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Słupsk" 
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STR.26 

Doniesienie na Biedronia 
za posiadanie marihuany 
# Słupszczanin zawiadomił prokuraturę, że prezydent Słupska pali trawkę 

Dochodzenie 

Bogumiła Rzeczkowska 
togumila.rzeczkowska@gp24.pl 

„W imieniu własnym zawiadamiam 
o możliwości popełnienia przestęp-

Naukowcy 
w cieniu plagiatu 
KOSZALIN. Rektor, prokuratorzy, poli
cja i niezależni eksperci ze Szczecina ba
dają. czy prodziekan do spraw stu
denckich Wydziału Technologii 
i Edukacji Politechniki Koszalińskiej 
dokonała plagiatu, publikując co naj
mniej siedem prac naukowych i wy
korzystując w nich, dosłownie, lecz 
bez odpowiednich odniesień, cudzą 
własność intelektualną. Sprawę na
głośnił profesor Mariusz Gizowski, 
wykładowca pracujący na Politech
nice Koszalińskiej od 2012 roku, któ
ry właśnie otrzymał wypowiedzenie. 
Więcej SSTR. 3 

Trwają prawybory 
„Głosu Pomorza", 
a prowadzenie 
w nich zmienia się 
z dnia na dzień 
• STR.3 

stwa posiadania środków odurzają
cych w postaci marihuany przez Pre
zydenta Słupska Pana Roberta 
Biedronia" - napisał mieszkaniec Słup
ska do Prokuratury Rejonowej w Słup
sku, powołując się na konkretny prze
pis Ustawy o przeciwdziałaniu narko
manii. Słupszczanin uzasadnił swoje 

doniesienie faktem, że prezydent Ro
bert Biedroń swoimi oświadczeniami 
w mediach o spożywaniu marihuany 
mógł złamać artykuł 62.1 tejże ustawy. 

- Na ten temat wpłynęły do nas na
wet  dwa zawiadomienia, b o  drugie 
skierowała lokalna stacja telewizyjna 
- informuje Krzysztof Młynarczyk, 

słupski prokurator rejonowy. - Jednak 
zostały mylnie skierowane, bo  nowe 
przepisy ciężar prowadzenia docho
dzeń przerzuciły na policję. I tam prze
słaliśmy te  zawiadomienia. 

Wczoraj policja jeszcze ich nie 
otrzymała. # ©® 
Więcej o sprawie STR. 5 

Region 

Za disco polo 
wniosek do CBA 
KOBYLNICA. Radny zarzuca władzom 
gminy niegospodarność i zapowiada 
złożenie zawiadomienia do Central
nego Biura Antykorupcyjnego. 
SSTR.4 

SŁUPSK. Miasto i trzy sąsiednie gminy 
będą walczyć z wodą opadową. Wczo
raj w słupskim ratuszu podpisano 
projekt Miejskiego Obszaru Funkcjo
nalnego.# STR. 5 

AKCJA REDAKCJA. Czytelniczka ze 
Słupska, która ma ogródek przy al. 3 
Maja. narzeka na ekrany, które posta
wiono w związku z budową ringu. 
• STR. 8 

POWIAT BYTOWSK1. Konsultowany 
jest plan transportowy. Priorytetem 
jest połączenie autobusowe gmin 
z siedzibą powiatu. # STR. 9 

KULTURA. W Domu Kultury w Ustce 
wystąpi Adam Nowak, znany głównie 
z zespołu Raz Dwa Trzy. Tym razem 
artysta wystąpi ze składem Akustyk 
Amigos.S STR. 22 
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• Wczoraj zainaugurowano rok akademicki 2015/2016 
na słupskiej Akademii Pomorskiej. W tym roku naukę 
rozpoczęło prawie 1200 studentów. Mimo problemów 

związanych z niżem demograficznym udało się uruchomić 
wszystkie planowane kierunki z wyjątkiem fizjoterapii 
i kosmetologii, na które AP nie dostała akredytacji. (NIK) 
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Władza będzie 
się tłumaczyć 

W gminie Kobylnica 
radny doszukał się 
zbyt niskiej, jego 

zdaniem, opłaty za koncesję 
na sprzedaż alkoholu podczas 
festiwalu disco polo, którą 
ustalił wójt. I zapowiedział, że 
0 tej sprawie powiadomi Cen
tralne Biuro Antykorupcyjne. 
Dlatego dobrze b y  było, aby 
wójt Kobylnicy szybko od
niósł się do tych zarzutów 
1 wyjaśnił, co było powodem 
ustalenia wcześniej tak niskiej 
opłaty za sprzedaż alkoholu 
na festiwalu. 

Spotkania z organami ściga
nia może się też spodzie

wać Robert Biedroń, prezy
dent Słupska. Pewien miesz
kaniec uznał, że prezydent był 
w posiadaniu marihuany i za
wiadomił prokuraturę. Tyle 
tylko że swoje przekonanie 
oparł na gazetowym wywia
dzie Biedronia, w którym ten 
oświadcza, iż uwielbia mari
huanę. Trochę to groteskowe, 
iż fatyguje się prokuraturę 
w kwestii tego, że ktoś mówi, 
co lubi lub czego nie lubi. Bo 
w Polsce chyba jeszcze panuje 
wolność słowa. • 
©® 

Mistrzostwa w zbieraniu 
grzybów w Korzybiu 
# Nadleśnictwo Warcino i gmina 
Kępice zapraszają na IX Ogólnopol
skie Mistrzostwa w Zbieraniu Grzy
bów Odbędą się one w sobotę, 10 
października w Korzybiu. Start 
0 godz. 10. Zapisy prowadzone będą 
od godz. 9. Zaplanowano konkuren
cje w kategorii: największy grzyb, naj
większa liczba zebranych grzybów 
1 największa grzybia rodzina oraz kon
kurencje drużynowe. Odbędzie się 
też konkurs kulinarny na najlepszą 
potrawę zgrzybów. Na miejscu cze
kać będą liczne niespodzianki. ©® 
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Będzie słonecznie 
ale już bardzo zimno 
Nadchodzą jesienne chłody, choć 
na szczęście na razie czeka nas je
sień słoneczna. 
- Jest coraz chłodniej, bo ze 
wschodu napływa do nas suche, 
kontynentalne, arktyczne powie
trze - mówi Krzysztof Ścibor z Biu
ra Prognoz Pogody Calvus w Słup
sku. - W najbliższych dniach bę
dzie więc słonecznie, sucho, ale 
bardzo zimno. 
Dzisiaj termometry pokażą do 12 
stopni Celsjusza, ale już w wee
kend słupek rtęci nie przekroczy 
10 kresek. Do tego uczucie chłodu 
będzie potęgował nieprzyjemny, 
zimny wiatr ze wschodu. 
- Przy takiej pogodnie nietrudno 
o przeziębienie, więc radzę ubie
rać się rozsądnie i poodkręcać ka
loryfery w domach i firmach - mó
wi Krzysztof Ścibor. 
Chłodnym dniom będą towarzy
szyły noce z lekkim mrozem. 
od minus jednego do minus trzech 
stopni Celsjusza. Przez to rano 
na drogach regionu słupskiego 
może być szron. Kierowcy powin
ni więc zachować sporą ostroż
ność. 
Na szczęście jesteśmy w strefie 
wyżu, ciśnienie jest wysokie i bę
dzie nadal rosło. To gwarantuje 
dobre samopoczucie, za to nie na
leży przesadzać z ilością wypijanej 
kawy. 
(NIK) 

W poniedziałek 
w 

Kupujemy używany 
samochód 

Jak powinna być pra
widłowo sporządzona 
umowa kupna-sprzedaży? 
Zamieścimy wzór takiego 
dokumentu. 

Co zrobić w sytuacji, gdy 
kupiony samochód okaże 
się kradziony? Co mówią 
o tym przepisy? 

Jakie formalności czeka
ją kierowcę, który kupu
je samochód za granicą? Ile 
one kosztują? 

Rozmowa JGktm Pomorza" z Andrzejem Wojtowiczem prezesem spółki Wodociągi Słupsk 

Wody opadowe to rosnący problem 
Projekt retencyjny może po
móc Słupskowi w rozwiązaniu 
problemu wód opadowych. 

Wodociągi Słupsk mają być ko
ordynatorem projektu retencyj
nego, który Słupsk będzie reali
zował w ramach Miejskiego Ob
szaru Funkcjonalnego z gminą 
Słupsk, Kobylnica i Ustką. Czy 
już wiadomo, jakie działania bę
dą realizowane w ramach tego 
projektu? 
Na razie do końca nie wiemy, 
z czym mamy iść do kontrak
tu wojewódzkiego. Trzeba do
piero przygotować konkretny 
plan działania. 
Czyli co? 
Model hydrauliczny, wskazać 
konkretne elementy związane 
z zarządzaniem powierzchnią 
wód opadowych. 
Użył pan takiego mało znanego 
terminu „model hydrauliczny". 
Co on oznacza? 
To oznacza, że wody opado
wej  mamy tyle, ile i na co ona 
spadnie. W zależności też 
od tego, jaką mamy średnicę 
rur w kanalizacji deszczowej, 
to mamy albo nie mamy prob
lemu. Zwykle tam, gdzie ma
my rury, to mamy problem, 
bo do tej pory zwykle proble
my z wodami opadowymi roz
wiązuje się poprzez budowę 
kolejnej rury. Współcześnie 
takie rozwiązanie jest już nie

Andrzej Wojtowicz: - Trzeba zmienić podejście 
do rozwiązywania problemu wód opadowych 

co stereotypowe i przestarza
łe. 
A jakie jest podejście nowoczes
ne? 
Teraz coraz częściej próbuje 
się rozsączać i zagospodaro
wać wody opadowe w miej
scu ich powstania. Dopiero 
gdy nie można tego zrobić 
na konkretnej działce, to od
prowadzamy ją do kanalizacji 
deszczowej. To oznacza zmia
nę filozofii dotyczącej odwod
nienia, która początkowo ko
jarzyła się z odprowadze
niem wody z drogi. Później 
do tej rury zaczęli się przyłą
czać użytkownicy działek są

siadujących z drogą. Zarządcy 
dróg wydają pozwolenia 
na kolejne przyłączenia, a to 
powoduje, że problem z wodą 
deszczową narasta, a czasem 
jest trudny do opanowania. 
Czy to oznacza, że w Słupsku 
może powstać więcej podziem
nych konstrukcji podobnych 
do tej budowanej przy ul. Kossa
ka? 
Tak. To na pewno będą jedne 
z najważniejszych elementów 
budowlanych, które powstaną 
w ramach tego projektu, bo 
prawdę mówiąc, to nie ma 
pieniędzy na budowę rur. Bę
dziemy też mogli łączyć ele

Zdjęcie dnia 

Grupa studentów architektury z Uniwersytetu Plymouth w Wielkiej 
Brytanii od kilku dni przebywa w Słupsku i Ustce. Przyjechali na zaproszenie 
prezydenta Roberta Biedronia, aby przyjrzeć się działaniom 
rewitalizacyjnym w mieście. Wczoraj w ratuszu przygotowywali się 
do spotkania ze słupszczanami zainteresowanymi rewitalizacją ulicy Długiej 
i jej otoczenia. Wkrótce przedstawimy relację z tego spotkania. (MAZ) 

menty infrastrukrury zielonej 
z błękitną, bo na przykład 
część wód opadowych będzie
my mogli odprowadzać po
przez Stawek Łabędzi. Oczy
wiście po jej odpowiednim 
oczyszczeniu, szczególnie 
tam, gdzie na przykład po
wierzchnia dróg jest zanie
czyszczona. 
Czy w ramach tego projektu 
mieszkańcy naszych miast 
i gmin mogą się spodziewać no
wych obciążeń finansowych? 
Gminy będą musi ały się zaan
gażować finansowo. Oczywiś
cie modele finansowe będą 
zależały od decyzji rad posz
czególnych gmin. Najważniej
sze jednak jest to, że istnieje 
pewna szansa na zdobycie 
pieniędzy z priorytetu doty
czącego zrównoważonego 
rozwoju. Jednak problem 
w tym, że z innej konstrukcji 
finansowej trzeba będzie ko
rzystać w przypadku Słupska, 
a inna będzie wchodziła w ra
chubę w przypadku mniej
szych gmin. Z tego względu 
projekt jest niezwykle trudny 
do przeprowadzenia. Mamy 
już spore doświadczenie w re
alizacji podobnych projektów, 
bo ćwiczyliśmy już różne 
ścieżki. Jako koordynatorzy 
projektu będziemy się starali 
pomóc. • ©® 
ROZMAWIAŁ 
ZBIGNIEW MARECKI 

Konkurs dla uczniów 
Cambridge English, część Uni

wersytetu Cambridge, zaprasza 
gimnazjalistów i licealistów do wzię
cia udziału w konkursie „WRITE ON". 
W ramach konkursu 19 listopada kil
kaset szkół weźmie udział w Ogól
nopolskim Dniu Pisania po Angiel
sku. „WRITE ON" to konkurs pisania 
w języku angielskim dla uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych w całej Polsce, objęty honoro
wym patronatem Ministerstwa Edu
kacji Narodowej. 
Adresowany jest do uczniów 
o średniozaawansowanym pozio
mie znajomości języka - poziom B2 
w skali Europejskiego Systemu Opi
su Kształcenia Językowego (CEFR). 
Konkurs podzielony jest na dwa eta
py: szkolny i rejonowy. Aby wziąć 
udział w projekcie, nauczyciel zgła
sza szkołę na stronie konkursu 
www.write-on.pl. Po rejestracji nau
czyciel otrzymuje od Cambridge 
English komplet materiałów przygo
towujących do wykonania zadania 
konkursowego. 
(MAZ) 

http://WWW.gk24.pl
http://WWW.gp24.pl
http://WWW.gs24.pl
http://www.write-on.pl


Głos Dziennik Pomorza 
Czwartek, 8 października 2015 www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl //03 

Dyżur reportera i F %  
Monika Zacharzewska 4« % 
59 848 8124 (w godz. 9.00-17.00) \ "2 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Wydarzenia 

Uczelnia ma problem 
z naukowcami 
# Od czterech miesięcy trwa ustalanie, czy doszło do plagiatu 

Jakub Roszkowski 
jakub.roszkowski@gk24.pl 

Profesor Mariusz Gizowsła nie 
jest zaskoczony zwolnieniem 
go z pracy na Politechnice Ko
szalińskiej. Podejrzewał, że  
do tego dojdzie, skora sprawa, 
którą nagłośnił na początku 
czerwca, wciąż nie ma epilogu. 

- Wielokrotnie pytałem rek
tora, co w te j  sprawie zrobił. 
Przypominałem mu, że może 
być poszkodowanych prawie 
6 0  naukowców. Byłem jednak 
zbywany - mówi. - Mogę tylko 
podejrzewać, dlaczego tak się 
dzieje. To trudna sprawa dla 
uczelni, skoro zarzuty dotyczą 
prodziekana, doktora nauk hu
manistycznych. 

Rektor Tadeusz Bohdal rze
czywiście jest oszczędny w sło
wach. Poinformował nas, że  
„postępowanie wyjaśniające 
w sprawie zarzutów stawia
nych dr Agnieszce Hłobił pro
wadzi w naszej uczelni rzecz
nik dyscyplinarny ds. nauczy
cieli akademickich". W czerw
cu rektor polecił rzecznikowi 

n \ i  
Rzecznik 

dyscyplinarny 
zakończy 

postępowanie 
w ciągu 6 miesięcy 

• Profesor Tadeusz Bohdal, rektor Politechniki Koszalińskiej, jest 
oszczędny w słowach, gdy pytamy go o sprawę dr Hłobił 

zbadanie tej sprawy. „W zależ
ności od tego, co ustali rzecz
nik, zależą jej dalsze losy. Zgod
nie z prawem rzecznik powi
nien zakończyć postępowanie 
wyjaśniające w ciągu sześciu 
miesięcy". 

- No to mamy jeszcze dużo 
czasu - komentuje sarkastycz
nie t e  słowa profesor Mariusz 
Gizowski. 

W międzyczasie dowiedzie
liśmy się, że rektor zlecił nieza
leżnym ekspertom ze Szczeci
na zbadanie, czy rzeczywiście 
popełniono plagiaty. „Opinia, 
o której pan pisze, to  analiza 
przygotowana przez eksperta 
prawa autorskiego. Z przywo
łanego dokumentu nie wynika, 
że dr Agnieszka Hłobił dopuś
ciła się plagiatu. Autor analizy 

większość zarzutów uznał 
za bezzasadne, ale niektóre 
wątki sprawy zalecił przekazać 
do zbadania przez rzecznika 
dyscyplinarnego ds. nauczycie
li akademickich. Ekspert wy
raźnie podkreślił, że jego opinia 
nie ma charakteru rozstrzyga
jącego, a ewentualne narusze
nie praw autorskich musi zo
stać ustalone w przeprowadzo
nym postępowaniu". To ostat
nia informacja od rektora, 
na którą otrzymaliśmy odpo
wiedź. 

Udało nam się umówić 
na rozmowę z dr Agnieszką 
Hłobił. Przedstawiliśmy je j  ta
bele porównawcze, zapytali
śmy o obszerne fragmenty in
nych autorów, których 
nie opatrzyła w swoich pracach 
cudzysłowem, przypisem 
czy choćby ujęciem w biblio
grafii. 

- Nigdy nie zamierzałam 
i nie ukradłam cudzych włas
ności intelektualnych. Moje 
prace były konsultowane przez 
wybitnych naukowców i oni nie 
mieli żadnych wątpliwości. 
Postawione wobec mnie zarzu
t y  są niesprawiedliwe. Ow
szem, przytacza się w tekstach 
cudze myśli, idee, teorie, ale 
tylko po to, b y  później to uzu
pełnić. Moje prace poruszały 
zupełnie inne kwestie niż te, 
które były badane w tamtych 
pracach - powiedziała nam. 
Wypowiedzi chciała autoryzo
wać, ale ostatecznie ich nie au
toryzowała. • 
©® 

Oświadczenie 
o zamknięciu Sidesu 
Zdrowie 

Po zamknięciu poradni onko
logicznej przy ul. Moniuszki 
w Słupsku otrzymaliśmy 
oświadczenie od lekarki, która 
ją prowadzi. 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

W Słupsku zamknięto jed
ną z dwóch poradni onkolo
gicznych. Dla pacjentów to ol
brzymi kłopot. Prowadząca po
radnię Sides lek.Renata Kurek-
-Szewczyk przysłała w tej spra

w i e  oświadczenie: „W dniu 
l października 2015 roku Porad
nia Onkologiczna NZOZ SIDES 
w Słupsku przy ul. Moniuszlc 
7F/1 przestała świadczyć usłu
gi  dla osób ubezpieczonych 
w Narodowym Funduszu Zdro
wia. Zostały podjęte rozmowy 
z Pomorskim Oddziałem Woje
wódzkim NFZ w Gdańsku ma
jące na celu wypracowanie jal  
najkorzystniejszego dla pacjen
tów rozwiązania, w szczegól
ności zmierzającego do zapew
nienia chorym możliwość: 
niezwłocznej kontynuacji le
czenia w innych placówkach 
onkologicznych". # O® 

Liderzy zamieniają 
się miejscami 
Prawybory 

W prawyborach „Głosu" co
dziennie następuje zmiana li
dera. Wczorajogodz. 17pro-
wadziła Katarzyna Bogusław
ska przed Piotrem Mueflerem. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

W przedwyborczej walce 
na czoło rywalizacji wyraźnie 
wysunęła się dwójka młodych 
kandydatów na posłów ze 
Słupska. Do wczoraj do godz. 17 
Katarzyna Bogusławska z No
woczesnej Ryszarda Petru po
zyskała 4645 głosów. Jej głów
n y  konkurent, Piotr Mueller, 
kandydat na posła z listy PiS, 
zebrał 4635 głosów. Na 3. miej
scu utrzymuje się poseł Zbig-

Prawybory do seji 

4635 

BOGUSŁAWSKA MOLIER 
Katarzyna Piotr 
Nowoczesna PiS 
Ryszarda Petru 

niew Konwiński, kandydat PO 
na którego oddano do wczoraj 
1702 głosy. S 
©® 
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Chcesz zlecić nekrolog lub kondolencje? 

Biuro Ogłoszeń „ Głos Pomorza" 
ul. Henryka Pobożnego 19 

czynne pon- pt 8.00-16.00 
teł. 59/848-81-03 fax 59/848-81-56 4 

Chcesz zlecić nekrolog lub kondolencje? 

Biuro Ogłoszeń" Głos Pomorza" 
al. Sienkiewicza 20 

czynne pon- pt 8 . 0 0 - 1 6 . 0 0  
tel/fax 59/ 8 4 2 - 6 6 - 0 8  A 

Wyrazy serdecznego współczucia 

Rodzinie Maciukiewicz 
z powodu śmierci 

Córki Anny 
składają 

dyrekcja i pracownicy 
Banku BGŻ BNP Paribas w Słupsku 

Wyrazy głębokiego współczucia 

panu Zdzisławowi Szczegielniakowi 
z powodu śmierci 

Taty 
składają 

Zarząd i pracownicy 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. 

Wyrazy głębokiego współczucia R o d z i n i e  
z powodu śmierci naszego Kolegi 

druha Jerzego Szadkowskiego 
wieloletniego Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP 

składają 
Zarząd Gminny ZOSP RP oraz Strażacy Ochotnicy 

z gminy Kobylnica 

Rodzinie i Bliskim 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci 

Jerzego Szadkowskiego 
Wicewójta Gminy Kobylnica w Kadencji 1998 - 2002 
wieloletniego Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP 

składa Wójt Gminy Kobylnica 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy 
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mailto:jakub.roszkowski@gk24.pl
mailto:monika.zacharzewska@gp24.pl
mailto:zbigniew.marecki@gp24.pl


04// Wydarzenia www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl Głos Dziennik Pomorza 
Czwartek, 8 października 2015 

Festiwal disco polo 
podany do CBA 
# Złożenie zawiadomienia do CBA na władze gminy Kobylnica 
zapowiedział wczoraj jej radny Paweł Pawlak 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Paweł Pawlak zarzuca władzom 
gminy brak nadzoru nad pra
widłowym zawieraniem umów 
przy okazji organizacji festiwa
lu disco polo w Kwakowie. Zda
niem radnego z komitetu Nasza 
Gmina Kobylnica niekorzystne 
umowy naraziły gminę na stra
ty finansowe. Radny na wczo
rajszej konferencji prasowej 
zwołanej przed budynkiem 
Urzędu Gminy Kobylnica zapo
wiedział złożenie zawiadomie
nia do Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego. 

Chodzi o umowy, które 
Gminne Centrum Kultury i Pro
mocji w Kobylnicy podpisało 
z lokalnym podmiotem na 
sprzedaż napojów alkoholo
wych podczas kolejnej edycji 0» Paweł Pawlak, radny gminy Kobylnica, chce też, aby alkoholem 

na festiwalu disco polo zajął się Urząd Zamówień Publicznych 

ZŁOTYCH 
kosztowała dwa lata temu 
możliwość sprzedaży alkoholu 
na festiwalu disco polo 

Disco Hit Festiwalu w 2013 ro
ku. Podmiot ten (jego nazwa 
nie została wczoraj ujawniona) 
w zamian za taką możliwość za
płacił trzy tysiące złotych. 

- W festiwalu wzięło udział 
około 30 tysięcy uczestników. 
Jeśli przyjmiemy, że każdy 

z nich wydał po 5 zł, to mamy 
kwotę przychodu rzędu 150 tys. 
zł - liczy Paweł Pawlak. - Co 
więcej, ta sama firma w 2014 ro
k u  otrzymała wyłączność 
na sprzedaż jedzenia i alkoho
lu na wszystkich imprezach 
gminnych. Mam na myśli 

dwudniową imprezę disco po
lo w maju oraz dożynki. Tym
czasem kwota na umowie to 
prawie 8,5 tys. zł. 

Radny przytacza szacunki 
policji, według której w 2014 
na festiwal disco przyjechało 
około 50  tysięcy osób. Dziwi 
się, że w tym ostatnim przypad
ku GCKiP umowę sporządziła 
po zapytaniu ofertowym, choć 
jego zdaniem powinno się ogło
sić przetarg. Jak podkreśla, 
w tym roku po interwencji 
na ses j i  rady wój t  już  ogłosił 
konkurs na wynajem po
wierzchni pod działalność go
spodarczą. Wygrał oferent spo
za regionu z kwotą 49  tys. zł. 

Wczoraj przedstawiciele 
gminy Kobylnica nie znaleźli 
czasu na rozmowę z „Głosem". 
Z wójtem Leszkiem Kulińskim 
próbowaliśmy skontaktować 
się przez sekretariat. Wójt był 
na spotkaniu. Zostawiliśmy 
więc telefon kontaktowy, ale 
bez efektu. Komentarza nie 
chciał też udzielić obecny 
w urzędzie zastępca wójta Jan 
Plutowski. # 
<$D® 

O Więcej na naszej stronie 
Byłeś na festiwalu disco polo 
w Kwakowie? Podziel się wrażeniami 
forum.gp24.pl 

Rozpoczął się remont pomnika Powstania Warszawskiego 
^Do końca miesiąca powinny 
zakończyć się prace 
przy renowacji słupskiego 
pomnika Powstania 
Warszawskiego. - Ich zakres 
jest duży, trzeba je było 
rozdzielić na dwie części 
- przyznaje Robert Chomicki ze 
Stowarzyszenia Rozwoju 
Inspiracje, które zaangażowało 
się w odrestaurowanie 
monumentu. - Odnowiony 
zostanie nie tylko mur, ale 
i sama figura. Środki na ten cel 
pochodzą w dużej mierze 
z zewnątrz. Część pozyskano 
w ramach konkursu 
Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Choć pierwotnie słupski 

„ projekt nie zyskał akceptacji, to 
dzięki staraniom pracowników 
urzędu ostatecznie przekazano 
pieniądze. Inspiracjom udało 
się z kolei zaangażować 
Muzeum Powstania Warszaw
skiego. Dołożyło się też miasto. 
W sumie uzbierano wyma
gane 75 tysięcy. (OLO) 
©® £ 

Miasto szacuje, 
ilu imigrantom 
może pomóc 
Wojewoda pomorski zapytał 
władze Słupska o budynek, 
w którym mogłyby przyjąć 
imigrantów. Takim budyn
kiem jest były szpital. 

Grzegorz Hila recki 
grzegorz.hilarecki@gp24.pl 

- Na pytanie wojewody odpisa
liśmy, że miasto nie dysponuje 
wolnymi lokalami, ale jest bu
dynek po byłym szpitalu, tyle 
że należy do marszałka woje
wództwa, a nie słupskiego sa
morządu - mówi wiceprezy
dent Krystyna Danilecka-Woje-
wódzka. 

Jednak w tej kwestii władze 
Słupska nie wysuwają  się 
przed szereg. Robią w sprawie 
uchodźców to samo, co więk
szość samorządów. Jedynym 
odstępstwem są lekcje z Syryj
czykami, które odbywają się 
w słupskch szkołach. General
nie zaś nasze władze są na eta
pie szacowania możliwości 

udzielenia pomocy uchodź
com. 

Po zapowiedziach prezyden
ta Roberta Biedronia, że miasto 
przygotowuje się do przyjęcia 
uchodźców, o konkrety zapytał 
w interpelacji radny Tadeusz 
Bobrowski z PiS, wiceprzewod
niczący rady miejskiej. 

Z odpowiedzi, której w imie
niu prezydenta udzieliła Kry
styna Danilecka-Wojewódzka, 
wynika, że sprawdzane są nie 
tylko możliwości samorządu, 
ale i osób fizycznych oraz orga
nizacji w sprawie pomocy imi
grantom. 

Radny pytał też o ewentual
ne koszty utrzymania uchodź
ców. Tu odpisano, że będą po
noszone z pieniędzy przekazy
wanych przez wojewodę, 
ale będą także wykorzystane 
wszelkie możliwości pozyska
nia dofinansowania ze źródeł 
europejskich. Najszybciej ucho
dźcy trafią do polskich miast 
po wyjściu z obozów imigracyj-
nych, czyli w drugiej połowie 
2017 roku.# 
©® 

Uchodźcy będą mile 
widziani pod ratuszem 

W sobotę (10 października) 
na placu przed ratuszem od
będzie się manifestacja soli
darności z uchodźcami. Orga
nizuje ją Aktywne Pomorze. 

Grzegorz Hilarecki 
grzegorz.hilarecki@gp24.pl 

Manifestacja rozpocznie się 
o godzinie 14. Piotr Kawałek 
z Aktywnego Pomorza tak tłu
maczy cele tej akcji: - Chcemy 
pokazać, że  są słupszczanie, 
którzy wierzą w staropolską 
gościnność i kierują się w życiu 
solidarnością z potrzebujący
mi, zgodnie z podstawami na
szej  chrześcijańskiej kultury. 
Chcemy też powiedzeć „stop" 
mowie nienawiści, która prze

lewa się przez media spo-
łecznościowe i prawicowe, 
właśnie przeciwko imigrantom. 

Manifestację pod hasłami: 
„Uchodźcy mile widziani", 
„Słupsk solidarny z uchodźca
mi", „Nie dla mowy nienawiś
ci" popierają m.in. Robert 
Biedroń, aktywiści z Aktywne
go Pomorza i innych słupskich 
organizacji oraz Wanda Nowi
cka, wicemarszałkini Sejmu. 

