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OMORZA 
Przyłącz się 
do loterii! 
Wygraj samochody 
lub inne nagrody 
s r a  9 

obici 
w czasie 
nauki jazdy 

Instruktora jazdy i jego kursantkę 
pobił zdenerwowany kierowca 

Słupsk 

Zbigniew Marecki 
izbigniew.marecki@gp24.pl 

Do niecodziennego zdarzenia doszło 
w miniony czwartek (8 października) 
po godz. 15 na rondzie przy ul. 
Madalińskiego w Słupsku. 

- Akurat wtedy z uczennicą jechali
śmy od strony stadionu i zamierzali
śmy skręcić w ulicę Kaszubską. W tym 
czasie kursantce kilka razy zgasł silnik 
- opowiada Jerzy Karbowski, instruk
tor jazdy z Ośrodka Szkolenia Kierow
ców „Plus" w Słupsku. 

Ta sytuacja bardzo zdenerwowała 
czterdziestoletniego kierowcę bmw, 
który stanął za „elkąa. 

- Najpierw na nas trąbił. Potem za
czął krzyczeć, a jak mu powiedziałem, 

że należy zachować szczególną ostroż
ność za „elką", to rzucił się na mnie. 
Uderzył mnie bardzo mocno z dziesięć 
razy w okolice głowy i ucha. Uderzył 
nawet kursantkę, gdy zasłoniła mnie 
dłonią - relacjonuje pan Jerzy. 

Atak zdenerwowanego kierowcy 
przerwało dopiero czterech mężczyzn, 
którzy pojawili się w pobliżu „elki". 
Obezwładnili napastnika i ułożyli go 
na trawie. Instruktor natomiast wez
wał na miejsce zdarzenia policję. Pa
trol drogówki przyjechał po 20 minu
tach. 

- Bardzo się zdziwiłem, gdy okaza
ło się, że przyjechali w sprawie stłucz
ki - dodaje pan Jerzy. 

Robert Czerwiński, rzecznik praso
w y  słupskiej policji, potwierdza, że 
do zdarzenia doszło, ale jego przebieg 
relacjonuje nieco inaczej. 
Więcej STR.4 

• W niedzielę o godz. 16 na 150 Orlikach w całej Polsce próbowano bicia 
rekordu Guinnessa w największej lekcji piłki ręcznej w wielu miejscach 
jednocześnie. Również w Słupsku na boisku przy ul. Wiatracznej. Czy się udało, 
dowiemy się wkrótce. Akcję zorganizował Związek Piłki Ręcznej w Polsce. 

Sport 
Energa-Czarni 
zainaugurowali 
17. sezon w lidze 

Region 

Prawybory „Głosu" 
tylko do dziś 
NASZA AKCJA Tylko do dziś można od
dać głos w naszych prawyborach. Kto 
aktualnie prowadzi? Piszemy o tym 
na STR. 3 

KORZYE ' Kolejne mistrzostwa 
w grzybobraniu przeszły do historii. 
Grzybiarze zebrali średnio po 4-5 kg 
tych przysmaków. STR. 6 

INWESTYCJI Zawarto kolejne umowy 
na budowę odcinków trasy S6. Gotową 
trasą mamy pojechać w 2020 roku. 

STR. 10 

KULTURA. Słupscy muzycy zagrają 
cykl koncertów edukacyjnych. 

STR. 20 
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Nieliczni 
za imigrantami 
Si „Uchodźcy miłe widziani" 
skandowano podczas sobotniej ma
nifestacji na rzecz islamskich 
uchodźców. Wzięło w niej udział kil
kadziesiąt osób. 

STR. 3 

Rzemieślniczy 
jubileusz Cechu 
SŁUPSK Rzemieślnicy obchodzili 
swój jubileusz. Cech Rzemiosł Róż
nych w Słupsku ma już 70 lat. Z tej 
okazji w sobotę odbyły się uroczy
stości. Były medale i wyróżnienia. 

STR.3 

Jest wyrok 
zaautoprzekręt 
Z WOKAND Michał W., były pełno
mocnik prezydenta Słupska, został 
skazany za oszustwo przy sprzedaży 
auta. Wyrok w tej sprawie karnej jest 
nieprawomocny. 

STR. 4 
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Komentar? 

Wojciech 
Frelichowski 

Jeśli blokujesz, 
możesz dostać 
w ucho 

O tym, że polscy kierow
cy są nerwowi i nieu
przejmi, zapisano już 

tony papieru. Tak samo jak 
o tym, że naszą narodową spe
cjalnością jest przekraczanie 
prędkości i jazda po kielichu. 
Teraz do tej charakterologii 
dołączyły rękoczyny. Oto kie
rowca bmw zdenerwował się 
na samochód nauki jazdy. Bo 
jechał za wolno, a potem 
na dodatek „elce" zgasł silnik. 
No i ręcznie wyładował swoją 
frustrację na instruktorze, 
a przy okazji także na kursant
ce. Uważa on zatem, że nauka 
jazdy powinna jechać płynnie, 
wręcz koncertowo. A jeśli nie 
umie, to niech się nie pcha 
na ulice i nie blokuje innym, 
przejazdu. Człowiek jest istotą 
ułomną i często ma taki prob
lem, że zapomina, iż sam kie
dyś bywał w takich sytua
cjach. Chodzi mi o to, że pan 
z bmw już zapomniał, że jakiś 
czas temu sam siedział za kie
rownicą auta nauki jazdy i też 
komuś tarasował przejazd. Ale 
może jednak od razu był mi
strzem kierownicy? # ©® 

1492 
Krzysztof Kolumb dopłynął 

do archipelagu Bahamów. Jest to 
oficjalna data odkrycia Ameryki. 

1810 
1810-W Monachium odbył się 

pierwszy Oktoberfest. Bawarska 
para królewska zaprosiła obywateli 
Monachium do wspólnego święto
wania godów weselnych księcia Lu
dwika I Wittelsbacha i księżniczki 
Teresy von Sachsen-
Hildburghausen. 

1901 
Theodore Roosevelt oficjalnie na

dał nazwę Biały Dom rezydencji pre
zydenta USA w Waszyngtonie. 

1921 
# 1921 - Liga Narodów podjęła decy
zję o podziale Górnego Śląska. Polska 
otrzymała 29% spornego terytorium, 
na którym znajdowało się 50% hut 
i 76%górnośląskich kopalń węgla. 

1979 
# Na północnym Pacyfiku odnoto
wano najniższe w historii ciśnienie 
atmosferyczne (870 hPa). 

1984 
# W hotelu w Brighton, w którym 
przebywała brytyjska premier 
MargaretThatcher, wybuchła bom
ba podłożona przez IRA; zginęło 5 
osób, a 34 zostały ranne. 

1999 
Według szacunków ONZ urodził 

się sześciomiliardowy mieszkaniec 
Ziemi. 

.dyrefci 

Ogłaszamy przetargi, aby nie tracić czasu 
Robert Marszałek, dyrektor 
gdańskiego oddziału GDDKiA, 
tłumaczy, dlaczego budowa 
ekspresowej drogi 56 nabrała 
ostatnio przyspieszenia. 

Materializuje się przyszła trasa 
ekspresowa S6. Gdański oddział 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo
wych i Autostrad ogosił ostat
nie przetargi. Sprawa drogi eks-
presowej przez Pomorze nabra
ła wyraźnego przyspieszenia. 
W naszym oddziale jesteśmy 
na etapie opracowywania kon
cepcji programowej dla trasy. 
Rozpoczęliśmy też proces 
prekwalifikacji firm w ramach 
przetargów na zaprojektowa
nie i budowę poszczególnych 
odcinków. Następnym etapem 
będą wnioski o wydanie zgody 
na realizację inwestycji drogo
wej wydawanej przez wojewo
dę. Cała ta operacja do mo
mentu wyłonienia wykonaw
cy potrwa około 12 miesięcy. 
Ale ogłosiliście przetargi, choć 
nie ma jeszcze opracowanej 
koncepcji. 
Można było czekać do zakoń
czenia opracowywania kon
cepcji programowej, ale nie 
chcieliśmy tracić czasu. Proce
dura wyłonienia wykonawcy, 
który zaprojektuje i wybuduje 
konkretny etap, potrwa 
od dziewięciu miesięcy do ro
ku. Trzeba przecież sprawdzić 

1 

* Jak zapewnia Robert Marszałek, dyrektor GDDKiA w Gdańsku, 
ekspresowo ze Słupska do Trójmiasta pojedziemy w 2020 roku 

kadry każdego z oferentów, 
zweryfikować, czy posiada 
potencjał ekonomiczny, czy 
ustalić jego zdolności do prze
prowadzenia inwestycji. A my 
mamy przecież wydane decy
zje środowiskowe, znamy ko
rytarz, w którym przebiegać 
będzie trasa i podstawowe 
rozwiązania. Dzięki temu mo
żemy określić wstępny i pod
stawowy zakres robót czy też 
koszt. Dokonujemy więc 
wstępnej kwalifikacji firm, 
które chcą wybudować nową 
drogę, jeszcze przed otrzyma
niem gotowej koncepcji pro
gramowej (na podstawie któ
rej wykonane zostaną same 
projekty budowlane - dop. 

red.). Kiedy koncepcja już 
powstanie, otrzymają ją oczy
wiście stające do przetargu 
przedsiębiorstwa i złożą nam 
oferty cenowe. Wcześniej my 
je zweryfikujemy. Mamy na to 
teraz czas. 
Nie da się ukryć, że S6 najwięcej 
chyba pomogło wpisanie tej tra
sy do rządowego programu bu
dowy dróg i autostrad? 
Dostaliśmy w ten sposób zgo
dę na ogłoszenie zamówień. 
Tylko na zadania ujęte w pro
gramie można ogłaszać prze
targi, które są przecież zobo
wiązaniami. 
Oddział GDDKiA w Szczecinie 
ogłosił niedawno przetarg 
na odcinek między obwodnicą 

Koszalina a Słupskiem. Pozosta
łe fragmenty trasy w wojewódz
twie zachodniopomorskim mają 
już wyłonionych wykonawców 
i narzucone harmonogra
my. Po tamtej stronie Pomorza 
planuje się zakończenie robót 
na marzec 2019 roku. 
W Pomorskiem S6 będzie jed
nak później. 
Dla większości naszych eta
pów koniec prac planowany 
jest na lipiec lub sierpień 2020 
roku. Na całej długości trasa 
będzie dwujezdniowa i dwu-
pasowa. Dodatkowy pas zyska 
też obwodnica Słupska. Dwa 
pasy w obu kierunkach będzie 
mieć też obwodnica metropo
litalna, gdzie przewidujemy 
zachowanie rezerwy na trzeci. 
Rezerwy nie będzie na odcin
ku od Słupska do Lęborka i sa
mej Trasie Kaszubskiej z uwa
gi na planowany tam mniejszy 
ruch. 
A koszty? Ile wyniesie budowa 
ekspresowej szóstki ze Słupka 
do Trójmiasta? 
Koszt pierwszego odcinka 
między Słupskiem 
a Lęborkiem szacowany jest 
na 1,6 miliarda złotych. Trasa 
Kaszubska to 3,4 miliarda zło
tych. Obwodnica metropoli
talna to z kolei 2,6 miliarda 
złotych. • 
©® 
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Zmiany organizacji ruchu 
na ringu. 
# Gość: Żądamy zmiany ekranów 
przed blokami na przezroczyste, 
mamy dość niedogodności z tego 
powodu, kiedy wreszcie zajmą się 
tymi strasznymi ekranami zasłania
jącymi widok z okien, numeracje 
budynków itp. 
# GoSć: Prosimy drogowców, 
aby ruch pojazdów odbywał się 
z ut. Andersa w ul. 11 Listopada i od
wrotnie. Nie ma ku temu przeciw
wskazań, a bardzo to ułatwi życie 
mieszkańcom osiedla Niepodle
głości. 

Kursy walut NBP 

EUR * 4,2170 
GBP «5,7199 
CHF * 3,8631 

«spadek ceny do dnia poprzed
niego» wzrost ceny bez zmian 

Tydzień 

Jak leczyć się na NFZ 
za darmo? (cz.1) 
# Na jakich zasadach masz 
prawo do bezpłatnej po
mocy? A co z prawem 
do leczenia Twojej rodzi
ny? 

Dodatek dla seniorów 

50 
# W czwartek dodajemy 
do „Głosu" strony z pora
dami dla osób dojrzałych. 
Zachęcamy do lektury! 

Zdjęcie dnia 

Niemal dwa i pół tysiąca osób bawiło się na koncercie Kamila 
Bednarka i jego zespołu w hali Gryfia. Muzyk był gwiazdą pro
filaktycznej akcji Niećpa. Więcej w jutrzejszym „Głosie", (dmk) 

Manifestacja przed 
ratuszem 
S Gość: Te slogany „Witamy 
uchodźców" to powieście sobie 
na drzwiach od swoich miesz
kań/domów i tam sobie ich przyj
mujcie. Wtedy pokażecie, jak bar
dzo ich witacie. Garstka naiwnych 
ludzi. 

