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Chorzy na raka zastali 
zamknięte drzwi w Sidesie 
# Zamknięto jedną z dwóch poradni onkologicznych w Słupsku. To dramat chorych 

Zdrowie 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Chorzy na nowotwory z dnia na dzień 
stracili lekarza. Poradnia onkologicz
na Sides przy ul. Moniuszki w Słupsku 
została nagle zamknięta. 

- Jestem ich pacjentką i jak wiele 
osób zostałam pozbawiona dostępu 
do lekarza specjalisty. Aby gdzieś in
dziej kontynuować leczenie, muszę 
dostarczyć dokumentację medyczną, 
która z braku lekarza prowadzącego 
nie może zostać wydana. Z dnia 
na dzień zostaliśmy zostawieni sami 
sobie - zaalarmowała nas pani Anna. 

Próbowaliśmy się skontaktować 
z lekarzami prowadzącymi praktykę 
w Niepublicznym ZOZ Sides. Po kilku 
próbach udało się nam dodzwonić 
do poradni, gdzie informację o zam
knięciu przychodni potwierdzo
no i powiedziano, że oświadczenie 
na ten temat otrzymamy e mailem. 
Niestety, nie nadszedł. 

Informacja o zamknięciu poradni, 
która co roku przyjmowała około 1,5 
tys. pacjentów wymagających lecze
nia onkologicznego i prowadziła diag
nostykę, leczenie onkologiczne i am
bulatoryjną chemioterapię, zaskoczy
ła też pomorski oddział Narodowego 
Funduszu Zdrowia, który finansuje le
czenie chorych. 

- Spółka cywilna OnkoMed prowa
dząca poradnię Sides w Słupsku nagle 
poinformowała nas o zakończeniu dzia
łalności z dniem 30 września - mówi Ma
riusz Szymański, rzęcznik pomorskie
go oddziału NFZ. - Jako powód podano 

U W A G A  / 

Z dniem 01 października 2015 roku 
Poradnia Onkologiczna NZOZ "SIDES" 

została zamknięta i nie świadczy już 
usług w ramach umowy z 

Marodowym Funduszem Zdrowi " 

*9 

• Od początku miesiąca pacjenci poradni onkologicznej Sides przy ul. Moniuszki, zamiast porady u lekarza, otrzymują 
taką informację 

wyprowadzenie ze spółki udziałów jed
nego z członków, co spowodowało brak 
możliwości kontynuowania działalnoś
ci. Tym samym przestała obowiązywać 
umowa z NFZ na finansowanie leczenia 
pacjentów tej poradni. 

W te j  sytuacji warunki leczenia 
chorych onkologicznie ze Słupska i re
gionu drastycznie się pogorszyły. Mo
gą oni szukać pomocy w poradni pro
wadzonej przy szpitalu na ul. Hubal-
czyków. Tam jednak kontrakt może 
być niewystarczający, b y  wszystkich 
objąć leczeniem. 

- Będziemy prowadzić rozmowy ze 
szpitalem, by zwiększyć ten kontrakt. 
Nie wiemy jeszcze, czy szpital się zgo
dzi, bo może np. nie mieć wystarczają
cej liczby personelu - mówi Mariusz 
Szymański. - Jeśli te rozmowy się nie 
powiodą, będziemy wszczynać nowe 
postępowanie konkursowe na realiza
cję leczenia onkologicznego na tym ob
szarze. To jednak będzie czasochłonne. 

Na razie szpital zapewnia, że pa
cjenci onkologiczni do poradni zosta
ną zarejestrowani na wizytę na najbliż
szy możliwy termin. Teraz średni czas 

oczekiwania na wizytę chorego stabil
nego wynosi 15 dni, natomiast w przy
padku pilnym sześć dni. 

Rzecznik NFZ twierdzi, że fundusz 
uzyskał od prowadzących Sides za
pewnienie, że chorzy mogą odbierać 
dokumentację medyczną, która 
umożliwi im leczenie w innej porad
ni. - Poradnia ma obowiązek ją wydać. 
Jeśli będą z tym kłopoty, proszę o kon
takt z nami pod nr. tel. 58 3218 675 lub 
26 - mówi Mariusz Szymański. # 
©<£> 
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Oskarżony 
przeprosił ofiarę 
Z WOKANDY/SŁUPSK. Przed sądem 
okręgowym rozpoczął się wczoraj 
proces o drugi napad na ustecki sa
lon gier. # STR.3 

EDUKACJA/SŁUPSK. Kilkadziesiąt 
osób więcej niż rok temu złożyło doku
menty na AP. Hitami są pedagogika 
i pielęgniarstwo. STR.5 

AKCJA REDAKCJA/SŁUPSK. Będzie jaś
niej. Zarząd Infrastruktury Miejskiej 
uzupełni lub wymieni żarówki 
w lampach ulicznych. STR.8 

RAPORT/SŁUPSK. Studiowanie to nie 
tylko zdobywanie wiedzy, ale również 
spore wydatki. Sprawdziliśmy, ile 
kosztuje życie studenta. # STR.10 

WYDARZENIE KULTURALNE/SŁUPSK. 
Trzy dni będzie trwał 11. Jesienny Prze
ciąg Gitarowy. Rozpocznie się 15 bm.  
koncertem Tribute to Nat King Cole 
w sali filharmonii. # STR. 26 

Uczymy zawodu, ale 
mamy mniej uczniów 
niż kiedyś, bo młodzież 
po gimnazjach idzie 
do liceów 
Rozmowa 
Roman Hennig STR. 2 
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Anna 
Czerny-Marecka 

W głowie się nie 
mieści, że tale 
robią lekarze 

T o, co zdarzyło się mię
dzy wspólnikami po
radni SIDES w Słupsku 

i spowodowało jej nagłe zam
knięcie (piszemy o tym 
na stronie l), nie jest ani moją, 
ani pacjentów sprawą. Nie 
chcę więc w to wnikać, ale nie 
rozumiem, jak lekarze mogli 
tak z dnia na dzień pozostawić 
bez żadnej pomocy ciężko 
chorych ludzi. Nie wierzę, że 
nie można było jakoś tego 
w cywilizowany sposób zała
twić. Przecież tu chodzi nie 
o chorych na jakieś banalne 
przypadłości, ale o ludzi wal
czących z nowotworami. Dla 
których każdy dzień zwłoki 
w terapii to wielkie zagrożenie 
życia. Teraz ci ciężko do
świadczani pacjenci zostali 
zmuszeni do szukania innych 
lekarzy, innych przychodni 
onkologicznych. Nie wszyst
kich pewnie przejmie porad
nia przyszpitalna, więc bardzo 
prawdopodobne, że część bę
dzie musiała leczyć się poza 
Słupskiem. A to dodatkowe 
nerwy, koszty i stracony 
na dojazdy czas. • ©® 

G j r t i i y r i M m m  

Nazywajmy rzeczy 
po imieniu. Część 
kardynałów nadal chce 
dyskutować z Jezusem. 
Smutne, ale prawdziwe. 
Tomasz Terlikowski 
@tterlikowski 

Wałęsa i Komorowski 
w Chicago sponsorowani 
przezcinkciarz.pl. Kolejny 
jakże wymowny symbol 
po zniknięciu z Belwederu 
„Bydła na pastwisku"! 

Rafał A. Ziemkiewicz 
@R_A_Ziemkiewicz 

Kursy walut NBP 
USD 
EUR 

3.7890 

GBP 
CHF 

« 4,2453 
5,7474 

1887r 
* spadek ceny do dnia poprzednie-
go*y wzrost ceny bez zmian 

Cmmrnk 
Dodatek dla seniorów 

S R  
# W czwartek dodajemy 
do „Głosu" strony z pora
dami dla osób dojrzałych. 

Tydzień 

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

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

Sobota 
Chińska medycyna: 
bańki, igły i masaże 

# W „Weekendzie z rodzi
ną" - czterostronicowy do
datek o chińskiej medycy
nie. Opiszemy też chińskie 
zioła i ich działanie oraz 
kuchnię pięciu smaków 

Poród przez cięcie 
cesarskie 

# Kobiety w ciąży często 
próbują na lekarzu wymu
sić decyzję o cesarskim cię
ciu. Jednak trzeba pamię
tać, że ta metoda ma swoje 
wady i nie powinno się jej 
stosować pochopnie. 

Zrzeszamy mniej firm, ale Cech nadal działa prężnie 
Najmocniejszą branżą w słup
skim Cechu Rzemiosł Różnych 
są obecnie firmy samochodo
we. 

W sobotę Cech Rzemiosł Róż
nych będzie obchodził 70-lecie 
słupskiego rzemiosła. Co się wy
darzy tego dnia? 
Zaczniemy od mszy świętej 
w intencji słupskich rzemieśl
ników. Rozpocznie się ona 
o godzinie 10 w kościele Ma
riackim. Potem złożymy kwia
ty pod pomnikiem naszego 
patrona. Później odbędą się 
oficjalne uroczystości z udzia
łem prezydenta miasta i in
nych zaproszonych gości. Pre
zydent wręczy miejskie odz
naczenia naszym seniorom. 
Spotkanie zakończy wspólny 
posiłek, kiedy będzie czas 
na luźne rozmowy, w tym tak
że z władzami miasta i parla
mentarzystami, którzy obie
cują dużo. Może dotrzymają 
słowa. 
Ilu właściwie rzemieślników 
skupia słupski cech? 
Zrzeszamy obecnie 140 firm. 
Średnie i małe firmy, głównie 
jednak małe. Kiedyś było nas 
znacznie więcej, ale nowe 
technologie spowodowały du
że zmiany. Mimo to firmy, któ
re zostały, działają prężnie. 
Która branża jest najliczniejsza? 
W tej chwili najprężniejszą 
grupą jest samochodówka, ale 

* Roman Hennig: - Czeladnicy, którzy zdadzą egzamin państwowy, 
mają w ręku zawód, który mogą uprawiać na całym świecie 

równie silna jest branża fry
zjerska, która ma najwięcej 
delegatów na nasze Walne Ze
branie. 
Kiedyś Cech był jednymzgłów-
nych miejsc, gdzie ludzie uczyli 
się zawodu. A jak jest dzisiaj? 
Nadal uczymy zawodu, ale 
mamy znacznie mniej ucz
niów niż dawniej. Powód jest 
prosty. W naszym kraju spo
wodowano, że po gimnazjach 
młodzież jest werbowana 
do liceów. Ten system dopro
wadził do tego, że w Polsce 
jest coraz mniej fachowców. 
Czy państwo wspieracie mło
dych ludzi, którzy chcą się z wa
mi związać? 

Oczywiście. Mamy dużą gru
pę rzemieślników, którzy ofe
rują szkolenia. Niektórzy 
wręcz czekają na uczniów. 
Stawki uczniowskie co praw
da nie są najwyższe, ale to 
zawsze jest coś. Ci, którzy na
prawdę chcą się uczyć, mogą 
to zrobić. Po zdaniu egzaminu 
czeladnika otrzymują dy
plom, który jest honorowany 
wszędzie. Nie tylko w Polsce, 
ale i innych krajach. Wielu na
szych uczniów obecnie pracu
je  na całym świecie. 
Jak się wam współpracuje z mia
stem? 
Starszym Cechu jestem od kil
ku miesięcy. Pierwszy mój 

kontakt z prezydentem doty
czył odznaczeń dla seniorów. 
Udało się to załatwić. To duży 
krok naprzód, bo wcześniej 
mieliśmy z tym duży prob
lem. Trudno było otrzy
mać cokolwiek. Dlatego wy
daje mi się, że wszystko jest 
na dobrej drodze. Uważam, że 
będzie lepiej i uda się nam na
wiązać współpracę, tym bar
dziej że w Słupsku rzemiosło 
zawsze było mocne. Rzemieś
lnicy w mieście wykonali wie
le ważnych rzeczy. 
Niedawno prezydent Robert 
Biedroń zapowiedział, że chciał
by udostępnić kreatywnym oso
bom miejskie lokale, które 
od dawna stoją puste. To dobry 
pomysł? 
Na razie go nie znam, ale moi 
współpracownicy o nim sły
szeli. Uważam, że warto spró
bować, czy to się uda, i poz
woli rozwinąć m.in. rzemiosło 
w naszym mieście. # 
ROZMAWIAŁ 
ZBIGNIEW MARECKI 
Cech Rzemiosł Różnych pow
stał w 1951 roku z połączenia 
cechów branżowych, których 
przedstawiciele działają 
w Słupsku od 1945 roku. Sku
pia firmy rzemieślnicze z tere
nu dawnego województwa 
słupskiego. Jego główna sie
dziba mieści się przy ul. Ko
walskiej. Jego własnością jest 
m.in. restauracja Cechowa. 
©® 

Sawka komentuje 
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Rozpoczął się remont 
kolejnej części 
ul. Szczecińskiej 
# Kierowca: - Przydałyby się jeszcze 
sterowniki przy światłach na ul. 
Szczecińskiej, przejście dla pieszych 
obok Shell-a. Nie da się tam przeje
chać z miasta w kierunku Dmow
skiego bez zatrzymywania na jed
nych bądź drugich światłach w tej 
okolicy. Brak tam zielonej fali. Jeśli 
nie ruszysz szybko, to zatrzymujesz 
się na kolejnych światłach po 200 
metrach i czekasz dość długo 
na zmianę. 
# Kill: - Przesuńcie te przejazdy dla 
rowerów na Małcużyńskiego dalej 
od skrzyżowania, zanim dojdzie 
do tragedii! 
# Gość: - Liczniki supersprawa, ale 
czy nie można tego licznika od stro
ny Małcużyńskiego powiesić niżej, 
tak jak na ul. Kossaka. Stojąc 
na światłach przy linii, licznikjest nie
widoczny z samochodu, a ma uła
twiać ruszanie. Chciano dobrze, 
a wyszło jak zwykle. 
OPRC. 
(OLO) 
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Dytur reportera 
Dorota Aleksandrowicz 
59 848 8124 (w godz. 9.00-17.00) 
dorota.aleksandrowicz@gp24.pl 

Ukrainiec przeprasza 
za rozbój w salonie 

Wczoraj przed słupskim sądem okręgowym rozpoczął się proces 
w sprawie napadu na pracownika usteckiego salonu gier 

Z wokandy 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Mykhailo P., 40-letni obywatel 
Ukrainy, przyjechał do pracy 
w Polsce. Z grupą znajomych 
wynajmował pokój w Ustce. 
Przed sądem odpowiada za roz
bój z niebezpiecznym narzę
dziem na pracowniku salo
nu gier przy ulicy Marynarki 
Polskiej 57. 

Według słupskiej prokura
tury rejonowej 10 maja tego ro
ku wieczorem Ukrainiec w „ka
synie" grał do północy. Kiedy 
salon opuścili inni goście, zaa
takował pracownika - Tomasza 
K., gdy ten niepełnosprawny 
młody mężczyzna wszedł 
do łazienki. Mykhailo P. wywa
żył drzwi, które przewróciły się 
na Tomasza K. Napastnik bił go 
pięściami, kopał w głowę 
i przyłożył do szyi kawałek roz
bitego lustra. 

- Dawaj pieniądze! - krzy
czał. Tomasz K. miał w saszet
ce na pasku utarg i obawiając 

• Mykhailo P. żałował, przepraszał, powiedział w sądzie, że jest 
mu wstyd za to, co zrobił, ale zaprzecza, że kopał i użył szkła 

LAT 
pozbawienia wolności grozi 
oskarżonemu za czyn, jaki 
zarzuca mu prokuratura 

się spełnienia gróźb, oddał 2015 
zł Ukraińcowi. Gdy ten wyszedł 
z salonu, Tomasz K. włączył 
alarm oraz zatelefonował 
do Marka D., opiekuna salonu. 
Przyjechała policja. 

Mykhailo P. został szybko 
zatrzymany, bo w salonie opo
wiadał, gdzie pracuje. Zareje
strował go monitoring z sąsied
niego budynku. Później To
masz K. wskazał go na okaza
niu. Policja odzyskała pienią

dze. Pokrzywdzony nie odniósł 
poważniejszych obrażeń ciała. 
Miał jednak opuchniętą głowę, 
ponieważ został przygnieciony 
drzwiami i napastnik go kopał. 
Sam twierdzi też, że miał pocię
te ręce, bo upadł na szkło. 

To ustalenia śledztwa. Tym
czasem w sądzie sprawa nie 
wydaje  się taka oczywista. 
Mykhailo P. w śledztwie nie 
przyznał się do czynu, ale 
wczoraj wyraził skruchę, prze

prosił i powiedział, że pienią
dze chciał wysłać bezrobotnej 
żonie, która wychowuje troje 
dzieci. Jednak oskarżony twier
dzi, że uderzył raz Tomasza K. 
dłonią w głowę, ale nie kopał. 

- Nie wiem, o jakim lusterku 
mowa i czy spadło ze ściany, 
czy z półki. Nie miałem w ręku 
nic szklanego - zapewniał. 

Okazuje się, że gdy Tomasz 
K. zeznawał pierwszy raz, tak
że nie mówił o grożeniu mu ka
wałkiem szkła. 

- Wyrwał mi saszetkę z dło
ni, przewrócił wiadro z wodą, 
pośliznąłem się i rozciąłem dło
nie, gdy upadłem na ostry próg 
toalety - mówił wcześniej. 

Rozbite lustro pojawiło się 
w późniejszych zezna
niach pokrzywdzonego, który 
twierdzi też, że Ukrainiec wy
grał 1300 zł, podczas gdy oskar
żony mówi o 130 zł. Tomasz K. 
zaprzeczył, że częstował gracza 
piwem. W końcu przyznał, że 
tak, ale nie mówił o tym, bo sa
lon nie ma koncesji na alkohol. 
Tomasz K. kilkakrotnie zmie
niał wersje. - Nikt mnie nie na
mawiał, żebym zdarzenie zła
godził - tłumaczył się z pierw
szych zeznań. - Nakłamałem, 
bo była głośna sprawa chłopa
ka, który pociął pracownicę sa
lonu. Ta sprawa ży je  w me
diach. Chciałem tego uniknąć. 
Po drugie, nie chciałem, żeby 
ktoś się dowiedział, że tam pra
cuję. Po trzecie - byłem w szo
ku.#©® 

„Im droższy człowiek, tym większy ból" 

Po długich i ciężkich cierpieniach odszedł na wieczną wartę 
kapitan Wojska Polskiego 

śp. 

Jerzy Szadkowski 
lat 60 

Msza święta w dniu 8 października 2015 r. 
w kościele parafialnym w Kwakowie o godz. 12.00. 

Ceremonia pogrzebowa w dniu 8 października 2015 r. 
o godz. 14.10 na Starym cmentarzu w Słupsku. 

Pogrążona w głębokim smutku 
Rodzina 

Prosimy o datki na Słupskie Hospicjum zamiast kwiatów. 

Dnia 4 października 2015 r. odszedł w wieku 57 lat 

śP Zbigniew Mościbrocki 
instruktor nauki jazdy 

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą żałobną 
9 października 2015 r. o godz. 10.00 w kościele w Kobylnicy. 

Pogrążony w smutku 
syn z rodziną i przyjaciółmi 

Wyrazy głębokiego współczucia 
Pani Marii Gotowi 

z powodu śmierci 

Matki 
składają 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
Pracownicy i Uczniowie Technikum Leśnego w Warcinie 

Wydarzenia 

Wypadki 

DĘBNICA KASZUBSKA/ŚMIERĆ W CZASIE PRACY 

Zginął mężczyzna przygnieciony przez drzewo 
podczas wycinki w lesie 
W poniedziałek policjanci zo
stali powiadomieni o śmiertel
nym wypadku przy wycince 
drzew w gminie Dębnica Ka
szubska. Ze wstępnych usta
leń wynikało, że 40-letni 
mieszkaniec gm. Dębnica Ka
szubska został uderzony 
przez spadające ścięte drze
wo, w wyniku czego zmarł. 
Decyzją prokuratora zwłoki 
zabezpieczono do badań labo

ratoryjnych. Zatrzymano też 
czterech mężczyzn. Jak ustali
li policjanci, mają oni ścisły 
związek z prowadzaną tam 
wycinką lasu. Za niedopełnie
nie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a przez to narażenie 
pracownika na niebezpieczeń
stwo utraty życia albo ciężkie
go uszczerbku na zdrowiu, 
grozi kara pozbawienia wol
ności do lat trzech. (NIK) 

STURSK/WYPADEK DROGOWY 

Kierowca volkswagena potrącił 
przechodzącą przez ulicę kobietę i uciekł 
Wczoraj przed południem 
na ul. Kaszubskiej kierowca 
volkswagena potrącił prze
chodzącą przez jezdnię kobie
tę. Według świadków przeje
chał kilka metrów z ofiarą 
na masce, po czym odjechał. 
- Znamy już jego tożsamość 

i złapanie go to tylko kwestia 
czasu - mówi Robert Czerwiń
ski, rzecznik słupskiej policji. 
Kobieta w stanie ciężkim trafi
ła do szpitala. Policja ustala 
okoliczności wypadku, m.in. 
to, czy kobieta przechodziła 
przez pasy. (NIK) 

Kochanej Bożence Szadkowskiej 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci 

ukochanego Męża 

Jerzego 
składają Dariusz Mucha z żoną oraz mamą Teresą 

Bożenko, jesteśmy z Tobą. 
Pamięta) „nie wszystko umiera". 

Naszemu drogiemu Koledze 

Piotrowi Rystwej 
najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Mamy 
składają 

Pracownicy i Zarząd „Stanpol" sp. z o.o. w Słupsku 

K035005136A 

Dnia 6 października 2015 r. odeszła w wieku 88 lat 

śtp Halina Karalun 
Sybiraczka 

Msza żałobna odprawiona zostanie w dniu pogrzebu o godz. 
7.30 w kościele NSJ. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 

9 października 2015 r. na Starym Cmentarzu o godz. 12.50. 
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina 

„Dla świata byłaś cząstką, dla nas całym światem" 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 października 2015 roku 

w wieku 71 lat odeszła nasza ukochana Żona, Mamusia, Babcia i Teściowa 
śtp Czesława Rystwej 

z domu Małko 
Ostatnie pożegnanie nastąpi 8 października br. na Starym Cmentarzu 
w Słupsku. Wystawienie o godz. 12.10, wyprowadzenie o godz. 12.40. 

Msza św. odprawiona zostanie w dniu pogrzebu o godz. 8.00 
w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego. 

Pogrążona w smutku rodzina 
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Teatr ma być 
samodzielny 

Łączenie teatru słupskiego z gdańskim to zły 
pomysł - przekonywał wczoraj Grzegorz Furgo 

Wybory 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Grzegorz Furgo, lider gdyńsko-
-słupskiej listy Nowoczesnej 
Ryszarda Petru, wczoraj pod
czas spotkania z dziennikarza
mi w Herbaciarni w Spichlerzu 
skrytykował pomysł połącze
nia Nowego Teatru w Słupsku 
z Teatrem Wybrzeże w Gdań
sku. 

- Teatr Wybrzeże jest słaby. 
Jeden udany spektakl, czyli 
„Broniewski", jeszcze o niczym 
nie świadczy. Na miejscu mar
szałka województwa zastano
wiłbym się, czy nie zwolnić dy
rektora Orzechowskiego - prze
konywał. 

Furgo, który od lat zajmuje 
się dużymi przedsięwzięciami 
kulturalnymi, przyznaje, że nie
spełna 2 miliony złotych, jaki-

73 
KANDYDATÓW 
na posłów wystawiła 
Nowoczesna na swojej liście 
w okręgu gdyńsko-słupskim 

i Ryszard Petru to nie Palikot. To poważny człowiek, który mówi 
o konkretach - przekonywał w Słupsku Grzegorz Furgo 

mi rocznie dysponuje Nowy Te
atr w Słupsku, to za mało. 

- O te  pieniądze należy wy
stępować do marszałka, który 
na sylwestra w Gdańsku wyda
j e  znacznie więcej, a ludzie nic 
z tego nie mają - mówił Furgo. 

Pomysłu łączenia teatrów 
bronił Ryszard Kwiatkowski, 
były wiceprezydent Słupska, 
bo według niego to dobra dro
ga, aby się dobrać do pieniędzy 
marszałka. 

- Sam pan sobie odpowie
dział - ripostował Furgo, który 
poza tym obiecywał, że  jako 
poseł zajmie się lobbowaniem 

na rzecz regionu. Zapewniał 
także, że partia Ryszarda Petru 
to nadzieja na prawdziwą zmia
nę. 

- Dlatego tak się nas boją za
równo PiS, jak i PO - mówił, 
zdradzając, że on sam 8 lat gło
sował na PO. Teraz liczy 
na dwucyfrowy wynik wybor
czy Nowoczesnej. - Za tą partią 
stoją zupełnie inni ludzie niż 
za Palikotem - zapewniał. • 

0 Więcej na naszej stronie 
Więcej o poglądach Grzegorza Furgo 
1 Nowoczesnej czytaj na: 
www.gp24.pl 

Platforma nie chce 
Środlcowopomorslciego 
Słupsk 

Kiełbasa wyborcza, która 
ograniczy możliwość inwesto
wania. Tak PO podsumowuje 
przedwyborczy pomysł PiS 
na Środkowopomorskie. 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

O rozwoju samorządów nie de
cyduje podział administracyj
ny, tylko kreatywność władz lo
kalnych, umiejętność współ
pracy oraz zdolność do apliko
wania o środki unijne - podkre
ślają liderzy słupskiej Platfor
my. W ten sposób poseł Zbig
niew Konwińsłti razem z sena
torem Kazimierzem Kleiną 
na wczorajszej konferencji pra
sowej dali odpór przedwybor
czym deklaracjom PiS o utwo
rzeniu województwa środko-
wopomorskiego. 

Główne argumenty przeciw 
to rozpoczęta właśnie perspek
tywa finansowa Unii Europej
skiej i inwestycje. Postulowane 
utworzenie nowego wojewódz
twa wyrwanego z dwóch istnie
jących miałoby utrudnić konty
nuację rozpoczętych projek
tów. Działacze PO podnieśli też, 
że to prezydent Lech Kaczyń
ski sprzeciwiał się  w prze
szłości obywatelskiemu projek
towi powołania Środkowopo-
morskiego. 

-1 odrzucił ideę utworzenia 
kolejnego bytu administracyj
nego - tłumaczył Zbigniew 
Konwiński. - Dlatego w naszej 

Młodzi kandydaci 
walczą tylko ze sobą 
Słupsk 

Wczoraj ogodz.1530 Piotr 
Muller miał w naszych prawy
borach ponad 110 głosów 
więcej niż Katarzyna Bogu
sławska. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Tak więc przedwyborcza walka 
dwojga młodych kandydatów 
na posłów ze Słupska trwa na
dal. Do wczoraj Piotr Muller, 
kandydat na posła z gdyńsko-
-słupskiej listy PiS, zebrał już 
4502 głosy. Jego główna konku
rentka - Katarzyna Bogusław
ska z Nowoczesnej Ryszarda sce ciągle należy do Grzegorza 
Petru - zyskała natomiast 4386 Furgo, lidera gdyńsko-słupskiej 
głosów. Na 3. miejscu nadal listy Nowoczesnej. Wczoraj 
utrzymuje się poseł Zbigniew .miał 568 głosów. Zobaczymy, 
Konwiński z PO, który już ze- co przyniesie kolejny dzień pra-
brał 1702 głosy. Czwarte miej- wyborów. # ©<D 

MULLER BOGUSŁAWSKA 
Katarzyna 
Nowoczesna 
Ryszarda Petru 

Petycja rybaków do prezydenta 
Zadiodnioponiorskie 

Prezydent RP Andrzej Duda 
przebywał wczoraj w Darło
wie i Sławnie. Spotkał się m in 
z rybakami, którzy krytyko
wali politykę rządu. 

Rafał Nagórski 
rafal.nagorski@gk24.pl 

- Rybacy masowo bankrutują, 
załogi kutrów masowo rezyg
nują i wyjeżdżają za granicę -
usłyszał prezydent w Darłowie. 
Grzegorz Hałubek ze Związku 
Rybaków Polskich i Daniel 
Januszewsk i ,  rybak z Jaro
sławca, wręczyli mu petycję. 