Zapytaliśmy, czy obecność 
polityków nie powoduje, że ak
cja wpisuje się kampanię wy
borczą? - Nie, to nie ma nic 
wspólnego z kampanią - za
pewnia Piotr Kawałek. -Nie 
wiedziałem, że politycy też 
wpisują się w naszą akcję. 

Po manifestacji w Herbaciar
ni w Spichlerzu Richtera odbę
dzie się dyskusja  na temat 
uchodźców. # ©<E) 

K035005098A REKLAMA 

Ogłoszenie o pracę: 

Zatrudnię 

i 
608 859 642 

Kilkanaście 
tysięcy 
ofert pracy 

SB 
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października w Domu Kultury w Ustce wystąpi Adam Nowak, znany z zespołu Raz 
Dwa Trzy. Tym razem zagra i zaśpiewa ze składem Akustyk Amigos. 
Więcej str. 11 

Słupsk 

Uwielbiam marihuanę 
Prezydent Słupska Robert Biedroń nie ukrywa, 

że jest wielbicielem marihuany i jej zapachu 
Jednak takie poglądy i szczerość niektórzy uznali 

za złamanie norm ustawy antynarkotykowej 

Dochodzenie 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Mieszkaniec Słupska powiado
mił prokuraturę o możliwości 
popełnienia przestępstwa po
siadania środków odurzają
cych przez prezydenta miasta 
Roberta Biedronia. Prokuratu
ra - na podstawie nowych prze
pisów - odesłała sprawę policji 
(piszemy o tym na str. l). 

- Nic do nas jeszcze nie tra
fiło - powiedział nam wczoraj 
po południu Robert Czerwiń
ski, rzecznik słupskiej policji. 
- Jeśli materiały dotrą, zapo
znamy się z nimi i podejmiemy, 
jak w każdej innej sprawie, sto
sowne czynności. 

Te czynności słupszczanin 
już wskazał w zawiadomieniu. 
Domaga się on wszczęcia po
stępowania przygotowawcze
go w te j  sprawie, a w jego ra
mach: zwrócenia się do porta
lu gazeta.pl o udostępnienie 
organom ścigania oryginału 
w y w i a d u  Roberta Biedronia 
udzielonego dziennikarce Jo
annie Berendt z „The New York 
Times". W czasie rozmowy 

wania go o wszelkich czynnoś
ciach dokonywanych w postę
powaniu przygotowawczym. 

Słupszczanin w uzasadnia
niu powołuje się  na oświad
czeniami medialne „o częstym 
spożywaniu narkotyku w po
staci marihuany". Zauważa, że 
prezydent Słupska „będąc oso
bą publiczną, bardzo rozpo
znawalną wmediach i mającą 
liczne grono zwolenników 
wśród młodzieży swoją posta
wą propagującą środki odurza
jące zachęca niejako młodych 
ludzi d o  zażywania róż
nego rodzaju środków 
psychoaktywnych". Uznaje, że 
zachowanie prezydenta godzi 
w porządek prawny, a za ko
niecznością wszczęcia sprawy 
przemawia fakt  piastowania 
przez Roberta Biedronia bar
dzo ważnej funkcji publicznej 
i prawdopodobieństwo nie
możliwości j e j  pełnienia, b o  
marihuana zaburza percepcję, 
logiczne myślenie i powoduje 
zmiany nastrojów i wzrost  
stopnia lęku i depresji. 

- W Polsce można złożyć 
dowolne doniesienie, jak wi
dać w nawet najbardziej głu
pie j  sprawie  - skomentował 
prezydent. • ©® 

• Prezydent Słupska Robert Biedroń (tu idący na otwarcie muralu) nie ukrywa, że jest zwolennikiem 
legalizacji marihuany ze względów medycznych i uznaje za absurd, że ktoś decyduje, co on ma palić 

Mam wiele 
wspólnego w tej 

kwestii z Witkacym. 
To też jest towar 

promujący Słupsk 

z nią prezydent jednoznacznie 
oświadczył: 

- Uwielbiam marihuanę, je j  
zapach. Nie jestem uzależnio
ny. Nienawidzę na przykład al
koholu i innych używek. Słody
cze lubię. Jestem uzależniony 
od słodyczy. Marihuana spra
wia mi przyjemność. Mam wie

le  wspólnego w te j  kwestii  
z Witkacym. To też jest towar 
promujący nasze miasto - mó
wił w wywiadzie prezydent, za
znaczając, że marihuanę nale
ży zalegalizować ze względów 
medycznych. - To jakiś absurd, 
że w XXI wieku ktoś decyduje, 
co ja mam palić. 

Robert Biedroń zauważył 
też, że „marihuana ma mniej
sze skutki uboczne" w przeci
wieństwie do innych używek. 
Natomiast w obecnej sytuacji 
zyskują dilerzy, a państwo tra
ci profity. 

Przesłuchać i przeszukać 
Słupszczanin zawiadamiający 
prokuraturę wnioskuje o prze
słuchanie Roberta Biedronia 
na okoliczność zażywania 
przez niego środków odurza
jących, ich posiadania, miejsc 
zaopatrywania się w te  środki 
i ich ewentualnej redystrybu
cji.  Także - o przesłuchanie 
w charakterze świadka jego  
partnera życiowego na tę  samą 
okoliczność. Od organów ści
gania domaga s ię  ustalenia: 
od  kogo prezydent k u p u j e  
środki odurzające i czy nie roz
prowadza ich dalej. 

„Dokonanie przeszukania 
w lokalu zamieszkiwanym 
przez Pana Roberta Biedronia 
w Słupsku celem sprawdzenia, 
czy nie przechowuje  on 
w swoim mieszkaniu środków 
odurzających zakazanych 
przez prawo"  - t o  kolejna 
wskazówka zawiadamiające
go, który żąda także informo

W związku komunalnym Słupsk i trzy inne 
gminy będą walczyć z wodą opadową 
Słupsk 

Umożliwi to projekt który ra
zem chcą przeprowadzić w ra
mach Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Liczą na po
zyskanie funduszy unijnych. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Szczegóły projektu jeszcze nie 
są znane, ale wiadomo, że  
w tym przypadku rozbudowa 
systemu kanalizacyjnego nie 
jes t  najważniejsza. Przede 
wszystkim chodzi o zagospoda
rowanie wody opadowej, która 
wskutek zabetonowania du
żych powierzchni w mieście już 
naturalnie nie wsiąka w podło
że. Za to coraz częściej po ulew
nych deszczach gromadzi się 
na powierzchni i zalewa uli
ce oraz pobliskie działki. Tak 
na przykład dzieje się na ulicy 
Kossaka. 

Zdaniem wiceprezydenta 
Marka Biernackiego takich 
miejsc w Słupsku jest  coraz 
więcej. Jego zdaniem, system 
retencyjny może wiele pomóc 
p o  okresie niekontrolowanej 
zabudowy, głównie na tere
nach zajmowanych przez cen
tra handlowe i duże sklepy sie
ciowe. 

Z kolei gmina Słupsk w ra
mach projektu chce poprawić 
odprowadzanie deszczówki 
w Siemianicach i na terenie 
Słupskiej Specjalnej Strefy Eko
nomicznej w e  Włynkówku. 

Natomiast na terenie gminy 
Kobylnica projekt obejmie ob
szar między Widzinem, Kobyl
nicą i Bolesławicami. 

- To jest  obszar, który za
mieszkuje sześć tysięcy osób. 
Jest mocno zurbanizowany. Li
czymy, że  dzięki systemowi 
małej retencji nie będzie on 
podtapiany, tak jak to  miało 
miejsce w lipcu 2002 roku 
- mówił wójt Leszek Kuliński. 

Partnerem projektu będzie 
także Ustka, ale wczoraj Bartosz 
Gwóźdź-Sproketowski, wice
burmistrz tego miasta, nie pod
pisał jeszcze porozumienia, bo 
w sprawie wejścia do projektu 
nie wypowiedziała się dotąd 
Rada Miejska w Ustce. 

Koordynatorem projektu ma 
być spółka Wodociągi Słupsk. 
Andrzej Wojtowicz, je j  prezes, 
nie ukrywa, że firma ma spore 
doświadczenie w realizacji te
go typu projektów. Na razie za
mierza skupić uwagę na opra
cowaniu całego programu, któ
r y  mógłby być realizowany 
w ramach projektu. •©© 

MILIONÓW ZŁOTYCH 
Na tyle wstępnie oszacowano 
wartość projektu retencyjnego 
w rejonie Słupska 

Międzynarodowa terapia 
Słupsk 

Pacjentów słupskiego cen-
trym psychiatrii SON odwie
dzili pacjenci i terapeuci z Nie
miec. Tojuż 12. takie spotka
nie chorych i psychiatrów. 

Monika Zacha rzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

- W ramach współpracy powia
tów słupskiego i Herzogtum-
-Lauenburg od 12 lat organizu
jemy międzynarodowe spotka
nia. Naprzemiennie, co dwa la
ta przyjeżdżają do nas przyja
ciele z Niemiec i my  jeździmy 
do nich z wizytą - mówi Anna 
Gawrońska, psycholog, kierow
nik Oddziału Dziennego Cen
trum Psychiatrii SON. 

Wymiana obejmuje osoby 
cierpiące na różne choroby psy
chiczne z różnych ośrodków 
na terenie powiatu Herzogtum-
-Lauenburg. Większość z nich 

• Pacjenci SON w Widzinie przygotowali dla swoich gości 
z Niemiec pantomimę 

bierze udział w warsztatach 
ergoterapeutycznych. Mieszka
ją w e  wspólnotach lub samo
dzielnie. Goście są w wieku 
od 30 do 65 lat i są pod opieką 
pracowników socjalnych i tera
peutów. Pacjenci i terapeuci 
spotykają się od 11 lat, b y  wy

mieniać doświadczenia, reali
zować terapie poza murami 
ośrodków i szpitali, budo
wać przyjaźń i zaufanie. 

Grupa ponad 20 osób ze Słu
pska i Niemiec przez cztery dni 
wspólnie mieszka, integruje 
się, gotuje. • ©® 
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Polska Będzie ewakuacja polskich obywateli przebywających w Mariupolu na wschodzie Ukrainy. Sprawa dotyczy 
106 Polaków. 
minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna 

Coraz mniej Polaków myśli 
o wyjeździe za chlebem 

Emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku, rozważa obecnie 14,7 proc. aktywnych zawodowo 
Polaków. Zdecydowanych na emigrację jest ponad 1 min rodaków. Liczba chętnych spadła r/r o 6 proc. 

Warszawa 

Szymon Szadkowski 
redakcja@polskatimes.pl 

Z najnowszego raport Work 
Service oraz CEED Institute 
„Migracje zarobkowe Polaków", 
wynika że migrację zarobkową 
rozważa 14,7 proc. aktywnych 
zawodowo Polaków. To grupa 
3,1 min osób, a więc niemal 10 
proc. całej dorosłej populacji 
Polski. To jednak mniej niż 
w poprzednich edycjach bada
nia. W marcu wyjazd za grani
cę w poszukiwaniu pracy roz
ważało 20,7 proc. aktywnych 
lub potencjalnych użytkowni
ków rynku pracy w Polsce, co 
równało się 4,1 min Polaków, 
w tym 1,27 min osób było zde
cydowanych na wyjazd. Podob
nie było w 2014 roku. Oznacza 
to, że liczba Polaków rozważa
jących opuszczenie kraju w po
szukiwaniu pracy spadła w cią
gu  półrocza o 6 proc., co prze
kłada się na 1 min osób. Co waż
n e  wzrosła do 37,5 proc. licz
ba Polaków, którzy nie chcą wy
jeżdżać z kraju ze  względu 
na atrakcyjną pracę tutaj.  To 
więcej niż w poprzednich edy
cjach badania (wzrost o 7,5 proc. 
na przestrzeni roku 
i prawie 5 proc. na przestrzeni 
ostatniego półrocza). - Masowy 

charakter emigracji zarobkowej 
przełożył się na rosnące deficy
t y  na polskim rynku pracy. 
W głównej mierze z naszego 
kraju wyjeżdżają osoby młode 
i ambitne, które mogłyby 
wnieść dużo wartości dla naszej 
gospodarki. Jest to o tyle istot
ne, że jesteśmy teraz na etapie 
powstawania wielu nowych 
miejsc pracy i rosnącego popy
tu na pracownika. Stąd nadzie
ja, że wyjazdy z kraju uda się 
wyhamować poprzez pojawia
jące się nowe rekrutacje i stop
niową poprawę warunków pła
cowych - uważa Krzysztof 
Inglot pełnomocnik zarządu 
Work Service. Spadku zaintere
sowania emigracją wśród Pola
ków można upatrywać w po
prawiającej się sytuacji na kra
jowym rynku pracy. Systema
tycznie rośnie zatrudnienie oraz 
wysokość wynagrodzeń, male
je  bezroboci, które wg. prognoz 
j eszcze w tym roku ma osiągnąć 
jednocyfrowy wynik. 

Od lat najpopularniejszym 
kierunkiem emigracji są Niem
cy. Tam chciałoby wyemigro
wać 31 proc. osób, na drugim 
miejscu jest Anglia, którą wska
zało 30 proc. 10 proc. - trzecie 
miejsce zajęła Norwegia. -Niem
cy aktywnie przyciągają imi
grantów zarobkowych. Tylko 
w ubiegłym roku ponad 10 tys. 
Polaków wybrało ten kraj napo-

• Niemcy to nadal ziemia obiecana dla wielu Polaków 

byt stały, a 5-krotnie więcej pod
jęło tam pracę. A to nie koniec, 
bo według prognoz Boston Con
sulting Group w2020 r. niemie
ckiej gospodarce będzie potrze
ba  2,4 min pracowników, 
a W2030już 10 min - uważa To
masz Misiak, prezydent Work 
Service. -Widzimy jednocześnie 
wyraźny spadek zainteresowa

nia wyjazdami do Holandii (l 
proc.), która jeszcze rok temu 
była trzecim najchętniej wybie
ranym kierunkiem przez Pola
ków (23 proc.). Zdaniem specja
listów, to co zdecydowanie za
hamowałoby emigrację to wy
równanie wysokości płac z kra
jami tzw. starej UE, na to jednak 
nie ma co liczyć w najbliższym 

czasie. Zarobki rosną w Pol
sce zbyt wolno. Potwierdzają to 
badani: głównym motywato-
rem dla 84 proc. osób rozważa
jących wyjazd z Polski są właś
nie lepsze zarobki. Do emigracji 
przekonuje także wyższy stan
dard życia za granicą (4l,5proc.) 
oraz brak odpowiednich per
spektyw w Polsce (39 proc.), tu 
odnotowano wzrost na prze
strzeni roku o niemal 15 proc. 
Na znaczeniu zyskują także lep
sze warunki socjalne za granicą 
- 31 proc. względem 17,8 proc. 
w 2014 r. Badania pokazują, że 
prawie co trzeci Polak (28,7 

proc.) myśli o wyjeździe także 
z powodu więszych perspektyw 
na rozwój zawodowy za grani
cą. Korzystny system podatko
w y  motywuje 19,7 proc. To co 
z kolei zniechęca do wyjazdu 
na stałe, to przede wszystkim ro
dzina i bliscy, których nie chce 
opuścić 72 proc. rodaków. 
Zdaniem Andrzeja Kubisiaka 
z Work Service,uchodźcy z Bli
skiego Wschodu czy Afryki Płn. 
nie zabiorą pracy Polakom 
w Niemczech czy Anglii. Oby
watele spoza UE muszą po
świadczyć swoje uprawnienia 
zawodowe bądź nostryfikować 
dyplomy. Jedyną konkurencję 
mogą stanowić tam gdzie praca 
nie wymaga znajomości języka 
bądź kwalifikacji. • 

©<D 

Profil polskiego emigranta 

# Ponad połowa Polaków roz
ważających emigrację toosoby 
młode, do 35. roku życia. 
Wśród najczęściej deklarujących 
chęć wyjazdu są osoby z wy
kształceniem średnim (44 proc.) 
oraz zawodowym (28 proc.). Za
trudnieni na umowę o dzieło, 
zlecenie lub umowę na niepełny 
etat stanowią tylko 8 proc. roz
ważających emigrację. Kolejną 
liczną grupą zainteresowanych 
podjęciem pracy za granicą są 
bezrobotni (26 proc.). Co piąty 
potencjalny emigrant jest miesz
kańcem południowego lub 
wschodniego regionu Polski. 
Mieszkańcy wsi najczęściej de
klarowali chęć wyjazdu za grani
cę (46 proc.). 
• Długość emigracji - co czwar
ty na stałe. 
Z przeprowadzonego badania 
wynika, że co czwarty Polak roz
ważający emigrację chciałby wy
jechać z kraju na stałe (26,8 proc.). 
Preferencje odnośnie długości 
pobytu za granicą znacznie różnią 
się w zależności od płci. Częściej 
na dłuższy wyjazd zdecydowani 
są mężczyźni, wśród których 32,7 
proc. (w stosunku do 8,2 proc. ko
biet) rozważających taki scena
riusz zdecydowałoby się na emi
grację długoterminową. 

Akademia Przedsiębiorcy nauczy sięgać po unijne dotacje 
SzEzecm 

Wykładowcy Akademii Przed
siębiorcy poradzą, jak ubiegać 
się o fundusze unijne. Także 
tym, którzy dotąd obawiali się 
skomplikowanych procedur 

Akademia Przedsiębiorcy Ban
ku Zachodniego WBK to ogól
nopolski program bezpłatnych 
warsztatów dla przedsiębior
ców. W tym roku warsztaty są 
w całości poświęcone dotacjom 
unijnym dla firm dostępnym 
w latach 2014-2020. 

W nowej perspektywie unij

nej na rozwój przedsiębiorczoś
ci przeznaczono 17 mld euro. To 
duża szansa, zwłaszcza dla firm 
z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. Spotkania or
ganizowane w ramach Akade
mii Przedsiębiorcy mają na ce
lu udzielenie praktycznego 
wsparcia firmom przy pozyski
waniu tych środków. Rekomen
dowane są one zwłaszcza 
przedsiębiorcom, którzy nie ko
rzystali z dotacji unijnych w po
przedniej perspektywie np. 
z powodu skomplikowanych 
procedur aplikacyjnych. 

Warto przy tym pamiętać, że 
w nowej perspektywie zmienio

na została filozofia przekazywa
nia środków unijnych firmom re
alizującym projekty. Warto więc 
poznać także zasady konstruo
wania tzw. montażu finansowe
go projektu unijnego, na który 
składać się będą, poza kredyta
mi, środki pozyskane z zew
nętrznych (pozabankowych) 
źródeł od podmiotów takich jak 
np.: fundusze poręczeniowe, in
kubatory przedsiębiorczości, 
private equity. To zaś z kolei po
woduje, że w przypadku małych 
i średnich firm zwiększa się za
kres funkcji doradczej banku, 
który chce kompleksowo obsłu
giwać nowe projekty unijne -

także w zakresie tych nowych in
strumentów oraz inżynierii fi
nansowej. 

Dlatego spotkania Akademii 
mają charakter praktycznych 
warsztatów. Ich celem, poza do
starczeniem przedsiębiorcom 
niezbędnej wiedzy, jest także za
inspirowanie dobrymi praktyka
mi i przykładami wykorzystania 
funduszy europejskich oraz wy
jaśnienie niezrozumiałych prze
pisów. Podczas spotkań uczest
nicy otrzymają też wskazówki, 
w jaki sposób uniknąć najczęś
ciej popełnianych błędów 
przy wypełnianiu wniosków 
o dotacje unijne. 

Spotkania poprowadzą ek
sperci z Zachodniopomorskiej 
Grupy Doradczej, specjalizują
cej się w pozyskiwaniu fUnduszy 
unijnych. Wkonferencji wSzcze-
cinie weźmie także udział Kuba 
Giermaziak, utalentowany kie
rowca wyścigowy młodego po
kolenia, rywalizujący wprestiżo-
wej serii Porsche Supercup, któ
ra towarzyszy Grand Prix Formu
ły l .  W godzinnym wystąpieniu 
pokaże, jak można przełożyć do
świadczenia zdobyte podczas 
kariery sportowej na prowadze
nie biznesu, oraz opowie o swo
ich doświadczeniach w pozyski
waniu dotacji unijnych. 

Terminy konferencji: 
13 października. Radisson Blu 
Hotels & Resort, PI. Rodła 10, 
Szczecin. 
14 października. Hotel Groma
da Arka Lux, ul. Zwycięstwa 
20-24, Koszalin. 

• Uczestnictwo w bezpłat
nych warsztatach jest możliwe 
po zarejestrowaniu się na stro
nie internetowej: www.akade-
mia-przedsiebiorcy.pl. 

• Liczba miejsc jest ograni
czona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Uwaga, w warszta
tach mogą wziąć udział mak
symalnie dwie osoby z jednej 
f irmy.# 
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Obecna postawa Rosji w Syrii nie pomaga, 
ale dramatycznie komplikuje sytuację w tym kraju. 
Douglas Lute, amerykański przedstawiciel przy kwaterze NATO w Brukseli 

Putin skończył właśnie 
63 lata. Ma kłopoty, ale 
Rosjanie go kochają 
Moskwa 

Jeśli zdrowie Putinowi dopi
sze, a 63-latek trzyma się 
krzepko, może rządzić Rosją 
nie tylko do roku2024, ale na
wet znacznie dłużej 

Michał Pomorski 
redakcja@polskatimes.pl 

Rok temu ktoś wymyślił w Ro
sj i  taki oto żarcik: co łączy 
Putina, ropę i rubla? Odpo
wiedź: w przyszłym roku stuk
nie tej trójce 63. 

Tyle lat skończy Putin, 
za dolara Rosjanie będą płacili 
63 ruble, a baryłka ropy będzie 
kosztować 63 doi. Sprawdziło 
się prawie wszystko, tylko ropa 
jest jeszcze tańsza. 

Pierwszy lokator Kremla 
na pewno znał ten żart, ale nie 
jest mu dziś do śmiechu. Awan
tura, jaką wywołał na wscho
dzie Ukrainy, brutalna aneksja 
Krymu spawiły, że Zachód nie 
tylko się od niego odwrócił, ale 
obłożył go jeszcze surowymi 
sankcjami. Cisza o życzeniach, 
które płynęły kiedyś z zachod
nich stolic z okazji jego kolej
nych urodzin. 

Problemów Władimirowi 
Putinowi nie brakuje, lecą 
na łeb na szyję zyski wielkich 
rosyjskich banków, które co 
chwila wyciągają ręce po po-

i f t o c  do rządu. Nie tylko za
chodni analitycy mówią, że Ro-

rxr 
W Moskwie nie 

mówiono 
o urodzinowych 

życzeniach dla 
Putina z Zachodu 

s j ę  czeka prawdziwa recesja. 
Nie słychać o takich imprezach, 
jak równo rok temu, gdy jego 
najbardziej zagorzali wyznaw
cy pokazali w stolicy Rosji 12 
obrazów prezydenta w roli sta
rożytnego herosa. Na jednym 
z nich Putin rozprawia się jako 
półbóg z terrorystą. 

Sam prezydent Rosji w tym 
czasie wypoczywał w syberyj
skiej tajdze, a towarzyszył mu... 
wianuszek dzikich zwierząt. 
Dziś jego uwaga skupiona jest 
prawdopodobnie na tym, co się 
dzieje w Syrii, gdzie rosyjskie 
samoloty zrzucają bomby 
na przeciwników jego przyja
ciela, dyktatora Syrii. 

* Putina przedstawia się jako 
herosa, który zawsze wygrywa 

Naród jednak wciąż kocha 
swego władcę, wynika ze  
wszystkich sondaży. Najlep
szym dowodem uwielbienia 
jest odsłonięte niedawno w ro
dzinnym mieście Putina 
Agałatowo, kozackiej osadzie 
pod Petersburgiem, jego po
piersie przedstawiające władcę 
Kremla jako rzymskiego cesa
rza. 

O 63 urodzinach prezyden
ta Rosji pamiętają nie tylko je
go najbliżsi współpracownicy, 
ale także przyjaciele Anny 
Politkowskiej. Ta niezależna 
dziennikarka, znana z bardzo 
krytycznego stosunku 
do Putina i rozpętanej przez 
niego wojny z Czeczenią, zosta
ła zamordowana w roku 2006 
w Moskwie. Dokładnie w dzień 
urodzin prezydenta Rosji. 

Władimir Putin, jeśli zdro
wie mu dopisze, może rządzić 
Rosją jeszcze przez wiele lat. 
Został wybrany ostatnio w 2012 
roku na sześcioletnią kadencję 
prezydencką. Potem mógłby 
zostać ponownie wybrany, za
tem rządziłby do 2024 roku. 
Niewykluczone jednak, że  
i później Duma zmieniłaby 
konstytucję, by  umożliwić rzą
dzenie dłużej niż dwie kaden
cje  z rzędu. Już wcześniej, 
po pierwszym okresie rządów 
prezydenckich Putina - od 2000 
do2008 roku - zmieniono prze
pisy na korzyść Putina. Wcześ
niejszy zapis o tym, iż prezy
dent może rządzić tylko przez 
dwie kadencje zmieniono tak, 
b y  po ptzerwie w rządzeniu 
osoba, która była prezydentem 
mogła znoWu pełnić tę  funkcję. 
Putin od 2008 do 2012 roku był 
premierem, zątem w wyborach 
2012 roku mógł znowu ubiegać 
się o funkcję prezydenta. # 

Merkel i Hollande 
o kryzysie uchodźców 

Przywódcy Niemiec i Francji przestrzegają przed zamykaniem się 
Europy, ale UE ma już tajny plan odsyłania nielegalnych do domów 

Sylwia Ariak 
redakcja@polskatimes.pl 

- W obliczu kryzysu imigracyj-
nego Europa musi się zorgani
zować (...) Podobne kryzysy 
zawsze wywołują obawy, 
a poszczególne państwa zamy
kają się w sobie. Europa musi 
być jednak otwarta i być w sta
nie bronić swoich wartości, któ
re zjednoczyły nasz kontynent -
mówił prezydent Francji 
Francois Hollande podczas hi
storycznego przemówienia 
a europarlamencie. Kanclerz 
Angela Merkel podkreśliła zaś, 

M0SKWA/REM6IA 
Włos proroka 
w nowym meczecie 
Ramzan Kadyrow, przywódca 
Czeczenii, podarował włos 
Mahometa otwartemu nie
dawno meczetowi w Mos
kwie. Zgodnie z intencją dar
czyńcy, relikwia ma pozostać 
w świątyni na „wieczne prze
chowanie" - informują agen
cje. Włos proroka umieszczo
no w szklanej opancerzonej 
obudowie. Katedralny me
czet, jeden z największych 
w Europie został uroczyście 
otwarty przez Władimira 
Putina w e  wrześniu. Koszto
wał 170 min dolarów. Muzuł
manie stanowią w Rosji około 
14 proc. Ok. 300 tys. z nich 
mieszka w samej Moskwie. 
(KK) 

HAMBURW 5 RANNYCH 

Bójka w ośrodku dla 
uchodźców 
Podczas bójki między 
Afgańczykami i Pakistańczyka 
mi w obozie dla uchodźców 
w Hamburgu rannych zostało 
5 osób. Do podobnego incy
dentu doszło ostatnio 
w ośrodku w Lipsku, w kolej
nym zgłoszono samobójstwo 
młodego mężczyzny. (KK) 

że należy rozwiązać przyczyny 
kryzysu imigracyjnego. 

Jak podaje agencja Reutersa, 
ćwierć wieku od zjednoczenia 
Niemiec w październiku 1990 
roku, kanclerz tego kraju i pre
zydent Francji w Parlamencie 
Europejskim w Strasburgu mó
wili o wyzwaniach stojących 
dziś przed Unią Europejską. 

W swoim przemówieniu 
Hollande podkreślił, że Europę 
od lat dotykają poważne kryzy
sy: gospodarczy, socjalny, a 
obecnie humanitarny, związany 
z falą uchodźców. - Podobne 
kryzysy zawsze wywołują wiele 
obaw poszczególne państwa za
mykają się w sobie. Europa mu
si być jednak otwarta ibyć w sta

nie bronić swoich wartości, któ
re zjednoczyły nasz kontynent. 
Niemcy i Francja działają ramię 
w ramię stawiając na solidar
ność, stanowczość, odpowie
dzialność - mówił prezydent 
Francji. 

Jak dodał, Europa znów dłu
go zwlekała z reakcją wobec 
uchodźców. - Jeśli nie będziemy 
w stanie opanować tego kryzy
su, ta bliskowschodnia wojna 
dotrze również na nasze teryto
ria -przekonywał. 

Hollande podkreślał też, że 
strefa Schengen w obecnym 
kształcie nie pozwala na rozwią
zanie problemu imigracyjnego. 
- Nie chodzi o to, by  z niej rezyg
nować. Trzeba jednak wzmoc

nić pomoc państwom granicz
nym i stworzyć europejski kor
pus ochrony granic. Nasza poli
tyka azylowa musi też być bar
dziej spójna - dodał. 

- Uchodźcy powinni mieć 
godne życie w swoich krajach. 
Trzeba rozwiązywać przyczyny 
tego kryzysu - rrfówiła Merkel. 