Gość: Jak się tak dobrze przyj
rzycie tym miłośnikom emigran
tów, to zorganizowana grupa lewa
ków wypożyczana na różne okazje. 
Jak trzeba, to są za tarczą, jak trze
ba przeciw obwodnicy, to kochają 
ptaszki i ślimaczki, to nienawidzą 
homofobów itd. Ktoś im organizuje 
i opłaca wyjazdy, noclegi i wyżerkę. 
Pytanie, kto i za czyje pieniądze. 
# Olek: Biedroń sprowadzi 
do Słupska maksymalną liczbę 
uchodźców, bo taka jest jego lewa
cka ideologia - opinia mieszkańców, 
interes miasta nie ma znaczenia. 
# Gość: W Słupsku od lat mieszka
ją i pracują imigranci z różnych kra
jów i jakoś nikt nigdy nie wpadał 
z tego powodu w histerię. # 
©® 
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Dyłur reportera 
Dorota Aleksandrowicz 
59 848 8124 (w godz. 9.00-17.00) 
dorota.aleksandrowicz@gp24.pl 

Sąd, policja i matematyk 
Policja zarzuca emerytowi, że ukrywa, 

kto jechał autem, które uczestniczyło w kolizji 
Były matematyk twierdzi, że w dniu kolizji 

samochód cały dzień stał w jego garażu 

Słupsk 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

W piątek przed Sądem Rejono
wym w Słupsku ruszył proces, 
w którym Franciszek 
Toporkiewicz, emerytowany 
matematyk z ILO, jest oskarżo
ny o zatajanie nazwiska kierow
cy, który według policji miał je
chać jego samochodem, gdy 
doszło do kolizji drogowej. 

Przypomnijmy: 23 grudnia 
ubiegłego roku policja przysz
ła do mieszkania Franciszka 
Toporkiewicza. Wtedy dowie
dział się o kolizji. Choć podczas 
pierwszej wizyty policjantów 
wyjaśnił im, że nie jest właści
cielem zielonego bmw, to 
na tym się nie skończyło. 

Jeszcze tej samej nocy, 20 
minut później, policjanci po
nownie zapukali do jego miesz
kania. Tym razem poprosili, 
abym zszedł z nimi do garażu 
i pokazał im swój samochód. 
Nie miał nic przeciwko temu. 
Otworzył garaż. Policjanci 
obeszli go w koło i po chwili za
dzwonili do kogoś, kto ich przy
słał do Toporkiewicza. -Torze-

I Franciszek Toporkiewicz (stoi) i jego adwokat Krystian Kasperski podczas piątkowego posiedzenia 
słupskiego sądu 

r\r 
Matematyk: - Nie 

przyznaję się 
do winy, bo nie 

mam do czego się 
przyznać 

czywiście granatowa skoda, 
a nie zielone bmw. Nie ma 
na niej śladu po jakiejś kolizji -
mówili przez telefon. 

Wtedy po raz pierwszy do
wiedział się, że tego samego 
dnia, po godz. 20 ktoś w cen
trum miasta miał kolizję z peu
geotem i uciekł z miejsca zda

rzenia. Świadek zapamiętał nu
mer rejestracyjny samochodu 
uciekiniera. Według niego był 
dokładnie taki sam, jaki widniał 
na tablicach rejestracyjnych sa
mochodu Toporkiewicza. 

W styczniu dostał wezwanie 
w charakterze świadka na ko
mendę policji w Słupsku. Wte

dy aspirant Sławomir Kuczko 
poprosił go, aby podeszli 
na parking do jego samochodu, 
którym przyjechał. 

- Policjant wnikliwie oglądał 
jego przód, a potem sfotografo
wał zadrapanie i lekkie wgnie
cenie na tylnym zderzaku, któ
re mam od dawna, bo moim sa
mochodem jeżdżę na ryby i po
lowania - opowiada Franciszek 
Toporkiewicz. 

Twierdzi, że 23 grudnia 2014 
roku po południu w ogóle nie 
wyprowadzał swojego samo
chodu z garażu. Nikomu też go 
nie użyczał. Nikt też nie mógł 
nim jeździć bez jego zgody, bo 
kluczyki i dowód rejestracyjny 
zawsze nosi przy sobie. - Nie 
przyznaję się, bo nie mam 
do czego - mówił policjantom. 

W piątek swoje wyjaśnienia 
powtórzył sądowi. Policja nie 
wskazała żadnego świadka 
do przesłuchania, nawet rzeko
mego świadka kolizji, w której 
miał uczestniczyć samochód 
pana Toporkiewicza. # 
© ®  

e Więcej na naszej stronie 
Więcej o sprawie Franciszka 
Toporkiewicza czytaj na: 
wwwgp24.pl 

Czego żąda adwokat? 

3 listopada odbędzie się 
kolejna rozprawa 
• Do sądu Franciszek 
Toporkiewicz przyszedł w towa
rzystwie obrońcy - mecenasa 
Krystiana Kasperskiego, który 
podczas pierwszej rozprawy 
ustalił, że policja nie sporządziła 
przy właścicielu samochodu pro
tokołu z jego oglądu. Ani pod
czas pierwszych wizyt w miesz
kaniu Toporkiewicza, ani wtedy, 
gdy został wezwany na komisa
riat. Adwokat wystąpił także 
do sądu o wezwanie na kolejną 
rozprawę policjantów, którzy by
li w mieszkaniu Toporkiewicza 
23 grudnia 2014 roku. Kolejnym 
świadkiem będzie także syn 
Toporkiewicza, który na co dzień 
jest księdzem w Koszalinie, ale 
23 grudnia ub. roku przebywał 
w mieszkaniu rodziców i był 
świadkiem wizyt policjantów 
w mieszkaniu rodziców. 

Kolejna rozprawa w tej sprawie 
odbędzie się 3 listopada. Praw
dopodobnie proces nie zakoń
czy się na dwóch posiedzeniach. 
Będziemy śledzić jego dalszy 
ciąg. 

Nieliczni za emigrantami 

Kilkadziesiąt osób, wliczając 
w to organizatorów i media, 
wzięło udział manifestacji 
na rzecz uchodźców. Nie 
wszystkim to się podobało. 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

„Słupsk solidarny z uchodźca
mi" i „Dość nienawiści w prze
strzeni publicznej" skandowa
no podczas sobotniej manife
stacji pod słupskim ratuszem. 
Zorganizowano ją w kontrze 
do wrześniowego marszu prze
ciwko islamskim emigrantom, 
który ściągnął kilkuset prote
stujących. Teraz gościnność 
i otwartość pokazało zaledwie 
kilkadziesiąt osób. 

- Dziękuję, że tu jesteście 
- mówił Robert Biedroń, prezy
dent Słupska. - Niestety, język 
podziałów, nienawiści i niezro-

WLZYZNA 

w m w y  

Manifestację zorganizowało stowarzyszenie Aktywne 
Pomorze, a wsparło m.in. Amnesty International z Trójmiasta 

zumienia zwycięża z językiem 
ludzi dobrej woli, którzy dziś się 
tutaj zgromadzili - zaznaczał. 

Mecenas Anna Bogucka-
-Skowrońska, która poparła 
manifestację, tłumaczyła, 
że uchodźcy to nie hordy sztur
mujące Europę, tylko ludzie. 

Nie wszyscy ten problem ro
zumieli podobnie. Na okrzyk 
„Słupsk wita uchodźców" od
powiadali „hańba". Przeciwko 
islamskim emigrantom był rad
ny Zbigniew Wojciechowicz 
z PiS. Jak powiedział, pomagać 
im trzeba, ale w ich kraju. # ©<D 

Piotr Muller prowadzi 
w prawyborach „Głosu Pomorza' 

Prawybory do Sejmu - okręg wyborczy 28 Prawybory do Senatu 
»okręg wyborczy 62 

Katarzyna 
Bogusławska 
nowoczesna 
Ryszarda Petru 

W 
Zbigniew 
Konwiński 
PO 

Jeszcze tylko dziś do godz. 
23.59 można oddać głos 
na swojego kandydata w pra
wyborach „Głosu - Dziennika 
Pomorza". Możecie zagłosować 
poprzez stronę internetową 
www.gp24.pl, facebooka lub 
za pomocą jednego SMS-a. 
Z laureatami opublikujemy wy
wiady na naszych łamach. 
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Słupsk kilometra nowych dróg, 11 rond i dwa wiadukty nad torami kolejowymi - mowa 
o słupskim ringu, nad którym prace potrwają do świąt Bożego Narodzenia. 
Wczoraj otwarto jego część - ulicę Koszalińską 

Za autoprzekręt 
Michał W., były pełnomocnik prezydenta Słupska, został skazany 

za oszustwo przy sprzedaży auta. Wyrok jest nieprawomocny 

Ż wokandy 

Grzegorz Hilarecki 
grzegorz.hilarecki@gp24.pl 

W czwartek w sądzie rejono
wym zapadł wyrok w sprawie 
karnej, którą Michałowi W. wy
toczyła słupska prokuratura. 
Były pełnomocnik, doradca 
prezydenta Słupska do spraw 
inwestycji strategicznych, 
w tym akwaparku (o tym stano
wisku mówili" w proce
sie świadkowie - red.), odpo
wiadał za to, że w 2014 roku do
prowadził do niekorzystnego 
rozporządzenia mieniem 
w kwocie 29 tysięcy złotych Jo
annę Misiuk, której sprzedał sa
mochód oraz wprowadził ją 
w błąd co do stanu techniczne
go pojazdu. Natomiast wszyst
kie przedstawione przez Micha
ła W. okoliczności miały wpływ 
na jej decyzję o zakupie samo
chodu. 

Sąd uznał Michała W. 
za winnego. Skazał go 
na grzywnę w wysokości 5 ty
sięcy złotych, wypłacenie 10 
tys. złotych nawiązki na rzecz 
pokrzywdzonej, która w tym 
procesie była też oskarżycielem 

Rzemieślniczy jubileusz Cechu 
Słupsk 

Słupscy rzemieślnicy obcho
dzili swój jubileusz Cech Rze
miosł Różnych w Słupsku ma 
70 lat. Z tej okazji w sobotę 
odbyły się uroczystości. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.mareckik@gp24.pl 

Po mszy świętej w kościele Ma
riackim i złożeniu wiązanek 
kwiatów pod pomnikiem Jana 
Kilińskiego, zebrani spotkali się 
w restauracji Cechowa, gdzie 
wręczono wyróżnionym meda
le i odznaczenia. 

Platynowy medal Jana 
Kilińskiego otrzymała Jolanta 
Wrzesińska (pracownia wyro
bu kapeluszy i damskich na
kryć głowy). Złotym Medalem 
za Wyszkolenie Uczniów wy
różniono Wandę Jasłowską (za
kład fryzjerski ze Słupska). Zło
te medale Jana Kilińskiego 

Delegacja Cechu pod przewodnictwem Roman Henniga złożyła 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem Jana Kilińskiego 

otrzymali Ryszard Dzikowski 
(zakład piekarniczy ze Słupska) 
i Ireneusz Dobiegała (ciastkar
nia Muszelka ze Słupska). 

Natomiast srebrne medale 
otrzymali Wacław Kucharski 
(warsztat samochodowy 
z Kobylnicy) i Edward Sosnów

ka (firma instalatorstwa sanitar
nego ze Słupska). 

Dziewięć osób wyróżniono 
Honorową Odznaką Izby Rze
mieślniczej : Krzysztofa 
Ejsmonta (branża motoryzacyj
na), Stanisława Leśniaka (rtv), 
Barbarę Wierzbowską (fryzjer

ska), Tadeusza Grzelaka (moto
ryzacja), Krzysztofa Głuszka 
(pracownik T. Jakubowskiego), 
Artura Piepera (prac. T. 
Jakubowskiego), Tomasza 
Różyckiego (prac. R. Henniga), 
Mariusza Kopera (prac. R. 
Henniga) i Rafała Henniga 
(branża drzewna). 

Z kolei Honorową Odznakę 
Rzemiosła otrzymali: Krystyna 
Kiresztura (fryzjerka), Wiesław 
Mejsner (motoryzacja), Julita 
Nawrocka (fryzjerka) i Jerzy Pą
czek (motoryzacja). 

Na wniosek zarządu Cechu 
Rzemiosł Różnych cztery oso
by zostały wyróżnione przez 
władze Słupska Medalem Ho
norowym Miasta Słupska. 
Otrzymali je: Jan Piatczyc (kra
wiec ze Słupska), Eugeniusz 
Brzóska (piekarz z Ustki), Al
fons Klepin (krawiec ze Słup
ska) i Janusz Kucharski (senior 
rodu mechaników samochodo
wych z Kobylnicy). • 
©® 

Strategia dla 
dwumiasta 
po angielsku 

Instruktor jazdy i kursantka 
chcą zawiadomić prokuraturę 
Słupsk 
Policja uważa, że instruktor 
i kursantka mogą wnieść 
prywatne oskarżenie 
na napastnika o naruszenie 
nietykalności cielesnej. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Zarówno instruktor, jak i kur
santka już dysponują obdukcja
mi lekarskimi, które potwier
dzają, że zostali uderzeni. 

- Nie możemy zostawić tej 
sprawy, bo nie można pozwa
lać na tak agresywne zachowa
nia - mówi Jerzy Karbowski. 

Robert Czerwiński, rzecznik 
prasowy słupskiej policji, mó
wi, że policja o tym zdarzeniu 
dowiedziała się wskutek zgło
szenia o kolizji na ulicy 
Madalińskiego. 