Rybacy mówili o katastrofal
nym stanie zasobów ryb w Bał
tyku, niewłaściwym podziale 
unijnych funduszy i proble
mach z połowami w okolicach 
poligonów morskich. 

Prezydent, który chwilę 
przed spotkaniem w darłows-

» Podczas pobytu prezydenta Andrzeja Dudy w Darłowie był też 
czas na mniej oficjalne spotkania i pamiątkowe fotki 

kim porcie zwiedzał kuter Ze- także nasz kraj, między innymi 
społu Szkół Morskich, podzię- w kwestii  polityki związanej 
kował za przekazanie petycji z rybołówstwem. 
i stwierdził, że pilnego remon- - Jeżeli słyszę, że z jednej  
tu wymaga nie tylko kuter, ale strony rybacy są ograniczani 

w możliwościach połowowych, 
a z drugiej strony następuje gra
bież Bałtyku poprzez odłowy 
paszowe, które niszczą nary
bek, to ja pytam, gdzie tutaj jest 
jakakolwiek racjonalna gospo
darka? Skąd mają być w Bałty
ku ryby? - mówił Andrzej Duda 
i dodał, że o postulatach ludzi 
morza będzie rozmawiał 
wkrótce z właściwymi mini
strami. 

Podczas nieco ponadgo
dzinnego pobytu w Darłowie 
prezydent złożył też kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą po
chodzącego stąd Przemysława 
Gosiewskiego. Następnie poje
chał do Sławna. Druga część wi
zyty prezydenta miała bardziej 
kurtuazyjny charakter. W Sław
nie doszło najpierw do zam
kniętego dla mediów spotkania 
w ratuszu, a później prezydent 
spotkał się z mieszkańcami 
na placu miasta. Mówił m.in., 
że podejmie debatę na temat 
Środkowopomorskiego. • ©® 

• Wczoraj słupska Platforma rozpoczęła kampanię bezpośrednią. 
Jednoznacznie wypowiedziała się też w sprawie postulatu PiS 

ocenie pomysł PiS to kiełbasa 
wyborcza. Dodajmy, że prezes 
Jarosław Kaczyński nie mówił 
0 nowym województwie 
w Słupsku, tylko w Koszalinie. 
Na dodatek mówił o utworze
niu województwa koszalińskie
go, a nie środkowopomorskie
go. 

- Widzimy wiele proble
mów związanych z rozwojem 
regionalnym. Uważamy, że ta 
część województwa pomor
skiego jest  marginalizowana 
w różnych sprawach - przyznał 
z kolei senator Kazimierz Klei
na. - Jesteśmy przekonani, że 
samorząd województwa po
morskiego powinien szerzej 
spojrzeć na całe województwo 
1 obszar pozametropolitalny. 
Nie tylko inwestując więcej, ale 
i traktując tutejsze instytucje 
po partnersku. Stąd też pomysł 
Senatu na deglomerację admi

nistracji publicznej, której róż
ne funkcje zamiast w Warsza
wie można by  realizować w ta
kich miastach jak Słupsk. 

Dodajmy, że.  Zbigniew 
Konwiński o reelekcję ubiega 
się z hasłem wyborczym „Poseł 
ze Słupska". Pytany przyznaje, 
że nie obawia się, iż sprzeciw 
wobec Środkowopomorskiego 
może okazać się dla niego poli
tycznym strzałem w kolano. Ar
gumentuje, że w Słupsku zrea
lizowano ze środków marszał
kowskich nowy szpital. Pow
stała też obwodnica Słupska 
i właśnie ogłoszono przetarg 
na jej poszerzenie. Materializu-
j e  się również miejski ring i fi
nalizuje tzw. rewolucja tran
sportowa. - Można więc odnaj
dywać się bez zmieniania gra
nic - zauważa. - Jak ktoś nie mo
że sobie z tym poradzić, to szu
ka na siłę.#©® 
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Naopowiadano o Pendolino do Kołobrzegu przez Słupsk, a w grudniowym rozkładzie go nie ma. 
Tłumaczenie, delikatnie ujmując, słabe. 
Krzysztof Nałęcz, redaktor naczelny „Głosu" 

Hitami pedagogika 
i pielęgniarstwo 
# Kilkadziesiąt osób więcej niż rok temu złożyło dokumenty na AP 

Edrttawja 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

- Jesteśmy mile zaskoczeni te
gorocznymi wynikami rekruta
cji na naszej uczelni - przyzna
j e  Katarzyna Mudryk-
-Praszczak, rzeczniczka praso
wa  słupskiej uczelni. - Studen
ci już rozpoczęli zajęcia, choć 
oficjalna inauguracja roku aka
demickiego odbędzie się w śro
dę. 

Największą popularnością 
wśród tegorocznych kandyda
tów na studia na AP cieszyły się 
kierunki: filologia angielska, 
bezpieczeństwo narodowe, 
pielęgniarstwo oraz pedagogi
ka. Jest to czołówka kierunków 
studiów od lat najchętniej wy
bieranych przez kandydatów. 

- W tym roku dużym zainte
resowaniem cieszyła się rów
nież biologia oraz studia inży
nieryjne na edukacji 
techniczno-informatycznej, 
których w ubiegłym roku ze 
względu na zbyt niską liczbę re
krutowanych kandydatów nie 
uruchomiono wcale - mówi pa
ni rzecznik. 

Po roku przerwy, również 
spowodowanej brakiem wy
starczającej liczby kandydatów, 
rozpoczęły się też zajęcia 
na pierwszym roku historii. 

- Dużym zainteresowaniem 
cieszył się też nowo urucho
miony przez nas kierunek - ad
ministracja - mówi Katarzyna 

» Zaskakująco dobrze wypadła w tym roku rekrutacja 
na Akademii Pomorskiej. Dzisiaj inauguracja roku akademickiego 

f n  
Dzisiaj na Akademii 

Pomorskiej 
odbędzie się 

inauguracja roku 
akademickiego 

Mudryk-Praszczak. - Niestety, 
do te j  pory nie otrzymaliśmy 
od ministerstwa zgody 
na otworzenie planowanych 
przez nas kierunków fizjotera
pii i kosmetologii. 

Zdaniem przedstawicielki 
AP, rekrutacja na takim pozio
mie jest, w sytuacji niżu demo-

graficznego i g d y  wielu mło
dych ludzi w ogóle nie podej
muje po maturze studiów, do
brym wynikiem. 

- Choć niezupełnie wybór  
kierunków pokrywa się z wyni
kami badań naszych pracowni
ków, sondujących, jakich fa
chowców potrzebuje rynek. Te 
wykazały, że chętnie zatrudnia
no b y  specjalistów z branży IT 
oraz tuiystyki i rekreacji. Mamy 
taki kierunek, ale nie był on 
specjalnie oblegany - mówi Ka
tarzyna Mudryk-Praszczak. 

Studenci z zagranicy 
W październiku na Akademii 
Pomorskiej rozpoczęło też stu
dia ponad 200 osób z zagrani
cy. W ramach Programu 
Erasmus + studiować będzie 31 
studentów z Grecji, Rumunii, 
Turcji i Hiszpanii, zaś w ramach 
semestralnej wymiany ponad 
100-osobowa grupa Ukraińców 
oraz 22 studentów z Kazachsta
nu. Natomiast w ramach pro
gramu „Podwójny dyplom" AP 
realizuje z Chersońskim Uni
wersytetem Narodowym stu
dia w ramach wspólnych pro
gramów kształcenia na kierun
kach: pedagogika, ochrona śro
dowiska, edukacja artystyczna 
w zakresie sztuki muzycznej. 
Studenci z Ukrainy studiują je
den semestr w AP, drugi 
na Ukrainie i po trzyletnim cy
klu kształcenia otrzymują dwa 
dyplomy: swojej macierzystej 
uczelni oraz AP w Słupsku. 
W ramach tego programu nau
kę rozpoczęło 26 osób. • ©<E> 

Pobiegnij 
10 kilometrów 
Night Runners Słupsk oraz To
warzystwo STOPA zapraszają 
do wzięcia udziału w I Biegu ku 
świadomości o handlu ludźmi 
na 10 km w niedzielę, 18 paź
dziernika. Start o godz. 11 
pod stadionem 650-lecia 
przy ul. Madalińskiego. Opłata 
dla uczestników powyżej 18. ro
ku życia wynosi 25 zł. Opłata 
od osób w wieku 16-18 lat nie 
będzie pobierana. (NIK) 

Słupska budowlanka 
nadal bez dyrektora 

Poniedziałkowy konkurs 
na dyrektora budowlanki nie 
przyniósł rozstrzygnięcia. 
Magistrat zamierza teraz zbie
rać oferty zainteresowanych. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Do konkursu swoje oferty zgło
siły dwie osoby: jedna ze szko
ły i druga spoza niej. Obydwie 
jednak nie spełniły wymogów 
formalnych. Dlatego konkurs 
zakończono na etapie analizy 
złożonych dokumentów. 

- W tej sytuacji chcemy wy
brać nowego dyrektora Zespołu 
Szkół Budowlanych w Słupsku, 
stosując taką samą metodę jak 
w przypadku Gimnazjum nr 4 
- wyjaśniła Krystyna Danilecka-
-Wojewódzka, zastępca prezy
denta Słupska. 

To oznacza, że magistrat bę
dzie zbierał oferty od zaintere

sowanych objęciem funkcji dy
rektora budowlanki i spośród 
nich wybierze nowego dyrek
tora. 

Tymczasem trwa wyjaśnia
nie skandalu, który wybuchł 
w budowlance, gdy się okazało, 
że zastępca dyrektora nie wyko
nywała obowiązkowego pen
sum dydaktycznego (7 lekcji 
przy tablicy w ciągu tygodnia). 
Doniesienie w te j  sprawie 
wstępnie bada prokuratura. 
Z kolei policja zajmuje się donie
sieniem wicedyrektor w spra
wie publicznego ujawnienia do
kumentacji szkoły. Osobne po
stępowanie prowadzić też bę
dzie Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej, bo  na ostatniej sesji 
radni upoważnili ją do zbadania 
obiegu dokumentów dotyczą
cych tej placówki. Swoje postę
powanie zakończyło już kura
torium oświaty, ale zdaniem 
części miejskich radnych jest 
ono niewystarczające, aby zam
knąć sprawę. • 
©® 

Szkolne warsztaty 
o kulturze syryjskiej 

Wczoraj w II Liceum Ogólno
kształcącym gościł dr Ftiad 
Jomma. Prowadził warsztaty 
przybliżające syrypką kulturę 
i tamtejsze obyczaje. 

Wojciech Frelkhowski 
wojciech.frelichowski@gp24.pl 

Dr Fuad Jomma jest syryjskim 
Kurdem. W1994 roku ukończył 
politologię na Uniwersytecie 
Gdańskim, a obecnie jest wy
kładowcą na Uniwersytecie 

Szczecińskim. Jego wizyta w n 
Liceum Ogólnokształcącym by
ła związana z obecnym proble
mem syryjskich uchodźców 
w Europie. 

- Doktor Jomma przybliżał 
uczniom kulturę i obyczaje sy
ryjskie. Zwrócił uwagę, że obec
ność muzułmanów w Europie 
nie jes t  zagrożeniem, także 
w Polsce - mówi Mariusz 
Domański, dyrektor II LO 
w Słupsku. 

Warsztaty odbyły się w ra
mach lekcji wiedzy o społe
czeństwie oraz historii. # 
©® 

* Dr Fuad Jomma jest Kurdem z Syrii. Od kilkudziesięciu lat 
mieszka i pracuje w Polsce 

Nowy rok akademicki w WHSZjuż rozpoczęty 
¥ Studenci 
i wykładowcy 
Wyższej 
Hanzeatyckiej 
Szkoły Zarządzania 
w Słupsku 
zainaugurowali 
nowy rok 
akademicki. W tym 
roku 
uczelnia obchodzi 
20. urodziny. 
W ostatnim czasie 
uruchomiła nowe 
specjalności 
na studiach 
licencjackich 
i podyplomowych. 
(nik) 
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Rolska Do śmieszności jest tylko jeden krok. Pani premier zachowuje się czasami, jak gdyby chciała ten krok uczynić. 
Mnie najbardziej śmieszyły jej wędrówki po pociągach i zaglądanie ludziom do talerza. Zadawałem sobie 
pytanie, czy pani Merkel mogłaby chodzić po pociągach i komentować to, co ludzie jedzą. 
Senator Włodzimierz Cimoszewicz o kampanii wyborczej premier Ewy Kopacz w programie „Czarno na białym" 

Urząd zapłaci za uchodźców 
W samorządach wybucha panika. Urzędnicy 

boją się, że cudzoziemcy zabiorą miastom lokale 
Rzecznik Urzędu do spraw Cudzoziemców 

uspokaja: To my opłacimy ich ewentualny pobyt 

Magdalena Nałęcz 
m.nalecz@polskatimes.pl 

Jest wrzesień, robi się chłodno, 
za chwilę może się okazać, że 
przyjedzie do nas więcej osób 
z Ukrainy. Amożektoś, kto właś
nie jest na granicy węgierskiej, 
wpadnie na pomysł, żeby przy
jechać do Polski - mówi w ro
zmowie z dziennikarką Agencji 
Informacyjnej Polska Press (AIP) 
Ewa Piechota, rzecznik prasowy 
Urzędu do spraw Cudzoziem
ców. Z tego względu wojewodo
wie na polecenie Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzaqi wysła
li do swoich samorządów proś
b ę  o zaktualizowanie bazy noc
legowej oraz lokalowej w ramach 
uaktualniania planu kryzysowe
go, który stworzono rok wcześ
niej na wypadek nagłego napły
w u  osób z Ukrainy. 

To polecenie wywołało po
płoch wśród samorządów. Część 
z nich jednoznacznie zadeklaro
wała, że nie ma przestrzeni, aby 
pomieścić uchodźców. „Mam 
nadzieję, że nie jest Pana inten
cją wysiedlenie z tego budynku 
kraśnickich rodzin z dziećmi 

w celu zakwaterowania tam is
lamskich uchodźców. Nigdy 
bymnato nie pozwolił!" - odpo
wiedział wojewodzie lubelskie
mu w specjalnym oświadczeniu 
burmistrz Kraśnika Mirosław 
Włodarczyk. Jego obawy odno
siły się do możliwości zajęcia 
przez cudzoziemców oddanych 
niedawno do użytku blisko 60  
mieszkań socjalnych. Burmistrz 
podkreślił, że na lokale mieszkal
ne i socjalne oczekuje jeszcze 35 
rodzin i złożono już 30 kolejnych 
wniosków w tej sprawie. 

Sanepid alarmuje: 
Cudzoziemcy mogą 
przywieźć choroby, 

na które w Polsce 
się nie szczepimy 

Wątpliwości włodarza miasta 
nie podziela jednak Urząd 
do spraw Uchodźców. - W ogóle 
nie było o tym mowy, to kurio
zum - ucina Ewa Piechota, rzecz
nik prasowy Urzędu do spraw 
Cudzoziemców, i tłumaczy, że je
żeli powstanie potrzeba otwiera
nia nowych miejsc dla uchodź

* Cudzoziemcy, którzy przyjadą do Polski, zostaną umieszczeni 
w ośrodkach, które w całości opłaci Urząd do spraw Cudzoziemców 

ców, np. w przypadku napływu 
cudzoziemców z Syrii, urząd bę
dzie tworzył nowe ośrodki 
w drodze przetargu lub postara 

się zaadaptować już istniejące, 
ale na drodze komercyjnej, a nie 
przejęć cudzej własności. - Argu
ment finansowy samorządów 

0 tym, że nie stać ich na przyjmo
wanie cudzoziemców, jest nie
trafiony. Pojawienie się nowego 
ośrodka wjakiejkolwiek miejsco
wości nie wiąże się dla niej z wy
datkami, bo koszt wynajęcia bu
dynku, administracji, cateringu 
opłaca nasz urząd - mówi Pie
chota. 

Tymczasem Krasnystaw oraz 
Biała Podlaska, które wcześniej 
zadeklarowały swoją pomoc 
uchodźcom, wycofują się z tej 
decyzji rakiem. Władze drugiej 
z wymienionych miejscowości 
zorganizowały nawet konferen
cję prasową, na której urzędnicy 
oraz eksperci podzielili się sta
nem przygotowań do ewentual
nego przyjazdu cudzoziemców 
1 związanymi z tym obawami. 
- Przeanalizowałam sytuację 
epidemiologiczną w Syrii 
w ostatnich latach. Do początku 
konfliktu ta sytuacja była stabil
na. Od czterech lat w kraju trwa 
wojna. Głównym problemem są 
choroby przenoszone drogą po
karmową, a więc bardzo podob
ne do naszych: salmonellozy czy 
nieznane u nas od wielu lat dur 
brzuszny i dur rzekomy. Do tego 
czerwonka czy wirusowe zapa
lenie wątroby typu A. To jest po
wodem naszego niepokoju 

- stwierdziła Zofia Badach, dy
rektor powiatowej stacji sanitar-
no-epidemiologicznej. 

Niepokoju, jak twierdzi rzecz
nik Piechota, niepotrzebnego. -
Osoby, które mają do nas przyle
cieć, muszą mieć wyrażoną zgo
dę lekarza na podróż. Taki czło
wiek nie może budzić wątpli
wości co do stanu zdrowia -
twierdzi Piechota i dodaje, że je
śli któraś z osób chcących dostać 
się do Polski będzie cierpiała 
na chorobę zakaźną, np. gruźli
cę, nie zostanie na pokład samo
lotu wpuszczona. Dodatkowo 
cudzoziemcy przybywający 
do Polski są badani w filtrach epi
demiologicznych, czyli przy
chodniach, w których przecho
dzą kompleksowe badania lekar
skie, m.in. pod kątem wykrywa
nia oraz diagnostyki chorób we
nerycznych, pasożytniczych 
oraz zakaźnych. 

Gdy Polska przyjmuje 
uchodźców, urząd zapewnia cu
dzoziemcom „wszystko, co jest 
im potrzebne", tak twierdzi Pie
chota. I dodaje, że nerwowa re
akcja samorządów wynika z bra
ku informacji i złego zrozumie
nia intencji kierujących wojewo
dami.# 
©® 

Jest bojowniczką. Walczy u boku Kurdów przeciw dżihadystom 

Niespełna 30-letnia Joanna 
zostawiła czwórkę dzieci i ży
cie w zaciszu domowym. Wy
jechała do północnej Syrii, 
na front 

Alicja Dąbrowska 
redakcja@wspolczesna.pl 

- Zielonego pojęcia nie mam 
na temat jakiejkolwiek walki ja
ko matka czworga dzieci. Ale 
faktem też jest, że za dużo się 
napatrzyłam na to, co ci debile 
wyprawiają... 

Nie potrafię być obojętna 
- napisała Joanna M.-F. na swo
im profilu w mediach społecz-
nościowych. I dołączyła do Jed
nostki Ochrony Kobiet (YPJ), 
która według szacunków liczy 
około 7,5 tys. ochotniczek. Od
dział powstał trzy lata temu ja
ko część Kurdyjskich Narodo
wych Sił Obrony w regionie 

Rojava, w północnej części Sy
rii, kontrolowanym przez 
Kurdów. 

Niespełna 30-letnia kobieta 
pochodzi z Białegostoku. 
W stolicy województwa podla
skiego ukończyła liceum, stu
diowała na uniwersytecie. 
Ostatnio mieszkała w Niem
czech. Jest mężatką. Urodziła 
trzy córeczki i synka. Chłopiec 
jest najstarszy. Ma osiem lat. 

Tyle o niej  wiemy. Dawni 
znajomi Joanny, z którymi się . 
kontaktowaliśmy, nie chcieli 
komentować je j  kroku. W po
niedziałek wieczorem jej  profil 
w mediach społecznościowych 
był już niedostępny dla osób, 
które nie mają konta. 

Joanna M.-F. wyjechała 
do Kurdystanu (autonomii, któ
rej nie uznaje Syria) pod koniec 
września. Zrealizować j e j  za
miar pomogła organizacja The 
Lions OfRojava (Lwy Rożawy), 
która za pośrednictwem me
diów społecznościowych wer

buje  chętnych z całego świata 
do walki przeciwko Państwu Is
lamskiemu. Jej celem jest :  
„Walka o powstający model 
równości, wolności, demokra
cji i sprawiedliwości społecznej 
w Syrii i na Bliskim Wscho
dzie!". 

Kilka dni temu na  swoje j  
stronie The Lions OfRojava za
mieściła zdjęcie Joanny. Kobie
ta w mundurze moro. Obok niej 
Hanna z Kanady. Fotografia 
opisana jest: ochotnicy z Zacho
du. 

Emre Dogan z Turcji napisał: 
„One nie są z Zachodu. One są 
jednymi z nas". 

Kurdyjskie 
Jednostki Ochrony 
Kobiet liczą ok. 7,5 

tys. ochotniczek 
z całego świata 

- To jest  tak niezwykłe, że  
miały odwagę ryzykować włas
n e  życie - skomentował Paul 
Kohagura. 

- Boże, chroń ich! - dodał 
MicaelEdhager. 

Ilu zagranicznych bojowni
ków walczy w Syrii, wspierając 
YPG (zbrojną grupę Kurdów 
utworzoną w 2011 r. podczas 
wojny domowej w Syrii)? Wir
tualna Polska, powołując się 
na informacje serwisu Interna
tional Business Times, podaje, 
iż liczbę tę szacuje się na co naj
mniej stu obywateli państw za
chodnich. Inne źródła mówią 
nawet o 500  Europejczykach 
w szeregach YPG. Podobno też 
rekrutach z Polski. 

- Szkolą... Kontaktujesz się, 
kupujesz bilet lotniczy, na miej
scu cię odbierają i się zaczyna. 
Z tym, że trzeba znać język an
gielski, chociaż w stopniu ko
munikatywnym - instruowała 
Joanna zainteresowanego wy
jazdem do Syrii. • ©<E> 

Syria. Kobiety w mundurach moro: Joanna M.-F. (na zdj. z lewej) 
obok Hanny - ochotniczki z Kanady 
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Fala migracji staje się powoli narzędziem, bronią przeciwko sąsiadom. Niektórzy mogą nawet nazwać tę sytu
ację nową wojną hybrydową. 
Szef Rady Europejskiej Donald Tusk 

Świat 

W skrócie 

SZTOKHOLM 

Nagroda Nobla z fizyki trafiła do naukowców, 
którzy udowodnili, że neutrina mają masę 

Komisja Noblowska za wybit
ne osiągnięcia z dziedziny fi
zyki nagrodziła w tym roku 
Japończyka Takaakiego Kajitę 
i Kanadyjczyka Arthura B. 
McDonalda. Naukowców wy
różniono za odkrycie oscylacji 
neutrin, które mają dowodzić, 
że mają one masę. Neutrina to 
najbardziej nieuchwytne małe 
cząstki elementarne produko
wane w reakcjach jądrowych. 
W każdej sekundzie przecho
dzi ich przez organizm kilka
dziesiąt miliardów. AIP 

• Nagrodzeni Noblem z fizyki 
dostaną po 855 tys. euro 

DREZNO 

Niemcy przeciwko 
uchodźcom 
Około 9 tys. osób wzięło 
udział w kolejnej antyimi-
granckiej manifestacji w Dreź
nie. Uczestnicy organizowa
nego przez Pegidę marszu nie
śli transparenty z hasłami an-
tyislamskimi oraz krytykują
cymi niemiecki rząd za zbyt li
beralną politykę migracyjną. 
W niedzielę również z inicja
tywy Pegidy doszło z kolei 
do demonstracji w kilku mia
stach Saksonii. 
AIP 

BRUKSELA 

KE: To początek 
kryzysu uchodźców 
To dopiero początek proble
mu imigracyjnego - przeko
nuje pierwszy zastępca prze
wodniczącego Komisji Euro
pejskiej Frans Timmermans." 
Polityk zaapelował o szybkie 
znalezienie odpowiedzi 
na kryzys. Jak dodał, do Euro
py wraz z uchodźcami próbu
ją przedostać się przestępcy. 
Podkreślił, że służby bezpie
czeństwa współpracują, aby 
monitorować sytuację. AIP 

LOSANGEUES 
Strój Lei sprzedany 
za 96 tys. doi. 
Jeden z fanów „Gwiezdnych 
wojen" stał się właśnie częścią 
ich historii. Kultowy strój biki-
ni księżniczki Lei z filmu 
„Gwiezdne wojny: Powrót 
Jedi" został wylicytowany 
za kwotę 96 tys. doi. Carrie 
Fisher miała na sobie kostium 
podczas kręcenia sceny, 
w której była niewolnicą 
Jabby. Cena wywoławcza 
stroju wyniosła 8 0  tys. doi. 
AIP 

NASHVIHE 

11-latek zabił swoją 
8-letnią sąsiadkę 
Tragedia w stanie Tennessee, 
na wschodzie USA. 11-letniego 
chłopca oskarżono o morder
stwo swojej sąsiadki, 8-letniej 
dziewczynki. Według zeznań 
świadków w sobotę wieczo
rem McKayla Dyer poważnie 
pokłóciła się z oskarżonym 
przed jego domem. Chłopiec 
poprosił ją, b y  pokazała mu 
swoje szczeniaki, ale ta roze
śmiana odmówiła. Wówczas 
postrzelił koleżankę w klatkę 
piersiową. AIP 

PARYŻ 

Topnieje lodowiec 
pod Mont Blanc 
W1988 r., kiedy byłam tam 
po raz pierwszy, do lodowca 
miałam trzy kroki. W roku 
2000 trzeba było przejść 118 
kroków. Dzisiaj - prawie 4 0 0  
- o topnieniu lodowca u stóp 
Mont Blanc opowiada dzien
nikarka Bloomberga Helene 
Fouquet. Zaznacza, że dziś 
większość przybywających tu 
turystów przyjeżdża oglądać 
skutki zmian klimatycznych. 
AIP 

Ostrożniej ze słaniem 
danych do USA 
Najwyższy sąd UE uznał w e  
wtorek, że porozumienie poz
walające na swobodny tran
sfer informacji z krajów UE 
do USA jest nieważne, bo nie
dostatecznie chroni interesy 
klientów. Werdykt może mieć 
duże konsekwencje dla firm 
w Europie. Nie zakazuje on 
transferu danych, ale pozwala 
narodowym władzom na oce
nę, jakie rodzaje informacji 
firmy przekazują do USA. AIP 

Putin posłał oddziały 
specnazu do Syrii 

Kiedy Zachód i NATO protestują przeciwko bombardowaniom 
rosyjskim w Syrii, Moskwa śle tam elitarne oddziały sił specjalnych 

Moskwa 

Michał Pomorski 
redakcja@polskatimes. pl 

Rosyjski prezydent posłał 
do Syrii oddziały specnazu. To 
najlepsza i jednocześnie naj
groźniejsza formacja rosyjskich 
sił specjalnych. Ich celem jest 
pomoc w utrzymaniu u władzy 
syryjskiego dyktatora Al-Asada, 
twierdzi brytyjski „Minor". 

To kolejny cios w wysiłki 
Amerykanów i Brytyjczyków, 
którzy starają się pokonać Pań
stwo Islamskie, gdyż obecność 
specnazu w Syrii jes t  wyraź
nym sygnałem, że Rosja zrobi 
wszystko, b y  pokonać opozy
cję  Al-Asada i utrzymać go  
u władzy. 

Przeczy to jednocześnie 
wcześniejszym zapewnieniom 
Władimira Putina, że jedną for
mą zaangażowania Rosji w kon
flikt syryjski jest posłanie tam 
lotnictwa. 

Oficjalnie specnaz ma być 
wyznaczony do ochrony baz 
rosyjskich w Syrii przed ataka
mi terrorystów. Jednak dotych
czasowe wykorzystanie tych 
świetnie wyszkolonych i uzbro
jonych oddziałów sił specjal
nych zawsze kończyło się 
na polu walki. Zachód obawia 
się, że opozycyjna Armia Wol
nej Syrii wspierana przez Wa
szyngton i Londyn stanie się ce
lem ataku specnazu. 

• Rosyjski prezydent zarzekał się, że poza lotnictwem nie pośle do Syrii innych rosyjskich oddziałów. 
Stało się jednak inaczej, Al-Asada mają teraz wspierać ludzie osławionego specnazu 

Zachodni analitycy dodają, 
że takie wzmocnienie sił w Sy
rii oznacza, że Rosja umacnia 
swoją pozycję na Środkowym 
i Bliskim Wschodzie. 

