 

części, wyposażenie sprzedam 

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

n a u k a  
kursy, szkolenia 

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

języki obce 

«Angielski, tel. 59/842-98-42. (GP) 

korepetycje 

Matematyka, angielski, 787-701-912. 
(GK) 
# MATEMATYKA, chemia. 605-398-165. 
(GK) 

nieruchomości 
mieszkania - sprzedam 

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

PSmmm 
K015012329D 

" X  

PILNA SPRZEDAZ 
z balkonem, 2-pok. (45), 

po remoncie, 
z wyposażeniem, 

rej. Gierczak, 159.000,-
ul. Zwycięstwa 143 

( o b o k  Z w i ą z k o w c a )  
tel. 661-841-555 

www.abakus-nieruchomosci.pl 

po remoncie, z balkonem, 
I piętro, 3-pok., rej. Tetmajera, 

215.000,- pilna sprzedaż 

po kapitalnym remoncie, 
4-pok., Przylesie, 217.000,-
k l u c z e  w b i u r z e  

idealne do MDM duże 2-pok. 
(54), z balkonem, Centrum, 

tylko 152.000,- (2.700zł/m2) 

z loggią, wysoki parter, 1-pok. 
rej. Budowniczych, 92.000,-

pilna sprzedaż, klucze w biurze 

tylko 168.000,- za 3-pok., 
Przylesie, ciepłociąg, loggia, 

klucze w biurze 
OKAZJA tanie 2-pok. (46), 

z balkonem, II piętro, 
rej. Wańkowicza, 144.000,-
nowo wybudowany dom, 
wolnostojący, os. Bukowe, 

420.000,- do negocjacji 

# 2-pok. 128 tys., 660-768-034-po 15,00 
(GK) 

*>4-pokojowe 67 m2, parter, wieżowiec, 
ul. Wańkowicza, tel. 513-495-421 
(GK) 

# Mieszkanie 120m2,4 pokoje, weranda, 
dwie piwnice, pralnia, garaż, miejsce 
parkingowe, I piętro, ogród z dostępem 
do rzeki (700 m2), drzewa owocowe, 
szklarnia w Słupsku ul. Wandy, tel. 601 
683 769. (GP) 

Mieszkanie SSm2 + garaż tanio 
sprzedam, tel  694 479 372. (GK) 
Mieszkanie dla młodego małżeństwa 
- 3350 zł/hi2 brutto, teL 694 479 372. 
(GK) 

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

mieszkania de wynajęcia 
# ! ! !  2-pok. podkowa Jowisz 
601-999-123 (GK) 

# 1,2-os. + internet 501-664-343 (GK) 

# l-OS. pokój Rokosowo 601-403-629. 
(GK) 

# 2 pokoje + salon z aneksem na os. 
Przylesie tel. 500-193-668. (GK) 

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

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

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

# 2-POKOJOWE Słupsk, 
tel. 798-985-534. (GP) 

•2-pokojowe w Miastku, 
tel. 502-065-029. (GP) 

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

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

# Kawalerka nieumeblowana 
601-403-629. (GK) 

# KAWALERKA około 30m 502 282986. 
(GP) 

# Kawalerka. Koszalin tel. 690199105 
(N) 

# Mieszkanie do wynajęcia, 
889-578-271. (GK) 

i # Piętro w domku, tel. 697-470-520. 
i (GK) _ j. 

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

• Pokój w domku, 515-556-834. (GK) 

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

• Pokój z kuchnią dla 2. os ób 
570-234-702 (GK) 

e Sprzątanie mieszkań, 
teł. 606-65-98-61 (GK) 

«Wynajmę mieszkanie kobiecie, 
z wygodnami, osobne wejście w zamian 
za pomoc osobie niepełnosprawnej, tel. 
721-293-328. (GK) 

domy - sprzedam 

« Dom Koszalin, 662-597-662. (GK) 

« Duży nowy dom wolnostojący, 1300 zł/ 
m2, Bonin tel. 603-336-947. (GK) 

• Sprzedam Dom Goleniów, 601775077. 
(GS) 

domy - de wynajęcia 

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

lokale użytkowe - sprzedam 

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

lokale użytkowe - do wynajęcia 

« 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, granty - sprzedam 

« DZIAŁKA l,6ha możliwość podziału 
i budowy ,Machowino tel. 601-597-349. 
(GP) 
REKLAMA K045000422A 

Wójt Gminy Szczecinek 
informuje, że na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Gminy 
Szczecinek przy ul. Pilskiej 3, 
zostały wywieszone na okres 
21 dni wykazy nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, 
oddania w dzierżawę i najem. 

• DZIAŁKA budowlana -11 ar. 
Manowo, tel. 608-126-767. (GK) 

« DZIAŁKA budowlana Koszalin 
Tel. 796299211 (N) 

« Działka o pow. 0,5 ha zabudowana 
budynkami gospodarczymi po byłej 
bazie transportowej w Darłowie. 
Oferty zakupu składać na adres PKS 
Koszalin ul. Przemysłowa 4C 75-216 
Koszalin, tel. 666-849-314. (GK) 

• DZIAŁKA Rosnowo, tanio! 5100 mkw. 
nad jeziorem, kanalizacja, woda, prąd, 
droga, 691-979-474. (GK) 

• Sprzedam działki l l a ,  uzbrojone-
Nowe Bielice (za Mojsiukiem) 
teł: 608338460. (GK) 

•Sprzedam działki nad jeziorem 
w Siecinie w cenie od 18 zł/m2 

i w okolicy Ińska od 10zł/m2. 
tel. 501-403-604 (GS) 

REKLAMA K015000247A 

G A R A Ż E  Blaszane 
B R A M Y  G a r a ż o w e  

PROWCEKT K O J C E  d l a  P s ó w  

Najniższe 

Różne wymiary 

Dogodne*9SHK7 

Transport i montaż 
cały K R A J  

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

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

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

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

pośrednictwo 

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

* ! !  Bramy Ogrodzenia Balkony 
- Sztuka Grodzenia - Siemianice / 
k.Słupska, ul. Słupska 24 
TEL. 501177165!! (N) 

praca 

# ! ! ! ! ! ! !  Kelnerkę/ra tel. 602-133-125. 
(GK) 

# ! ! ! ! ! !  Kucharza - pomoc, 
602-133-125. (GK) 

s ! ! !  Biuro Rachunkowe zatrudni 
księgową z doświadczeniem. 
CV na: ksiegowosc-koszalin@wp.pl 
(GK) 

# ! !  Rozwóz pizzy, z autem 602-133-125. 
(GK) 

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

; # Abelard Nieruchomości zatrudnimy, j 
umowa o pracę, Agenta, Pośrednika 
z doświadczeniem. Koszalin 
ul. Dworcowa 1, (GK) 

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

# Alfa producent okien PCV 
zatrudni osobę z biegłą znajomością 
języka niemieckiego w mowie 
i piśmie wymagana otwartość, 
samodzielność,łatwość nawiązywania 
kontaktów. Charnowo koło Słupska. 
Kontakt e.mail: 
maldariuszl@gmail.com (GP) 

Apteka w Kołobrzegu zatrudni 
technika farm. i technika na staż, 
502-060-200. (GS) 
Brygadzistę, brygadę na podłoża 
zatrudnię, teł. 694 479 372. 
(GK) 
# Budowlańców Koszalin, 508-265-996. 
(GK) 

s Dekarza 667-470-604. (GK) 

# Dekarzy Słupsk tel. 602 340 004. 
(GP) 

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

# Do produkcji styropianu -
pracowników niepalących na dwie 
zmiany. Dokumenty Termex Koszalin, 
ul. Lniana 9, tel. 600-942-793. 
(GK) 

# Ekspedientkę do slepu ogrodniczego 
Koszalin, 602-742-814. (GK) 

Elektryków z uprawnieniami 
i murarzy. Słupsk, tel  600-919-302. 
(GP) 
Firma budowlana zatrudni młodych 
fachowców budowlanych, gotowych 
na wyjazdy, 600-044-212 (GK) 
# Firma Hako Technology zatrudni 
tokarza - ślusarza do działu budowy 
oprzyrządowań. Tel. 94 347 04 04, 
e-mail info@hakotech.pl (GK) 

FIRMA PRO MAR producent 
urządzeń ze stali nierdzewnej 
zatrudni: ślusarzy i spawaczy TIG 
z doświadczeniem tel  94/343-24-30, 
692-926-914 lub osobiście u l  
Strefowa 17. (GK) 
# Firma transportowa zatrudni 
kierowców w transporcie 
międzynarodowym z kat. C+E. 
Tel. 602-707-520. (GP) 

# Firma transportowa ze Skwierzyny 
(woj. lubuskie) poszukuje 
kierowców z kat. C+E w ruchu 
międzynarodowym. 
Kontakt 784 084 281 (GS) 

# Firma transportowa ze Skwierzyny 
(woj. lubuskie) zatrudni mechanika 
samochodów ciężarowych 
z doświadczeniem. 

i Kontakt 784 084 281 (GS) 

# 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) 

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

# Firma zatrudni osobę do dozorowania 
obiektu. Kontakt osobisty w godzinach 
9-15, ul. Słupska 5,76-251 Bolesławice 
(salon Renault). (GP) 

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

s Hotel trzygwiazdkowy w Mielnie 
zatrudni recepcjoniste/kę, kelnera/kę, 
pokojową tel. 796-292-477. 
(GK) 

REKLAMA K015012470A 

Sprzedam brykiet drzewny 
- mieszany. 

Cena 450 zł/tona. 

Przy zakupie powyżej 5 ton, 
cena 400 zł/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
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• 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 kuch ni,zakwaterowanie i wyżywienie 
na miejscu,mile widziana znajomość 
j.niemieckiego lub angielskiego tel. 
kontaktowy 004815771327790 (GK) 

# Hydraulika Koszalin teł. 664-320-082 
(GK) 

• InPost zatrudni doręczycieli w Słupsku 
i Lęborku, 602822022. (GP) 

# Kierowca cysterny przewóz paliw 
3800 brutto 607 037193, Praca fizyczna, 
Koszalin, tel. 607-037-193. (GK) 

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

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

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

# Kierownik Spawalni 605-129-435. (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) 

* Murarzy, do wykończeń, 510-125-131 
(GK) 

• Niemcy - doświadczony monter 
ogrodzeń betonowych, j.niemiecki, 
25-40 lat, Tel. 883395137 (GK) 

# Niemcy- cieśla, murarz, elektryk, 
hydraulik. 506313139 (N) 

# Operator Prasy CNC 605129 435 (GK) 

• Operator/ Programista CNC - Niemcy 
- atrakcyjne wynagrodzenie, darmowe 
samochody, mieszkania, Cert: 9875. 
Kontakt 782315849 info@mb-service.pl 

• Opieka Niemcy, legalnie, 725-248-935 

# OSOBĘ z bardzo dobrym językiem 
niemieckim do biura w transporcie 
(do przyuczenia), 504-133-101. (GP) 

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

Pomoc apteczną zatrudni apteka 
w Stargardzie Szczec. teł. 
502-060-200 (GS) 
* pomoc kuchenną 1/2 etatu, 
693-364-060 (GK) 

Praca sezonowa przy wycince 
choinek w Szkocji, teł. 690-806-767. 
(GłO 
# Pracownik fizyczny w Norwegii- 28 
tys. zł. Tel. 696-344-590. (GK) 

# Pracowników budowlanych Słupsk, 
tel. 731522377. (GP) 

• Recepcjonistkę, jez ang lub niem 
Mielno 695635293. (GK) 

• RGB Technology sp. z o.o. zatrudni 
Głównego Księgowego 
Tel. 94/318-18-11, CV na biuro# 
rgbtechnology.pl. (GK) 

• Spawaczy .ślusarzy. Dokumenty 
Termex Koszalin ul. Lniana 9, 
tel. 660423967. (GK) 

• Sprzedawcę do hurtowni budowlanej, 
hurtowniatecza@interia.pl (GK) 

• Zatrudnię 2 osoby najlepiej 
małżeństwo, renciści do pracy w OW 
nad morzem Kołobrzeg, sprzątanie 
pokoi, oraz konserwacja obiektu. Praca 
cały roku zamieszkanie na miejscu. 
tel501625402(N) 

•Zatrudnię majstra o specjalności 
ogólnobudowlanej ze znajomością 
j. niemieckiego do pracy w Niemczech. 
CV na mail: budmax.ts@interia.pl 
(GK) 
• Zatrudnię 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) 

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

• Zatrudnimy montera instalacji 
sanitarnych, Słupsk- 505-183-359. (GP) 

# Zlecę tynki wewnętrzne oraz 
instalacje wod.kan. i CO tel. 662-115-921 
(GK) 

Stałą współpracę z firmą montującą 
okna w Słupsku nawiąże 
Fasada24.pl (GP) 

rolnicze 
maszyny rolnicze 

• www.agrotop.info - maszyny rolnicze, 
hale, obory, chlewnie, suszarnie, 
kredyty, dotacje, 691-979-474 (GK) 

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

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

e DZIAŁKA budowlana 49ar i rolna 
l,6ha, Gąbino, tel. 59/8141792. (GP) 

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

# Kurki zielononóżki 784 461566,94 
3162172 (N) 

# Obornik -worki-transport. 724870911 
(N) 

«Sprzedam prosiaki, teł. 532-536-916. 
(GK) 

e Ziemia ogrodowa, piasek 
501-66-43-43. (GK) 

e Ziemniaki jadalne i drobne sprzedam, 
692-392-802. (GP) 

różne 
# ! ! ! !  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 790320486; 513129851 
(GK) 

eDETEKTYW-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 

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

towarzyskie 
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  CASABLANCA 24 
h. Zatrudnił# Panie. 94-341-16-54 (GK) 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  NATALI, 794-943-306. 
(GP) 
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  prywatnie, 
518-728-101. (GP) 

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

• ! ! ! ! ! ! ! ! !  Eliza 792 041572 (GP) 

• ! ! ! ! ! ! !  Natalka 25, tel. 570-490-288 
(GK) 

! ! ! !  886-287-916 prywatnie, Słupsk. 
(GP) 
• 40-LATKA 790-252-578 (GP) 
• ADA Słupsk, 513-751-832. (GP) 

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

« Atrakcyjna 40,785-558-916. (GK) 
• Basia 797-221-767 (GP) 
• DOJRZAŁA 40-Stka 500-362-030 (GP) 
• Fajna blondynka 510-766-947. (GK) 

« Koleżanki 80zł Słupsk 732974766. (GP) 
• Sonia 515-77-56-51. (GK) 

• WIOLA po 40-tce. 691-857-735. (GK) 
• Zwariowana 40-tka, 507-037-681. (GK) 

turystyka 
wycieczki 
• DOLOMITY - NARTY/11-18.12 
www.belferjb.pl / 59/8411114. (GP) 

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

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

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

A-Pralki Naprawy w domu 
603-775-878. (GK) 
• KOMPUTERY - naprawa, usługi 
komputerowe. Dojazd. 509-191-905. 
(GP) 

« LODÓWKONAPRAWY, 503-503-891. 
(GK) 

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

budowlano-remontowe 
« ! ! ! ! ! ! ! !  A-Z remonty, 502541194 
(GP) 

« ! ! ! !  CYKLI NIARKA wynajem, 
zenitbau.pl Tel. 94-342-62-16. (GK) 

« ! ! ! !  koparko - ładowarka 
502-064-894. (GK) 

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

« ! !  POSADZKI betonowe mixokretem -
10 zł/ m2 i tynki, tel. 693-662-688. 
(GK) 

# ! !  Rusztowania Klinowe - Sztuka 
Grodzenia - Siemianice / k.Słupska, 
uLSłupska 24 TEL. 501177 165!! (N) 

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

!!! MALOWANIE, remonty 500-354-255 
(GK) 
#!!!!!!!!!! A-Z remonty 788 499 755 (N) 

# !!!CYKLINOWANIE bezpył. 508696932 
(GP) 

# BUDOWA DOMÓW, tel. 501674 584. 
(GK) 

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

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

# Cyklinowanie bezpyłowe 504-308-000. 
(GK) 

# Dachy-dekarstwo 94/3412184 (GK) 

GLAZURA gładź łazlen. 662240289 
(GK) 
# Koparko-ładowarka tanio 690-014-644. 
(GK) 

# OGÓLNOBUDOWLANE, 725-11-90-40. 
(GP) 

# Płytki, gładzie, remonty 536-330-113 
(GK) 

# Remonty, elewacje, dachy 
601-620-526. (GK) 

# Stany surowe 94/3412184. (GK) 

s Suche zabudowy 94/3412184. (GK) 

[^SZAMBA beton, tanio, 515-373-550. | 

# Wywóz gruzu, 607-703-135. (GP) 

instalacyjne 
# !  Hydraulik, solidnie, teł. 509-765-180. 
(GK) 

SA!  Hydraulik 510287766 (N) 

# ELEKTRYK-794600622 (N) 

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

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

#Wod., kan., gaz, c.o. 721-105-831. (GK) 

montażowe 
' • ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  OGRODZENIA, bramy, 
automatyka, zadaszenia, rolety. K-lin, 
Grunwaldzka 6, tel. 501-682-902. (GK) 

! ! ! !  ROLETY, żaluzje, markizy, 
verticale, moskitiery. Stolarka 
aluminiowa. "BLIŹNIAK" Słupsk, 
Leszczyńskiego 10D, 
teL 59/84-17-900,601-65-25-82. (GP) 
! ! !  OKNA, drzwi, rolety zewn. bramy 
garażowe. "Drew-Plast", Koszalin, 
Zwycięstwa 233. (94)347-65-32. 
Atrakcyjne ceny!!! (GK) 

AUTOPROMOCJA 

bezpłatny dodatek 

CHIŃSKA MEDYCYNA 
• krótka historia chińskiej medycyny • kuchnia pięciu smaków 
• chińskie zioła lecznicze • bańki, akupunktura, masaż 

«wszystkie koncerty 

kup bilet korzystaj! zaplanuj 

uroczystości 
•WESELA- Dworek Kasztelański 
Koszalin, 502-286-999. (GK) 

inne 
"RENIFER" Pralnia. K-lin, Tkaniny. 
Super Promocje!!! Zwycięstwa 186, 
Obotrytów 3,94/3410-431. Skóry. 
(GK) 
• NAGROBKI granitowe- produkcja. 
K-lin, Raduszka, Paproci 61.790-660-651 
www.regrant.pl (GK) 

zdrowie 
ginekologia 
• ! !  A-Z GINEKOLOG 730-16-85-85 (GS) 

• ! !  A-Z Ginekolog 609-933-810 (N) 

• A-Z ginekolog 609-933-810 (N) 

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

«Ginekolog, teł. 726-017-175. 
(GS) 

neurologia 

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

stomatologia 

• Stomatolog Koszalin, NFZ, 
531-444-602 (GK) 

inne specjalizacje 

• ALKOHOLIZM - leczenie, 
zastrzyki, Esperal tel: 601-968-537. 
(GK) 

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

inne 

• -503-46-21-22 Ginekolog farmakologia 

K015001242AL 

porządkowe 
! ! !  Dywany, tapicerki, 503-02-02-06. 
(GK) 
• PRANIE dywanów Słupsk, 
501-042-140. (GP) 

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

S ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  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) 

• DUBAJ PRZEWOZY cała Dania, 
północne Niemcy Hamburg i okolice 
664-999-618. (GK) 
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http://www.gs24.pl
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Podstawą rozwoju są silne 
małe i średnie przedsiębiorstwa 

Radosław Twarużek, 
dyrektor Departamentu Dynamizacji 
Rozwoju Klientów MŚP 

Ww i ę k s z o ś c i  
państw świata 
sprawdza się 
prawidłowość, 
że im lepiej 

funkcjonuje sektor małych 
i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), tym silniejsza gospodar
ka. W Polsce widać to bardzo wy
raźnie. Sektor MŚP odgrywa bar
dzo ważną rolę, zarówno na ryn
ku pracy, jak i w perspektywie 
ekonomicznej. Przyczynia się 
w dużej mierze do coraz silniej
szej pozycji polskiej gospodarki 
w Europie. Jednak sektor MŚP 
stoi dziś przed poważnymi wyz
waniami. Musi zwiększyć 
innowacyjność, szczególnie we 
współpracy ze światem nauki 
oraz wdrażania nowych techno
logii i rozwiązań informatycz
nych. Bez rozwoju w tym zakre
sie, MŚP w dłuższej perspekty
wie nie mają szans na konkuren
cyjność. Fundusze europejskie, 
które otrzymała Polska na łata 
2014-2020 to w tym kontekście 
olbrzymia szansa na rozwój.Tym 
bardziej, że w ich ramach przed
siębiorcy uzyskają pomoc 
w łącznej kwocie 17 mld euro. 
W dużej mierze zasili ona właś
nie sektor MŚP. 