- Na miejscu nasz patrol 
ustalił, że kolizji nie było. Za to 

potwierdził, że doszło do kłót
ni między kierowcą bmw a in
struktorem nauki jazdy. Oby
dwie strony wzajemnie obrzu
cały się wyzwiskami. Doszło 
także do szarpaniny. Jeszcze 
po przyjeździe policjantów sy
tuacja na miejscu była nerwo
wa, ale udało się ją uspokoić. 
Kierowca bmw zaczął przepra
szać zarówno instruktora jazdy, 
jak i policjantów. Tłumaczył, że 
nie wie, jak to się stało, że 
był tak agresywny. 

W związku z tym policjanci 
odstąpili od ukarania kierowcy 
bmw, dając mu szansę popra
wy. Jednak poinformowali in
struktora jazdy i jego kursant
kę, że mogą wystąpić z po
wództwem cywilnym przeciw 
kierowcy bmw - mówi rzecznik 
policji. 

Dodał jeszcze, że nie może 
być tak, iż ktoś samodzielnie 
wymierza sprawiedliwość, ta
mując ruch na rondzie. • 
©® 

• Joanna Misiuk mówi, że do głowy jej nie przyszło, że człowiek przedstawiający się jako doradca 
prezydenta, choć za chwilę już nim nie był, zatai prawdziwą historię auta z przekręconym licznikiem 

posiłkowym, 1500 zł jako po
krycie jej kosztów procesowych 
i 500 zł reszty kosztów. Na naj
łagodniejszy wyrok, jak zazna
czył sędzia Marcin Machnik, 
wpływ miała niekaralność Mi
chała W. Wyrok nie jest prawo
mocny. Można więc od niego 
się odwołać. 

- Ja nie będę - zaznaczyła Jo
anna Misiuk, która była na od
czytaniu wyroku. - Choć na
wiązka nie rekompensuje mi 
strat z powodu kupna auta, co 
do którego stanu zostałam 
oszukana. Kto je teraz ode mnie 
odkupi, gdy na liczniku ma 148 
tysięcy kilometrów, a w salonie 

Toyoty każdy się dowie, że ma 
ponad 300 i było rozbite? 

Wcześniej sąd skazał Micha
ła W. w postępowaniu nakazo
wym. Jednak oskarżony wniósł 
sprzeciw i sprawa trafiła na wo
kandę. Teraz na ogłoszenie wy
roku nie przyszedł. Adwokata 
też niebyło.#©® 

Stupsk 

Studenci architektury z Uni
wersytetu w Plymouth w ra
mach swoich zajęć tworzą 
strategię urbanistyczną dla 
Słupska i Ustki. 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Studenci ostatniego roku 
architektury z uniwersytetu 
w Plymouth w Wielkiej Bryta
nii nie tracą czasu. Przez dzie
sięć dni pobytu w Słupsku 
i Ustce (a są tu do piątku) mu
szą dowiedzieć się jak najwię
cej na temat obu miast. 
Do grudnia w ramach swojej 
pracy dyplomowej przygotują 
strategię urbanistyczną. 

Na razie rozmawiają z archi
tektami i planistami z urzędu 
miejskiego. Jeżdżą autobusami 
po Słupsku i chodzą po mieście 
z mapami pod pachą, szukając 
jego centrum. Rozmawiają też 
ze studentami z Politechniki 
Gdańskiej, a w ostatnią środę 
próbowali konsultacji społecz
nych z mieszkańcami. 

Na spotkanie zorganizowa
ne przez ratusz przyszło zale-

& Jaki pomysł na Słupsk mają 
Anglicy, dowiemy się w grudniu 

dwie kilkunastu. Kilku wyszło 
zaraz po ich rozpoczęciu. 

- To i tak dużo, bo spodzie
waliśmy się, że zainteresowa
nych będzie jeszcze mniej - nie 
ukrywa Tom Whettingsteel, 
który razem z Alexem 
Wightmanem i Nikolasem 
Stagkosem zastanawiają się, jak 
zrewitalizować kwartał między 
ul. Długą a Ogrodową. 

Do jakich konkluzji docho
dzą patrzący z zewnątrz stu
denci? Jaki mają pomysł 
na Słupsk? Co takiego dostrze
gli, spoglądawszy z daleka, bę
dzie można dowiedzieć się już 
w najbliższą środę, 14 paździer
nika, podczas spotkania 
na Akademii Pomorskiej. Po
czątek o godz. 15, sala 414 w bu
dynku przy ul. Bohaterów 
Westerplatte 64. • ©® 
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Dyżur reportera 
Daniel Klusek » © ©  
59 848 8121 (w godz. 9.00-17.00) 
daniel.klusek@gp24.pl 

Akcja/redakcja 

Ciasno na chodniku 
przy przystanku 

- Gdy na przystanku pasażerowie czekają na autobus, 
chodnikiem nie da się przejść, tak jest ciasno - mówi czytelniczka 

Shtek 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

- Jestem zbulwersowana tym, 
co dzieje się na alei 3 Maja, 
na odcinku od policyjnej Izby 
Dziecka do skrzyżowania z uli
cą Kołłątaja. Przystanek usta
wiony jest tam tak, że przecho
dzący przed nim pieszy musi 
przepychać się przez tłum 
oczekujący na przystanku, bo 
nie majak przejść - twierdzi pa
ni Anna. - Proszę podejść w to 
miejsce w godzinach szczytu 
i spróbować przejść bez obija
nia się o ludzi. Nie dość, że pa
sażerowie stoją przed wiatą, to 
jeszcze wysiadają z autobusu 
kolejni. Tworzy się zator, 
a przecież są jeszcze piesi, któ
rzy po prostu chcą przejść da
lej. Szerokość chodnika w tym 
miejscu to cztery małe kafle. 

Dodaje, że dotychczas prze
chodnie i osoby czekająca 
na autobus radzili sobie tak, że 
gdy tworzył się zator, na chwi
lę wchodzili na ścieżkę rowero
wą, przepuszczając innych. 

- ZIM postawił jednak kilka
dziesiąt barierek oddzielają
cych ciąg pieszy od rowerowe
go. Po co robi się ludziom takie 
mury i ogranicza ciąg komuni
kacyjny? - pyta czytelniczka. 
- Dlaczego zrobiono to, jeszcze 
bardziej ograniczając ruch? 

• Zdaniem naszej czytelniczki, gdy pasażerowie wsiadają lub wysiadają z autobusu, w okolicy 
przystanku tworzy się zator, bo przechodnie nie mogą tam wówczas przejść bezkolizyjnie 

Przecież logiczne jest, że gdy 
idzie wąskim chodnikiem kilka 
osób, to na chwilę można wejść 
na ścieżkę, by kogoś przepuś
cić. Ludzie są już nauczeni, że 
czerwona ścieżka oznacza trakt 
rowerowy i nie chodzą po niej, 
gdy nie muszą. Tymczasem 
ZIM wbił barierki w chodnik ale 
nie na styku ścieżki rowerowej 
i chodnika, tylko jeszcze bar
dziej zabierając chodnik, wbił 
je dopiero przy trzeciej kostce. 

Jarosław Borecki, p.o. dyrek
tora Zarządu Infrastruktury 

Miejskiej, przekonuje, że chod
nik nie mógł być tam inny. 

- Tam jest skarpa, więc nie 
można go było poszerzyć 
- przekonuje Jarosław Borecki. 
- Szerokości zarówno chodni
ka, jak i ścieżki rowerowej są 
zgodne z normami. 

Przyznaje, że miejsc w pasie 
drogowym, gdzie może zrobić 
się tłoczno, jest w mieście kil
kanaście. Jedno z nich jest np. 
na przystanku naprzeciwko 
szkoły muzycznej, o którym pi
saliśmy kilka tygodni temu. 

- Te utrudnienia, jeśli wystę
pują, to tylko przez chwilę. 
Przecież nie zdarza się, że duże 
grupy pasażerów czekają na au
tobus po kilkanaście minut 
i utrudniają przejście pieszym 
- mówi Jarosław Borecki. 
- W takich sprawach nie mieli
śmy dotychczas skarg miesz
kańców. • ©® 

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

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 
8l  21. (DMK) ©® 

MÓWIĄ CZYTELNICY 
Za dużo jest doniesień 
do prokuratury 
Czytelnik ze Słupska: - Prze
czytałem w „Głosie", że jeden 
z mieszkańców miasta doniósł 
prokuraturze, że prezydent 
Słupska palił marihuanę. Kilka 
dni wcześniej też ktoś prze
ciwko komuś występował 
do prokuratury. Czy naprawdę 
ludzie nie mają się czym zaj
mować, tylko donoszeniem 
na siebie? Rozumiem wolność, 
ale przecież nie po to ona jest, 
żeby wykorzystywać ją prze
ciwko komuś, kto nam się nie 
podoba, kogo nie lubimy lub 
nie popieramy. To nie o to cho
dzi. (DMK)©® 

Rzeczy znalezione 

Czekają na właściciela 
okulary męskie w etui znalezione 

na dworcu PKP. 
dwa klucze znalezione w okolicy 

ul. Nowowiejskiej, 
telefon Sony Ericsson znaleziony 

przy izbie przyjęć szpitala, 
portfel z dokumentami Macieja 

Radomskiego. 
dokumenty Mirosława Mroza 

z Kobylnicy, 
klucz z żółtą zawieszką znalezio

ny okok ratusza, przy budce telefo
nicznej. 
S dowód osobisty Kamila 
Wojciechowskiegoze Słupska, 

telefon Samsung znaleziony 
w autobusie miejskim w Słupsku, 

legitymacja szkolna Julii 
Chwedczuk, 

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

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

okulary przeciwsłoneczne znale
zione w autobusie miejskim, 

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

nej smyczy znaleziony w autobusie 
miejskim, 

dowód osobisty Michała Malka ze 
Strzelina. (DMK)©® 

Pomocy nie było, 
chory pies nie 
doczekał do rana 
Słupsk 

-W Słupsku w nocy niebyło 
komu udzielić pomocy moje
mu psu, który bardzo źle się 
poczuł - mówi nasz czytelnik. 
- Psiak zdechł nad ranem. 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Pupil pan Jerzego spod Słupska 
poczuł się źle już kilka dni te
mu. W ubiegły weekend czytel
nik poszedł ze zwierzakiem 
do przychodni weterynaryjnej. 
Okazało się, że pies cierpi na za
palenie jelit. 

- Dostał zastrzyki i inne le
karstwa. Z dnia na dzień czuł się 
coraz lepiej - opowiada pan Je
rzy. - W środę do wieczora bie
gał i wyglądało na to, że wszyst
ko będzie z nim w porządku. 

Jednak około godz. 23 pies 
zaczął się źle czuć. Zaniepoko
jony opiekun próbował się 
skontaktować z weterynarzem, 
który leczył psiaka. Ten jednak 
nie odbierał telefonu. 

- Szukałem pomocy w Słup
sku - mówi pan Jerzy. - Chcia
łem znaleźć przychodnię cało
dobową. Ale takiej w mieście 
nie ma. Tylko jeden telefon 
odebrała pani, która zasugero
wała, bym zadzwonił do lecz
nicy weterynarynej przy ulicy 
Armii Krajowej. Jednak tam się 
nie dodzwoniłem. 

Półtoraroczny psiak nie do
czekał do rana i zdechł ok. 
godz. 4 w czwartek. 

- Jest mi przykro, bo tej no
cy, gdy właściciel psa dzwonił 
do mnie w środku nocy, zosta
wiłem telefon w samochodzie 
- mówi Andrzej Baczyński z 
Lecznicy Weterynaryjnej przy 
ul. Armii Krajowej. - Zawsze te
lefon mam w nocy przy sobie, 
więc można do mnie dzwonić 
po pomoc w nagłych przypad
kach. A jeśli jestem poza Słup
skiem, staram się udzielać rad 
przez telefon. Problem w tym, 
że w Słupsku nie ma pogotowia 
weterynaryjnego. Najbliższe ta
kie jest w Trójmieście. 

Nocnej pomocy zwierza
kom z regionu udziela również 
Przychodnia Weterynaryjna 
Małych Zwierząt w Ustce. 

- My dyżurujemy przez cały 
rok - mówi Piotr Szczepanik 
z usteddej przychodni. - W we
ekendy i w nocy, gdy inne przy
chodnie weterynaryjne są zam
knięte, dzwonią do nas miesz
kańcy Ustki, ale również Słup

ska, a nawet Lęborka. To kilka
dziesiąt przypadków w roku. 
Większość telefonów kończy 
się poradami. 

Dodaje, że właściwie nie ma 
tygodnia bez nocnej interwen
cji. 

- Zdarza się, że opiekunowie 
dzwonią dwa, trzy razy w ty
godniu, ale bywało, że tyle te
lefonów dostawałem w ciągu 
jednej nocy - mówi Piotr 
Szczepanik. - Najgorzej jest 
w święta, kiedy ludzie mają 
więcej czasu dla swoich zwie
rząt i wówczas uważniej im się 
przyglądają. Często kończy się 
to telefonami do mnie, choć nie 
ma tu mowy o nagłych przy
padkach. 

Anna Strąk, kierownik 
słupskiego schroniska dla bez
domnych zwierząt, przypomi
na, że zapewnianie opieki zwie
rzakowi to obowiązek jego 
opiekuna. 