Putin niezmiennie utrzymu
je, że zaangażowanie jego kra
ju w Syrii ma na celu jedno: po
konanie Państwa Islamskiego. 
Tyle że  rosyjskie samoloty 
bombardują pozycje nie dżiha-
dystów, ale powstańców wal
czących z siłami Al-Asada. 

Rosjanie skupili się w te j  
chwili na bombardowaniu tere
nów położonych na północy 

Syrii, tymczasem operują tam 
przede wszystkim grupy bo
jowników walczących z prezy
dentem Al-Asadem. 

Specnaz zasłynął z wyjątko
wej  brutalności podczas wojen 
w Czeczenii, posyłano go też 
wszędzie tam, gdzie działali bo
jownicy islamscy. 

Od początku nalotów rosyj
skich Stany Zjednoczone do
magają się od Moskwy wstrzy
mania bombardowań. NATO 
też wzywa Rosję do zakończe
nia operacji przeciwko przeciw
nikom syryjskiego dyktatora 

i skupienia się na walce z Pań
stwem Islamskim. 

We wtorek saudyjscy du
chowni wezwali kraje islamskie 
do wsparcia świętej  wojny 
przeciwko Syrii oraz wspierają
cych ją Iranowi i Rosji. 

Przeciwna rosyjskim bom
bardowaniom jest także Turcja. 
W ostatnim czasie doszło 
do kilku naruszeń przestrzeni 
powietrznej tego kraju przez ro
syjskie Su-30. Były noty prote
stacyjne i wzywanie na dywa
nik przez Ankarę rosyjskiego 
ambasadora w tym kraju. # 

Kalifornia dopuszcza śmierć na życzenie 
Sacramento 

Gubernator Kalifornii podpisał 
ustawę, która pozwala leka
rzom przepisywać śmiertelne 
leki pacjentom, którym pozo
stało najwyżej pół roku życia 

Sylwia Arlak 
s.arlak@polskatimes.pl 

W Kalifornii nieuleczalnie cho
ry pacjent skróci swoje cierpie
nie. Gubernator stanu Jerry 
Brown podpisał bowiem usta
wę, która pozwala osobie nie
uleczalnie chorej na popełnie

nie samobójstwa przy pomocy 
lekarza. Wcześniej jednak 
dwóch niezależnych medyków 
będzie musiało stwierdzić, że 
choremu pozostało nie więcej 
niż sześć miesięcy życia. Nowe 
przepisy mają we j ść  w życie 
l stycznia 2016 r. i mają obowią
zywać przez 10 lat - podaje 
CNN. 

Brown podkreślił, że nie jest 
to kolejny akt prawny, a z defi
nicji „sprawa życia i śmierci". 
- Sednem sprawy jest  to, czy 
Kalifornia powinna pozwalać 
na to, aby osoba cierpiała 
do końca swojego życia - mówił 
gubernator. Polityk postawił 

na swoim, podpisując w ponie
działek kontrowersyjną ustawę 
legalizującą śmierć na życzenie. 
Jak wyjaśnił, przyczyna jego de
cyzji miała wymiar osobisty, 
oparty na własnej refleksji. 

- Nie wiem, co bym zrobił, 
gdybym sam umierał w długo
trwałym i rozdzierającym bólu 
- mówił. Jak dodał, jest jednak 
przekonany, że ludzie będą po
cieszeni, mając możliwość wy
boru. - Sam chciałbym mieć ta
ką możliwość w obliczu włas
nej śmierci i nie odmówię tego 
prawa innym - podkreślał. 

Kalifornijska organizacja 
„przeciwko wspomaganemu 

samobójstwu" już  skrytyko
wała decyzję  gubernatora. 
W oficjalnym oświadczeniu 
przedstawiciele grupy pod 
kreślili, że polityk powinien 
pomyśleć, ż e  us tawa  może 
wielu pacjentom jedynie za
szkodzić. 

Jak przekonywali, ich opie
kunowie  mogą zacząć naci 
skać, b y  odebrali sobie życie 
Zwracają uwagę, że  sytuacja 
kogoś, kto ma dostęp do naj
lepszych na świecie lekarzy 
i opieki medycznej, jest zupeł 
nie inna od tej, z którą muszą 
mierzyć s ię  miliony Kalifor-
nijczyków. # 
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Akcja/redakcja Dyżur reportera 
Daniel Klusek - © O  
59 848 8121 (w godz. 9.00-17.00) 
daniel.klusek@gp24.pl 

Dostali pieniądze, 
teraz będzie jaśniej 

W mieszkaniach 
w centrum jest 
już ciepło 

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w najbliższym czasie uzupełni 
lub wymieni żarówki w lampach ulicznych 

Stupsk 

- W mieszkaniach w całym 
mieście kaloryfery są już cie
ple, a u nas jeszcze nie - skarży 
się mieszkaniec kamienicy z al. 
Sienkiewicza 6. 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

O problemie poinformował nas 
pan Paweł.- Niestety, zarządca 
budynku przy al. Sienkiewicza, 
z którym kontaktowałem się 
w te j  sprawie, nie ma pojęcia 
kiedy zostanie puszczone cie
pło do kaloryferów w naszej ka
mienicy - mówi pan Paweł. 
- Na nowych osiedlach bloki już 
od kilku dni mają ciepło, a my, 
mieszkańcy w kamienicy, gdzie 
są wysokie sufity i mieszkania 
są bardzo zimne, nie mamy 
włączonego ogrzewania. 

Andrzej Nazarko, dyrektor 
zarządzający w Przedsiębior

stwie Gospodarki Mieszkanio
wej ,  zapewnia, że zlecenie 
do spółki Cofely EG o rozpoczę
ciu sezony grzewczego zostało 
wystawione już 25 września. 

- Jednocześnie z nami zlece
nie na rozpoczęcie ogrzewania 
w swoich budynkach wysłały 
do Cofely EG również dwie naj
większe spółdzielnie mieszka
niowe w Słupsku - Kolejarz 
i Czyn. Być może pracownicy 
spółki ciepłowniczej nie mogli 
jednocześnie dojść do wszyst
kich budynków - mówi Andrzej 
Nazarko. - Według mojej wie
dzy, nie mamy teraz informacji 
od mieszkańców, że gdzieś nie 
jest dostarczane ciepło. 

Dodaje, że to, jak gorące są 
nasze grzejniki, zależy od tem
peratury na zewnątrz. Ilość do
starczanego ciepła regulują bo
wiem specjalne urządzenia za
montowane w budynkach, któ
re mierzą temperaturę powie
trza.# 
©® 

» W kamienicy przy al. Sienkiewicza 6, podobnie jak w innych 
administrowanych przez PGM, jest już ciepło 

Słupsk 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

W ostatnich tygodniach miesz
kańcy kilka razy informowali 
nas o tym, że w wielu rejonach 
Słupska nie świecą się latarnie. 
Pisaliśmy już, że problem ten 
dotyczy ul. Szczecińskiej, 
w okolicy skrzyżowania z ul. 
Grottgera, lampy nie świeciły 
się również na chodniku i przy 
jezdni na części ul. Kołłątaja. 

W ostatnich dniach czytel
nik poinformował nas o dwóch 
kolejnych miejscach. 

- Ciemno jest przy ulicy So
bieskiego, na wysokości ogród
ków działkowych - mówi pan 
Piotr ze  Słupska. - Teraz jest  
tam bardzo nieprzyjemnie. 
Chodnik i ścieżka na długości 
od skrzyżowana z aleją 3 Maja 
aż do ulicy Towarowej z obu 
stron są zamknięte szpalerami 
drzew. Na ławkach wieczorami 
bardzo często zbierają się oko
liczni pijaczkowie. W ciemnoś
ciach piją alkohol, ale również 
zaczepiają przechodniów. Tam 
może być niebezpiecznie. 

Twierdzi, że część latami nie 
świeci się również przy ul. 
Arciszewskiego. 

- Jedna działa, dwie kolejne 
nie. I tak jest przez niemal całą 
długość ulicy - mówi nasz czy
telnik. - Jeśli miasto oszczędza 

• Zdaniem naszych czytelników, po zmroku przy ul. Sobieskiego jest nieprzyjemnie, a nawet 
niebezpiecznie. ZIM zapowiada, że latarnie znowu będą świecić 

pieniądze na oświetleniu, to 
niech to powie wprost. Bo teraz 
wygląda to tak, jakby brakowa
ło gospodarza. 

Wczoraj o ciemnościach 
w centrum poinformowała nas 
natomiast pani Joanna. 

- Na ulicach Dominikańskiej 
i Mikołajskiej nie świeci się ani 
jedna latarnia. Strach przejść ty
mi ulicami. Tym bardziej że  
w okolicy mieszka bardzo nie
ciekawe towarzystwo, zdarza
ły się tam przecież napaści 
na kobiety - mówi słupszczan-

ka. - Miasto powinno zająć się 
problemem, bo brak oświetle
nia może spowodować, że wan
dale i przestępcy będą się tam 
czuć pewniej i zaatakują prze
chodniów bądź okradną zapar
kowane tam samochody. 

W Zarządzie Infrastruktury 
Miejskiej zapewniono nas, że 
wkrótce na ulicach i chodni
kach będzie jaśniej. 

- Dostaliśmy właśnie 
od miasta pieniądze na napra
w ę  oświetlenia - mówi Jarosław 
Borecki, p.o. dyrektora ZIM. 

- Będzie dokonany przegląd 
miasta pod kątem oświetlenia. 
Wiemy, że usterek jest bardzo 
dużo, również w tych miej
scach, o których mówią czytel
nicy. Wszystkie lampy będą 
w miarę możliwości naprawio
ne. Prosimy też mieszkańców 
o informację o niedziałającym 
oświetleniu. # ©® 

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

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 ibiu-
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)©® 

MÓWIĄ CZYTELNICY 
Tysiące kilometrów 
prezesa PGM 
Jerzy ze Słupska: - To oburza
jące, że były prezes Przedsię
biorstwa Gospodarki Mieszka
niowej wyjeździł w pięć lat 
prawie 150 tysięcy kilometrów 
służbowym samochodem. Nie 
przekonują mnie tłumaczenia, 
że jeździł do Warszawy zała
twiać ważne sprawy. Jeśli jeź
dził sam, to powinien wybrać 
pociąg, bo bilet jest tańszy niż 
podróż samochodem. Dener
wuje  mnie szastanie pieniędz
mi podatników. I nawet jeśli 
jest to zgodne z przepisami, 
to na pewno nie jest etyczne 
i przyzwoite. (DMK)©® 

Kierowcy słupskiego PKS 
kradli paliwo 

@Gość: - Co pani prezes taka zdzi
wiona? Dajcie ludziom godne wyna
grodzenie, to nie będą kombinować. 
Wszędzie tylko wyzysk, 
megawymagania i marne zarobki. 

@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, 

że kradli i zarabiali na kradzieży do
brze. Szkoda tych kierowców, którzy 
pracują uczciwie, bo przez złodziei 
mało zarabiają. 

@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 czy taksówkarze i oso
by prywatne odpowiedzą za paser
stwo? 

@gość: - A czy taksówkarz nie 
wiedział, z jakiego źródła kupuje pa
liwo? Chyba nie lał z dystrybutora, 
tylko z plastikowej bańki w krzakach 
lub wstodole. (DMK)©® 

Czekają na właściciela 
telefon Sony znaleziony przy ul. 

Długiej. 
klucz do skody z brelokami 

Norway i z figurami świętych znale
zione w Słupsku. 

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, 

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 ZIM Katarzyny Kędzi, 
tablica rejestracyjna GS 38052. 

(DMK)©® 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:daniel.klusek@gp24.pl
mailto:daniel.klusek@gp24.pl
mailto:daniel.klusek@gp24.pl
http://www.gp24.pl


Głos Dziennik Pomorza 
Środa, 7 października 2015 www.gk24.pl * www.gp24.pl • www.gs24.pl //09 

Dytuar reportera 
Sylwia Lis 
59 848 8124 (w godz. 9.00-17.00) 
sylwia.lis@gp24.pl 

Region 

Gwiazdy pomagają 
chorej Oluni 

Za sprzedane fanty kupią lekarstwo dla chorej dziewczynki 

Półczno 

Sylwia Lis 
sylwia.lis@polskapress.pl 

Płynie pomoc dla chorej Oli 
Dułak z Półczna w gminie 
Studzienice. 

Dziewczynka cierpi od wie
lu lat. W końcu zdiagnozowano 
u niej genetyczną chorobę 
autozapalną. Ola nagle dostaje 
bardzo wysokiej gorączki. Już 
dwa razy doszło do obrzęku 
mózgu. Dziewczynka wpadła 
w śpiączkę, omal nie umarła. 
W końcu znalazł się lek, który 
może uratować jej życie, ale Mi
nisterstwo Zdrowia odmówiło 
jego refundacji. 

Dzienny koszt lekarstwa 
wynosi 600 złotych, miesięcz
ny -18 tysięcy. Rodziców nie 
stać na taki wydatek. Ale nie 
poddają się. 

- Jak mam wytłumaczyć 
córce, że  będziemy musieli 
przerwać leczenie i jednocześ
nie czekać, aż umrze? - płacze 
pani Iwona, mama Oli. 

Odwołują się, 
a lek potrzebny już teraz 
Rodzina napisała już odwoła
nie od decyzji ministerstwa, za
powiada też batalię w sądzie. 
Prawnik, który ją reprezentuje, 
organizuje akcję charytatywną. 

Obecnie zbierane są fanty 
na licytację. Odzew jest olbrzy
mi. W akcję włączają się zarów
no zwykłe osoby, które wzru
szyła historia Oli, jak i gwiazdy. 

• Ola Dułak choruje od lat. NFZ odmówił refundacji leku. Rodzina 
liczy na pomoc dobrych ludzi 

W akcję 
charytatywną 

włączają się znane 
osoby, w tym 

Piotr Adamczyk 

Do wylicytowania są torty, 
sesje  fotograficzne, poseł Mi
chał Szczerba przekazuje dłu
gopis będący oficjalnym parla
mentarnym prezentem 
od przewodniczącego izrael
skiego Knesetu, Monika 
Pietrasińska uda się na kolację 
ufundowaną przez jedną z naj

lepszych restauracji w Warsza
wie Thai Thai, są płyty z auto
grafami Grzegorza Hyżego. 
Również trójmiejscy koszyka
rze nie pozostają obojętni 
i chętnie dołączyli do akcji cha
rytatywnej. Drużyna Trefla So
pot podpisze piłkę do koszy
kówki i przekaże na licytację. 
To nie wszystko, b o  Paulina 
Kocot przekazała na aukcję 
swoją szarfę wicemiss nastola
tek Ziemi Kaszubskiej 2013, 
a aktor Piotr Adamczyk przeka
zał voucher na kolację w swo
jej  restauracji Stary Dom. 

Rodzina dziękuje 
Na Facebooku utworzono spe
cjalną stronę na temat pomocy 
dla Oli. Rodzina dziewczynki 
jest wzruszona. 

- Czytamy z Olą każdy wpis 
i jesteśmy zaskoczone, a jedno
cześnie szczęśliwe, że tyle ludzi 
o dobrych sercach chce nam 
pomóc - mówi pani Iwona. 
- Łzy napływają do oczu, że  
w tych ciężkich dla nas mo
mentach spotyka nas tyle do
broci. Ciężko wyrazić mi t o  
w słowach, jak jesteśmy 
wdzięczne. 

Wszelkie rzeczy na aukcję 
można wysyłać na adres: Kan
celaria adwokacka SCBP, ul. 
Bema 1/5,81-753 Sopot, z dopi
skiem „Dla Oli Dułak". Można 
też wpłacać datki na konto Fun
dacji Pomocy Dzieciom Kawa
łek Nieba, nr rachunku banko
wego: 311090 2835 0000  0001 
21731374, tytułem „327 pomoc 
w leczeniu Oli Dulak". • 

W skrócie 

MASYKO/KOMKUMS 
Giełda piosenki 
dla dzieci i młodzieży 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kul
tury w Miastku organizuje 
XIX Giełdę Piosenki dla Dzieci 
i Młodzieży. Impreza odbę
dzie się 21 listopada o godz. 10 
w sali widowiskowo-kinowej 
MGOK. Zgłoszenia przyjmo
wane będą do 16 listopada. 
Celem Giełdy Piosenki jest po
pularyzacja piosenki dziecię
cej i młodzieżowej. 
(ANG) 

**SA$TSWWYB06ir  

Gimnazjaliści 
zagłosują 
W ramach projektu „Młodzi 
głosują - Wybory parlamen
tarne 2015" uczniowie i nau
czyciele Gimnazjum w Miast
ku przygotowują się do prze
prowadzenia symulacji wybo
rów parlamentarnych w gim
nazjum na podobnych zasa
dach, na jakich zostaną prze
prowadzone wybory pow
szechne. Wybory odbędą się 
w poniedziałek, 19 październi
ka, w godz. 9 -14, kiedy to 
wszyscy uczniowie gimna
zjum będą mogli uczestniczyć 
w głosowaniu. 
(ANG) 

TUCHOI 
Weź udział w konkursie kulinarnym 
na potrawę z dyni 
Centrum Międzynarodowych 
Spotkań w Tuchomiu zapra
sza 15 października (godz. 17) 
na święto dyni i do udziału 
w konkursie kulinarnym. 
W programie: konkurs kuli
narny na potrawę z dyni, kon
kurs dla dzieci na najbardziej 
oryginalną ozdobę z dyni, de
gustacja potraw, wymiana 
przepisów na dyniowe potra
wy. W konkursie kulinarnym 
mogą wziąć udział: osoby, 
grupy, koła gospodyń wiej
skich. Uczestnicy przygoto
wują jedną potrawę, której 
głównym składnikiem będzie 

dynia. Każda potrawa ocenio
na zostanie w kategoriach: 
smak, oryginalność, estetyka, 
sposób serwowania, kolory
styka. Dodatkowe informacje 
udzielane są pod numerem te
lefonu 59 82157 86. Celem 
konkursu jest promowanie 
dyni jako produktu lokalnego, 
tradycyjnego i regionalnego. 
Także popularyzacja potraw 
i przetworów z dyni, promo
cja produktów lokalnych oraz 
oczywiście integracja miesz
kańców przez wspólne spot
kania kulinarne. 
(ANG) 

Pędzili ulicami miasta. 
Są bez prawa jazdy 
Lębork 

Policjanci z Lęborka zatrzyma
li czterem kierowcom prawa 
jazdy za lekceważenie przepi
sów dotyczących prędkości 
w terenie zabudowanym. 

Sylwia Lis 
sylwla.lis@polskapress.pl 

Policjanci z lęborskiej drogów
ki zatrzymali aż czterech kie
rowców, którzy w terenie zabu
dowanym przekroczyli pręd
kość powyżej 50 km/h. 

Wśród zatrzymanych była 
kobieta, obywatelka Niemiec 
pochodzenia polskiego, która 
jechała mercedesem ul. Słup
ską z prędkością 115 km/h 
przy ograniczeniu do 5 0  km. 
Zatrzymaną policjanci ukarali 
400-zł mandatem i zatrzymali 
prawo jazdy. Takie same man
daty otrzymali trzej inni kieru
jący, którym również policjan
ci odebrali uprawnienia do pro

wadzenia pojazdów. Pierwszy 
z nich w tym samym miejscu co 
opisana powyżej kobieta prze
kroczył prędkość o 52 km/h, ja
dąc samochodem renault. Dru
gi kierowca jechał v w  golfem 
z prędkością 116 km/h w tere
nie zabudowanym. Trzecim 
kierującym był mężczyzna ja
dący samochodem audi, który 
na ul. Jana Pawła n przekroczył 
prędkość o 58 km/h. 

Zgodnie z nowymi przepisa
mi kierowcom, którzy przekro
czą dozwoloną prędkość o wię
cej niż 50 km/h w obszarze za
budowanym, prawo jazdy zo
stanie odebrane bezpośrednio 
przez kontrolujący ich patrol 
na 3 miesiące. Jeżeli kierowca 
będzie w dalszym ciągu prowa
dzić pojazd bez prawa jazdy, 
3-miesięczny okres będzie 
przedłużony do 6 miesięcy. Je
śli kierowca w tym czasie i tak 
zdecyduje się wsiąść za kółko, 
starosta wyda decyzję o cofnię
ciu uprawnień do kierowania 
pojazdem. • ©® 

Aby nasze dzieci 
były bezpieczne 
Gmina Borzytuchom 

Bytowscy policjanci odwiedzi
li kolejne szkoły, tym razem 
w gminie Borzytuchom. przy
pominając uczniom o zasa
dach bezpieczeństwa. 

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@polskapress.pl 

Wczoraj policjanci odwiedzili 
przedszkolaków i uczniów naj
młodszych klas ze szkół podsta
wowych w Niedarzynie i Dą
brówce. Mundurowi rozmawia-

li z dziećmi o bezpiecznych za
chowaniach na drodze i prawid
łowym przechodzeniu przez 
jezdnię oraz przypominali o pra
widłowym korzystaniu z sygna
lizacji świetnej. Policjanci przy
pomnieli też najmłodszym 
o noszeniu elementów odbla
skowych. Na zakończenie przy
pomnieli numery alarmowe. 
Ponadto funkcjonariusze opo
wiedzieli dzieciom, jak należy 
się zachować i postąpić w sytu
acji spotkania z osobą obcą oraz 
jak postępować, gdy pozostają 
same w domu. • 
©<E> 
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• Bytowscy policjanci odwiedzili najmłodszych uczniów ze szkół 
podstawowych w Niedarzynie i Dąbrówce 
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Student wcale 
nie ma taniego życia 

Studiowanie to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również spore 
wydatki. Sprawdziliśmy, ile kosztuje życie studenta 

Aleksandra Chadńska 
aleksandra.chacińska@gp24.pl 

Maturzyści, którzy kończą 
słupskie szkoły średnie, często 
decydują się na dalszą naukę 
w Trójmieście. Postanowiliśmy 
sprawdzić, ile wydaje miesięcz
nie student na dziennych stu
diach, m.in. w zależności, czy 
student zamieszka w samo
dzielnym pokoju na stancji, 
akademiku, a może wybierze 
tzw. dwójkę lub samodzielne 
mieszkanie. 

Zawsze najdroższe są miesz
kania w najbliższej okolicy bu
dynków uniwersyteckich. Jeśli 
student zdecyduje się zamiesz
kać ze  współlokatorami, to  
koszty wynajmu będą niższe. 
W trzypokojowym mieszkaniu, 
w którym w dwóch pokojach 
mieszkają po dwie osoby, a naj
mniejszy jest  niezależny, 
na jednego lokatora przypada 
miesięczna opłata około 550 zł. 
Drożej będzie w wypadku, kie
dy student wybierze mieszka-

1500 
ZŁOTYCH 
to średnia kwota wydatków 
na utrzymanie studenta 
w Trójmieście 

# Koszty utrzymania studenta w dużym stopniu zależą od tego, 
ile kosztuje jego kwatera. Czy jest to stancja, czy akademik 

nie tylko z jednym współloka-
torem. Cena będzie nawet 
0 2 0 0  zł wyższa. 

- Córka zabiera z domu tro
chę przygotowanych obiadów, 
żeby mogła zaoszczędzić 
na swoje przyjemności. Wybie
ra także przetwory ze spiżarni, 
ale i tak na jedzenie przeznacza 
w ciągu miesiąca około 350 zło
tych - mówi mama Jagody, stu
dentki m roku farmacji w Gdań
sku. 

Student roku musi s ię  też 
ubrać, chodzić na fajne zajęcia 
sportowe, mówić kilkoma języ
kami obcymi. Na studiach sta
cjonarnych jest mało zajęć języ
kowych (wyłączając filologie), 
a jeśli już się zdarzą dwa seme
stry, to niewiele wnoszą. 

- Dla przyszłego pracodaw
cy będzie ważne, czy będę bie
gle mówić w języku obcym. 
Dlatego część pieniędzy z wa
kacji przeznaczyłem na roczny 

kurs  języka niemieckiego 
za 1700 złotych - mówi Marek, 
student budownictwa. 

Siłownia, pilates czy crossfit 
to koszt przynajmniej 120 zło
tych miesięcznie. Czasem też 
warto odpocząć od książek. 
Część studentów j e  kseruje (8-
10 groszy za stronę), inni wypo
życzają. Większość korzysta 
jednak ze skryptów krążących 
po uczelni. Zmniejszają tym sa
mym koszty poniesione 
w punkcie ksero z 30-40 na 15 
zł. Oczywiście takich kserówek 
muszą zrobić co najmniej kilka
naście. Cena podręczników 
bardzo rozległa. Np. na medy
cynie podręcznik kosztuje śred
nio 2 0 0  zł, zaś na prawie 
przy każdym nowym przed
miocie, ok. 50 zł za kodeks plus 
kolejne 8 0  zł za podręcznik. 

Podsumowując: przy opła
cie za pokój 550 zł, zapisaniu się 
na  kurs  językowy (170 zł 
za miesiąc), d e c y l i  raz na dwa 
miesiące o przedłużeniu wej
ściówki na siłownię (100 zł), 
wyżywienia (350 zł), na koniec 
dodając 100 zł na ubrania i bie
liznę (wyliczając średnią z całe
go  roku) student musi  mieć 
miesięcznie około 1500 zł. 
Oczywiście można wydać 
mniej lub więcej, np. doliczyć 
lub odjąć bilet miesięczny. Jest 
to jednak optymalna kwota 
na studia w Trójmieście, z uwz
ględnieniem kosztów, które 
i tak student by  poniósł, miesz
kając w domu. # ©0> 

Słowiński Szlak 
Rybacki 
nagrodzony 

b y  związane z sektorem ryba
ctwa. Bo jednym z warunków 
uczestnictwa w tym projekcie, 
poza atrakcyjną ofertą, było 
właśnie nawiązanie do tradycji 
rybactwa. Podmioty, które do
łączyły do programu, korzysta
ły z unijnej dotacji na ten cel. 

- Uczestnicy, którzy zgłosili 
akces do tego projektu, propo
nują usługi i atrakcje, które 
weszły w skład pakietu produk
tu turystycznego. My natomiast 
ponosimy koszty organizacji 

Słowińska Grupa Rybacka 
otrzymała nagrodę marszałka 
województwa pomorskiego 
za produkt Słowiński Szlak 
Rybacki. 

Wojciech Fretichowski 
wojciech.frelichowski@gp24.pl 

Nagroda marszałka została 
przyznana za zasługi dla rozwo
j u  turystyki w województwie 
pomorskim w kategorii oferta 
kreatywna. 

Słowiński Szlak Rybacki to 
lokalny pakiet turystyczny, któ
ry zadebiutował w ubiegłorocz
nym sezonie letnim w Ustce 
i okolicy. Projekt opracowała 
i wdrożyła Słowińska Grupa 
Rybacka z Ustki. 

Szlak zrzesza obecnie 16 
partnerów, którzy poprzez swo
ją działalność i pasję promują 
atrakcje i tradycje rybackie Po-
brzeża Słowińskiego. Oferta 
skierowana jest zarówno do tu
rystów, jak i do mieszkańców. 
Jest propozycją uzupełniającą 
wypoczynek nad Bałtykiem, 
umożliwiającą ciekawe spędze
nie wolnego czasu, także 
w chłodniejsze dni. To również 
sposób na zaprezentowanie hi
storii i tradycji naszego wybrze
ża. 

Chodzi przede wszystkim 
o wykorzystanie folkloru ryba
ckiego do stworzenia atrakcji, 
która przyciągnie turystów. 
Dlatego osoby i podmioty, któ
re tworzą produkt turystyczny, 
to nie tyle gestorzy bazy nocle
gowej, ale głównie rybacy i oso

rxr 
Słowiński Szlak 
Rybacki zrzesza 

obecnie 16 
partnerów z Ustki 

i okolic 

i promocji tego projektu - mó
w i  Aleksandra Klimczuk, dy
rektor biura Słowińskiej Grupy 
Rybackiej. 