Potencjał małych 
i średnich firm 
Największą przewagą małych 
i średnich firm nad dużymi firma
mi i międzynarodowymi korpo
racjami jest szybki proces decy
zyjny, który przekłada się na zdol
ność do sprawnego reagowania 
na zmieniającą się sytuację 
na rynku. 

W sektorze matych i średnich 
przedsiębiorstw powstaje też naj
więcej miejsc pracy, a przychody 
MŚP stanowią ponad połowę 
przychodów wszystkich działa
jących w Polsce firm. Cieszy 
w związku z tym fakt, że warunki 
prowadzenia biznesu w Polsce 
sukcesywnie się poprawiają. 
W raporcie „Doing Business 
2015" opublikowanym przez 
Bank Światowy, Polska awanso
wała z miejsca 45 w poprzedniej 
edycji, na 32, najwyższe w histo
rii. W ciągu roku zmniejszył się 
dystans dzielący Polskę do lide
ra rankingu - Singapuru. Dodat
kowo, jak podkreśla Xavier 
Devictor, Menedżer Biura Banku 
Światowego dla Polski i Krajów 
Bałtyckich, Europy i Azji Central
nej tempo, w jakim Polska 
od 2005 roku nadrobiła zaległoś
ci, jest nieporównywalne z żad
nym innym krajem Unii Europej
skiej, a nawet państwami OECD. 
Jego zdaniem to wynik ciężkiej 

pracy, determinacji i cierpliwoś
ci polskich przedsiębiorców. 
Devictor zwraca jednak uwagę, 
że Polska nadal musi nadrabiać 
poważne zaległości, gdyż małe 
i średnie firmy napotykają bardzo 
często na bariery ekonomiczne 
i prawne, które hamują rozwój ca
łego sektora. 

Wspierać poprawę 
efektywności MŚP 
Małe i średnie firmy mają przed 
sobą poważne wyzwania. Są one 
ciągle mniej efektywne niż duże 
przedsiębiorstwa. Jedna osoba 
pracująca w dużej firmie wytwa
rza ponad dwa razy więcej war
tości dodanej niż pracownik 
z sektora MŚP. To efekt m.in. 
struktury branżowej (najmniej
sze firmy działają w branżach 
0 względnie niższej produktyw
ności, np. w handlu), czy niewy
starczającego dostępu do nowo
czesnego sprzętu i nowych tech
nologii. Ważnym czynnikiem pro
duktywności są również tzw. 
efekty skali, których znaczenie 
zwiększa się wraz ze wzrostem 
wielkości przedsiębiorstw. 

Aby utrzymać konkurencyj
ność, szczególnie wobec wcho
dzących na polski rynek podmio
tów zagranicznych, małe i śred
nie firmy muszą poprawić ten 
wskaźnik. Szansą na to będą 
m.in. środki europejskie w nowej 
perspektywie. Firmy z sektora 
MŚP będą miały uprzywilejowa
ny (a w niektórych przypadkach 
wręcz wyłączny) dostęp do tych 
funduszy, a środki finansowe 
w zdecydowanie większym stop
niu będą dysponowane na pozio
mie regionu. Będą temu sprzyjać 
tak zwane Inteligentne Specjali
zacje Regionalne, czyli prefero
wane i szczególnie dotowane 
branże, charakterystyczne dla 
danego regionu, lub takie, które 
w danym regionie mają szczegól
ny potencjał rozwojowy. Przykła
dowo: na Podkarpaciu prefero
wane będą inwestycje związane 
z informatyką, telekomunikacją, 
lotnictwem i kosmonautyką, na 
Lubelszczyźnie do inteligentnych 
specjąlizacji zaliczono biogospo-
darkę, usługi medyczne oraz 
energetykę niskoemisyjną; na 
Mazowszu łatwiej będzie uzy
skać dotacje na inteligentne sy
stemy zarządzania i nowoczesne 
usługi dla biznesu, a na Warmii 
1 Mazurach preferowane będą in
westycje związane z przemysłem 
drzewnym i meblarskim, zdrową 
żywnością i ekologiczną gospo
darką wodną. 

Coraz lepsze 
perspektywy 
Oprócz zewnętrznego wsparcia, 
korzystnych regulacji prawnych, 
przyjaznej administracji przed

V/ 

siębiorcy potrzebują też pozy
tywnego nastawienia. Lepsza ko
niunktura na rynku sprawia, że 
przedstawiciele sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw odzy
skują optymizm. Pokazują to 
m.in. najnowsze badania Sage 
Group, przeprowadzone wśród 
14 000 małych i średnich przed
siębiorstw z 18 krajów z całego 
świata. Z publikowanego cyklicz
nie wskaźnika zaufania i poczu
cia bezpieczeństwa MŚP - Sage 
Business Index (SB!) - wynika, 
że bezpieczeństwo inwestycyj
ne jest oceniane najlepiej od 
czterech lat. We wszystkich ba
danych obszarach obejmują
cych ocenę własnych perspek
tyw oraz perspektyw gospodar
ki krajowej i globalnej, wskaźniki 
wzniosły się ponad neutralny po
ziom 50 pkt. SBI dla polskich 
firm wzrósł o 3 punkty procen
towe i wynosi 61. To wyraźny 
wzrost poczucia bezpieczeństwa 
inwestycyjnego, co potwierdza 
również fakt, że aż dwie trzecie 
polskich przedsiębiorców prze

widuje wzrost obrotów średnio 
0 3,6%. Dodatkowo zewnętrzne 
finansowanie z Unii Europejskiej 
oraz większa gotowość do inwe
stycji pozwalają sądzić, że MŚP 
otworzą się na, tak im potrzeb
ne, innowacje. 

Innowacyjność 
- największe 
wyzwanie MSP 
Innowacyjność przedsiębiorstw 
w Polsce jest ciągle niewystar
czająca. W latach 2009-2011, 
w czasie, gdy przedsiębiorcy 
w największym stopniu korzy
stali ze środków europejskich, 
tylko 16% firm przemysłowych 
1 niespełna 12% usługowych 
wprowadziło innowacje. Spośród 
nich największa grupa przedsię
biorców skupiła się na kreowa
niu konkurencyjnych produktów, 
a najmniejsza na usprawnieniu 
procesów w swojej firmie. Aby 
wprowadzać skuteczne innowa
cje, firma powinna dysponować 
własną jednostką badawczo-roz-
wojową albo prowadzić aktywną 

współpracę z instytutami ba
dawczymi łub uczelniami. Wśród 
MŚP badanych w roku 2013, po
nad 95% nie miało własnej jed
nostki B+R ani nie współpraco
wało z żadną uczelnią czy insty
tutem badawczym. To bardzo 
duże pole do zagospodarowania, 
tym bardziej, że w unijnym ran
kingu innowacyjności Polska pla
suje się dopiero na 23. miejscu 
na 27 krajów członkowskich Unii 
Europejskiej. 

Tutaj też otwiera się szansa 
w związku z nową perspektywą 
unijną lia lata 2014-2020. W ra
mach Programu Operacyjnego In
teligentny Rozwój przedsiębiorcy 
będą mogli uzyskać finansowanie 
na tego typu projekty. Co ważne, 
stopień finansowania projektu bę
dzie wyższy niż ten dostępny w ra
mach środków regionalnych. Bę
dzie jednak o nie trudniej. 

Bank Zachodni 
WBK S.A. dla 
przedsiębiorców 
Proces aplikowania o fundusze 
unijne wymaga od przedsiębior
cy zaangażowania zarówno fi
nansowego, jak i czasowego. 
Zapewnienie ciągłości funkcjo
nowania biznesu i optymaliza
cja kosztów pozyskania dodat
kowego finansowania nie są rze
czą łatwą. Wychodząc naprze
ciw oczekiwaniom swoich 
przyszłych klientów Bank Za
chodni WBK S.A. zaoferuje 
m.in. finansowanie i refinanso
wanie nakładpw związanych 
z przygotowaniem dokumenta
cji aplikacyjnej przez wyspecja
lizowany podmiot doradztwa 
unijnego. W wyborze właściwe
go, renomowanego doradcy 
„unijnego" Bank Zachodni WBK 
S.A. służyć będzie pomocą po
przez sieć partnerów specjali
zujących się w tematyce unijnej. 
Bank oferuje również wiele in
strumentów finansowych, do
stosowanych do specyfiki pro
jektów wykorzystujących dota
cje z Unii Europejskiej. 

Jak wskazują eksperci, głów
nymi powodami niechęci do fun
duszy europejskich są skompli
kowane procedury. Na kolejnych 
miejscach: obawy przed kontro
lami i złożony proces rozliczania 
uzyskanych środków. 

Dlatego Bank Zachodni 
WBK S.A. wspiera klientów 
w całym procesie pozyskiwania 
funduszy unijnych. Oprócz za
pewnienia odpowiednich instru
mentów finansowych i doradz
twa, organizuje po raz siódmy 
Akademię Przedsiębiorcy, w ra
mach której odbędzie się cykl 
50 bezpłatnych warsztatów dla 
przedsiębiorców, poświęconych 
nowej perspektywie unijnej 
2014-2020. Inicjatywa skiero-

Akademia 
Przedsiębiorcy 

Akademia Przedsiębiorcy 
to ogólnopolski program 
bezpłatnych warsztatów dla 
przedsiębiorców. W tym roku 
warsztaty są w całości po
święcone dotacjom unijnym 
dla przedsiębiorców, dostęp
nym w latach 2014-2020. 
Spotkania poprowadzą ek
sperci z Zachodniopomor
skiej Grupy Doradczej, spe
cjalizującej się w pozyskiwa
niu funduszy unijnych. 
W konferencji w Szczecinie 
weźmie udział Kuba 
Giermaziak, utalentowany 
kierowca wyścigowy presti
żowej serii Porsche 
Supercup, która towarzyszy 
Grand Prix Formuły 1. W go
dzinnym wystąpieniu poka
że, jak można przełożyć do
świadczenia zdobyte pod
czas kariery sportowej na bi
znes oraz opowie o swoich 
doświadczeniach w pozyska
niu dotacji unijnych. 

# Terminy konferencji 
13 października, Hotel 
Radisson Blu, pł. Rodła 10, 
Szczecin. 
14 października, Hotel Gro
mada Arka, ul. Zwycięstwa 
20-24, Koszalin. 

# Uczestnictwo w bezpłat
nych warsztatach jest moż
liwe dla przedsiębiorców 
po zarejestrowaniu się 
na stronie internetowej: 
www.akademia-
przedsiebiorcy.pl. 

# Liczba miejsc jest ograni
czona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Uwaga, z jednej fir
my w warsztatach mogą 
wziąć udział maksymalnie 
dwie osoby. 

wana jest do małych i średnich 
przedsiębiorstw i będzie dla 
nich wsparciem w pozyskiwa
niu środków unijnych, które 
pozwolą na uzyskanie przewa
gi nad konkurentami. 

Z ekspertami Banku Zachod
niego WBK S.A. i Funduszu Porę
czeń Kredytowych POLFUND 
S.A. będą współpracować przed 
stawiciele renomowanych firm 
doradczych, wyspecjalizowa
nych w pozyskiwaniu funduszy 
europejskich. Dzięki temu w jed
nym miejscu zostanie przekaza
na kompleksowa wiedza, niez
będna do podjęcia starań o do
tacje unijne. 
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Wójt Gminy Dębnica Kaszubska 
informuje, że na tablicy ogłoszeń sołectw oraz w Urzędzie Gminy 
Dębnica Kaszubska i na stronie BIP Gminy Dębnica Kaszubska 
podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
z zasobu Gminy Dębnica Kaszubska przeznaczonych do 
sprzedaży i dzierżawy zarządzeniem Wójta Gminy Dębnica 
Kaszubska nr OG/101/2015 z dnia 1 października 2015 roku. 

K035005101A REKLAMA 

WOJT GMINY USTKA 
działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

( t  j. Dz. U. z 2015 roku poz. 782 ze zm.) 

podaje do publicznej wiadomości, 

że w siedzibie Urzędu Gminy w Ustce, ul. Dunina 24, na tablicy ogłoszeń /parter/ 

w okresie od 5 października 2015 roku do 26 października 2015 roku zostaną 

zamieszczone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym na okres 3 lat: dz. nr 174/2, obręb Przewłoka, dz. nr 233, obręb 

Poddąbie, cz. dz. nr 162/19, obręb Wodnica, cz. dz. nr 93, obręb Lędowo. 

a r n a  

B l l F  Portal nr 1 
w .regime 

C c x t o e m e  o d w i e d z a  n a s  

u z y & m w # ® # #  p i l f  
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OBWIESZCZENIE 
STAROSTY SŁUPSKIEGO 

Na podstawie art. 11f ust.4, w związku z art. 11 a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej (Dz.U. 
z 2013 roku poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 roku, poz. 267ze zm.), 

zawiadamiam 
0 wydaniu decyzji z dnia 29 września 2015 roku o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla inwestycji pn. ..Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej 
w Siemianicach" zlokalizowanej na nieruchomościach: w miejscowości 
Miasto Słupsk - obręb 4 - działka nr 12, oraz powstałe w wyniku podziału 
nieruchomości: w obrębie 4 działki nr: 2/1, 13/37, 13/39, 13/41, 13/43 oraz 
w Gminie Słupsk, w miejscowości Siemianice - na działkach nr: 330,331/3,336, 
329/39,331/4. 
Starosta Słupski tą decyzją zakończył postępowanie wszczęte na wniosek zarządcy 
drogi, tj. Gminy Słupsk. Starosta Słupski zawiadamia, iż zgodnie z art. 11 f ust. 
4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania 
1 realizacji inwestycji drogowej (Dz.U. z 2013 roku poz. 687 ze zm.) z treścią decyzji 
można zapoznać się, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr 109, 
w godz. 8-15. 
Znak sprawy:AB-l-D.6740.140.2015. 
Wgląd do akt sprawy nie jest obowiązkowy. 

WYGRAJ WYBORY 
Z „GŁOSEM POMORZA" 

Najwyższe 
czytelnictwo w Słupsku. 

23 434 

Kontakt z działem reklamy: 
Monika Madej 
Kierownik Działu Sprzedaży 
5 1 9 5 0 3  5 2 4  
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źródło: Polskie Badan ia CzyLelnictwa, realizacja 
Mi liward Brown, 02/2014 - 03/2015, wskaźnik CCS, 

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

OGŁOSZENIE 
Prezydenta Miasta Słupska 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz 
uchwały Rady Miejskiej w Słupsku nr XL/574/13 z dnia 25 września 2013 r., 
zawiadamia się o 

powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Gwardii Ludowej"wraz z prognozą wpływu ustaleń planu 

na środowisko przyrodnicze 

w dniach od 12 października 2015 r. do 9 listopada 2015 r. w Biurze Urbani
stycznym Miasta Słupska mieszczącym się przy ul. Plac Zwycięstwa 1 w Słup
sku (pok. nr 106) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejsco
wego odbędzie się w siedzibie Biura Urbanistycznego Miasta Słupska w dniu 3 
listopada 2015 r. o godzinie 13.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen
nym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego 
oraz w prognozie wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu w Biu
rze Urbanistycznym Miasta Słupska, siedziba ul. Plac Zwycięstwa 1, 76-200 
Słupsk, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekreta
riat® bums.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj
nej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra
czalnym terminie do dnia 30 listopada 2015 r. 