Tymczasem jak podaje „The 
Times", tysiące uchodźców, któ
rych podania o azyl odrzucono, 
mają zostać deportowani z Eu
ropy w najbliższych tygodniach 
-wynika z tajnego dokumentu 
UE. Krajom, które odmówią 
przyjęcia imigrantów, Bruksela 
grozi brakiem wsparcia, wyco
faniem umów handlowych i po
rozumień wizowych.# 

l v i  M sza Historia 
nigdy się 
nie powtarza 
Ekskluzywny miesięcznik 
historyczny powstający 
we współpracy z „The Times" 

A w nim: 

* Egzekutorzy Armii Krajowej 
Zabijali niemieckich zbrodniarzy i sadystów, 
polskich zdrajców, kolaborantów i szmalcowników 

Tajemnice Konkursu Chopinowskiego 
Historia najbardziej prestiżowego konkursu 
pianistycznego świata 

Pogrom królowych nocy 
W1905 r. warszawski lud ruszył na specyficznego 
wroga ~ alfonsów i prostytutki 

Już w kioskach 
i salonach prasowych 
oraz na www.sk1ep.polskatimes.pl 

Nowy numer! 

S k  
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Postawili ekrany, 
teraz nie ma bramy 

Czytelniczka, która ma ogródek w kompleksie przy al. 3 Maja, 
narzeka na ekrany, króre postawiono w związku z budową ringu 

Słupsk 

Danieł Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Pani Helena od wielu lat 
ma działkę w kompleksie ogro
dów im. XX-lecia przy al. 3 Ma
ja. Wchodzi na nią od strony ul. 
Wiatracznej. Po tym jak ekipa 
budująca ring miejski postawi
ła wzdłuż ogrodów przy ul. 
Wiatracznej ekrany dźwięko
chłonne, okazało się, że samo
chodem nie wjedzie  się  już  
przez bramę, b o  od strony tej  
ulicy nie będzie wjazdu. 

- Jesteśmy teraz odcięci 
od świata - twierdzi pani Hele
na. - A przecież można było zro
bić zjazd z ulicy Wiatracznej 
do bramy działkowej. No 
i przejście dla pieszych. Teraz, 
aby przedostać się na drugą 
stronę ulicy, musimy iść aż 
do alei 3 Maja. Dla starszych 
osób takie nadrabianie drogi to 
wysiłek. 

Kobieta dodaje, że problem 
mają też ci, którzy chcą wjechać 
samochodami na teren działek. 

- Czasem trzeba przywieźć 
materiały budowlane albo wy
wieźć coś dużego. Ta brama by
ła właśnie po to - mówi nasza 
czytelniczka. - Ale przede 
wszystkim chodzi o bezpie
czeństwo działkowców. Kilka 
razy zdarzyło się, że  ktoś za
słabł i trzeba było wezwać ka-

• Zdaniem naszej czytelniczki, z powodu montażu ekranów dźwiękochłonnych zlikwidowano jedną 
z bram wjazdowych na działki. Zarząd ogrodów zapewnia, że bram wjazdowych jest jeszcze kilka 

retkę. Albo policję, gdy docho
dziło do kradzieży. 

Elżbieta Plucińska, prezes 
ogrodów, zapewnia, że budowa 
ringu nie utrudniła życia dział
kowcom. 

- Bram wjazdowych na teren 
ogrodów działkowych jest kil
ka  i można z nich korzystać 
do woli. Działkowcy regularnie 
wjeżdżają  na teren działek 
z materiałami budowlanymi, 
obornikiem, nasadzeniami, 
wywożą śmieci po pracach po
rządkowych - mówi Elżbieta 

Plucińska. - Jedynie ta jedna 
brama przy ulicy Wiatracznej ze 
względu na ring i ekrany zosta
ła zlikwidowana. Ale przecież 
można korzystać ze wszystkich 
innych, a najbliższe są przy alei 
3 Maja i od strony ulicy Rejtana. 

Dodaje, że przez dwa mie
siące, w październiku i kwiet
niu bramy wjazdowe na teren 
ogrodów są otwarte bez przer
wy, ze względu na prowadzone 
w tym czasie prace porządko
w e  na działkach. W pozosta
łych miesiącach roku działkow

cy mogą w razie potrzeby po
bierać klucze od bram u gospo
darzy. 

- Nie ma też problemu z po
konaniem ulicy Wiatracznej, bo 
przejścia dla pieszych znajdują 
się około stu metrów od fhrtki, 
w jedną i drugą stomę - przeko
nuje szefowa ogrodów. # 
©® 

O 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 i biu
ra ogłoszeń. Będzie także moż
liwość zrobienia zdjęcia, które 
zostanie opublikowane w „Gło
sie". Na zgłoszenia grup czeka
my od poniedziałku do piątku 
w godz. 10-16 pod nr. tel. 59 848 
8121. (DMK)©® 

#*ómĄCZY?aa#cY 
W mieście potrzebna 
jest nowa hala 
Czytelniczka ze Słupska: 
- Przeczytałam w „Głosie", że 
koncert Czerwonych Gitar się 
nie odbył. To bardzo przykre. 
Jestem niemal pewna, że lu
dzie nie kupili biletów ze 
względu na miejsce, gdzie 
miał się odbyć. Hala Gryfia nie 
nadaje się na takie wydarze
nia. Chciałam z mężem i znajo
mymi pójść na ten koncert, bo  
uwielbiam Czerwone Gitary. 
Ale gdy dowiedzieliśmy się, że 
trzeba iść do Gryfii, wspólnie 
zrezygnowaliśmy. Filharmo
nia jest lepszym miejscem 
na takie koncerty. (DMK)©® 

Opinie internautów 

Czytelnicy pomagają 
Oddam 

Pani Jolanta z Rowów ma do od
dania lodówkę, wersalki, tapczaniki, 
kuchenkę gazowo-elektryczną, 
meble kuchenne i telewizory. Od
biór własnym transportem. Kontakt: 
661657766. 

Pan Grzegorz ze Słupska ma 
do oddania obornik koński. Możli
wość transportu. Kontakt: 605729 
409. 

Pani Natalia ze Słupska ma do od
dania książki (dla dzieci, popularno
naukowe, prawnicze). Kontakt: 518 
537820. 

Pan Stanisław ze Słupska ma 
do oddania dachówkę betonową 

rozbiórkową. Odbiór własnym 
transportem. Kontakt: 600437414. 

Pan Edward ze Słupska ma do od
dania telewizor. Odbiór własnym 
transportem. Kontakt: 666113 870 
(po godz. 17). 
Potrzebuję 

Pani Elżbieta prosi o piec 
do ogrzewania etażowego. Kontakt: 
503398563. 

Emerytka ze Słupska prosi o mały 
telewizor z anteną pokojową. Kon
takt: 511706 900. 

Pani Urszula ze Słupska prosi 
o pralkę. Kontakt: 607100 640. 

Pani Maryla ze Słupska prosi o lo
dówkę i pralkę. Kontakt: 889 055 
131. (DMK)©® 

Uczestnik marszu 
odpowiada jego 
przeciwnikowi 
Usldoredata# 

Po publikacji listu krytyka mar
szu antymugracyjnego napisał 
do nas Eugeniusz Wincza 
z Siemianic, który w tym mar
szu uczestniczył. 

Daniel Klusek 
danielj<lusek@gp24.pl 

W ubiegłym tygodniu opubli
kowaliśmy list czytelnika, któ
ry krytycznie odnosił się do fak
tu zorganizowania w Słupsku 
marszu przeciwko imigrantom. 
„Wstyd mi za uczestników de
monstracji „Słupsk przeciw 
imigrantom - w obronie pol
skich miejsc pracy". Wstyd, że 
szło w niej tak wielu ludzi" - pi
sał między innymi czytelnik. 

Na te  słowa zareagował Eu
geniusz Wincza, czytelnik 
z Siemianic. „Bardzo wzburzył 
mnie artykuł w Głosie Pomorza 
„Czytelnik: byłem dumny, dziś 
mi wstyd za Słupsk". Jak moż
na wstydzić się za kogoś? Niech 
się raczej wstydzi sam za siebie. 
(...) Przede wszystkim z powo
du swojej kompletnej ignoran
cji, jeżeli porównuje on obec
nych „imigrantów" z przesied
lanymi (nie z własnej woli) Kre
sowiakami z Wilna i Grodna 
i robotnikami przymusowymi 
III Rzeszy, którym udało się 
przeżyć, a którzy schronili się 
w Słupsku. Tym bardziej jest to 
dla mnie bulwersujące, bo sam 
jestem potomkiem Kresowia
ków, którzy wówczas poprzez 
opuszczenie swojej ojcowizny 
ratowali się przed czerwoną 
dziczą ubraną w kufajki i wa
lonki. 

Ponadto jest  to  człowiek 
„spostrzegawczy inaczej", pa
trzy i nie widzi, o czym za
świadcza jego wpis: „Wstyd, że 
szli ludzie smutni i wstydzący 
się swoich poglądów, czego 
znakiem jest zasłonięcie twa
rzy". Zasłonięte twarze? Trud
no oczekiwać od „rycerskiej" 
głowy odpowiedzi na to, dla
czego niektórzy zasłaniają twa
rze? Ze wstydu? - bynajmniej. 
Z obawy przed poniesieniem 
konsekwencji, choćby tylko za
wodowych, ze strony „toleran
cyjnych" przełożonych. A że  
byli smutni? Z czego mamy się 
cieszyć? Że za chwilę będziemy 
mieli sytuację taką jak w e  Fran
cji, Szwecji lub  „tolerancyj
nych" Niemczech, gdzie właś
nie kończy się ta „tolerancja" 
i zapowiadają, że to już koniec, 

finito, zamykają granicę i tych 
biednych „imigrantów" będą 
odsyłać z powrotem. 

I następny kwiatek: „Wsty
dzący się swoich poglądów"? 
Większej bzdury nie słyszałem. 
Było odwrotnie: szli, b o  nie 
wstydzili się swoich poglądów. 
Ja też tam byłem na tym mar
szu („gorszącym" - dla niektó
rych poprawnych politycznie 
„Europejczyków") i dumny je
stem z tego, że  było tam tak 
wielu młodych ludzi, którym 
nie jest obojętny los naszej oj
czyzny, naszych prawnuków. 

Niech nikt nie próbuje nam 
wmawiać, że jesteśmy narodem 
nietolerancyjnym, niegościn
nym, nieprzyjaźnie usposobio
nym do innych narodów. Tak 
nie jest. (...) Jakoś nie wstyd mu, 
że od 26 lat nie możemy spro
wadzić do Polski prawdziwych 
imigrantów - polskich zesłań
ców stalinowskich z Kazachsta
nu, a jest  ich tylko ok. 34 tys. 
Polski na to „nie stać". Stać ją 
na to, by  wprowadzić do nas is-
lamistów - obcy i wrogi nam ele
ment, który nie zasymiluje się 
z nami nigdy i który w końcu 
zniszczy tysiącletni dorobek na
szej kultury łacińskiej, dorobek 
materialny i duchowy oraz prze
laną krew wielu pokoleń. Ponad 
dwa miliony Polaków jest  
za wschodnią granicą. Polaków, 
którzy znaleźli się tam nie 
z własnej woli. Lecz o tym sza! 

Nie mamy nic przeciw rze
czywiście potrzebującym - na
wet o innych korzeniach kultu
rowych. Jest jeden warunek: 
dostosowujesz się do prawa 
i kultury kraju, który cię przy
garnął, czego przykładem mo
gą być np. polscy Tatarzy. 

W końcowym fragmencie li
stu jego autora ogarnia nadzie
ja, że „Słupsk pozostanie mia
stem otwartym, miastem tole
rancji, za które (w końcu) nie 
będę się wstydzić". Jednak sen 
z powiek spędza m u  troska 
0 kwestię „ilu, jak, za ile, gdzie 
uchodźców przyjmiemy". Za
troskany panie. Odpowiem pa
nu, że tolerancja to nic innego, 
jak tolerowanie zachowań 
1 zwyczajów, które są odstęp
stwem od norm przyjętych 
w danym środowisku, rodzinie 
lub danej jednostki. Nie znaczy 
to, że się z tym zgadzam. Ja je
dynie to toleruję i tylko do pew
ne j  granicy, której nie mogą 
przekroczyć te  narzucane nam 
nowe i obce normy". # 
EUGENIUSZ WINCZA 
©<D 
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Region 

Konsultowany jest 
transportowy plan 
• Kierunki rozwoju, ale i konkretne rozwiązania komunikacyjne 

powiał bytowski 

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@polskapress.pl 

Do 30 października tego roku 
można zgłaszać uwagi do pro
jektu powiatowego planu trans
portowego. To bardzo ważny 
dokument, bo  określa na lata 
kierunki rozwoju i konkretne 
rozwiązania dotyczące publicz
nej zbiorowej komunikacji. 

Plan na zlecenie starostwa 
przygotowała Polska Izba Go
spodarcza Transportu Samo
chodowego i Spedycji w War
szawie przy pomocy PKS By
tów. 

W projekcie planu są bardzo 
szczegółowe analizy, wykazy 
i dane dotyczące komunikacji 
publicznej w poszczególnych 
gminach wchodzących w skład 
powiatu bytowskiego, połą
czeń z innymi powiatami oraz 
stolicą województwa. 

Na potrzeby planu przepro
wadzona została ankieta wśród 
mieszkańców. Wynika z niej, że 
65 procent respondentów ko
rzysta z komunikacji publicznej 
(większość codziennie) - głów
nie do szkoły i do pracy. 77 pro
cent ankietowanych widzi po
trzebę zmian w komunikacji. 
Chodzi o większą liczbę kur
sów, ale i o większe autobusy. 
Inne propozycje to m.in. wpro
wadzenie komunikacji miej
skiej, lepsza lokalizacja przy
stanków, zmiana godzin kur
sów. Ankietowani zapropono-

Do 30 października w Starostwie Powiatowym w Bytowie 
można zgłaszać uwagi do projektu planu 

nv~ — 
Priorytetem jest 

połączenie 
autobusowe gmin 

z siedzibę powiatu, 
czyli z Bytowem 

wali uruchomienie 170 nowych 
tras. Największe wskazywane 
braki komunikacyjne to Miast
ko - Dretyn, połączenie Bytowa 
z Rzepnicą, Udorpiem i Pomy-
skiem. 

Jakie propozycje znalazły się 
w projekcie planu transporto
wego? Za priorytet uznano po

łączenie siedzib gmin ze stoli
cą powiatu, czyli Bytowem. 
- Wydłużanie poszczególnych 
linii komunikacyjnych lub 
zwiększanie częstotliwości kur
s ó w  powinno następować 
w miarę uzyskiwania dodatko
wych środków finansowych, 
szczególnie w przypadku wy
rażania przez daną gminę zgo
dy na współfinansowanie ko
munikacji publicznej o tym 
charakterze. Szczególną uwagą 
powinny być objęte połączenia 
pokrywające się na pewnych 
odcinkach z komunikacją obję
tą planem użyteczności mar
szałka województwa, a które 
z różnych przyczyn nie zostaną 
uruchomione - czytamy w pla
nie. Jego autorzy uważają, że 
„potencjał ekonomiczny gmin 
powiatu bytowskiego nie wska
zuje na możliwość organizacji 
przez nich gminnych przewo
zów o charakterze użytecznoś
ci publicznej". Najwięcej pro
jektowanych kursów (20) jest 
na trasie Bytów - Tuchomie -
Kramarzyny - Miastko. Dalej: 
Bytów - Rokity - Czarna Dąbró
wka oraz Kołczygłowy - Lubno 

- Role - Miastko (po 16). Po 14 
kursów planuje się na liniach: 
Suchorze -Trzebielino - Dretyń 
- Miastko oraz Kołczygłowy -
Borzytuchom - Bytów. Uwagi 
do projektu planu transporto
wego można zgłaszać w Staro
stwie Powiatowym w Bytowie. 

Więcej na temat projektu 
planu transportowego w piąt
kowym „Głosie Bytowa/Miast
ka". • ©® 

Półgodzinna blokada 
drogi w Jutrzence. 
Chcą mieć chodniki 
Jutrzenka 

Dorośli, a także uczniowie 
zablokowali drogę krajową nr 
209w Jutrzence. Ludzie do
magają się remontu ulicy 
i chodników. 

Sylwia Lis 
sylwia.lis@gp24.pl 

Kilkadziesiąt osób wczoraj 
po raz kolejny zablokowało 
drogę wojewódzką 209 w Ju
trzence w gminie Borzytu
chom. Chcą wymusić budowę 
chodników i modernizację 
jezdni. 

Droga zablokowana była 
przez pół godziny, nad bezpie
czeństwem ludzi czuwała poli
cja. 

- Żądamy budowy chodni
ka, dość obietnic, chcemy kon
kretnych działań - mówili lu
dzie. - Chodnik jest gwarancją 
bezpieczeństwa. 

- Jest coraz gorzej, jeśli cho
dzi o bezpieczeństwo pie
szych, szczególnie dzieci - mó
w i  Iwona Reca, radna i miesz
kanka Jutrzenki. - Każdy drży, 
aby nie doszło do wypadku. 
Nie mamy chodników, poza 
niewielkim odcinkiem w cen
trum wsi. 

Dodajmy, że w miejscowoś
ci jeszcze niedawno działał 
fotoradar, który miał zostać 
wymieniony na nowy. 

- Teraz jest  pusty - mówi 
Iwona Reca. - Mo od kilku ty
godni. To jest niezgodne z pra
wem. 

Protest popiera wójt Borzy-
tuchomia. Niedawno liczył sa
mochody poruszające się dro
gą wojewódzką nr 209. 

- Jest ich o wiele więcej niż 
na niektórych odcinkach dróg 
krajowych - mówi wójt Witold 
Cyba. 

Więcej w piątkowym „Gło
sie Bytowa/Miastka". # 
©<E> 

Blokada drogi w Jutrzence. Mieszkańcy chcą remontu ulicy 
i chodników 

Kolizje w Bytowie i Czarnej Dąbrówce. Jeden 
ze sprawców był kompletnie pijany 

W Bytowie i gminie Czarna Dą
brówka doszło do kolizji. Je
den ze sprawców był pijany. 
Miał aż 1,8 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@polskapress.pl 

Na skrzyżowaniu ul. Lęborskiej 
i Przemysłowej w Bytowie kie
rujący volkswagenem passa
tem, włączając się do ruchu, nie 
ustąpił pierwszeństwa przejaz

du kierującemu pojazdem mar
ki Fiat. Doszło do zderzenia się 
pojazdów. Obaj kierujący byli 
trzeźwi, nikt nie doznał obra
żeń. Sprawca kolizji został uka
rany mandatem w wysokości 
4 0 0  zł. 

Na trasie Czarna Dąbrówką 
- Kleszczyniec 33-letni kierow
ca seata na łuku drogi stracił pa
nowanie nad pojazdem i wje
chał do przydrożnego rowu. 
Okazało się, że jest pijany. Wyd
muchał 1,8 promila. Kierowca 
stracił prawo jazdy. Grozi mu 
do dwóch lat pozbawienia wol
ności. 

W Mądrzechowie zatrzyma
no do kontroli drogowej kieru
jącego pojazdem marki BMW. 
38-latek wydmuchał 0,4 promi
la. Stracił prawo jazdy. Grozi 
mu kara aresztu lub grzywny. 

W Zieliniu zatrzymano 
do kontroli drogowej kierujące
go pojazdem marki Audi. Kie
rujący - 62-letni mieszkaniec 
powiatu oleśnickiego przekro
czył dopuszczalną prędkość 
w obszarze zabudowanym o 51 
km na godzinę. Został ukarany 
mandatem i stracił prawo jaz
dy .#  
©® 

Donos się potwierdził 
B y t ó w  

Młodzi ludzie z Bytowa 
zostali zatrzymani w mieszka
niu za posiadanie środków 
odurzających. Grożą im trzy 
lata więzienia. 

Sylwia Lis 
sylwia.lis@gp24.pl 

Wczoraj policjanci z Bytowa 
otrzymali informację, że w jed
nym z mieszkań w Bytowie za
mieszkujące tam osoby posia
dają środki odurzające. 

- Policjanci natychmiast po
jechali pod wskazany adres - in
formuje Jarosław Juchniewicz, 
rzecznik prasowy bytowskiej 
policji. - W mieszkaniu prze
bywały dwie osoby - 24-letni 
mężczyzna i 24-letnia kobieta. 

Informacja przekazana 
przez anonimową osobę po
twierdziła się, b o  w trakcie 
przeszukania mundurowi zna
leźli woreczki z zawartością bia
łego i jasnobrunatnego prosz
ku. 

Badanie wykonane teste
rem narkotykowym wskazało, 
że  jest  to  amfetamina oraz 

metaamfetamina. Mężczyzna 
i kobieta zostali zatrzymani 
i przewiezieni do bytowskiej 
komendy. 

Zatrzymani młodzi ludzie 
zostali już przesłuchani. Śled
czy przedstawili im zarzuty po
siadania środków odurzają
cych. W najbliższym czasie 
za swój  czyn odpowiedzą 
przed sądem. 

- Za posiadanie środków 
odurzających grozi kara pozba
wienia wolności do trzech lat 
- przypomina Jarosław Juch
niewicz.# 
©® 
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Gmina czeka na egzekucję długów 
Kępice nie mogą prowadzić egzekucji wobec 

zalegających z opłatami za wywóz śmieci 
Egzekucje prowadzi Izba Skarbowa w Gdańsku, 

ale zdaniem gminy robi to opieszale 

Kępkę 

Wojciech Frefichowski 
wojciech.frelichowski@gp24.pl 

Nowelizacja ustawy z 28 listo
pada 2014 r. o zmianie ustawy 
0 utrzymaniu czystości i po
rządku w gminach dała samo
rządom możliwość prowadze
nia egzekucji zaległych opłat 
za śmieci. Jednak gminy nie 
mogą z tego korzystać, ponie
waż izby skarbowe wciąż cze
kają na uzgodnienia pomiędzy 
Ministerstwem Finansów a Mi
nisterstwem Administracji 
1 Cyfryzacji i w konsekwencji 
nie zawierają z gminami sto
sownych porozumień. 

- Jesteśmy gminą, która 
od początku przygotowała się 
do prowadzenia egzekucji do
tyczącej opłaty śmieciowej. Za
kupiliśmy niezbędne progra
my, zatrudniliśmy pracownika, 
który został przeszkolony 
i świetnie sobie radził z egze
kwowaniem naszych należnoś
ci. Potwierdzeniem była wyso

ka ściągalność, ponad 6 0  pro
cent, z 445 wystawionych tytu
łów 275 zostało zamkniętych 
w związku z ich uregulowa
niem - mówi Magdalena Gryko, 
burmistrz Kępic. 

Tymczasem od momentu 
przekazania egzekucji Izbie 
Skarbowej w Gdańsku (30 
czerwca br.) na konto bankowe 
gminy wpłynął jeden przelew 
dotyczący wyegzekwowania 
należności przez Izbę. - Otrzy
maliśmy też szereg postano
wień o umorzeniu egzekucji. 
Co najgorsze, umorzenia doty
czyły także osób, od których 
wcześniej można było wyegze
kwować częściowe wpłaty. 

Zdaniem kępickiego samo
rządu, izby skarbowe po zmia
nie przepisów zostały obciążo
ne nowymi obowiązkami i nie 
są w stanie wyegzekwować eg
zekucji dla gmin. 

Co na  t o  Izba Skarbowa 
w Gdańsku? Jak nas poinfor
mowała Barbara Szalińska, 
rzecznik prasowy Izby Skarbo
w e j  w Gdańsku, 17 kwietnia 
2015 r. przestał obowiązywać 

• Gmina Kępice podkreśla, że jest niewielka terytorialnie i w mijającym okresie straciła wiele 
należności z tytułu zaległych opłat, które mogły zasilić budżet gminy 

przepis art. 6qa us tawy  z 13 
września 1996 r. o utrzymaniu 
w czystości i porządku w gmi
nach, określający wójta, burmi
strza lub prezydenta miasta ja

ko organ egzekucyjny upraw
niony do dochodzenia opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie danej 
gminy. 

Pani rzecznik cytuje również 
inne przepisy, według których 
właściwy organ gminy może 
wykonywać zadania z zakresu 
egzekucji administracyjnej na

leżności pieniężnych z tytułu 
opłaty za gospodarowanie od
padami komunalnymi na pod
stawie porozumienia z naczel
nikiem urzędu skarbowego. Po
rozumienie nie może dotyczyć 
egzekucji należności pienięż
nych z nieruchomości. 

W mailu, który otrzymali
śmy od rzeczniczki Izby Skar
bowej  w Gdańsku, czytamy 
jeszcze, iż: „Zgodnie natomiast 
zart.8 ust. 3 Ustawy o samorzą
dzie gminnym, gmina otrzy
muje środki finansowe w wy
sokości koniecznej do wykona
nia zadań z zakresu administra
cji rządowej wynikających z po
rozumień zawartych z organa
mi tej administracji (naczelni
kami urzędów skarbowych)". 

Na koniec czytamy, że: „Wy
konywanie przez gminy zadań 
z zakresu administracji rządo
w e j  wynikających z porozu
mień wymaga zapewnienia 
środków finansowych na ich re
alizację, które w opracowanej 
w 2014 r. ustawie budżetowej 
narok20i5 nie zostały zaplano
wane". # O® 
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Najwyższe 
czytelnictwo w Słupsku. 

23 434 

Przegląd Sportowy 
9 743 

* 

Gazeta Wyborcza 
8 076 

Polska Dziennik 
Bałtycki 
6116 

Fakt 
5863 

- 1 

Kontakt z działem reklamy: 
Monika Madej 
Kierownik Działu Sprzedaży 
519 503 524 

* Mutacja Głosu Dziennika Pomorza 

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

byłe woj. słupskie, miasta 50 - 100 tys. mieszkańców, 
n - T07, opracowanie Polska Press Sp. % 0.0. 

Rząd trochę pomoże 
gminie Smołdzino 
S m o k b h i o  

Wojewódzki Ftmdusz Ochro
ny Środowiska w Gdańsku 
przekaże gminie Smołdzino 
pieniądze na sfinansowanie 
kWku przedsięwzięć. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Z tego źródła gmina dostanie 70 
tysięcy złotych na przygotowa
nie projektu technicznego 
termomodemizacji zespołu 
s z k o l n o - p r z e d s z k o l n e g o  
w Smołdzinie. 

Kolejna dokumentacja za 4 0  
tys. zł ma dotyczyć termomo
demizacji urzędu gminy. 

Największa suma -100 ty
sięcy złotych - ma być przezna
czona na przygotowanie doku
mentacji technicznej budowy 
kanalizacji sanitarnej w e  
wsiach Gardna Wielka, Gardna 
Mała i Wysoka. 

- Choć Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska w Gdań
sku czeka do 16 października 
na potwierdzenie gotowości 
skorzystania z zaproponowa
nego dofinansowania, to nie 
będę zwlekał i już teraz wysy
łam do niego potwierdzenie -
mówi wójt Arkadiusz Walach. 

Do 25 stycznia 2016 roku wójt 
ma przygotować oczekiwaną 
dokumentację. 

- Nieco inaczej wygląda spra
w a  dokumentacji budowy ka
nalizacji. W tym przypadku 
do 25 stycznia mamy zorgani
zować przetarg na wyłonienie 
wykonawcy dokumentacji 
- precyzuje wójt Walach. 

Gmina wystąpiła także 
z dwoma wnioskami do Agen
cji Nieruchomości Rolnych 
w Pruszczu Gdańskim. Obydwa 
dotyczą remontu dróg osiedlo
wych.  W pierwszym chodzi 
o wykonanie z polbruku 
za około 100 tys.  zł drogi 
w miejscowości Łokciowe. Dru
gą drogę osiedlową wójt chciał
b y  wykonać w e  w s i  Żelazo, 
miejscowości popegeerowskiej. 
W tym przypadku wójt zabiega 
o 460 tys. zł. 

- Z obietnic, które uzyska
łem w ANR, wynika, że  do 19 
grudnia obydwie inwestycje 
mają być wykonane - dodaje 
wójt Walach. 

Ponadto wójt czeka na decy
z ję  w sprawie dokumentacji 
na kanalizację dla w s i  Kluki, 
Łokciowe i Smołdziński Las. 

- W tej  sprawie jeszcze nie 
mam odpowiedzi - oznajmia 
wójt. • 
©® 
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koncerty odbędą się tej jesieni w słupskiej filharmonii w ramach Etnosceny. 27 października 
zagrają Milo Kurtis i orkiestra Naxos, 4 listopada zobaczymy Kurną Chatę oraz Dikandę, 
Fumanek i Djolof-Man zagrają 7 grudnia. Bilety na każdy koncert kosztują 35 i 25 zł. 

Nowak na początek 
W Ustce wystąpi Adam Nowak z grupą Akustyk Amigos 

Daniel Klusek / 
daniel.klusek@gp24.pl 

Adam Nowak znany jest głów
nie jako lider zespołu Raz Dwa 
Trzy. W swoim najnowszym 
projekcie muzycznym wspiera
ny jest przez doskonałych in
strumentalistów: Jarka Treliń
skiego (gitara), Tomka Nowaka 
(trabka) i Karima Martusewicza 
- basistę zespołu Voo Voo. Pa
nowie grają kompozycje 
do tekstów głównie Adama No
waka, ale nie tylko. Pojawiają 
się też Młynarski, Grechuta 
i Herbert. W programie znajdu
ją się też utwory z repertuaru 
Raz Dwa Trzy, jednak w innej 
aranżacji. 