Wśród proponowanych 
usług znajdują się m.in. węd
karskie wyprawy morskie, war
sztaty ceramiczne pozwalające 
na stworzenie wyjątkowej pa
miątki znad Bałtyku, warszta
t y  kulinarne z rybami, dzięki 
którym posmakować można 
r y b  przyrządzonych na wiele 
sposobów, żywe lekcje kultury 
w muzeach i takich miejscach, 
jak Bunkry Bluchera w Ustce, 
podczas których turysta pozna 
rybackie tradycje naszego ob
szaru, spływy kajakowe, wy
prawy rowerowe z rybackimi 
atrakcjami na czele, a także 
z usteddmi krówkami. # ©® 

Matematyka i automatyka na konferencji 

Słupski Inkubator Technolo
giczny jest organizatorem 
konferencji „Od matematyki 
do automatyki". Spotkanie 
odbędzie się 23 października. 

Wojciech Frelichowski 
wojciech.frelichowski@gp24.pl 

Konferencja „Od matematyki 
do automatyki" jest nawiąza
niem do Roku Matematyki 
na Pomorzu. Przedsięwzięcie 
skupia firmy z branży przemy
słowej oraz przedstawicieli 

świata nauki z największych 
uczelni wyższych z wojewódz
twa pomorskiego. 

Podczas konferencji w Słup
skim Inkubatorze Technolo
gicznym będzie prezentowane 
połączenie wiedzy teoretycznej 
z praktyką. Organizatorzy chcą 
pokazać, że matematyka obec
na jest wszędzie i ma wiele za
stosowań w przemyśle. Każdy 
z uczestników będzie miał oka
zję do wzięcia udziału w krót
kich, 30-minutowych prelek
cjach studiów przypadku, jak 
również w warsztatach z zagad
nień automatyki, robotyki i sy
stemów wizyjnych. 

Udział w konferencji będzie 
również okazją do zapoznania 
się z najnowszym produktem 
firmy TMA Robots - robotem 
kartezjańskim. To pierwszy se
ryjnie produkowany robot kar-
tezjański w Polsce, który otrzy
mał wyróżnienie w kategorii 
„Narzędzia i oprzyrządowanie 
do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych" podczas tegorocz
nych XIX Międzynarodowych 
Targów Przetwórstwa Two
r z y w  Sztucznych i Gumy 
Plastpol 2015. 

Organizatorami konferencji 
są: Słupski Inkubator Techno
logiczny zarządzany przez Po

morską Agencję Rozwoju Re
gionalnego S.A. oraz Operator 
Pracowni Automatyki, Roboty
ki i Systemów Wizyjnych w SIT 
- spółka TMA LABS. 

Merytorycznie konferencję 
wspierają firmy: OMRON 
Electronics, producent zaawan
sowanych systemów automa
tyki przemysłowej i ekspert 
w zakresie ich zastosowań oraz 
KUKA Roboter CEE GmbH -
wiodący producent robotów 
przemysłowych, który zajmu
j e  w tym segmencie pierwsze 
miejsce w branży automotive 
na świecie. # 
©® 

Darmowa zbiórka sprzętu elektrycznego 
i odpadów wielkogabarytowych 
W gminie Kępice trwa zbiórka 
odpadów wielkogabaryto
wych i zużytego sprzętu elek
trycznego. 7 października 
zbiórka będzie prowadzona 
w następujących miejscowoś
ciach: Barcino, 
Kotłowo,Bronowo, Jabłoniec, 
Jabłonna. 8 października 
w Kępicach, Biesowicach, 
Żelicach, Ciecholubiu, 
Przyjezierzu, Biesowiczkach 

i Kawce. 9 października (pią
tek) w Damowie, Węgorzynie, 
Przytocku, Płocku, Pustowie, 
Polichnie, Kaczynie. 10 paź
dziernika (sobota) 
w Korzybiu, Barwinie, 
Gościeradzu, Mielęcinie, 
Obłężu, Osiekach, Łużkach, 
Warcinie, Osowie, Chorowie, 
Podgórach, Brzezince, 
Mzdowie, Mzdowcu, 
Mzdówku i Chorówku. (WF) 
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http://www.gp24.pl
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Zmiany w kredytach studenckich. W roku akademickim 2015/2016 miesięczna rata wynosi 600 złotych albo 
800 złotych. Jak się starać o te pieniądze? Jakie banki przyjmują wnioski? 
Czytaj w poniedziałek w Poradniku „Głosu Dziennika Pomorza" 

Poradnik 

Twoja emerytura. Co 
zrobić z listem z ZUS u 

Dostałeś „Informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS"? 
Sprawdź zapisane w niej kwoty! Bo to Twoja przyszłość. 

* Informacja o stanie konta umożliwia sprawdzenie poprawności zapisów. Dzięki temu można „wyłapać" nieprawidłowości. 

TWoja emerytura 

Katarzyna Borek 
kborek@gazetalubuska.pl 

Ponad 20  min Polaków miało 
dostać informację o stanie swo
jego konta w Zakładzie Ubez
pieczeń Społecznych. Wysyłka 
tej korespondencji rozpoczęła 
się w drugiej połowie czerwca 
br. Ostatnie listy do osób ubez
pieczonych wyszły z Zakładu 
pod koniec wakacji. Powinniś
cie dawno wyjąć j e  już ze swo
je j  skrzynki. - Ale co z tym li
stem trzeba teraz zrobić - scho
wać, iść z nim do ZUS-u? - pyta
ją niektórzy z Was. 

Odpowiedź brzmi: oczywiś
cie, list trzeba przeczytać. Ale 
nie tylko - warto bardzo dokład
nie przeanalizować kwoty za
pisane w tej informacji. Bo one 
to nasza emerytalna przyszłość! 
To właśnie od tych kwot zależy 
dalsze postępowanie dotyczą
ce listu z ZUS-u. 

Co wyczytasz z informacji 
1. Przeczytasz w niej: 

# o wielkości Twojego zwalo
ryzowanego kapitału począt
kowego - oczywiście, jeśli pra
cowałeś przed 1999 rokiem 

i złożyłeś wcześniej wniosek 
o wyliczenie tego kapitału; 

* ile masz zgromadzonych 
na koncie zwaloryzowanych 
składek emerytalnych; 

# dalej przedstawione są nie-
zwaloryzowane składki 
na ubezpieczenie emerytalne 
za lata 2013 i 2014 - w rozbiciu 
na poszczególne miesiące, 
za jakie wpływały. 

2. ZUS przekazuje nam również 
informacje o środkach zewi
dencjonowanych na  naszym 
subkoncie. Czyli w ramach n fi
laru w Zakładzie. 

W tym przypadku nasze 
składki przedstawione są 
w rozbiciu na te, które praco
dawca (czy też my sami, jeżeli 
prowadzimy własną działal
ność gospodarczą) powinien 
opłacić oraz te, które faktycz
nie zostały opłacone. 

Podobne rozbicie jest przed
stawione w odniesieniu 
do składek na otwarte fundu
sze emerytalne (czyli OFE). 

Oczywiście, ta informacja 
o stanie konta ukazuje również 
subkonto po waloryzacji. 

3. Wyczytamy z niej również, 
o ile wzrósł stan naszego sub

konta po przelewie 51,5 procent 
środków z naszego rachunku 
w OFE, co odbyło się w lutym 
ubiegłego roku. 

To wyczytają ci. którzy 
mają więcej niż 35 lat 
Osoby, które ukończyły 35 lat 
do 31 grudnia 2014 roku, w ko
respondencji z ZUS-u otrzyma
ły również informacje o wyso
kości hipotetycznej emerytury, 
przysługującej ze  środków 
zgromadzonych na koncie 
w ZUS-ie w tzw. I filarze. 

Zwróć uwagę:  do hipote
tycznej emerytury nie są wli
czone Twoje składki z subkon
ta oraz OFE. 

Hipotetyczna emerytura? 
Czyli ta przypuszczalna 
Przedstawiona jest w informa
cji w dwóch wariantach. 

# Pierwszy wariant to kwota 
emerytury, jaką byś uzyskał 
w wieku emerytalnym 
w oparciu o dotychczas zgro
madzone na koncie składki 
i Twój kapitał początkowy. 

* Drugi wariant to symulacja, 
jak wyglądałoby Twoje świad
czenie, gdybyś pracował aż 
do osiągnięcia wieku emery

talnego i co miesiąc odprowa
dzał średnią wysokość składki 
z dotychczasowych lat Twojej 
pracy. 

Warto wiedzieć 
Do przesłanej przez ZUS kore
spondencji dołączony jest za
łącznik. Opisuje poszczególne 
pozycje z „Informacji o stanie 
konta ubezpieczonego w Zakła
dzie Ubezpieczeń Społecz
nych" według stanu na 31 grud
nia 2014 roku. Wyjaśnienie po
dane jest w przystępny sposób. 

Co zrobić z tym listem 
To zależy od tego, co Ci wyjdzie 
z analizy kwot zapisanych w in
formacji. Jeśli są w porządku, 
możesz go schować i o nim za
pomnieć. Jeśli jednak informa
cja z ZUS-u Twoich składkach 
zawiera nieprawidłowe dane, 
musisz działać! To znaczy wy
jaśnić sytuację. Jak to zrobić? 
Wyjaśniamy w tekście obok. 

Za jaki okres 
Informacja z ZUS-u dotyczy 
zbiorczo dwóch lat: 2013 i 2014 
roku.#©® 

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

Ważna informacja 

• Nie każdy z nas dostał. 
Korespondencja trafiła do tych, 
którzy choć przez chwilę podle
gali ubezpieczeniom społecz
nym i mają zaksięgowane składki 
na indywidualnym koncie 
wZUS-ie. 
Otrzymali ją urodzeni po 31 grud
nia 1948 roku. 

• Okoncie 
ubezpieczonego 
Zakładane jest na podstawie 
pierwszego zgłoszenia do ubez
pieczeń społecznych lub ubez
pieczenia zdrowotnego. 
Od 1 maja 2011 w ramach konta 
prowadzone jest subkonto dla 
osób, które są członkami Otwar
tych Funduszy Emerytalnych 
(OFE) oraz dla tych, którzy po 31 
stycznia 2014 nie zdecydują się 
na zawarcie umowy z OFE. 
Na koncie zapisywane są dane 
0 składkach - na podstawie do
kumentów ubezpieczeniowych 
(zgłoszeniowych i rozliczenio
wych) przekazywanych do ZUS-
u przez płatników składek oraz 
dane dotyczące członkostwa 
w OFE - przekazane przez 
otwarte fundusze emerytalne, 
a także dane o kapitale począt
kowym. Na subkoncie zapisywa
ne są dane o składkach i środ
kach przekazanych do ZUS przez 
OFE oraz o składkach wpłaco
nych na ubezpieczenie emery
talne w części podlegającej ewi
dencji na subkoncie. 
Składki na ubezpieczenie emery
talne oraz środki i kapitał począt
kowy zewidencjonowane 
na koncie i subkoncie podlegają 
waloryzacji (rodzaj podwyżki). 

• Które dane zapisane 
na koncie ubezpieczo
nego są dla Ciebie 
najważniejsze? 
Są to informacje: 
1.0 zwaloryzowanym kapitale 
początkowym, 
2. o zwaloryzowanej wysokości 
składek na ubezpieczenie eme
rytalne: 
a) należnych-jeśli nie jesteś płat
nikiem składek, a np. pracowni
kiem lub zleceniobiorcą. 
b) wpłaconych-jeśli jesteś płat
nikiem składek lub współpracu
jesz z osobą prowadzącą poza
rolniczą działalność, 
3. o zwaloryzowanych skład
kach, odsetkach za zwłokę 
1 środkach na subkoncie. 
Na podstawie tych danych wyli
czana będzie Twoja przyszła 
emerytura. 

MIESIĄCE 
- niemal tyle trwała wysyłka 
informacji o stanie konta, jaką 
zorganizował ZUS 

Praktyczne porady | 

Informacja z ZUS-u 
o Twoich składkach 
zawiera nieprawidłowe 
dane? Przeczytaj, co 
wtedy trzeba zrobić. 
Po pierwsze 

Zapisy na kontach, dotyczące 
składek na ubezpieczenie emery
talne, są dokonywane przez ZUS 
przede wszystkim na podstawie 
przesyłanych przez płatników 
składek (to np. pracodawca) doku
mentów ubezpieczeniowych i do
konywanych przez nich wpłat z ty
tułu składek oraz na podstawie 
elektronicznej wymiany danych 
dotyczących członkostwa ubez
pieczonego w OFE i rozliczeń skła
dek między ZUS-em a OFE. 

Po drugie 
Gdy dostaniesz informację, 

przede wszystkim sprawdź pra
widłowość: 1) swoich danych oso
bowych i adresowych, 2) wykaza
nych kwot - na podstawie posiada
nych przez Ciebie dokumentów, 
na przykład tych otrzymanych 
od płatnika albo pism czy decyzji 
z ZUS-u. 

Po trzecie 
Jeżeli stwierdziłeś nieprawidło

wości dotyczące: 
a) Twoich danych adresowych lub 
osobowych: 
b) wysokości kwot składek nomi
nalnych (I filar), 
- wtedy udaj się do płatnika skła
dek. Ma obowiązek sprawdzić do
kumenty ubezpieczeniowe prze
kazane do ZUS-u. Jeżeli stwierdzi 
w nich nieprawidłowości, powi
nien przekazać prawidłowe dane. 
2. Jeżeli: 
a) płatnik składek nie stwierdzi 
nieprawidłowości. 
b) on już nie istnieje, 
c) wyjaśnienie nieprawidłowości 
u płatnika składek nie jest możliwe 
- zgłoś reklamację w ZUS-ie. 
3. Jeżeli stwierdziłeś nieprawidło
wości dotyczące: 
a) Twoich zwaloryzowanych skła
dek (I filar), 
b) zwaloryzowanego kapitału po
czątkowego, 
c) składek należnych i/lub odpro
wadzonych do OFE, 
d) składek zaewidencjonowanych 
na subkoncie; 
- też zgłoś reklamację w ZUS-ie. 

Do którego ZUS-u 
Najlepiej zwróć się do jednostki 

w miejscu zamieszkania. 

Przypominamy 
Jeżeli stwierdziłeś, że dane wy

kazane w informacji są prawidło
we łub płatnikTwoich składek zło
żył już w ZUS-ie prawidłowe doku
menty ubezpieczeniowe - wtedy 
nic nie musisz robić z otrzymanym 
listem o stanie konta. 
(KB) 
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firmy wzięły dotychczas udział we wszystkich edycjach plebiscytu Nasze 
Dobre z Pomorza. W tym czasie kapituła przyznała 23 znaki jakości, Czytel
nicy oddali na swoich faworytów ok. 100 tys. głosów. 

Działają kompleksowo 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Agromarket ma swoją siedzibę w Wiewiecku, 

gm. Węgorzyno. Firma ta prowadzi działalność handlową na terenie północno - zachodniej Polski. 

Wioletta Mordasiewicz 
A/ioletta.mordasiewicz(S)polskapress.pl 

- Naszym celem jest komplek
sowa obsługa rolnictwa - mówi 
Jan Mac, właściciel PPHU 
Agromarket w Wiewiecku. -
Współpracujemy z najlepszymi 
producentami środków 
do produkcji rolnej. Posiadamy 
bogatą ofertę asortymentową 
nawozów mineralnych, środ
ków ochrony roślin, a także ma
szyn i urządzeń rolniczych. 
Agromarket jest dealerem ma
szyn produkowanych przez ta
kie firmy jak Case IH, 
Kvemeland Group, Vaderstad, 
Wielton czy Dieci. Ma dobrze 
zaopatrzony plac maszynowy. 
Można na miejscu obejrzeć róż

nego rodzaju maszyny rolnicze 
i dopasować je do swojego go
spodarstwa. W tej firmie moż
na też kupić części do maszyn. 
- Posiadamy szeroki asorty
ment oryginalnych części 
do maszyn, a także ich zamien
niki - informują pracownicy 
Agromarketu. - Dzięki dobrze 
rozwiniętej logistyce zamówio
ne części jak i maszyny dostar
czamy szybko i bezpośrednio 
do klienta. Prowadzimy rów
nież skup i sprzedaż zbóż. Dy
sponujemy własnym taborem 
transportowym do przewozu 
ładunków masowych luzem 
oraz na paletach. 
Agromarket funkcjonuje 
od poniedzia ku do piątku, 
w godzinach od 7 do 15. Obec
nie zatrudnia około czterdzie
stu osób. Klienci mogą liczyć 
na kompleksową pomoc zało

mmm 
. 

Spółka Agromarket zapewnia rolnikom i przedsiębiorstwom 
rolnym kompleksowe usługi 

gi, która nie tylko doradzi w za
kupie. - Naszym klientom za
pewniamy miłą i fachową ob
sługę łącznie z dostępem do al
ternatywnych metod finanso
wania w postaci kredytów, po
życzek, leasingu - czytamy 
na stronie internetowej 
Agromarketu. - Zapewniamy 
pomoc w uzyskaniu funduszy 
unijnych poprzez przygotowa
nie niezbędnej dokumentacji. 
Oferta Agromarketu jest skiero
wana zarówno do rolników in
dywidualnych jak i przedsię
biorstw rolnych. Zarówno dla 
jednych jak i drugich organizu
je  szereg szkoleń. Prezentuje 
na nich najnowsze, światowe 
rozwiązania w produkcji rolnej. 
Wiewiecka spółka specjalizuje 
się również w sprzedaży nawo
zów rolniczych. Współpracuje 
z liderami z zakresu produkcji 

środków ochrony roślin. Ma 
w ofercie szeroką gamę nawo
zów azotowych, wieloskładni
kowych i odżywek takich firm 
jak: Arysta, Basf, Bgyer, Dow 
Agro, Du Pont, Monsanto, 
Sarzyna, Sumi Agro czy 
Syngenta. Dysponuje własną 
mieszalnią, co pozwala dopa
sowywać skład nawozów 
dopotrzeb każdego gospodar
stwa. Zajmuje się też dystrybu
cją wapna rolniczego. - Współ
praca z naszą firmą to korzyst
ne warunki handlowe, pomoc 
z zakresu stosowania naszych 
produktów oraz dostawa pro
sto do klienta - reklamuje swo
je usługi Agromarket. - Szeroka 
gama produktów daje gwaran
cję, że każdy klient znajdzie 
u nas wszystko, co jest niezbęd
ne do odpowiedniej ochrony 
swoich upraw.# 
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Plasmet jako jedyna firma na Pomorzu i jedna z nielicznych 
w kraju produkuje narzędzia o wadze do 101 dla tłoczenia 
blach w technologii postępowej lub transferowej 
wg najnowszej technologii światowej. Narzędzia te 
projektowane są we własnym dziale rozwoju. 

M A K D S M  
tel. 91 45 35 411  G1UPA

 DBWBLOPBRSKA www.makdom.pl 
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ŚRÓDMIEJSKIE OGRODY 
O S I E D L E  

Szczecin, ul. Tenisowa 

76-251 Widzino, ul. Krzywa 8 
tel.  59 841 54 27;  www.plasmet.com.pl 
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Luksus nad jeziorem, blisko morza 
# Dla nowo otwartego pensjonatu „Marina Mielno" to lato było pierwszym w jego działalności. Goście 
dopisali. Wszystkie pokoje były zajęte. Ale ten pensjonat to obiekt całoroczny z ofertą na jesień i zimę. 

Flefciscyl 

Inga Domurat 
inga.domurat@gk24.pl 

Idealne położenie - zaledwie 
250 metrów od morza i kilka 
od jeziora Jamno - nowocześ
nie urządzone pokoje, baza SPA 
„Strefa Harmonii", całoroczna 
restauracja „Biała Dama" 
i własny parking - to niekwe
stionowane atuty Pensjonatu 
„Marina Mielno", który swą 
działalność rozpoczął w minio
nym sezonie letnim. 

- Marina Mielno" powstał 
w dwa lata i w lipcu przyjęliśmy 
pierwszych gości - mówi Anna 
Sak, właścicielka pensjonatu, 
który położony jest w centrum 
Mielna, przy głównej ul. Bole
sława Chrobrego, a jednocześ
nie z bezpośrednim dostępem 
do jeziora i to na nie z części po
kojów „Mariny Mielno" rozpoś
ciera się wspaniały widok. -
Mieliśmy komplet gości, 37 po
kojów - tyle mamy w ofercie -
było zajętych. Latem większość 

& Restauracja „Biała Dama" w pensjonacie „Marina Mielno" może pomieścić nawet 100 gości i w 
zależności od potrzeb spełnić wymagania sali weselnej, urodzinowej, balowej czy konferencyjnej 

gości stanowiły rodziny z dzieć
mi. Skusiliśmy j e  promocyjny
mi cenami i atrakcjami dla naj
młodszych. Były profesjonalne 
animacje i zabawy w klubie dla 

dzieci „Fiku Miku", poza tym 
zarówno „Biała Dama", jak  
i działająca latem „Karuzela 
Cafe", mają w karcie smakoły
ki dla dzieci. 

Pensjonat „Marina Mielno" 
to jednak obiekt całoroczny, 
który ma jak najlepsze warunki 
do organizacji różnego rodzaju 
imprez okolicznościowych, fir

mowych czy konferencji. Jest 
też idealnym miejscem do in
dywidualnego wypoczynku dla 
osób, które chcą spokojnego re
laksu w luksusowych warun
kach. Bogatą ofertę skierowaną 
do takiego klienta pensjonat 
kieruje właśnie teraz, już po let
niej gorączce. 

Z dużym smakiem, dbałoś
cią o szczegóły i spokój kolorów 
urządzona została sala restau
racyjna. Tu serwowane są po
siłki dla wypoczywających 
w pensjonacie, ale także klien
tów z zewnątrz. Warto właśnie 
tu spróbować pysznej zupy ryb
nej  z r y b  bałtyckich i słodko
wodnych z pomidorami i pa
pryką albo dorsza w tempurze 
na warzywach orientalnych 
i ryżem jaśminowym. 

Kolacje dla dwojga, ale i or
ganizacja kameralnych przyjęć, 
hucznych wesel czy konferencji 
na kilkadziesiąt osób nie stano
w i  problemu dla „Mariny 
Mielno". Pensjonat oferuje  
również w pełni profesjonalne 
usługi kateringowe, łącznie 
z wypożyczeniem kompletnej 

zastawy i obsługą kelnerską. 
Klient może jedynie wybrać 
menu i resztą już się nie przej
mować. O każdy szczegół, 
w pełni profesjonalnie, zadba 
restauracja „Biała Dama". 

Przez cały rok w pensjona
cie można liczyć na masaże i za
biegi w Strefie Harmonii, które 
•pozwolą się zrelaksować, na
brać sił witalnych i poczuć 
na sobie działanie luksusowych 
kosmetyków. W ofercie są 
atrakcyjne pakiety SPA, jak 
choćby pakiet ślubny albo ten 
dedykowany przyjaciółkom 
lub odmładzający czy relaksa
cyjny - rewelacyjnie poprawia
jący samopoczucie. 

Zabiegi SPA włączone zosta
ły też do proponowanych pa
kietów pobytowych, jak choć
by  do „Jesiennego weekendu 
Halloweęn" czy „Szalonego we
ekendu Andrzejkowego". Za
powiada się dobra zabawa, 
z dobrą kuchnią, w eleganckich 
i nowoczesnych wnętrzach 
pensjonatu i restauracji, a do te
go połączona z ofertą Strefy 
Harmonii. • 

Nowa 
inwestycja 

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

ściany osłonowe - cegła ceramiczna Porotherm 25 P+W N Ę r  4 A m m  a 
ściany działowe - cegła ceramiczna porotherm grubość 8 i 11.5 T ^ m m £  

- budynek Nr 3 • I kw.2016 r. 
- budynek Nr 6 -1 kw< 2017r. 
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LECHBUD KOSZALIN 
ul. Podgórna 8, 75-322 Koszalin 

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

• M M M M  

Os. Boionia gowstancow/Wlkp 
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u l ,  P o d b c r z a ń s k a  

NASZE DOBRE Oddaj głos na swojego kandydata M P l D I  A 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46złzVAT) O treŚCi! H U I .  IU 

MIEJSCA, W K T Ó R Y C H  CHCESZ MIESZKAĆ 

ORŁY ^ 
POLSKIEGO W 
BUDOWNICTWA^ i 

NAGRODA W KATEGORII 
USŁUGI DEWELOPERSKIE 

IPspxito© 

NAJŁKKZY KKKBYV 
MIESZKANIOWY 
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REKLAMA K015012745Ą 

Klub z pięknymi tradycjami 
Spółka King Wilki Morskie Sportowa zgłosiła do naszego konkursu klub powstały na bazie najbardziej 

zasłużonego dla szczecińskiej koszykówki Morskiego Klubu Sportowego Pogoń Szczecin. 

Plebiscyt 

Piotr Jasina 
piotr.jasina@polskapress.pl 

Pogoń Szczecin debiutowała 
w rozgrywkach ogólnopolskiej 
n ligi w 1966 roku, trenerem ze
społu był wówczas Wacław Pa
wik - wspomina Rafał Rajewicz, 
dyrektor Klubu Koszykówki 
King Wilki Morskie. - Po 6 latach 
zmagań na zapleczu ekstrakla
sy  w sezonie 1971/1972 zespół 
wywalczył awans do najwyż
szej klasy rozgrywkowej. 
Zespół Pogoni Szczecin przez 
cały swój  okres istnienia 
na ogólnopolskich parkietach 
przez 9 sezonów grał w I lidze 
a przez 18 sezonów w II lidze. 
Największym sukcesem klubu 
było zdobycie Pucharu Polski 
w sezonie 1980/1981. Zespół 
poprowadzili trenerzy Stani
sław Rytko i Krzysztof 
Łukomski. 
W1995 roku na skutek reorga
nizacji powstał Pomorski Klub 
Koszykówki, który zajął miej

» Koszykówka na najwyższym poziomie po wielu latach powróciła do Szczecina. Liczba kibiców 
na meczach w Szczecinie średnio powyżej 2500, to bardzo dobry wynik 

sce Pogoni Szczecin w II lidze. 
Pod nową nazwą zespół wystę
pował do 2000  roku, grając 5 
sezonów w ekstraklasie. Sezon 
2000/2001był ostatnim, w któ

rym klub występował wśród 
najlepszych polskich zespołów 
natomiast sezon 2004/2005 był 
ostatnim, w którym klub wy
stępował na ogólnopolskich 

parkietach w kategorii męż
czyzn. 
W 2006 roku nowy zarząd po
stanowił, iż klub do nowego se
zonu przystąpi pod nazwą Wil

ki Morskie Szczecin. Klub 
w tym okresie zajmował się tyl
ko szkoleniem młodzieży i wy
stępował w rozgrywkach mło
dzieżowych skutecznie rywali
zując na arenie ogólnopolskiej 
zdobywając w2008r. 4 miejsce 
Mistrzostw Polski w kategorii 
U-18 oraz wicemistrzostwo Pol
ski w kategorii młodzieżowej U-
20 w 20l0r. - wspomina dyrek
tor. 
Po 6 latach nieobecności na are
nie ogólnopolskiej, w sezonie 
2011/2012 zespół seniorów za
debiutował w rozgrywkach Et li
gi. W następnym sezonie ze
spół mężczyzn wygrywa roz
grywki n ligi mężczyzn i zapew
nia sobie awans do I ligi, 
w której grał w kolejnym sezo
nie. - Przed sezonem 2014/2015 
klub nasz otrzymał zaproszenie 
do Polskiej Ligi Koszykówki 
na występy w Tauron Basket Li
dze i od ubiegłego sezonu po
nownie w Szczecinie gościmy 
najlepsze polskie drużyny - do
daje Rafał Rajewicz. 
Wśród największych sukcesów 
seniorskich klubu dyrektor wy

mienia: Puchar Polski w 1981 
roku, awans zespołu kobiet 
do Basket Ligi Kobiet w 20i3r. 
i zespołu mężczyzn do I ligi 
w20i3r., wicemistrzostwo Pol
ski juniorów starszych w 20l0r., 
4 miejsce w Mistrzostwach Pol
ski juniorów w 2008r., 5 miej
sce w rozgrywkach ligi EYBL 
(European Youth Basketball 
League) rocznika 1991 w2008r., 
5 miejsce w Mistrzostwach Pol
ski juniorek starszych w2006r., 
3 miejsce w Mistrzostwach Pol
ski juniorek w 2006r. 
- Koszykówka na najwyższym 
poziomie po wielu latach po
wróciła do Szczecina - podkre
śla prezes King Wilki Morskie 
SA. - Pierwszy bardzo trudny 
sezon w Tauron Basket Lidze 
pokazał, że potencjał klubu 
i naszych kibiców jest ogrom
ny. Wyrównane boje na parkie
cie z takimi drużynami jak 
Mistrz Polski - Stelmet Zielona 
Góra czy Euroligowy - Turów 
Zgorzelec pokazały dobitnie, że 
idziemy w e  właściwym kierun
k u . #  
©O 
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lektrociepłownia 

i osnowo sp. z o.o. 