K035004926A REKLAMA 

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY KOBYLNICA 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1235 z późn zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kobylnica uchwał: 

1) uchwała nr XV/105/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru obejmującego tereny pomiędzy ulicami Szczecińską, prof. Poznań,kiego 
i Kilińskiego w Kobylnicy; 

2) uchwała nr XVIII/124/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie przystć jienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennej, o dla 
obszaru obejmującego działkę nr 157 obręb Płaszewo; 

3) uchwała nr XVIII/125/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie przystą lenia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrze mego 
wsi Widzino dla obszaru obejmującego działki nr 195/22,195/33, 622 i 623 oraz < *ęści 
działek nr 625 i 151/10. 

Wnioski mogą być wnoszone na piśmie do wójta Kobylnicy z podaniem imienia i nazwir a lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek d tyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2015 r. 

A B A T E C  
NATURALNIE DLA CIEBIE 

Firma Abatec Sp. z o.o. 
zatrudni 

mechaników, operatorów wózka 
widłowego, stołarzy, 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 12916, e-mail: biuro@abatec.pl 

Już od piątku, 9 października wielka loteria w „Głosie" 
WYGRAJ 
AUTO 

Organizator Partner loterii 

Franciszek Oubnłck! Sp. zoo. 
Koszalin, ui. Gnieźnieńska 81 
teL 94 34714 20 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:biuro@abatec.pl
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Informator 3 koncerty odbędą się tej jesieni w słupskiej filharmonii w ramach Etnosceny. 27 października 
zagrają Milo Kurtis i orkiestra Naxos, 4 listopada zobaczymy Kurną Chatę oraz Dikandę, 
Fumanek i Djolof-Man zagrają 7 grudnia. Bilety na każdy koncert kosztują 35 i 25 zł. 

Wielkie damy jazzu 
# Urszula Dudziak, Ewa Uryga i Krystyna Prońko na XXI KJF 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

XXI Komeda Jazz Festival roz
pocznie się w poniedziałek, 9 li
stopada, o godz. 18 prezentacją 
filmu „Whiplash" w kinie Rejs 
MCK. Dzień później będzie już 
można posłuchać muzyki. We 
wtorek o godz. 19 w Słupskim 
Inkubatorze Technologicznym 
zagra grupa muzyków pod wo
dzą twórcy i dyrektora arty
stycznego Komeda Jazz Festi-
val - Leszek Kułakowski Jazz 
Orchestra, a wokalną gwiazdą 
będzie Krystyna Prońko, jedna 
z najważniejszych polskich 
dam jazzu. 

Trzeciego dnia festiwal prze
niesie się do sali Aureus, gdzie 
o godz. 19 zagra blues band 
Drunk Lamb. To energiczny 
kwartet z Trójmiasta, który re
prezentuje młodą scenę blues 
rockową. Kolejnego dnia, w pią
tek, 13 listopada, w teatrze Ron
do o godz. 19 poznamy laurea
tów IX Konkursu Kompozytor
skiego im. Krzysztofa Komedy. 
Konkurs promuje dokonania 
młodych kompozytorów jazzo
wych. Po przerwie w programie 
„Komeda" zagra Ahead Trio -
międzynarodowa formacja wy-

Wcina może być 
bardzo zabawna 
Komedię „Allo Allo" w wyko
naniu koszalińskiego Bałty
ckiego Teatru Dramatycznego 
zobaczymy w sobotę i nie
dzielę w słupskim Nowym Te
atrze. 
To sceniczna wersja wciąż po
pularnego w Polsce brytyj
skiego serialu. Akcja farsy to
czy się w kawiarni Cafe Rene 
w miasteczku Nouvion w oku
powanej przez Niemców 
Francji. Kawiarenka jest miej
scem załatwiania szemranych 
interesów przez skorumpowa
nych oficerów niemieckich 
i punktem operacyjnym dzia
łaczy Ruchu Oporu. 
Spektakl zobaczyć będzie 
można w sobotę i niedzielę 
o godz. 16 i 19. Bilety kosztują 
30 i 25 zł i są jeszcze do kupie
nia w kasie teatru. (DMK)©® 

^Urszula Dudziak będzie jedną z największych gwiazd XXI Komeda Jazz Festival. Na jej koncert 
można się będzie wybrać 14 listopada. Bilety już można kupić w kasie filharmonii 

bitnych improwizatorów, wir
tuozów i kompozytorów. Artyś
ci z Polski i Niemiec interpretu
ją muzykę legendy polskiego 
jazzu - Krzysztofa Komedy. Ze
spół zagra w składzie: Chris-
topher Dell - wibrafon, Marcin 
Oleś - kontrabas i Bartłomiej 
Brat Oleś - perkusja. 

W sobotę, 14 listopada, na fi
nał festiwalu, czekają nas dwa 
wydarzenia. O godz. 19 w sali 
filharmonii zaśpiewa jedna 
z najlepszych polskich wokali
stek jazzowych - Ewa Uryga, 
której towarzyszyć będzie skład 
New York Jazz Collective. 
Po przerwie pojawi się najwięk-

sza muzyczna gwiazda festiwa
lu, pierwsza dama polskiego 
jazzu - Urszula Dudziak. 

Bilety na poszczególne dni 
festiwalu w cenie od 20 do 100 
zł można już kupić w kasie fil
harmonii przy ul. Jana Pawła n 
3, rezerwacja pod nr tel. 59 842 
3839.#©® 

Balet Moisiejewa wraca do Polski. 
Zobaczymy tańce narodów świata 

Jeden z najbardziej znanych 
na świecie rosyjskich baletów 
wystąpi w Gdańsku 13 paź
dziernika. Mamy trzy podwój
ne wejściówki na ten występ. 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Genialny Balet Igora Moisieje
w a  - najbardziej znany balet 
na całym świecie - zebrał w so
bie wszystko, co jest nazywane 
rosyjską szkołą baletu. Założo
ny w 1937 roku, liczący 8 0  arty
stów zespół występował w wie
lu krajach świata, wzbudzając 
podziw i zachwyt widzów. 
„Tańce narodów świata", które 
zostaną zaprezentowane, to ar
cydzieło pełne gracji. Emocjo
nujące, a zarazem subtelne, 
magiczne przedstawienie. 

Balet Moisiejewa po niemal 20 latach wraca na tournee po 
Polsce. Wystąpi w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Olsztynie i Toruniu 

W Gdańsku zespół zatańczy 
w Filharmonii na Ołowiance 13 
października o godz. 19. Bilety 
w cenie od 95 do 188 zł można 
zamawiać na bilety24.pl. Dla 
czytelników mamy trzy po
dwójne wejściówki na ten kon-

cert. Trafią one do osób, które 
wyślą SMS-a na numer 72355, 
w treści wpisując GPKONKURS 
BALET. Na SMS-y czekamy 
do środy, 7 października. Koszt 
SMS-a 2,46 zł z VAT. • 
©® 

KINA 
Słupsk 

Oiemia,godz. 13.15.30,18,2030; Evercst,2D: 
godz. 15,30: godz. 17.45,2030; Kabała, godz. 
13.20; Królżyda.godz. 10.40,13.15,19,21.15; Marsja
nin, 2D: godz. 20.40,3D: godz. 11.15,1420,17.30; Pa-
róDulskfegodz. 1350,18.45; Praktykant godz. 
1530,18.15,21;Skari0Lgodz. 16,21; Więzień labiyn-
tu:Próbaô 2D:g)dz.16,3D:godz.10.15;Hw 
itowcydudxkgodz. 10.20,12.40; KhibWłóayki-
jówtgodz. 1130; Mały Książę, godz. 1050 

Nieczynne 

Lębork 

Berest, godz. 16;Chemia,godz. 18.15; Król życia, 
godz. 20.15 

Ustka 

Nieczynne 

KOMUNIKACJA 
PH8000;2219436;PK$59 8424256; 

dyżurny nidlU598437110; W K 5 9  848 93 06, 
LfborłcPKS598621972; MZK w godz. 7-15. tel. 
598621451; 
BylĆ*HB598222238; 

S5983422B; 
9c PKS59 8572149. 

DYŻURY APTEK 
Słupsk 

Ratuszowa, ul. Tuwima 4, tel. 59 84249 57 

Ustka 
Nadmorska, ul. Marynarki Polskiej 31, tel. 59 81477 
70 

Bytów 
Centrum Zdrowia, ul. ks. Bernarda Sydrty 3, tel. 59 
8226645 

Miastko 
Nova, ul. Kazimierza Wielkiego 24, tel. 59 857 6732 

Człuchów 
Centrum Zdrowia, ul. Szczecińska 13. tel. 59 83431 
42 

Lębork 
DrMax. ul. 1 Maja 1a,tel.59 726 0919 

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

Wicko 
Pod Agawą, tel. 59 8611114 

USŁUGI MEDYCZNE 

kul. Hubalczykówl, informacja tele
foniczna 59 846 0100; 
Ustka: 

wicza 12 tel. 59 814 59 68, PoradhftaZiktMiib 
PUL ul. Kopernika 18, tel. 59 814 6011; Pogotowie 

3000;SqiMaŁ ul. Węgrzynowicza!} 598635202; 
i ul. Lęborska 13, tel. 59 822 85 00; 

tel. 59 85709 
00; 

1:598345309. 

WAŻNE 
i-0gólnpołskie Pogotowie dla 

OfiarPrzemocywRodzinie, tel. 59848 0111,801 
120002 
S h p f c M j i W ;  ul. Reymonta, tel.59848 06 
45; Pogotowie Itatunkowe 999; Straż Miejska 
986; 59843 3217; Straż Gminna59 84859 97; 
UrządCeby 587740830; StrażPożama998; 
Pogotowie Energetyczne 991, Pogotowie Ga
zownicze 992, Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Wodno-Kanaizacyjne994, Straż 
Mc|skaalann 986: Ustka - 59814 6761,6 
498; I 

KULTURA 
Nowy Teatr, ul Lutostewskiego1,tel.5984670 
00; Fłiarmonia Sinfonia Bałtica, ul. Jana Pawła 
Ił 3, tel. 59 84238 39; Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego 
2, tel. 59 8423935; Teatr Romb ul. 
Niedziałkowskiego 5a,tel. 59842 6349; Stupski 
Ośrodek Kultury, ul. Braci Bierymskich 1, tel. 59 
845 6441;MlodzieżoweCentrum Kultury al 3 
Maja 22, tel. 59 843 Tl 30; Miejska BłSoteka Pub
liczna, ul. Grodzka 3, tel. 59 840 58 38. 

USŁUGI POGRZEBOWE 
Kalla, ul. Armii Krajowej 15, tel. 59842 8196,601 
928 600 - całodobowo. Pełna oferta pogrzebowa. 
Zieleń tel. (24h/dobę) telefon 502 525 005 lub 59 
8411315, ul. Kaszubska 3 A. Winda i baldachim 
przy grobie; 
Hades, ul. Kopernika 15, całodobowo: tel. 59 842 
98 91,601663 796. Winda i baldachim przy grobie. 
Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo), 
teł.598428495.604434441. Winda i baldachim 
przy grobie. 

PORADNICTWO 

Biuro Porad Obywatelskich ul. Niedział
kowskiego 6, czynne: poniedziałek-czwartek 
wgodz. 10-14; 
Bliżej Prawa - bezpłatne porady prawne i obywa
telskie, ul. Jana Pawła II (7 piętro, pok. 718.719) tel. 
59 307 00 20, czynne: poniedz.-środa godz. 8-16, 
czwartekgodz. 10-18, 
Telefon zaufania Tama - 59 84140,46, czynny: 
poniedziałek - piątek wgodz. 16-20,-
Alkoholowy telefon zaufania Krokus czynny 
codziennie 17-22,59 84146 05; 
ToirorzystwoZapobieganiaNarkomanl tel.59 
8401460 - poniedziałek wgodz.10-19, wtorekgodz. 
10-15, środa10-1930, czwartekl0-20, piątekgodz. 
10-1830; sobota godz. 10.15-13.15 dyżur psychologa; 
DomlnterwencyKryzysową ul.Wolności3, 
tel. 59 842 7125 (przy PCK) - dostępna całą dobę; 
PołskieCentnimMe<fiaq]OddziałwSłupsku 
al. Sienkiewicza 3, tel. 505369 619 lub503 869 970; 
SłupskieStowarzyszenie Pomocy DzieckuiRodzi-
nie- al. Sienkiewicza 3 (II p.), teł. 669498 323, 
Poradnia Z t f i ^  Psychicznego-ul. Ziemowita 2, 
tel.5984020 01,poniedz.-piątekwgodz. 7.30-17. 

59 196-25 TAXI 
' - ^8422700 

6 0 7  2 7 1 7 1 7  
59196-25 
Jeździmy najtaniej! 
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Co się dzieje 
z Druteksem-
-Bytovią? 
Porażka z GKS 
Katowice 0:3! 
sir. II 

PIŁKA NOŻNA 

Pierwsza 
wygrana Gryfa 
Słupsk w III 
lidze. Pokonali 
Gwardię 2:1. 
str.IV 

PIŁKA NOŻNA 

Mecz 
na szczycie dla 
rywali Pogoni 
Lębork. Rodło 
wygrało 5:2. 
str. III 
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Energia 
Czarnych 
• Taką Energę Czarnych chcemy widzieć 
w ekstraklasie. Twardą, ostrą i zwycięską. 
W X X  turnieju wygrało jednak Asseco 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@gp24.pl 

Niebyło dane wygrać Enerdze Czarnym 
w XX Turnieju o Puchar Prezydenta 
Słupska. Gracze Donaldasa Kairysa mo
gli zagrać tylko jedno spotkanie, bo  
w turnieju wystąpiły trzy z czterech 
przewidywanych drużyn. Na kilkanaś
cie godzin przed otwarciem z gry wy
cofał się AZS Koszalin. Powód, to kon
tuzje trzech zawodników, odniesione 
w ,  meczu pokazowym zagranym 
w przeddzień turnieju w Sławnie. Ry
walem AZS była Energa Czarni, która 
wygrała 39:35. Maciej Kucharek zerwał 
więzadła krzyżowe i dzisiaj czeka go 
operacja. Urazy dotknęły także Szymo
na Łukasiaka i Artura Mielcarka.- Dru
żyny umówiły się na remis, jak i na pe
wien styl gry. Decyzja o odwołaniu wy
jazdu na turniej do Słupska była tru
dna. Możemy tylko przeprosić na
szych kibiców, a także fanów ze Słup
ska i organizatorów. To nie jest dobra 
informacja, ale mając kilka kontuzji 
w zespole, nie możemy narażać się 
na kolejne. To była chyba najbardziej 
racjonalna decyzja - tłumaczył Piotr 
Kwiatkowski, dyrektor AZS Koszalin. 

AZS jednoznacznie obwinił Energę 
Czarnych. Kibice ze Słupska zwracali 
jednak uwagę  na twardy parkiet 
w Sławnie i mocne treningi przed-
sezonowe trenera AZS Dawida Dedka, 
co mogło też mieć wpływ na urazy ko
szalińskich graczy. 

Decyzja o wycofaniu pokrzyżowała 
szyki słupskim organizatorom. Roz
paczliwe poszukiwanie czwartego ze
społu spełzło na niczym, wszystkie in
ne zespoły z okolic, które mogły zagrać, 

wcześniej miały umówione mecze spa
ringowe. Grały ligę drużyny Ii II ligi. Tur
niej okrojono więc do trzech zespołów. 
Odbyły się tylko dwa mecze. W związ
ku z tym, że trudno było wymagać, aby 
jeden klub grał dwa spotkania w jeden 
dzień, program okrojono. 

W pierwszym starciu Energa Czarni 
pokazała się bardzo dobrze z Polskim 
Cukrem Toruń. Goście chcieli grać szyb
ką koszykówkę, Energa Czarni zatrzy
mała kontry rywala dobrą defensywą. 
Twardo i skutecznie pod koszem zagrał 
Mbodji - to będzie odkrycie ligi. Jego ma
newry, ciąg na kosz, siła i umiejętności 
szybko zjednają mu fanów. Potrafił wy
kończyć także kontry. Minus? Gubił się 
jeszcze w defensywie, nie stawiał w po
rę zasłon, ale poprawiał się z każdą mi
nutą. W przeciwieństwie do błądzące
go na parkiecie Cunninghama. Są minu
ty, w których pokazuje udane zagrania, 
ale godzin trzeba, by nauczyć go zaan
gażowania i nieustępliwości. A na to nie 
ma już czasu. Kilka dobrych zagrań po
kazał też Śnieg. 
ENERGA CZARNI SŁUPSK-P0LSK1 CUKIER TORUŃ 
83*9(22:16.2*2118:19.22:13). 
ENERGACZARNI: Jerel Blassingame 6, Demonte Harper 17 
(2x3), CannenCunningham 8, Tomasz Śnieg 8, hukasz 
Seweryn 9 (3), Jarosław Mokros 6 (2), Kacper Borowski 5, 
Cheikh Mbodj 16, MarekZywert2, Mantas Cesnauskis 6. 
POLSKI CUKIER: Radwański 0, Cummings 21 (5), Sulima 0, 
Michalski 3 (1), Milosevic 10, Wiśniewski 3, Komijenko 7, 
Lisewski 0, Bochno 0, Gibsn 15 (3), Michalak 6 (1), Perka 4. 
ASSECO GDYNIA - POLSKI CUKIER 7152(16:18,205. 
13:20,22.-9). ASSEG0: Hickey 17, Szczotka 13, Parzeński 11, 
Matczak 11, Żołnierewicz 6, Kowalczyk 6, Frasunkiewicz 3, 
Czerlonko 2, Kaplanovic 2. 
POLSKI CUKIER: Wiśniewski 14, Cummings 11, Sulima 11, 
Komijenko 6, Michalski 6, Gibson 4. 
Kolejność 1. Asseco Gdynia, 2. Energa Czarni Słupsk 
3. Polski Cukier Toruń. MVP został Anthony Hickey. # © ®  

Pitka ręczna 
Drugi mecz Słupi 
Słupsk w I lidze. 
Była wzmocniona 
dwoma piłkarkami, 
Str.ll 

• Cheikh Mbodj zagrał z Polskim Cukrem świetne 25 
minut, zdobył 16 pkt, miał 8 zbiórek i 1 asystę 

mailto:rafal.szymanski@gp24.pl
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Piłka ręczna 

Dramat gonił dramat 
Słupia Słupsk/l liga 

Nieprzypadkowo „GP" w relacji 
z pierwszego meczu Słupi w I li
dze napisał: „Słupia nie zanu
dzi". Ten zespół nie ma w zwy
czaju grać usypiających spotkań. 
W Lublinie mecz zawodniczek 
Michała Zakrzewskiego trzymał 
w napięciu jeszcze po ostatniej 
syrenie. Gospodynie, MKS AZS 
UMCS Lublin, wykorzystały wte
dy karnego i doprowadziły 
do remisu 22:22. 