Muzycy pracują nad no
wym, własnym repertuarem, 
przez co na koncercie można 
się spodziewać kilku prapre
mierowych wykonań. 

- Pomysł na wspólne muzy
kowanie powstał pod koniec 
2013 r. Najzwyczajniej w świe
cie lubimy się towarzysko, do
brze się ze sobą czujemy, rów
nież artystycznie. W związku 
z tym postanowiliśmy prze
nieść te  miłe doznania na sce
nę - mówią o wspólnym projek
cie muzycy Akustyk Amigos. 

mmmmmm 
Alternatywna PUMA 
wchodzi na scenę 
PUMA, czyli Przegląd Ucz
niowskiej Muzyki Alternatyw
nej, odbędzie się dziś w Słup
skim Ośrodku Kultury przy ul. 
Braci Gierymskich. To już V 
edycja tego cyklu. 
Zagrają zespoły z całego regio
nu: No i Fajnie z Lęborka, 
Rusland Trio z Bytowa, a tak
że muzycy ze Słupska: SidKid, 
Karolina Oszmaciec oraz 
Northern Fire. Gwiazdą 
przeglądu będzie grupa Out 
działająca w słupskim Schro
nie. Wszystkie zespoły zagrają 
własne piosenki, ale również 
covery. Pobawić się będzie 
można przy punk-rocku, ro
cku, metalu, bluesie, muzyce 
klubowej i funky. 
Początek koncertu dzisiaj 
o godz. 17. Wstęp jest wolny. 
(DMK)©® 

* Adam Nowak znany jest głównie jako wokalista zespołu Raz Dwa Trzy. W najbliższą środę wystąpi 
ze składem Akustyk Amigos podczas otwarcia roku kulturalnego w usteckim domu kultury 

- Projekt jes t  jeszcze w fazie 
kształtowania się, dlatego na 
każdym koncercie można spo
dziewać się wielu niespodzia
nek, łączących wspólne do
świadczenia artystów. Koncert 
ma charakter bardzo bliskiego, 
intymnego spotkania z publicz
nością, którą prosimy, b y  była 

przygotowana na nieoczekiwa
ny, również dla nas, przebieg 
wydarzeń. 

Inauguracja Roku Kultural
nego 2015/2016 odbędzie się 
w najbliższą środę, 14 paździer
nika. Początek koncertu o godz. 
18 w Domu Kultury w Ustce 
przy ul. Kosynierów 19. Na wy

stęp Adama Nowaka i Akustyk 
Amigos można już kupić bilety. 
W przedsprzedaży kosztują 35 
zł, w dniu koncertu trzeba bę
dzie za nie zapłacić 45 złotych. 
Informacje i telefoniczna rezer
wacja wejściówek pod nume
rem 59 8144919.# 

Okupacja? To może być zabawne. 
Świetna komedia w Nowym Teatrze 

..Alk). Allo" w wykonaniu ko
szalińskiego Bałtyckiego Tea
tru Dramatycznego zobaczy
my w sobotę i niedzielę 
w słupskim Nowym Teatrze. 

Danieł Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Ci, którzy pamiętają znakomi
ty  brytyjski serial komediowy 
„Allo, Allo", powinni w wee
kend zobaczyć j ego  w e r s j ę  
sceniczną przygotowaną 
przez koszaliński BTD. Akcja 
farsy toczy się w kawiarni Cafe 
Rene w miasteczku Nouvion 
w okupowanej  przez Niem
ców Francji. Kawiarenka jest  
miejscem załatwiania szemra
nych interesów przez skorum
powanych oficerów niemie
ckich i punktem operacyjnym 

** „Allo, Allo" to komedia o wojnie widzianej z perspektywy 
mieszkańców francuskiej prowincji 

działaczy Ruchu Oporu. Spek
takl zrealizowany jest w kon
cepcji muzyczno-kabareto-
wej .  Zobaczyć go będzie moż
na w sobotę i niedzielę o godz. 
16 i 19. Bilety kosztują 30 i 25 
zł. 

Dla czytelników mamy po
dwójne wejściówki na spekta
kle w sobotę i niedzielę o godz. 
19. Aby j e  dostaćrnależy wysłać 
SMS na numer 72355 o treści: 
GPKONKURS.ALLO. Koszt 
SMS-a: 2,46 zł (z VAT). • ©<E> 

KINA 
Słupsk 

Chemia, godz. 13,15.30,18.20.30, Everest, 2D: 
godz. 15,3D: godz. 17.45,2030; Karbala, godz. 
13.20; Król żyda, godz. 10.40,13.15,19,21.15; Marsja
nin, 2D: godz. 20.40,30: godz. 11.15,14.20,17.30; Pa
nie Dułside, godz. 13.50,18.45; Praktykant, godz. 
15.30,18.15,21; Sicaria godz. 16,21; Więzień labiryn
tu: Próba ogniâ D: godz. 16,3D: godz. 10.15; Hugo 
ikwwydudiówgodz. 10.20,12.40; Klub Włóczyki
jów; godz. 1130; Mały Książę, godz. 10.50 

Królżyda,godz.l8;1001gam(kgodz.20 

Lębork 

Królżytia.godz. 16.15,- Chemia, godz. 18.15; 
godz. 20.15 

Ustka 

Król życia. godz.1630,1830; Chemia, godz. 20.15 

KOMUNIKACJA 
P118 000,2219436; PIS598424256; 

dyżurny mchu598437110; M2X59 84893 06; 
LfbaffcPKS 59 8621972; l O K  w godz. 7-15, tel. 
598621451; 
Bytó*PKS598222238; 
C**MwPB59 8342213; 
MbflhdcPKS598572149. 

DYŻURY APTEK 
Słupsk 

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

Ustka 
Remedium, ul. Wyszyńskiego Ib, tel. 59 814 69 69 

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

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

Człuchów 
Oberiand, ul. Długosza 29, tel. 598341752 

Lębork 
Gemini, ul. Staromiejska 17,tel. 59 8412273 

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

Wicko 
Pod Agawą. tel.59861H 14 

USŁUGI MEDYCZNE 

Mil. Hubaloyków! informacja tele-
foniczna59 846 0100; 
Usta 

wicza 12 tel. 59 814 69 68; PoradMaZfawb 
POZ, ul. Kopernika 18, tel. 59 814 6011; Pogotowie 

30 00; SzptaL ul. Węgrzynowicza 13,59 863 52 02; 
BytfoStyM, ul. Lęborska 13, tel. 59 822 85 00; 
2tiałFomocyDorâ lteto,tel.5985709 
00; 
Qtadi6W:598345309. 

WAŻNE 
H-Ogólnpolskie Pogotowie dla 

OfiarPrzemocywRodzinie, tel. 59 848 0111,801 
120 002 
StapsfcNkJi997; ul. Reymonta, tel. 59 848 06 
45, Pogotowie Ratunkowe999; Straż Miejska 
986; 59 8433217; Straż Gminna59 84859 97; 
Urząd Celny - 58774 08 30; Straż Pożarna 998; 
PogotowieEnergetyczne991;PogotowieGa-
zownkze992, Pogotowie Ciepłownicze 993; 
Pogotowie Wodnokanalizacyjne994, Straż 
Miejska alarm 986: Ustka - 59 814 67 61,697 696 
498; Bytfiw - 59 822 25 69; 

KULTURA 
Nowy Teatr. ul. Lutosławskiego 1, tel. 59 84670 
00,- Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Jana Pawła 
II3, tel. 59 84238 39; Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego 
2. tel. 59 842 39 35; Teatr Rondo. ul. 
Niedziałkowskiego 5a, tel. 59 842 6349; Słupski 
Ośrodek Kultury, ul. Braci Bierymskichltel. 59 
845 6441,- Młodzieżowe Centrum Kultury; al. 3 
Maja 22, tel. 59 8431130; Miejska Bibioteka Pub-

il. Grodzka 3, tel. 59 840 58 38. 

wmimmmmmmm 
USŁUGI POGRZEBOWE 

Kala, ul. Armii Krajowej 15, tel. 59 842 8196,601 
928 600 - całodobowo. Pełna oferta pogrzebowa. 
Ziełeńtel (24h/dobę) telefon 502 525 005 Iub59 
8411315, ul. Kaszubska 3 A. Winda i baldachim 
przy grobie; 
Hades, ul. Kopernika 15, całodobowo: tel. 59 842 
98 91,601663 796. Winda i baldachim przy grobie. 
Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo), 
tel. 59 842 84 95.604434441. Winda i baldachim 
przy grobie. 

PORADNICTWO 
Biuro PoradObywatelskidî -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 w godz. 16-20; 
Alkohokiwy telefon zaufania Krokus czynny 
codziennie17-22.59 84146 05; 
TowarzystwoZapobî aniaNaikomani tel.59 
8401460- poniedziałek wgodz.10-19, wtorekgodz. 
10-15, środa10-1930, czwartekl0-20, piątekgodz. 
10-1830; sobota godz. 10.15-13.15 dyżur psychologa; 
Dom brteiwenqi Kryzysową - uL Wolności 3, 
tel. 59 8427125 (przy PCK) - dostępna całą dobę; 
PobkieCentromMediaqiOddziałwSłupsku 
al. Sienkiewicza 3, tel. 505369 619 lub503 869 970; 
Słupskie Stowarzyszenie Pomocy DzieckuiRodzi-
nie-al. Sienkiewicza 3 (II p.),tel. 669498323, 
ft*adniaZdrowiaPsydiicmego-ul.Ziemowita2, 
tel. 5984020 01, poniedz.- piątek wgodz. 7.30-17. 

TAX 5 9 1 9  

5984 22 
1 

607 271717 
59196-25 
Jeździmy najtaniej! 
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Promocja 203 tysiące złotych to wartość całej puli nagród w nowej loterii. 
Głównymi nagrodami są samochody marki Dacia. Pięć samochodów i pięć 
losowań, w których rozlosujemy również 54 inne atrakcyjne nagrody. 

Graj z nami o samochody, 
start loterii już jutro! 

Telewizor LED 
Toshiba 48 cali 

Kamera Sony 
wodoodporna 

Aparat Canon 
IXUS 

P Quantum 50 

Tablet Galaxy 
Tab4 

Bony Sodexo 
o wartości 300 zł dokawy SAECO 

godniowy pobyt 
Sokowirówka 
mm 

Robot kuchenny 
BOSCH 

pierwsze z nich już 17 grudnia dy. Nawet te szczęśliwe koper-
br.! ty, które zostaną wylosowane 

w pierwszym losowaniu, wró-
Dwa warianty gry cą do puli i będą brały udział 
W pierwszej  wersji,  aby móc w kolejnych. 
wziąć udział w naszej grze, wy- Drugi wariant g ry  jest  dla 
starczy zbierać kupony, które wszystkich Czytelników, którzy 
od przyszłego piątku, codzien- korzystają z prenumeraty „Gło-
nie będziemy drukować na na- su".  Bowiem Prenumeratorzy 
szych łamach. Trzeba pamię- w ramach bonusu otrzymują 
tac, że kupony muszą być kolej- coś nadzwyczajnego. Oprócz 
no ponumerowane i musi być standardowych kuponów, do-
ich dziesięć. Taki zestaw kupo- stają od nas aż pięć kart loteryj-
nów należy dostarczyć do na- nych w każdym miesiącu ko-
szej redakcji, by brały udział w e  rzystańia z prenumeraty. Jedna 
wszystkich kolejnych losowa- taka karta równa jest dziesięciu 
niach. A będzie ich aż pięć, jed- kuponom wyciętym z gazety, 
no w Słupsku, jedno w Szczeci- Szanse naszych Prenumerato-
nie i trzy w Koszalinie. Każdy rów na wygraną wrastają aż 
więc będzie miał szansę na wy- trzykrotnie, ponieważ dzięki tej 
granie więcej niż jednej nagro- formie zakupu gazety, prócz 

Szczegółowe informacje do
tyczące loterii oraz prenumera
ty można uzyskać pod bezpłat
nym numerem tel. 800203535 
lub 943473 537w dni powszed
nie w godzinach 9-12. # 

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

Samochody to nie są jedyne 
nagrody, które czekają na zwy
cięzców. Pozostałe możecie po
dziwiać na zamieszczonym 
zdjęciu. Łącznie jest ich aż 59, 
a ich wartość przekracza203 ty
siące złotych! 

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

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

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

Partner loterii Jutro rozpoczynamy nieco
dzienną loterię „Wygraj auto 
z Głosem". Jej  wyjątkowość  
polega n a  t y m ,  ż e  można 
w niej wygrać mnóstwo cen
nych nagród,  a le  przede  
wszystkim do rozdania ma
my aż pięć nowoczesnych sa
mochodów marki Dacia. Dwa 
z nich to miejskie, a co za tym 
idzie, bardzo ekonomiczne 
i wygodne modele - Sandero. 
Jazda po mieście tym autem 
sprawi, że już nie będzie prob

O A C I A / /  

Franciszek Dubnicki Sp. z 0.0. 
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 8 1  

tel. 94 347 14 20 

# Zbierz minimum jeden zestaw dziesięciu kuponów, pierwszy z nich znajdziesz już w jutrzejszym 
wydaniu „Głosu". Zawalcz o 5 nowych samochodów marki Dacia oraz inne, wspaniałe nagrody. 

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


50plus@polskatimes.pl , czwartek 08.10.2015 
Głos Dziennik Pomorza 

jakie są prawa pracownika 
odchodzącego z firmy 
W związku z rozwiązaniem umowy 
o pracę, pracownik może skorzystać 
z praw określonych w Kodeksie pracy 
- m.in. do wykorzystania okresu 
wypowiedzenia umowy o pracę, sir, 15 

a % O tyle procent wzrosła liczba ofert pracy w Polsce w sto
sunku do stanu z początku tego roku. zaś w stosunku 

« f  • do całego 2014 roku liczba ta jest o 30 proc. większa 
- poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Optymistycz
ny wariant zakłada, że w ciągu najbliższych miesięcy stopa bezrobocia 
może osiągnąć pułap poniżej 10 proc. • • • Str. 15 

Co nas atakuje? Okrutny wirus 
czy podstępna bakteria? 
Często trudno na to odpowiedzieć. 
Różnice są bowiem subtelne, ponadto 
często dochodzi do wtórnych zakażeń 
bakteryjnych w przebiegu infekcji 
spowodowanej wirusami str. 16 

mTrwają przygotowania do wdrożenia ogólnokrajowego sy
stemu darmowych porad prawnych. Niedawno odbyła się 
na ten temat narada wojewodów. Przypomnijmy, że ustawa, 

dzięki której obywatelom będą udzielane darmowe porady prawne, 
została uchwalona 5 sierpnia 2015 r. Od początku 2016 r. na terenie 
całej Polski zacznie funkcjonować ponad 1500punktów, w których 
profesjonaliści będą świadczyć taką pomoc • • >  Str. 15 

tygodnik 
Pracownika Emeryta Rencisty 

• O tym, na podstawie jakiej umowy pracujemy, nie decyduje sama nazwa umowy - warto to wiedzieć 

Kiedy zlecenie, kiedy dzieło 
- od tego zależą składki 
Temat tygodnia 

Patrycja Wacławska 
50plus@polskapress.pl 

Umowy cywilnoprawne okre
ślane są często przez pracodaw
ców elastycznymi formami za
trudnienia. Z punktu widzenia 
osób pracę wykonujących nie 
są jednak niczym innym, jak 
„śmieciówkami", które nie da
ją żadnych gwarancji wynika
jących z Kodeksu pracy. Wielu 
z nas nie ma jednak wyboru  
- praca na podstawie u m ó w  
zlecenia lub umów o dzieło sta
je  się jedyną szansą na zarobek. 
I tu istotne pozostaje rozstrzyg
nięcie, kiedy mamy właściwie 
do czynienia z umową zlecenia, 
a kiedy z umową o dzieło. Ma 
to praktyczne znaczenie choć
b y  w kontekście obowiązku 
opłacania składek ubezpiecze
niowych. 

Zakład Ubezpieczeń Spo
łecznych dokonał analizy tego 
zagadnienia, sięgając m.in. 
do orzecznictwa. Jeśli pracujesz 
na podstawie umowy cywil
noprawnej, powinieneś się  
z nią zapoznać. Otóż tytułem 
do ubezpieczeń społecznych 
jest m.in. (i co do zasady) wy
konywanie umowy zlecenia al
b o  umowy o świadczenie 
usług, do której zgodnie z Ko
deksem cywilnym stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia. 

Dla zleceniobiorców obo
wiązkowe są ubezpieczenia: 
emerytalne i rentowe oraz wy
padkowe. Natomiast ubezpie
czenie chorobowe ma charak
ter dobrowolny, a objęcie tym 
ubezpieczeniem uwarunkowa
ne jest podleganiem obowiąz

kowo ubezpieczeniom emery
talnemu i rentowym. Zasady te 
nie dotyczą zleceniobiorców, 
którzy wykonują umowę zle
cenia bądź umowę o świadcze
nie usług, do  której zgodnie 
z Kodeksem cywilnym stosuje 
się przepisy dotyczące zlece
nia, jeżeli umowę taką zawarli 
z pracodawcą, z którym pozo
stają w stosunku pracy lub je
żeli w ramach takiej umowy 
wykonują pracę na rzecz pra
codawcy, z którym pozostają 
w stosunku pracy. Takie osoby 
w rozumieniu ustawy o syste
mie ubezpieczeń społecznych 
uważa się bowiem za pracow
ników. 

Tytułem do ubezpieczeń 
społecznych nie jest natomiast 
wykonywanie pracy na podsta
w i e  umowy o dzieło. Wyjąt
kiem jest sytuacja osób, które 
zawarły umowę o dzieło z pra
codawcą, z którym pozostają 
w stosunku pracy lub wykonu
ją w ramach takiej umowy pra
cę na rzecz pracodawcy, z któ
rym pozostają w stosunku pra
cy. W takiej sytuacji osobę wy
konującą umowę o dzieło uwa
ża się za pracownika. Tym sa
mym podlega ona obowiązko
w o  ubezpieczeniom społecz
nym na zasadach określonych 
dla pracowników, a więc obo
wiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu, rentowym, 
chorobowemu i wypadkowe
mu. 

ZUS podkreśla jednak, że 
charakter prawny umowy okre
śla nie tylko sama nazwa umo
wy, ale przede wszystkim j e j  
treść, a także warunki i okolicz
ności towarzyszące jej wykony
waniu. 
Więcej# str. 14-15 

Wybrane przykłady z orzecznictwa 
sprzat C O W 1  v woKof mci 

W wyroku z 14 sierpnia 2013 r„ sygri. akt III AUa 2171/12 Sąd Apelacyjny w Gdańsku stwierdził: 

„należy wskazać, iż czynności będące przedmiotem spornej umowy nie są czynnościami przynoszącymi konkretny 

rezultat, możliwy do obiektywnej weryfikacji. Nie jest możliwe określenie - a co więcej nie określa tego umowa - jaki 

rezultat materialny (rzecz czy zespół rzeczy) lub niematerialny - miałby powstać 

w efekcie wykonywania tychże czynności (innymi słowy, co miałoby stanowić dzieło). 

(...) umowa kładła nacisk - nie na pożądany efekt pracy zainteresowanego, lecz 

na okoliczność, że w określonym czasie ma on wykonać konkretne prace. (...) celem 

umów były ogólnie pojmowane czynności sprzątania - same w sobie, a nie określony 

rezultat tych czynności. Podkreślić przy tym należy, że sam fakt, 

że przy zachowaniu należytej staranności określone działanie prowadzić 

ma do określonego w umowie rezultatu nie przesądza o możliwości 

zakwalifikowania tych umów jako umów o dzieło. Nadto, przeciwko 

uznaniu przedmiotowych umów za umowy o dzieło przemawia fakt, 

że nie istnieje możliwość poddania kontroli efektów pracy 

zainteresowanego pod kątem osiągnięcia konkretnego, 

zindywidualizowanego rezultatu. Stan w postaci uprzątnięcia 

określonych pomieszczeń nie jest możliwy do weryfikacji w oparciu 

o jednostki metryczne, czy też przez porównanie z istniejącym wzorem, 

z wykorzystaniem planów, rysunków lub przez opis. W odniesieniu 

do czynności polegających na sprzątaniu istotne jest bowiem ich wykonywanie 

z zachowaniem należytej staranności." 

Tłumaczenia | 
W wyroku z 6 kwietnia 2011 r„ sygn. akt IIUK 315/10, Sąd Najwyższy uznał, że: 

„Zakład (ZUS - przyp. red.) może - wbrew nazwie umowy - zakwalifikować pracę tłumacza 

języka obcego jako umowę o świadczenie usług, a nie umowę o dzieło, gdy oparta jest 

na długookresowym zatrudnieniu i polega na powtarzalnym wykonywaniu tłumaczeń 

dokumentów związanych z bieżącą działalnością firmy, za stałym 

(miesięcznym) wynagrodzeniem". Ciąg dalszy przykładów na str. II-III 

mailto:50plus@polskatimes.pl
mailto:50plus@polskapress.pl
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Listy do redakcji 

Jeśli masz propozycje tematów do naszego tygodnika, 
napisz do naszej redakcji 
lub zadzwoń pod nr 12 6 888 300 
albo wyślij e mail na 50plus@polskapress.pl 
W indywidualnych sprawach emerytalno-rentowych 
należy kontaktować się z najbliższym oddziałem 
ZUS lub Centrum Obsługi Telefonicznej - 22 56016 00. 

Józefa Piotrowska-Strigl 

De dni urlopu ojcowskiego 
Antoni B.: Zamierzam skorzystać z urlopu ojcowskiego. Czy jego 
okres to 14 dni biorąc pod uwagę tylko dni robocze? 
Nie. Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do ur
lopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni. Zgodnie z Kodeksem 
pracy przy jego udzielaniu tydzień takiego urlopu odpowiada 7 
dniom kalendarzowym. Zatem 2-tygodniowy urlop ojcowski 
trwa przez 14 kolejnych dni, czyli także przez soboty, niedziele 
i święta przypadające w tym okresie. 

Koszt zaświadczenia o niekaralności 
Czytelnik z Nowego Targu: Ubiegam się o pracę, której podjęcie uza
leżniono od przedłożenia zaświadczenia o niekaralności. Czy jest 
ono wydawane bezpłatnie? 
Nie. Wysokość opłaty za wydanie informacji z Krajowego Reje
stru Karnego wynosi 30 zł. W przypadku złożenia wniosku lub 
zapytania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
opłata jest niższa i wynosi 20 zł. 

Umowa zlecenia bez godzin nadliczbowych 
Jolanta B.: Moim jedynym źródłem utrzymania jest wykonywanie 
umowy zlecenia. Czy w takiej sytuacji można podejmować pracę 
w godzinach nadliczbowych? 
Nie. Do umowy zlecenia nie mają bowiem zastosowania przepisy 
prawa pracy, a tym samym wykonujący ten rodzaj umowy nie ma 
prawa do zatrudnienia w godzinach nadliczbowych. Warto jed
nak upewnić się, czy faktycznie mamy do czynienia z umową 
cywilno prawną, którą jest umowa zlecenia czy z umową o pracę. 
Jeżeli okaże się, że jest to zatrudnienie spełniające warunki umo
w y  o pracę, to tym samym godziny przepracowane ponad obo
wiązujące normy czasu pracy, muszą być traktowane jako godzi
ny nadliczbowe w rozumieniu kodeksu pracy. 

Limity dorabiania w październiku 
Edward J.: Ile wcześniejszy emeryt lub rencista może dopracować 
w październiku bez obawy o obniżenie lub zawieszenie świadcze
nia? 
Jeżeli w październiku dodatkowy przychód rencisty, wcześniej
szego emeryta, pobierającego rentę rodzinną, wyniesie nie wię
cej niż 2698,50 zł wysokość świadczenia nie ulegnie zmianie, 
gdy będzie wyższy i przekroczy 5011,40 zł, ZUS zawiesi wypłatę 
świadczenia. 

Do kiedy płacić składkę na Fundusz Pracy 
Krystyna R.: Prowadzę działalność gospodarczą. Z tego tytułu od
prowadzam do ZUS składki ubezpieczeniowe na ogólnych zasadach. 
Czy z zaprzestaniem opłacania składki na Fundusz Pracy muszę po
czekać do czasu ustalenia prawa do emerytury? 
Nie. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która podlega 
ubezpieczeniom społecznym tj. emerytalnemu, rentowemu, 
wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłaca 
za siebie składkę na Fundusz Pracy jeżeli kwota stanowiąca 
podstawę wymiaru składek na te  ubezpieczenia wynosi co naj
mniej tyle co wysokość minimalnego miesięcznego wynagro
dzenia za pracę. W 2015 r. jest to 1750 zł. Z obowiązku opłacania 
składki na FP zwolnione są osoby z chwilą ukończenia: 55 lat -
w przypadku kobiet i 6 0  lat w przypadku mężczyzn. Niezależ
nie od tego czy zostają spełnione warunki do przyznania emery
tury. • 

Co odróżnia umowę; 
od innej umowy - o d 
# Sprawdź, jakie okoliczności decydują o tym, czy od umowy należy płacić ( 

Temat tygodnia 

Patrycja Wacławska 
50plus@polskapress.pl 

W przypadku, jeśli płatnik nie 
dokona zgłoszenia do ubezpie
czeń osoby, z którą zawarł umo
w ę  nazwaną umową o dzieło, 
a w czasie kontroli okaże się, że 
faktycznie zawarta została umo
w a  zlecenia albo umowa 
o świadczenie usług, do której 
zgodnie z Kodeksem cywilnym 
stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia, ZUS może stwierdzić, 
że istnieje obowiązek ubezpie
czeń społecznych. Oto jakie oko
liczności są tu weryfikowane: 

Przedmiot i cel umowy 
Przedmiotem umowy o dzieło 
jest zobowiązanie do wykona
nia oznaczonego dzieła rozu
mianego jako osiągnięcie okre
ślonego, zindywidualizowane
go rezultatu wpostaci material
nej lub niematerialnej. Wykona
nie dzieła najczęściej przybiera 
postać wytworzenia rzeczy lecz 
może także polegać na dokona
niu zmian w rzeczy już istnieją
cej, jej  naprawieniu, przerobie
niu lub uzupełnieniu albo 
na rozbudowie rzeczy, połącze
niu z innymi rzeczami, dodaniu 
części składowych lub przyna
leżności (wyrok Sądu Najwyż
szego z 18 września 2013 r., sygn. 
akt n UK 39/13). Przyjmuje się, 
że rezultat, na który umawiają 
się strony, powinien mieć byt  
samoistny, obiektywnie osiągal
n y  i pewny. Nie powinno być 
uznane za dzieło coś, co nie 
odróżnia się w żaden sposób 
od innych występuj ących na da-

Wybrane przykłady z orzecznictwa c.d. 

Kurs nauki jazdy 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 19 lutego 2013 r., sygn. akt III AUa 907/12: 
„treścią umowy z prowadzącym kurs nauki jazdy nie jest osiągnięcie rezultatu. Rezultat w postaci 
pomyślnego wyniku egzaminu byłby bowiem obiektywnie nieosiągalny. Przyjmujący zamówienie 
może jedynie zobowiązać się do starannego przeprowadzenia wszystkich czynności niezbędnych 
do pomyślnego zdania egzaminu przez uczestnika kursu na prawo jazdy określonej kategorii, 
nie przyjmując jednak na siebie odpowiedzialności za ich rezultat, co wiąże taką umowę z art. 750 k.c." 

Nauka języków obcych 
W wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 19 czerwca 2013 r„ sygn. akt III AUa 1511/12, sąd stwierdził, że: 
„w przypadku przeprowadzenia cyklu zajęć dydaktycznych z języka obcego nie występuje żaden rezultat 
uwidoczniony w jakiejkolwiek postaci materialnej lub niematerialnej. Nie ma także podstaw do konstru
owania ewentualnej odpowiedzialności za wady „dzieła", lektor nie może bowiem zobowiązać się 
do tego, że jego uczeń z całą pewnością opanuje język na zakładanym poziomie, gdyż jest to kwestia 
indywidualnych zdolności, ambicji i wysiłku każdego słuchacza. Praca lektora polega na starannym 
działaniu, aby stosownie do założeń programowych przekazać określony zasób wiedzy uczestnikom 
kursu, motywować ich do nauki, sprawdzać postępy itp. Poziom opanowania materiału i umiejętności 
uczestników kursów językowych w żadnym razie nie stanowi rezultatu w znaczeniu art. 627 k.c. 
Nadto liczba wykonywanych godzin zajęć nadaje im charakter czynności powtarzalnych. Oczywistym 
jest przy tym, że na każdym kursie dobór teorii, metod edukacyjnych, sposobu prowadzenia 
konwersacji itp. jest zindywidualizowany przez lektora, ale nie zmienia to typowej usługi edukacyjnej 
w umowę rezultatu. Wkład w postaci wysiłku intelektualnego, wymaganego przy każdej pracy umysłowej, 
jest elementem obowiązku starannego działania". 

nym rynku rezultatów pracy, 
gdyż wówczas zatraciłoby swój 
indywidualny charakter dzieła 
(wyroki SN: z 3 listopada 1999 r., 
sygn. akt IV CKN152/OO; z 27 
sierpnia 2013 r., sygn. akt n UK 
26/13; z 14 listopada 2013 r., 
sygn. akt n UK 115/13; z 4 czerw-
ca20i4r., sygn. akt HUK 543/13; 
z 10 lipca 2014 r., sygn. akt n UK 
454/13). Dzieło powinno być 
wyrazem kreatywności i umie
jętności. 