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

Wytwarzanie, 
przesył 
i dystrybucja 
ciepła 

By żyło się 

cieplej 

i t e i y  SyJujj yy /.uzi 
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O y źli) -
Jedyny dystrybutor w Zachodniopomorskim 
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Koszalin, ul. Jaśminowa 6, tel. 94 340 5318 
wjazd w pętlę autobusową 2 (Rokosowo) 
pn. - pt. 9-17, sob. 10 -13 
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Wspierajcie lokalne firmy głosami 
Trwa drugi etap ósmej edycji plebiscytu Nasze Dobre z Pomorza - wybór najlepszych produktów, 

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

Plebiscyt Partnerzy 

Joanna Boroń 
joanna.boron@gk24.pl 

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

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

Patron medialny 

5 5  iot 

Patroni honorowi 

' ' O ?  
mTHOk -XT HONOROWY 

SA WOlFWtoTW 
<jH>łfcKi>A(>fcBLW.ŹA 

, L E W I  A T A N  

<2LŁ>, 

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

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

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

wą liczbę ponad 6 0  produktów 
i usług. Ich listę znajdziecie 
m.in. na naszej  stronie 
internetowej w zakładce Nasze 
Dobre. O wygranej - prócz czy

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

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

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

KSZTAŁCĄ w ODPOWIEDZI 
NA POTRZEBY RYNKU 
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jako pierwsza uczelnia menedżerska w regionie od 20 lat kształci 
wysoko wykwalifikowaną kadrę dla biznesu. 

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

• Transport - Spedycja - Logistyka, 

• Rachunkowość, 

• Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 

• Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 

• Zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii, 

• Zarządzanie Administracją Publiczną i Organizacjami 
Pozarządowymi, 

• Zarządzanie Finansami, 

• Zarządzanie Projektami, 

• Menedżer Sprzedaży, 

• Menedżer Bezpieczeństwa Cywilnego. 

MISJĄ WHSZ JEST KSZTAŁCENIE 
WYSOKO WYKWALIFIKOWANEJ KADRY 

DLA POTRZEB REGIONU! 

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

• Najczęściej wybieranymi kierunkami są: 

• Transport - Spedycja - Logistyka, 

• Rachunkowość od podstaw, 

• Menedżer Kadr i Płac, 

• Zarządzanie Projektami - Menedżer Projektu, 

• Zarządzanie BHP, 

• Coaching. 

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

Winnica Turnau w Baniewicach 
jest otwarta dla gości codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. 

W soboty i niedziele od 11 do 17. 
Zapraszamy do kontaktu tel. 91 307 91 31 lub e-mail: kontakt@winnicaturnau.pl 

www.winnicaturnau.pl 

WINNICA TURNAU - POLSKIE WINA Z BANIEWIC 
Baniewice 115 
74-110 Banie 

S ł u p s k ,  u l .  J ,  K o z i e t u l s k i e g o  6-7 
t e l .  -59 8 4 Q  2 0  6 3 $  W w w . w h s z . s l u p s k . p l  
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nagród jest czeka na laureatów w nowej edycji loterii „Wygraj auto z Głosem". Ich 
wartość przekracza aż 203 tysiące złotych. Serdecznie zapraszamy do udziału 
w pięciu losowaniach, z których pierwsze odbędzie się już 17 grudnia. 

Już za 2 dni start loterii! 
# Już w piątek pierwszy kupon loteryjny, uprawniający do wzięcia udziału w naszej nowej loterii. 
# Zbierz 10 kolejnych kuponów i weź udział we wszystkich losowaniach. Czeka 5 aut i inne nagrody! 

AUTO 

DUSTER 

Loteria 

Ewa Kuczyńska-Gałach 
ewa.kuczynska@polskapress.pl 

Odliczanie do startu nowej lo
terii powoli dobiega końca. 
Za dwa dni rozpocznie się kom
pletowanie zestawów kupo
nów. Będziemy je  codziennie 
drukować na naszych łamach. 
Każdy, kto będzie chciał wziąć 
udział w losowaniu nagród bę
dzie musiał zebrać minimum 
10 kolejnych kuponów. A jest 
o co grać, bowiem czeka na Was 
mnóstwo atrakcyjnych nagród! 

Nie tylko samochody 
Głównymi nagrodami w tej lo
terii są samochody marki Dacia. 
Jest ich aż pięć! Czekają na Was 
dwie Dacie Logn, dwie Dacie 
Sandero oraz jeden samochód 
klasy SUV - Dacia Duster. bę
dziemy je wydawać właścicie
lom koper, które zostaną wylo
sowane po jednej w każdym lo
sowaniu. Jako pierwsza odje
dzie Dacia Logan, będzie ona 
niespodzianką na święta i No
w y  Rok. 

W puli nagród mamy także 
cenne atrakcyjne dodatkowe 
w postaci skuterów, dwuosobo
wych pobytów w Wojskowym 

Szpitalu Uzdrowiskowo-Reha-
bilitacyjnym w Ciechocinku, te
lewizorów, wodoodpornych 
kamer, tabletów, ekspresów 
do kawy, aparatów fotograficz
nych, zestawów bonów poda
runkowych Sodexo, o wartości 
300 zł każdy, robotów kuchen
nych i sokowirówek. 

Jak rozpocząć grę? 
Zasady uczestnictwa w loterii 
są bardzo proste i niezmienne 
od lat. Każdy pełnoletni Czytel
nik naszej gazety może przyłą
czyć się do zabawy w dowol
nym momencie. Codziennie 
od najbliższego piątku na ła

mach „Głosu" będą ukazywać 
się kolejno ponumerowane ku
pony loteryjne. W sumie będzie 
ich aż 230. Przy systematycz
nym kompletowaniu, będzie 
można zebrać aż dwadzieścia 
trzy zestawy. Im więcej zesta
wów kuponów, tym większe 
prawdopodobieństwo wygra
nej. Ważne jest, żeby komplet 
kuponów stanowił nieprzerwa
ny ciąg, w którym nie brakuje 
żadnego numeru kuponu. Ża
den także nie może się powta
rzać, zastępując numer braku
jący. 

Drugi wariant gry przezna
czony jest dla Czytelników, któ

rzy korzystają z dowolnej ofer
ty prenumeraty „Głosu". 
Oprócz standardowych kupo
nów, będą oni otrzymywać, raz 
w miesiącu, 5 kart loteryjnych. 
Każda z nich odpowiada zesta
wowi dziesięciu kuponów wy
ciętych z gazety. Karty będą 
ukazywać się do 20. dnia każ
dego miesiąca w dodatku „Ek
stra Magazyn". Wypełnione ku
pony i karty należy dostarczać 
lub nadsyłać do jednej z trzech 
redakcji „Głosu". 

Warto wiedzieć, że posiada
nie kart loteryjnych dla Prenu
meratorów potraja szanse 
na zdobycie nagrody w naszej 

loterii. Warto więc „Głos" pre
numerować! 

Serdecznie zapraszamy 
do gry wszystkich naszych peł
noletnich Czytelników. • 

Partner loterii: 

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

teł. 94 347 14 20 

jsO mm 

15Xi 8 o ł ^ 'o wartości 
300 zł 

Cv Tablet C5ałaxy 
3*/Tab4 

Ekspres do 
Kawy CO 

F Cif Aoarat Cano 
k ÎXUS 

i o n  
^ 5 x  
Xee/ kuchenny 

80SCK 

nagród 
dodatkowych 5X Tełewiior LED 

/ Toshiba 48 tali 
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V ^ /  wodoodporna 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:ewa.kuczynska@polskapress.pl


Głos Dziennik Pomorza 
Środa, 7 października 2015 www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl //17 

Dziś, kiedy ceny energii i paliw rosną, nikt się nie zastanawia czy zmniejszyć zużycie energii, ale jak to zrobić. 
Większość z nas ma świadomość, że to w naszych domach znajdują się potencjalne oszczędności. Wciąż jed
nak 57 proc. społeczeństwa uważa, że sposobem na oszczędzanie są energooszczędne żarówki i sprzęt AGD. 
czytaj też na www.regiodom.pl 

Zapewnij balkonowi 
właściwą ochronę 
przed wi gocią i mrozem 
Balkon dodaje domowi uroku. 
Może być doskonałym miej
scem relaksu czy spotkań ze 
znajomymi. Ale i balkon wy
maga naszej opieki. 

Jerzy Szych 
jerzy.szych@polskapress.pl 

B
alkon to jedna z 
a t r a k c y j n i e j 
szych części do
mu. Jest jednak 
wiele kwestii 
z nim związa

nych, które wymagają szczegól
nej uwagi. Są to przede wszyst
kim termoizolacja i właściwe 
wykończenie. Sprawdźmy 
więc, z jakimi problemami mo
żemy mieć do czynienia i kto 
jest ich głównym winowajcą... 

Jednym z najpoważniej
szych zagrożeń dla stanu na
szych balkonów jest wszecho
becna wilgoć, wdzierająca się 
między innnymi w szczeliny, 
powstałe na skutek nieprawid
łowego montażu materiałów 
czy też ich słabej jakości. To ona 
powoduje większość znisz
czeń, począwszy od pojawienia 
się zacieków na elewacji czy 
spękań płytek i fug, poprzez 
rozwój pleśni, aż do korozji ele
mentów konstrukcji. 

Wszystko to dzieje się 
na skutek ciągłego procesu za
marzania i odmarzania wody. 
Jeżeli dostanie się ona do szcze
lin konstrukcji lub okładziny 
ceramicznej, spowoduje od
kształcenia powierzchni 
i w efekcie jej destrukcję. 

Co więc należy zrobić, aby 
balkon przetrwał długie lata 
i nie poddał się niepożądanym 
oddziaływaniom czynników 
zewnętrznych? 

Przede wszystkim 
dobra izolacja 
Właściwie wykonane ocieple
nie tej części domu ma tutaj 
niebagatelne znaczenie. Poz
woli uniknąć powstawania 
szczelin i mostków termicz
nych, takich jak na przykład 
mostek liniowy, który może po
jawić się wzdłuż płyty balkono
wej, w miejscu jej połączenia ze 
ścianą. 

- Aby konstrukcja była solid
na, rekomenduje się podwójne 
ocieplenie, dzięki któremu za
chowana zostanie ciągłość izo
lacyjna fasady. - mówi Rado
sław Marciniec z firmy 
ARS ANIT, producenta chemii 
budowlanej. - W tym przpadku 
warto zdecydować się na styro
pian o frezowanych krawę
dziach, który umożliwia kła

dzenie płyt na tak zwaną za
kładkę, minimalizując ryzyko 
przedostania się wilgoci 
do środka izolacji. 

Tak dobrze zabezpieczony 
balkon zniesie drastyczne 
zmiany temperatur, których 
różnica może wynosić nawet 
100 stopni Celsjusza. 

Pozostaje jedynie kwestia 
dobrania odpowiedniej okła
dziny. 

Płytka płytce nierówna 
Na etapie prac wykończenio
wych zazwyczaj decydujemy 
się na płytki ceramiczne. Jed
nak płytka płytce nierówna. 
Dlatego przy ich wyborze nale
ży zwrócić uwagę na takie właś
ciwości, jak: niski stopień na-
siąkliwości (E < 0,5 %) czy wy
soka odporność na ścieranie 

i niesprzyjające wa-

r~\i N @e 
Właściwie 
wykonane 

ocieplenie balkonu 
ma niebagatelne 

znaczenie 

runki atmosferyczne (np. mro
zy). 

Ważny jest również sposób 
układania okładziny. 

- Przy montażu należy uży
wać specjalnego, odkształca
nego kleju, pamiętając 
przy tym o nałożeniu go na ca
łą powierzchnię płytki oraz do
datkowo na samą płytę balko
nu. Słaba chropowatość oraz ni
ska porowatość (nasiąkliwość) 
okładziny ceramicznej muszą 
być zrekompensowane działa
niem preparatu klejącego wy
kazującego zwiększoną adhe
zję powierzchniową. Dlatego 
polecane są tutaj zaprawy typu 
„fuli bed". - radzi Radosław 
Marciniec z ARS ANIT. 

Aby zapobiec powstaniu 
niechcianych szczelin, w któ
re mogłaby łatwo wedrzeć się 
woda, pamiętajmy również 
o układaniu płytek w odległoś
ciach nie większych niż 5 mili
metrów. 

Mamy więc kilka zasobów, 
by walczyć z działaniem czyn
ników zewnętrznych niszczą
cych nasz balkon. 

Jeżeli zastosujemy takie 
rozwiązania, jak podwójna izo
lacja i wysokiej jakości mrozo-
odpome płytki - z pewnością 
znajdziemy się na wygranej po
zycji. • 
©® 

Mocny materiał 
na domowe mebłe 
Wybierając modną i trwałą tka
ninę obiciową tkaną, należy 
zwrótićuwagęnajej splot - im 
jest on gęstszy, tym materiał bar
dziej wytrzymały. Ale najbar
dziej uniwersalnym materiałem 
jest skóra naturalna, która nie 
przyciąga kurzu. Ponadto łatwo 
sięczyśd. (JSZ) 

Własny piec chlebowy 
wogrodzie 
Entuzjastów własnoręcznie 
pieczonego chleba przybywa. 
Najlepiej smakuje upieczony 
tradycyjnie, w piecu. Warto 
zadać sobie trudu i zbudować 
w ogrodzie własny piec. To 
nie jest trudne. Na początek, 
trzeba przemyśleć jego kon
strukcję. (JSZ) 

OGRZEWANIE 

Ciepły dom 
z kominkiem 
Kominek w mieszkaniu to cią
gle przejaw luksusu. Ale także 
wygody i oszczędności. Jego 
zalety najlepiej docenimyjuż 
za kilka tygodni. O kominku 
trzeba pomyśleć jeszcze 
przed rozpoczęciem budowy 
domu czy generalnego re
montu. (JSZ) 

BEZPIECZEŃSTWO 

Maluch bezpieczny 
we własnym domu 
Stoły o zaokrąglonych krawę
dziach są bardziej przyjazne 
dla dziecka niż te o ostrych 
kantach. Jeżeli jednak mamy 
takie potencjalnie niebez
pieczne meble, nie musimy 
ich od razu wyrzucać. Wystar
czy zastosować silikonowe na
rożnik. (JSZ) 

DNI OTWARTE 
KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 
Zapraszamy na Dni Otwarte kredytów hipotecznych w PKO Banku Polskim 
do naszych oddziałów, od poniedziałku do piqtku do 16.10.2015. 

W ramach Dni Otwartych możesz skorzystać z poniższych warunków: 
• nnarża już od 1,3% i 0% prowizji* 
• 0 zł za kontrolę na terenie budowy przed wypłatę transzy kredytu 
• 0 zł za kontrolę kredytowanej nieruchomości potwierdzającą 

prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z kredytu 
- po wypłacie ostatniej transzy kredytu 

Przyjdź i wypełnij deklarację udziału w Dniach Otwartych**. 

W ramach Dni Otwartych proponujemy: kredyt Własny Kąt hipoteczny, 
Pakiet Własny Kąt hipoteczny oraz kredyt hipoteczny MDM. Bank Polski 

dzień dobry 

www.pkobp.pl, infolinia: 801 302 302, +48 81 535 65 65 opłata zgodna ?. tcryfq operatora 
Szczegółowe informacje o produkcie, w tym Taryfo prowizji i opłat bankowych, sa dostępne w placówkach Banku oraz na www.pkobp.pl 
Wniosek o kredyt Własny Kat hipoteczny w pierwszej kolejności zostanie rozpatrzony przez PKO Bank Hipoteczny, o w przypadku 
niespełnienia kryteriów udzielenia kredytu w tej instytucji zostanie rozpatrzony przez PKO Bank Polski. 

* Prezentowane warunki obowiqzujq dla kredytu Własny Kqt hipoteczny w wysokości 400 tys. zł udzielonego na 30 lot przy udziale własnym min. 30%, 
pod warunkiem posiadania w PKO Banku Polskim rachunku Aurum z miesięcznymi wpływami min. 5 tys. zł i dowolnej korty kredytowej oraz zawarcia 
za pośrednictwem PKO Banku Polskiego 4 letniego ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji. RRSO dla podanego przykładu dot. kredytu w PKO Banku 
Polskim, dla rot annuitetowych i po ustanowieniu hipoteki na lokalu mieszkalnym wynosi 3,55% (stan na 24.09.2015). Nie można łqczyć warunków promocyjnych 
z warunkami innych ofert specjalnych bqdź promocji obowiqzujqcych w Banku, spłacać kredytem na powyższych warunkach innych kredytów zaciągniętych 
w PKO Banku Polskim, z wyjątkiem kredytu udzielonego na zakup działki (jeden z celów), który może być spłacony 
kredytem na budowę nieruchomości no tej działce. 

**8y skorzystać ze specjalnych warunków cenowych w ramach Oni Otwartych, należy dodatkowo złożyć kompletny wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego 
(w wysokości co najmniej 120 tys. zł) do 20.11.2015 i podpisać umowę kredytu w ciągu 30 dni, licząc od dnia podjęcia decyzji kredytowej. 
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W pomieszczeniu bez 
okien nie musi być już 
zupełnie ciemno 

Dobry fachowiec precyzyjnie wyszukany i wybrany 
Większość z nas ma złe do
świadczenia ze współpracy 
z wykonawcami budowlany
mi. To dlatego, że często bra
kuje im wiedzy oraz praktyki. 

Jerzy Szych 
jerzy.szych@polskapress.pl 

J eśli szukamy pomocy war
to w pierwszej kolejności 
zapytać przyjaciół. Sonda 

wśród kilku znajomych powin
na zaowocować cennymi kon
taktami. W celu weryfikacji po
lecenia najlepiej zajrzeć 

do Internetu, gdzie można zna
leźć opinie innych. 

Praktyczne rady jak i gdzie 
szukać odpowiedniego specja
listy przydadzą się każdemu. 
Najpierw powinniśmy pomy
śleć, co dokładnie chcemy zro
bić - najlepiej sporządzić listę, 
której będziemy się później 
sztywno trzymać. Dobrze jest 
również zastanowić się, ile mo
żemy przeznaczyć pieniędzy 
i do tego dostosować zakres 
prac. Dopiero teraz możemy 
przejść do znalezienia wyko
nawcy. 

W sieci pojawia się coraz 
więcej  wyspecjalizowanych 
serwisów kojarzących zlecenio
dawców z wykonawcami 
usług. Internetowe fora oraz 
portale opinii to doskonałe 
źródło wiedzy, również na te
mat konkretnego usługodaw
cy. Dzięki nim szukanie specja
listy nie musi sprawiać już tylu 
problemów. Przede wszystkim 
jest  to doskonały sposób, aby 
zaoszczędzić czas. Należy 
przy tym pamiętać, że warto za
chować zdrowy rozsądek. 
Zdarzają się bowiem podmioty, 

które uprawiają 
„autopromocję", pisząc pozy
t y w n e  opinie na swój  temat. 
Lepiej zatem wybrać taką fir
mę, która ma 20 opinii, w tym 
l - 2 negatywne, niż tę  z 5 wy
jątkowo entuzjastycznymi oce
nami. Na etapie analizy dostęp
nych ofert powinniśmy zwró
cić uwagę na szereg ważnych 
czynników. Przed powierze
niem zlecenia trzeba sprawdzić 
czy osoby, które się nim zajmą, 
mają doświadczenie w podob
nych pracach do tych, jakie bę
dą prowadzone u nas. • 

Poszukując sposobu 
na wpuszczenie światła dzien
nego do ciemnych wnętrz bez 
okien warto rozważyć montaż 
świetlika dachowego. 

Jerzy Szych 
jerzy.szych@polskapress.pl 

W wielu domach są po-
mieszcze-
nia, jak ła
zienki, toa
lety, koryta

rze, garderoby, do których nie 
dociera naturalne światło, 
a montaż w nich jakichkolwiek 
okien nie jest  możliwy. Nie 
oznacza to jednak, że musimy 
rezygnować z naturalnego 
oświetlenia i korzystać tyko ze 
światła sztucznego. 

- W ciemnych wnętrzach 
doskonale sprawdzają się  
świetliki tunelowe. Można j e  
montować w dachach płaskich 
lub skośnych, zarówno w bu
dynkach parterowych, jak i pię
trowych. W ciągu dnia mogą 
doprowadzić do pomieszczenia 
tyle światła, co tradycyjna ża
rówka o mocy 6 0  W - mówi 
Monika Kupska-Kupis, archi
tekt z firmy VELUX Polska. 

Jak to działa? 
Zasada działania świetlika jest 
bardzo prosta, a efekty wręcz 
zaskakujące. Promienie słońca 
wnikają do domu przez część 
dachową, instalowaną w spa
dzistym lub płaskim dachu. Na
stępnie wpadają do światłonoś-
nego tunelu ze sztywnej blachy, 
który ma refleksyjną powłokę 
odbijającą nawet 9 8  procent 
z nich. 

Gdy światło dotrze do wnę
trza, jes t  rozpraszane przez 
część sufitową świetlika, który 
do złudzenia przypomina kla
syczny plafon. Tunel świetlika 
może mieć postać rozciągliwej 
harmonijki lub sztywnych ele
mentów z wysokorefleksyjną 
powłoką. 

W pomieszczeniach, w któ
rych zamontowane są świetli
ki, można cieszyć się natural

nym światłem, zmieniającym 
się w zależności od pory dnia 
i roku. To, ile promieni słońca 
wpadnie przez nie do wnętrza, 
zależy także od długości i ro
dzaju tunelu światłonośnego 
oraz usytuowania elementu da
chowego względem strony 
świata. Najlepiej, jeśli element 
dachowy zostanie skierowany 
na południe - wtedy wychwyci 
najwięcej  promieni słonecz
nych. 

Gdzie montować? 
Świetlik można montować 
w dowolnym pomieszczeniu 
mieszkalnym, gdzie potrzebne 
jest subtelne naturalne oświet
lenie. Wnętrze może być 
na poddaszu lub na parterze, 
nie ma to znaczenia, najczęściej 
jest  to ostatnia kondygnacja. 
Odległość pomiędzy sufitem 
a połacią dachu powinna być 
mniejsza niż 6 metrów. Na za
stosowanie świetlika można 
zdecydować się na etapie pro
jektowania budynku lub 
w trakcje jego remontu. 

Czasami w większym po
mieszczeniu nie wystarczy je
den, ale konieczne będą dwa 
lub trzy świetliki. Podejmując 
decyzję o ich ilości należy wziąć 
pod uwagę  funkcję  wnętrza, 
w którym będą zamontowane. 
Mniej światła będziemy potrze
bować w korytarzu, a więcej  
w łazience. 

Co zyskujemy dzięki 
świetlikowi? 

Po pierwsze, podnosimy 
funkcjonalność pomieszczeń 
bez okien i komfort korzystania 
z nich. 

Po drugie, w ciągu dnia mo
żemy korzystać z naturalnego 
światła i w ten sposób wpływać 
na obniżenie rachunków 
za energię elektryczną. Jeśli do
datkowo wyposażymy go w ze
staw oświetleniowy LED, nocą 
będzie służył jako energoosz
czędny plafon. 

Świetlik to zatem ekono
miczne i równocześnie wygod
ne rozwiązanie.# 
O® 

W łazience, w której nie ma okna nie musimy rezygnować 
z naturalnego oświetlenia i korzystać tyko ze światła sztucznego 

wytwórni batonu 
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Biuro Ogłoszeń oddział Koszalin: 
ul. Mickiewicza 24.75-004 Koszalin 
tel. 94 347 3516.347 3511.347 3512 
fax 94 347 3513 

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

Biuro Ogłoszeń oddział Szczecin: 
ul.Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin 
tel. 9148133 61.48133 67 
fax 91433 48 6 0  
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• MOTORYZACJA • PRACA • TURYSTYKA 

• BANK KWATER 
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(GK) - obszar koszaliński 
(GP) - obszar słupski 
(GS) obszar szczeciński 

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

REKLAMA K015012329F 

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) 

• ! !  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. 