Jeszcze na 4 min przed koń
cem Słupia prowadziła 22:20. 
- Lublin to jednak zbyt mocny 
zespół, byśmy mogli poczuć 
wtedy komfort - mówił Michał 
Zakrzewski, trener Słupi. Go
spodynie jeszcze raz zerwały 
się do walki. Wydawało się, że 
Słupia przetrzyma atak. Tym 
bardziej że  na 25 sekund 
przed końcem sędziowie przy
znali gościom rzut kamy. Było 
wtedy 22:21! Ola Lisiecka rzuca
ła, bramkarka miejscowych 
jednak obroniła. Nawet nie by
ło czasu poczuć się rozczarowa
nym, b o  w ostatnim ataku, 
po błędzie w defensywie (brak 
przesunięcia) nastąpił faul.  
Tym razem karny dla AZS. Za
brzmiała już syrena, ale miej
scowe mogły wykonać rzut. 
Niestety, był skuteczny. # 
(RES) ©® 

• Słupia w dwóch meczach 
zgromadziła trzy punkty 

AZS UMCS Lublin • Słupia 22=22 (11:12) 
Słupia: Łoś. Lisiecka 5, Borowińska, kazańska 
Firkowska po 4,Cieśla 3, Smutek 2. Grały jeszcze: 
Wiśniewska, Bogacka, Jedlińska, Porębska, 
Koperkiewicz. Inne wyniki: MTS Żory - SMS ZPRP 
23:25, KPR -AZS-AWF 28:20, Aussie Sambor-
SPR 28:25, Korona-MTS 26:23. 
1. Korona Handball 2 4 52:45 
2. Aussie Sambor Tczew 2 4 53:49 
3. Słupia Słupsk 2 3 44:43 
4. KPR Kobierzyce 2 2 49:42 
5. SPR Olkusz 2 2 60:57 
6. SMS ZPRP Płock 1 2 25:23 
7. MKS AZS UMCS Lublin 2 1 51:578 
8. MTS Kwidzyn 2 0 47:51 
9 AZS-AWF Warszawa 1 2 20:28 
10. MTS Żory 2 0 45:51 

• 
Tenis stołowy 

Poltarex dał sygnał: 
chcemy wrócić wyżej 
liga-grupa północna 
Krzysztof Niekrasz 
krzysztof.niekrasz@gp24.pl 

Poltarex Pogoń Lębork u siebie, 
zgodnie z oczekiwaniami, poko
nał AZS AWFiS Gdańsk 8:2. 
Do wygranej poprowadził lider 
drużyny Jakub Perek, który zdo
był komplet punktów (2,5). Gra
cze z Lęborka rozpoczęli od pro
wadzenia 2:0, by  następnie 
po zaciętych grach podwójnych 
(dwa razy po 3 '2., bronili piłki me
czowe) objąć prowadzenie 5:1. 
Wygraną przypieczętował Perek, 
który pewnie zwyciężył Mateu
sza Troke (lider gdańskiego ze
społu) 3:0. Ponadto punkty dla 
Poltareksu Pogoni zdobyli jesz
cze: Sławomir Dosz - 2,5, Adam 
Dosz -1,5 i MarekPrądzinski -1,5. 

Piłka nożna 

Nie potrafią grać w Bytowie 
lliga 

Drutex-Bytovia nie może prze
łamać kompleksu własnego 
boiska w sezonie2015/2016 
(nadalbez zwyrięstwausie-
bie)iuległ Katowicom 03. 

Krzysztof Niekrasz 
krzysztof.niekrasz@gp24.pl 

DRUTEX-BYTOVIABYT0W-GKS KATOWI
CE 0-3(0:1). 
BRAMKI: 0:10liverPiaznovsky(igk]wą-39),0-2 
GraęgwzGoncefz(75),0-3 Goncazffl). 

Nie takiego obrotu sprawy spo
dziewali się bytowscy kibice. 
Efekt nowej miotły zaskoczył 
w przypadku drużyny z Kato
wic. Zmiany w sztabie szkole
niowym (za Piotra Piekarczyka 
ster szkoleniowy przejął Jerzy 
Brzęczek) były impulsem dla 
katowickich piłkarzy. GKS prze
budził się i bardzo pozytywnie 
zaskoczył nowego opiekuna, 
który niedawno jeszcze był 
w gdańskiej Lechii, w której też 
dużo wcześniej pracował To
masz Kafarski, obecny trener 
bytowskiej ekipy. 

Katowiczanie pokazali swo
ją moc i skarcili Drutex-Bytovię. 
Bytowianie byli bezradni i spra
wiali wrażenie bardzo zagubio
nych (nie mieli żadnego pomy
słu na grę, a ich składne akcje 
można było policzyć na palcach 
jednej ręki) i nic dziwnego, że 
przegrali 0:3, a mogli jeszcze 
wyżej, na przykład 0:7, bo dwa 
razy w słupek trafił Grzegorz 
Goncerz w 76. i 80.  minucie, 
a rezerwowy Wojciech Trochim 
dwukrotnie był sam na sam 
z bytowskim bramkarzem Ge-

III! l i  

K a f l i  

j h w K r n a m m m m m a m m m m m  
Sędzia Adam Lyczmański nie miał litości dla bytowianina Marka Opałacza (nr 2). który ukarany 

został czerwoną kartką, a tym samym osłabił i tak słaby tego dnia Drutex-Bytovię 

rardem Bieszczadem, ale nie 
potrafił zmusić go do kapitula
cji w 79. i 82. minucie. 

W składzie Druteksu-Byto-
vii zabrakło Janusza Surdy-
kowskiego, Michała Jakóbow-
skiego i Wojciecha Wilczyń
skiego. Absencją tych trzech 
kontuzjowanych piłkarzy nie 
można usprawiedliwiać poraż
ki. Drutex-Bytovia zagrał bar
dzo słabo. Trzeba też przypom
nieć, że w 49. minucie meczu 
bytowski obrońca Marek Opa-
łacz w nieprzepisowy sposób 
zatrzymał Macieja Bębenka 
i za ten faul ukarany został czer
woną kartką. Bytowianie byli 

tłem dla mądrze i skutecznie 
grających gości. Grabytowskiej 
defensywy pozostawiała wiele 
do życzenia. Jej zawodnicy po
pełniali błędy w ustawieniu 
(nie potrafili upilnować po rzu
cie rożnym Olivera Prazno-
wsky'ego i ten z główki zdobył 
bramkę). Bytowska drużyna 
miała jedną szansę na dopro
wadzenie wyniku na 1:1, w 44. 
minucie. Po dośrodkowaniu 
Dawida Korta w dogodnej sytu
acji znalazł się Artur Formela, 
ale nie zdołał opanować piłki, 
gdy był 6 metrów przed kato
wicką bramką. GKS grał futbol 
prosty i skuteczny. W jego sze

regach wyróżniał się kapitan 
Goncerz, który strzelił 2 gole. 
Czasami katowiczanie wymie
niali wiele podań na połowie 
bytowian i bawili się z gospoda
rzami tak jak kot gnębi mysz. 

- Zagraliśmy beznadziejny 
mecz - tak na pomeczowej kon
ferencji stwierdził trener To
masz Kafarski z Dr u teksu -
-Bytovii. 

Bytowski stadion jest wyjąt
kowo szczęśliwy dla katowickie
go zespołu, bo w poprzednim se
zonie też jesienią GKS pokonał 
Drutex-Bytovię 4:1. Drutex-By-
tovia jest w dołku i musi z niego 
wyjść. Niebędzieto łatwe. • ©® 

Pozostałe wyniki meczów w 4. kolejce: Galaxy 
Białystok - Energa II Toruń 5:5, Olimpia Unia II 
Grudziądz - Spójnia Warszawa 2:8, Morliny II 
Białystok - Energa II Toruń 5:5, Olimpia Unia II 
Grudziądz - Spójnia Warszawa 2:8, Morliny II 
Ostróda - Marabella Gdańsk 6:4. Spotkanie 
Dojlidy Białystok - Warta Kostrzyn zostało przeło Zawisza patrzy z gory 
żone na inny termin i odbędzie się 9 październi
ka. Warta Kostrzyn to kolejny rywal lęborskiego IZawisza Bydgoszcz U 21 25-14 
zespołu w ramach 5. serii. Ta wyjazdowa konfron Tabela i wyniki 1 ligi 2. Dolcan Ząbki n 20 18-9 
tacja zaplanowana jest na 30 października (pią 3. Arka Gdynia n 19 16-B 
tek). Miedź Legnica - Wigry Suwałki 0:0 4. Wda Płock n 19 15-71 
Tabela: GKS Bełchatów - Pogoń Siedlce 0:0 5. Zagłębie Sosnowiec n 18 18-B 

M P SZ-SS Sandecja Nowy Sącz - MKS Kluczbork 1:2 (1:2) 6. Stomil Olsztyn n 18 B-B 
I.Poltarex Pogoń Lębork 4 8 33-7 Olimpia Grudziądz - Arka Gdynia 1:2 (0:0) 7. GKS Bełchatów n 16 10-10 
2. Dojlidy Białystok 3 6 25-5 Rozwój Katowice - Zagłębie Sosnowiec 0:1 (0:1) 8. Chrobry Głogów n 15 12-10 
3. Warta Kostrzyn 3 6 22-8 Stomil Olsztyn - Wisła Płock 1:1 (1:0) 9.DRUTEX-BYTOV1A n 14 18-18 
4. Energa II Toruń 4 5 23-17 Chojniczanka - Zawisza Bydgoszcz 0:2 (0:1) 10. Chojniczanka n 14 B-20 
5. Morliny II Ostróda 4 4 17-23 Dolcan Ząbki - Chrobry Głogów 1:1 (1:1) Tl. Miedź Legnica n B 12-17 
6.AZSAWF1S Gdańsk 4 3 18-22 Spotkanie zaległe: Miedź - Zagłębie 1:4 (0:1) 12. MKS Kluczbork n B 14-21 
7. Spójnia Gdańsk 4 2 16-24 Poniżej prezentujemy tabelę. W poszczegól aPogoń Siedlce n B 12-16 
8. Galaxy Białystok 4 2 15-25 nych rubrykach M - liczba rozegranych 14. Sandega Nowy Sącz U B 21-21 
9. Marabella Gdańsk 4 2 13-27 meczów, P - punkty, Bz - bramki zdobyte, Bs - 15. GKS Katowice n B 16-14 
10. Olimpia Unia II Grudziądz 4 0 8-32 bramki stracone. 16 Wigry Suwałki n 12 13-12 
Legenda: M - mecze, P - punkty, SZ - sety zdobyte, (RES) 17. Olimpia Grudziądz n 9 11-16 
SS-sety stracone. ©® l&Rozwój Katowice u 8 9-18 

Opałacz, Kort 

Bąk Kryszak 

Bieszczad 

Mandiysz 
Frańczak Czerwiński 

Leimonas Prazncwsky 

Iwan 

Klchowkz M # x z  

Wróbel Poczobut 

Chomiuk Formeła 

Goncerz 
Brenek 

Kuchta 

Kamiński 

Pietrzak 

Zmiany: Drutex-Bytovia - za Mandrysza w 61. min Jasiński, za Korta w 72. 
min Jastrzembski, za Bąka w 83. min Kazans; GKS: za Franczaka w 61 min 
F. Burkhardt, za Iwana w 75. min Trochim, za Bębenka w 80. min Wołkowicz 
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Piłka nożna 

MKS Władysławowo 
ograło bytowian 
fViga 

Niespodzianka w e  Władysła
wowie.  Niżej notowany MKS 
pokonał Drutex-Bytovię II By
tów 1:0. Bytowianie dali się za
skoczyć na początku sobotnie
go meczu. Gospodarze uzyska
li prowadzenie już w 8. minu
cie. Gola strzelił Michał Morgiel 
i jak się okazało, to było jedyne 
celne trafienie do siatki. Trzeba 
dodać, że miejscowi i przyjezd
ni mieli wyborne okazje 
do zmiany wyniku, ale piłka-

rzom brakowało precyzji 
w strzałach. W 67. min nie po
pisał się Tobiasz Rachwał z By
towa, bo za kopnięcie przeciw
nika bez piłki ujrzał czerwień. 
Goście grający w dziesiątkę nie 
mieli pomysłu na MKS. 
MKS WŁADYSŁAWOWO - DRUTEX-BYT0V1A 
II BYTÓW 1:0 (1:0). 
Bramka: 1:0 Michał Moigiel (8). 
DRUTEX-BYTOVIAII: Pupka-Lipiński, Galikowski, 
Sobisz, Szmidke, Rowiński (71 Przemysław Topo
rek), Rachwał#, Okuno, Adam Hinc, Szewczyk , 
Zimoń (74 Wojciech Gostomski), Stenka. • 
(FEN)©® 

W przerwie w szatni 
Zawiszy dużo się działo 
Wilga 
Na stadionie w Trzebielinie Za
wisza Borzytuchom wygrał 
z Centrum Pelplin 3:1. Dla 
borzytuchomskiego beniamin-
ka to pierwsze zwycięstwo tej 
jesieni. W I  połowie goście pre
zentowali się lepiej, ale zmar
nowali rzut karny w 41. minu
cie. W przerwie dużo się w szat
ni Zawiszy działo. Piłkarze 
otrzymali reprymendę od tre
nera Krzysztofa Miąskowskiego 

i po wznowieniu gry w n poło
wie  prawidłowo zareagowali, 
bo  zaczęli grać z wielkim roz
machem i skutecznie. 
ZAWISZA BORZYTUCHOM - CENTRUM 
PELPLIN 3:1 (0:1). 
Bramki: 0:1 Krystian Jurczyk (25), 1:1 Grzegorz 
Treder (48), 2:1 Treder (61), 3:1 Mateusz Petryszyn 
(75). 
ZAWISZA: Kowalczuk, Bartlomiejczuk (44 Andrzej 
Zblewski), Kuszlewicz, Marcin Stoltman, Syldatk, 
Mateusz Zblewski,Gross (67 (Medwid ), Treder, 
Pranczk (46 Mateusz Petryszyn), Nogieć, Hinc (54 
Dominik Petryszyn). # (FEN)©® 

Jantar nie może wrócić 
do pionu. Znów porażka 
IV fea 
Piłkarze Piotra Piszki do meczu 
z Powiślem Dzierzgoń przystę
powali pokrzepieni zwycię
stwem w minionym tygodniu 
z Centrum Pelplin. Powiśle to 
jednak rywal nieco innego ka
libru. Goście grają skuteczną 
piłkę, co pokazali w Ustce. 

Do przerwy Jantar stracił aż 
3 gole. 2 z nich mocno obciąża
ją konto golkipera Wojciecha 
Wilhelma. Dwa razy po dośrod-
kowaniach nie zdołał utrzymać 
piłki w rękawicach, co kończy
ło się utratą bramek. Golkiper 

i 
RAZ 
w obecnym sezonie Jantar nie 
stracił gola w meczu. Było to 
wGarczegorzu. 

ustczan częściowo zrehabilito
wał się w drugiej połowie, bro
niąc karnego za faul Sebastiana 
Boszke. Jantar również potrafił 
ukąsić. Nadzieję na choćby 
punkt dały trafienia Wójcika 
i Lisowskiego, jednak jak się fi
nalnie okazało, było to za ma
ło. Po meczu trener Piotr Piszko 
nie krył rozczarowania. - Znów 
tracimy gole w głupi sposób 
i nie potrafimy opanować ner
wów. Od startu sezonu gramy 
defensywą w różnych konfigu
racjach, co na pewno także nie 
jest bez wpływu na to, co poka
zujemy potem na boisku. Cie
szy postawa ataku, bo sytuacje 
stwarzamy i wykorzystujemy. 
JANTAR USTKA - POWIŚLE DZIERZGOŃ 23 (23). 
Bramki: 0:1 Jarosław Cudziło (samobójcza - 8), 
0:2 Krzysztof Wierzba (29), 1:2 Kamil Wójcik (30), 
1:3 Wierzba (38), 2:3 Piotr Lisowski (42). 

JANTAR: Wilhelm , Cudziło, Boszke, Adamiuk, 
Klawikowski,Oleszczuk .Kaczmarek, 
Szkopiński, Lisowski, Kopciński (Cichoński 70), 
Wójcik. • (MSUR) ©® 

Pogoń nie miała 
sposobu na lidera 

» Mateusz Sychowski (z lewej) starał się ambitnie walczyć, ale jego wysiłek nie był skuteczny, bo 
jego Pogoń Lębork przegrała 2:5 najważniejszy mecz na szczycie IV ligi z Rodłem Kwidzyn 

nr Iga 

W grze na szczycie Pogoń nie 
potrafiła wykorzystać szansy, 
by zdetronizować lidera. 
Lęborczanie ulegli Rodłu 25. 
mimo że dwa razy prowadzili. 

Krzysztof Niekrasz 
krzysztof.niekrasz@gp24.pl 

Przez blisko godzinę gry nic nie 
zwiastowało, że Pogoń u siebie 
może doznać tak wysokiej po
rażki z liderem. Lęborska dru
żyna miała inicjatywę, kontro
lowała boiskowe wydarzenia. 
W 27. minucie pogonista Bar
tosz Haraszczuk z główki skie
rował piłkę do siatki. Kiedy 
gospodarze myślami byli już  
na przerwie, Rodło przypuści
ło ostatni atak, który zakończył 
się wyrównaniem na 1:1 
za sprawą Jakuba Szarpaka. 