W przypadku zaś umowy 
zlecenia lub umów o świadcze
nie usług przedmiotem jest zo-

bowiązanie do wykonywania 
określonych czynności. Porów
nując zatem umowę o dzieło 
z umową zlecenia na pierwszy 
plan wysuwa się zobowiązanie 
wykonawcy umowy o dzieło 
nie do samego działania lecz 
do uzyskania określonego dzie
ła jako rezultatu tego działania 
(wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Szczecinie z 4 lutego 2014 r., 
sygn. akt. III AUa 596/13). Wy
konywanie określonej czynnoś
ci (lub szeregu powtarzających 
się czynności) bez względu 
na to, jaki rezultat czynność ta 

przyniesie, jest cechą charakte
rystyczną dla umów zlecenia 
(wyrok SN z 4 lipca 2013 r., sygn. 
akt HUK402/12). 

Odpowiedzialność 
W umowie o dzieło przyjmu
jący zamówienie odpowiada 
za osiągnięcie rezultatu bądź 
brak osiągnięcia umówione
g o  rezultatu, do  którego s ię  
zobowiązał. Bez wzg lędu  
na  to, czy dołożył należytej  
staranności przy jego wyko
nywaniu .  Ryzyko obciąża 
przyjmującego zamówienia. 

Co w prawie piszczy 

ZUS organizuje Dni Ubez
pieczonego. Zmianie ule
gła wysokość odsetek zty-
tułu nieprzekazania skła
dek w terminie. Nowe roz
porządzenie w PFRON. 
Spadł Wskaźnik Rynku 
Pracy 

• ZUS zaprasza w dniach 7-9 paź
dziernika na Dni Ubezpieczonego 
Jest to organizowna od kilku lat 
akcja informacyjno-edukacyjna, 
która ma przybliżyć prawa i obo
wiązki osób ubezpieczonych. 
Tegoroczne „Dni Ubezpieczonego" 
nawiązują do wysyłanej w minione 
wakacje „Informacji o stanie konta 

ubezpieczonego w ZUS". Porusza
ne będą także kwestie związane 
ze zwolnieniami lekarskimi (które 
wchodzą już 1 stycznia 2016 r.) 
i kontem na Platformie Usług Elek
tronicznych, które pomaga na bie
żąco kontrolować stan naszych fi
nansów w ZUS oraz to, czy praco
dawca odprowadza za nas składki. 
Dyżury telefoniczne dla lokalnych 
klientów organizuje m.in. część 
oddziałów ZUS. Niektóre placówki 
w związku z tą akcją wydłuża czas 
swojej pracy. 

k ZUS poinformowało wysokoś
ci odsetek należnych z tytułu nie
przekazania w terminie składek 

do otwartego funduszu emerytal
nego. 
Na podstawie art. 47 ust. 10 usta
wy z dnia 13 października 1998 r. 
0 systemie ubezpieczeń społecz
nych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 
z późn. zm.) ustalono, że w okresie 
od 1 września do 31 grudnia 2015 r. 
wysokość odsetek należnych z ty
tułu nieprzekazania w terminie 
składek do otwartego funduszu 
emerytalnego wynosi 4,51 proc. 

* PFRON poinformował, że od 
1 października 2015 r. zmieniono 
rozporządzenie w sprawie refun
dacji składek na ubezpieczenia 
społeczne osób niepełnospraw

nych. Przedmiotowe rozporzą
dzenie wprowadziło nowe wzory 
wniosków. 
Dotyczą one osób niepełnospraw
nych wykonujących działalność 
gospodarczą oraz niepełnospraw
nych rolników lub rolników zobo
wiązanych do opłacania składek 
za niepełnosprawnego domowni
ka. Te ostatnie można składać 
ubiegając się o refundacje 
od dnia 1 października 2015 r. 
Na formularzu wniosku Wn-U-G 
pojawiły się dwa nowe pola, które 
trzeba wypełnić obowiązkowo. Są 
to: poz. 44 - „Termin do opłacenia 
składek" oraz poz. 45 - „Data opła
cenia składek". Natomiast nowoś-
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zlecenia 
Jzieio 
ć obowiązkowo składki ubezpieczeniowe 

W umowie zlecenia zlecenio
biorca odpowiada za brak na
leżytej staranności przy wy
konywaniu czynności, a nie 
za ich wynik. W umowie zle
cenia ryzyko nieosiągnięcia 
rezultatu obciąża zlecenio
dawcę. Zleceniobiorca nie od
powiada za brak rezultatu, 
do którego miały doprowa
dzić podejmowane czynnoś
ci, o ile zleceniobiorcy nie  
można przypisać zarzutu bra
ku należytej staranności (wy
rok SN z 25 lipca 2012 r., sygn. 
akt  IIUK 70/12; Sądu Apela

cyjnego w Szczecinie z 5 listo
pada  2013 r., sygn. akt III AUa 
275/13). 

Pewność rezultatu 
W umowie o dzieło rezultat, 
do którego osiągnięcia zobowią
zuje się przyjmujący zamówie
nie, powinien być przy spełnie
niu określonych warunków 
obiektywnie pewny. W przy
padku umowy zlecenia brak jest 
pewności, czy czynności, 
do których zobowiązał się zle
ceniobiorca, doprowadzą do za
mierzonego rezultatu (wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Szczeci
nie z 5 listopada 2013 r., sygn. 
akt m AUa 275/13). 

Powtarzalność 
Wykonywanie powtarzalnych, 
odtwórczych czynności bądź 
wykonywanie tych czynności 
w sposób ciągły lub zespołowy 
jest właściwe dla umów zlece
nia (wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Poznaniu z 19 marca 2008 r., 
sygn. akt I ACa 83/08; Sądu Ape
lacyjnego w Katowicach z 6 li
stopada 2012 r. sygn. akt HE AUa 
227/12; SN z 25 lipca 2012 r., sygn. 
akt. HUK 70/12). 

Sprawdzian na istnienie 
wad fizycznych 
W przypadku umowy o dzieło 
istnieje możliwość poddania 
umówionego rezultatu spraw
dzianowi na istnienie w a d  fi
zycznych (wyrok SN z 27 marca 
2013 r.,. sygn. Akt ICSK 403/12; 
Sądu Apelacyjnego w Lublinie 
z 26 stycznia 2006 r., sygn. akt 
m AUa 1700/05). • 
TEKST PRZYGOTOWAŁAM 
NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW 
ZUS. 

cią na formularzu wniosku 
Wn-U-A, którą również należy wy
pełnić, jest poz. 35 - „Data opłace
nia składek". 

• Biuro Inwestycji i Cykli Ekono
micznych (BIEC) podało, że 
Wskaźnik Rynku Pracy spadł we 
wrześniu o 0.6 pkt. do poziomu 
79,9 pkt. 
Spadek ten oznacza, że na rynku 
pracy można spodziewać się po
prawy. Optymistyczny wariant za
kłada. że w ciągu najbliższych mie
sięcy stopa bezrobocia może 
osiągnąć pułap poniżej 10 proc. 
Według Głównego Urzędu Staty
stycznego, jeszcze w sierpniu co 

dziesiąta osoba nie miała pracy. 
„Pozytywne sygnały płynące z ryn
ku pracy dotyczą przede wszystkim 
liczby nowych ofert zatrudnienia 
rejestrowanych w urzędach pracy 
oraz publikowanych w Internecie" -
podaje BIEC. 
Biuro wyliczyło także, że ofert pra
cy jest obecnie o 20 proc. więcej 
niż na początku tego roku. a w sto
sunku do 2014 r. liczba ta jest o 30 
proc. większa. 
To nie koniec dobrych informacji. 
Przede wszystkim więcej przed
siębiorstw (głównie duże i średniej 
wielkości) zapowiada wzrost za
trudnienia# 
WG 

Jakie są prawa pracownika 
odchodzącego z firmy 
Sprawy pracownicze 

Wzwiązkuzrazwiązaniem 
umowy o pracę, pracownik mo
że skorzystać z praw określo
nych w Kodeksie pracy-m.m. 
do wykorzystania okresu wy
powiedzenia umowy o pracę. 

Okres wypowiedzenia umowy 
o pracę jest uzależniony od sta
żu pracy osiągniętego u ostatnie
go pracodawcy oraz od rodzaju 
umowy o pracę, jaka wiąże pra
cownika i pracodawcę. W trak
cie trwania okresu wypowiedze
nia pracownik ma obowiązek 
normalnego wykonywania obo
wiązków pracowniczych, zaś 
pracodawca musi wypłacać nor
malne wynagrodzenie. 

Oto długość okresów wypo
wiedzenia poszczególnych ro
dzajów umów: 
Umowa o pracę n a  czas nie
określony 
- W przypadku osób zatrudnio
nych w firmie krócej niż 6 mie
sięcy - okres wypowiedzenia 
wynosi 2 tygodnie. 
- Dla osób, które były zatrudnio
ne od 6 miesięcy do 3 lat - okres 
wypowiedzenia wynosi miesiąc. 
- W przypadku zatrudnionych co 
najmniej przez 3 lata - okres wy
powiedzenia wynosi 3 miesiące. 
Umowa o pracę n a  czas okre
ślony 
- Dopuszczalne jest wypowie
dzenie umowy zawartej na czas 
określony dłuższy niż 6 miesię
cy, jeśli strony przewidziały do
puszczalność wcześniejszego 

Okres wypowiedzenia 

Przy umowie o pracę m am 
nieokreślony wynosi 
2 tygodnie 
(w przypadku osób 
zatrudnionych krócej 
niż 6 miesięcy) 

1 miesiąc 
(dla zatrudnionych 
od 6 miesięcy do 3 lat) 

3 miesiące 
(dla pracujących przez 
co najmniej 3 lata) 

rozwiązania umowy - w takiej 
sytuacji okres wypowiedzenia 
wynosi 2 tygodnie. 
Umowa n a  okres próbny 
- Jeśli trwa 2 tygodnie lub kró
cej - okres wypowiedzenia wy
nosi 3 dni. 
- W przypadku umowy trwają
cej dłużej niż 2 tygodnie, ale kró
cej niż 3 miesiące - okres wypo
wiedzenia wynosi tydzień. 
- Jeśli umowa trwa 3 miesiące -
okres wypowiedzenia wynosi 
2 tygodnie. 
Umowa n a  zastępstwo 
- Niezależnie od długości j e j  
trwania - okres wypowiedzenia 
wynosi 3 dni. 
Umowa n a  pracę tymczasową 
- Jeśli zawarto ją na 2 tygodnie 
lub krócej - okres wypowiedze
nia wynosi 3 dni. 

- Przy umowie trwającej dłużej 
niż 2 tygodnie - okres wypowie
dzenia wynosi tydzień. 

Okres wypowiedzenia mo
że zostać skrócony z inicjatywy 
pracownika lub pracodawcy. 
Jeśli jednej lub drugiej stronie 
na tym zależy, powinny one po
rozumieć się w tej sprawie. 

Osobom, którym umowa 
rozwiązuje się co najmniej 
za dwutygodniowym wypo
wiedzeniem, przysługują dni 
wolne na poszukiwanie nowej 
pracy. Pracownik ma prawo do: 
- 2 dni wolnych - w okresie 
dwutygodniowego i jednomie
sięcznego wypowiedzenia, 
- 3 dni wolnych - w okresie trzy
miesięcznego wypowiedzenia. 
Z dni wolnych mogą skorzystać 
tylko te osoby, których umowa 

została wypowiedziana przez 
pracodaWcę. Nie dotyczy to 
więc pracowników odchodzą
cych z własnej inicjatywy lub 
za porozumieniem stron. 

Za wolne dni na poszukiwa
nie pracy pracownikowi przy
sługuje wynagrodzenie. Odcho
dzący pracownik nie ma jednak 
obowiązku wykorzystania przy
sługujących dni na szukanie 
pracy. Jeśli nie wystąpi do pra
codawcy z wnioskiem o ich 
udzielenie, nie wykorzysta ich. 

Odchodząc z pracy, należy 
pamiętać o wyegzekwowaniu 
od pracodawcy świadectwa 
pracy. Musi on wydać świade
ctwo niezwłocznie i nie może 
uzależniać tego od rozliczenia 
się pracownika np. z odzieży ro
boczej lub pobranych zaliczek. 

Świadectwo jest dokumen
tem, który będziemy musieli 
przedstawić w firmach, w któ
rych będziemy pracowali 
w przyszłości. Jest ono też pod
stawą do ustalenia niektórych 
uprawnień pracowniczych (np. 
dni przysługującego urlopu). 
Dlatego też tak istotne jest ode
branie świadectwa, ale też do
pilnowanie, b y  nie zawierało 
ono błędów. Jeśli pracodawca 
poda w świadectwie niepełne 
lub nieprawdziwe informacje, 
należy żądać sprostowania je
go treści. Na wystąpienie 
do szefa o sprostowanie mamy 
7 dni od otrzymania świade
ctwa. Jeżeli pracodawca odmó
wi, w ciągu 7 dni można wystą
pić o sprostowanie do sądu pra
cy. SOPR. WG 

Darmowe porady nie tylko dla seniorów 
Warto wiedzieć 

Trwają przygotowania do wdro
żenia ogólnokrajowego syste
m u  darmowych porad praw
nych. Niedawno odbyła się 
na ten temat narada wojewo
dów. Przypomnijmy, że ustawa, 
dzięki której obywatelom bęęłą 
udzielane darmowe porady 
prawne, została uchwalona 
5 sierpnia 2015 r. Jednak już 
od 31 sierpnia 2015 r. obowiązu
ją przepisy, które określają tryb 
przygotowania i wdrożenia sy
stemu nieodpłatnej pomocy 
prawnej. 

Od początku 2016 r. na tere
nie całej Polski zacznie funk
cjonować ponad 1500 punk
tów, w których profesjonaliści 
będą świadczyć taką pomoc. 
Rząd ma nadzieję, że przynaj
mniej częściowo zniweluje to 
często występującą w Pol
sce barierę finansową, która 
utrudnia dostęp do  usług 
prawniczych. 

Ustawa zakłada, że darmo
wą pomoc prawną (na etapie 
przedsądowym) otrzymają: 
• młodzież do 26. roku życia, 
• osoby posiadające ważną 
Kartę Dużej Rodziny, 
# seniorzy po ukończeniu 65 
lat, 
# osoby fizyczne, którym 
w okresie roku poprzedzające
go zostało przyznane świadcze
nie z pomocy społecznej 
na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej, 
• kombatanci i weterani, 
# zagrożeni lub poszkodowa
ni katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią tech
niczną. 

Jednolite standardy udzie
lania nieodpłatnej pomocy 
prawnej ma zapewnić fakt, że 
będzie ona stanowiła zadanie 
zlecone z zakresu administra
cji rządowej. Umożliwi to tak
że  sprawowanie nadzoru 
nad j e j  wykonywaniem oraz 
zapewni stałe źródło finanso
wania. 

Ważnym elementem syste
mu będą organizacje pozarzą
dowe. Z uwagi na ich doświad
czenie i dorobek, przewidziano 
możliwość powierzenia im 
prowadzenia połowy spośród 
1500 punktów nieodpłatnej po
mocy prawnej. 

Pomocy takiej udzielać bę
dą adwokaci i radcowie praw
ni, a w szczególnie uzasadnio
nych przypadkach również 
aplikanci adwokaccy lub 
radcowscy z upoważnienia 
- odpowiednio - adwokata lub 
radcy prawnego udzielających 
nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Natomiast w punktach prowa
dzonych przez organizacje po
zarządowe porad będą mogli 
udzielać także doradcy podat
kowi oraz absolwenci wyż
szych studiów prawniczych 
(posiadający co najmniej trzy
letnie doświadczenie). 

Nieodpłatna pomoc prawna 
będzie udzielana w wyżej wy
mienionych punktach w prze
ciętnym wymiarze pięciu dni 

w tygodniu przez co najmniej 
cztery godziny dziennie. 

Pomoc prawna będzie pole
gać na: 
# udzieleniu informacji 
o obowiązującym stanie 
prawnym, przysługujących 
uprawnieniach lub spoczywa
jących obowiązkach; 
• przedstawieniu propozycji 
sposobu rozwiązania proble
mu prawnego; 
• pomocy w sporządzeniu 
projektu pisma w zakresie 
niezbędnym do udzielenia po
mocy prawnej (nie obejmuje 
pism procesowych w postępo
waniach przygotowawczym 
lub sądowym i pism w postę
powaniu sądowo-administra-
cyjnym - wówczas osoba 
uprawniona może wniosko
wać o ustanowienie pełno
mocnika z urzędu); 
# sporządzeniu projektu pis
ma procesowego o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub 
o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu.# 
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Czy to wirus, czy bakteria? 
# Odpowiedzi na to pytanie szuka każdy, kogo męczą katar, kaszel oraz podwyższona temperatura 

wilżone powietrze. Jednak nie 
zawsze t e  sposoby są na tyle 
skuteczne, b y  uchronić przed 
chorobą. Poza tym przeziębie
nie i grypa wywołane są przez 
wirusy a stosowanie antybioty
ków podczas takiej infekcji, nie 
tylko ich nie leczy, lecz wręcz 
naraża na działania niepożąda
ne i szybsze wytwarzanie opor
ności bakterii. 

Co zatem robić, kiedy orga
nizm zostanie zaatakowany? 
Dobre są leki przeciwwirusowe, 
wspomagające układ immuno
logiczny i łagodzące wszelkie 
dokuczliwe objawy. 

- Warto wybierać te prepara
ty OTC, które zawierają inozynę 
pranobeks jako substancję czyn
ną. Po terapii tymi lekami wiele 
infekcji jest zatrzymywanych 
w pierwszej fazie ataku wiru
sów. Jeśli już dojdzie do rozwo
ju  infekcji, często przebiega ona 
łagodniej i trwa krócej. Ponadto 
wzmocnienie układu odpornoś
ciowego chroni organizm nie 
tylko przed infekcjami wiruso
wymi ale też usprawnia odpo
wiedź na infekcje bakteryjne -
mówi prof. Piotr Jurkowski, ek
spert programu „Zdrowa ONA". 
- Warto zauważyć, że po poda
niu doustnym ok. 95 procent 
substancji czynnej ulega wchło
nięciu a lek dociera do większoś
ci tkanek i narządów wkrótce 
po dostaniu się do krwi. Prepa
raty zawierające inozynę, 
pranobeks wspomagają również 
pacjentów z osłabioną odpor
nością - dodaje. • 

ProHaktyka 

Wiktor Sawiuk 
50plus@polskapress.pl 

Infekcje wirusowe  to zakażenia 
wywołane przez wirusy, np. 
opryszczka, ospa wietrzna, gry
pa. Infekcje dróg oddechowych 
są najczęściej wywołane przez: 
rinowirusy, koronawirusy, wi
rusy grypy, paragrypy. 

Zakażenie wirusowe mają 
zwykle krótki ale bardzo inten
sywny przebieg. Infekcje wiru
sowe atakują najczęściej jesie
nią, zimą i wczesną wiosną, kie
dy nasz system odpornościowy 
jest osłabiony i bardziej podat
ny na wszelkie drobnoustroje. 
Ogólne osłabienie organizmu, 
dreszcze lub ból głowy, może 
wskazywać na atak wirusa. Je
śli do tych objawów dołącza su
chy kaszel, wodnisty i bezbar
wny katar oraz towarzyszy te
mu podwyższona temperatura 
(na ogół do 38°C), a gardło jest 
zaczerwienione i obolałe, lecz 
bez ropnej wydzieliny, możemy 
podejrzewać, że mamy do czy
nienia z infekcją wirusową. 

Infekcje bakteryjne to zaka
żenia wywołane przez bakterie -
najczęściej są to pneumokoki, 
paciorkowce. Są one odpowie
dzialne za zapalenie gardła, mig-
dałków, zatok, ucha środkowe
go, zapalenia oskrzeli czy płuc. 

Przebieg infekcji bakteryj
nych zwykle jest cięższy niż wi
rusowych. Infekcjom bakteryj-

Jak rozpoznać, czy zaatakowały nas wirusy, czy bakterie 

Objawy infekcji bakteryjnej: 
— gorączka powyżej 38,5 st. C 
— problemy z oddychaniem 
— katar śluzowo-ropny, kaszel mokry 

z odkrztuszaniem 
— wydzielina na migdałkach i czerwone 

zabarwienie śluzówek 
— bóle brzucha i głowy, czasami wysypka 
Objawy ataku wirusów: 
— stan zapalny błony śluzowej dróg oddecbff 
— przekrwienie, nacieki 
— katar - wodnisty, kaszel - suchy 

dreszcze, ból gardła, głowy 
— bóle stawów i mięśni, ból i zawroty głowy 
— bóle gałek ocznych, zaburzenia wzroku 

przy schylaniu się i prostowaniu 
— stan podgorączkowy, potem 3-4-dniowa 

gorączka do 38,5 C 
— brak apetytu, utrata poczucia smaku 

i powonienia. 

nym towarzyszy nieco więcej 
objawów jako powikłanie zaka
żeń wirusowych. Zakażenia 
bakteryjne atakują najczęściej 
w okresie zimowym lub wczes
nowiosennym, zdarza się, że 
bakterie atakują organizm osła
biony wcześniej przez wirusy. 
Poza bólem głowy i ogólnym 
osłabieniem, mogą pojawić się 

senność, apatia, bóle brzucha, 
brak apetytu, temperatura (mo
że przekraczać 38 st. C), dusz
ność, ból gardła. 

- Choć na pierwszy rzut oka 
rozpoznanie, która z infekcji 
- wirusowa czy bakteryjna - za
atakowała organizm wydaje się 
być proste, w rzeczywistości 
wiele osób ma z tym duży prob

lem. Przede wszystkim różnice 
pomiędzy tymi przypadłościa
mi są naprawdę bardzo subtel
ne, ponadto często dochodzi 
do wtórnych zakażeń bakteryj -
nych w przebiegu infekcji spo
wodowanej wirusami. W obu 
przypadkach mamy do czynie
nia z katarem, kaszlem i pod
wyższoną temperaturą a choro

ba w przypadku obu zakażeń 
przebiega bardzo podobnie. 
Istotne jest jednak, jakie leki zo
staną zastosowane - mówi dr 
Alicja Kamey, pediatra. - Ponad
to należy pamiętać, że każda in
fekcja wirusowa może przeisto
czyć się w zakażenie bakteryj
ne. Dlatego nie należy lekcewa
żyć żadnego przeziębienia i jak 
najszybciej zacząć je  leczyć. Pre
paratami, które mogą uchronić 
nasz organizm przed zakażenia
mi wirusowymi są leki wykazu
jące działanie zarówno przeciw-
wirusowe, jak i pobudzające 
układodpornościowy. Stosowa
nie tego typu preparatów np. 
w infekcjach dróg oddecho
wych znacznie łagodzi ich prze
bieg - wyjaśnia. 

Wesprzyj swój układ 
odpornościowy 
Za walkę z wirusami i bakteria
mi, a tym samym za bezpie
czeństwo naszego organizmu, 
odpowiada układ odpornościo
wy.  Rozpoznaje wirus,  który 
kiedyś atakował nasz organizm 
i wie,  jak sobie z nim radzić. 
Niestety, nie nabieramy takiej 
odporności jeśli chodzi o bak
terie. 

Aby choć trochę uodpornić 
się na wirusy, organizm potrze
buje „treningu". Poza farmako
logią zaleca się „hartowanie" 
organizmu, czyli np. przebywa
nie na świeżym powietrzu, po
zostawanie aktywnym fizycz
nie, nie przegrzewanie organi
zmu, dbanie o dobry sen i na

Czy wiesz, że... 

7 października ukazał 
się singiel Queen 
Ballada rockowa „We Are the 
Champions" pochodzi z albu
mu „News of the World" z 1977 
roku. W tym samym roku 
utwór napisany przez lidera 
grupy - Freddiego Mercury'ego 
- wydano na singlu razem 
z kompozycją „We Will Rock 
You". Obie piosenki należą 
do sztandarowych dzieł brytyj
skiego zespołu, a „We Are the 
Champions" jest do dziś grany 
przy okazji ważnych imprez 
sportowych. WG 

National Geographic 
zatrudnia 5-latka 
Hawkeye Huey pasję do foto
grafowania odziedziczył po oj
cu - Aaronie - który robi zdjęcia 
dla National Geographic. Syn 
dostał od ojca pierwszy profe
sjonalny aparat analogowy, gdy 
miał cztery lata. W ciągu półto
ra roku podróżowali po zachod
niej części Stanów Zjednoczo
nych, a mały fotograf zrobił po
nad tysiąc zdjęć. Prace młode
go Hawkeye'a pokazywane są 
na różnych wystawach. Wkrót
ce ukaże się album. WG 

Złożyła suknię 
ślubną sprzed 120 lat 
Panna młoda z Pensylwanii 
zdecydowała się założyć 
na swoje wesele suknię z końca 
XIX wieku. Pierwsza miała ją 
na sobie w 1895 roku Mary 
Lowry Warren. Odtąd każda 
kobieta z rodu wkładała j ą na 
swoje zaślubiny. Jedenasta jest 
Abigail Kingston. Początkowo 
martwił ją stan sukni, która mi
mo precyzyjnego wykonania 
była pożółkła i miała dziury. 
Udało się jednak doprowadzić 
ją do stanu sprzed 100 lat. WG 

Zdjęcie pokazuje 
prawdę o świecie 
Podczas ostatniej wizyty pa
pieża Franciszka w Stanach 
Zjednoczonych pewien dzien
nikarz udostępnił na jednym 
z portali społecznościowych 
ciekawe zdjęcie. Widać 
na nim grupę ludzi oczekują
cych na Ojca Świętego. Wszy
scy z telefonami komórkowy
mi w dłoniach. Z wyjątkiem 
jednej starszej kobiety, która 
spokojnie czeka na papieża, 
a tę chwilę zamierza zatrzy
mać w swojej pamięci. WG 

kultowe Porsche 
może być przeklęte 
Właścicielem modelu 550 
Spyder był James Dean, który 
jadąc nim zginął w wypadku. 
Samochód budził niepokój zna
jomych aktora. Wrak „małego 
łajdaka", jak ochrzcił go sam 
Dean, przysporzył nabywcom 
jego części, traktowanych jako 
pamiątka, samych nieszczęść. 
Część osób została ranna, nie
które zginęły w wyniku niesz
częśliwych wypadków. W1960 
r. wrak najprawdopodobniej 
został skradziony. WG 

Skonstruowali 
robota we Wrocławiu 
Specjaliści z Instytutu Infor
matyki, Automatyki i Robotyki 
Politechniki Wrocławskiej 
stworzyli nowego robota. 
Flash Mk n potrafi m.in. ro
zróżnić mowę w 20 językach, 
rozpoznać człowieka po twa
rzy i gestach i sprawdzać profil 
na facebooku. Robotowi nieob
ce jest wyrażanie emocji i ge
stykulacja. Flash Mk II ma 135 
cm wysokości i waży ok. 50 kg. 
Trafi na uczelnię 
w Edynburgu. WG 
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JUŻ ZA TYDZIEŃ W NASZYM TYGODNIKU 
4 W jaki sposób możesz się ratować, 
jeśli brakuje pieniędzy na opłacenie czynszu 
4 Listy Czytelników i odpowiedzi 
na ich pytania 

+ Rak jajnika i szyjki macicy: 
fakty i mity 
4 Nowe przepisy i aktualności ważne dla 
osób po 5 0  roku życia 
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Podjąłeś pochopną decyzję biorąc kredyt gotówkowy? To nie jest tragedia. Nie musisz się martwić, o ile 
od daty podpisania kontraktu nie minęło więcej niż dwa tygodnie. Tak przynajmniej wynika z zapisu ustawy 
o kredycie konsumenckim, która pozwala każdemu kredytobiorcy na odstąpienie od zobowiązania. 
czytaj też na www.strefabiznesu.pl 

Pieniądze 

Wystarczy grosz do grosza 
• Metodą na ograniczenie codziennych wydatków 
jest przygotowanie dokładnej listy zakupów 

# Możemy sporo zaoszczędzić, zwracając uwagę 
na bardziej energochłonne sprzęty domowe 

Oszczędzanie 

Jerzy Szych 
jerzy.szych@polskapress.pl 

Z badań wynika, że w 58% go
spodarstw domowych cały bu
dżet przeznaczany jest na bie
żące potrzeby. Jednocześnie 
ponad połowa z nas jest prze
konana, że nie odkładamy żad
nych pieniędzy, ponieważ ma
my ich za mało. Jak jednak 
wskazuje Expander, systema
tyczne oszczędzanie może roz
począć każdy z nas, redukując 
zbędne wydatki. 