- Jeśli pomocy w nocy wy
maga pies czy kot niemający 
właściciela, zapewniamy takie-

Każda gmina musi 
podpisać umowę 
z weterynarzem 

w sprawie nagłych 
wypadków 

mu zwierzęciu opiekę - mówi 
Anna Strąk. - Właściciel czwo
ronoga powinien mieć zaufane
go weterynarza i do niego 
dzwonić w nagłych przypad
kach. 

Kierowniczka słupskiego 
schroniska zapewnia, że jeśli 
zwierzę jest ofiarą wypadku, 
pomoc jest mu udzielana. 

- Jeśli widzimy rannego psa 
lub kota, należy zadzwonić 
na policję, a ona poinformuje 
o tym zdarzeniu nas - mówi An
na Strąk. - Weterynarz udzieli 
mu pomocy niezależnie od te
go, czy pies jest bezpański, czy 
na przykład uciekł właścicielo
wi. Dodam, że każda gmina 
ma obowiązek podpisania 
umowy z weterynarzem udzie
lającym pomocy w nagłych 
przypadkach i podać taką infor
mację do wiadomości publicz
nej. • 
©i) 

• Więcej na naszej stronie 
Chcesz podyskutować o tej sprawie? 
Wejdź na 
forom~gjp24.pl 
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Dyżur reportera 
Andrzej Gurba 
697 770129 (w godz. 12.00-15.00) 
andrzej.gurba@gp24.pl 

Czad atakuje i zabija 
bez ostrzeżenia 

Czad znów atakuje. Strażacy apelują o rozsądek i uwagę 

Sylwia Lis 
sylwia.lis@gp24.pl 

Strażacy z Bytowa i Lęborka 
tylko we wrześniu i październi
ku już kilkanaście razy wyjeż
dżali do pożarów, których przy
czyną był nieszczelny lub usz
kodzony komin. W Lęborku 
doszło też do kilku potrać tlen
kiem węgla. Dlatego też ratow
nicy zdecydowali się na wysto
sowanie apelu. 

- W związku z początkiem 
okresu grzewczego oraz 
wzmożonymi wyjazdami 
do pożarów przewodów komi
nowych i podtruć tlenkiem wę
gla, czadem, apelujemy o wy
konanie przeglądów przewo
dów kominowych oraz wenty
lacyjnych - mówi Piotr Krze
miński, rzecznik prasowy 
lęborskich strażaków. - Należy 
również sprawdzić gazowe 
urządzenia grzewcze pod ką
tem prawidłowości działania 
oraz podłączenia do przewo
dów kominowych. 

W ostatnich dwóch latach 
w Polsce doszło do prawie 3700 
zdarzeń związanych z tlenkiem 
węgla. Było prawie 1800 posz
kodowanych i 106 ofiar śmier
telnych w całym kraju - mówi 
rzecznik. - To liczby pokazują
ce żniwo, jakie czad zebrał 
w ostatnim okresie. Tragedie 
ludzkie są często konsekwen
cją niewiedzy. Sposoby 
na uniknięcie zatrucia tlenkiem 

» Pożar w Udorpiu. Przyczyną był najprawdopodobniej 
nieszczelny komin 

W ciągu ostatnich 
lat w wyniku 

zatrucia czadem 
zginęło 

106 osób 

węgla są bardzo proste. Do za
truć dochodzi, bo często nie 
zdajemy sobie sprawy, co mo
że stać się, gdy nie przestrzega
my podstawowych zasad bez
pieczeństwa, bo nie mamy 
świadomości, że tak naprawdę 
niewiele potrzeba, aby nasze 
mieszkania i domy stały się bar

dziej bezpieczne. Problem 
wzrasta szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym, chociaż 
do akcji ratowniczo-gaśniczych 
związanych z tlenkiem węgla 
strażacy wyjeżdżają w ciągu ca
łego roku. 

Tlenek węgla w statysty
kach zatruć zajmuje trzecie 
miejsce po zatruciach lekami 
i alkoholem. Potocznie zwany 
czadem, jest gazem silnie tru
jącym, bezbarwnym i bezwon-
nym (powoduje to problemy 
z jego wykryciem). Powstaje 
wówczas, gdy coś się spala (pa
li), a w otoczeniu, gdzie prze
biega ten proces, jest za mało 
powietrza (tlenu). 

Potencjalne źródła czadu 
w pomieszczeniach mieszkal
nych to kominki, gazowe pod
grzewacze wody, piece węglo
we, gazowe lub olejowe i kuch
nie gazowe. Zagrożeniem jest 
nie tylko brak dopływu powie
trza, ale też nieprawidłowy od
pływ spalin. W związku z tym 
groźne są zapchane lub nie
szczelne przewody kominowe 
oraz uszkodzone połączenia 
między kominami i piecami. 

Szczelnie pozamykane okna 
(czasami jeszcze dodatkowo 
uszczelnione), pozaklejane 
kratki wentylacyjne, brak 
otworów wentylacyjnych 
w drzwiach łazienkowych, jak 
również brak regularnych kon
troli drożności przewodów 
wentylacyjnych i kominowych 
sprawiają, że w naszych miesz
kaniach lub domach możemy 
nie być bezpieczni. • ©® 

Coroczne grzybobranie 
odbyło się w Korzybiu 
Gfraha Kępice 

W minioną sobotę w Korzybiu 
odbyły IX Mistrzostwa Polski 
w Zbieraniu Grzybów. Rekor
dzista zebrał ponad 12 kilogra
mów. 

Wojciech Frełichowski 
wojciech.frelichowski@gp24.pl 

Mistrzostwa Polski w Zbieraniu 
Grzybów to jedna z najważniej
szych jesiennych imprez 
w gminie Kępice, a także jedno 
z niewielu mistrzostw w grzy
bobraniu w Polsce. Dlatego co 
roku amatorzy grzybów z po
wiatu słupskiego, a także z całe
go kraju przyjeżdżają 
do Korzybia w nadziei na zebra
nie pełnych koszy szlachetnych 
grzybów. 

Oczywiście zasadą mi
strzostw jest rywalizacja. 
W tym roku królem grzybobra
nia, czyli osobą, która zebrała 
najwięcej grzybów, został Ma
teusz Budziewski. Jego wynik 
to 12,83 kg zebranych grzybów. 

Z kolei najbardziej nietypo
wego grzyba - rozdwojoną 
niemkę - znalazł Waldemar Ku
charski. Natomiast największe
go grzyba zebrała Łucja 
Wojtowicz. Był to io-centyme-
trowy prawdziwek o wadze 
prawie jednego kilograma. 

Jak nas poinformowali orga
nizatorzy imprezy, uczestnicy 
grzybobrania średnio mieli 

CENTYMETRÓW 
średnicy miał największy 
grzyb - prawdziwek - zebrany 
podczas mistrzostw 

w kosztach po 4-5 kilogramów 
grzybów. 

Tradycją mistrzostw są rów
nież pyszne potrawy. W tym ro
ku nad jeziorem w Korzybiu 
upieczono dwa dziki, które 
ufundowało Nadleśnictwo 
Warcino. Były też inne atrakcje 
kulinarne, oczywiście głównie 
z grzybów. 

Rozwiązano też konkurs 
plastyczny dla dzieci pod 
hasłem „Grzyby naszych la
sów". 

Swoimi umiejętnościami 
popisał się też Marek Piotrow
ski, absolwent Technikum Leś
nego w Waranie, który piłą me
chaniczną wyrzeźbił jeża - sym
bol i maskotkę gminy Kępice. 

Organizatorami IX Mi
strzostw Polski w Zbieraniu 
Grzybów w Korzybiu były Bib
lioteka w Kępicach oraz Nadleś
nictwo Warcino. # 
©® 

O Więcej na naszej stronie 
Galerię zdjęć z mistrzostw w grzybo
braniu można zobaczyć na stronie: 
www.gp24.pl 

mmcmmmmmMm 
Na podwójnym gazie 
w aucie 
W Jamnie zatrzymano do kon
troli kierującego audi. - Okaza
ło się, że kierujący 26-letni 
mieszkaniec powiatu 
bytowskiego znajduje się 
w stanie nietrzeźwości - 0,52 
promila - mówi Jarosław 
Juchniewicz z bytowskiej po
licji. - Zatrzymano mu prawo 
jazdy. Grożą mu dwa lata poz
bawienia wolności. 
(ZIDA) 

O współpracy 
zagranicznej lokalnie 
Pracownicy Urzędu Miejskie
go w Lęborku uczestniczyli 
w konferencji „Blaski i cienie 
współpracy. Praktyka samo
rządowego wymiaru polskiej 
polityki zagranicznej 
na szczeblu lokalnym", która 
została zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Gmin RP. 
W programie znalazły się war
sztaty poświęcone szeroko ro
zumianej współpracy między
narodowej prowadzonej przez 
samorządy lokalne oraz wpły
wowi różnic kulturowych 
na tego typu przedsięwzięcia. 
ZIDA) 

Jeden z kierowców był pod wpływem 
narkotyków, drugi wjechał w auto 
W Bytowie kierujący pojaz
dem audi uderzył w tył peu
geota, po czym oddalił się 
z miejsca zdarzenia. Policjanci 
szybko ustalili uciekiniera. 
Kierujący został 
przebadany na zawartość al
koholu w wydychanym po
wietrzu. Był trzeźwy. Jednak 
przeprowadzono jeszcze ba
danie narkotesterem, który 
wskazał, że kierujący 25-letni 
mieszkaniec powiatu 
bytowskiego jest pod 
wpływem środka odurzające
go. Zatrzymano mu prawo jaz
dy. Za spowodowanie 

kolizji drogowej grozi mu kara 
grzywny. Za kierowanie pojaz
dem pod wpływem środka 
odurzającego dwa lata pozba
wienia wolności. 
Kilka godzin później w Miast
ku na ul. Szewskiej kierujący 
motocyklem suzuki nie za
chował należytej ostrożności 
i bezpiecznej odległości od 
poprzedzającego pojazdu i na
jechał w tył auta. Kierujący 
byli trzeźwi. Sprawca kolizji 
drogowej został ukarany man
datem karnym w wysokości 
250 zł. 
(ZIDA) 

» Rozdwojona niemka, to  najbardziej nietypowy grzyb 
na mistrzostwach, którego znalazł Waldemar Kucharski 

K035005098A REKLAMA K015001242DW 

1 milion ofert 
nieruchomości 
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PSL próbuje się przedstawiać jako przystawka w przyszłym rządzie, do którego mam nadzieję nie dojdzie. 
Natomiast PiS mówi w prosty sposób: nie chcemy, żeby PSL było przystawką, ale aperitifem i skonsumujemy 
go jeszcze przed wyborami 
Joanna Mucha, posłanka PO w radiu ZET 

Trzech recydywistów 
uciekło z więzienia 

Polska 

Uratowała córkę, 
ale synek zginął 
w płomieniach 

./ ARiUA 

Audi powaliło słup 
sieci energetycznej 
Na skrzyżowaniu w Nowym 
Sączu samochód osobowy audi 
TT wypadł z jezdni i uderzył 
z impetem w betonowy słup 
sieci energetycznej. Siła ude
rzenia była tak wielka, że samo
chód stracił swoją przednią 
część, a słup został wyłamany 
i wywrócony. Na pomoc przy
była jednostka ratownictwa 
technicznego PSP oraz ambu
lans Sądeckiego Pogotowia Ra
tunkowego. Kierowca audi, 
który ucierpiał w wypadku, nie 
zgodził się na przetransporto
wanie go do szpitala. Ze wzglę
du na uszkodzenie przewodów 
elektrycznych konieczne oka
zało się wezwanie pogotowia 
energetycznego. Akcja ratowni
cza i usuwanie skutków wy
padku trwały około półtorej go
dziny. ASP 

l i i i m v  
Kłopoty PiS z Beatą Szydło w roli premiera. 
Polacy wolą jednak na tym fotelu Ewę Kopacz? 
Rosną w PiS obawy, że Beata 
Szydło może nie utrzymać sa
modzielnie ciężaru kampanii. 
Właśnie dlatego coraz częściej 
widzimy Jarosława Kaczyń
skiego biorącego na siebie część 
tej misji. Sztabowców PiS nie
pokoi zwłaszcza fakt, że dy
stans między Ewą Kopacz a Be
atą Szydło powiększa się na ko* 
rzyść tej pierwszej - jeśli chodzi 
o to, kogo Polacy chętniej wi
dzieliby w fotelu szefowej rzą
du. 
Choć jeszcze na początku lata 
wszystko wskazywało na to, że 
kandydatka PiS została dobra
na wręcz świetnie, to już 
na przełomie sierpnia i wrześ
nia w partyjnych sondażach 
pojawiły się wyraźne, ostrze
gawcze światełka. Według re
gularnie przeprowadzanych 
przez Millward Brown dla TVN 
badań, tuż po ogłoszeniu tej 
kandydatury przez Jarosława 
Kaczyńskiego Beata Szydło 
miała nad Ewą Kopacz przewa

gę dziewięciu punktów procen
towych. Wtedy w roli szefowej 
rządu chętniej widziałoby wi
ceprezes PiS 43 proc. Polaków, 
podczas gdy szefową PO tylko 
34 proc. W październiku spadła 
liczba „głosujących" na pre
mier Szydło - do 30 proc. Za to 
na premier Kopacz „głosuje" aż 
50 proc. badanych. • ©® 

Coraz mniej Polaków widzi 
Beatę Szydło w roli premiera 

Mężczyzna zginął 
od ciosu siekierą 
Zakrwawionego 57-latka 
z Przyborowa znalazł wcześ
nie rano w piątek jego brat. Na
tychmiast wezwał lekarza, 
do domu ofiary, ale ten mógł 
jedynie stwierdzić zgon i zaa
larmować policję. Śledczy 
przez wiele godzin działali 
na miejscu tragedii. Zabezpie
czali ślady, starali się odtwo
rzyć ostatnie godziny życia 
mężczyzny, dotrzeć do ludzi, 
którzy mogli w tym czasie nieć 
z nim kontakt. - Ustalenia 
wskazują, że przyczyną śmier
ci 57-latka był silny cios 
ostrym narzędziem, być może 
siekierą, w głowę. Policjanci 
intensywnie pracowali, zatrzy
mali kilka osób, zebrany mate
riał dowodowy nie pozwala 
jednak na przedstawienie któ
rejkolwiek z nich zarzutu za
bójstwa - mówił w niedzielne 
popołudnie prokurator Walde
mar Pionka, szef Prokuratury 
Rejonowej w Ostrowcu Świę
tokrzyskim. AIP 

Przestępcy przepiłowali kraty i przeskoczyli kilkumetrowy mur 
By ratować swą dwuletnią có
reczkę, mama zrzuciła ją z ok
na na poddaszu. Później sama 
skoczyła. Syna nie udało się 
uratować 

Andrzej Zdanowicz 
andrzej.zdanowicz@polskapres5.pl 

Pożar wybuchł w piątek tuż 
przed północą na poddaszu 
drewnianego domu, w którym 
mieściły się mieszkania socjal
ne. 