Na początku drugiej połowy, 
w 47. minucie ponownie Pogoń 
cieszyła się z prowadzenia 
po główce Adriana Kochanka. 
Do remisu 2:2 doprowadził 
z głowy Adam Reise. Przeło
mowe dla losów meczu były 
dwie minuty. W 66. i 67. min 
pogoniści stracili d w a  gole 
(pierwszy zdecydowanie obcią
ża konto lęborskiego bramka
rza, a przy drugim nie miał on 
szans, bo  rezerwowemu Niko
demowi Szalkowskiemu wy
szedł strzał życia w okienko), 
a w końcówce spotkania 
lęborczan dobił Reise, król 
strzelców w IV lidze. - Przegra
liśmy na własne życzenie - oce
nił Waldemar Walkusz, trener 
Pogoni. - Prowadząc 1:0 i 2:1, 
zapraszaliśmy Rodło do gry. 
Niektóre bramki straciliśmy 
po juniorskich błędach. Mecz 
był do wygrania. Zabrakło de
terminacji, zaangażowania i od

powiedzialności poszczegól
nych piłkarzy. Wiem, że kibice 
w Lęborku chcieliby oglądać 
trzecią ligę, ale do tego potrze
ba czasu i wielkiego zaangażo
wania całego środowiska, a te
go przykładem jest Kwidzyn, 
gdzie przy wsparciu władz 
i sponsorów można budować 
sukces. I nie mówię tego dlate
go, że przegraliśmy. Zespół wy
pracował sobie pozycję w czo
łówce, trzeba myśleć o tym, aby 
ją utrzymać. Graczy czeka trud
ny okres. Muszą się pozbierać 
- dodał lęborski szkoleniowiec. 
POGOŃ LĘBORK - RODŁO KWIDZYN 2:5 
(1:1). 
Bramkt 1:0 Bartosz Haraszczuk (głową - 27), 1:1 Ja-
kub Szarpak (45), 2:1 Adrian Kochanek (głową - 47), 
2:2 Adam Reise (głową -57), 23 Mateusz Górka (66), 
2:4 Nikodem Szatkowski (67), 2:5 Reise (85). 
POGOŃ: Katzor, Wesserling, Musuła, Kochanek, 
Skibicki (71 Fudala), Stankiewicz, Sychowski, Mo
rawski (71 Miszkiewicz), Haraszczuk (56 Kłos), 
Madziąg, Hanz (64 Formela). • © ®  

Porażki Startu 
i Aniołów 

GKS Kolbudy zagrał bardzo do
bry mecz i nie dał szans Starto
w i  Miastko. Gospodarze pew
nie wygrali z podopiecznymi 
Tomasza Mielewczyka 3:0, 
a mogło być wyżej (3 poprzecz
k i , !  słupek). 
GKS KOLBUDY- START MIASTKO 3:0 (W) 
Bramki: 1:0 Krzysztof Kwaśny (6), 2:0 Michał Pa
stuszka (61), 3:0 Olgierd Stanisławski (69). 
START: Ostrowski, Rafał Żukowski , Śliżewski, 
Kapią, Goman,Waluś, Baranowski (72 Jędryczka), 
Mariusz Sztuba, Bryndal (63 Trzeciński), Pufelski, 
Koniuszek (78 Czerwiński). 
Na ścieżkę zwycięstw powrócił 
Prime Food Brda Przechlewo, 
który wygrał 3:0 z Aniołami 
Garczegorze. Grający trener 
przechlewian Michał Wirkus 
nie potrafił wykorzystać rzutu 
karnego w 83. minucie. Gości 
nadal męczy niemoc strzelecka, 
bo okazji mieli sporo. 
PRIME F00D BRDA PRZECHLEWO - ANIOŁY 
GARCZEGORZE 3:0(2:0). 
Bramki: 1:0 Krystian Stanios (rzut wolny -19), 2:0 
Piotr Kwietniewski (43), 3:0 Kwietniewski (81). 
PRM FOOD BRDA: Tandecki, Wąsik (80 Bartę!), 
Pilarski , Stanios, Krzysztof Buczko, Czamotta 
(85 Warniełło), Gleb, Marcin Szopiński (68 Damian 
Chrapkowski), Gołuński (21 Littwin ), Michał 
Wirkus, Kwietniewski. 
ANIOŁY: Oleszkiewicz, Żółć (46 Piotrowski), 
Drzazgowski , Pendowski, Choszcz, Marcin 
Staszczuk, Filip Mielewczyk, Narewski (46 Adrian 
Staszczuk), Miotk (70 Kamil Ulanowski), Juśkiewicz 
(46 Mikułko), Smolarek. 
Inne wyniki meczów w 9. serii: Gryf2009 -
Gedania 0:2 (0:1), GOSRiT - Stołem 4:0 (2:0), Ja
guar-KP 0:0. 

M P BZ-BS 
1. Rodło Kwidzyn 9 25 28-4 
2. Pogoń Lębork 9 19 15-7 
3. GKS Kolbudy 9 19 27-9 
4. Powiśle Dzierzgoń 9 19 15-8 
5. Gedania Gdańsk 9 17 16-14 
6. Drutex-Bytovia II Bytów 9 16 20-12 
7. Jaguar Gdańsk 9 15 8-8 
8. GOSRiT Luzino 9 13 18-13 
9. Jantar Ustka 9 13 23-19 
10. Brda Przechlewo 9 12 12-16 
11. Start Miastko 9 12 14-16 
12. KP Starogard Gdański 9 11 13-12 
13. MKS Władysławowo 9 10 16-24 
14. Gryf 2009 Tczew 9 7 9-21 
15. Stołem Gniewino 9 7 6-15 
16. Centrum Pelplin 9 6 8-18 
17. Anioły Garczegorze 9 5 9-18 
18. Zawisza Borzytuchom 9 4 15-38 
Legenda: M - liczba rozegranych spotkań, P -
punkty, BZ - bramki zdobyte, BS - bramki stra
cone. 

1 
ZWYCIĘSTWO 
ma koncie Zawisza 
Borzytuchom i odniósł je teraz, 
czyli dopiero w 9. kolejce. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
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Głos Dziennik Pomorza 

Poniedziałek, 5 października 2015 

Klasa A i B  

Błękitni 
za Jantarią 

Piłka nożna 

Efekty determinacji gryfitów 
:: 

• Gryf Słupsk wygrał w Koszalinie, bo tworzył zespół świadom swojego celu. Wszyscy pracowali 
w defensywie, wszyscy cieszyli się po zdobyciu goli, wszyscy pracowali na końcowy sukces 

Klasa A - wyniki grupy I: Jantaria Pobłocie - Słupia 
Kwakowo 3:0 vo., Polonez Bobrowniki - Unia 
Korzybie 2:2, Chrobry Charbrowo - Dąb Kusowo 
3:2, Granit Kończewo - Victoria Słupsk 1:1, Słupia 
Chamowo - Rowokół Smołdzino 2:5, Błękitni 
Główczyce - Barton Barcino 3:2, Echo Biesowice -
Sokół Szczy pkowice 2:1. 
1 Jantaria Pobłocie 7 19 27-1 
2-Błękitni Główczyce 7 19 23-11 
3.Rowokół Smołdzino 7 18 27-15 
4.Echo Biesowice 7 13 17-12 
5. Victoria Słupsk 7 13 16-14 
6.Polonez Bobrowniki 7 9 16-19 
7.Sokół Szczypkowice 7 8 18-18 
S.Granit Kończewo 7 8 13-13 
9.Unia Korzybie 7 8 8-8 
lO.Chrobry Charbrowo 7 7 18-21 
llSłupia Charnowo 7 6 13-18 
12.Dąb Kusowo 7 6 19-27 
B.Barton Barcino 7 4 10-26 
14.Słupia Kwakowo 7 0 4-26 
Wyniki grupy II: Granit Koczała - SSPN Malczkowo 
5:0, LKSŁebunia - GKS Kołczygłowy 4:2, Stegna 
Parchowo - Magie Niezabyszewo 2:0, Myśliwiec 
Tuchomie - Victoria Dąbrówka 2:0, GTS Czarna 
Dąbrówka - Grom Nakla 5:0, Arkonia Pomysk 
Wielki - Dolina Gałąźnia Wielka 2:0, Leśnik Cewice 
-Brda II Przechlewo 7:0. 
TArkonia Pomysk Wielki 7 19 18-8 
2.Leśnik Cewice 7 16 30-10 
3.Stegna Parchowo 7 13 21-14 
4.Granit Koczała 7 13 16-9 
5.GTS Czarna Dąbrówka 7 13 15-8 
6.LKS Łebunia 7 13 16-13 
7.Myśliwiec Tuchomie 7 12 12-8 
8.GKS Kołczygłowy 7 10 17-15 
9.Victoria Dąbrówka 7 8 15-10 
lO.MagicNiezabyszewo 7 7 15-14 
II.Dolina Gałąźnia Wielka 7 7 10-11 
12.Brda II Przechlewo 7 7 8-26 
13.SSPN Malczkowo 7 2 3-24 
14.Grom Nakla 7 0 7-31 
Klasa B - wyniki grupy kSzansa Siemianice - Grab 
Grapice 4:0, Zenit Redkowice - KS Zaleskie 3:1, So
kół Kuleszewo - Pomorze Potęgowo 4:1, Smoki 
Podole Małe KSWłynkówkoO:8, Pauza: Unison. 
I.Zenit Redkowice 5 11 17-10 
2.Sokół Kuleszewo 4 9 11-7 
B.Pomorze Potęgowo 5 8 12-12 
4.Unison Machowino 4 7 13-9 
S.KSWłynkówko 4 6 16-5 
6.Smoki Podole Małe 4 6 10-15 
7.KS Zaleskie 5 4 10-13 
S.Grab Grapice 4 3 4-11 
9.SzansaSiemianice 5 3 9-20 
Wyniki grupy II: WKS Nożyno • Kaszubia II 
Studzienice3:2, Urania Udorpie - Baza 44 
Siemirowice 2:1, Sparta Konarzyny • Orkan 
Gostkowo 5:2, Błękitni Motarzyno - Start Łebień 
1:0. Pauza: Koral Maszewo. 
I.Koral Maszewo 4 12 16 - 6 
2.0rkan Gostkowo 5 9 26-11 
3.5parta Konarzyny 4 9 19-7 
4.Baza445iemirowice 5 9 11-8 
S.Błękitni Motarzyno 4 9 7-9 
6.Start Łebień 4 4 10-13 
7.Urania Udorpie 5 4 11-17 
8.WKS Nożyno 5 3 8-28 
9.Kaszubia II Studzienice 4 0 5-14 
•(STEN)©® 

Zaangażowanie, determinacja 
i skuteczność - to zadecydo
wało o pierwszej wygranej 
Gryfa Słupsk w lidze. Pokonał 
Gwardię w Koszalinie 2:1. 

Jarosław Stenceł 
jaroslaw.stencel@gp24.pl 

Słupszczanie w pierwszej  czę
ści pierwszej  połowy byli  bar
dziej aktywni. Karol Świdziński 
w trudnej sytuacji przelobował 
Patryka Wójcika. Piłkę zmierza
jącą  d o  siatki  w y b i ł  j e d n a k  
obrońca. 

Sytuacja się powtórzyła nie
długo potem,  g d y  g r a j ą c y  
p o  raz 200.  w l igowym meczu 
Gryfa Świdziński  główkował 
p o  zamieszaniu. Natychmiast 
z te j  sytuacji zrodziła się kontra 
i Fabian Słowiński z 16 metrów 
trafił w słupek. Inny z jubilatów 
(grał m e c z  nr  100) Szymon 
Schulz w y b i ł  piłkę p o  strzale 
Daniela Wólkiewicza. Niczego 
specja lnego nieprezentująca 
Gwardia osiągnęła cel w 41. mi
nucie.  Wrzucał w po le  karne  
Grzegorz Bryk i n a  szóstym me
trze najwyżej  wyskoczył Prze
mysław Brzeziański, głową kie
rując piłkę d o  siatki. Szczęście 

PłHca n o ż n a / V  I g a  

Sparta Sycewice - Piast Człuchów 0-3 
(0:1). 

Bamki: 0:1 Konrad Nawrocki (30), 0:2 hukasz 
Czarnowski (51), 0:3 Nawrocki (63). 
Sparta: Libigocki, Mateusz Mytych, Nitsche, 
Szynkielewski, Magiera, Klimek, Michał Mytych, 
Giersz, Domański (73 Ogórek), Adkonis(67 
Stzelecki), Wojciech Luzak. 
Piast Paciorek, Łukasz Bednarek, Badyan, 
Maślanyk, Wolański, Zachajczuk (78 Jarosław 
Wójcik), Maciej Gibczyński (64 Zabrocki), Kołter, 
Wachnik, Łukasz Czarnowski (64Urtaniak), Na-
wrocki(83Skierawski). 
Czarni Czarne - Karol Peplino 2:1 (0:1). 
Bramki: 0:1 Adam Gołąb 5(34), 1:1 Sylwester 
Żmuda-Trzebiatowski (84), 2:1 Maciej 
Jaroszyński (90+6). 
Czarni: Greczyszyn, Rapa, Krawczuk, Żmuda-
Trzebiatowski, Jakubowski (467 Andrejaszko), 
Wnuk-Lipiński,Paweł Gumowski (36 Madaj), 
Iwanowski (77 Wit), Wolski (46 Zych), Baziak, 
Jaroszyński. -
Karol: Marcin Petrus, Bewersdorff (78 

gospodarzy  t rwało krótko.  
Po natychmiastowym strzale ze 
wznowienia błąd popełnił Wój
cik, który trącił piłkę niezmie-
rza jącą  w światło bramki .  
Po rzucie rożnym wykonywa
n y m  przez Świdzińskiego na 11. 
metrze  głową uderzył Adrian 
Solczak i piłka, odb i ja jąc  s i ę  
od  ziemi, wpadła tuż przy słup
ku,  obok jakby lekceważącego 

Dudziński), Jakub Gruszowski, Gruszka, Kost
ka, Jakub Cech, Kiełczykowski, Karol Petrus, 
Michał Lubański, Gołąb, Mikłaszewicz (88 
Michał Gruszowski). 
KS Damnica - Lipniczanka Lipnica 5:2 
m. 
Bramki: 1:0 Krzysztof Kozłowski (9), 2:0 Szymon 
Klassa (10), 2:1 Krystian Czapiewski (12), 3:1 Woj
ciech Michalski (rzut kamy - 27), 4:1 Tomasz Ko
złowski (64), 4:2 Tomasz Szada-Boizyszkowski 
(780,5:2 Grzegorz Jaskiel (82). 
KSc Hermann,Tomasz Kozłowski, Kotkowski, 
Freund, Aleksander Michalski, Ryta, Dudzik (46 
Jaskiel), Krzysztof Kozłowski, Zdun, Klassa, Woj-
ciech Michalski. 
Lipniczanka Lipnica: Gliszczyński, Krystian 
Czapiewski, Kamil Ciemiński (71 Pupka Lipiń
ski), Jarosław Kozłowski, Górski, Bartelik, 
Wiczk, Tywusik, Szada Borzyszkowski, Adrian 
Kuik Studziński, Kiełpiński. 
Stal Jezierzyce - Słupia Kobylnica 1:0 
(Od). 
Bramka: 1:0 Tomasz Madej (głową - 90). 
Stał Jezierzyce: Kacper Szymański, 
Ogonowski (60Grzelczyk), Pakuła, Biel, 
Skóra, Karbowiak (67 Mateusz Rawski), 

ten strzał Wójcika. Po przerwie 
w dobre j  sy tuac j i  był  Wól-
kiewicz,  a le  uderzył  z tzw.  
fałsza i głową wybił piłkę Prze
mysław Rutkowski. Gospoda
rze grali jednak nieporadnie, k u  
rozpaczy coraz bardziej zdener
wowanych miejscowych kibi
ców. Błąd popełnił Norbert 
Dondera i z boku pola karnego 
uderzył Kozłowski. Patryk Wój-

Perlański, Madej, Bartkowski (63 Skierka), 
Miecznikowski, Żurek (63 Damian Giszka). 
ShąŃa Kobylnica: Rafał Jadłowski.Wołczko, 
Graś, Dariusz Jadłowski, Kunicki, Sztajnke (39 
Nieruszewicz), Gołaszewski (70Tusiński), 
Kazimierczak, Gasperowicz, Bielańczuk, 
Szymankowski, Setny (79 Zięba). 
Skotowa Budowo-SwePol Link Bruskowo 
Wielkie 23 (11). 
Bramki: 0:1 Dominik Zaborowski (27), 1:1 
Paweł Fedoruk (43), 1:2 Marcin Jurczuk (50), 
1:3 Tomasz Mazur (78), 2:3 Paweł Fedoruk 
(90+3). 
Skotawa Budowo: Damps, Michał Beger (35 
Sebastian Piszko), Sparniuk, Kołacki (85 
Dalecki), Bartosz Jączyński, Fedoruk, Mateusz 
Beger, Hubisz, Bartosz Rekowski (87 
Szymaniuk), Grzegorz Misiura (75 Michał 
Jączyński), Pietrasik. 
SwePol Link Bruskowo Wielkie: 
Falkowski, Herbst (86 Łapicki), Górski, Tomasz 
Szymański, Cyran, Jałocha (61 Chaładus), Bed-
narek, Kąkol, Mazur, Jurczuk, Zagórowski. 
Garbarnia Kępice - Diament Trzebiefino 2:1(1:0). 
Bramki: 1:0 Gracjan Brzeziński (12), 1:1 Adrian 
Kundro (47), 2:1 Gracjan Brzeziński (61). 

cik obronił j e d n a k  t ę  próbę.  
Rutkowski właściwie j u ż  jakby 
wślizgiem wykonał udane po
danie z prawej  strony. Na szó
stym metrze spomiędzy Danie
la Wojciechowskiego i Sebastia
n a  Gintera wyskoczył Kozłow
sk i  i uderzył  głową.  Wójcik 
w p r a w d z i e  obronił, a le  Ko
złowski momentalnie poprawił 
i z najbliższej odległości trafił 