Comiesięczne opłaty stano
wią ogromną część domowych 
wydatków. Przeciętne gospo
darstwo reguluje rachunki na 
sumę 920 zł. Jednak saspsoby, 
dzięki którym można ograni-

*» Ponad połowa z nas jest przekonana, że nie odkładamy żadnych pieniędzy, ponieważ mamy ich 
za mało. Jednak oszczędzanie może rozpocząć każdy z nas, redukując zbędne wydatki 

czyć wydatki  m.in. na prąd. 
Sporo możemy zaoszczędzić, 
zwracając uwagę  na energo
chłonne sprzęty. Należą do nich 
np. telewizor, konsola do gier, 
mikrofalówka. Gdy działają one 
w trybie uśpionym. Możemy 
zaoszczędzić te pieniądze, ko
rzystając z listew odcinających 
dostęp prądu lub czasowych 
wyłączników. - Warto zwrócić 
uwagę  również na te  media, 
których sprzedawcę możemy 
łatwo zmienić zauważa Jaro
sław Sadowski, ekspert 
Expandera. - Dostawcy 
intemetu czy operatorzy tele
fonii komórkowych rywalizują 
między sobą, na czym możemy 
skorzystać. Należy także zasta
nowić się nad tym, czy obecnie 
posiadany pakiet wykorzystu
jemy w pełni. Może się okazać, 
że przepłacamy za usługi. 

Poszukując oszczędności 
warto zacząć od analizy wydat
ków. Blisko 25% pieniędzy 
przeznaczamy na zakupy spo
żywcze. Co dziesiąta złotówka 
wydawana jest  na transport. 
5% budżetu pochłaniają ubra
nia i obuwie. 6,5% statystyczna 
rodzina poświęca na rekreację 
i kulturę. Aby sprawdzić, na co 
przeznaczamy najwięcej pie
niędzy, powinniśmy przez 1-2 
miesiące zapisywać wszystkie 
wydatki. Warto zajrzeć do hi
storii rachunku bankowego. 
W czasie zakupów często nie 
zwracamy uwagi na to, ile wy
dajemy, zwłaszcza jeśli do pła
cenia używamy kart, a nie go
tówki. Dopiero pod koniec mie
siąca okazuje się, że w domo
wym budżecie nie ma już środ
ków, które moglibyśmy prze
znaczyć na oszczędności. # 

ARTYKUŁ INFORMACYJNY ORANGE 

Rusza MegaMisja Fundacji Orange 
w szkolnych świetlicach 

Fundacja Orange star
tuje z nowym, waż
nym projektem spo
łecznym. Tym razem 
w ramach programu 

MegaMisja nawet 300 świetlic 
w szkołach podstawowych ma 
szansę na wzbogacenie swojej 
oferty zajęć oraz wsparcie dzie
ci w rozwoju umiejętności cy
frowych. Może z niego skorzy
stać wiele tysięcy uczniów. 

- Program MegaMisja pow
stał, by podnosić wiedzę i kom
petencje dzieci tak, aby stały 
się bezpiecznymi i świadomy
mi użytkownikami internetu 
i nowych technologii. W tym ce
lu Fundacja Orange oferuje 
świetlicom cykl rozwijających, 
nowoczesnych zajęć oraz me
rytoryczne wsparcie wycho
wawców - informuje Konrad 
Ciesiołkiewicz p,o. prezesa Fun
dacji Orange 

Z „Raportu otwarcia: 
MegaMisja" wynika, że zdaniem 
97 procent wychowawców 
świetlic nowe technologie są 
szansą na ciekawszą i łatwiejszą 
naukę dla dzieci. Jednocześnie 
80 proc. pedagogów obawia się 
zagrożeń, jakie może nieść nie-

t Misia 
r. # 

odpowiednie korzystanie z tech
nologii cyfrowych. W uniknięciu 
pułapek mogących czyhać 
na młodych użytkowników ma 
pomóc poznanie zasad bez
piecznego internetu, ochrony 
prywatności, udostępniania 
treści w sieci, a także nauka edy
cji prostych grafik, dźwięków i fil
mów przez dzieci w wieku 6-10 
lat. Dla wychowawców będą 
przygotowane odpowiednie in
struktaże i scenariusze zajęć. 

Program MegaMisja 
ma podnosić kom
petencje uczniów 
w dziedzinie tech
nologii cyfrowych 

Aktywności będą opierać 
się na mechanizmie rywaliza
cji. Zadania będą miały formę 
fabularyzowanej gry, która 
przeniesie dzieci do cyfrowego 
laboratorium. W ramach 
MegaMisji będą chronić je 
przed działaniem „psotnika", 
ucząc się przy tym cennych za
sad korzystania z sieci i tech
nologii. Realizując wyzwania, 
grupy dzieci gromadzić będą 
punkty i wymieniać je na nagro
dy dla świetlicy w postaci 
tabletów, aparatów cyfrowych, 
laptopów, książek, gier eduka
cyjnych, materiałów plastycz
nych. 

Taka zabawa dobrze przygo
tuje najmłodszych do życia 
w świecie nowoczesnych tech
nologii, a szkołom da szansę 
na zwiększenie atrakcyjności 
oferty edukacyjnej oraz popra
wienie wyposażenia świetlic. 

Szkoły, którym uda się za
kwalifikować do programu, cze
ka dziesięciomiesięczna współ
praca z Fundacją Orange. Do
celowo ma w nim wziąć udział 
ok. 300 placówek. Wychowaw
cy świetlic działających w szko
łach podstawowych mogą skła

dać zgłoszenia do programu 
do 16 października 2015 
na stronie www.megamisja.pl 

Fundacja Orange już od 10 
lat realizuje autorskie progra
my społeczne. W jej działania 
zaangażowanych jest ponad 3 
tysiące wolontariuszy. Od 2005 
roku Fundacja przeznaczyła 
ponad 150 min zł na inicjatywy 
społeczne. Jej wolontariusze 
przeszkolili 30 tys. dzieci z za
sad bezpiecznego internetu, 
a 290 tys. nauczyło się ich dzię
ki kursom e-learningowm. 

Dzięki Fundacji ponad 5 min 
ludzi skorzystało z internetu 
w bibliotekach gminnych, 4 min 
uczniów korzysta z niego na co 
dzień w szkołach. To znaczący 
pozytywny wpływ na edukację 
młodych Polaków. Fundacja 
wspomogła ponadto 1000 
szpitali i ponad 900 organiza
cji w Polsce. 

Wychowawcy świetlic 
szkolnych mogą składać 
ogłoszenia do MegaMisji 
do 16 października 2015 r. 
na stronie 
www.megamisja.pl 

Czy wart jesteś tylko 
tyle, ile masz na koncie 
i ile zdołasz kupić 

Kto nie wierzy w siebie, ten 
musi wierzyć w pieniądze. Tyl
ko one mogą poprawić jego 
samoocenę, pod warunkiem, 
że je zdobędzie. 

opr. Jerzy Szych 
jerzy.szych@polskapress.pl 

Jeśli masz  mniej  pieniedzy 
od innych wpadasz w e  frustra
cję. Dlaczego? Przewrotnej od
powiedzi na to pytanie udzie
lili psycholodzy. Ich zdaniem 
ze szczególną gorliwością go
nią za dobrami materialnymi 
ci, którzy wątpią w swoją war
tość. Jednym słowem materia
liści to osobnicy zakomplek-
sieni, niepewni siebie i pozba
wieni spokoju wewnętrznego. 

Podłożem wielu podejmo
wanych przez nich działań jest 
tkwiące w ich psychice prze
konanie, że są gorsi od innych. 
Kupione dobra i zyskane tytu
ły dają prestiż, tłumiąc w ten 
sposób kompleks niższości 
twierdzą psychologowie Uni
wersytetu  Stanowego Ohio. 
Dalecy są jednak od twierdze
nia, że każdy człowiek majęt

n y  cierpi na poczucie niskiej 
wartości. Należy tu rozróżnić 
dwie postawy pozytywną i ne
gatywną. Jeśli ktoś kupuje ja
kąś  rzecz dlatego, że  chce ją 
mieć, nie zwracając uwagi  
na  opinię innych, postępuje  
w zgodzie ze sobą. Jednak wie
le  osób gromadzi dobra, aby 
zyskać szacunek w oczach in
nych. 

Naukowcy przeprowadzili 
wiele badań, które przekonały 
ich, że osoby wątpiące w swo
j e  możliwości finansowe mają 
skłonność do oceniania innych 
na podstawie kryteriów mate
rialnych. To reakcja obronna. 
Po prostu, nie wierzą, że ktoś, 
kto ma mniej dóbr, może być 
zadowolony z siebie. 

Skrajnym przejawem po
s t a w y  materialistycznej j e s t  
pogarda wobec ludzi biedniej
szych. Wiele osób leczy w ten 
sposób własne kompleksy. 
W badaniach wzięło udział kil
kuset  studentów. Wypełnili 
oni kwestionariusze z niezli
czoną ilością pytań dotyczą
cych ich psychiki. Analiza 
wskazuje, że im mniej ludzie 
doceniają siebie tym większą 
wagę przywiązują do dóbr ma
terialnych. e 
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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. 

Jogurt w wielu odsłonach 
Szczecińska fabryka jogurtów Yogo Factory zgłosiła do naszego konkursu produkt oparty 

na tradycyjnych i naturalnych składnikach. 
starczają białko, wapń i witami
ny. 

- Uczestnictwo w plebiscy
tach to przede wszystkim do
skonała akcja promocyjna jak 
również szansa na większą 
rozpoznawalność marki - przy
znaje prezes Yogo Factory. - Du
żą skuteczność reklamy gwa
rantuje fakt iż promocja plebi
scytu tak jak w przypadku Na
sze Dobre z Pomorza odbywa 
się nie tylko na łamach „Głosu" 
ale także w Internecie, dzięki 
czemu mamy możliwość za
prezentowania swoich produk
tów szerszej liczbie potencjal
nych klientów nie tylko w re
gionie. Kolejnym atutem jest  
możliwość zapoznania się  
z ofertami pozostałych firm 
biorących udział, nawiązania 
nowych kontaktów, współpra
cy.# 

szejki, świeżo wyciskane soki, 
smoothie' s,  herbaty Bubble 
Tea. Oferta obejmuje również 
bardzo szeroki wybór świeżych 
dodatków oraz menu dla naj
młodszych. 

Dodajmy, że Yogo Factory to 
najdynamiczniej rozwijająca się 
siec jogurterii w Polsce. Jogurty 
mrożone zawierają 2/3 natural
nego jogurtu i 1/3 niezbędnych 
komponentów a lody produko
wane są z pełnego mleka. - Suk
ces produktów sieci to efekt 
wieloletnich doświadczeń i pra
cy na najwyższej jakości skład
nikach jak i niesłabnącej chęci 
dążenia do doskonałości - pod
kreśla Piotr Boba, prezes spółki 
Yogo Factory. - W odróżnieniu 
od firm konkurencyjnych jogur
ty  z Pomorza są tworzone 
w oparciu o naturalne składniki 
dlatego są lekkie, zdrowe, do-

Pkbpsyl  

Piotr Jasina 
piotr.jasina@polskapress.pl 

- Dokładamy wszelkich starań 
aby smak i wartości naszych 
produktów były oparte na tra
dycyjnych i naturalnych skład
nikach - zapewnia Piotr Boba, 
szef spółki Yogo Factory. -
W procesie produkcji wykorzy
stujemy świeże mleko i natural
ny jogurt. Nasz zespół tworzą 
ludzie będący pasjonatami 
zdrowych trendów żywienio
wych. Każdego dnia przyświe
ca nam idea hasła 
Fresh&Healthy. Nasze produk
ty stanowią doskonałą alterna
tywę dla kalorycznych lodów, 
są doskonałym wyborem osób 
ceniących smak świeżego jo

gurtu jako niskokalorycznej 
chwili przyjemności. 

Wszystkie produkty sieci 
Yogo Factory są tworzone i opi
niowane przez specjalistów 
branży, dzięki czemu udaje się 
uzyskiwać istotną przewagę 
konkurencyjną na rynku. 
Klientami sieci są zarówno 
dzieci i młodzież, którzy cenią 
pyszne dodatki przygotowane 
z myślą o nich, jak i osoby 
w średnim i starszym wieku, 
dla których coraz większe zna
czenie ma zdrowy styl życia. 

Sieć Yogo Factory oferuje  
szeroką gamę produktową 
opartą na unikalnych receptu
rach. W ofercie znajdziemy 
wiele niskokalorycznych i bez
tłuszczowych produktów, 
m i n .  jogurty mrożone, jogurty 
naturalne ze świeżymi dodat- •Sieć Yogo Factory oferuje szeroką gamę produktową opartą 
kami (my musli), koktajle,  na unikalnych recepturach 

naszeDOBRE 
Z P O M O R Z A  

Oddaj głos na swojego kandydata 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46zł z VAT) Otoki: NDP.16 nasze DOBRE 

Z P O M O R Z A  
Oddaj głos na swojego kandydata 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46zł z VAT) o treści: NDR17 

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

Dowozimy meble pod wskazany adres -
dodatkowo świadczymy usługi wnoszenia 

i montażu mebli na życzenie klienta. 

www. , com.pl 

PRODUCENT 

BLACHY 
TRAPEZOWEJ 

www.szwedzMe-blachy.pl KARŻCINO 30A 76-200 SŁUPSK 

tel. 505 171 521, tel. 59 842 87 28, tel. 59 842 87 29 
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Meble na c z a s i e  

76-200 Słupsk, ul. Banacha 6A, Hala Pod Wieża, I piętro, tel. 59 84 00 939 
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Bezdotykowe i zbliżeniowo 
BKF stworzyło innowacyjny system płacenia za myjnie za pomocą PayPass oraz Qr-code. I taką usługę 

zgłoszono do plebiscytu Nasze Dobre z Pomorza. 

Plebiscyt 

Piotr Jasi na 
piotr.jasina@polskapress.pl 

„Myj bezdotykowe, płać 
zbliżeniowo", to  hasło prze
wodnie BKF PAY czyli ultrano
woczesnego sposobu płacenia 
za mycie pojazdu. System opar
to na wyjątkowo popularnych 
transakcjach bezgotówkowych. 

BKF stworzyło więc inno
wacyjny  system płacenia 
za myjnie za pomocą PayPass 
oraz Qr-code, co eliminuje 
problem braku drobnych 
na mycie auta. 

- Wystarczy zbliżeniowa 
karta VISA bądź Master Card -
wyjaśnia Patrycja Biedulewicz, 
specjalista ds. marketingu BKF. 
- Dzięki zamontowanemu 
przy stanowisku mycia, bądź 
przy słupku płatniczym, termi
nalowi wystarczy jedynie wy
brać kwotę i zbliżyć kartę żeby 
w szybki i prosty sposób zapła
cić za usługę. Natomiast dzięki 
Qr-code możemy zapłacić 

wodność, niska awaryjność 
oraz najnowocześniejsze roz
wiązania technologiczne. 

Potwierdzają to liczne na
grody: Produkt Roku 2006  
i Produkt Roku 2004, przyzna
ne na prestiżowych targach Sta
cja Paliw oraz tytuł Myjni Roku 
przyznany na  targach Stacja 
i Biznes Przyszłości w 2015 ro
ku. 

BKF wprowadza ciągle in
nowacje. Obecnie w ofercie 
BKF można znaleźć nie tylko 
innowacyjne myjnie samocho
dowe, ale również wszystko 
do sprzątania (chemia, odku
rzacze, maty wejściowe itd.). 
Stworzono nowy dział eBKF -
zajmuje się tworzeniem opro
gramowania. Specjalnością 
eBKF jest wdrażanie rozwiązań 
przyspieszających procesy 
w firmie. 

Obecnie f i rma zatrudnia 
około 140 pracowników. - BKF 
to przede wszystkim ludzie, 
którzy w niej  pracują! - pod
kreśla prezes Piotr Andrzejew
s k i . #  
©® 

• Myjnie BKF wyróżnia najwyższa jakość, niezawodność, niska awaryjność oraz 
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne 

za mycie za pomocą telefonu, zawsze przy sobie. Płatność zaj- już w ekspresowym tempie za-
Taką możliwość daje zainstalo- muje krótką chwilę. BKF Pay to płacić za mycie auta. Nieba-
wanie w smartfonie aplikacji bezpieczne, proste i niezwykle w e m  myjnia BKF przy ul. Za-
skycash. Dzięki takiemu roz- wygodne rozwiązanie, wadzkiego będzie mogła po
wiązaniu wystarczy telefon ko- W szczecińskiej myjni bezdoty- chwalić się autorskim system 
mórkowy, który każdy z nas ma kowej przy ul. Modrej można płatności PayPass dedykowa

nym specjalnie do myjni  bra
mowej. 

Korzenie firmy BKF sięgają 
1990 roku. W 2006 roku szcze
cińska firma przekształciła się 
w niezależną spółkę BKF Myj
nie, zorientowaną na produk
cję i dystrybucję myjni bezdo
tykowych na terenie Polski i po
za j e j  granicami (BKF jest nr 1 
w sprzedaży myjni na rynek ro
syjski). Firmą zarządzają Piotr 
Andrzejewski oraz Klaudia 
Fedorowicz-Andrzejewska. Oni 
w 2009 roku uruchomili nowy 
dział projektowy, oparty na naj
zdolniejszych absolwentach 
Politechniki Szczecińskiej 
(obecnie ZUT). 

Na rynek wprowadzono 
urządzenia z szeregiem inno
wacji, w tym z autorskim syste
mem kontroli poprzez internet. 
Odnotowano znaczne zwięk
szenie sprzedaży, a firma wysu
nęła się na  pozycję lidera 
w branży. Najnowszej genera
cji urządzenia spełniają wymo
gi  rynku motoryzacyjnego 
na świecie. Myjnie BKF wyróż
nia najwyższa jakość, nieza

71 nasze DOBRE Oddaj glos na swojego kandydata i i n n  1 1  
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Kompleksowy odbiór odpadów 
Spółka Remondis działa na terenie Szczecina, Świnoujścia i okolic. Dysponuje bardzo nowoczesną 

bazą, sprzętem, magazynami. 

Plebiscyt 
Piotr Jasina 
piotr.jasina@polskapress.pl 

Monika Wierzbicka, dyrektor 
spółki Remondis Szczecin pod
kreśla, iż firma oferuje odbiór 
przeróżnych rodzajów odpa
dów. 

- Posiadamy zezwolenia sta
rostwa na transport i zbiórkę 
blisko 1000 kodów odpadów 
przy katalogu niewiele przekra
czającym tę  liczbę - wyjaśnia. -
Praktycznie więc odbieramy 
zmieszane odpady komunalne, 
tzw. surowce wtórne a więc pa
pier, tworzywa sztuczne, szkło. 
Odbieramy również bardzo sze
roką paletę odpadów przemy
słowych oraz niebezpiecznych, 
powstających w efekcie działal
ności produkcyjnej. 

Nowoczesna 
i rozbudowana baza 
Remondis dysponuje również 
szeroką gamą pojemników 
do zbiórki odpadów, o pojem

• Firma posiada bardzo nowoczesną i rozbudowaną bazę w Szczecinie i Świnoujściu. W stolicy 
regionu park maszynowy stanowią 62 specjalistyczne pojazdy 

ności od 8 0  litrów nawet do 33 
metrów sześciennych. 

Firma posiada bardzo nowo
czesną i rozbudowaną bazę 
w Szczecinie i Świnoujściu. 

W stolicy regionu, przy ul. Jani
ny Smoleńskiej ps.  „Jachna", 
park maszynowy stanowią 62 
specjalistyczne pojazdy w świ
noujściu natomiast spółka ma 

do dyspozycji 42 specjalistycz
ne pojazdy. 

Remondis jest także znaczą
cym pracodawcą. W szczeciń
skiej siedzibie spółki zatrudnia 

140 pracowników i kolejnych 
64 w Świnoujściu. 

- Mamy też grono stałych 
kooperantów, świadczących 
na  rzecz naszej spółki różne 
usługi, jak chociażby serwis na
szych pojazdów, naprawy po
jemników, usługi wulkaniza
cyjne, sortowanie odpadów itd. 
- dodaje dyrektor spółki 
Remondis Szczecin Monika 
Wierzbicka. - To jest kolejnych 
kilkadziesiąt miejsc pracy. 

Fachowe doradztwo 
dla przedsiębiorców 
Remondis zapewnia także 
klientom doradztwo w obsza
rze gospodarki odpadami. 

Specjaliści spółki podpowia
dają przedsiębiorcom, jakie 
frakcje powinni segregować, 
jak to dokumentować na wypa
dek chociażby kontroli upo
ważnionych do tego instytucji. 

Przypominają również 
przedsiębiorstwom o obowiąz
ku archiwizowania dokumen
tów potwierdzających odbiór 
odpadów przez upoważnione 
do tego firmy. 

Edukacja to jeden 
z priorytetów firmy 
Firma przykłada dużą w a g ę  
do aspektów edukacyjnych. 

Zaprasza na przykład ucz
niów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, studentów, ale 
i przedszkolaków, by zapozna
wać  ich z tematyką ochrony 
środowiska, działań proekolo
gicznych, recyklingu, segrega
cji, pokazywać jak taka firma 
działa na rynku. 

Wsparcie dla inicjatyw 
społecznych 
- Jesteśmy członkiem Towarzy
stwa Przyjaciół Muzeum Naro
dowego w Szczecinie - dodaje 
dyrektor Remondis Szczecin 
Monika Wierzbicka. - Nasza fir
ma oprócz podstawowej dzia
łalności angażuje się bowiem 
w rożnego rodzaju inicjatywy 
społeczne, kulturalne. 

Jesteśmy też jednym z fun
datorów Fundacji Akademia 
Sztuki, której głównym celem 
jest wspierania studentów tej 
placówki. # 
©® 
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Wspierajcie lokalne firmy głosami 
Trwa drugi etap ósmej edycji plebiscytu Nasze Dobre z Pomorza - wybór najlepszych produktów, 

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

Plebiscyt 

Joanna Boroń 
joanna.boron@gk24.pl 

To właśnie czytelnicy 
i internauci zdecydują do kogo 
trafi jedna z cennych statuetek. 
Rok temu głosami czytelników 
i internautów zwyciężyło Piwo 
Jasne Zdrojowe produkowane 
przez połczyński browar 
Fuhrmann. W tym roku zeszło
roczny zwycięzca stał się part
nerem naszego plebiscytu. 

O wygranej - prócz czytel
ników - zdecydują oczywiście 
eksperci. Laureaci konkursu zo
staną wyróżnieni znakiem ja
kości Nasze Dobre z Pomorza. 
Znak ten będą mogli wykorzy
stywać do dalszej promocji 
swoich produktów, czy usług 
przez kolejne dwa lata. Jak wie
my, znak jakości jest coraz bar
dziej rozpoznawalny wśród 
konsumentów i jednocześnie 
jest dowodem na to, że firma, 
która wprowadziła na rynek da
ny produkt jest godnym zaufa-
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• 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 

nia partnerem gospodarczym, 
spełniającym wyśrubowane 
standardy jakości i stosującym 
w codziennej działalności do
bre praktyki biznesowe. Dla 

firm startujących w konkursie 
to  cenne wyróżnienie. Prócz 
prestiżu jest  jeszcze jeden 
aspekt wygranej - zwycięzcy 
otrzymają też vouchery 

na kampanie reklamowe warte 
20  tysięcy złotych. Uroczyste 
zakończenie naszego plebiscy
tu odbędzie się w Filharmonii 
Szczecińskiej.# 
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NDP.68 P.U.H AZ-Orion Zbigniew Nejman 2219 
Kompleksowa obsługa samochodów osobowych 

NDP.26 CHU Manhattan  1867 
Targowisko 

NDP.34 Best Profit  Nieruchomości 1812 
Kompleksowa obsługa i doradctwo 
przy sprzedaży i zakupie nieruchomości 

NDP.51 Pensjonat Mar ina M i e l n o  1304 
Organizacja imprez i usługi cateringowe 

NDP.3 PSS Społem w Słupsku 1127 
Bary Mleczne-wieloletnia tradycja utrzymująca 
jakość,domowy smak i konkurencyjną cenę 

NDP.24 Biuro Podróży Eskapada 1063 
Ogólnopolski System Informacji Turystycznej 
www.urloplandia.pl 

NDP.42 ZZO „Czysta Błękitna Kraina" ' 836 
Ścieżka ekologiczna 

NDP.44 Mirex 768 
Nowatorskie rozwiązania ze szkła 

NDP.36 Atel ier Tatoo 748 
Tatuaże, piercing kids 

NDP.67 Centrum Rekreacji FORMA 707 
nowoczesne studio fitness i siłownia 

Aby oddać głos wyślij na numer 72355 SMS o treści: NDP.X, 
gdzie X to numer kandydata. Koszt SMS-a: 2,46 z VAT. 
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Serdecznie zapraszamy do naszego 

- ulica Jaracza 12 w Słupsku. 

W POBLIŻU: 

• PRZEDSZKOLA GALERIA 
l SZKOŁY* SZPITAL, APTEKI 

m BOISKA ! TERENY ZIELONE 

„MAT-BET" P.Z. Sp. z o.o. 

teł. 59 842 70 38 

www.matbet.com.pl • 
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Drobne Jak zamieścić ogłoszenie drobne: 
• W Biurze Ogłoszeń: 94 347 3516 
• Wcnodząc na portal: nadaj-pl 

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

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

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

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

IBANK KWATER 
• ZWIERZĘTA 
• ROŚLINY. OGRODY 

• MATRYMONIALNE 
• RÓŻNE 
• KOMUNIKATY 

• ŻYCZENIA 
/PODZIĘKOWANIA 

• GASTRONOMIA 

l ROLNICZE 
l TOWARZYSKIE 

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

f inanse  biznes 
kredyty, potyczki 

• ! ! ! !  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) 

• BIURO KREDYTOWE, Koszalin, 

# EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy 
do 25.000 zł! 668139924. 

# GOTÓWKA od ręki, 793-335-590. (GK) 
KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38. 
(GP) 
# Pożyczasz 500 zł na 15 tyg. Oddajesz 
tylko 694,91 zł. Dzwoń 22/123-00-00 
(GK) 
# Pożyczka, chwilówka dla każdego, 
dojeżdżamy 728913822. (GS) 
# Pożyczki do 150.000 zł, również pod 
weksel, tel. 56/660-80-41. 
#Szybka pożyczka: Bobolice 
664-026-812 (GK) 
# Szybka pożyczka: Darłowo 
518-016-178 (GK) 
# Szybka pożyczka: Koszalin 
784-910-306 (GK) 

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

Wszystkie banki i parabanki 
w jednym miejscu, bez BIK i KRD 
. Słupsk CH Wokulski BOX 50, teL 
503951600. (GP) 

• • • • • • • • • • • • I  

handlowe 
materiały budowlane 

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

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

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

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

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

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

Drewno kominkowe, buk 785-608-313 
(GK) 

# DREWNO kominkowe, tel. 600880776. 
(GP) 

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

komunikaty 
# Legitymacja studencka U-3863. (GK) 

matrymonialne 
* Biuro Serenada. 510580466. (GP) 

motoryzacja 
auto kupno 

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

s ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! A u t o  
skup - najwyższe ceny, tel. 535-651-510. 
(GK) 
# !  Auta i busy T-4 powypadkowe kupię, 
sprzedaż części, tel. 504-672-242. (GS) 
Auto skup wszystkie, 695-640-611. 
(GP) 
sAutokasacja - 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, t e l  5364)79-721. (GS) 

auto sprzedaż 

# Mercedes 308,1995r., faktura, 5000zł, 
tel. 59/8428736. (GP) 
eSmart, benzyna, półautomat, 1999. 
Koszalin, tel. 608-484-078. (GK) 
# WWW.MAX-CAR.PL 94/346-59-63. 
(GK) 

przyczepy, naczepy 

! ! ! ! !  WYPOŻYCZALNIA przyczep, 
Koszalin, uL Mieszka 124, zenitbau.pl 
tub, teL 94/348-43-94. (GK) 

K015012329G 

n a u k a  
języki obce 

«ANGIELSKI, 94/345-01-52. (GK) 

korepetycje 

• "DE-EM" korepetycje, (94)348-0-347. 
(GK) 
Matematyka, angielski, 787-701-912. 
(GK) 
# MATEMATYKA, chemia. 605-398-165. 
(GK) 

nieruchomości 
mieszkania - sprzedam 

* "OMEGAwyceny, obrót 
Słupsk, ul. Starzyńskiego 11. 
teł. 59 8414420,601654572 
www,niemchomoscLsluj2sk.pl'\ (GP) _ 

* 2  pok, blok, 139 tyś Gama 
530-736-136. (GK) 

kupię 

# 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 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-POK. umeblowane 502-384-484. 
(GK) 
# 3-pokojowe umeblowane, 698-223-190 
(GK) 
e Kawalerka. Koszalin, 502-588-305. 
(GK) 
# Mieszkanie do wynajęcia, 
889-578-271. (GK) 
# Pokój chłopakom tanio 94/345-81-25. 
(GK) 
# Pokój studentce, tel. 668-846-755. 
(GK) 

A B A K U S  
pilnie poszukujemy mieszkania 

Z-pokojowego do II piętra 
w rej. Przylesia lub Na Skarpie 

Klient płaci gotówką 
ZADZWOŃ 

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

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

94 345-22 75 

bezczynszowe, nowsze 
budownictwo, 1-pok., 

rej. Karłowicza, 92.000,-
3-pok. (60), duża loggia, 

wysoki parter, rej. Staszica, 
tylko 189.000,- OKAZJA 

tylko 3000zł/mL tanie 4-pok., 
możliwe szybkie wydanie, rej. 
Staffa, 175.000,-do negocjacji 