- W pewnym momencie 
usłyszałem, jak z góry zbiega 
sąsiad i krzyczy: „Zabierajcie 
dzieci. Uciekajcie. Pali się" 
- opowiada mieszkaniec spalo
nego domu. - Wszyscy zaczęli
śmy wybiegać na zewnątrz. Na
wet ciepłych ubrań nie zdąży

liśmy zabrać. Później był chaos. 
Strażacy próbowali gasić pożar, 
ale mieli problemy z podłącze
niem się do hydrantu. Część po
jazdów strażackich pojechała 
nie na te ulicę. Tymczasem są
siadka z góry z dzieckiem ucie
kała przez okno. Nie mam po
jęcia, dlaczego Kuba tam został. 
My straciliśmy dobytek, ale ich 
dotknęła prawdziwa tragedia. 

W domu mieszkało pięć ro
dzin, łącznie 17 osób. Wszyst
kim udało się opuścić budynek. 
Został tylko 7-letni Kuba. 

- Strażacy próbowali wejść 
do pomieszczenia na podda
szu, w którym prawdopodob
nie znajdował się 7-latek, ale za
czął walić się płonący strop 
i musieli go ugasić - relacjonu
je Jan Szkoda, zastępca komen
danta bielskiej straży pożarnej. 

Gdy w końcu znaleziono 
chłoca, już nie żył. # 

Groiziąd* 

Łukasz Emestowkz (DD. ŁSZ) 
lukasz.ernestowicz@polskapress.pl 

Służba więzienna nie przypomi
na sobie tak zuchwałej ucieczki 
osadzonych z zakładu karnego. 
Na razie nie wiadomo do końca, 
jak recydywiści sforsowali wie
le zabezpieczeń. Teorii i hipotez 
jest sporo. 

- Z celi wydostali się po prze
piłowaniu krat. Jak pokonali inne 
zabezpieczenia, na razie nie wie
my - mówił wczoraj kpt. Maciej 
Popławski, rzecznik prasowy dy
rektora Okręgowej Służby Wię
ziennej w Bydgoszczy. - Zakład 
ma dwie linie ogrodzeniowe: 
wewnętrzną i zewnętrzną. Obie 
mają kolczaste zwoje na kilkume
trowej wysokości murach. Są 
urządzenia elektroniczne, czujni
ki oraz kamery monitoringu. 
Szczegółytej ucieczkibędąprzed-
miotem naszego zainteresowania 
i wnikliwego badania. 

Ucieczkę więźniów w Zakła
dzie Karnym nr 2 w Grudziądzu 
zauważono w sobotę o g. 21. Jak 
nieoficjalnie dowiedzieli się dzien-

Bilety; www.MAKROCONCERT.pl 
C025002653A 

IWWSSQ 

Marcin Piechocki (od lewej), Robert Bóttcher i Bartosz Śmiśniewicz są poszukiwani 

nikarze „Gazety Pomorskiej", 
przestępcy mogli przeskoczyć 
mur z zachodniej strony zakładu. 
Przylega on tam do Urzędu Gmi
ny Grudziądz. Być może ktoś im 
pomógł w ucieczce. Być może 
ktoś czekał tam na nich w zapar
kowanym aucie. O tym może 
świadczyćto, że pies policyjny nie 
podjął tropu zamurem więzienia. 

Zagadek i niewiadomych by
ło wczoraj więcej. Internauci 
z kolei w portalach społecz-
nościowych infor-mowali, że 

w piątek przy bramie więzien
nej remontowano drut kolcza
sty. Nad murem powstała luka 
o szerokości trzech metrów. 
Obecnie jest załatana, ale nie 
wiadomo, czy drut został uzu
pełniony przed ucieczką czy 
po niej. Czy tamtędy mogli wy
dostać się na wolność recydy
wiści? 

Informacji tych nie chce po
twierdzić por. Marta Mazurska, 
rzeczniczka Zakładu Karnego nr 
2: - Nie potwierdzam i nie zaprze

czam. Mamy bardzo trudną sytu
ację w zakładzie. Okoliczności 
ucieczki ustali zespół powołany 
przez dyrektora generalnego 
Służby Więziennej - mówi por. 
Marta Mazurska, rzeczniczka za
kładu w Grudziądzu. 

Uciekinierami są dwaj 
grudziądzanie i bydgoszczanin. 
Odsiadywali wyroki za rozboje 
i oszustwa Jeśli ktoś wie, gdzie 
mogą przebywać, powinien 
dzwonić pod numer alarmowy 
997. •©© 
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Polityka zagraniczna Rosji jest pokojowa. Nie potrzebujemy obcych terytoriów czy bogactw naturalnych. 
Mamy wszystkiego pod dostatkiem, jesteśmy samodzielni, nie mamy więc żadnej potrzeby walczenia i wcho
dzenia W konflikty Z kimkolwiek - prezydent Rosji Władimir  Putin 

W skrócie 

WASZYNGTON 
Donald Trump: Uważam, że Hillary Clinton nie 
powinna zostać dopuszczona do wyborów 

Donald Trump, polityk, który 
chce reprezentować Republi
kanów w przyszłorocznych 
wyborach prezydenckich 
w USA, przekonuje, że Demo
kraci powinni zrezygnować 
z Hillary Clinton. Jego zda
niem była sekretarz stanu 
skompromitowała się podczas 
podczas pełnienia tej funkcji 
i wysyłała oficjalne mejle 
z prywatnego adresu. Miało to 
narazić korespondencję o wa-

• Trump nie ustaje w walce d z e  p a ń s t w o w e j  n a  niebezpie-
o prezydencki fotel czeństwo.  (AIP) 

PjONGJAHG 
Wielkie święto 
w Korei Północnej 
Najnowocześniejszy sprzęt 
wojskowy, tysiące żołnierzy 
i masa rozentuzjazmowanych 
mieszkańców kraju. Tak wy
glądały sobotnie uroczystości 
w stolicy Korei Północnej 
z okazji 70. rocznicy rządów 
komunistycznej partii tego 
kraju, donosi AP. To najwięk
sza uroczystość tego typu 
w historii tego kraju. Swoją 
obecnością zaszczycił sam 
Kim Dzong Un, północnoko-
reański dyktator. (AIP) 

SERUM 
Coraz więcej ataków 
na uchodźców 
Do prawie pół tysiąca ataków 
na miejsca zamieszkania azy
lantów w Niemczech doszło 
już w tym roku. To trzy razy 
więcej niż w czasie całego 
ubiegłego roku. Niemiecki mi
nister spraw wewnętrznych 
Thomas de Maiziere nazwał 
takie działania „żenującymi". 
Dwie trzecie ataków dokonali 
miejscowi mieszkańcy, wcześ
niej niewchodzący w konflikt 
z prawem. (AIP) 

Roboty wkrótce 
zastąpią ludzi? 
W Japonii zaprezentowano 
właśnie nowego robota, 
pierwszą na świecie składaną 
pralnię. Urządzenie jest w sta
nie samodzielnie i - co ważne -
starannie umyć i wysuszyć 
ubrania, a następnie jesz
cze złożyć je i uporządko
wać - podaje „The Telegraph". 
Firma Panasonic obiecuje, że 
całkowicie zrewolucjonizuje 
to życie gospodyń domowych 
na całym świecie. (AIP) 

Za próbę ucieczki 
odciął Hindusce rękę 
Szef dyplomacji Indii wyraził 
oburzenie z powodu ataku 
na obywatelkę jego kraju 
w Arabii Saudyjskiej. Chodzi 
o Kasturi Munirathinam, która 
straciła prawą rękę, odciął ją 
kobiecie saudyjski pracodaw
ca, kiedy Hinduska zatrudnio
na u niego jako pomoc domo
wa chciała uciec. Kobieta 
przebywa teraz w szpitalu 
w Rijadzie w Arabii Saudyj
skiej. Jej siostra ocenia jej stan 
jako bardzo ciężki. (AIP) 

ymszmGTOH 
Rozmowy z Rosją o 
„bezpiecznym niebie" 
Rosjanie i Amerykanie mają 
rozpocząć rozmowy w spra
wie bezpiecznego nieba 
nad Syrią w sytuacji, kiedy lot
nictwo obu krajów bombardu
je tam różne pozycje. Rzecz
nik Pentagonu Peter Cook mó
wi, iż rozmowy mogą się roz
począć w tym tygodniu. Cho
dzi głównie o zapobieżenie 
możliwym przypadkowym 
starciom w powietrzu przez 
maszyny obu krajów. (AIP) 

L o m w w  

Doniosła o wybuchu 
wojny. Ma 104 lata 
104. urodziny obchodziła 
w sobotę Clare Hollingworth. 
To ona uznawana jest 
za dziennikarkę, która jako 
pierwsza poinformowała 
o wybuchu n wojny świato
wej. Była wówczas dzienni
karką pracującą dla „Daily 
Telegraph". Została wysłana 
do Katowic, aby przyjrzeć się 
sytuacji politycznej. O wybu
chu wojny doniosła z pokoju 
hotelu w Katowicach. (AIP) 

Turcja opłakuje 
ofiary terroryzmu 

W zamachu, do którego doszło podczas pokojowej demonstracji 
w Ankarze, zginęło 128 osób. Na ulice Stambułu wyszły tysiące ludzi 

Ankara 
Sylwia Arlak 
s.arlak@polskatimes.pl 

Nawet 10 tys. ludzi mogło 
wziąć udział w proteście 
w Stambule przeciwko sobot
niemu zamachowi terrory
stycznemu. W Ankarze na tra
sie planowanego marszu poko
jowego doszło do dwóch wybu
chów. Jak informuje CNN, 
w wyniku zdarzenia zginęło 128 
osób, 250 kolejnych zostało 
rannych. 

Manifestanci nie mają wąt
pliwości, że za tę tragedię od
powiada turecki rząd. Podobne 
wystąpienia zorganizowano 
w Diyarbakir, w Izmirze na za
chodzie oraz w Batman, Urfa 
i Van na południowym wscho
dzie kraju. 

Premier Turcji Ahmet 
Davutoglu ogłosił tymczasem 
trzydniową żałobę narodową 
i zorganizował nadzwyczajne 
spotkanie szefów służb bezpie
czeństwa i wywiadu oraz 
przedstawicieli władz. Prezy
dent Turcji Tayyip Erdogan po
tępił zamach, oświadczając, że 
był on wymierzony w turecką 
jedność i pokój. 

Turecki resort spraw wew
nętrznych w oficjalnym 
oświadczeniu napisał, że za
mach ten był atakiem na ture
cką demokrację i pokój. Ture
cki rząd oficjalnie potwierdził, 

P Zdaniem demonstrantów w Stambule za zamachem stoi rząd i prezydent Recep Tayyip Erdogan. 
Protestujący nieśli transparent „Znamy zabójców" i skandowali „Erdogan zabójca" i „Pokój zwycięży" 

że był to zamach samobójcy. 
Eksplozja - lub dwa wybuchy, 
jak mówili niektórzy świadko
wie - miała miejsce w pobliżu 
głównego dworca kolejowego 
w stolicy tego kraju. 

Wybuch nastąpił w miejscu, 
w którym odbywała się poko
jowa demonstracja przeciwni
ków działań Turcji wobec 
Kurdów. Jej uczestnicy, m.in. 
przedstawiciele organizacji po
zarządowych, politycy i związ
kowcy, mieli apelować 
do Ankary o zakończenie prze
mocy wobec separatystów 

z Partii Pracy Kurdystanu. Ci 
ostatni byli sprawcami wielu 
aktów terrorystycznych w Tur
cji, była to ich odpowiedź 
na bombardowanie ich obiek
tów przez lotnictwo Ankary. 

Kiedy turecka policja uży
wała gazu i armatek wodnych 
przeciwko uczestnikom de
monstracji, walały się tam cia
ła ofiar wybuchu. 