Garbarnia: Majewski, Karol Kostuch (89 Kąkel), 
Michalak, Damian Kotłowski, Krystian Sieradzki, 
Rakoczy, Jakub Mytych, Żyła (46 Patryk Sieradzki), 
Dwulit, Brzeziński, Słumiński. 
Diament Jamniak, Bartosz Stoltman (78 
Kuźmiński), Narloch, Rejak, Itrych, Mateusz 
Grzybek (68 Mateusz Gostomski), Tylka (75 
Kamil Kępa), Piotr Terefenko, Borowiński, 
Tomasz Beger (46 Data), Kundro. 

t o t o #  
Bramka: 1:0 Radosław Cyrankowski (87). 
Wybrzeże: Gołoś, Wargacki, Grzelczyk, 
Skrzypkowski (62 Zinko), Parys, Radosław 
Cyrankowski, Markowski (68 Kamil Oleszczuk), 
Wietrak, Grudniewski, Majewski (90+2 Wiśniew-
ski), Snochowski. 
Kaszubia: Józef Pela, Zaborowski, Dułak, 
Soldatke, Dargas, Borzyszkowski, Lewiński (55 
Prądzinski), Wajs (83 Staubach), Olik, Przytuła, 
Rzepiński. 
SokółWyczedry-MICS Debrzno 5:1(0:1). 
Bramki: 0:1 Paweł Wegner (głową-36), 1:1 Karol 
Dołgowski (46), 2:1 Karol Borek (60), 3:1 Łukasz 
Kościan (63), 4:1 Ariel Sobczak (82), 5:1 Kościan 
(85). 

kolegów z drużyny i kibiców z e  
Słupska. 
GWARDIA KOSZAUN-GRYF SŁUPSK 12 (1:1) 
GRYF SŁUPSK: Gołębiewski - S.Schulz (89 
A.Kalinowski), Bobrowski, Rutkowski, K.Oblizajek, 
Kozłowskijofil (90 Dworacki), D.Mikulski, Ciok (59 
Ślusarz), Świdziński, Solczak. 
Widzówi 500 (70 ze Słupska). 
Inne wynSa 8. kolejki znî ań Bałtydaê  III l̂ i: 
GKS Przodkowo - Pogoń II Szczecin 1:0, Kaszubia 
Kościerzyna - Lechia II Gdańsk 0:1, KS Chwaszczyno 
- Bałtyk Koszalin 3:2, Drawa Drawsko Pomorskie -
Arka II Gdynia 3:3, Bałtyk Gdynia - Wierzyca Pelplin 
1:0, Vineta Wolin - Chemik Police 1:0, Świt Skolwin 
(Szczecin) - Cartusia Kartuzy 2:0. 
Tabela: M P BZ:BS 
1.GKS Przodkowo 8 18 19-6 
2.Lechia II Gdańsk 8 16 15-5 
3.KSChwaszczyno 8 16 15-13 
4.Vineta Wolin 8 14 10-8 
S.Kaszubia Kościerzyna 8 14 H-6 
6. Pogoń II Szczecin 8 14 11-8 
7. Bałtyk Gdynia 8 14 9-3 
8. Gwardia Koszalin 8 13 10-7 
9. Wierzyca Pelplin 8 13 9-7 
10.Świt Skolwin (Szczecin) 8 13 8-11 
II.Drawa Drawsko Pomorskie 8 11 11-12 
12.Chemik Police 8 8 7-9 
13. Arka II Gdynia 8 5 14-15 
14.Bałtyk Koszalin 8 4 7-23 
15. Cartusia Kartuzy 8 4 6-17 
16.Gryf Słupsk 8 4 5-17 
Legenda: M - liczba meczów, P - punkty, BZ -
bramki zdobyte, BS - bramki stracone. • © O  
WSPÓŁPRACA 
RAFAŁ SZYMAŃSKI 

Sotóh Kiejzik, tacko (83 Jaświg), Karol 
Dołgowski, Mateblowski (46 Borek), Terechów, 
Jakub Kozioł (67 Cezary Kozioł), Skotarczak (76 
Pawlicki), Sobiegraj,Sobczak, Marek, Kościan. 
MK5: Słonka, Szczubiał(46 Kałdowski), Stalka, 
Kawczak (78 Marczak), Łukaszuk, Masternak, 
Malmon, Patryk Klejdysz (73 Artur Biszczanik), 
Władyczak, Bartłomiej Rutyna, Wegner. 
Tabela M P BZ-BS 
1. Garbarnia Kępice 8 21 24-9 
2. Sokół Wyczechy 8 19 38-13 
3. SwePol Link Bruskowo W. 8 16 19-9 
4. Piast Człuchów 8 16 21-7 
5. Czarni Czarne 8 15 15-12 
6. MKS Debrzno 8 14 33-18 
7. Wybrzeże Objazda 8 12 9-17 
8. Karol Peplino 8 10 10-12 
9. Kaszubia Studzienice 8 10 14-13 
10. Diament Trzebielino 8 9 12-15 
11. Sparta Sycewice 8 9 19-24 
12. Stal Jezierzyce 8 9 8-21 
13. Słupia Kobylnica 8 7 9-12 
14.Skotawa Budowo 8 7 14-34 
15. KS Damnica 8 6 7-22 
16. Lipniczanka Lipnica 8 6 6-23 
• ( F E N ) © ®  

Garbarnia Kępice nie spuszcza z tonu, dobrze gra. wygrywa 
i pewnie usadowiła się w fotelu lidera klasy okręgowej 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:jaroslaw.stencel@gp24.pl
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Żużel//Grand Prix Polski w Toruniu, Turniej o Puchar Burmistrza w Rawiczu// 

Tai już złoty, Nicki goni srebro 
Grand PrixjPobki 

Nkdci Pedersen i Tai Woffinden 
byli bohaterami Grand Prix Pol 
ski na MotoArenie w Toruniu. 
Ten pierwszy wygrał zawody, 
drugi został mistrzem świata. 

Tomasz Sikorski 
t.sikorski@glos.com 

Tai Woffinden po raz drugi w ka
rierze został indywidualnym mi
strzem świata. Wprawdzie w To
runiu 25-letni Brytyjczyk zakoń
czył swoje starty po rundzie za
sadniczej, ale jego przewaga nad 
resztą stawki jest tak duża, że już 
w sobotni wieczór na MotoAre-
nie mógł rozpocząć świętowa
nie. Wystarczyło, że zajmujący 
drugie miejsce w klasyfikacji ge
neralnej Greg Hancock przyje
chał na metę czwarty w pierw
szym półfinale. 

- Może nie jest to najbardziej 
komfortowa sytuacja, że z mi
strzostwa cieszę się w parkingu, 
a nie na torze, ale ciężko na ten 
tytuł zapracowałem. Zaprocen
towała moja powtarzalność 
i równa jazda przez cały sezon. 
Zdobywając drugie złoto, ugrun
towałem też swoją pozycję 
w światowym żużlu - powiedział 
wyraźnie wzruszony Woffinden. 
Jego triumf jest jak najbardziej 
zasłużony. Brytyjczyk wygrał 
w tym roku dwa turnieje Grand 
Prix, a w ośmiu wystąpił w fina
le. - Dominował przez cały sezon 
- przyznał Hancock, mistrz świa
ta sprzed roku. 

Amerykanin w Toruniu poje
chał przeciętnie i roztrwonił 
swoją przewagę nad goniącym 
go Nicki Pedersenem. Bo ten na 
MotoArenie wręcz fruwał po to
rze i w świetnym stylu wygrał za
wody. - Ostatnie dwa miesiące 
były dla mnie trudne, ponieważ 
moim motocyklom brakowało 

Wyścig po wyścigu 

1. Jensen. Kildemand, Harris, Janowski 
2. Hołder, Pawlicki, Woffinden. Jonasson 
3. Doyte, Pedersen, Jonsson, Kasprzak 
4. Hancock, hzersen, Zagar, Batcheior 
5. Janowski. Jonasson. Zagar, Kasprzak 
6. Jonsson. Kildemand, hzersen, Hołder 
7. Doyle, Woffinden, Hancock, Harris 
8. Pedersen, Jensen, Batcheior, Pawlicki 
9. Hołder. Doyle. Janowski, Batcheior 
10. Pedersen, Kildemand, Hancock, Jonasson 
11. Iversen, Pawlicki. Harris. Kasprzak (d) 
12. Woffinden, Jonsson. Zagar, Jensen 
13. Janowski, Pedersen, Woffinden. Iversen 
14. Zagar. Doyle, Kildemand. Pawlicki 
15. Jonsson, Jonasson, Harris, Batcheior 
16. Hancock, Hołder, Kasprzak, Jensen 
17. Pawlicki. Jonsson, Janowski. Hancock 
18. Kildemand. Batcheior. Woffinden, Kasprzak 
19. Pedersen, Hołder, Zagar, Harris 
20. Doyle, hzersen. Jonasson. Jensen 
1. półfinah Doyle. Janowski. Hołder, Hancock 
2. półfinah Pedersen. hzersen. Kildemand, Jonsson 
Finał: Pedersen, Doyle, Janowski, hzersen 

Najlepsi zawodnicy Grand Prix Polski. Od lewej: Jason Doyle, Nicki Pedersen i Maciej Janowski 

prędkości. Tym razem jednak 
miałem prawdziwą rakietę - po
wiedział po zawodach Duńczyk. 
Co ciekawe, on jako jedyny nie 
przyjechał na oficjalny trening 
przed Grand Prix Polski, bo  
w tym czasie testował silnik 
w Lesznie. I zrobił to na tyle sku
tecznie, że przed ostatnim tur
niejem w Melbourne ma tylko 
dwa punkty straty do Hancocka. 

-Wygląda więc na to, że będę 
walczył nie tylko o brąz, ale tak
że o srebro - stwierdził Pedersen, 
który w wyścigu finałowym sto
czył świetny pojedynek z Jaso-
nem Doylem. Australijczyk na 
ostatnim okrążeniu niemal wy
przedził rywala, ale ten brawu
rowym manewrem przy bandzie 
odparł jego atak. 

Za plecami tej dwójki na me
tę  przyjechali Maciej Janowski 
iNielsKristianlversen. -Gdy zo
baczyłem, jak te dwa dziki biorą 
się na rogi, to uznałem, że nie ma 
tam już dla mnie miejsca - opisy
wał przed kamerami Canal+ fi
nałową potyczkę Janowski. Dla 
niego to był kolejny udany tur
niej. „Magie" rozpoczął good ze
ra, ale później w kapitalnym sty
lu awansował do finału. Janow
ski obecnie zajmuje siódme miej
sce w klasyfikacji generalnej i jest 
niemal pewny utrzymania się 
w cyklu. Dziewiąty Peter Kilde
mand traci do niego bowiem aż 
16 punktów. - Ósemka jest już na 
wyciągnięcie ręki. Jestem więc 
bliski zrealizowania mojego celu 
na ten sezon - ocenił Polak. 

Podobny cel na ten rok zało
żył sobie wspomniany już Doyle. 
Australijczyk, na którego przed 
rozpoczęciem rywalizacji o me
dale mało kto stawiał, jest w tym 
momencie piąty. - Dla mnie dru
gie miejsce w Toruniu jest jak 
wygrana. Liczyłem na dobry wy
nik, ponieważ jechałem na swo
im torze. Po tym turnieju jestem 
już spokojny o miejsce w przy
szłorocznym Grand Prix 
i do Melbourne pojadę bez więk
szej presji. Występ wrodzinnym 
kraju będzie dla mnie dużym 
przeżyciem - podsumował 
Doyle. 

Dużym przeżyciem było tak
że oglądanie turnieju wToruniu, 
bo żużlowcy stworzyli na Moto-
Arenie rewelacyjne widowisko. 

Niemal w e  wszystkich wyści
gach walka trwała od startu 
do mety i, co warte podkreślenia, 
nie było ani jednego wypadku. 
Dziesiąte miejsce w tych pasjo
nujących zawodach zajął jadący 
z dziką kartą Piotr Pawlicki, któ
ry w ostatniej chwili zastąpił kon
tuzjowanego Pawła Przedpeł
skiego. Dla 2l-letniego zawodni
ka Fogo Unii Leszno było to świe
tne przetarcie przed przyszło
rocznym cyklem, w którym bę
dzie już startował jako stały 
uczestnik. 

Grand Prix Polski przejdzie 
do historii nie tylko ze względu 
na rozstrzygnięcia na torze, ale 
także dlatego, że wszyscy za
wodnicy wystąpili w jednako
wych kombinezonach. Identycz
nych jak ten, w jakim startował 
kontuzjowany obecnie Darcy 
Ward. Te wyjątkowe kevlary 
wkrótce trafią na licytację, zktó-

rej dochód zostanie przeznaczo
ny na bardzo kosztowne lecze
nie Australijczyka. # ©® 
Wyriktl. Nicki Pedersen (Dania) 19 
(233^3+3+3). 2. Jason Doyie (Australia) 18 
CU223+3+2), 3. Maciej Janowski (Polska) 11 
(03.U1+2+1), 4. Niels Kristian Iversen (Dania) 
10 (2.U0.2+2+0), 5. Andreas Jonsson (Szwe-
qa) Tl 03r23.2+0), 6. Oiris Hołder (Australia) Tl 
(3A3,2,2+1),7 Peter Kildemand (Dania) 11 
(222,U+1), 8. Greg Hancock (USA) 8 
(3,1,135*0), 9. Tai Woffinden (Wielka Brytania) 
8 (123,1,1), 10. Piotr Pawlicki (Polska) 7 
GAŻjO&IL Matej Zagar (Słowenia) 7 (1,1,1,3,1), 
12. Michael Jepsen Jensen (Dania)5(3,2A0,0), 
13. Tomas H. Jonasson (Szweqa) 5 (0,2,0,2,1), 14. 
Troy Batcheior (Australia) 3 (0,1,0,0,2), 15. Chris 
Harris (Wielka Brytania) 3 0 A110), 16. Krzysz
tof Kasprzak (Polska)l (0,0,d,1,0). 
Klasyfikaqa generalna! Woffinden 151 pkŁ, 
2. Hancock 126,3. Pedersen 124,4. h/ersen 105, 
5. Doyle103,6. Zagar 100,7. Janowski 95,8. 
Holder93,9. Kildemand 79,10. Jensen 7/,11. 
Jonsson 76,12. Batcheior 57,13. Harris 55,14. 
Jonasson 51,15. Kasprzak36,16. Hampel31. 

Piłka nożna - Ligi w Europie//Dwa gole Roberta Lewandowskiego// 

Dariusz Knopik 
dariusz.knopik@pomorska.pl 

ANGLIA. W klasyku Premier 
League Arsenał Manchester 
United w 225. derby dzielnicy 
Merseyside Everton zremisował 
zLiveipoolemlrl. 

Sergio Aguero pozazdrościł 
Robertowi Lewandowskiemu. 
Argentyński snajper strzelił 5 go
li dla Manchesteru City w meczu 
z Newcastle, wygranym przez 
The Citizens 6:1. Aguero potrze
bował na to 20 minut. Ciągle bar
dzo słabo spisuje się Chelsea. Mi
strzowie Anglii ulegli u siebie 
Southampton 1:3. Nie popisał się 

Artur Boruc. Polak był winny 
straty gola w meczu Bourne-
mouth - Watford 1:1. 
Pozostałe wynki: Norwich - Leicester1:2, 
Sunderiand - West Kam 22, Aston Villa - Stoke 
0:1, Crystal Pałace - West Bromwich Albion 2:0. 
FRANCJA. Ciągle w czołówce 
Ligue 1 utrzymuje się Rennes. 
Dziki, w których od 70. minut 
grał Kamil Grosicki, zremisowa
li na wyjeździe z Monaco 1:1. Po
lak zarobił żółtą kartkę. 
Pozostałe wynki: Lille - Montpellier 2:0, 
Olympique Lyon - Reims 1:0, Troyes - Guingamp 
0:1, Angers - Bastia 1:0, Gazelec Ajaccio - Toulouse 
2:2. 
HISZPANIA. Sevilla z Grzego
rzem Krychowiakiem pokonała 
Barcelonę 2:1. Polak rozegrał ca

ły mecz i należał do najlepszych 
na boisku oraz zobaczył żółtą 
kartkę. W innym klasyku 
Primera Division Athletic Bilbao 
wygrało z Yalencią 3:1. 
Pozostałe wyniki: Celta Vigo - Getafe 0:0, Rayo 
Vallecano - Betis Sewilla 0-2, Malaga - Sociedad 
3:1, Las Palmas - Eibar 0:2, Espanyol Barcelona -
Sporting Gijon 1:2, Granada - Deportivo La Coruna 
1:1. Mecz Atletico Madryt - Real Madryt zakończył 
się po zamknięciu wydania. 
HOLANDIA. W klasyku Eredivi-
sie Ajax Amsterdam przegrał 
z PSY Eindhoven 1:2. Arkadiusz 
Milik pojawił się na boisku do
piero w 74. minucie. Pomimo 
porażki Ajax pozostał liderem. 
NIEMCY. Wydarzeniem 8. kolej
ki Bundesligi był klasyk, w kto-

rym Bayern podejmował Bo-
russię Dortmund, wygrywając 
5:1 (dwa gole Lewandowskie
go). Hannover z Arturem 
Sobiechem grającym do 77. mi
nuty pokonał Werder Brema 1:0. 
Stuttgart, którego bramki strzegł 
Przemysław Tytoń, zanotował 
cenny wyjazdowy remis 2:2 
z Hoffenheim. Polak rozegrał 
dobre zawody. Paweł Olkowski 
wrócił do składu Koeln, które 
wygrało w Gelsenkirchen 
zSchalke3:0. 
Pozostałe wynid: Darmstadt - Mainz 2:3, Hertha 
Berlin - HSV 3:0, Borussia M-G - Wolfsburg 2:0, 
Ingolstadt - Eintracht Frankfurt 2:0. 
WŁOCHY. Niespodzianką 7. ko
lejki Serie Abyła wyjazdowa po

rażka Torino z Carpi 1:2. W eki
pie Byków cały mecz rozegrał 
Kamil Glik. Dla Carpi było to hi
storyczne zwycięstwo w elicie. 
W derby Werony Chievo zremi
sowało z Hellas 1:1. W Hellas re
zerwowym był Paweł Wszołek. 
Empoli z Łukaszem Skorup
skim wbramce i Piotrem Zieliń
skim w polu pokonało Sassuolo 
1:0. Zieliński zaliczył asystę, ale 
nie dokończył meczu, bo w 90. 
minucie ujrzał drugą żółtą kart
kę. Wojciedi Szczęsny po wyle
czeniu kontuzji wrócił do bram
ki Romy, która na wyjeździe po
konała Palermo 4:2. 