TANIE 2-pok., z balkonem, 
blisko Centrum, 115.000,-
klucze w biurze - OKAZJA 
nowe, w pełni wyposażone, 

budynek z windą, 3-pok. (67), 
rej. Zientarskiego, 297.000,-

4-pok., po remoncie, 
z balkonem, II piętro, 

rej. Wańkowicza, 219.000, 
dom wolno stojący dla 

2 rodzin (osobne wejścia), 
Rokosowo, 507.000,-

# Pokój wynajmę Słupsk, tel. 602665650. 
(GP) 
# Pokój z kuchnią, centrum, 795-151-009 
(GK) 
• Pokój, tel. 530-301-392. (GK) 

lokale użytkowe - do wynajęcia 

• ! ! ! !  Hale 100 i 300 mkw 606-614-218. 
(GK) 
• Lokal 30 m2 ul. Piłsudskiego, różna 
działalność, tel. 508-153-022. (GK) 
• Magazyny 695635293. (GK) 

lokale użytkowe - wynajmę 

• Do wynajęcia Hale 100-600m, plac, 
wiaty, ul. Szarych Szeregów, Koszalin, 
Tel.94/34-11-587. (GK) 
POSZUKUJĘ LOKALI, DZIAŁEK 
HANDLOWYCH 
PRZY GŁÓWNYCH CIĄGACH 
PIESZYCH W MIELNIE - UNIEŚCIU, 
DĄBKI, SARBIONOWO, CHŁOPY, 
537-955-466 (GK) 

działki, grunty - sprzedam 

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

# Działki budowlane Koszalin, kontakt 
po 17-tej, 506-075-101. (GK) 
•Sprzedam działki nad jeziorem 
w Siecinie w cenie od 18 zł/m2 

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

garaże 

REKLAMA 

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

K O J C E  d l a  P s ó w  

Najniższe 

Różne wymiary 

Transport i montaż 
cały KRAJ 

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

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

# GARAŻE blaszane Promocja 
konstr. ocynk www.partnerstal.pl 
91/4435187,94/7216183,79871Q329*_ 

praca 

• ! ! ! ! ! ! !  Kelnerkę/ra tel. 602-133-125. 
(GK) 
• ! !  Rozwóz pizzy, z autem 602-133-125. 
(GK) 
UUOpiekunki do Niemiec, 
730-340-005. (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) 
• Dekarza i pomocnika 604-374-268. 
(GK) 
» Do polbruku tel. 609-742-703. (GK) 
• Do prac budowlanych i dociepleń, 
515-937-498. (GK) 
Do produkcji domków szkiełetowych-
drewnianych, 668-309-281. (GK) 
• Firma Hako Technology zatrudni 
tokarza - ślusarza do działu budowy 
oprzyrządowań. Tel. 94 347 04 04, e-mail 
info@hakotech.pl (GK) 
FIRMA PROMAR producent 
urządzeń ze stali nierdzewnej 
zatrudni: ślusarzy i spawaczy TIG 
z doświadczeniem 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) 
• HOTEL Monika zatrudni 
recepcjonistkę z j. ang łub j. niem, 
Koszalin 504-038-644 lub CV na adres: 
hotel@hot.pl (GK) 

• Kierowca C+E (kraj) tel. 502-106-900 
(GK) 

• Kierowca cysterny przewóz paliw 
3800 brutto, Koszalin, tel. 607-037-193. 
(GK) 
• Kierowca kat. C+E w transporcie 
międzynarodowym, 501678935. (GP) 
• Kierownik Spawalni 605-129-435. (GK) 

• Kucharza - doświadczenie, 
zatrudnimy, Hotel Trawa Koszalin, 
512-373-660 (dzwonić 14.00-17.00). 
(GK) 
• Młody do pracy fizycznej 695-088-150. 
(GK) 
• Murarzy, 503-440-880. (GK) 
• Murarzy, do wykończeń, 510-125-131 
(GK) 
• Murarzy. Słupsk, tel. 512346676. (GP) 
• Ogrodnika-Złota rączka okolice 
Duninowo -Postomino tel. 784 214 891 
.(GP) 
• Operator Prasy CNC 605129 435 (GK) 
Podwykonawców do budowy 
domków z konstrukcji szkieletowej 
668-309-281.(610 
• 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 teł. 
0046-735-749-418 lub 535-050-563 (GS) 

• Pracowników produkcji bez 
doświadczenia -zatrudnię, tel 601619 
500 (N) 

• Przychodnia Lekarska VITA zatrudni 
lekarza do pracy w podstawowej opiece 
zdrowotnej. Zainteresowanych pracą 
prosimy o kontakt z Maciejem Jakubem 
Mielczarkiem Koszalin Al. Monte 
Cassino 13. tel. 94/34-77-200/201. (GK) 

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

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

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

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

• Stoli Polska Sp. z o.o. zatrudni: 
spawacza z uprawnieniami 
spawania metodą MIG i MAG 135, 
mile widziane umiejętności obsługi 
robota spawalniczego, mile widziane 
uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych i suwnic. Oferujemy: 
aktrakcyjna płącę, pracę na pełny 
etat, świadczenia socjalne. Praca 
trójzmianowa w Słupsku ul. Bałtycka 
10C, teł. 59/848-39-61. (££>-

Tapeciarza i do prac 
wykończeniowych zatrudnię. Tel 
668-309-281. (GK) 

s 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 uł. Słowiańska 17/111. 
(GK) 

• Zatrudnię STOMATOLOGA, 
e 883-944-840 (N) 
Zatrudnimy sprzedawcę 
samochodów 
Salon TOYOTA Koszalin uLOkrężna 
4-6 
CV prosimy składać osobiście 
w siedzibie firmy. (GK) 

szukam pracy 

•Sprzątanie mieszkań tel. 733-115-274 
(GK) 

• Pracuj jako opiekun seniorów 
z Promedica24! Niemcy, Anglia, Polska. 
Legalnie, bezpiecznie, od zaraz! Teł. lub 
SMS praca tel. 609113333. 

rolnicze 

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

• Sprzedam ciągnik MF z turem, 
16500 zł tel. 504-368-497. (GK) 

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

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

• KUPIĘ łubin, wykę, peluszkę, grykę 
tel, 604250237 (N) 

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

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

• !!!!!! NAGROBKI NajtanifijJWyprzedaż 
z wystawy! Postawimy do 1 Listopada 
u l  Dąbrowskiej 5 (od Piłsudskiego), 
59/8430630,609-137-131. (GP) 

• DETEKTYW 790320486; 513129851 
(GK) 
eDETEKTYW-KOSZALIN.PL, 
602-601-166. (GK) 

wsm™ 
TSkSd Techniki Próżniowej 
„TEPWSA 
ul. Pmmy$łowa 5,79*216 Komiln 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert 
na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 

Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A. posiada oddział zagraniczny w RFN. 
Oferty powinny zawierać: 
1. informację o firmie, jej kierownictwie, opis dotychczasowego doświadczenia 

zawodowego firmy, 
2. listę referencyjną przedsiębiorstw/jednostek, w których przeprowadzono 

badania sprawozdań finansowych, 
3. proponowaną cenę za badanie sprawozdania finansowego, 
4. ustalenie terminu badania w okresie do 16.05.2016 r. 

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert 
w kopertach z dopiskiem 

„Sprawozdanie 2015" w terminie do 23 października 2015 r. pod adresem: 
Zakład Techniki Próżniowej „Tepro" S A ,  ul. Przemysłowa 5,75-216 Koszalin. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (94) 343-24-81 wewn. 500. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.nadaj.pl
http://WWW.MAX-CAR.PL
http://www.abakus-nieruchomosci.pl
http://www.konstal-garaze.pl
http://www.partnerstal.pl
mailto:info@hakotech.pl
mailto:hotel@hot.pl
mailto:hurtowniatecza@interia.pl
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«Skup książek, płyt muzycznych. 
Dojazd. Gotówka. Tel. 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) 

# ! ! ! ! ! ! !  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) 

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

e Basia 797-221-767 (GP) 

# DOJRZAŁA 40-stka 500-362-030 (GP) 

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

# Mała Lilii lOOzł Słupsk 506077600 (GP) 

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

# Ukrainka 80zł Słupsk 732974766. (GP) 

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

SZWIARIOWANA 40-tka, 507-037-681. 
(GK) 

turystyka 
wycieczki 

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

LAMA K015012716A 

usługi 

KSM „NASZ DOM" w Koszalinie 
ogłasza przetarg nieograniczony na 

WYKONANE IZOLACJI PRZYZIEMIA 
i STROPU PIWNICY ORAZ OCZYSZCZENI 

li USZCZELNIENIE DACHU 
W BUDYNKU WSPÓLNOTY 

MIESZKANIOWEJ PRZY UL. MONIUSZKI 7 
W KOSZALINIE 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu 
dostępna jest na stronie: 

www.naszdom-koszalin.pl 

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) 

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

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

budowlano-remontowe 

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

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

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

!!! MALOWANIE, remonty 500-354-255 
(GK) 

# !!!CYKLINOWANIE bezpył. 508696932 
(GP) 

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

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

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

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

# Dachy- naprawy, malownie 
723-833-395 (GK) 

# Dachy-dekarstwo 94/3412184 (GK) 

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

s MINIKOPARKA kopanie i kucie betonu. 
zenitbau.pl 
lub Koszalin, tel. 94/342-62-16. (GK) 

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

# Stany surowe 94/3412184. (GK) 

s Suche zabudowy 94/3412184. (GK) 

| # SZAMBA beton, tanio, 515-373-550. ! 

# Tapety natryskowe 502-346-366. (GK) 

s Wywóz gruzu, 607-703-135. (GP) 

instalacyjne 

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

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

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

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

montażowe 

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

! ! ! !  ROLETY, żaluzje, markizy, 
verticale, moskitiery, Stolarka 
aluminiowa. "BLIŹNIAK" 
Słupsk, Leszczyńskiego 10D, teL 
59/84-17-900,601-65-25-82. (GP) 

transportowe 

e ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! z ! ! ! ! ! !  
! ! ! ! ! ! ! ! !  !!!!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) 

#!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!INTERBUS, 
Holandia, Belgia, Niemcy 602-48-58-64. 
(GS) 
# ANGLIA, Belgia, przewóz osób paczek 
www.avbusy.pl teł. 608-502-289. (GK) 

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

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

OGŁOSZENIE O LICYTACJI 
LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 94-312-29-51) 
że dnia 9.11.2015 r. o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie, mającego siedzibę przy 
ul. Lipowej 1 A, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Świdwinie przy ulicy 
Kościuszki 26 o pow. 32,29 m2. Lokal ten położony jest na I kondygnacji budynku mieszkalnego i obejmuje 
następujące pomieszczenia: pokój (15,16 m2), kuchnia (10,30 m2), przedpokój (6,83 m2). Dla lokalu tego 
Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi 
księgę wieczystą nr KW K02B/00022503/8. Suma oszacowania wynosi 34 000,00 zł, zaś cena wywołania 
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany 
jest najpóźniej do dnia 6.11.2015 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie 
Dariusza Makrockiego, ul. Ludowa 2,78-200 Białogard, złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, 
tj. 3 400.00 zł w gotówce. 

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SZCZECINKU 
podaje do publicznej wiadomości, że: 

dnia 13.10.2015 r. o godz. 10.00 w lokalu znajdującym się pod adresem Szczecinek, ul. Mickiewicza 13,14, w pok. 22, odbędzie się sprzedaż 
z I licytacji samochodu ciężarowego PEUGEOT Boxer, nr rej. ZSZ18NY, rok prod 2004, należącego do Chrzanowski Tadeusz. 
Wartość szacunkowa 4900,00 zł, cena wywołania 3675,00 zł. Ruchomość można oglądać w dniu 13.10.2015 r. od godz. 9.00 do godz. 10.00 na 
parkingu przy ul. Mickiewicza 13,14 w Szczecinku. 
Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu przekracza kwotę 4500,00 zł, warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego 
wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. 
Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, ruchomość może być sprzedana w drugim terminie licytacyjnym, który wyznaczono 
na dzień 14.10.2015 r. 
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn. Kontakt telefoniczny: 943714629. 

Już od piątku, 9 października wielka loteria w „Głosie' 

WYGRAJĄ 
AUTOWI 

Organizator Fartfłer loterii 

Franciszek Dubntcki $p. z o.<x 
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 81 
tel. 94 34714 20 

* DUBAJ PRZEWOZY cała Dania, 
północne Niemcy Hamburg i okolice 
664-999-618. (GK) 
* Europrzejazdy. 601295993. (GS) 

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

uroczystości 

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

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

zdrowie 
ginekologia 

s ! !  A-Z GINEKOLOG 730-16-85-85 (GS) 
#!! A-Z Ginekolog 609-933-810 (N) 

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

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

inne specjalizacje 

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

opieka 

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

e-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. tel. 502-201-396. (GK) 

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

O B W I E S Z C Z E N I E  

z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późniejszymi 
zmianami), 

zawiadamiam 

że na wniosek zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Koszalina, z dnia 23 września 
2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa i przebudowa drogi gminnej 
ulicy Odrodzenia w Koszalinie. 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH WNIOSKIEM O WYDANIE DECYZJI 
WEDŁUG KATASTRU NIERUCHOMOŚCI 

• Obręb ewidencyjny 0020 
Numery działek ewidencyjnych: 80/8,14/10,24,655/2,349/1, 80/9, 69/3,80/11,115/1, 

112/11,112/9,112/12, 80/7,13/2,112/16, 655/1,10, 
72,57,14/19,1/4,42/2, 349/7,41,13/2, 79,116/13. 

W terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia można w Wydziale 
Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, 
(pokój 306) zapoznać się z aktami sprawy. 

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA 
Piotr Jedliński 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu 

Józef Burzyński 
(tel. 94 35 28128, fax 94 7312 893) 

ogłasza, że dnia 22-10-2015 r. o godz. 12:30 
w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu mającego siedzibę przy 
ul. Katedralna 13 w sali nr 4, odbędzie się DRUGA L ICYTACJA nieruchomości stanowiącej: 

DZIAŁKA GRUNTOWA POD ZABUDOWĄ NR 461 O POW. 0,0448 HA, 
zabudowa: 

I - BUDYNEK MIESZKALNY trzykondygnacyjny, konstrukcji f 

tradycyjnej o pow. użytkowej 177,21 mkw., składający się z 11 pokoi, kuchni, 3 łazienek, 
WC, garażu; 

II - BUDYNEK GOSPODARCZY konstrukcji murowanej o pow. użytkowej 27,56 mkw.; 
położonej: KOŁOBRZEG. UL MARYNARSKA 8. 

dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą nr K01 L/00007694/5. 
Suma oszacowania wynosi 459.400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi 306.266.67 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię 
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 45.940.00 zł. Rękojmię należy złożyć na konto 
komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Kołobrzegu 51 1240 65081111 0000 5408 0085 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

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

www.komomik-kolobrzeg.pl 
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TELEprogram 
zmienia oblicze 

To c z e g o  o c z e k u j e s z  o d  s w o j e g o  d o d a t k u  TV: 
• programy stacji telewizyjnych .omówienia filmów i programów 
.rekomendacje i zapowiedzi hitów . nowa, nowoczesna szata graficzna 

• łatwiejsze szukanie informacji • więcej ciekawych rzeczy d o  czytania 

Od 9 października z Twoim ulubionym dziennikiem 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.naszdom-koszalin.pl
http://www.avbusy.pl
http://www.regrant.pl
http://www.komomik-kolobrzeg.pl
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Krzyżówki z miastami 
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Litery z polach z kropką utworzą 
rozwiązanie- nazwy sześciu 
miast położonych nad Odrą. 
Poziomo: 
9) skupisko śledzi, 
10) miejsce po wyciętym lesie, 
11) gnicie tkanek, 
12) odpad z cukrowni, 
14) symbol dobrych interesów, 
17) arabski wojownik o wolność, 
20) kawalerski przed ożenkiem, 
22) personel sklepu. 
23) krążownik rosyjski jak bogini świ
tu, 
24) przezroczysta folia, 

25) wytwórca szynki i kabanosów, 
28) packa na muchy, 
31) wielki sukces, 
34) barani do pieczenia, 
35) wydawca książki, 
36) przyprawa z kwiatu krokusa, 
37) bogini z wagą i opaską 
na oczach. 
Pionowo: 
1) pawie oczko w akwarium, 
2) pasza dla gniadego, 
3) złodziej z wytrychem, 
4) kształt twarzy, 
5) naczynie z kapuśniakiem, 
7) kropelka w oku dziecka. 

8) zdobi głowę panny młodej, 
13) mityczny symbol bezowocnego 
trudu, 
16) ściera się na drodze, 
18) udaje skórę, 
19) w parze z iksem, 
21) zamek błyskawiczny lub rodzaj 
ciastka, 
25) znak w odejmowaniu, 
26) nocny motyl. 
27) łagodzi wstrząsy pojazdu. 
29) komputerowe pakiety, 
30) papier wartościowy, 
31) gaz niezbędny do życia, 
32) pod wąsem. 

Krzyżówka-szyfr 

6 2 8 5 

11 12 

10 4 

1 9 13 7 3 

Litery z pól odl do 13 utworzą ty-
tuł filmu. 
Poziomo: 
6) lanie do potęgi, 
1) pokarm śpiewaków w klatce. 
Pionowo: 
6)wpadadołuzy, 
8) dziesięć kwintali. 

Strzałka 

1 2 

* 
3 

* * 
4 

Litery wpolach ze stizaHcą, prze
niesione do kratek poza diagra
mem, utworzą rozwiązanie. 
Poziomo: 
1) spotkanie piłkarzy, 
3) drobina pierwiastka, 
4) figura płaska na rzutni. 
Pionowo: 
1) odgłos przy jedzeniu, 
2) skarb dziewicy. 

W cztery strony 

Wszystkie odgadywane wyrazy 
zaczynają się taką samą spółgło
ską. Litery w polach z kropką, 
czytane rzędami, utworzą 
rozwiazanie. 
- wielki majątek ziemski sprzed lat, 
-twardy cukierek, 
- ma swobodny styl życia, 
- Zenon, lider kultowego kabaretu 
Tey, 

-zna kilka języków, 
- pochlebczyni, 
- wsteczne w samochodzie, 
- sprytne unikanie pracy, odpowie
dzialności, 
-szklana cygarniczka, 
- mieszkaniec miasta kojarzącego się 
z baciarami, 
-daleko mu do speca, 
-wolna przestrzeń. 

Rozwiązania 
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 2 6  utworzą aktualne rozwiązanie. 
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zinach 
Program TV na czwartek 

TVP1 
535 Klan - telenowela Polska 
6.00 Telezakupy 635 Pionie
rzy- rozmowy „Polityki" 730 
Jaka to melodia? 8.00 Wiado
mości 8.15 Polityka przy kawie 
8.40 Miejsce z historią 8.55 
Ranczo - serial obyczajowy Pol
ska 10.00 Tysiąc i jedna noc 
1055 Wspaniałe stulecie - te
lenowela Turcja 12.00 Wiado
mości 12.10 Agrobiznes 12.30 
Smaki polskie1145 Przepis dnia 
1255 Pionierzy - rozmowy „Po
lityki" 14.00 Tysiąc i jedna noc 
1450 Wiadomości naukowe 
15.00 Wiadomości 15.20 Okra
sa łamie przepisy 15.50 Wspa
niałe stulecie 17.00 Teleexpress 
17.25 Jaka to melodia? 17.55 
Klan - telenowela Polska 18.30 
Świat się kręci 19J5 Przepis dnia 
1930Wiadomości 2030 Ojciec 
Mateusz - serial kryminalny Pol
ska 2125 Sprawa dla reportera 
2120 Wychowana przez małpy 
23.20 Niedościgli Jonesowie -
komediodramat USA 2009, reż. 
Derrick Bortę UH) Naszaarmia.pl 

6.10 M jak miłość - serial oby
czajowy Polska 8.00 Pytanie 
na śniadanie 10.50 Barwy 
szczęścia - serial obyczajowy 
Polska 11.30 Na dobre i na złe -
serial obyczajowy Polska 12.35 
Imperium miłości - telenowela 
Turcja 13.30 Wojciech Cejrow
ski - boso przez świat 14.05 
Moje 600 gramów szczęścia 
14.50 Imperium miłości - te
lenowela Turcja 15.50 Panora
ma - kraj 16.15 Na dobre i na złe 
- serial obyczajowy Polska 17.15 
Moje 600 gramów szczęścia 
18.00 Panorama 18.50 Jeden 
z dziesięciu 19.20 Barwy szczę
ścia - serial obyczajowy Polska 
20.40 Paranienormalni Toni-
ght 21.45 Prokurator - serial 
kryminalny Polska 22.45 Prze
rwane objęcia - melodramat 
Hiszpania 2009, reż. Pedro Al-
modovar, wyk. Penelope Cruz, 
Lluis Homar, Jose Luis Gómez 
1.00 Tak to się teraz robi - ko
media romantyczna USA 2010, 
reż. Josh Gordon, Will Speck 

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 Dlacze
go ja? 1240 Pielęgniarki - serial 
fabularno-dokumentalny 13.00 
Trudne sprawy - serial fabularno-
dokumentalny 14.00 Pierwsza 

miłość - serial obyczajowy Pol
ska 1440 Słoiki - serial fabular-
no-dokumentalny 1550 Wyda
rzenia 16.15 Interwencja 1630 
Malanowski i Partnerzy - serial 
fabularno-dokumentalny 17.00 
Poznaj swoje prawa - serial fa
bularno-dokumentalny 18.00 
Pierwsza miłość - serial obycza
jowy Polska 1850 Wydarzenia 
1930 Świat według Kiepskich 

r e k o m e n d a c j e  

Polsat 20.35 
Szkocja-Polska 
W przedostatniej serii meczów 
eliminacji Mistrzostw Europy w 
grupie D pojedynek na Hamp-
den Park w Glasgow. 

TVN 21.50 
Tylko mnie kochaj 
Pewnego dnia do drzwi przystoj
nego architekta (Maciej Zako-
ścielny) puka 7-letnia Michalina, 
twierdząca, że jest jego córką. 

TVP2 22.45 
Przerwane objęcia 
Zakochana kobieta i opętany mi
łością do niej mężczyzna w zmy
słowym thrillerze Almodovara 
z Penelope Cruz w roli głównej. 

20.00 Studio Sport 2035 Piłka 
nożna - eliminacje ME we Fran
cji: Szkocja - Polska 2245 Stu
dio Sport 2100 Zdrada - film 
sensacyjny USA 1997 120 Robin 
Hood - film przygodowy Kana
da/Niemcy/Wielka Brytania/USA 
1991330Tajemnice losu 

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

dobry TVN 10.55 Kuchenne 
rewolucje 11.55 Singielka - te
lenowela Polska 12.25 Szpital 
- serial fabularno-dokumental-
ny 13.25 Ukryta prawda - se
rial fabularno-dokumentalny 
14.25 Rozmowy w toku 15.25 
Szkoła - serial fabularno-doku
mentalny 16.25 Ukryta prawda 
- serial fabularno-dokumental-
ny 17.25 Singielka - telenowela 
Polska 18.00 Szpital - serial fa
bularno-dokumentalny 19.00 
Fakty 19.35 Sport 19.50 Uwa
ga! 20.10 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy Polska 20.50 Ku
chenne rewolucje: Restauracja 
„Gusto" w Piasecznie 21.50 
Tylko mnie kochaj - komedia 
romantyczna Polska 2006, reż. 
Ryszard Zatorski, wyk. Maciej 

Zakościelny, Agnieszka Gro
chowska, Agnieszka Dygant, 
Julia Wróblewska 0.00 Zony 
Hollywood 1.00 Ugotowani 
2.00 Superwizjer 235 Uwaga 

6.00 Sekrety sąsiadów 7.05 Jake 
i piraci z Nibylandii 735 Kacper: 
szkoła postrachu 8.05 Jake i pira
ci z Nibylandii 835 Kacper: szko
ła postrachu 9.00 Dom nie do 
poznania 10.00 Kotka - teleno
wela Meksyk 11.00 Dzikie serce 
- telenowela Meksyk 1100 De
tektywi w akcji 13.00 Policjantki 
i policjanci 1440 STOP Drogów
ka 15.00 Dom nie do poznania 
16.00 Kotka - telenowela Mek
syk 1740 Dzikie serce - teleno
wela Meksyk 18.00 Detektywi 
w akcji 19.00 Policjantki i poli
cjanci 20.00 Twarda laska - ko
media USA/Australia 2001, reż. 
Dennis Dugan, wyk. Steve Zahn, 
Jason Biggs, Jack Black 2100 
Jutro, kiedy zaczęła się wojna -
film sensacyjny Australia 2010, 
reż. Stuart Beattie, wyk. Rachel 
Hurd-Wood, Caitlin Stasey, Lin
coln Lewis 0.20 Spadkobiercy 

TVP Szczecin 
8301200 muzeów 9LOO Raport 
z Polski 935 Plebania 1030 Co 
niesie dzień 1140 Pożyteczni.pl 
1140 Mamy to! 1125 E lemen
tarz 1240 Dziennik regionów 
1150 Agrobiznes 1325 Plebania 
1420 Dziennik regionów 1430 
Po co ci te chłopy? Rzecz o Ka
rolu Lewakowskim 1525 Skandia 
Maraton 1540 Medycyna i ty 
1640 Telekurier 1630 Relacje 
1720 Dziennik regionów 1730 
Raport z Polski 1840 Pagus 18J5 
Eco.express 1830 Kronika 1854 
Sprawa polityczna 19.05 Wokół 
nas 1915 AżPoMorze 1927 Menu 
kulturalne 2043 Kronika 2020 
Sprawa polityczna 2031 Zdarzyło 
się przed laty 2040 Kronika 18 
lat wcześniej 2140 Pomorskie 
pejzaże historyczne 2121 Wiatr 
od morza 2132 Wokół nas 2150 
Kronika 2215 Dziennik regionów 
2245 Echa dnia 2315 Telekurier 

TVP Gdańsk 
8301200 muzeów 9 4 0  Raport 
z Polski 935 Plebania 1030 Co 
niesie dzień 1140 Pożyteczni.pl 
1130 Przechodzień codzienny 
1140 Mamy to! 1225 E lementarz 
1240 Dziennik regionów 1250 
Agrobiznes 1325 Plebania 1420 
Dziennik regionów 1430 Po co ci 
te chłopy? Rzecz o Karolu Lewa
kowskim 1525 Skandia Maraton 
Lang Team 1540 Medycyna i ty 
1640 Telekurier 1630 Relacje 
1740 Głos widza 1710 Przyjazny 
paragraf 1720 Dziennik regionów 
1730 Raport z Polski 1845 Fo
rum gospodarcze 1830 Panora
ma 1930 Kamień, nożyce, papier 
2030Świat nie jest taki zły 2140 
1 archiwum TV Gdańsk 2U0 Je
denastka 2130 Panorama 2215 
Dziennik regionów 2245 Echa 
dnia 2335Telekurier 

Pogoda 

Krzysztof 
Ścibor : 
Biuro Calvug 

Czwartek 8.10.2015 

I Pogoda dla Pomorza Pogoda dla Polski 

Stan morza (Bft) 

Siła wiatru (Bft) 

Kierunek wiatru 

1022 hPa i 14 _ 
Łeba li 2°BKS 

Nad Pomorze dociera: 
chłodne i suche, 
kontynentalne powie- i 
trze znad wschodniej | 
Europy. W ciągu dnia i 
będzie pogodnie i 
sucho. Temperatura 
wzrośnie do 10:1ZC. 
Wiatr wschodni, nad 
morzem umiarkowany 
chwilami dość silny. 
W nocy pogodnie i 
rześko. Jutro kolejny 
słoneczny i jeszcze 
chłodniejszy dzień. 
Na termometrach do 
1CPC. Wiatr wschodni 
umiarkowany. 
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Krzyżówka codzienna nr 552 
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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: 

Horoskop dnia 

W0DNIK(20.01-18.02) 
Nie ścigajsię z współpracownika

mi. Lepsze wyniki osiągniesz, sku
piając się na własnych walorach, ale 
też niedociągnięciach. 

RYBY (19.02-20.03) 
Bliscy mogą cię skrytykować 

za brak zainteresowania ich życiem. 
Nie bierz mimo to wszystkich prob
lemów na swoje barki. 

BARAN (21.03-19.04) 
# Zamiast analizować kolejne nie
powodzenia, idź do klubu. Zabaw 
się, odpręż, nabierz nowej energii 
dożycia. 

BYK (20.04-20.05) 
Schowaj dumę do kieszeni. Twoja 

reputacja nie ucierpi tak bardzo, jeśli 
przyznasz się przed światem, że nie 
jesteś nieomylny. 

BLIŹNIĘTA (21.05-21.06) 
Na jeden dzień wyłącz telewizor. 

Udawaj, że złe wiadomości nie ist
nieją. Podaruj sobie odrobinę nie
świadomości i... spokoju. 

RAK (22.06-22.07) 
# Nie słuchaj złych podszeptów. 
Droga na skróty niezwykle rzadko 
okazuje się tą właściwą. Poszukaj 
własnych rozwiązań. 

LEW (23.07-22.08) 
Jeśli planujesz podróż, koniecznie 

wybierz się w miejsca często uczęsz
czane. W przeciwnym wypadku po
czujesz się bardzo samotny. 

PANNA (23.08-22.09) 
Rozpocznij walkę z nałogami. 

Po żmudnej, ciężkiej walce uroś
niesz w swoich oczach niemal 
do rangi superbohatera. 