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

# EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy 
do 25.000 zł! 668139924. 

# GOTÓWKA od ręki, 793-335-590. 
(GK) 

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

e 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, tel. 56/660-80-41. 

usługi prawne 
# Skupujemy długi, tel. 731-961-209. 
(GP) 

handlowe 

# 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) 

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

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

•Siatki, słupki, kolczasty 598471329. 
(GP) 

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

• Lady oszklone, tel. 508-993-788. (GK) 

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

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

• Brykiet teł. 504-801-104. (GK) 

• BUKSZPAN wyprzedaż! 94/3427088 
(GK) 

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

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

Garaże blaszane, bramy garażowe, 
kojce dla psów. Producent 
(58) 3331228, 509038426, 
www.robstaLpl (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, 
teł. 59/8425659. (GP) 

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

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

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

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

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

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

Auto skup wszystkie, 695-640-611. 
(GP) 
• Autokasacja - Świeszyno 608-421-479 
(GK) 

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

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

auto sprzedaż 
• Audi A4 2.0TDI 2005r, tel 696-333-179. 
(GK) 

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

• Skoda Octavia diesel, 506-986-741. 
(GK) 

• WWW.MAX-CAR.PL 94/346-59-63. 
(GK) 

części, wyposażenie sprzedam 
• AUTO-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, 94/345-01-52. (GK) 

• Angielski, tel. 59/842-98-42. (GP) 

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

Matematyka, angielski, 787-701-912. 
(GK) 

nieruchomości 
• sprzedam 

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

e lpok z balkonem, Ip Gama 
530-736-136. (GK) 

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

# 60 mkw, 3-pok. I piętro, tel. 
697-718-307 (GK) 

«Apartament 3-pok., nowy (gotowy) 
z windą i garażem Koszalin 609-665-977. 
(GK) 

# Malechowo 83 m2, tel. 508-993-788. 
(GK) 

Mieszkanie SSm2 + garaż tanio 
sprzedam, teł. 694 479 372. (GK) 
Mieszkanie dla młodego małżeństwa 
- 3350 zl/m2 brutto, teł. 694 479 372. 
(GK) 
# Sprz/zam 2 pok. Słupsk 505947499 
(GP) 

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

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

# 1-pokojowe w domku, 606-457-651. 
(GK) 

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

#2 pokoje 2-osobowe z Internetem 
w domku os. Bukowe, tel. 601-205-902. 
(GK) 

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

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

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

# 2-POKOJOWE Słupsk, 606-760-225. 
(GP) 

»2-pokojowe tel. 698-530-391. (GK) 

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

#3-pokojowe umeblowane, 698-223-190 
(GK) 

# Kawalerka centrum, tel. 502-490-970. 
(GK) 

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

e Piętro w domku, tel. 697-470-520. 
[(0)0 | 
s POKOJE do wynajęcia 884-670-100. 
(GK) 

s Pokój Akademickie Słupsk, 
721816414. (GP) 

# Pokój studentce, tel. 668-846-755. 
(GK) 

# Pokój w domku (piętro) 13m2 i 10 m2 
tel. 512-495-128. (GK) 

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

# Pokój wynajmę Słupsk, tel. 602665650. 
(GP) 

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

# Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 
parter, rejon Em ki, 888-553-243. 
(GK) 

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

najchętniej wybierane biuro nieruchomości 

O n i c  nie płacisz za zgłoszenie 
nic nie płacisz jeśli sprzedasz sam 

% STRATY-CZYSTYZYSK 
BEZPŁATNIE POMAGAMY PRZY KREDYTACH 

ul. Zwycięstwa 143 
(obok Związkowca) 

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

skorzystaj z MDM tylko 
2960zł/m2,3-pok., z loggią, 
rej. Karłowicza, 195.000,-

1-pok., po remoncie, 
kuchnia z oknem, wysoki 

parter, 112.000,- rej. Gierczak 
I piętro, z loggią, po remoncie, 
2-pok. (43), rej. Powstańców 

Wielkopolskich, 139.000,-

po kapitalnym remoncie, 
4-pok., Przylesie, 235.000,-

k l u c z e  w b i u r z e  
po remoncie, z balkonem, 

I piętro, 3-pok., rej. Tetmajera, 
215.000,- pilna sprzedaż 

dom wolno stojący, dla 
2 rodzin (osobne wejścia), 

Rokosowo, 507.000,-

OKAZJA tanie, po remoncie, 
2-pok., II piętro, ciepłociąg, 

Północ, 118.500,-

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

# Dom z warsztatem sprzedam. 
Okolice Słupska, 502-525-725. (GP) 

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

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

* Warsztat samochodowy sprzedam 
lub wydzierżawię. Słupsk, 502-525-725. 
(GP) 

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

# HalęlOOm2 przystosowaną do 
mechaniki samochodowej + pom. 
socjalne. Okolice Słupska, 502525725. 
(GP) 

# Lokal 30 m2 ul. Piłsudskiego, różna 
działalność, tel. 508-153-022. (GK) 

# lokal handlowy 150 m2, 
ul. Kaszubska 4 (100 m od 
ul. Zwycięstwa). Tel. 504 038 777 (GK) 

# Magazyny 695635293. (GK) 

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

działki, grunty - sprzedam 
# DZIAŁKA budowlana Koszalin 
Tel. 796299211 (N) 

• Działka o pow. 0,5 ha zabudowana 
budynkami gospodarczymi po byłej 
bazie transportowej w Darłowie. 
Kontakt PKS K-lin ul. Przemysłowa 4C 
(GK) 

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

• Działki budowlane Koszalin, 
kontakt po 17-tej, 506-075-101. (GK) 

e 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 

GARAŻE Blaszane 
BRAMY Garażowe 

j KOJCE dla Psów 
Najniższe 

Różne wymiary 

Dogodne 

Transport I montaż 
cały KRAJ 

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

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

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

e Garaże tanio i solidnie, transport 
- montaż gratis, 505-126-033, 
669-891-100,517-959-375,608-414-949, 
791-131-343. (GK) 

pośrednictwo 

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

praca 

• ! ! ! ! ! ! !  Kelnerkę/ratel. 602-133-125. 
(GK) 

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

!!!!Opiekunki do Niemiec, 
730-340-005. (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 
pawel.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, teL 694 479 372. (GK) 
• Budowlańców Koszalin, 508-265-996. 
(GK) 

i Dekarza i pomocnika 604-374-268. 
(GK) 

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

• Do polbruku tel. 609-742-703. (GK) 

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

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

• Firma Hako Technology zatrudni 
tokarza - ślusarza do działu budowy 
oprzyrządowań. Tel. 94 347 04 04, 
email info@hakotech.pl (GK) 

FIRMA PROMAR producent 
urządzeń ze stali nierdzewnej 
zatrudni: ślusarzy i spawaczy TIG 
z doświadczeniem teL 94/343-24-30, 
692-926-914 lub osobiście 
uL 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. Kontakt 784 084 

1281 (GS) | 

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

• HOTEL Monika zatrudni 
recepcjonistkę z j. ang lub j. niem, 
Koszalin 504-038-644 
lub CV na adres: hotel@hot.pl (GK) 

• Hotel w Niemczech poszukuje 
barman/a/kę, zakwaterowanie 
i wyżywienie na miejscu,wymagana 
znajomość j.niemieckiego lub 
angielskiego, wiek do 40lat. 
tel.kontaktowy 004815771327790 
(GK) 

• Hotel w Niemczech poszukuje 
kobiet do pracy w pralni 
i kuchni,zakwaterowanie i wyżywienie 
na miejscu,mile widziana znajomość 
j.niemieckiego lub angielskiego 
tel.kontaktowy 004815771327790 
(GK) 

• Kierowca cysterny przewóz paliw 
3800 brutto, 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 Spawał ni 605-129-435. (GK) 

• Kucharza - doświadczenie, 
zatrudnimy, Hotel Trawa Koszalin, 
512-373-660 (dzwonić 14.00-17.00). 
(GK) 

• Lektora j .  angielskiego 
tel. 502-494-199 (GK) 
REKLAMA K015012470A 

Sprzedam brykiet drzewny 
- mieszany. 

Cena 450 zł/tona. 

Przy zakupie powyżej 5 ton, 
cena 400 zMona. 

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.robstaLpl
http://WWW.MAX-CAR.PL
http://www.nieruchomosci.slupsk.pl
http://www.abakus-nieruchomosci.pl
http://www.konstal-garaze.pl
http://www.partnerstal.pl
http://www.szczerbinscy.pl
mailto:pawel.szmalec@agrobud.net.pl
mailto:maldariuszl@gmail.com
mailto:info@hakotech.pl
mailto:hotel@hot.pl


20// Ogłoszenia drobne www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl Głos Dziennik Pomorza 
Środa, 7 października 2015 

s Mechanika maszyn szwalniczych 
Dauna P, Koszalin Połczyńska 67 
(N) 

e Mechanika pojazdów 
samochodowych, blacharza 
i elektromechanika zatrudni 
Gazopol Koszalin, kontakt 608087827 
(N) 

MŁODEGO, DYSPOZYCYJNEGO 
MĘŻCZYZNĘ DO PRACY NA MYJNI 
SAMOCHODOWEJ, K-LIN 600-800-125. 
(GK) 
e Młody do pracy fizycznej 695-088-150. 
(GK) 

# Murarzy z własną działalnością 
gospodarczą z drukiem A l .  Praca 
w Belgii tel. 0048-667-580-410. (GK) 

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

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

# Operator Prasy CNC 605129 435 
(GK) 

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

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

Pomoc apteczną zatrudni apteka 
w Stargardzie Szczec. 
teL 502-060-200 (GS) 
# Praca na budowie dachy i elewacje 
691648301 (N) 

Praca sezonowa przy wycince 
choinek w Szkocji, teL 690-806-767. 
(GK) 
# Praca w Szwecji, fachowca 
ogólnobudowlanego. Informacje 
tel. 0046-735-749-418 lub 535-050-563 
(GS) 

sRecepcjonistę-kelnera 
z doświadczeniem zatrudnimy, 
Hotel Trawa Koszalin, 512 373 660 
(dzwonić 14.00-17.00). (GK) 

# 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) 

# SPRZEDAWCA - znicze sezonowo, 
tel: 531-649-268. (GK) 

# Stolarza/montarzystę 
z doświadczeniem 604-888-956. 
(GK) 

# Zatrudnię fachowców do dociepleń 
tel. 502-098-685. (GK) 

s 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) 

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

szukam pracy 
# Kierowca z własnym samochodem 
dostawczym, tel. 787-761-578. 
(GK) 

# Pracuj jako opiekun seniorów 
z Promedica24! Niemcy, Anglia, Polska. 
Legalnie, bezpiecznie, od zaraz! 
Tel. lub SMS praca tel. 609113 333. 

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

• • • • • • • • • • • i  

rolnicze 

# Logos skup bydła tel. 500-277-836. 
JGK) 
# Sprzedam ciągnik MF z turem, 
16500 zł tel. 504-368-497. (GK) 

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

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

« ! ! ! ! ! !  SKUP- maciory, knury, bydło 
pourazowe tel. 504-539-303. (GK) 

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

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

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

e Słoma, tel. 728-582-865. (GP) 

# Sprzedam prosiaki, tel. 532-536-916. 
(GK) 

mTuczniki, półtusze, tel. 728-582-865. 
(GP) 

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

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

e Ziemniaki jadalne Vineta w ciągłej 
sprzedaży. Krępa-Agro Sp. z o.o., tel/ 
fax 59/8472610, teł. 605150460. (GP) 

rożne 
# ! ! ! !  Problem z dłużnikiem? No 
problem! Koszalin, 94/347-32-86. (GK) 

#!!!!!! NAGROBKI Najtaniej.Wyprzedaż 
z wystawy! Postawimy do 1 Listopada 
ul. Dąbrowskiej 5 (od Piłsudskiego), 

59/8430630,609-137-131. (GP) 

# DETEKTYW 790320486; 513129851 
(GK) 

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

# Głazy ozdobne do ogrodu, sprzedam 
784-214-891. (GP) 

# Skup książek, płyt muzycznych. 
Dojazd. Gotówka. Teł. 509-675-586 

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

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  NATALI, 794-943-306. 
(GP) 
« ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  prywatnie, 
518-728-101. (GP) 

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

# ! ! ! ! ! ! ! ! !  Eliza792041572(GP) 

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

! ! ! !  886-287-916 prywatnie, Słupsk. 
(GP) 
# !!!!!!!!!Córka i matka tel. 735 814 231 
(GP) 

# 40-LATKA Słupsk 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) 

e DOJRZAŁA 40-stka 500-362-030 (GP) 

# Fajna blondynka 510-766-947. (GK) 

# Mała Lilii lOOzł Słupsk 506077600 
(GP) 

MIŁA, atrakcyjna, dojrzała, 
661177611. (GP) 
eRELAX PROMOCJA!!! 728-717-083. 
(GP) 

e Sonia 515-77-56-51. (GK) 

# Ukrainka 80zł Słupsk 732974766. (GP) 

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

turystyka 

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

usługi 
agd rtv foto 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Gaz junkersy, kuchenki 
- naprawa, wymiana, teL 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) 
# CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady, 
klimatyzacja. Słupsk, 602-394-696. (GP) 

K015012617A 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, stanowiącej własność 
Gminy Miasto Koszalin położonej w Koszalinie w pobliżu ul. Batalionów Chłopskich, 

obręb nr: 
działka nr: 
powierzchnia działki: 

0015, 
104/34, 
688 m2, 

powierzchnia użytkowa zabudowy: 299,58 m2, 
księga wieczysta nr: 
przeznaczenie nieruchomości: 
cena wywoławcza: 
wadium: 
postąpienie minimalne: 

K01K/00028855/4, 
funkcja usługowa z zielenią towarzyszącą urządzoną 
200 000,00 zł, 
20 000,00 zł, 
2000,00 zł. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 listopada 2015 r. o godz. 12.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, sala klubowa 
B (niski parter). 
Zainteresowanym osobom nieruchomość opisana powyżej zostanie udostępniona do oglądania 
w dniu 3 listopada 2015 r. w godzinach 13.00-14.00. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 
-wniesienie wadium najpóźniej do dnia 10 listopada 2015 r. włącznie, na rachunek 

bankowy Urzędu Miejskiego w Koszalinie mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie, 
ul. Okrzei 3 . 4 1  11401137 0000 2444 44001003. Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 

- okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumentów wskazanych 
w ogłoszeniu o przetargu. 

Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego Koszalina w Wydziale Nieruchomości, II piętro, przy pokoju 
nr 238, oraz opublikowane na stronach internetowych: www.koszalin.pl - Dla inwestorów, 
http://bip.koszalin.pl - ogłoszenia Wydziału NieruchomościSzczegółowe informacje można 
uzyskać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie II piętro, pokój 238, 
tel. 94 348 8810,94 348 8819, emai l :  sylwia.lenartowicz@um.man.koszalin.pl. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. 

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

# LODÓWKONAPRAWY, 503-503-891. 
(GK) 

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

btsdowłano-femontowe 

e ! ! ! ! ! ! ! !  A-Z remonty, 502541194 
(GP) 

! ! ! ! !  WYPOŻYCZALNIA Sprzętu 
Budowlanego i Ogrodniczego: 
glebogryzarki, wertykulatory, 
systemy szalunków stropowych, 
cykliniarki zagęszcza rkL. 
całość na zenit bau.pl Koszalin, 
uL Mieszka 124,94/342-62-16. (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) 

» !  REMONTY! od A do Z tel. 
660-683-933 (GK) 

e !  REMONTY! od A do Z tel. 
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) 

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

# Dachy-dekarstwo 94/3412184 (GK) 

# Koparko - ładowarka 507-739-269. 
(GK) 

# Malowanie fresków, 601-455-529 
(GK) 

e 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) 

m Suche zabudowy 94/3412184. (GK) 

e SZAMBA beton, tanio, 515-373-550. 

# Układanie, murowanie kamienia 
łupanego, tel. 787-006-036. (GK) 

e Wywóz gruzu, 607-703-135. (GP) 
REKLAMA 

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

#A! Hydraulik 510287766 (N) 

# C.O. hydraul. wod. kan. 515-708-887. 
(GK) 

# 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, teł. 501-682-902. 
(GK) 

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

porządkowe 

! ! !  Dywany, tapkerki, 503-02-02-06. 
(GK) 
# PRANIE dywanów Słupsk, 
501-042-140. (GP) 

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

# ! ! ! ! - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  HOLANDIA 
codziennie z domu pod dom, 
503-198-446,67-26-69-491 (GK) 

e ! ! !  WYWROTKA 15 t z  HDS, koparka 
kołowa, roboty ziemne, 604-790-491. 
(GK) 

#!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!INTERBUS, 
Holandia, Belgia, Niemcy 602-48-58-64. 
(GS) 

# ANGLIA, Belgia, przewóz osób paczek 
www.avbusy.pl tel. 608-502-289. 
(GK) 

# AV-BUSY Niemcy z domu pod dom 
tel. 609-818-709,67-345-11-88. (GK) 

# DANIA!!! Przewozy osób i paczek 
do Danii z adresu pod adres Trans -Glas 
Okonek 503-198 -456 67-26-69-491 
(GK) 

e DUBAJ PRZEWOZY cała Dania, 
północne Niemcy Hamburg i okolice 
664-999-618. (GK) 

& Piasek, ziemia, tel. 502-947-182. (GK) 

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

s Wynajem limuzyn, przystępna cena! 
601-796-753. (GP) 

"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) 

H m  H U  

zdrowie 
• i  

* ! !  A-Z GINEKOLOG 730-16-85-85 (GS) 

#!! A-Z Ginekolog 609-933-810 (N) 

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

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

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

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

mnę specjalizacje 

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

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

• Pracuj jako opiekun seniorów 
z Promedica24! Niemcy, Anglia, Polska. 
Legalnie, bezpiecznie, od zaraz! 
Teł. lub SMS praca tel. 609113 333. 

1-503-46-21-22 Ginekolog farmakologia 

zwierzęta 
rośliny ogrody 
• !  CHOINKI! Świerk srebrny wys. 2,5m 
cięty 50 zł; doniczkowany 70 zł. 
Świerk pospolity l,5m cięty 20 zł; 
doniczkowany 30 zł. teł. 502-201-396. 
(GK) 

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

Pracownik produkcji 
Opis stanowiska 

• ręczna i maszynowa obróbka ryb 

• prace pomocnicze w obszarze produkcji 

• akordowy system wynagradzania 

• praca w systemie 2-zmianowym 

Wymagania 

• bardzo dobre umiejętności manualne, spostrzegawczość oraz dokładność pracy 

• odpowiedzialność, sumienność i umiejętność pracy w grupie 

• posiadanie aktualnej książeczki zdrowia 

• mile widziane będzie doświadczenie w zakładzie przetwórczym branży spożywczej 

Oferujemy: 

Możliwość pracy i rozwoju w międzynarodowej firmie, w środowisku opartym na naszych 

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

Jak aplikować? 

Prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na adres e m a i l :  jobs@ 

espersen.p l  z d o p i s k i e m  „ P r a c o w n i k  p r o d u k c j i "  w t e m a c i e  w i a d o m o ś c i  e m a i l .  

Dodatkowych informacji  udziela Patrycja Socha (HR Partner) pod nr. teł. 94 340 92 02. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej 

www.espersen.com. 
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mailto:biuro@rgbtechnology.pl
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K015012518A REKLAMA 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz 
(tel. 94 3528129, fax 94 3520283) ogłasza, że dnia 23.10.2015 r. o godz. 13.00 

w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu, mającego siedzibę przy ul. Katedralnej 13 

ODBĘDZIE SIĘ DRUGA LICYTACJA 
WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA UŁAMKOWYCH CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

t j.  prawa użytkowania wieczystego do 12 lipca 2089 r. działki nr 128/8 o pow. 0,0674 ha, 
dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie
czystą o numerze KW KOI L/00011523/7 oraz prawa użytkowania wieczystego do 12 lipca 
2089 r. działki nr 128/9 o pow. 0,0637 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW K01 L/00011522/0, a stano
wiących całość gospodarczą. Działki zabudowane są jednym budynkiem w zabudowie 
wolno stojącej, murowanym, o pow. zabudowy 248 m2, rok budowy 1990. Teren w pełni 
uzbrojony. Działki przeznaczone pod budowę obiektu gastronomiczno-handlowego. 

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA: 78-113 Dygowo, Wrzosowo. 

Suma oszacowania wynosi 126.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 
84.533,33 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, 
tj. 12.680,00 zł Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BANK PEKAO S A. 411240 65081111 
0000 5405 9313, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. 
UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami datą skutecznego złożenia rękojmi jest data uznania kwotą 
rękojmi rachunku komornika a nie data dokonania przelewu albo wpłaty na konto komornika! Zaleca się zatem 
dokonywanie przelewów albo wpłat na konto komornika nie później niż na 3 dni przed terminem licytacji. 
Jeśli rachunek komornika nie zostanie uznany kwotą rękojmi w odpowiednim terminie, osoba, która dokonała 
przelewu albo wpłaty rękojmi, może nie zostać dopuszczona do przetargu. 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za 
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

www.komornlk.kolobrzeg.pl 

REKLAMA K035005108A 

OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 k.p.a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (DzAJ. z 2013 poz. 267 ze zm.), w związku z art. 11 d ust 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r.„0 szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych" 
(Dz.ll. z 2013 roku poz. 687 ze zm.), Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 29 września 2015 
roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Słupsk z siedzi
bą w Słupsku przy ul. Sportowej 34; kod pocztowy 76-200 Słupsk, w sprawie ustalenia lokalizacji 
inwestycji drogowej pod nazwą 

„Rozbudowa z przebudową ulicy Gdańskiej w Słupsk w związku z inwestycją 
- budową ścieżki rowerowej Słupsk-Redzikowo" 

zlokalizowanej na nieruchomościach: w miejscowości Miasto Słupsk - obręb 15-działki nr. 33/1 
i 48/1, oraz w Gminie Słupsk, w miejscowości Redzikowo - na działkach nn 43/72,43/62,522/18. 
W ramach przedmiotowej inwestycji drogowej wykonywane będą roboty budowlane polegające na: 
rozbudowie i przebudowie ulicy Gdańskiej w Słupsku w związku z budową ścieżki rowerowej Słupsk-
Redzikowo, a także wraz z zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu. Roboty budowlane 
realizowane będą na działkach: 
DZIAŁKI NIE BĘDĄCE PASEM DROGOWYM NA TERENIE GMINY SŁUPSK: 
- na działkach nr: 522/18,43/72,43/62 w obrębie ewidencyjnym Redzikowo, w gminie Słupsk. 
DZIAŁKA PASA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SŁUPSK: 
- obręb 15 działki nr: 33/1 i 48/1. 
Zgodnie z art. 11f ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za
kresie dróg publicznych, decyzja o inwestycji drogowej ustala lokalizację drogi, zatwierdza projekt 
podziału nieruchomości i jest pozwoleniem na budowę. 
W związku z powyższym informujemy, że strony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia mogą zapo
znać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale 
Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,76-200 
Słupsk, (pok. 109 w godzinach 8-15, telefon nr 59 8418-546). 

bezpłatny dodatek 

CHIŃSKA MEDYCYNA 
• krótka historia chińskiej medycyny • kuchnia pięciu smaków 
• chińskie zioła lecznicze • bańki, akupunktura, masaż 
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BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta, plac Wolności 13, został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: 
- część działki nr 73/3, obręb 19, o pow. 5 m2, ul. Pilska - KW nr K011/00020906/9 
- działka nr 426/3, obręb 18, o pow. 196 m2, ul. Klonowa - KW nr K011/00031559/1 
- część działki nr 164/59, obręb 08, o pow. 250 m2, ul. Wiatraczna - KW nr K011/00026259/0 
- część działki nr 396, obręb 08, o pow. 250 m2 ul. Koszalińska - KW nr K011/00027163/7 
- część działki nr 399, obręb 08, o pow. 250 m2, ul. Koszalińska - KW nr K011/00027163/7 
Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń 
na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka, tj.: od 7 października 2015 r. 
do 27 października 2015 r. 

K045000431A REKLAMA 

Zarząd Powiatu Szczecineckiego 
zawiadamia, 

że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) na okres 21 dni 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. 
28 Lutego 16 oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.szczecinek.pl 
wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 362/2, o pow. 0,0197 ha, 
położonej w jednostce ewidencyjnej miasto Szczecinek, w obrębie ewidencyjnym 
0027 Świątki, stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego. 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sławnie Marcin Zenon Borek ogłasza, że w dniu 
2.11.2015 r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sławnie, ul. Wojska Polskiego 8, w sali 
nr 1 lub 2, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości stanowiącej 
samodzielny lokal mieszkalny wraz z udziałem do 35/968 części we własności nieruchomości 
wspólnej (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu). Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 
35,10 m2, składający się z 2 izb (2 pokoje, aneks kuchenny w holu, łazienka). Lokal wyposażony 
jest w instalację elektryczną 230 V, wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej oraz posiada 
ogrzewanie elektryczne, położonej: 76-100 Jarosławiec, ul. Leśna 7/21, dla której Sąd Rejonowy 
w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW K01 E/000013843/3. 

Suma oszacowania wynosi 146 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi 109.500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię 
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14.600,00 zł. 
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K015011175A 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH 

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin 

Lp 
Położenie 

Oznaczenie nieruchomości 
wg księgi wieczystej oraz katastru 

nieruchomości 
Powierzchnia 

nieruchomości 
[ha] 

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania 

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości 
netto* 

[zł] 

Wadium 

Postąpienie 
minimalne 

Lp 
nieruchomości Nr 

księgi 
wieczystej 

Nr 
obrębu 

Nr 
działki 

Powierzchnia 
nieruchomości 

[ha] 

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania 

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości 
netto* 

[zł] 

Wadium 

Postąpienie 
minimalne 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. ul. Słowiańska 
K01K 

/00026801/7 
0023 59/8 1,6653 

Zabudowa magazynowo - składowa, 
produkcyjna i infrastruktura techniczna 

- w tym zakład termicznego 
przekształcania odpadów z odzyskiem 

enerqii, zabudowa usłuqowa 

1 600 000,00 
160 000,00 

16 000,00 

* Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego podatku 
od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi w dniu zawierania umowy przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(tekst jednolity z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami). 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 5 listopada 2015 r. o godz. 10.00, według kolejności podanej w ogłoszeniu, w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, sala klubowa B (niski parter). 

Warunkiem udziału w przetargu jest: 
- wniesienie wadium najpóźniej do dnia 30 października 2015 r. włącznie, z zaznaczeniem której nieruchomości dotyczy, przelewem 

bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Miejskiego w Koszalinie mBank SA Oddział Korporacyjny w Koszalinie: 
Nr 41 11401137 0000 2444 44001003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu 
Miejskiego w Koszalinie. 

- okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wymaganych dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o przetargu. 

Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Koszalina 
w Wydziale Nieruchomości, II piętro przy pokoju nr 238 oraz opublikowane na stronach internetowych: http://bip.koszalin.pl - ogłoszenia 
Wydziału Nieruchomości i www.koszalin.pl - Dla inwestorów. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie, II piętro, pokój 238, tel. 94 34 88 819, 
94 34 88 810, e-mail: marta.mokrzycka@um.man.koszalin.pl. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. 
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REKLAMA K035005133A 

OGŁOSZENIE NADLEŚNICTWA ŁUPAWA 
Na podstawie postanowień art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. nr 12 poz. 59 ze zmianami) oraz 
RMŚ z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i wa
runków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie 
Lasów Państwowych (Dz.U. z 2007 r. nr 78 poz. 532) Nadleśnictwo Łupawa w Łupawie 49 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprze
daż nieruchomości zabudowanej w Łupawie: działka nr 36/15 (obręb ewidencyjny Łupawa, gmina Potęgowo) o łącznej powierzchni 5180 
m2, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łupawa. 

Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium w terminie i wysokości określonej w pkt 13 niniejszego 

1. Dla działki 36/15 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SL1 L/00027809/9. 
2. Według danych z ewidencji gruntów i budynków przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa - działka nr 36/15 - 5180 m2 -

B-RV położona w obrębie ewidencyjnym Łupawa, Gmina Potęgowo. 
3. Powierzchnia nieruchomości 5180 m2. 
4. Opis nieruchomości: 

Nieruchomość znajduje się przy drodze powiatowej. Posiada regularny kształt prostokąta, teren płaski, częściowo utwardzony. Na działce 
znajdują się obiekty wybudowane w 1993 r.: warsztat o pow. użytkowej 406,39 m2, wiata o pow. użytkowej 289,70 m2, kotłownia o pow. 
użytkowej 165,26 m2 oraz budowle: oddzielacz tłuszczu, zewnętrzna sieć kanalizacyjna, zewnętrzna sieć wodociągowa, zewnętrzna sieć 
centralnego ogrzewania, oświetlenie terenu - lampy, myjnia płytowa, komin stanowy, skład opału, ogrodzenie z siatki, drogi i chodniki 
betonowe. Przez teren działki przebiega linia energetyczna. 

5. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego cała nieruchomość oznaczona jest jako tereny zwartej 
zabudowy w zakresie głównych obszarów funkcjonalnych gminy. 

6. Sposób zagospodarowania nieruchomości: działka 36/15 dotychczas użytkowana jako zaplecze techniczne. 
7. Obciążenia nieruchomości: nieograniczone w czasie służebności przesyłu na rzecz ENERGA OPERATOR SA w Gdańsku oraz jej na

stępców prawnych. 
8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak 
9. Nieruchomość nie jest wpisana do Księgi Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego. 
10. Cena wywoławcza nieruchomości: 310 000,00 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy 00/100); cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%. 
11. Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości i przetargu można uzyskać w Nadleśnictwie Łupawa, 76-242 Łupawa 49, 

tel. 59 846 35 46 w. 334 lub 671; e-mail: lupawa@szczecinek.lasy.gov.pl w dni robocze w godzinach 700 -1500 
12. Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Łupawa, 76-242 

Łupawa 49. 
13. Wadium w wysokości 31 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy 00/100) powinno być wniesione w pieniądzu lub w gwarancji ban

kowej w takim terminie, by do dnia przetargu do godz. 830: 
- co do pieniędzy - znalazły się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Łupawa BGŻ S.A. Oddział w Słupsku 91 2030 0045 1110 0000 0092 

8600 (na przelewie zamieścić informację „Przetarg na sprzedaż nieruchomości - działka 36/15"), 
-codo gwarancji bankowej - znalazła się w sekretariacie nadleśnictwa. 
Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem punktu 15. Wadium wniesione 
w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg (tj. nabywcy) zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, 
przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić. Wadium wniesione w formie 
gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie 
nabycia nieruchomości. 
14. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustala się: najpóźniej do godz. 1400 w dniu poprzedzającym podpisanie umowy sprzedaży 

w formie aktu notarialnego, co oznacza, że do tego terminu pieniądze muszą się znaleźć na rachunku bankowym Nadleśnictwa Łupawa. 
15. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie 

podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo Łupawa może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 
16. Osoby uczestniczące w dniu 16.11.2015 r. w przetargu powinny posiadać, celem okazania Komisji przetargowej, następujące dokumenty: 

- dowód osobisty, 
- aktualny odpis z KRS - dotyczy osób reprezentujących osoby prawne, 
- pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika. 

Kupujący ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych 
oraz podatków. 
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. 
Nadleśnictwo Łupawa może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia 
o przetargu. 