Turcja, która z początku nie 
chciała się przyłączyć do bom
bardowań Państwa Islamskie
go, w końcu udostępniła Ame
rykanom swoje bazy, by ci do-

konywali bombardowań 
dżihadystów. Na końcu sama 
się do tej akcji przyłączyła, ale 
jednocześnie zaatakowała po
zycje Kurdów. 

Turecka prasa przypomina 
też, iż w ostatnim czasie wielu 
obywateli tego kraju przyłączy
ło się do bojowników Państwa 
Islamskiego. Niewykluczone 
więc, że krwawy zamach mógł 
też przyjść ze strony 
dżihadystów. 

Na razie nikt nie wziął odpo
wiedzialności za dokonany za
mach.# 

Łukaszenka pewnie idzie po piątą kadencję 
\Xir.<A 

Wniedziełę na Białorusi odbyty 
się wybory prezydenckie. Kan
dydatów było czworo, ale rikt 
nie miał wątpliwości, że wygra
na przypadnie ŁiJcaszence 

Sylwia Ariak 
redakcja@polskatimes.pl 

Za nami wybory prezydenckie 
na Białorusi. Głosowanie rozpo
częto już we wtoreki do niedzie
li frekwencja wyniosła rekordo
we 36,05 proc. Niezależni obser
watorzy, a także obrońcy praw 

człowieka informowali o niepra
widłowościach w trakcie głoso
wania. Wskazali chociażby 
na niezgodność wydanych kart 
do głosowania z liczbą podpi
sów wyborców, które potwier
dzały ich otrzymanie. 

Głosujący mogli wybierać 
między urzęduj ącym prezyden
tem, ubiegającym się o piątą ka
dencję Aleksandrem 
Łukaszenką, przedstawicielką 
umiarkowanej opozycji 
Taccianą Karatidewicz, szefem 
Partii Liberalno-Demokratycz
nej Siarhiejem Hajdukiewiczem 
i szefem Białoruskiej Partii Pa
triotycznej Mikołajem 

Ułachowiczem. Wszystkie son
daże od początku stawiały na te
go pierwszego. 

Ale nie zawsze sympatią ob
darzali Łukaszenkę obywatele. 
W sobotę w Mińsku odbyła się 
manifestacja przeciwko obecne
mu prezydentowi. 

Około 1000 demonstrantów 
domagało się wybory kogoś in
nego na prezydenta, gdyż - jak 
argumentowali - tylko w ten 
sposób można liczyć na demo
kratę i wolność w kraju. Prote
stujący nieśli flagi, plakaty z ha
słami m.in. „Łukaszenka, czeka 
cię Majdan", ale też z cytatami 
tegorocznej noblistki Swietłany 

Aleksijewicz: „Wstyd mi za to, 
co się dzieje", „Chciałabym, że
by Białoruś była podobna 
do krajów skandynawskich albo 
do państw nadbałtyckich". 
Aleksijewicz podkreśla, że ko
munizm wciąż jest żywy. 

Przy okazji wyborów głośno 
zrobiło się znowu nie tylko 
o Aleksandrze Łukaszence, ale 
io jego synu. Mody Mikołaj, na
zywany Kolą, towarzyszył bo
wiem tacie w lokalu wybor
czym. Łukaszenka za cel posta
wił sobie zapewnienie synowi 
przejęcie po nim w przyszłości 
schedy, by władza na Białorusi 
została w rodzinie. • 
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Na jakich zasadach masz prawo do bezpłatnego leczenia na NFZ? A co z prawem do leczenia członków 
Twojej rodziny? Sprawdź, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu zdrowotnym. 
Czytaj jutro w Poradniku „Głosu Dziennika Pomorza" 

Wyższe wypłaty z kredytu 
studenckiego. To nowość 

Ważne informacje 

uhcn£ wziąć kredyt 
studencki? Pamiętaj, że 
wiążą się z nim przywi
leje, ate też obowiązki. 
Wyjaśniany, jakie. 
Obowiązki kredytobiorcy 
# Do momentu ukończenia stu
diów kredytobiorca będący stu
dentem musi przedstawiać w ban
ku - w terminach do 31 październi
ka i 31 marca - ważną legitymację 
studencką. Gdy przebywa za gra
nicą »zaświadczenia o odbywaniu 
studiów. 
Kredytobiorca będący doktoran
tem przedstawia ważną legityma
cję doktoranta raz w roku - do 31 
października. 
Trzeba powiadamiać bank o każ
dym zdarzeniu (Powodującym 
wydłużenie okresu, na jaki został 
udzielony kredyt. Na przykład 
o niezaliczeniu semestru/roku, 
udzielonym urlopie, zawieszeniu 
w prawach studenta/doktoranta. 
Kredytobiorca ma wtedy prawo 
do złożenia w banku wniosku 
o wydłużenie okresu kredytowa
nia. W przeciwnym razie ustalony 
przy podpisywaniu umowy o kre
dyt termin rozpoczęcia spłaty nie 
ulegnie zmianie. 

Trzeba też powiadomić bank 
o utracie statusu studenta/dokto
ranta (skreśleniu z listy) oraz 
o ukończeniu studiów. To znaczy 
złożeniu egzaminu dyplomowego 
lub uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora. W obu przypadkach po
twierdza to się dyplomem. 

To trzeba wiedzieć 
W okresie spłaty kredytu odset

ki spłacane przez kredytobiorcę są 
naliczane w wysokości połowy 
tzw. stopy redyskontowej weksli 
Narodowego Banku Polskiego. 

Zmniejszenie wysokości raty 
spłaty kredytu 

W przypadku przejściowych 
trudności w spłacie kredytu bank -
na wniosek kredytobiorcy - może 
zmniejszyć na okres pół roku wy
sokość raty spłaty kredytu do 20 
proc. przeciętnego miesięcznego 
dochodu kredytobiorcy z ostat
nich trzech miesięcy. 

Zawieszenie spłaty 
Jeżeli kredytobiorca znajdzie 

się w trudnej sytuacji materialnej, 
spowodowanej utratą stałego 
źródła dochodu lub przypadkiem 
losowym uniemożliwiającym 
spłatę kredytu, może wystąpić 
do banku z wnioskiem o zawiesze
nie jego spłaty wraz z odsetkami 
na okres maksymalnie 12 miesięcy. 

Umorzenie spłaty 
Kredyt może być też umorzony, 

m.in. z uwagi na trudną sytuację 
życiową lub trwałą utratę zdolnoś
ci do spłaty zobowiązań. 
(OPRAĆ KB) 

W tym roku akademickim można dostawać w miesiącu 600 zł albo 800 zł. 
Wyjaśniamy, jak i gdzie starać się o ten kredyt - oprocentowany nisko! 

Pomoc finansowa 

Katarzyna Borek 
kborek@gazetalubuska.pl 

Jest taki kredyt, którego część 
kosztów oprocentowania pono
si państwo. Pod innymi wzglę
dami też jest atrakcyjny, porów
nując do komercyjnych poży
czek. W podbramkowych sytu
acjach można go zawiesić, a na
wet umorzyć. I w dodatku ni
skie dochody nie są w tym 
przypadku wadą, a... zaletą. 

Podstawowy warunek sięg
nięcia po te pieniądze jest właś
ciwie jeden: trzeba być studen
tem (albo doktorantem). 

Już można się starać 
Od l października do 15 listopa
da 2015 roku studenci i dokto
ranci uczelni oraz jednostek 
naukowych mogą ubiegać się 
o kredyty studenckie z niskim 
oprocentowaniem. 

Kto może dostać 
O ten kredyt mogą się ubiegać 
wszyscy studenci i doktoranci. 
Nie ma znaczenia typ uczelni 
(czy jest publiczna, czy niepub
liczna) ani rok czy system stu
diów (dzienny, zaoczny). 

Uwaga! Warunkiem jest jed
nak rozpoczęcie studiów wyż
szych przed ukończeniem 25. 
roku życia. 

Gdzie złożyć wniosek 
Kredyty studenckie są udziela
ne przez banki komercyjne. 

Wniosek o przyznanie skła
da się do 15 listopada 2015 roku 
wyłącznie w jednym z tych 
banków: PKO Bank Polski 
S.A.s BankPEKAOSA# Bank 
Polskiej Spółdzielczości S.A. 
(wraz ze zrzeszonymi bankami 
spółdzielczymi), SGB-Bank 
S.A. (wraz ze zrzeszonymi ban
kami spółdzielczymi). 

Co trzeba dołączyć 
do wniosku 
Dołącza się: 

zaświadczenie z uczelni lub 
jednostki naukowej prowadzą
cej studia doktoranckie o odby
waniu studiów, 

dokumenty wymagane 
do celów poręczenia kredytu, 

# oświadczenie o aktualnej 
liczbie członków rodziny, 

# oświadczenia lub zaświad
czenia o uzyskanych docho
dach z poprzedniego roku. 

Warto wiedzieć 
Formularz wniosku o kredyt 
oraz wzory oświadczeń o do
chodach członków rodziny 
uzyskasz w oddziałach ban
ków, które udzielają kredytów 
studenckich. 

Ile Ci będą wypłacać 
W tym roku akademickim 
2015/2016 miesięczna transza 
(czyli to, co wypłaca bank) kre
dytu studenckiego wynosi: 

# 600 złotych - to jest rata 
podstawowa; znana z po
przednich lat, lub 

S 800 złotych - to tak zwana 
rata podwyższona. Ta kwota 
to tegoroczna nowość. 

Uwaga! We wniosku o kre
dyt należy wskazać wniosko
waną kwotę. 

Potem trzeba czekać 
do grudnia 
Bo właśnie w grudniu 2015 ro
ku minister nauki i szkolnictwa 
wyższego ustali maksymalną 
wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie studenta, uprawnia
jącego do otrzymania kredytu 
studenckiego. 

Przypominamy: w poprzed
nim roku akademickim dochód 
na osobę w rodzinie studenta, 
uprawniający do otrzymania 
kredytu, wynosił 2.500 zł. 

Co będzie się działo dalej 
1. Do 15 lutego 2016 roku bank 
dokona oceny zabezpieczenia 
spłaty kredytu dla wybranej 
przez studenta raty kredytu 
(600 zł lub 800 zł). 

2. Jeżeli poręczenie okaże się 
niewystarczające dla 800 zł, 
bank będzie mógł ocenić porę
czenie dla 600 zł. 

3- W przypadku oceny nega
tywnej w jednym banku stu
dent będzie mógł - w terminie 
do 28 lutego 2016 roku - złożyć 
wniosek o udzielenie kredytu 
w innym banku. 

Kredyt studencki to  przywilej żaków. 

Umowy o kredyt mogą być 
podpisywane do 31 marca 2016 
roku. 

Zasady wypłaty 
1. Kredyt studencki jest udzie
lany na okres studiów. Wypła
cany - maksymalnie przez sześć 
lat. W przypadku studiów dok
toranckich - przez cztery lata. 

2. Transze kredytu wypłacane 
są przez 10 miesięcy - w roku 
akademickim. 

Uwaga! 
Warunkiem otrzymywania kre
dytu jest posiadanie statusu 
studenta lub doktoranta. 

Ten status musi być po
twierdzony ważną legitymacją 
studencką albo doktorancką. 

Spłata kredytu 
Rozpoczyna się po upływie 
dwóch lat od terminu# ukoń
czenia studiów; i albo tego, 
w którym - zgodnie z ostatnim 
przedstawionym zaświadcze
niem o odbywaniu studiów -
kredytobiorca powinien je 
ukończyć. 

Wybór zależy od tego, który 
termin nastąpił wcześniej. 

Liczba rat spłaty kredytu 
stanowi dwukrotność liczby je
go wypłaconych rat. # ©® 
Źródło: Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 

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

Warto wiedzieć 

# Poręczenie spłaty kredytu. 
Gdy jako student ubiegasz się 
0 kredyt, ale nie jesteś wstanie 
sprostać wymogom banków 
w zakresie zabezpieczenia spła
ty, może starać się o poręczenie 
Banku Gospodarstwa Krajowego 
lub Agencji Restrukturyzacji 
1 Modernizacji Rolnictwa. 

# Poręczenie BGK. 
100 procent poręczenia -
w przypadku studentów, którzy 
zostali pozbawieni całkowicie 
opieki rodzicielskiej lub - jako 
pozbawieni jej częściowo lub cał
kowicie - byli umieszczeni w ro
dzinie zastępczej, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej ro
dzinnej, socjalizacyjnej albo re
socjalizacyjnej (ale nie tej prowa
dzącej działalność w formie cało
dobowej turnusowej/okreso-
węj) - bez względu na dochód, 
100 procent - w przypadku stu
dentów, których dochód na oso
bę w rodzinie nie przekracza 
600 złotych. 
70 procent - w przypadku stu
dentów, których dochód na oso
bę w rodzinie nie przekracza 
1.000 zł. 
Szczegółowych informacji udzie
lą Ci banki kredytujące. 