WAGA (23.09-22.10) 
#Trzymaj serce na uwięzi. Osoba, 
którą wkrótce poznasz, okaże się 
niegodna twojej uwagi. Szybko zro
zumiesz dlaczego. 

SKORPION (23.10-21.H) 
# W twoim życiu szykują się duże 
zmiany. Do wszystkiego dochodzić 
jednak będziesz metodą małych 
kroków. Bądź cierpliwy. 

STRZELEC (22.11-21.12) 
S Przestań liczyć każdy grosz. Twoja 
sytuacja finansowa pozwala ci 
na dużo więcej, niż sam chcesz sobie 
dać. 

KOZIOROŻEC (22.12-19.01) 
#To nie jest dobry dzień na rozwią
zywanie konfliktów. Przeczekaj kilka 
dni, nabierz dystansu, przemyśl, co 
chciałbyś zyskać. 
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Energa Czarni przed startem 
sezonu: już gotuje się krew 
# Za trzy dni Czarne Pantery zaczynają swój 17. 
sezon w ekstraklasie. Obecny dorobek to trzy brązy 

# Przed nimi trudne zadanie - obrona trzeciego 
miejsca. A może walka o coś więcej? 

• Słupski zespół, od lewej: Grzegorz Klin (trener przygotowania fizycznego), Rypiński, Sprengel, Cesnauskis, Zywert, Mbodj, Borowski. Mokros, Seweryn, Śnieg, Cunningham, Harper, Blassingame 

Koszykówka 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@polskapress.pl 

Ważne argumenty mają na star
cie nowego sezonu Tauron 
Basket Ligi koszykarze Energi 
Czarnych Słupsk. Argumenty, 
które pokazały, że potrafią nadać 
zespołowi dobry kierunek. To 
ważne, bo zadanie jest trudne -
obronić brązowy medal sprzed 
roku i spróbować walczyć o coś 
więcej. 

Przede wszystkim w całym 
okresie przygotowawczym był 
z zespołem szkoleniowiec 
Donaldas Kairys. Pokazał, że po
trafi zapanować nad zespołem, 

gdy przychodził w trakcie roz
grywek, teraz obie strony miały 
komfort. Trener mógł przepra
cować z drużyną okres przygo
towawczy, nie martwiąc się 
0 czas. Szkoleniowiec dostał to, 
czego chciał, przygotowania 
przebiegały pod jego dyktando, 
a efekty tego widoczne były 
w ostatnim już spotkaniu sparin
gowym z Polskim Cukrem To
ruń. Porządek panujący na par
kiecie pokazywał, że Kairys nie 
zmarnował tego czasu. Zawod
nicy wiedzieli, co mają grać. 

Dodatkowy atut to nowy 
członek sztabu szkoleniowego -
Giedrus Zibenas. Litewski asy
stent ma wyposażyć zespół 
1 pierwszego szkoleniowca wno-
w e  informacje o zawodnikach. 

Był także z drużyną od po
czątku Jerel Blassingame, rozgry
wający. Uczestnicząc w zaję
ciach, mógł poznać nowych za
wodników, a oni mogli nauczyć 
się współpracować z nim. Blas
singame tak się zaangażował 
w drużynę (czy to główny kan
dydat na przyszłego trenera 
Energi Czarnych?), że namawiał 
nawet Aleksandra Czyża, by zo
stał graczem Czarnych Panter. 
Tym razem bezskutecznie. 

Słupski zespół przystępuje 
do rozgrywek, mierząc się z suk
cesem z poprzednich rozgrywek. 
Wywalczony po raz trzeci w hi
storii brąz nobilituje, ale zmusza 
także do, co najmniej, obrony te
go, co udało się wywalczyć. 
W najbardziej optymistycznych 

snach, przy słabości innych ze
społów, kibice w porywach do
brego humoru widzą zespół 
Kairysa jako drugiego finalistę, 
obok mistrza Polski Stelmetu Zie
lona Góra. Do tego długa droga, 
ale klub przeszedł już pewną 
szkołę i ma doświadczenie z po
przednich lat. Takich, w których 
nie udało się, rok po roku, pow
tórzyć sukcesu. Energa Czarni 
była już wcześniej dwukrotnie 
zdobywcą brązu. Tyle że obec
nie Andrzej Twardowski, prezes 
klubu, jest bogatszy w wiedzę, 
dlaczego wtedy nie udało się te
go dokonać. Podobnie jak obec
nie, wtedy w Czarnych Pante
rach zostawałten sam trener, by
ło także wielu tych samych gra
czy. Czego brakowało, by pow

tórzyli wynik albo sięgnęli 
po więcej? 

Słupski klub wchodzi jednak 
w sezon także z problemami. 

Hala Gryfia coraz mniej prze
konuje do tego, że można w niej 
bezpiecznie i przyjemnie spędzić 
czas na meczu. Nawet tak emo
cjonującej drużyny jak Energa 
Czarni. 

Klub stracił także dwóch do
brych Polaków: Michała Nowa
kowskiego i Karola Gruszeckie
go. Nie udało się w ich miejsce 
pozyskać żadnego innego tubyl
ca. Długo czekano na wspomnia
nego Czyża. Bezskutecznie. To 
może spowodować kłopoty z ro
tacją wśród miejscowych zawod
ników. Pochodną tego jest wzrost 
roli, jaką w drużynie będą musie

li odgrywać Borowski (Wreszcie! 
Czekamy na sezon, w którym 
słupszczanin odpali, tak jak 
w poprzednim np. Karol Grusze
cki), Seweryn i Śnieg. 

Brakuje także solidnego 
i ogranego zmiennika pod kosz. 
Cunningham na pewno nie speł
nia tej roli. • 
Usta sparingów 
Energa Czarni-WSri Szczerin 74:70 
Energa Czarni-AZS Koszain 6Ł79 
Energa Czanw-Potfarmex Kutno 67:69 
Energa Czarni -Trefl Sopot 7430 
Energa Czarni -Pobici Cukier Toruń 91.88 
Energa Czarni -Śląsk Wrocław 66J5 
Energa Czami -Kgig Wilki Morskie 7631 
Energa Czarni-BM Sfam Stal Ostrów 7934 
Energa Czami-AZS Koszain 39-35 
Energa Czarni- Polski Cukier Toruń83:69. 
©® 

Kadra Czarnych Panter 
Zawodnicy 
S JerelBlassmgame (Stany 
Zjednoczone),34 lata, rozgry
wający. Lider zespołu, kreator 
gry, szukajacy podaniami kole
gów. 
# Mantas Cesnauskis 
(Polska), 34 lata, rozgrywający/ 
rzucający. Doświadczenie, spo
kój i celne trójki - to wniósł do ze
społu ŵ poprzednim sezonie. 
Teraz ma byćpodobnie. 
# Carmen Cunningham, 
(Stany Zjednoczone), 22 lata, 
środkowy. Rezerwowy, dopiero 
uczący siękoszykówkiwEuro-
pie. 

# Demonte Haiper (Stany Zjed
noczone), 26 lat, rzucający. 
Strzelba zespołu, odpowiadają
cy za zdobywanie punktów. 
# CheikhMbodj (Senegal), 29 
lat, środkowy. Silny punkt ze
społu, mający umiejętności, 
dzięki którym był zmiennikiem 
w zespole mistrza Włoch. 
# JarosławMokros (Polska), 25 
lat, niski skrzydłowy/silny 
skrzydłowy. Gracz, który ma do
dawać zespołowi charakteru. 
0 Dawid Rypiński (Polska), 20 
lat, silny skrzydłowy. Wchodzi 
do zespołu. 
# Łukasz Seweryn (Polska), 33 
lata, niski skrzydłowy. Doświad

czony zawodnik odpowiadający 
za rzuty za trzy punkty, 
t Bartosz Sprengel (Polska), 
20 lat, rozgrywający. Wchodzi 
do zespołu. 
# Tomasz Śnieg (Polska), 26 lat, 
rozgrywający. W sparingach po
kazywał, że można będzie częś
ciej na niego stawiać niż wubie-
głym sezonie. 
# Marek Zywert (Polska), 
19 lat, rzucający. Będzie walczył 
o każdą minutę. 
# Kacper Borowski (Polska), 21 
lat, silny skrzydłowy. Po odej
ściu Nowakowskiego stanie 
się graczem z pierwszej piąt
ki. • (RES)©® 

Terminarz gier - start z Wilkami Morskimi 
Rumia zasadnicza 
# 11.10, godz. 18 Energa Czarni -
King Wilki Morskie Szczecin 
# 17.10, godz. l7Polpharma 
Starogard-EC 
# 21.10, godz. 19 Polski Cukier 
Toruń-EC 
# 31.10, godz. 18 EC - Siarka Tar
nobrzeg 
*08.11, godz. 17 StelmetBC Zie
lona Góra- EC 
S 14.11, godz. 18 EC - Trefl So
pot 
#21.11, godz. 17.30 Polfarmex 
Kutno-EC 
# 29.11, godz. 18 Start Lublin - EC 
# 05.12, godz. 18 EC - Anwil 

Włocławek 
# 12.12, godz. 18 Rosa Radom -
EC 
# 19.12, godz. 18 EC - BM Slam 
Stal Ostrów Wielkopolski 
# 27.12, godz. 18 PGE Turów 
Zgorzelec-EC 
# 30.12, godz. 19 EC - MKS Dą
browa Górnicza 
#03.01, godz. 17 Asseco Gdynia 
-EC 
# 10.01, godz. 18 EC - AZS Kosza
lin 
# 13.01, godz. 19 King Wilki Mor
skie Szczecin-EC 
# 23.01, godz. 18 EC -Polpharma 
# 27.01, godz. 19 WKS Śląsk 
Wrocław-EC 

# 06.02, godz. 18 Siarka - EC 
#14.02., godz. 18EC-Stelmet 
# 27.02, godz. 17 Trefl - EC 
# 05.03, godz. 18 EC - Polfarmex 
# 12.03, godz. 18 EC - Start 
#20.03, godz. 18 Anwil-EC 
# 26.03, godz. 18 EC - Rosa 
# 02.04, godz. 18 BM Slam - EC 
# 06.04, godz. 19 EC - Polski Cu
kier 
# 09.04, godz. 18 EC- PGE Tu
rów 
# 13.04, godz. 19 MKS Dąbrowa 
-EC 
# 16.04 godz. 18 EC - Asseco 
# 19.04, godz. 19 EC - Śląsk 
# 24.04, godz. 20AZS - EC. # 
(RES)©® 
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Multi Multi - 07.10 godz. 14.00 
3,4.5.7.8,13,15,26,33.38,49,52,56,62, 
64,65,74,76,78,80 Plus49 
Multi Multi - 06.10 godz. 21.40 
5,9,12,14.15.171936.41.48,51,52,54.55. 
59,69,70,73,75,80 Plus9 
Lotto5,6.14,22.33,46 
Lotto Plus3.18.29.37.40.43 
Mini Lotto 1.3.6,26.35 
Kaskada 
2,5.6.11.12.14.17,19,20,21,23.24 

Radwańska wygrywa 
znowu po kręczu 
Agnieszka Radwańska szybko 
awansowała do ćwierćfinału 
turnieju WTA w Pekinie. 
Amerykanka Madison Keys 
poddała się po przegraniu se
ta. Patrząc na to, jak wygląda
ła droga Polki doćwierćfinału, 
ciśnie się na usta mało elegan
ckie określenie: po trupach 
do celu, którym jest nie tylko 
wygrana w turnieju, ale rów
nież kwalifikacja do kończą
cych sezon mistrzostw WTA 
w Singapurze. Trzeci mecz, 
drugi wygrany przed czasem. 
Oba w niemal identycznych 
okolicznościach, bo Amery
kanka Coco Vandeweghe 
(pierwsza runda) i Madison 
Keys (trzecia) kreczowały 
po przegraniu pierwszego se
ta. W dodatku w obu przypad
kach 3:6. Gdyby nie zacięty 
i nerwowy mecz z Niemką 
Moną Barthel można by  po
myśleć, że na razie Radwań
ska nie zdążyła się nawet 
w Pekinie porządnie zmęczyć, 
co nie jest w sumie dla niej 
złym rozwiązaniem. W na
stępnych tygodniach czekają 
ją przecież starty w Tiencinie 
i Moskwie. Trzeba też jednak 
podkreślić, że w pierwszx n 
secie Polka zagrała bardzi do
brze, skutecznie wybijają  1 

z uderzenia mocno b i j ą c  
z głębi kortu rywalkę. W l 4 fi
nału rywalką Polki będzie 
Niemka Angelique Kerbei 
(STEN) 

AUTOPROMOCJA 

GŁOS 

efa Agro 
*/A/^-7Ar ri r\ rrr\ KAlnil/A magazyn nowoczesnego rolnika 

A w nim: 

Janusz Wojciechowski i Czesław 
Siekierski o sukcesach, porażkach 
i perspektywach polskiego rolnictwa 

Dopłaty z PROW. Można otrzymać 
nawet 500 tys. zł pomocy, 
ale pod pewnymi warunkami 

Dodatek bezpłatny 

Nowy numer 
Czwartek, 22 października 

Sytuacja po uwolnieniu kwot 
mlecznych. Jak radzą sobie 
rolnicy na niestabilnym rynku? 

Szkocja kontra Polska. 
Bój o zdobycie awansu 

Godzina20/45, Hampden 
Park w Glasgow. Dziś Szkocja 
gra z Polską. Zwycięstwo mo
że zapewnić biało-czerwonym 
awans do finałów ME. 

Tomasz Malinowski 
tomasz.malinowski@pomorska.pl 

To nie będzie przyjemny łyk 
szkockiej whisky. To będzie 
prawdopodobnie starcie wagi 
ciężkiej. 

Końca świata nie będzie 
Nasza drużyna ma dwa punkty 
straty do Niemców i tyleż prze
wagi nad Irlandią. Szkotów dzie
li od dmgiego miejsca 6 punk
tów. I jeżeli myślą o wyjeździe 
do Francji muszą z nami wygrać. 
Może wtedy otrzymają premię 
w postaci baraży. 

To jednak problem rywali. 
Awans biało-czerwonych z pre
miowanego miejsca jest prawie 
na wyciągnięcie ręki. Wszystko 
zależy od naszych zawodników, 
zgodnie z maksymą: umiesz li
czyć, licz na siebie. Ewentualna 
wygrana pozwoli bukować bile
ty do Francji i rozglądać się za 
ośrodkiem pobytowym. Ale 
strata punktów końcem świata 
też nie będzie. Tyle tylko, że nie
dzielny mecz na Stadionie Naro
dowym z Irlandią nasze Orły 
mogą zagrać pod presją. Warto 

50 
LAT TEMU 
także w Glasgow Polacy 
pokonali 2:1 Szkotów w ramach 
el.MŚ Anglia'1966 

Przed rokiem kapitanowie obu drużyn Robert Lewandowski i Scott Brown toczyli zażarte boje 
na Stadionie Narodowym. Nie inaczej zapewne będzie dzisiaj wieczorem w Glasgow 

zatem zaoszczędzić sobie i kibi
com nerwów. 

Nie pękamy! 
- Spodziewamy się trudnego 
meczu. Jesteśmy na to f rzygo-
towani - zapowiadał Adam 
Nawałka. - Nie będę zdradzał 
naszego sposobu na Szkocję. 
Niezbyt rozsądnie byłoby głoś
no mówić o tym, jak chcemy ich 
ograć. Szanujemy przeciwnika, 
znamy jego siłę i wiemy na jak 
trudnym terenie zagramy. Ale 
najważniejsze będzie to, co my 
zaprezentujemy na boisku. Bar
dzo dobrze się przygotowaliśmy, 
jesteśmy coraz lepiej zorganizo
wani zarówno w ofensywie, jak 
też defensywie. Morale jest wy

sokie, chcemy rozstrzygnąć lo
sy  awansu już w Szkocji. 

Gospodarze bić się będą o 
każdy skrawek boiska; walczyć 
jeden za drugiego. To leży w ich 
charakterze (Braveheart - wa
leczne serca). Poza tym będą 
zdeterminowani. 

- Musimy być przysposobie
ni do agresywnej gry - przewi
duje  Kamil Glik, wicekapitan 
drużyny. - Łby rozwalone, nogi 
połamane... Co tam, nie pęka
my! Chciałbym obudzić się 
w piątek z myślą, że  jesteśmy 
w finałach mistrzostw Europy. 

Wyczekać rywala 
Gestów uprzejmości ze strony 
rywali nie spodziewajmy się. 

Szkoci znaleźli się pod ścianą, 
dodatkowo z nożem na gardle. 
Nie odpuszczą nawet o centy
metr. Dlatego dobrze byłoby ich 
wyczekać i skutecznie skontro
wać. 

Z obozu Polaków przeniknę
ły informacje, że selekcjoner 
wzmocni środek pola. Przygoto
wano co najmniej kilka opcji ata
ku, z udziałem nie tylko Rober
ta Lewandowskiego; także Ar
kadiusza Milika, Kuby 
Błaszczykowskiego czy Glika 
z Grzegorzem Krychowiakiem 
(to przy stałych fragmentach). 

Dziś więc przed piłkarza
mi kolejny mecz, decydujący 
być może, o przyszłości repre
zentacji. 

Dziś oprócz meczów wgr. D, 
w której grają Polacy, odbędą 
się spotkania w grupach Fil. 

Szlagierowe zapowiada się pojedynek 
wtej ostatniej. Prowadząca Portugalia (15 
pkt) podejmuje 2. Danię (12). Portugalczycy 
są blisko promocji - wystarczy im remis. 
W gorszej sytuacji są Duńczycy. Nawet wy
grana w Bradze nie zapewni im promocji. 
Wszystko zależy od tego Jak spisze się Alba
nia (11), która podejmie Serbię (1). Jeśli Al-
banczycy wygrają lub zremisują, to o wszyst
kim zdecydują ostatnie niedzielne mecze. 

Równie zagmatwana jest sytuacjawgru-
pie F, w której szansę na awans mająjeszcze 
4zespoły. Rywalizacji przewodzi Irlandia Płn 
(17 pkt), która podejmie ostatnią Grecję (1). 
Trudno przypuszczać, by podopieczni Mi
chaela 0'Neilla zmarnowali szansę. Raczej 
na swoim boisku przypieczętuję promocję. 

Bliskoawansu jest Rumunia (16), która 
u siebie spotka się z Finlandią (10). Zwycię
stwo, a nawet remis zapewni Rumunom pra
wo gry we Francji, bo wostatniej kolejcegra-
jązWyspami0wczymi(6).Naawans ciągle 
liczą Finowie, ale nie dość, że muszą wygrać 
w Bukareszcie, to liczyć na korzystne wyniki 
w innych meczach, a więc porażki Rumu
nów i Węgrów (13). Madziarzy, którzy podej
mą Wyspy Owcze, zjednej strony gonią Ru
munię, a z drugiej muszą uważać, by nie wy-
przedziła ich Finlandia. Przypomnijmy, że 3. 
lokata premiowana jest gną w barażach. 

TABELA GRUPY D 
1. Niemcy 8 19 22-7 
2. POLSKA 8 17 29-7 
3. Irlandia 8 15 17-5 
4. Szkocja 8 11 14-10 
5. Gruzja 8 6 5-14 
6. Gibraltar 8 0 2-46 

Pozostałe dzisiejsze mecze naszej grupy: Gruzja 
- Gibraltar (godz. 18.00), Irlandia - Niemcy (godz. 
20.45). 
Transmisje na antenadi Polsatu i Polsatu 
Sport#©® 
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Sport polecamy 
TVPSPOHT 
# godz. 17 piłka nożna. Liga hiszpańska: 
FC Sewilla-FC Barcelona I godz.20.50 
tenis, Turniej WTAw Pekinie 

godz. 21 piłka ręczna, Magazyn Piłki 
Ręcznej: Magazyn Ligi Mistrzów Velux 
EHF godz. 21.30 sporty walki, Canal* 
KO: MMA Bełlator 143 w Hidalgo 

POLSAT SPORT 
# godz. 19,20.35,22.45 piłka nożna, Stu
dio + eliminacje mistrzostw Europy 
-Szkocja-Polska (na żywo) * studio 
po meczu 

'^awicr 

W skrócie 

BRYDŻ 

Liderzy trzymają się 
bardzo mocno 
W Słupsku odbył się czwarty 
turniej „Jesienna integracja". 
Wygrała para Jan Lange - Ma
riusz Pankiewicz przed parą 
Maria Tomczewska - Karina 
Drobiniak-Całka. W punktacji 
długofalowej prowadzą 
J.Lange i M.Pankiewicz. Pią
ty turniej dzisiaj o godz. 17 
w Słupsku w sali hotelu 
Słupsk przy ul. Poznańskiej. 
(FEN) 

TEMSS STOŁOWY 

Dobre gry 
przy zielonym stole 
Monika Kubacka z Krępy 
Słupskiej i Weronika Bobek 
z Ustki wygrały Wojewódzki 
Turniej Kwalifikacyjny Tenisa 
Stołowego w kategorii żaków 
(roczniki 2005 i 2006) woje
wództwa zachodniopomor
skiego w Resku. Obie wygrały 
wszystkie swoje pojedynki. 
W meczu o zwycięstwo Moni
ka Kubacka zwyciężyła 3:2. 
Obie trenują w UKS Czarni 
Pieszcz u wieloletniego człon
ka kadry narodowej Andrzeja 
Ugorskiego.Zwycięstwo było 
premiowane startem w ogól
nopolskim turnieju Grand 
Prix Polski, który odbędzie się 
w Jastrzębiu-Zdroju (6-8 listo
pada). 
(RES) 

Zaproszenie na staż 
z Kanadyjczykiem 
Słupska sekcja aikido zapra
sza na międzynarodowy staż 
z udziałem sensei Roberta 
Zimmermanna z Toronto. To 
druga wizyta w Słupsku jed
nego z najbardziej uznanych 
nauczycieli aikido w Ameryce 
Północnej. Do Słupska przyja
dą także członkowie sekcji ai
kido z Ukrainy, Rosji, Kanady 
i Niemiec. 
Początek w sobotę o godz. 11 
w hali sportów walki przy sta
dionie 650-lecia. 
(RES) 

KOSZYKÓWKA 
Dzisiaj inauguracja 
sezonu 
Dzisiaj rozpoczynają gry w li
dze województwa pomorskie
go młodzików zawodnicy 
Czarnych Fullbull Słupsk. 
Zmierzą się z Jedynką Pelplin. 
Początek o godz. 18 w hali 
przy ul. Niedziałkowskiego 
w Słupsku. ©<E> 
(RES) 

Janusz Surdykowski: kontuzja? Rwę się już do powrotu na boisko 
-SHflca nożna-ISg2 
W meczu z Wisłą Płock trener 
Tomasz Kafarski zdecydował, 
że po raz pierwszy w podstawo
wej  jedenastce nie wyszedł Ja
nusz Surdykowski. Bytowski 
napastnik pojawił się na boisku 
dopiero w drugiej połowie. 
Niewiele to pomogło, b o  
bytowianie przegrali 1:2. Dla 
najskuteczniejszego napastni
ka  Druteksu-Bytovii (ma 
na koncie 7 goli w tym sezonie 
i jest wiceliderem w klasyfika
cji najlepszych snajperów w I li
dze) był to pechowy występ.  
- W jednym ze starć z płockim 

obrońcą poczułem ból w łydce 
lewej nogi, ale adrenalina była 
tak duża, że dokończyłem 
mecz. Niestety, jak się później 
okazało, uraz był na tyle po
ważny, bo nie mogłem chodzić 
i przez to zostałem wyelimi
nowany z grania w najbliż
szym czasie. Nie zagrałem 
przeciwko Katowicom i nie za
gram w Sosnowcu z Zagłębiem 
- mówi Janusz Surdykowski. 
- Wiem, że w tej chwili drużyna 
jest  w trudnym momencie, 
gdyż pogubiła punkty. Moja re
habilitacja przebiega prawidło
wo.  Ćwiczę po trzy godziny 
dziennie. Korzystam z basenu 

— 

Janusz Surdykowski (z pra
wej) to żądło nr 1 bytowian 

i siłowni. Próbuję też jazdy 
na rowerku. Jestem optymi
stycznie nastawiony i liczę 
na to, że na dniach dołączę 
do kolegów z drużyny. Już te
raz palę się do gry  i nie mogę 
doczekać się powrotu na boi
sko, ale muszę być cierpliwy, bo 
zdrowie jest bardzo ważne - do
dał popularny Surdyk. 

Według informacji przeka
zanych przez sztab medyczny 
bytowskiego klubu wszystko 
wskazuje na to, że Surdykowski 
może już powrócić do trenowa
nia w następnym tygodniu. 

Warto przypomnieć, że nie
długo, bo 18 października (nie

dziela) Drutex-Bytovia ma 
przewidziany w terminarzu 
mecz z Arką Gdynia. Ta kon
frontacja derbowa dwóch 
przedstawicieli województwa 
pomorskiego wywołuje wielkie 
zainteresowanie. Trzeba przy
pomnieć, że w przeszłości 
Surdykowski był zawodnikiem 
gdyńskiej Arki. - Chciałbym być 
uczestnikiem spotkania z arko-
wcamii i mam cichą nadzieję, 
że do tej konfrontacji będę już 
gotowy - oznajmił 29-letni na
pastnik. W sezonie 2015/2016 
w meczach I ligi Surdykowski 
zagrał 9 meczów w pełnym wy
miarze czasowym. # ©® 

Na wyjeździe gra się łatwiej. 
Po punkty do Sosnowca 

Osłabiony Drutex-Bytovia Bytów zamierza przerwać znakomitą passę Zagłębia 

Piłka nożna-liga 

Krzysztof Niekrasz 
krzysztof.niekrasz@gp24.pl 

Piekielnie trudna konfrontacja 
czeka bytowian na Stadionie 
Ludowym w Sosnowcu. Spot
kanie Zagłębia z Druteksem-
Bytovią odbędzie się w piątek 
(9 października) o godz. 19. 

Można stwierdzić, że oby
dwie ekipy zalicżają się do czo
łowych zespołów w I lidze. By 
0 tym się przekonać, należy 
rzucić okiem na tabelę. Po je
denastu kolejkach rundy je
siennej zespół z Bytowa ma 
na koncie 14 punktów i plasuje 
się na dziewiątym miejscu. 
Ostatnio bytowian skarcił GKS. 
Drutex-Bytovia przegrał 
z katowiczanami 0:3 i zapre
zentował się bardzo słabo w e  
wszystkich formacjach. W do-

_ datku bytowianie stracili 
obrońcę Marka Opałacza, któ
r y  ukarany został czerwoną 
kartką i musi odbyć pauzę 
w grze. Tomasz Kafarski nie 
będzie mógł skorzystać z usług 
kontuzjowanych piłkarzy, 
a wśród nich znajdują się: Ja
nusz Surdykowski, Wojciech 
Wilczyński i Michał 
Jakóbowski. Zabraknie także 
młodzieżowca Dawida Korta, 
który został powołany do re
prezentacji Polski U-20 na me
cze V/ ramach Turnieju Czte
rech Narodów z Włochami 
1 Szwajcarią. Tak więc niemal 

w każdym meczu w składzie 
Druteksu-Bytovii było trochę 
rotacji i nie inaczej będzie 
w piątkowym meczu. Zagłębie 
to beniaminek, który spisuje się 
rewelacyjnie. Drużyna z Sos
nowca ugrała 18 punktów. 
W 11. kolejce sosnowiczanie 
wygrali w Katowicach z Rozwo
jem 1:0. 

W Zagłębiu najskuteczniej
szym zawodnikiem jest Jakub 
Arak, który ma na koncie 6 go
li. Na tego 20-letniego napast
nika bytowska drużyna musi 
zwrócić szczególną uwagę.  
Do Sosnowca Arak trafił z Legii 
n Warszawa. Wracając do histo
rii, obydwie drużyny spotyka
ły się w rozgrywkach H ligi gru
p y  zachodniej. W sezonie 
2013/2014 jesienią w Sosnowcu 
Zagłębie doznało porażki 
z Druteksem-Bytovią 0:1. W re
wanżu na bytowskim stadionie 
był remis 0:0.  W edycji 
2013/2014 obydwie drużyny 
walczyły o I ligę. Ostatecznie 
bytowska drużyna zakończyła 
batalię na drugim miejscu 
i wywalczyła awans, mając 62 
punkty. Zespół z Sosnowca był 
trzeci (59 punktów). W oby
dwu bezpośrednich konfronta
cjach zanotowano remisy 1:1. 
Bytowscy kibice liczą na to, że 
trener Tomasz Kafarski znaj
dzie skuteczny sposób na prze
chytrzenie sosnowieckiego 
szkoleniowca Artura Derbina. 
Drutex-Bytovia będzie próbo
wał przełamać serię bez zwy
cięstwa. Ostatnio bytowianie 

• Piłkarze bytowskiego Druteksu-Bytovii (białe koszulki) będą chcieli zmazać plamę po ostatnim 
przegranym meczu z Katowicami. Czy uda się im to zrobić w Sosnowcu z rewelacyjnym Zagłębiem? 

cieszyli się z wygranego me
czu 11 września w Głogowie 
z Chrobrym 1:0. W tym sezonie 

Zagłębie grało w Sosnowcu 6 
razy (2 zwycięstwa, l remis, 3 
porażki). Drutex-Bytovia do-

brze spisuje się na wyjazdach (3 
zwycięstwa, 2 remisy, l poraż
ka).#©® 
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