Łupawa 7.10.2015 r. 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Łupawa 

REKLAMA K035005114A 

Burmistrz Miasta Lęborka podaje 
do publicznej wiadomości, że 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miejskiego w Lęborku w okresie od 
dnia 9.10.2015 r. do dnia 30.10.2015 r. 
zostanie zamieszczony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do 
wydzierżawienia z zasobów Gminy 
Miasto Lębork. 

partner akcji 
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Wójt Gminy Smołdzino 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

na Terenie Gminy Smołdzino 
(Kompleks działek położonych w miejscowości Bukowa) 

Bukowa 
Działki: 

Lp- Nr działki/ 
powierzchnia 

Obręb Księga wieczysta Zabudowa Cena wywoławcza Wadium 

1 108/1 -2056 m2 Bukowa SL1 S/00060362/2 niezabudowana 28 230,00 zł 3000,00 zł 

i 2 108/2 -1783 m2 Bukowa SL1 S/00060362/2 niezabudowana 24 560,00 zł 2500,00 zł 

: 3 108/3 - 1840 m2 Bukowa SL1 S/00060362/2 niezabudowana 25 200,00 zł 2600,00 zł 

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 
108/1 - teren projektowanego rozwoju osiedleńczego/decyzja Syg. GR.III.6730.27.2013 z dnia 22.08.2013 roku oraz Syg. 

j GR. II1.6730.27-1.2013.2014 z dnia 4.02.2014 roku zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
108/2 - teren projektowanego rozwoju osiedleńczego/decyzja Syg. GR.III.6730.27.2013 z dnia 22.08.2013 roku oraz Syg. 
GR.III.6730.27-1.2013.2014 z dnia 4.02.2014 roku zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
108/3 - w części teren projektowanego rozwoju osiedleńczego oraz w części teren istniejącego zainwestowania/Zdecyzja Syg. GR.III.6730.27.2013 

! z dnia 22.08.2013 roku oraz Syg. GR.III.6730.27-1.2013.2014 z dnia 4.02.2014 roku zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Powyższe nieruchomości nie są obciążone. 
Działki nieuzbrojone, niezabudowane. 
Do cen ustalonych w przetargu za nieruchomości gruntowe będzie doliczony podatek - 23%VAT. 
Postąpienie minimalne nie niższe niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości. 
Przetarg odbędzie się w dniu 4.11.2015 r. roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Smołdzino. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 
1. Wpłata wadium na powyższe nieruchomości, która powinna być wniesiona w pieniądzu PLN w kasie Urzędu Gminy Smołdzino w godzinach 

pracy od 9 -  do 14- lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Smołdzino prowadzony przez BS w Ustce nr 32 9315 0004 0007 5398 2000 0020. 
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego ogłoszenia, jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1490) oraz ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o warunkach zabudowy. 
2. Złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu oraz stanem faktycznym i prawnym 

nieruchomości aktualnym na dzień przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem numeru konta, na które zostanie zwrócone 
wadium w przypadku niewygrania przetargu. 

Wadium musi wpłynąć na rachunek Urzędu Gminy do dnia 30.10.2015 roku. Osoby wpłacające wadium po termlhie nie zostaną 
dopuszczone do przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia niemchomości. Pozostałym uczestnikom 
przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem 
negatywnym przetargu. 
Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zobowiązany jest wpłacić pozostałą kwotę na konto Urzędu Gminy Smołdzino najpóźniej na 7 dni 
przed spisaniem aktu notarialnego. 
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. W przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od spisania umowy przeniesienia własności, wadium 
przepada na rzecz sprzedającego. 
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionych przyczyn. 
Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Smołdzino w terminie od 2.10.2015 roku. 
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu 59 81 17215 wew. 34. 
UWAGA. Nie wyklucza się istnienia w terenie infrastruktury, która nie była zgłoszona do inwentaryzacji. Ewentualne kolizje z istniejącą 
infrastrukturą Nabywca usuwa na koszt własny zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządcy sieci. 
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OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jan Maciejewski (telTfax 59 840 34 55, 
godz. 10:00-14:00) ogłasza, że dnia 

18 listopada 2015 r. o godz. 12.45 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13, 
w sali nr 101, odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA 

nieruchomości stanowiącej: lokal niemieszkalny, dwukondygnacyjny, o pow. 45,45 m2, 
położonej: 76-270 Ustka, St. Żeromskiego 11 A/3, 
dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr KW SL1 S/00094197/1. 

Suma oszacowania wynosi 60 272,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy 
oszacowania i wynosi 45 204,00 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 
sumy oszacowania, tj. 6027,00 zł, w gotówce w kasie komornika lub przekazać na konto 
komornika: 

PKO BP S.A. I O. Słupsk 76 1020 4649 0000 7202 0008 6082 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą 
nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie 
przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

Więcej informacji na www.komornikslupsk.pl. 

-www.dawro.eu 

AUTOPROMOCJA K015001242DR 

I 

K015003811AB 
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W każdy piątek bezpłatny dodatek Tele Program 

program 48 stacji, dziesiątki recenzji, panorama z nagrodami? 

Program TV na środę 

535 Klan - telenowela Polska 
535 Telezakupy 635 Pionierzy -
rozmowy „Polityki" 730 Jaka 
to melodia? 8.00 Wiadomości 
8.15 Polityka przy kawie 840 
Podróże w przeszłość 855 Ran-
czo - serial obyczajowy Polska 
1&00 Tysiąc i jedna noc 1055 
Wspaniałe stulecie - telenowela 
Turcja HOO Wiadomości 12J0 
Agrobiznes 1235 Magazyn rol
niczy 1155 Pionierzy - rozmowy 
„Polityki" 1400 Tysiąc i jedna 
noc - serial obyczajowy Turcja 
15.00 Wiadomości 1520 Okra
sa łamie przepisy 1550 Wspa
niałe stulecie - telenowela Turcja 
1700 Teleexpress 1725 Jaka to 
melodia?1755 Klan - telenowela 
Polska1830Świat się kręci 19J5 
Przepis dnia 1930 Wiadomości 
20.00 Sport 2025 Kryptonim 
Szef 2125 Po prostu. Program 
Tomasza Sekielskiego 2110 Fir
mowe ewolucje - publicystyka 
2145 Krzyk - horror USA 1996 
040 Klucz Salamandry - serial 
sensacyjny Rosja 

6.10 M jak miłość - serial oby
czajowy Polska 8.00 Pytanie na 
śniadanie 10.55 Barwy szczę
ścia - serial obyczajowy Polska 
1135 Na dobre i na złe - serial 
obyczajowy Polska 12.35 Impe
rium miłości - telenowela Turcja 
1330 Wojciech Cejrowski - bo
so przez świat 14.05 Moje 600 
gramów szczęścia 14.50 Impe
rium miłości - telenowela Turcja 
15.50 Panorama - kraj 16.15 M 
jak miłość - serial obyczajowy 
Polska 17.15 Moje 600 gramów 
szczęścia 18.00 Panorama 
1850 Jeden z dziesięciu 1925 
Barwy szczęścia - serial oby
czajowy Polska 2045 Na do
bre i na złe - serial obyczajowy 
Polska 2145 Na sygnale - serial 
obyczajowy Polska 22.25 Tak 
to się teraz robi - komedia ro
mantyczna USA 2010, reż. Josh 
Gordon, Will Speck 0.15 O mnie 
się nie martw - serial komedio
wy Polska 1.15 Mercy, mercy-
prawdziwy portret adopcji 2.20 
Nowa - serial kryminalny Polska 

Polsat 
5.00 Disco gramy 6.00 Nowy 
dzień z Polsat News 8.00 Trud
ne sprawy 9.00 Malanowski i 
Partnerzy 10.00 Dzień, który 
zmienił moje życie 11.00 Dla
czego ja? - serial fabularno-
-dokumentalny 1100 Pielę
gniarki - serial fabulamo-doku-
-mentalny 13.00 Trudne spra
wy - serial fabularno-dokumen-
talny 14.00 Pierwsza miłość -
serial obyczajowy Polska 1440 
Słoiki - serial fabularno-doku-
mentalny 1550 Wydarzenia 
16J5 Interwencja 1630 Mala
nowski i Partnerzy - serial fabu-
larno-dokumentalny 17.00 Po
znaj swoje prawa - serial fabular-
no-dokumentalny 1840 Pierw
sza miłość - serial obyczajowy 

rekomendacje 

TVN7 20.00 
Święty 
Przeciwnikiem tytułowego Świę
tego jest rosyjski miliarder, który 
chce wykreować siebie na no
wego cara rosyjskiego imperium. 

TVP2 22.25 
Tak to się teraz robi 
Kassie Larson (Jennifer Aniston) 
poddaje się zapłodnieniu in vitro, 
mimo że jej najlepszy przyjaciel 
Walły sprzeciwia się tej decyzji. 

TVP1 22.45 
Krzyk 
Klasyk horroru. W miasteczku 
Woodsboro grasuje seryjny mor
derca. Swpje ofiary wybiera spo
śród uczniów miejscowej szkoły. 

Rolska 1850 Wydarzenia 1930 
Świat według Kiepskich 2040 
Top chef 22.10 Rinke za kratami 
2110 Defendor - komediodra-
mat USA 2009 120 Wszystko 
zostaje w rodzinie - komedia 
kryminalna Wielka Brytania 
2005 330 Tajemnice losu 

620 Mango - Telezakupy 7.25 
Ten moment - serial fabular-
no-dokumentalny 8.00 Dzień 
Dobry TVN 10.55 Kuchenne 
rewolucje 11.55 Singielka - te
lenowela Polska 12.25 Szpital -
serial fabularno-dokumentalny 
13.25 Ukryta prawda - serial fa
bularno-dokumentalny 14.25 
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 Fak
ty 1935 Sport 1950 Uwaga! -
magazyn reporterów 20.10 Na 
Wspólnej - serial obyczajowy 
Polska 2050 Kto poślubi mo
jego syna? 21.50 Żony Holly
wood 2250 Ring - horror USA/ 
Japonia 2002, reż. Gore Verbin-
ski, wyk. Naomi Watts, Martin 

Henderson, David Dorfmanl.15 
Kobieta na krańcu świata: Bhu
tan, królestwo szczęścia 1.50 
Uwaga! 2.15 Sekrety magii 335 
Rozmowy w toku 

640 Sekrety sąsiadów 705 Ja-
ke i piraci z Nibylandii 735 Kac
per: szkoła postrachu 845 Jake 
i piraci z Nibylandii 835 Kacper: 
szkoła postrachu 940 Dom nie 
do poznania 1000 Kotka - te
lenowela Meksyk 1140 Dzikie 
serce 1240 Detektywi w akcji 
1340 Policjantki i policjanci 
1440 STOP Drogówka 15.00 
Dom nie do poznania 1640 
Kotka - telenowela Meksyk 
1740 Dzikie serce - telenowela 
Meksyk 1840 Detektywi w ak
cji 19.00 Policjantki i policjanci 
20.00 Punisher - film sensacyj
ny Australia/USA 1989, reż. Mark 
Goldblatt, wyk. Dolph Lundgren, 
Louis Gossett jr„ Jeroen Krabbe 
2155 Grudge: Klątwa II - horror 
USA/Japonia 2006, reż. Takashi 
Shimizu, wyk. Sarah Michelle 
Gellar, Amber Tamblyn, Arielle 
Kebbel 0.00 Spadkobiercy 

T Y P  Szczecin 
830 Astronarium 940 Raport 
z Polski 935 Plebania 1030 Co 
niesie dzień 1140 Polska samo
rządna 1140 Kto dziś pamięta o 
Kolumbach 1245 Agroszansa 
1140 Dziennik regionów 1250 
Agrobiznes 1125 Plebania 1420 
Dziennik regionów1430 Naszym 
okiem 1535 Do zobaczenia w 
Krakowie 1640 Tełekurier 1630 
Pozyteczni.pl 1720 Dziennik 
regionów 1730 Raport z Polski 
1840 Arka 1830 Kronika 1854 
Sprawa polityczna 1945 Wokół 
nas 1927 Menu kulturalne 2043 
Kronika 2020 Sprawa polityczna 
2040 Kronika 18 lat wcześniej 
2055 LNG- lepiej na gaz 2141 
Jan według Himilsbacha 2125 Za
piski łazęgi 2132 Wokół nas 2141 
Kronika sportowa 2150 Kronika 
2215 Dziennik regionów 2245 
Echa dnia 2H5 Tełekurier 2345 
Naszym okiem 

TVP Gdańsk 

940Raport z Polski935Plebania 
1030Co niesie dzień 1140 Polska 
samorządna 1140 Kto dziś pamię
ta o Kolumbach 1245 Agroszansa 
1240 Dziennik regionów 1250 
Agrobiznes 1125 Plebania 1430 
Naszym okiem 1535 Do zoba
czenia w Krakowie 1640 Tełe
kurier 1630 Pożyteczni.pl 1720 
Dziennik regionów 1730 Raport z 
Polski 1845 Pamiątki w zbiorach 
Muzeum Gdańskiego UM 18J5 
Wokół ryb1830Panorama 1930 
Jedenaste przykazanie - film oby
czajowy Polska 1987, reż. Janusz 
Kondratiuk 2030 Jedenastka 
2045 Motorsport i okolice 2140 
45 lat Uniwersytetu Gdańskiego 
ZUS Magazyn przechodnia- no
wy wiek 2130 Panorama 22J5 
Dziennik regionów 2245 Echa 
dnia 23J5 Tełekurier 

P o g o d a  

Krzysztof ' " 
Ścibor 
Biuro CałvLj§ A 

Środa 7.10,2015 
Nad Pomorze dociera 
chłodne i suche, 
kontynentalne powie
trze znad zachodniej 
Europy. W ciągu dnia 
zachmurzenie małe i 
umiarkowane bez 
opadów. Temperatura 
wzrośnie do 12:14°C. 
Wiatr wschodni, nad 
morzem dość silny i 
nieprzyjemny. W nocy 
pogodnie i rześko. 
Jutro słonecznie i 
jeszcze chłodniej. Na 
termometrach do 
10:12°C. Wiatr zimny 
ze wschodu. 
$ 

Pogoda dla Pomorza 
Bałtyku 

Stan morza (Bft) 3 - 4  

Siła wiatru (Bft) 5 - 6  

Kierunek wiatru F 

1019 hPa i 
Pogoda dla Polski 
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Gdańsk 13° 12 l i t  
Kraków 13° 13f s 

Lublin 11° 12 i- S-
Olsztyn 12° 11° 

. 
Poznań 15° 14° i 4 r  

Toruń 14° 13° 
- # 

Wrocław 16° 14° i • 
Warszawa 12° 11° 

Karpacz 15° 12° 
1 Ustrzyki Dolne 13° 11° 

Zakopane 12° 8 ° 

Krzyżówka codzienna nr 552 

1 2 3 4 • 5 • 6 • 7 

• • • • 8 

9 • • • 
• • • • 10 

11 • • 
• • • • • 12 • 13 • 

14 • 15 • 16 

17 • • • • 
• • • 18 

19 • • • • 
• • • 20 

Poziomo: 
I .  restrykcje gospodar
cze wobec Rosji, 
8. chomąto dla wołów, 
9. pracuje na poro
dówce, 
10. kolczaste drzewo 
z Afryki, 
I I .  obowiązuje od 29 
marca 2015, 
16. plac ze starzyzną, 
17. zdobią szyję kobie
ty. 
18. doradca rolniczy, 
19. zazdrość do kwa
dratu, 

20. człowiek ociężały, 
powolny. 
Pionowo: 
2. imię Awdiejewa, pio
senkarza i profesora, 
3. potrawa z mielone
go mięsa, 
4. serial z Kazimierzem 
Kaczorem, 
5. na nich Atlas dźwiga 
nieboskłon, 
6. stary, wysłużony sa
mochód, 
7. wyporność statku, 
10. podobieństwo, 
12. zwrotka wiersza, 

13.... Boczek, sąsiad 
Ferdynanda Kiepskie
go. 
14. obniża jakość pro
duktu, 
15. nagroda dla artysty, 
16. nalot na czerstwym 
chlebie. 
Rozwiązanie nr 551: 
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Horoskop dnia 

WODNIK (20.01-18.02) 
Od dzisiaj zacznij żyć pełną pier

sią. Przyszła pora, aby docenić siebie 
i wszystkie działania, które miały 
na ciebie zbawienny wpływ. 

RYBY (19.02-20.03) 
Pomyśl, wjakim miejscu swojego 

życia byłbyś dziś, gdyby nie twoi 
przyjaciele. Odwdzięcz się i tym ra
zem sam wyciągnij pomocną dłoń. 

BARAN (21.03-19.04) 
Załóż ciepły szal i nie daj się prze

ziębieniu. To nie najlepszy czas 
na branie dodatkowych dni wolnych 
od pracy. 

BYK (20.04-20.05) 
Odkryj przyjemność z codziennych 

obowiązków. Sprzątanie szafy za
mień w małą rewię mody, zmywaj na
czynia, śpiewając ulubione utwory. 

BLIŹNIĘTA (21.05-21.06) 
# Zacznij więcej myśleć o przyszłoś
ci, zamiast skupiać się na tym, cojuż 
dawno minęło. Postaw na nowe 
wyzwania. 

RAK (22.06-22.07) 
S Wybierz się do lasu na poszukiwa
nie grzybów. To najlepszy sposób, 
aby szybko oderwać myśli od pracy 
i innych obowiązków. 

LEW (23.07-22.08) 
S Mniejsze sprawy zostaw na na
stępny tydzień. Dzisiejszy dzień 
spróbuj przetrwać, załatwiając jedy
nie te najpilniejsze. 

PANNA (23.08-22.09) 
Nie szukaj miłości na siłę. Los po

stawi przed tobą odpowiednią oso
bę w najmniej spodziewanym mo
mencie. 

WAGA (23.09-22.10) 
Nie przesadzaj z wysiłkiem fizycz

nym. Jeszcze chwila, a wykonywane 
ćwiczenia przyniosą więcej szkód 
niż pożytku. 

SKORPION (23.10-21.11) 
# Nie zaprzątaj sobie głowy nową 
koleżanką z pracy. To właśnie ciebie 
doceni szef i to już na najbliższym 
zebraniu. 

STRZELEC (22.11-21.12) 
# Przyszłość leży w twoich rękach. 
Wystarczy, że w to uwierzysz, 
a w twoim życiu zagości prawdziwa 
magia. 

KOZIOROŻEC (22.12 -19.01) 
I Nie pozwól wyprowadzić się niko
mu z równowagi. Kolejne konflikty 
nie są potrzebne ani tobie, ani lu
dziom z twojego otoczenia. 
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nowieniami niniejszego regulaminu. 
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Już od piątku, 9 października 
wielka loteria w „Głosie" WYGRAJĄ 
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Uteryzpól ponumerowanych odldo 22 utworzą rozwiązanie-przysłowie afrykańskie. 

Szyfrogram 

Rozwiązaniem jest przysłowie polskie. 
1) otwór w tęczówce oka :3 -21- 7-29-10-
12-22. 
2) krew zwierzęcia, posoka: 23-43-25-13-
2. 
3) potrawa zgoleni cielęcej: 40-30-27-5, 
4) dawniej o zeszycie: Tl -41-42-31-33. 
5) leśny kuzyn świni: 4-16-26-20, 
6) środek lokomocji w wieżowcu: 37-17-9-
15-34, 
7) piłkarze z Chorzowa: 8-24-35-28, 
8) ocalał z niego Noe: 18-14-36-38-32. 
9) złociste w kuflu: 1 - 6 - 39 -19. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 

Krzyżówka bez czterech liter 

W odgadywanych wyrazach wy
stępuje 28 z 32 liter polskiego al
fabetu. Rozwiązaniem jest 4-lite-
rowe słowo ułożone z tych braku
jących liter. 
Poziomo: 
1) okrągła ramka ułatwiająca hafto
wanie, 
8) kreślony cyrklem, 
9) typ spod ciemnej gwiazdy, 
10) kawalątek chleba, 
11) deseczka tynkarza, 
15) literacka historia rodu, 
17) wykonuje prace pomocnicze np. 
wszpitalu, 
18) serial z Lubiczami, 
19) do wykonania na pięcie, 
20) wąż dusiciel z Amazonki. 
Pionowo: 
2) główna tętnica, 
3) mydlana szybko pęka. 
4) amator cudzej własności. 
5) poniesiony wydatek, 
6) gałąź produkcji lub handlu, 
7) kultura towarzyska, obycie, 
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11) ponoć zakwita w noc świętojańską, 
12) tytuł Napoleona Bonaparte, 
13) namiot na mongolskim stepie, 

14) instrument o wielu strunach, 
15) surowiec na słoiki. 
16) hiszpański arystokrata. 

Krzyżówka A Ż 

Każdy odgadywany wyraz (w na
wiasie liczba liter) zaczyna się li
terą poprzedzającą określenie. 
Miejsce wpisywania do odgad
nięcia. Litery w połach z kropką, 
czytane rzędami, utworzą roz
wiązanie. 
A) szkodliwy dla zdrowia składnik 
eternitu (6), 
B) piąty w piosence Budki Suflera (4), 
C) słodka tabliczka (10), 
D) dmuchanie w trąbę (5). 
E) lekkomyślna wyprawa (8). 
F) Marian, autor słynnego elementa
rza (6), 
G) imię wokalisty Perfectu (8). 
H) pozorne uśnięcie pod wpływem 
sugestii (7), 
I) wyraz nieprzetłumaczalny na inny 
język (5). 
J) krzew o wonnych kwiatach (6). 
K) Robert, kiedyś kierowca Formuły 
1(6), 
L) człowiek wybitny, znakomitość (8), 
Ł) Abrahama lub przyrody (4), 
M) Joanna, posłanka PO z Lublina (5), 
N) roślina o drobnych, niebieskich 
kwiatkach (10), 
O) żelazne widełki do połowu ryb (6), 
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Ó) koło rowerowe po kraksie (6), 
P) miękka kolorowa kredka (6), 
R) włóczęga, wędrówka bez celu 
(5). 
S) nożyce ogrodnicze (7), 
Ś) białe płatki z nieba (5), 

T) słomiana mata w domu Japoń
czyka (6), 
U) rosyjska zupa rybna (4), 
W) pachnące olejki, perfumy (8). 
Z) ktoś bez znaczenia (4). 
Ż) mięsień unoszący żuchwę (5). 
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koncerty odbędę 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. 

KINA 
Słupsk 

Chemia, godz. 13,15.30,18,20.30; Everest, 2D: 
godz. 15,3D: godz. 17.45,2030; Kabała, godz. 
13.20; Król życia, godz. 10.40,13.15,19,21.15; Marga
nia 2D: godz. 20.40,3D: godz. 11.15,14.20.1730; Pa
nie Dutiae, godz. 13.50,18.45; Praktykant, godz. 
15.30,18.15,21; Skario,godz. 16,21; Więzień labiyn-
titPrótoognia,2D:godz.l6,3D:godz.10.15;Hi®) 
itowcydudiówgodz. 10.20,12.40; KlubWIóczyki-
jówtgodz. 1130; Mały Książę, godz. 1050 

1001 gramfot godz. 18; Krtiżycagodz. 20 

Lębork 

Królżyria, godz. 16.15; Chemia.godz. 18.15; Everest, 
godz. 20.15 

Ustka 

Kiflżydłgodz. 1630,1830; Qien»,godz. 20.30 

KOMUNIKACJA 
P118000; 2219436; PK5598424256; 

dyżurny ruchu598437110;ll2K59 8489306; 
Lębortc PKS 59 86219 72. KZK w godz. 7-15, tel. 
598621451; 
Bytć*PKS598222238; 

S598342213; 
S598572149. 

DYŻURY APTEK 
Słupsk 

Ratuszowa, ul. Tuwima4, tel. 59 842 49 57 

Ustka 
Pod Smokiem, ul. Kilińskiego 8, tel. 59 81453 95 

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

Miastko 
Nova. ul. Kazimierza Wielkiego 24, tel. 59 8576732 

Człuchów 
Centrum Zdrowia, ul. Szczecińska 13, tel. 59 84331 
42 

Lębork 
Przy Szpitalu, ul. Węgrzynowicza, tel. 59 86352 86 

Łeba 
Słowińska, ul. Kościuszki70a,tel.59866B65 

Wicko 
Pod Agawą, tel. 598611114 

USŁUGI MEDYCZNE 

WAŻNE 

OfiarPrzemocywRodzinie. tel. 59 848 01 U, 801 
120002 

Sbł*A*ł i99Z;  ul. Reymonta,teł.59848 06 
45; Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Miejska 
986; 598433217; Straż Gmmna598485997; 
Urząd Cebry - 58774 08 30; Straż Pożarna 998; 
Pogotowie Energetyczne 991 Pogotowie Ga
zownicze 992, PogotowieGeptownkze 993; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne994, Straż 
Miejskaalann986: Ustka 598146761.6976% 

(-59822 2569; 

KULTURA 
Nowy Teatr, ul. Lutosławskiego 1, tel. 5984670 
00; FilharnioraaSinforaaBaltica,ul Jana Pawła 
II3, tel. 59 8423839; Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego 
2. tel.598423935,-Teatr Rondo, ul. 
Niedziałkowskiego 5a, tel. 59 842 6349; Słupski 
Ośrodek Kultury ul. Braci Bierymskich 1, teł. 59 
845 6441; Młodzieżowe Centrum Kułtuiy al. 3 
Maja 22, tel. 59 8431130; Miejska BMoteka Pub-
fczna, ul. Grodzka 3, teł. 59840 58 38. 

WUmmmnm 
USŁUG» POGRZEBOWE 

Kala, ul. Armii Krajowej 15, tel. 59 842 8196,601 
928600 - całodobowo. Pełna oferta pogrzebowa. 
Zieleń tel. (24h/dobę) telefon 502525 005 lub 59 
8411315, ul. Kaszubska 3 A. Winda i baldachim 
przy grobie,-
Hades, uł. Kopernika 15, całodobowo: tel. 59 842 
98 91,601663796. Winda i baldachim przy grobie. 
Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo), 
teł. 59 84284 95,604434441. 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. 
5930700 20, czynne: poniedz.-środa godz. 8-16, 
czwartekgodz. 10-18, 

Telefon zaufania Tama 5984140 46, czynny: 
poniedziałek - piątek wgodz. 16-20; 

Alkoholowy telefon zaufania Krokus czynny 
codziennie 17-22,59 84146 05; 

Towarzystwo Zapobiegania Narkomanitej.59 
8401460 - poniedziałekw godz.10-19, wtorekgodz. 
10-15,środa10-1930, czwartek10-20. piątekgodz. 
10-1830; sobotagodz. 10.15-13.15 dyżur psychologa; 
Dom Interwencji Kryzysowej ul. Wolności 3, 
tel. 59 8427125 (przy PCK) - dostępna całą dobę; 
PołskieCentnimMedBCjiOddzłałwShipsku 
al. Sienkiewicza 3, tel. 505 369 619 lub503 869 970; 
SłupskieStowarzyszenie Pomocy Dziedcu i Rodzi
me ai. Sienkiewicza 3 (U p.). tel. 669498 323, 

Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Ziemowita 2, 
tel. 59 840 20 01, poniedz.- piątek w godz. 730-17. 

kul. Hubalczyków 1, informacja tele-
foniczna59 846 0100; 

ul. Mickie
wicza 12 tel. 59 814 69 68; I 
POZ. ul. Kopernika 18, tel.598146011; Pogotowie 

30 00; SzpkaŁ ul. Węgrzynowicza 13,59 86352 02; 
" 1 ul. Lęborska 13, teł. 59822 85 00; 

it tel. 5985709 
00; 
G d n M w :  598345309. 
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Jeździmy najtaniej! 

Chrześcijański Słupsk 
Zaproszenie 

Od dziś do 25 października 
w Słupsku trwają Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. W tym roku 
towarzyszy im hasto: .Stwo
rzył mężczyznę i niewiastę". 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Program DKCH przewiduje sze
reg imprez. Już dzisiaj w koście
le Mariackim odbędzie się od
pust parafialny i uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Ró
żańcowej. 

Natomiast o godz. 18 w tej  
samej świątyni będzie celebro
wana msza św. m.in. w intencji 
twórców kultury i modlitwa 
o beatyfikację ks. kard. S. Wy
szyńskiego. 

Około godz. 19 zaplanowa
no spotkanie z Bożeną J. Alek
sy, autorką prac „Królowa Pol
ski o wielu obliczach" - która 
opowie o wizerunkach Matki 

Bożej koronowanych przez Pry
masa Tysiąclecia Stefana Kar
dynała Wyszyńskiego. Oprawę 
muzyczną tego wydarzenia za
pewni Krzysztof Kiepuszewski. 