Poręczenie agencji. 
O poręczenie Agencji Restruktu
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
mogą ubiegać się studenci za
mieszkujący na obszarze wsi. 
Agencja może poręczać do 80 
proc. lub 100 proc. wykorzysta
nej kwoty kredytu - w zależności 
od wysokości dochodu na osobę 
w rodzinie studenta. Poręczenie 
w wysokości 100 proc. mogą 
uzyskać ci, których dochód 
na osobę w rodzinie, ustalony 
Zgodnie z zasadami określonymi 
w przepisach o pożyczkach i kre
dytach studenckich, nie przekra
cza 600zł. O poręczenia Agencji 
można ubiegać się w Banku Pol
skiej Spółdzielczości S.A. oraz 
wSGB-BankuS.A. 

LISTOPADA 
- do tego dnia można składać 
wniosek o przyznanie kredytu 
studenckiego 
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Osoba młodociana (od 16 do 18 lat) może zostać zatrudniona jedynie w celu przygotowania zawodowego 
oraz do prac lekkich. Musi mieć ponadto ukończone gimnazjum i przedstawić zaświadczenie lekarskie. Nie 
mogą pracować dłużej niż 6 godz. na dobę. 
czytaj też na regiopraca.pl 

Zwolnienie to nie koniec 
Zwolnienie z pracy może wywoływać traumę, poczucie bezsensu i degradacji 
Psychologowie porównują zwolnienie do sytuacji porzucenia przez partnera 

Pierwszy etap po zwolnieniu 
z pracy to szok i myśli typu 
"świat mi się załamał", "co te
raz będzie?", "jak dam sobie 
radę?". 

Maciej Mituła 
redakcja@polskatimes.pl 

Zwolnienie to cięż
kie przeżycie, 
znacznie zaburza
jące pewność sie
bie. Jeśli pracow
nik był związany 

emocjonalnie z firmą, poczu
cie zawodu jest tym większe. 

W całym dramacie ważne 
jest jednak, by nie panikować. 
Podczas rozmowy z przełożo
nym nie należy płakać czy obra
żać się. Chociaż czujemy, że po
traktowano nas źle, wyjdźmy 
z tej sytuacji z klasą. Nim pod

Zwolnienie z pracy, szczególnie takie, którego pracownik się nie 
spodziewał jest dużym szokiem. Łatwo wtedy popaść w depresję. 

piszemy dokumenty rozwiązu
jące umowę, warto zasięgnąć 
rady prawnika. Może się oka
zać, że firma winna jest wypła
cić określoną sumę pieniędzy. 

Wiele osób doszukuje się wi
ny w sobie. To normalna reak
cja. Każdego dopadają reflek
sje, każdy zaczyna analizować 
sytuację. Ważne jest, by ten 

etap wykorzystać z jak najwięk
szą korzyścią dla siebie. Nie 
warto płakać, nie warto dodat
kowo się stresować. To już się 
stało. Teraz czas na wyciąganie 
wniosków. 

Dobrym pomysłem jest 
wzięcie kartki papieru i podzie
lenie jej na pół. Po jednej stro
nie wypiszmy swoje zasługi, 
efekty pracy. Po drugiej wy
punktujmy to, co musieliśmy 
poprawiać. 

Ta lista ma pomóc w wy
ciągnięciu wniosków i we  
wzmocnieniu nas w przyszłoś
ci. Im uczciwsi będziemy ze so
bą, tym lepiej. 

Być może podczas tej anali
zy okaże się, że stanowisko, 
na którym pracowaliśmy nie 
odpowiadało naszym kompe
tencjom i tak naprawdę wcale 
nie lubiliśmy tej pracy. • 

WYNAGRODZENIA 

Doktor zarobi dużo, 
ale poza uczelnią 
Jak wynika z badania firmy 
Sedlak & Sedlak zarobki osób 
ze stopniem doktora, zatrud
nionych poza szkolnictwem, 
w 2014 r. przeciętnie wyniosły 
6 500 zł brutto miesięcznie, 
czyli były o 63 proc. wyższe 
niż osób po doktoracie pracu
jących w edukacji. (MMI) 

wssass^sssss» 
RYNEK PRACY 

Masz znajomości, to 
dostaniesz pracę 
Jak pokazują wyniki badania 
ponad 75 proc. respondentów 
deklaruje, że poleciłoby znajo
mych do pracy, ale tylko wtedy, 
gdy byliby dobrymi kandydata
mi na dane stanowisko. Praca 
po znajomości była kiedyś ko
jarzona przede wszystkim 
z protekcją. (MBA) 

MEDI ł 
Praca dla opiekunek i opiekunów 

osób starszych w Niemczech 

www.mcare.pl 
AUTOPROMOCJA K035005124A REKLAMA 

GŁOS 

Strefa Agro 
magazyn nowoczesnego rolnika 

Nowy numer 
Czwartek, 
22 października 

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 

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

r*Bgvi 

Nasza Historia 
nigdy się 
nie powtarza 
Ekskluzywny miesięcznik 
historyczny powstający 
we współpracy z „The Times' 

A w nim: 

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

\ Tajemnice Konkursu Chopinowskiego 
Historia najbardziej prestiżowego konkursu 
pianistycznego świata 

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

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

Nowy numer! 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
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Trudniej o pracowników 
Poszukiwani są głównie specjaliści, a także pracownicy niższego szczebla 

# Wzrost PKB.już ósmy kwartał z rzędu, utrzymuje się powyżej 3 proc. rocznie 

Maciej Badowski 
redakcja@polskatimes.pl 

W iele polskich śred
nich i du
żych firm 
deklaruje, 
że nie jest 

w stanie znaleźć odpowiednio 
wykwalifikowanych kandyda
tów do pracy. Zdaniem eksper
tów pomimo kryzysu w Grecji, 
rosyjskiego embarga na żyw
ność, problemów z frankiem 
szwajcarskim, a także kilku in
nych zawirowań, które w ostat
nich latach przeszkadzały pol
skiej gospodarce, ta radzi sobie 
zaskakująco dobrze. Dynamika 
wzrostu Produktu Krajowego 
Brutto już ósmy kwartał z rzę
du utrzymuje się powyżej 3 
procent rocznie, a wartość do
dana brutto w polskim przemy
śle rośnie już drugi rok z rzędu, 
w mocnym tempie ponad 4 
proc. 

Dzięki tej relatywnie silnej 
koniunkturze, obroty polskich 
przedsiębiorstw rosną, a wraz 

Obecnie aż 32 procent polskich przedsiębiorstw deklaruje, że 
ma problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników 

z nimi nasila się w krajowej go
spodarce zapotrzebowanie 
na pracowników. 

Poszukiwani są specjaliści, 
a także pracownicy niższego 
szczebla. Zjawisko to potwier
dzają najnowsze wyniki bada
nia International Business Re
port, prowadzonego przez fir
mę Grant Thomton wśród śred
nich i dużych przedsiębiorstw. 

Według badania, w ostatnim 
czasie wyraźnie poprawiła się 
w Polsce sytuacja pracowników 
na rynku pracy, a osłabła pozy
cja pracodawców. 

Obecnie aż 32 procent pol
skich przedsiębiorstw deklaru
je, że ma duży bądź bardzo du
ży problem ze znalezieniem od
powiednio wykwalifikowanych 
pracowników. To najwyższy 

odsetek od sześciu lat, a więc 
właściwie od czasu, kiedy świa
towy kryzys finansowy dotarł 
do Polski. Jeszcze przed rokiem 
wskaźnik ten oscylował wokół 
15-20 procent, a trzy lata temu 
wynosił jedynie 8 procent. 

Odnotowywana w ostatnim 
czasie dość dobra passa polskiej 
gospodarki w wymierny spo
sób odbija się na funkcjonowa
niu pracodawców i pracowni
ków. Widać to choćby w spada
jącej stopie bezrobocia (co po
kazują choćby dane publikowa
ne przez urzędy pracy), ale też 
w procesach rekrutacyjnych 
polskich firm. Liczba ofert pra
cy na rynku rośnie, a liczba kan
dydatów ubiegających się o jed
ną posadę spada. Z punktu wi
dzenia całej gospodarki, popy
tu konsumpcyjnego i budżetu 
państwa to bardzo pozytywna 
tendencja, jednak dla polskich 
firm oznacza to coraz częściej 
realny problem z obsadzeniem 
wielu stanowisk. Wraca więc 
kłopot doskonale znany praco
dawcom z lat 2007-2008. • 
<D(E> 

Technik- Spótka z o#, 
Zatrudnimy osoby na stanowisko:SPAWACZ MIG/MAG/TSG 
Miejsce pracy: Koszalin Oferujemy: 

Wymagania: - stabilne zatrudnienie w firmie 
- stosowne uprawnienia; o ugruntowanej pozycji na rynku; 

- doświadczenie w spawaniu; - stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

CV prosimy kierować na adres e mail: rekrutacje@berlinerluft.pl 
lub składać osobiście w siedzibie firmy, ul. Lniana 13, Koszalin, tel. 94 347 05 79,664 471 472. 
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SPECJALNE! 
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GWARANTUJEMY: 
* Wysokie zarobki; 
* Bezpieczną $ legalną pracę; » 
* Szkolenia językowe (także od podstaw); 

Krótkie kontrakty - możesz wybrać długość 
wyjazdu: 1,2, 3 miesiące lub na zastępstwo. 
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Spółka prawa handlowego, istniejąca na rynku polskim od 1999 roku, 
w związku z rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Samodzielny(a) księgowy(a) 
praca w okolicach miasta Słupska. 

Wymagania: 
• wykształcenie wyższe ekonomiczne - preferowane kierunki: rachunkowość i finanse, 
• komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
• co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku samodzielnej księgowej, 
• praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, 
• znajomość zagadnień z zakresu kadr i płac, 
• znajomość obsługi komputera: MS Office, Płatnik, komputerowych systemów księgowych 

(atutem będzie znajomość systemu ERP-AX Dynamics 4.O.), 
• staranność i dokładność w prowadzeniu zadań, 
• samodzielność i dobra organizacja pracy własnej, 
• umiejętność analitycznego myślenia. 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na proponowanym stanowisku będzie należało: 
• samodzielne prowadzenie pełnej księgowości spółki handlowej oraz Kadr i Płac, 
• kontrola merytoryczna dokumentów źródłowych, 
• dekretowanie, księgowanie dokumentów księgowych, wyciągów bankowych, 
• samodzielne sporządzanie deklaracji oraz rocznych zeznań podatkowych (VAT, CIT), 
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, 
• sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu, 
• reprezentacja spółki przed organami kontrolnymi. 

Oferujemy: 
• stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
• atrakcyjne wynagrodzenie. 

List motywacyjny oraz CV prosimy wysyłać na adres: 
hr.rekrutacja.proces@gmail.com. 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumencie 
CV zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji, jak i również po jej zakończeniu 
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: 
Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
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Biuro Ogłoszeń oddział Koszalin: 
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin 
tel. 94 347 3516,347 3511,347 3512 
fax 94 347 3513 

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

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

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

f inanse biznes 
kredyty, pożyczki 
# ! ! ! ! ! ! !  KREDYTY. Słupsk, 516593005. 
(GP) 
# ! ! ! !  KREDYTY bez BIK, KRD 
z komornikiem i na oświadczenie. 
Koszalin, Młyńska 17.94/342-30-60. 
(GK) 
# ! !  Kredyt dla zadłużonych BIG, KRD 
i na nową działalność. 573-023-599. 
(GK) 
! Spłata ZUS i US do 50.000, 
510087022. (GP) 

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

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

# EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy 
do 25.000 zł! 668139924. 

# GOTÓWKA od ręki, 793-335-590. 
(GK) 
s Gotówkowe, firmowe, konsolidacje, 
bez BIK. 699-186-581 K-lin 
"Związkowiec". (GK) 
# Kredyty hipoteczne, gotówkowe, 
firmowe, 515-083- 036. (GK) 
KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38. 
(GP) 
s Kredyty, pożyczki, chwilówki Koszalin, 
Zwycięstwa 40/40,602-552-138. (GK) 
# 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. 