Pozostałe wynid: Udinese - Genoa 1:1, Sampdoria 
Genua-Inter Mediolan 1:1. 

W skrócie 

P I Ł K A  NOŻNA 

Robert Lewandowski 
jest na liście 
Robert Lewandowski znalazł 
się na wstępnej liście zawod
ników nominowanych do Zło
tej Piłki FIFA.Na liście nomi
nowanych znalazło się 58 
nazwisk. Są na niej: Lionel 
Messi i Cristiano Ronaldo, 
a także Andres Iniesta, Javier 
Mascherano, Ivan Raki-
tić, Neymar, Luis Suarez, 
Gareth Bale, Karim Benzema, 
Sergio Ramos, Luka Modrić, 
James Rodriguez i Toni Kroos. 
(STEN) 

http://WWW.gk24.pl
http://WWW.gp24.pl
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Piłka nożna //Ekstraklasa// 

Lider mocny. Ograł Wisłę w Gliwicach 
Skuteczna Lechia rozbiła w Białymstoku 

Jagiellonię 3:0. W Kielcach goli nie było 
Pogoń wciąż niepokonana - wygrała 

w Chorzowie z Ruchem 2:0 

Tl. kolejka 

Sławomir Stachura 
stachura@echodnia.eu 

Nie zwalnia tempa Poast Gliwi
ce. Lider pokonał u siebie 1:0 Wi
słę Kraków, a jedynego gola me
czu zdobył czeski napastnik go
spodarzy Martin Nespor. 

Ostatnia akcja 
Piast t o  prawdziwa rewelacja 
t e g o  s e z o n u  w ekstraklas ie  
i w sobotę znów nie zawiódł ki
biców. Podopieczni t renera  
Rodoslava Latała decydujący  
cios w ostatniej akcji pierwszej 
połowy. 

W t e d y  t o  rodak  trenera  -
Martin Nespor wykorzystał do
b r e  dośrodkowanie  Patrika 
Mraza i posłał piłkę d o  siatki 
z kilku metrów. 

Wisła t e ż  miała o k a z j e  
w t y m  spotkaniu, ale j e  zmar
nowała i poniosła drugą poraż
kę  w tym sezonie na wyjeździe, 
gdyż wcześniej przegrała z Gór
nikiem w Łęcznej. 

Dwa ciosy Japończyka 
Wciąż dobrze radzi sobie w roz
grywkach Pogoń Szczecin, jedy
ny już niepokonany zespół w ek
straklasie. 

W piątek wygrała w Chorzo
w i e  z Ruchem 2:0 p o  dwóch go
lach Japończyka Takafumi  
Akahoshi, w 23 i 4 5  minucie. 

Najpierw Akahoshi p o  do
brym podaniu i ograniu bram
karza „Niebieskich" posłał pił
k ę  d o  p u s t e j  bramki,  a t u ż  
przed przerwą p o  stracie piłki 
przez Macieja Urbańczyka Ma
teusz Matras idealnie obsłużył 
Japończyka i było 0:2. 

W ten sposób w meczu ek
straklasy podopieczni trenera 
Czesława Michniewicza p o  raz 
j e d e n a s t y  z rzędu  schodzili  
z boiska b e z  porażki, a gospo
darze  kończyli  m e c z  w dzie
wiątkę. 
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Wyniki n. kolejki 

B l l i i l i i s  
W środku Martin Nespor. strzelec zwycięskiego gola dla Piasta Gliwice w meczu z Wisłą Kraków. 

Zimny prysznic 
Ponad 11 tysięcy kibiców wybra
ło się na mecz Jagiellonii z dru
żyną Lechii Gdańsk w Białym
stoku. 

Dysponująca mocnym skła
dem Lechia, w której jest aż czte
rech graczy powołanych n a  naj
bliższe mecze reprezentacji ze  
Szkocją i Irlandią, nareszcie za
grała skutecznie i p o  przerwie 
wypunktowała  gospodarzy, 
a bramki zdobyli Michał Mak, 
Maciej Makuszewski i Grzegorz 
Kuświk. Dla Lechii była to dopie
ro pierwsza wygrana na wyjeź
dzie w tym sezonie, ale kto w i e  
j a k b y  się zakończyło spotkanie, 
gdyby Konstantin Vassiljev wy
korzystał w 4 5  minucie rzut kar
n y  dla Jagiellonii. 

Bez goli w Kielcach 
i w Mielcu 
Kibice Korony liczyli, że  tym ra
zem kielecka drużyna wykorzy
sta atut własnego boiska i poko
n a  Podbeskidzie Bielsko-Biała, 
mecz zakończył się jednak bez-

bramkowym remisem i Korona 
wciąż m a  tylko jedną wygraną 
u siebie w tym sezonie. 

Podziałem punktów zakoń
czył się też mecz w Mielcu, gdzie 
jako  gospodarz gra  Termalica 
Bruk-Bet Nieciecza. Be-
niaminek zremisował z Górni
kiem Łęczna 1:1 

W Lubinie 
Zagłębie Lubin d o  przerwy re
misowało bezbramkowo 
w derbach Dolnego Śląska. Ra
dość kibicom gospodarzy spra
wił Michał Papadopoulos zdo
bywając prowadzenie w 49. mi

nucie. Lubinianie jednak nie do
wieźli zwycięstwa do końca. Go
la na wagę  remisu zdobył Flavio 
Paixao 

Remis Górnika 
Górnik Zabrze podejmował mi
strza Polski sprzed dwóch lat, 
Legię Warszawa. Choć gospoda
rze są na dnie tabeli, szybko zdo
łali objąć prowadzenie w t y m  
spotkaniu. Na gola Nikolicia na
tychmiast  odpowiedział do
świadczony Radosław 
Sobolewski. Wyrównać zdołał 
jednak Nikolić. # 
(STEN) ©® 

Ekstraklasa 

Lotto 

Multi Multi7,8,9.18,19.21.27,33.35. 
40,42,44,46,47,51.55,56,65,66,70 
Plus 7 
• s o b o l a  
Multi Multi (21.40)3,4,7,8,13,16,17. 
22,28,32,33,37,44,46,51,58,71,75, 
76,80 Plus7 
Multi Multi (14.00)1,3,4,7,27,29,30, 
34,40,41,43,44,47.50,54.55,60, 
64,72,73 Plus 73 
Lotto9,10,30,35,37,48 

Lotto Plus2,10,11,24,38,39 
Mini Lotto 5,12.17,20.23 
Kaskada 
1,4,6,10,15,17,18,19,20.21,23,24 
• piątek 
Multi Multi 2,12,13,14,30,32,34,41, 
46,47,52,55,57,62,64,67,70,72,73, 
78 Plus 47 
Mini Lotto19,23,29,35,36 
Kaskada 
1,2,3,4,6,7,12,14,15,16,17,18 
(STEN) 

1. Piast Gliwice 11 27 18-11 9 0 2 
2. Pogoń Szczecin 11 21 17-10 5 6 0 
3. Legia Warszawa 11 17 24-13 4 5 2 
4. Zagłębie Lubin 11 16 18-17 4 .. 4 3 
5. Cracovia 10 15 15-13 4 3 3 
6. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 11 15 14-15 4 3 4 

7. Wisła Kraków 11 14 19-11 3 6 2 
8. Lechia Gdańsk 11 14 16-12 3 5 3 
9. Jagiellonia Białystok 11 14 15-17 4 2 5 
10. Korona Kielce 11 14 9-11 3 5 3 
11. Górnik Łęczna 11 14 12-15 4 2 5 
12. Śląsk Wrocław 11 13 15-18 3 4 4 
13. Ruch Chorzów 11 13 14-18 4 1 6 
14. Podbeskidzie Bielsko-Biała 11 11 9-20 2 5 4 
15. Górnik Zabrze 11 7 13-19 1 5 5 
16. Lech Poznań 10 5 6-14 1 2 7 
1 miejsce - eliminacje Ligi Mistrzów: 2-3 - eliminacje Ligi Europy, 15-16 - spadek _ _ _ _ _  
Po sezonie zasadniczym tabela zostanie podzielona na grupę mistrzowską (drużyny 1-8) i grupę spadkową (9-
16). Wisła i Górnik Zabrze zostały ukarane odjęciem jednego punktu za niespełnienie wymogów licencyjnych. 
Najlepsi strzelcy: 10 - Nemanja Nikolić (Legia), 6 - Martin Nespor (Piasty - Michał Papadopulos (zagłębie), 
hukasz Zwoliński (Pogoń), 4 - Rafał Boguski (Wisła), Paweł Brożek (Wisła), Maciej Gajos (Jagiellonia, Michał 
Przybyła (Korona), Mariusz Stępiński (Ruch), Mateusz Szczepaniak (Podbeskidzie). 
W następnej kolejce. 16.10: Lechia - Górnik Z. (godzina 18), Śląsk - Korona (20.30), 1710: Podbeskidzie -
Piast (1530), Lech - Ruch (18), Górnik Ł. Jagiellonia (18), 18J0: Wisła - Termalica (15.30), Legia - Cracovia (18), 
19.10:Pogoń-Zagłębie(18) ' 

Ruch Chorzów 0(0) Wisła Kraków 

Pogoń Szczecin 

Lechia Gdańsk 
BramkŁ 0:1 Michał Mak 66,0:2 Maciej 
Makuszewski 76,0:3 Grzegorz Kuświk 90 
JagłelonfcL Drągowski - Modelski , Madera, 
Augustyniak, Tomasik - Frankowski (46. Mackie
wicz), Romańczuk, Grzyb, Vassiljev (67. 
Mystkowski ), Grzelczak (80. Góralski )-
Cernych 

fc Marić - Wojtkowiak, Janicki .Gerson , 
Wawrzyniak - Makuszewski, Łukasik (85. 
Kovacevic), Borysiuk , Krasić (60. Peszko), Mak -
Kuświk . 

Szymon Marciniak (Płock) 
111195. 

Górnik Łęczna 

t Nowak-Fryc, Stano , Sołdecki, 
Jarecki - Plizga , Kupczak, Babiarz, Kędziora (56. 
Licka), Biskup (68. Smuczyński) - Juhar (82. 
Drozdowie ). 

dzówi1818. 

Korona Kielce 

Podbeskidzie B-Biała 
t Małkowski - Fertovs, Dejmek, Wilusz, 

Sylwestrzak -Pawłowski(64.Pilipczuk), 
Jovanovic , Grzelak, Cebula (73. Przybyła), 
Sierpina - Cabrera (81. Aankour). 

0(0) 
2(2) 1:01:0 Martin Nespor 45. 

BramkŁ 0:1 Takafumi Akahoshi 23,0:2 
Akahoshi 45. 
Rudt: Putnocky - Konczkowski, Grodzicki 

*[70], Cichocki, Szyndrowski #[90]-
Mazek (69. Gigołajew), Surma, Urbańczyk (46. 
Iwański), Lipski, Zieńczuk (86. Szewczyk) -
Stępiński 
Pogofc Kudła - Rudol, Czerwiński, Fojut, Lewan
dowski - Murayama (65. Małecki), Murawski, 
Matras, Akahoshi (84. Walski), Frączczak -
Listkowski (56. Zwoliński). 
Sędziował: Sebastian Krasny (Kraków). Wl-
<fata6377. 

Jagiellonia Białystok 0(0) 

t Szmatuła - Pietrowski, Osyra, Korun, 
Hebert, Mraz - Vacek (77. Mak), Murawski, Zivec 
-Bariśić (90. Moskwik), Nespor (67. Badia). 
WhbCierzniak-Jovic ,Guzmics,Sadlok , 
Buriiga - Boguski, Mączyński (90.Kuczak), 
Uryga (75. Marszalik), Popovic (83. Crivellaro), 
Guerrier-Brożek . 

Jarosław Przybył (Kluczbork). VM-
8909. 

1(0) Zagłębie Lubin 

Śląsk Wrocław 1(0) 
:1:0 Michał Papadopulos49,1:1 Flavio 

Paixao79. 

3(0) 

e: Forenc - Todorovski, Guldan, Dąbrow
ski, Cotra - Janus (87. Woźniak), Kubicki , 
Tosik .Piątek(71.Piątek),Janoszka (81. 
Vlasko) - Papadopulos. 

Pawełek - Zieliński, Celeban .Pawelec, Du
du-Paixao, Hołota .Kokoszka ,Gecov(55. 
Grajciar), Machaj (55. Kiełb) - Biliński (83, Idzik). 

Bartosz Frankowski (Toruń). 
=10482. 

2(2) Górnik Zabrze 

Legia Warszawa 2(2) 
BMfflkl 1:0 OłeksandrSzeweluchin 5,1:1 
Nemanja Nikolić 20 z karnego, 2:1 Radosław 
Sobolewski 31,2:2 Nikolić 40. 

Termalica B.-Bet Nieciecza 1(1) 

1(1) 
Bfinl±1:0 SilvioRodić5 samobójcza., 1:1 Jakub 
Świeraok9. 

c Rodić - Mierzejewski (79. Sasin), Bielak, 
Bozić, Leandro - Bonin (86. Kalinowski), 
Nikitovic , Pruchnik (82. Bednarek), Nowak, Pie-
sio - Świerczok. 

Mariusz Złotek (Stalowa Wola. Wi-

tKasprzik -Widanow .Kopacz, 
Danch, Szeweluchin, Kosznik - Gergel, 
Sobolewski (74. Przybylski), Kwiek 1 [801 
Madej (77. Ćerimagić) - Korzym (58. Magiera). 
Legfct Kuciak - Broź, Rzeźniaak, Pazdan, Brzyski 
- Guilherme (58. Duda), Makowski (81 Vranjes), 
Jodłowiec, Prijovic, Kucharczyk (43. Trickovski) -
Nikolić. 
Sędziował: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów: 
8570. 

Cracovia Kraków 

Lech Poznań 

sZubas - Pazio, Nowak, Kolcak , 
Mójta - Sokołowski , Możdżeń (90. Kołodziej), 
Kato , Szczepaniak, Kowalski (81. Adu Kwame) -
Demjan(61.Deja). 

Krzysztof Jakubik (Siedlce). 
5404. 

id) Piast Gliwice 

Możemy ograć Szkotów 

# Dariusz 
Wdowczyk, by
ły reprezentant 
Polski: - powin
niśmy poczekać 
do końca elimi
nacji. Co prawda nad Szkotami 
mamy przewagę, a trzecie miej
sce osiągniemy nawet bez po
mocy rywali, ale powinniśmy 
grać o całą pulę, czyli o zwycię
stwo w grupie. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:stachura@echodnia.eu
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tw W każdy piątek bezpłatny dodatek Tete Program 
Najlepszy przewodnik po programie telewizyjnym. 

imieniny: Apolinarego, Fausta, Flawii,Igora, Justyna, Konstansa, 
Przysłowia: Cicha świnia głęboko ryje. Głupi nie studiuje prawa, ale i tak 
swoje wie. Po godzinach 

Program TV na poniedziałek 

&00 Wiadomości 8J0 Pogoda 
poranna 820 Polityka przy ka
wie 840 Podróże w przeszłość 
855 Ranczo KKOO Tysiąc i jed
na noc 1055 Wspaniałe stulecie 
- telenowela Turcja 12jOO Wia
domości 12J0 Agrobiznes 1235 
Przepis dnia 1245 Cudowny świat 
przyrody1400Tysiąc i jedna noc 
- serial obyczajowy 1450 Wia
domości naukowe 15jOO Wiado
mości 1520 Okrasa łamie przepi
sy 1555 Wspaniałe stulecie 1700 
Teleexpress1725Jaka to melodia? 
1755 Klan - telenowela Polska 
1830 Świat się kręci 1935 Przepis 
dnia 1930 Wiadomości 2025 Hi
tler przed sądem - dramat histo
ryczny Wielka Brytania 201122DO 
Portret żołnierza 23J5 Histeria. 
Romantyczna historia wibratora -
komedia Wielka Brytania/Fran
cja/Niemcy/Luksemburg/Szwaj
caria 20111.00 Fighting. Miejskie 
walki - film sensacyjny USA 2009 
250 Podróże w przeszłość 3J0 
Notacje 325 Świat się kręci 410 
Zagadkowa Jedynka 

540 M jak miłość - serial obycza
jowy Polska 635 Coś dla Ciebie 
705 M jak miłość - serial oby
czajowy Polska 8J00 Pytanie na 
śniadanie HOO Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy Polska 1135 
Postaw na milion 1235 Imperium 
miłości - telenowela Turcja 1330 
Wojciech Cejrowski- boso przez 
świat 1405 Moje 600 gramów 
szczęścia 1450 Imperium miłości 
- telenowela Turcja 1550 Pano
rama- kraj 16J0 Reporter Polski 
1640 Rodzinka.pl - serial kome
diowy Polska 17B Moje 600 gra
mów szczęścia 1&00 Panorama 
1850 Jeden z dziesięciu 1925 
Barwy szczęścia - serial obycza
jowy Polska 2045 M jak miłość 
- serial obyczajowy Polska 2140 
Kulisy serialu „M jak miłość" 2150 
Tomasz Lis na żywo 2255 Koniec 
prasy. Dziennikarstwo w XXI wieku 
2355 Skandal - serial obyczajowy 
USA050Czas honoru. Powstanie 
- serial wojenny 150 Plac Zbawi
ciela - dramat obyczajowy Polska 
2006 345Tomasz Lis na żywo 

&00 Nowy dzień z Polsat News 
&00 Trudne sprawy - serial fabu-
lamo-dokumentalny 9.00 Mala
nowski i Partnerzy - serial fabular
no-dokumentalny 1&00 Dzień, 
który zmienił moje życie 1100 
Dlaczego ja? HOO Pielęgniarki 
- serial fabularno-dokumental
ny 0 0 0  Trudne sprawy 1400 
Pierwsza miłość - serial obycza
jowy Polska 1440 Słoiki - serial 
fabularno-dokumentalny 1550 
Wydarzenia 16J5 Interwencja 
1630 Malanowski i Partnerzy -
serial fabularno-dokumentalny 
1700 Poznaj swoje prawa - serial 
fabularno-dokumentalny 18.00 
Pierwsza miłość - serial obycza
jowy Polska 1850 Wydarzenia 
1930 Świat według Kiepskich -

Nasze 
rekomendacje 

TVN7 20.00 
Oko za oko 
Karen jest świadkiem morder
stwa popełniony na jej córce. 
Sprawca zostaje zidentyfikowany, 
ale udajemu się uniknąć kary. 