Natomiast 10 października 
w Młodzieżowym Domu Kul
tury przy ul. Szarych Szeregów 
o godz. 10 rozpoczną się elimi
nacje rejonowe XXV Festiwalu 
Pieśni Religijnej im. św. Jana Pa
wła II Cantate Domino. Zaś 11 
października w mieście obcho
dzony będzie XV Dzień Papie
ski pod hasłem Jan Paweł II Pa
tron Rodziny. 

Tego dnia zainteresowani 
spotkają się w godz. 10-16 w pa
rafii pw. św. M. M. Kolbego 
przy ul. Piłsudskiego 20, aby ro
zmawiać o „ABC skautingu" 
(spotkanie dla rodziców - zgło
szenia tel. 793 354 777). O godz. 
17 w kościele Mariackim zapla
nowano koncert Patrycji Ba
czyńskiej i Piotra Pastuszki. 
Program na kolejne dni przed
stawimy wkrótce. # 
©(£> 

Premiera po grzybach 
Zaproszenia 

A 
Najnowsze przedstawienie 
zobaczymy w sobotę w tea
trze Rondo. Wcześniej jednak 
będziemy mogli pojechać 
na grzybobrania. 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Premiera w Rondzie 
W sobotę o godz. 19 do teatru 
Rondo można się wybrać na 
słupską premierę spektaklu 
grupy Słudzy Lorda Szambela-
na „W drodze" w reżyserii Alek
sandry Kamickiej. Przedstawie
nie po raz pierwszy zostało za
prezentowane w e  wrześniu 
w Santarem w Portugalii. 
W spektaklu występują: Kacper 
Buba, Natalia Kobiałka, Kamila 
Kopacz, Patryk Kopciał, Piotr 
Krysztofiak, Kamila Kusiak,-Ka
mil Ławicki, Klaudia Młynar
czyk, Alicja Studzińska, Marty
na Szabat. Bilety: 15 i 10 złotych. 

Mistrzowskie zbieranie 
IX Otwarte Mistrzostwa w Zbie
raniu Grzybów odbędą się w so
botę w Korzybiu. Spotkanie 
chętnych o godz. 9 na plaży 
przy jeziorze. Wówczas roz
poczną się zapisy. Wyjście 
do lasu planowane jest na godz. 
9.30. Na grzybobranie czas bę
dzie do godz. 12. Podczas wrę
czenia nagród zobaczyć będzie 
można m.in. pokaz rzeźbienia 
piłą motorową. Na wszystkich 
czeka pieczony dzik. 

Jazda na grzyby 
W sobotę na grzybobranie będzie 
się można wybrać ze Stowarzy
szeniem Turystyki Rowerowej 
Szprycha. Zbiórka o godz. 9 3 0  
na słupskim placu Zwycięstwa. 
Początek rajdu o godz. 10. W pro
gramie: przejazd rowerami 
do Korzybia, zbieranie grzybów 
w okolicy Zbyszewa, degustacje 
potraw z grzybami, kiermasz ku
linarny i konkursy. Zakończenie 
rajdu ok. godz. 17. S 
©<D 

Wydarzenie 

Mistrzowie gitary 
Trzy dni będzie trwał 11. Jesienny Przeciąg Gitarowy 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

11. edycja Jesiennego Przeciągu 
Gitarowego potrwa od 15 do 17 
października. 

Przegląd rozpocznie się 
w przyszły czwartek koncer
tem Tribute to Nat King Cole 
w sali filharmonii. Wystąpią: 
Maciej Miecznikowski - śpiew, 
gitara, Krzysia Górniak - gitara 
oraz kwartet smyczkowy: Piotr 
Mach -1 skrzypce, Tadeusz Picz 
- 2 skrzypce, Barbara Mach - al
tówka, Magdalena Cisło - wio
lonczela. Początek koncertu 
0 godz. 19, bilety kosztują 4 0  
1 30 złotych. 

Dzień później z teatrze Ron
do o godz. 19 zagra Goran 
Ivanovic Trio z Chicago w skła
dzie: Goran Ivanovic - gitara, 
Matt Ulery - bas  oraz Peter 
Tashjian - perkusja. Bilety 
na ten wieczór kosztują 35 i 25 
złotych. 

Trzeciego dnia Jesienny 
Przeciąg Gitarowy wróci do sa
li filharmonii. Tam o godz. 19 
rozpocznie się koncert „Blues 
symfonicznie". Wystąpią: Ma
rzena Ugoma - śpiew, Tomasz 
Osiecki - gitara, Kamil Barański 
- fortepian, Kacper Zasada - gi-

» Goran Ivanovic, znakomity gitarzysta, gościł już w Słupsku kilka razy, również na koncertach 
w ramach Jesiennego Przeciągu Gitarowego. Kolejny raz zagra u nas w przyszły piątek 

tara basowa, Maciek Gołyźniak 
- perkusja oraz orkiestra słup
skiej filharmonii pod dyrekcją 
Bohdana Jarmołowicza. Bilety 
na ten wieczór kosztują 4 0  i 30 
złotych. 

W czasie trwania JPG będzie 
się też można wybrać do klubu 
Dom Ówka. W czwartek wystą-

pią tam Maciej Milewski - gita
ra i Agnieszka Brenzak - śpiew. 
W piątek posłuchamy Witolda 
Podhajskiego - gitara i Tomasza 
Radziuka - bas oraz przyjacie
le. Wejściówki kosztują 10 zł 
(dla osób z biletem z koncertu 
przeciągu z danego dnia wstęp 
wolny). 

Ponadto w piątek od godz. 
15 w teatrze Rondo trwać będą 
wystawa najnowszego sprzętu 
gitarowego i warsztaty gitaro
w e .  Wstęp wolny. W sobotę 
od godz. godz. 15 w e  foyer fil
harmonii t rwać będzie akcja 
„CD za CD - wymienialnia 
płyt".#©® 
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To będą dla nas mecze prawdy 
Jeśli mamy z powodzeniem 
grać na Euro. to z kim mamy 
wygrywać jak nieztakimi dru
żynami jak Szkocja i Irlandia 
-mówi Robert Lewandowski 

Hubert Zdankiewicz 
h.zdankiewicz@poiskatimes.pl 

Ostatnio strzela panjak na zawo
łanie. Zostało cx>ś w magazynku 
na Szkocję? 
Na pewno bardzo się cieszę, że 
strzelam bramki i na pewno 
chciałbym to robić jak najczęś
ciej. Na Euro nie awansują jed
nak jednostki, tylko zespół. Nie 
myślę więc o tym meczu 
w kontekście strzeleckich re
kordów. Wiadomo, o co wal
czymy. 
OSzkotach mówi się, że to twar
dziele. Wpiłkę chyba jednak rów
nież potrafią grać? 
W naszej grupie to drużyna, 
która oprócz Niemców najbar
dziej próbuje grać piłką. 
W odróżnieniu od takiej np. Ir
landii, która gra typowo po wy-
spiarsku - długa piłka do przo
du i próbujemy się przepchać 
w polu karnym. To jednak mo
że być również dla nas dobra 
informacja, bo możemy wyko
rzystać ich ewentualne błędy. 
Tym bardziej że to oni są 
pod większą presją, bo to dla 
nich mecz ostatniej szansy. 
Wychodząc na Szkotów, będzie 
pan miałgdzieśz tylu głowy bru
talny faul Gordona Greera z me
czu w Warszawie? 
Nie, wtedy faktycznie mocno 
to odczułem, bo do końca me
czu nie mogłem normalnie bie
gać. O takich rzeczach szybko 
się jednak zapomina. Tak na
prawdę zawinił wtedy sędzia, 
który na ten faul nie zareago
wał. Mam nadzieję, że w Glas
gow arbiter będzie bardziej sta
ranny i będziemy się mogli 
skupić na aspektach czysto pił
karskich. Bez tego nie uda się 

strzelić bramki czy wygrać 
spotkania. 
Przy korzystnym wyniku wme-
czu Irlandii z Niemcami do awan
su może wystarczyć wam remis 
w niedzielnym meczu z Irlandią 
w Warszawie... 
Ale gdyby powinęła nam się 
noga w Glasgow, to przed tym 
meczem presja będzie ogrom
na, dlatego lepiej nie kompli
kować sobie życia. Fakt, że za
gramy na wyjeździe, na bardzo 
gorącym terenie. Musimy jed
nak zrobić wszystko, żeby wy
walczyć w tym meczu jak naj
lepszy dla nas wynik. Najlepiej 
go wygrać. Stabilność, deter
minacja, gra zespołowa - z ta
kim nastawieniem trzeba 
wyjść w czwartek na boisko. 
Niemcy nie odpuszczą 
w Dublinie? Rozmawiał pan o tym 
z kolegami z Bayemu? 
Rozmawiałem oczywiście, ale 
nawet bez rozmowy wiedział
bym, że na pewno tego nie zro
bią. Niemcy też chcą wygrać, 
walczą przecież o pierwsze 
miejsce w grupie, które teore
tycznie mogą jeszcze stracić. 
To profesjonaliści i w każdym 
meczu walczą o zwycięstwo. 
Na pewno nie zagrają 
w Dublinie na remis. 

Którego remisu wam z kolei bar
dziej szkoda? Ze SzkogąwWar-
szawieczy z Irlandią w Dublinie? 
Chyba tego w Dublinie, bo stra
ciliśmy gola w ostatniej minu
cie. Wcześniej był jeszcze faul 
na naszym bramkarzu. Miejmy 
nadzieję, że na koniec nikomu 
nie będzie żal tych punktów. 
Z czego wynika pana fantastycz
na skuteczność? Czuje pan, że 
jestwsuperformie; czy •-kolo
kwialnie mówiąc - po prostu wpa
da, bo wpada? 
Czuję się dobrze zarówno 
pod względem fizycznym, jak 
i mentalnym. Ponadto z roku 
na rok jestem coraz bardziej 
doświadczonym zawodni
kiem, wchodzę zresztą powoli 
w optymalny dla napastnika 
wiek. To wszystko sprawia, że 

Lewandowski zdobył 12 bramek w czterech ostatnich meczach 
Bayemu. Jest również najskuteczniejszym strzelcem eliminacji ME 

r \ i  
Nieważne, przeciwko 

komu gram. Jeśli 
tylko przestrzegane 
są przepisy, poradzę 

sobie z każdym 

czasami jest mi po prostu ła
twiej niż kiedyś. Z drugiej jed
nak strony taka strzelecka pas
sa sprawia, że oczekiwania wo
bec mnie rosną. Obrońcy rywa
li też bardziej zwracają na mnie 
uwagę. Na razie dobrze mi 
idzie i bardzo się z tego cieszę. 
Nie mogę jednak osiąść na lau
rach, bo każda seria kiedyś się 
kończy. 
Bayem gra teraz inaczej, częściej 
atakuje skrzydłamiitaki styl naj-
wyraźniej bardzo panu odpowia

da. Nie myślał paa by pizenieść 
niektóre schematy zgrywkhibie 
na kadrę? 
Myślę, że trener Nawałka najle
piej wie, jak wykorzystać najle
piej potencjał każdego z nas, 
dlatego nie zamierzam wyry
wać się przed orkiestrę. 
W przypadku napastnika 
wszystko jest poza tym w mia
rę proste - im więcej dostanie 
piłek w polu karnym, tym 
większa jest szansa, że strzeli 
bramkę. Czasami trzeba być 
jednak cierpliwym, bo tych sy
tuacji może nie być zbyt dużo, 
jedna, dwie na cały mecz. Cza
sem też jest tak, że ma się te 
okazje, a piłka nie chce wpaść 
jak zaklęta. Taka jest piłka noż
na. Podstawa to według mnie 
pozytywne myślenie. Trzeba 
grać swoje i wierzyć, że w koń
cu się uda. 

Lubi pan grać przeciwko droży
nom z wysp Brytyjskich? Prze
ciwko obrońcom o takiej mental-
noścl słabszym technicznie, ale 
bardzo twardym i zdecydowa
nym? 
Nie ma większego znaczenia, 
przeciwko komu gram. Zresztą 
w każdym zespole może trafić 
się obrońca o takim sposobie 
gry. Nie tylko w tych na Wy
spach. Jeśli wszystko odbywa 
się zgodnie z przepisami, po
trafię sobie poradzić w każ
dych warunkach. 
Który rywal będzie trudniejszy: 
Szkocja czy Irlandia? 
Na tym etapie eliminacji trud
no powiedzieć, bo to nie zależy 
tylko od umiejętności czysto 
piłkarskich, ale również od na
stawienia. Na przykład od te
go, czy mecz z Irlandią będzie 
jeszcze o czymkolwiek decy
dował. Dużo będzie również 
zależało od naszej dyspozycji. 
Pojawia się czasem wgłowie 
myśl, żejeśli się-odpukać-nie 
uda, to... 
Nie ma sensu się nakręcać. Sta
ramy się myśleć pozytywnie, 
choć zdajemy sobie sprawę, że 
nikt nam niczego nie da w tych 
meczach za darmo. Sami musi
my wywalczyć awans. 
Tobyło przyjemne trzynaście 
miesięcy efiminaqr? Po raz pierw
szy od dawna nie macie na tym 
etapie noża na gardle. 
Na pewno tak. Ciężko praco
waliśmy na to, żeby być teraz 
w miejscu, w którym jesteśmy. 
Wiemy, że dalej musimy ciężko 
pracować i dawać z siebie 
wszystko, bo nie ma innego 
wyjścia. To są dla nas mecze 
prawdy - jeśli mamy awanso
wać i zagrać w przyszłym roku 
na Euro, to z kim mamy wy
grywać, jak nie z takimi druży
nami jak Szkocja i Irlandia. 
Powiedział pan. że Szkocja pró
buje grać piłką. Aczy potrafi, pa
na zdaniem, graćwpiłkę? 
To już kolejne pytanie. Do nas 
należy odpowiedź. # ©® 
NOTOWAŁ HZ 

MŁKA NOŻNA 
Legia Warszawa 
zCzerczesowem 
Legia Warszawa poinformowa
ła, że Stanisław Czerczesow 
podpisał kontrakt z klubem. 
Umowa z rosyjskim szkole
niowcem ma obowiązywać 
do końca sezonu 2016/17. 
- Mamy wspólną wizję rozwoju 
drużyny oraz kierunku, w któ
rym powinniśmy zmierzać -
stwierdził w oficjalnym komu
nikacie prezes i współwłaściciel 
Legii Bogusław Leśnodorski. 
Czerczesow zastąpił zwolnio
nego w niedzielę Henninga 

MuitiMulti-06.10 
godz. 14.00 
7,10,12.13,16.18.21,26,40,42.43.45,53. 
54.58.59,62,64,65,66 
Plus 13 
MuitiMulti-05.10f 

godz. 21.40 
2.7,8,15,18,19,21,26.27,303140.45.47. 
53,55,59,60,61,70 
Plus19 
Mini Lotto 
16,22,24.26,41 
Kaskada 
2.3,4.5,8,9,11.12,14,18,20,21 

PfŁKA NOŻNA 
W Wiśle Kraków 
jednak bez zmian 
Nie dojdzie ostatecznie 
do przejęcia piłkarskiej spółki 
„Białej Gwiazdy" przez Towa
rzystwo Sportowe Wisła Kra
ków. 
W komunikacie TS poinfor
mowało, że negocjacje nie 
zakończyły się porozumie
niem i sprawa jest zamknię
ta. Choć wszystko było bar
dzo blisko finalizacji, to mi
niony tydzień przyniósł kła
manie w rozmowach i na ra
zie Wisła Kraków SA poz 
staje w rękach Bogusław t 
Cupiała i jego firmy Tele-
Foniki. 
(STEN) 

Były zawodnik Czarnych Słupsk Dariusz Michalczewski wypełnia misję 

Pochodzący z Gdańska były 
mistrz świata w zawodowym 
boksie często spotyka się 
z dziećmi i tłumaczy Hn, co zro
bić, by osiągnąć sukces. 

Łukasz Żaguń 
l.zagun@prasa.gda.pl 

Dariusz Michalczewski może 
czuć się spełniony zarówno 
sportowo, jak i w życiu prywat
nym. Teraz tak naprawdę móg
łby wylegiwać się na kanapie 
czy relaksować p o d  palmami  Dariusz Michalczewski ma dużą cierpliwość do dzieci 

w ciepłych krajach. Jest jednak 
zupełnie inny. Preferuje aktyw
ny t ryb  życia, bierze udział 
w wielu charytatywnych ak
cjach, pojawia się w szkołach 
i cały czas powtarza młodym 
ludziom, że każdy ma do cze
goś talent. Sztuka polega 
na tym, by  go odkryć. -To jest 
fantastyczna sprawa, uwiel
biam to. Gdy spotykam się 
z dzieciakami, mam wrażenie, 
że robię dobry uczynek. Trak
t u j ę  to jako misję.  Po prostu 
czuję, że  muszę to ro
bić. Chcę pokazać dzieciakom, 
że każdy może osiągnąć sukces, 
jeśli tylko tego chce. Ponadto 

myślę, że daję też przykład in
nym sportowcom. Oczywiście 
mam też czas na odpoczynek 
i relaks, jeżdżę kilka razy w ro
ku na urlop - mówi były mistrz 
świata w zawodowym boksie. 
Wczoraj Michalczewski spotkał 
się z uczniami Szkoły Podsta
wowej  nr 58 w Gdańsku. Naj
pierw tradycyjnie powiedział 
kilka słów o sobie, swojej karie
rze i rodzinie, a później starał 
się zachęcać młodych ludzi 
do tego, b y  naukę traktowali 
bardzo poważnie. - Uczcie się 
pilnie, zwłaszcza języka obce
go, ale nie zapominajcie też 
o lekcjach WF. Pamiętajcie 

o tym, że w życiu trzeba ciężko 
pracować. Spójrzcie na mnie. 
Dziś jestem człowiekiem za
możnym, jeżdżę supersamo-
chodem, moje dzieci uczą się 
w świetnych szkołach. Wiecie, 
dlaczego tak jest? - zwracał się 
do słuchających go z zacieka
wieniem dzieci. - Bo zawsze 
ciężko pracowałem. Dziś nie 
tylko o tym mówię, ale też sta
ram się pomagać młodym lu
dziom, daję stypendia. - Kiedy 
wrócicie do domów, zapytajcie 
rodziców, co to jest respekt, sza
cunek i pokora, b o  to zasady, 
którymi trzeba się w życiu kie
rować - podkreślił. • 
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Sport polecamy w sobotę 
TYP SPORT 
# godz. 13 piłka nożna, Niezapomniane 
mecze wTVP : godz. 18 piłka nożna, 
Bayern -Borusia 

godz. 16.50 piłka nożna, Liga angielska 
Arsenał - Manchester United godz. 
23- piłka nożna, Mgazyn Ligii Angiel
skiej 

godz. 15.40 piłka ręczna, PMMTS 
Kwidzyn - Pogoń Szczecin godz. 17.45 
rugby, puchar świata w Anglii: Republi
ka Południowej Affiyid - USA 

P f P P W W B i  1 
z 

Pomorze na drugim 
miejscu w kraju 
Drugą pozycję wywalczyły re
prezentantki Pomorza w Kra
kowie. Odbyły się tam finały 
mistrzostw Polski Związku 
Stowarzyszeń Sportowych 
Sprawni - Razem dziewcząt 
w piłce nożnej pięcioosobo
wej. W drodze po srebrne me
dale Pomorzanki pokonały 8:2 
województwo dolnośląskie, 
uległy 1:4 Małopolsce i wygra
ły 11:0 z województwem ma
zowieckim oraz zremisowały 
2:2 z Zachodniopomorskim. 
Wygrała Małopolska. Drużynę 
prowadzili Aureliusz 
Kosmacińśki (SOSW Bytów) 
i Wiesław Romański 
(SOSW Słupsk). 
(RES) 

PIŁKA RĘCZKA 
Derby regionu 
na inaugurację 
Rozpoczęły zmagania nowego 
sezonu juniorki młodsze 
w województwie pomorskim. 
W pierwszej kolejce doszło 
do spotkania derbowego. 
W inauguracyjnym meczu 
Słupia Słupsk przegrała ze 
Szczypiomiakiem Ustka 18:26 
(8:17). W lidze występuje sie
dem zespołów, liderem 
po pierwszej kolejce jest UKS 
PCM Kościerzyna-. W najbliż
szą niedzielę drużyna ta przy
jedzie na mecz do Ustki. 
(RES) 

ZAPASY 
Dobrze radzili sobie 
na kartuskich matach 
W Kartuzach odbył się mię
dzynarodowy turniej młodzi
ków w stylu klasycznym o pu
char prezesa Pomorskiego 
OZZ. Startowało 93 zawodni
ków. ZKS Miastko wywalczył 
cztery medale. Złote krążki 
zdobyli: Kacper Karaśkiewicz 
(32 kg), który w walce finało
wej  zwyciężył Nikodema 
Cyrockiego (Morena Wega 
Żukowo) przez położenie 
na łopatki oraz Agata 
Kazimierczak (48 kg), która 
w finale pokonała Patrycję 
Strzelczyk (ZUKS Łękinia) 
na punkty 2:0. 
Srebro wywalczyli Piotr 
Ziembicki (29 kg) i i Jacek 
Kazimierczak (53 kg). 
W punktacji klubowej pierw
sze miejsce zajęła Cartusia 
Kartuzy. ZKS Miastko był ós
my. Trenerem miasteckich 
zapaśników jest Kazimierz 
Wanke. # ©<b 
(FEN) 

Oku no u księżnej Japonii. 
Musi zainwestować w garnitur 
# Shohei Okuno dostąpi zaszczytu, który nie spotkał jeszcze żadnego z graczy Bytovii 

n o z n a / l i i o  

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@gp24.pl 

Japoński zawodnik tego klubu 
Shohei Okuno spotka się księżną 
Takamado. Jej Cesarska Wyso
kość Księżna Takamado przyby
w a  do Polski oglądać występy 
i wspomóc zmagania japońskich 
muzyków startujących wkonkur-
sieChopinowsłtim. W najważniej
szym polskim wydarzeniu mu
zycznym gra 25 muzyków z Kraju 
Kwitnącej Wiśni. Inna sprawa, że 
LOT otwiera kolejne połączenie 
do Japonii i to ma także związek 
z promocją tego kraju. 

13 października w ambasadzie 
Japonii w Warszawie odbędzie się 
spotkanie księżnej z japońskimi 
piłkarzami grającymi nad Wisłą. 
Wśród nich będzie także gracz 
Druteksu-Bytovii. Zawodnik 
otrzymał zaproszenie od amba
sadora Japonii MakotoYamanaka. 

- Nie było żadnego problemu 
ze zwolnieniem gracza na tak waż
ne i uroczyste spotkanie - mówi 
menedżer Tomasz Drankowski, 
któryjestprzedstawicielem japoń
skich piłkarzy wPolsoe.-Klub z By
towa uszanował doniosłość tego 
wydarzenia. 

Księżna Takamado bardzo 
mocno związana jest ze światem 
sportr t. Japonka trzykrotnie obec
na była na meczach otwarcia mi
strzostw świata w piłce nożnej 
w 2002, 2006 oraz 2014 roku. 
Takaniado jest honorowym preze

sem wielu organizacji sportowych 
w Japonii. 

- Gracz, zaraz jak tylko dowie
dział się o spotkaniu, zadzwonił 
i zaczął pytać, czy musi się jakoś 
specjalnie ubrać na wizytę. Powie
działem, że raczej w dresach tej 
sprawy nie załatwi. Musi kupić 
garnitur - śmieje się Drankowski. 

Jeszcze niedawno takie wizyty 
miały swój specjalny ceremoniał. 
Japońska rodzina królewska była 
otoczona taką czcią, że zwykły 
człowiek, jak chociażby Okuno, 
nie mógłby się odezwać do księż
nej. Dopiero bezpośrednio zapyta
n y  piłkarzmogłby odpowiedzieć. 

Zawodnik gra w Druteksie-
-Bytovii Bytów od wiosny tego ro
ku. WI lidze zagrał jak do tej pory 
6 spotkań, 5 wiosną, jedno jesienią. 
3 razy grał wPucharze Polski.-licz
niejsze występy zatrzymała kon
tuzja. Narazie gra w drugim zespo
le i czeka na swoją okazję. Samo za
proszenie przyjął z pokorą i za
chwytem, wiedząc, że to dla niego 
wyróżnienie. Gdyby mieszkał 
obecnie w Japonii, nie miałby 
szansy na takie spotkanie. 

Wszyscy gracze z Japonii wy
stępujący w polskich klubach ek
straklasy i I ligi otrzymali takie za
proszenie. Może świadomość wi-
zytyispotkaniazksiężnąwamba-
sadzie natchnie Okuno do lepszej 
gry? Jego kolegazPpgoniSzczecin 
TakafumiAkahoshi od chwili, gdy 
dostał informację o spotkaniu 
w Warszawie, zdobył w dwóch 
grach trzy gole. Jednego w meczu 
z Jagiellonią Białystok i dwa z Ru -
chem Chorzów. # ©® 

Shohei Okuno (drugi z lewej) częściej występował w podstawowym składzie Druteksu-Bytovii 
wiosną w poprzednim sezonie. Teraz więcej grał w meczach Pucharu Polski niż w I lidze 

Dominika Nowakowska była na drugim miejscu w Warszawie 
Lekkoatletyka 
Najbardziej utytułowaną za
wodniczką Lęborskiego Klubu 
Biegacza im. Braci Petk jest Do
minika Nowakowska. Ta bie
gaczka ma za sobą kolejne star
ty, które zakończyły się bardzo 
dobrymi osiągnięciami. Prawie 
9000 osób z 27 krajów wystar
towało w siódmej edycji bar
dzo popularnej imprezy „Bieg
nij Warszawo 2015". Warszaw
ską rywalizację na dystansie 10 
kilometrów wygrał Mariusz 
Giżyński (Grunwald Poznań). 
Zwycięzca miał czas 30 minut 
i 2 0  sekund. Drugi był Jakub 

Nowak (Prefbet Śniadowo 
Łomża). Jako trzeci przybiegł 
Daniel Formela (Gdynia). 
W gronie kobiet triumfowała 
faworytka Katarzyna Kowalska 
(Vectra Włocławek), której 
na mecie zlokalizowanej 
przy stadionie Legii zmierzono 
czas 34 minuty i 8 sekund. 
Za włocławianką finiszowała 
lęborczanka Nowakowska, któ
ra osiągnęła wynik 34.49 min. 
Na trzecim miejscu przybiegła 
Angelika Mach (AZS UMCS 
Lublin) - 36.39 min. Warto za
znaczyć, że bieg ukończyło 
8620 uczestników. Wcześniej 
przed wyjazdem do stolicy No

Dominika Nowakowska na 
trasie biegowej w stolicy 

wakowska biegała w innych za
wodach, które przyniosły j e j  
sukcesy. I tak w II Biegu 
Gniewskim 30-letnia zawod
niczka była pierwsza na mecie. 
W Gniewie Nowakowskiej 
zmierzono czas 4 0  minut i 20 
sekund. Również pierwszą lo
katę wywalczyła lęborczanka 
w Prabutach, gdzie brała udział 
w VII Biegu Ulicznym Liwa 
Cup. Dystans 5500 metrów 
przebiegła w czasie 18 minut i 11 
sekund. Ponadto Nowakowska 
była gościem honorowym 
XXIV Biegu Kociewskiego 
w Starogardzie Gdańskim. Tam 
najpierw była starterem, a póź

niej wcieliła się w rolę wręcza
jącej medale i nagrody, 
a przy okazji rozdawała auto
grafy. 
- Od trzech tygodni jestem 
w trakcie tak zwanego okresu 
przejściowego. Mocno zredu
kowałam objętość i intensyw
ność treningów. Okazjonalnie 
zaliczyłam kilka startów, mimo 
że sezon mam już praktycznie 
za sobą. Na udziałach w impre
zach dorabiam do rodzinnego 
budżetu. Formę szykuję  
na 2016 rok. Marzę o igrzyskach 
olimpijskich. To jest mój prio
rytet sportowy - oznajmiła Do
minika Nowakowska. # 
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