Polsat 20.05 
Iluzja 
Czwórka iluzjonistów dokonuje 
rabunków w trakcie przedsta
wień. Z braku dowodów policja 
musi uwolnić aresztowanych. 

TVP1 20.25 
Hitler przed sądem 
Prawdziwa historia prawnika 
Hansa Littena, który odważył się 
wystąpić przeciwko Hitlerowi. 
Akcja rozgrywa sięw1931 roku. 

serial komediowy Polska 20.05 
Iluzja - thriller USA/Francja 2013, 
reż. Louis Leterrier, wyk. Jesse 
Eisenbeig, Mark Ruffalo, Woody 
Harrelson2235Spis drani - thriller 
USA2011020Naprzeciw ciemno
ści - film sensacyjny USA/Rumunia 
2009 230Tajemnice losu 

TVN 
6.20 Mango- Telezakupy 7.25 
Detektywi - serial fabularno-
dokumentalny 8.00 Dzień 

Dobry TVN 10.55 Kuchenne 
rewolucje 1135 Obce niebo-
filmowa podróż 12.25 Szpital 
- serial fabularno-dokumental-
ny 1325 Ukryta prawda - serial 
fabularno-dokumentalny 1425 
Rozmowy w toku 15.25 Szkoła 
- serial fabularno-dokumental
ny 16.25 Ukryta prawda - serial 
fabularno-dokumentalny 17.25 
Singielka - telenowela Polska 
18.00 Szpital - serial fabular
no-dokumentalny 19.00 Fakty 
1935Sport 1950 Uwaga! 20.10 
łia Wspólnej - serial obyczajowy 
Polska wyk. Ilona Wrońska, Ja
kub Wieczorek, Marta Wierzbic
ka 2050 Ten moment - serial 
fabularno-dokumentalny 2130 
Top Model 2230 Na językach 
2330 Revolution - serial SF 

USA 030 Mroczne zagadki Los 
Angeles - serial sensacyjny USA 
130 Co za tydzień 100 Uwaga! 
225 Sekrety magii 145 Rozmo
wy w toku 

8.05 Jake i piraci z Nibylandii 
- serial animowany USA 835 
Kacper: szkoła postrachu - se
rial dla dzieci USA 9.00 Dom 
nie do poznania 10.00 Kotka 
- telenowela Meksyk 11.00 Dzi
kie serce - telenowela Meksyk 
12.00 Detektywi w akcji - serial 
akcji Polska 13.00 Policjantki i 
policjanci - serial obyczajowy 
Polska 14.00 STOP Drogów
ka 15.00 Dom nie do pozna
nia 16.00 Kotka - telenowe
la Meksyk 17.00 Dzikie serce 
- telenowela Meksyk 18.00 
Detektywi w akcji - serial ak
cji Polska 19.00 Policjantki i 
policjanci - serial obyczajowy 
Polska 20.00 Śmierć na 1000 
sposobów 21.00 Światowe re
kordy Guinnessa 22.00 PL do 
zobaczenia 2220 Galileo 0.20 
Spadkobiercy 1.20 STOP Dro
gówka 120 Interwencja 

10.30 Co niesie dzień 11.00 
Diagnoza zdrowia 11.30 Prze
chodzień codzienny 1140 Mło
dzież kontra 1140 Dziennik re
gionów 12.50 Agrobiznes 13.25 
Plebania - telenowela Polska 
14.20 Dziennik regionów 
14.30 Ścieżką przez las 14.55 
Z naturą na co dzień 15.40 Mi
sja: integracja 16.00 Telekurier 
1630 Czas na pracę! Praca na 
czasie! 17.00 Głos widza 17.10 
Kwalifikacje dla każdego 17.20 
Dziennik regionów 17.30 Ra
port z Polski 22.15 Dziennik re
gionów 22.45 Echa dnia 23.15 
Telekurier 2345 Ścieżką przez 
las 0.05 Z naturą na co dzień 
0.55 Przystanek Ziemia 1.25 
Kultowe rozmowy 155 Dzien
nik regionów 2.20 Echa dnia 
2.50 Telekurier 3.10 Głos widza 
3.20 Czas na pracę! Praca na 
czasie! 3.50 Raport z Polski 

1030 Co niesie dzień HOO Dia
gnoza zdrowia 1130 Przecho
dzień codzienny 1140 Młodzież 
kontra 1240 Dziennik regionów 
1250 Agrobiznes 1325 Pleba-
nia1420 Dziennik regionów 
1430 Ścieżką przez las 1455 Z 
naturą na co dzień 1540 Misja: 
integracja HLOO Telekurier 1630 
Czas na pracę! Praca na czasie! 
1700 Głos widza 1710 Kwalifika
cje dla każdego 1720 Dziennik 
regionów 1730 Raport z Polski 
18J05 Świat nie jest taki zły 1830 
Panorama 19,00 Forum Panora
my 1930 Reportaż 2000 Teleza-
kupy 2030Tak czy inaczej 2100 
Reportaż 2U5 Rozmowy o nadziei 
2130 Forum Panoramy 2145 Pa
norama 2215 Dziennik regionów 
2245 Echa dnia 2315 Telekurier 
2345Ścieżką przez las 

Pogoda 

Krzysztof  
Ścibor  < 
Biuro C a i v u g  

Poniedziałek 

Pogoda dla Pomorza 
Prognoza dla Bałtyku 

Stan morza (Bft) 

Siła wiatru (Bft) 

Kierunek wiatru 

Pogoda dla Polski 

U 1014 hPa I 

X 
10 km/h 

o asm 
Świnoujście 

N a d  P o m o r z e  dociera 
powietrze z n a d  
zachodniej  Europy. 
R a n e k  mglisty. W 
ciągu dnia będzie 
pogodnie i sucho. 
Temperatura wzrośnid  
d o  15:19°C. W i a t r  
północno-zachodni, 
słaby. W nocy więcej  
chmur  i b e z  opadów. 
Jutro zachmurzenie  
umiarkowane n a  
pojezierzach możl iwe 
są przelotne opady 
deszczu.  N a  termo
metrach d o  16:18°C. 
W i a t r  si lniejszy w s c h .  

pogodnie zachmurzenie umiarkowane 

ciągły deszcz ^ ciągły deszcz i burza 

mgła V marznąca mgła śliska droga 

| 119 ° I temp. w dzień i l f l  temp. w nocy 

SSEE1 
Ustka 

Kołobrzeg 
o Rewal asm 

Darłowo 0 

I I  ffiiH Sławno 

Mielno —. 
^KOSZALIN 

Białogard 

%u, 

: 

Łe°b=asBaiwiadysiawowo 

Wejherowo ^ 

, ': szos 
GDAŃSK l i  t f U M i  Kai?uzy 

Połczyn-Zdrój 

Bytów 

mm 
Człuchów 

Kościerzyna 

o 
;1 8°iF$ slar°8ard 

t ™  Drawsko 
Pomorskie mm 

\ 
5 km/h 

i i i  * 3 1  

^ 0 c m  

# 0 cm # 0 cm 

BSSEI 
Stargard TOflSS 

Szczeciński ' & 

m a m a  
Wałcz -

1 8 °  1 0 °  8 ° 8 ° 8 10°  

przelotny deszcz 

przelotny śnieg 

marznąca mżawka 

temp. wody 

przelotne deszcze i burza pochmurno mżawka 

przelotny śnieg z deszczem ciągły śnieg z deszczem 

marznący deszcz zamieć śnieżna A opad gradu \ kierunek i prędkość wiatru j 

grubość pokrywy śnieżnej i f l i i  | t p a  ciśnienie i tendencja 

Gdańsk 1 7 °  

Kraków 2 0 °  

Lublin 2 0 °  

Olsztyn 1 8 °  

Poznań 2 0 °  

Toruń 1 9 °  

Wrocław 

W a r s z a w a 2 0  

22° 2 2  

Karpacz 2 1 °  2 0 °  

Ustrzyki Dolne 1 9 °  1 8 °  

Zakopane 1 5 °  1 6 ?  

Krzyżówka codzienna nr 550 

• 1 • 2 • 3 • 4 5 6 7 

8 • • • 
• • • • • • 9 

10 11 12 • • 
• • • • • 13 

14 • 15 • 16 • • 
17 • • • • 18 • 

• • 19 20 I 
22 r 

• • • 23 

24 • • • • 
Poziomo: 
4. początek rzeki, 
8. zarys postaci, 
9. rozwija się z pąka, 
10. wiązka żyta lub 
pszenicy, 
13. pod nosem 
Chaplina, 
16. obrotowe w ban
ku. 
17. wpływy, znajomoś
ci, 
19. żartobliwie o ko
bietach, 
22.  dzieło z dorobku 
Matejki, 

23. znak w postaci 
przecinka i kropki, 
24. przywódca zbój
ników tatrzańskich. 
Pionowo: 
1. pieszczotliwie o kun
delku, 
2. wolny chód kaszta
na, 
3. wypełniony owsem 
dla konia, 
5.  na dłoni boksera, 
6. kowbojskie spodnie, 
7. nauka o świetle, 
U. po wejściu na dzie
siąte piętro. 

12. lecą w pończosze, 
14. zawczasu wyłącza 
budzik, 
15. stosowanie prze
mocy fizycznej. 
18. rządy twardej ręki, 
2 0 .  leśny ul. 
21.szybko,czyliwte... 
Rozwiązanie nr 549: 
• P • U • U • K A N 6 0 0 
Ś L U S A R z • L • A • M 
• A • T • N • • B U Ź K A 
A N N A M A R A • N • 8 
• B • • E • < • T W S T 
0 • K • D 0 K E R • K • A 
W 1 A R A • A • 0 • • G • 
A • P • L E W 0 8 K R t T 
C Ó R K 1 • • s • 0 • Ś • 
J • Y • E • M A D R A L A 
A B 8 U R D • • T E 

Horoskop dnia 

WODNIK (20.01-18.02) 
Czeka cię jeden z bardziej po

myślnych dni w ostatnim czasie. Pa
miętaj jednak, że szczęściu trzeba 
pomóc! Trochę odwagi! 

RYBY (19.02-20.03) 
# Zapowiedź sukcesu finansowego, 
ale w dalszej perspektywie. Być mo
że będziesz musiał podjąć dzisiaj 
ważną decyzję. 

BARAN (21.03-19.04) 
# Zegar tyka. Wszystko wokół 
wskazuje, że t o  j u ż  najwyższy czas, 
by podjąć próby ustatkowania się. 
Życie singla nie ma aż tyle plusów... 

BYK (20.04-20.05) 
§ Uważaj na nieznajomych. Ktoś, 
kto wydaje się życzliwy i dobrze na
stawiony. może mieć złe intencje 
wobec ciebie. 

BLIŹNIĘTA (21.05-21.06) 
Dzisiaj ktoś bliski może oczekiwać 

o d  ciebie rady lub wsparcia. Uważaj 
na zdrowie, zbyt lekki ubiór może ci 
zaszkodzić. 

RAK (22.06-22.07) 
Dzisiaj jest dobry dzień, byś wziął 

się d o  spraw, które do tej pory odkła
dałeś. Zrób t o  teraz, a pozbędziesz 
się znacznego ciężaru! 

LEW (23.07-22.08) 
eNajwyższy czas, żebyś zwolnił 
nieco tempo. Praca nie ucieknie, 
a relacje z bliskimi niekiedy trudno 
naprawić. 

PANNA (23.08-22.09) 
# Uważaj na niejasne sytuacje 
w kontaktach z firmami. Zawsze żą
daj potwierdzenia, by uniknąć póź
niejszych kłopotów. 

WAGA (23.09-22.10) 
# W  życiu zawodowym może ci się 
dzisiaj przytrafić niewielkie potknię
cie. Wyciągnij z niego lekcję i korzyść 
na przyszłość. 

SKORPION (23.10 - 21.11) 
# Dzięki swojej pogodzie ducha 
i życzliwości zyskasz nowego przyja
ciela. Będziesz mógł na niego liczyć 
w trudnych sytuacjach. 

STRZELEC (22.H-21.12) 
# Trzymaj swoje nerwy na wodzy. 
Niepotrzebnym słowem albo ge
stem możesz wyrządzić komuś dużą 
przykrość. 

KOZIOROŻEC (22.12-19.01) 
Zbytnia rozrzutność nie jest mile 

widziana, ale raz na jakiś czas mógł
byś sprawić bliskim drobny prezent. 
Liczy się pamięć! 
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Krzyżówka panoramiczna 
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Litery w polach oznaczonych kropką, czytane poziomo, utworzą roz
wiązanie - imię i nazwisko polskiego reżysera. 

Krzyżówka z hasłem 
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Literyzpól ponumerowanych wprawymdolnym roguodldo23 
utworzą rozwiązanie. 

Poziomo: 
3) chytry fortel, 
7) Donald z kreskówek, 
8) wymarły kuzyn słonia, 
9) mało istotna sprawa, błahostka, 
10) woreczek na pieniądze. 
12) zagorzały wielbiciel, 
14) maszyna do obróbki metalu, 
16) węgierska potrawa z papryką, 
19) datek na szczytny cel, 
20) kłopot z zębami, 
21) imię Krakowskiej, aktorki, 
22) śledź zwinięty w rulonik. 

Pionowo: 
1) karciana wróżba, 
2) aktywny członek organizacji. 
3) kontrabanda, 
4) autor „Damy kameliowej", 
5) zbiorek wierszy, 
6) danie wjadłospisie, 
11) impreza ku czci, 
12) prawie lekarz, 
13) parlament w USA, 
15) kabina, w której siedzą piloci, 
17) w parze z Metodym, 
18) kamień w pierścionku. 
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Początek wpisywania odgadniętych wyrazów w polach z kreską, 
kierunek zegarowy. Litery z kolorowych pól, czytane rzędami, utwo
rzą rozwiązanie. 

Krzyżówka A-Ź 

ż e * 

m * 
• m 

* 

A m m 

a m 

# * m 

* 

t * 

* 

Każdy odgadywany wyraz (w na
wiasie liczba liter)zaczyna się lite
rą poprzedzćgącą określenie. Miej-
sce wpisywania do odgadnięcia. 
Litery wpoladizkropką, czytane 
rzędami, utworzą rozwiązanie. 
A) rynek w starożytnej Grecji (5), 
B) gwiazda filmu „Wejście smoka" (8), 
C) fartuch ochronny (6), 
D) rodzaj anteny (5), 
E) ceniona polska poetka i autorka 
piosenek (9), 
F) auto rodem z Włoch (9), 
G)... Miklaszewski, rysownik(6), 
H) rytualne samobójstwo w Japonii 
(8), 
I) nie słuchał rad Dedala (4), 
J) wyspa jak gatunek rumu (7), 

K) pomarańczowa odmiana jabłek 
(5), 
L) babie przychodzi jesienią (4), 
Ł) ośla dla początkujących narciarzy 
(6), 
M) wyciąga królika z kapelusza (5), 
N) metal na monety (6), 
O) śnieg gromadzący się na gałę
ziach (5). 
P) Okęcie lub Gdynia (4), 
R) słuszność poglądu (5), 
S) sędziwy wiek (7), 
T) cesarz rzymski upamiętniony ko
lumną (6), 
U) nie posiada żadnego majątku (5), 
W) pojazd do równania drogi (5). 
Z) konglomerat różnych substancji (6), 
Ż) wgłowie kawalarza (4). 

Jolka 

Litery z pól ponu
merowanych od 
Ido 9 utworzą roz
wiązanie. 
W przypadkowej 
kolejności: 
-sąsiadka Niemki, 
-byłnimWinnetou, 
-oby krociowe z inte
resu, 
-człowiek hałaśliwy. 
lubiący wszczynać 
awantury, 
-stanchaosu i niepo
rządku, 
-decydujący punkt 
w judo, 
- do pisania z wymiennym wkładem, - ręczny pistolet automatyczny. 
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Strzałka 
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Litery w polach ze strzałką, prze
niesione do kratek poza diagra
mem. utworzą rozwiązanie. 
Poziomo: 
1) pociecha dziadków, 
4) dawna osada obronna, 
5) przełożonyjuhasów. 

2) ogólnie przyjęta zasada, 
3) piłkarze Adama Nawałki. 
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Litery z pól ponumerowanych 
od Ido 16 utworzą rozwiązanie -
imię i nazwisko aktora. 
Poziomo: 
7) narzędzie do wiercenia otwo
rów, 
14) moment ostateczny. 
Pionowo: 
1) wylewa łzy z byle powodu, maz
gaj. 
8) całodzienne utrzymanie, wyży
wienie. 

Krzyżówka z linią 

Litery czytane wzdłuż prze
rywanej linii utworzą roz
wiązanie. 
Poziomo: 
4) kieliszek wódki dla spóźnial
skiego, 
5) świadoma dezorganizacja 
pracy, 
6) przedni ząb. 
Pionowo: 
1) zarządzana przez probosz
cza, 
2) wolne na koniec zebrania, 
3) wysyła list lub paczkę. 
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Szyfrogram 

Rozwiązaniem jest przysłowie ose-
tyńskie. 
1) prowadzi próżniacze życie: Tl -12 -13 
-1-2-3, 
2) kłótliwa niewiasta: 4 -10 -18 -19 -
5, 
3) prawy prosty na ringu: 9-16-17-15, 
4) wydłużona przy fraku: 6-14-23-
21, 
5) impreza turystyczna: 7-8-20-22. 
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