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

s Szybka pożyczka: Bobolice 
664-026-812 (GK) 
$ Szybka pożyczka: Darłowo 
518-016-178 (GK) 
s Szybka pożyczka: Koszalin 
784-910-306 (GK) 
# Szybka pożyczka: Sławno 784-051-430 
(GK) 

e Zwrot podatku z Niemiec i Kindergeld. 
94/311-70-00, komórka 668 -167-770. 
(GK) 

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

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

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

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

• SIATKI Słupsk, Raszyńska, 
603-070-188. (GP) 
# STYROPIAN producent, dostawa 
52/331-62-48. (GK) 

meble 
# Kanapa rozkładana + 2 fotele, skóra, 
jasny brąz. Tel. 512-931-344. (GK) 

inne 
! ! ! ! ! !  Drewno Słupsk, 604-515-546. 
(GP) 
* !  DREWNO suche różne, 698-721-191. 
(GK) 
e !  Kominkowe, opałowe 694-295-410 
(GP) 
e BUKSZPAN wyprzedaż! 94/3427088 
(GK) 
# DREWNO kominkowe, 601-437-205. 
(GP) 
Drewno kominkowe, buk 785-608-313 
(GK) 
# DREWNO kominkowe, tel. 600880776. 
(GP) 
Garaże blaszane, bramy garażowe, 
kojce dla psów.Producent (58) 
3331228, 509038426, 
www.robstai.pl (GP) 
# SIATKI ogrodzeniowe ocynk, PCV, 
leśne, druty, słupki, montaż, producent, 
transport, 59/84-716-42. (GP) 
s WORKI foliowe produkcja, sprzedaż. 
Słupsk, Grunwaldzka 3,604-208-414. 
(GP) 

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

matrymonialne 
# Biuro Serenada. 510580466. (GP) 

motoryzacja 
auto kupno 
s Rozbite, złomowanie, skup 
602-506-359. (GK) 
# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 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) 
e Autokasacja - Świeszyno 608-421-479 
(GK) 
# AUTOKASACJA Bierkowo. Skup 
całych i uszkodzonych. 59/811-91-50, 
606-206-077. (GP) 
AUTOSKUP skupujemy każde pojazdy 
płacimy nawet za wraki, oferujemy 
najwyższe ceny, tel. 536-079-721. (GS) 

auto sprzedaż 
# CAR-CENTER.COM.PL Szczecińska 
68A Koszalin. Odkup aut- gotówka! 
Import, komis kredyty, ubezpieczenia, 
leasing. 508187888 (GK) 
# Mercedes 308,1995r., faktura, 5000zł, 
tel. 59/8428736. (GP) 
# OKAZJA!!! Opel Astra 1.9 cdti 2005 r 
tel. 660-484-521 (N) 
# Opel Frontera B 2,2 DTI long ,1999r., 
4x4, stan dobry tel. 601-80-70-89. (GK) 
e Skoda Felicia 2000 r. tel. 605-877-995. 
(GK) 
sSmart, benzyna, półautomat, 1999. 
Koszalin, tel. 608-484-078. (GK) 
# WWW.MAX-CAR.PL 94/346-59-63. 
(GK) 

motocykle 
#2 Quady Aeon 300.2006r., 
600-231-608. (GK) 

przyczepy, naczepy 
s Przyczepę ciężarową "KONAR" dolny 
zaczep, DMC11000 kg, tel. 600-231-608. 
(GK) 

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

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

języki obce 
# ANGIELSKI, 94/345-01-52. (GK) 
s Angielski, tel. 59/842-98-42. (GP) 

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

# Zagubiono legitymacje studencką na 
nazwisko Mondry Karol. 530 910 741 (N) 

nieruchomości 
mieszkania - sprzedam 
! ATRAKCYJNE, ładne, przytulne 
mieszkanie, nie wymagające 
remontu (odnowione), częściowo 
umeblowane, w ścisłym centrum, 
ale zacisznie i uroczo położone. 
Sypialnia + salon, mały czynsz, 
możliwe dokupienie garażu, więcej 
info na www.twojdom-koszalin.pl 
606-112-331. (GK) 

"ANKAM" 
PIŁSUDSKIEGO 5,94/342-26-19, 
605-405-744; www.ankam.pl (GK) 

# "ANKAM" 2-pok., Zwycięstwa, 149.000 
zł (GK) 

i e "OMEGAwyceny, obrót 
Słupsk, ul. Starzyńskiego U .  
tel. 59 8414420,601654572 
www.nieruchomosci.slupsk.pl" (GP) 

e 2-pok. 128 tys., 660-768 034-po 15,00 
(GK) 
s 3pok, balkon, Na Skarpie, Gama 
530-736-136. (GK) 
# Apartament, 3-pok., nowy (gotowy) 
z windą i garażem Koszalin 609-665-977. 
(GK) 

e Chociwel centrum, mieszkanie 
57,70m2, parter, stan dobry, tel. 
518-860-168. (GS) 
s KAWALERKA, 607-521-892, dzwonić 
po 16.00. (GK) 

mieszkania - 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-POK. umeblowane 502-384-484. (GK) 
# 2-pokojowe 50m2. Słupsk, 
uLSzczecińska, 693-870-003. (GP) 
# 2-POKOJOWE Słupsk, 606-760-225. 
(GP) 

s 2-pokojowe, nieumeblowane, ul. 
Sikorskiego, tel. 517-383-375. (GK) 
# 2-pokojowe, tel. 606-122-677. (GK) . 
s 4 pokojowe, 63 mkw, częściowo 
umeblowane, Stoisław tel. 504-194-250. 
(GK) 
# Dam mieszkanie i utrzymanie uczciwej 
dziewczynie, za pomoc w domu 
tel. 739-058-883. (GK) 

p l i l i i l P "  tanie działki 
Centrum Świeszyna 

ceny od 66.000,-
sprawdź www.abakus-nieruchomosci.pl 

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 

tylko 2900zł/m2, tanie 4-pok., 
możliwe szybkie wydanie, 
rej. Karłowicza, 175.000,-

I piętro, loggia, duże 2-pok. 
(51), rej. Staszica, 187.000,-

możliwe szybkie wydanie 

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

tylko 199.000,- ęjo negocjacji 

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

Wielkopolskich., 139.000,-

0% prowizji od Kupującego, 
1-pok., po remoncie, I piętro, 

95.000,- klucze w biurze 

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

Rokosowo, 507.000,-

nowsze budownictwo, I p., 
niskie koszty utrzymania, 

J39m2, Centrum, 119.900,-^ 

# Do wynajęcia kawalerka po remoncie, 
Koszalin, 693282280, olxl77159211 (N) 
s DO wynajęcia umeblowana kawalerka, 
Koszalin, 668162776. (GK) 
# Kawalerka centrum, 607-780-901. (GK) 
# Kawalerka centrum, tel. 502-490-970. 
(GK) 
# Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 
parter, rejon Emki, 888-553-243. 
(GK) 

mieszkania - zamienię 
# Zamienię mieszkanie komunalne 
Poznań na Koszalin 608176931 (N) 

domy - sprzedam 
# Dom Koszalin, 662-597-662. (GK) 
# Duży nowy dom wolnostojący, 
1300 zł/ m2, Bonin tel. 603-336-947. 
(GK) 
e KOSZALIN- śródmieście, budynek 
mieszkalno - usługowy, 509-658-841. 
(GK) 

lokale użytkowe - sprzedam 
# Darłowo centrum mieszkalno 
usługowy 360m TANIO 502506028 (N) 

lokale użytkowe - do wynajęcia 
# Lokal 34 mkw, ul. Zwycięstwa do 
wynajęcia, tel. 602-102-848. (GK) 

# Magazyn 160 mkw do wynajęcia 
Koszalin, tel. 602-742-814. (GK) 

m Magazyny 695635293. (GK) 
# MANHATAN - wynajmę box 13 m2, 
parter. Słupsk, tel. 605-948-855. (GP) 

# Wynajmę biuro 400 mkw, 22 pokoje, 
ul. Szczecińska 23a, z parkingiem, 
pierwsze piętro, tel. 669-972-500. (GK) 
# Wynajmę hale magazynową 
w Koszalinie i Ustroniu Morskim od 100 
do 1000 m2 tel 728897414. (GK) 

działki, grunty - sprzedam 
# DZIAŁKA budowlana Koszalin Tel. 
796299211 (N) 
# Działka o pow. 0,5 ha zabudowana 
budynkami gospodarczymi po byłej 
bazie transportowej w Darłowie. 
Kontakt PKS K-lin ul. Przemysłowa 4C 
(GK) 

# Działki budowlane Koszalin, kontakt 
po 17-tej, 506-075-101. (GK) 
# Niekłonice 2,14 ha tel. 723-394-363. 
(GK) 

SARBINOWO 
Działki nad morzem pod domki 

wczasowe uzbrojone. 605-744-744. (GK) 
# Sprzadam działkę budowlaną Nowe 
Bielice 8 ar, tel. 666-893-107 (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) 

# Sprzedam grunt rolny 91ha 
w Karpinie.Wysokie dopłaty. 
Bezpośrednio.Cena 2.500.000 zł 
Kontakt: 796359933 (N) 

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 ^ s 6 w  
Najniższe 
Różne wymiary 
Dogodne tjHłftf' 
Transport i montaż 
(#W##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 

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

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

pośrednictwo 

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

Znajdź swoje 
wymarzone 
auto 

# ! !  Bramy Ogrodzenia Balkony 
- Sztuka Grodzenia - Siemianice / 
k.Słupska, ul. Słupska 24 TEL. 501177 
165! i (N) 

praca 
zatrudnię 
# ! ! ! ! ! ! !  Kelnerkę/ratel. 602-133-125. 
(GK) 
e ! ! !  Biuro Rachunkowe zatrudni 
księgową z doświadczeniem. CV na: 
ksiegowosc-koszalin@wp.pl (GK) 
# ! !  Rozwóz pizzy, z autem 602-133-125. 
(GK) 

HHOpiekunki do Niemiec, 
730-340-005. (GK) 
# ISpecjalistę ds. rekrutacji z dobrą 
znajomością j. niemieckiego w mowie 
i piśmie, K-lin. 535-340-005 wieczorem. 
(GK) 
# Agencja Ochrony Lex Crimen 75-136 
Koszalin ul. Brzozowa 27 zatrudni: 
osoby na stanowiska pracownika 
ochrony fizycznej - również 
osoby z orzeczeniem 
0 niepełnosprawności kontakt, tel. 
605-885-702, Agencja Ochrony Lex 
Crimen Koszalin ul. Brzozowa 27. (GK) 
# Agrobud Sp. z o.o. w Koszalinie 
zatrudni kierowcę C+E mile widziane 
uprawnienia na HDS, CV proszę składać 
na ul. Połczyńskiej 66 lub na paweł. 
szmalec@agrobud.net.pl (GK) 
# Alfa producent okien PCV 
zatrudni osobę z biegłą znajomością 
języka niemieckiego w mowie 
1 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) 
# Atrakcyjne zarobki. Zatrudnię 
krawcową. Słupsk, tel. 504-092-749. 
(GP) 
e Budowlańców Koszalin, 508-265-996. 
(GK) 
# Do prac domowych, 691-979-474. (GK) 
s Do pracy w biurze w godz 12:00-20:00 
Koszalin, tel. 799-301-177. (GK) 
Do produkcji domków szkiełetowych-
drewnianych, 668-309-281. (GK) 
m Dziewczyny uczące się przyjmę do 
pracy w barze. Słupsk, teł. 502-444-741. 
(GP) 

# Ekspedientkach) slepu ogrodniczego 
zatrudnię Koszalin 94/341-06-76. (GK) 

# Elektryk, pomocnik, K-lin, 
602-795-099. (GK) 
# Elektryków z uprawnieniami 
i murarzy. Słupsk, tel. 600-919-302. (GP) 
# Firma budowlana zatrudni młodych 
fachowców budowlanych, gotowych na 
wyjazdy, 606-112-190. (GK) 
# Firma Hako Technology zatrudni 
tokarza - ślusarza do działu budowy 
oprzyrządować Tel. 94 347 04 04, 
e-mail info@hakotech.pl (GK) 

K015001242DZ 
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T o t a l  W i n d  P L s p . x  O - O .  

Wymiany głównych komponentów 
Inspekcje i naprawy śmigieł 
Diagnozy błędów i naprawy usterek 
Własny magazyn części zamiennych 

Ponad 10-letnie doświadczenie 
Jakość i terminowość 

Sprawdź nas na 
e-mail: 

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) 

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

# Firma transportowa ze Skwierzyny 
(woj. lubuskie) zatrudni mechanika 
samochodów ciężarowych 
z doświadczeniem. Kontakt 784 084 
281(GS) 

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

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

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

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

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

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

# Kierowca C+E, duże zarobki, 
doświadczenie miłe widziane, Gdańsk, 
885-950-364. (GS) 
# Kierowca cysterny przewóz paliw 
3800 brutto, Koszalin, tel. 607-037-193. 
(GK) 

# Kierowca kat. B, tel. 884-850-887. 
(GK) 

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

@ Kierowca z uprawnieniami CE na 
miesiąc. Tel. 723-119-114. (GK) 

# Kierowcę kat. C+E w transporcie 
międzynarodowym (Europa zachodnia) 
umowa o prace 601-76-87-00. (GK) 
# Kierownik Spawalni 605-129-435. 
(GK) 

Kucharkę. Dom Pomocy Społecznej, 
Koszalin, uL Tełigii 4 (GK) 
e Lakiernika proszkowego oraz dwóch 
pracowników niewykwalifikowanych. 
Oferty tylko SMS: 606-908-614. (GP) 
# Magistra farmacji do Działu Farmacji 
Szpitalnej zatrudnimy. SALUS, Słupsk, 
ul. Zielona 8, tel. (59) 848 90 55, e-mail: 
g.zwolinska@salus.com.pl (GP) 
« Mechanika maszyn szwalniczych 

# Dauna P, Koszalin Połczyńska 67 (N) 

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

# Murarzy, 503-440-880. (GK) 

s Murarzy. Słupsk, teł. 512346676. (GP) 
# Niemcy - doświadczony monter 
ogrodzeń betonowych, j.niemiecki, 
25-40 lat, Tel. 883395137 (GK) 
# Operator Prasy CNC 605129 435 (GK) 
# Operator/ Programista CNC - Niemcy 
-atrakcyjne wynagrodzenie, darmowe 
samochody, mieszkania, Cert: 9875. 
Kontakt: 782315849 info@mb-service.pl 

# OPERATORA DŹWIGU POLAN ŻK161 
Z UPRAWNIENIAMI SZUKAM, TEL. 
519-326-293. (GP) 
s Opieka Niemcy, legalnie, 725-248-935 
# OSOBĘ z bardzo dobrym językiem 
niemieckim do biuraw transporcie (do 
przyuczenia), 504-133-101. (GP) 
# Palacza CO, tel. 531-856-001. (GK) 
# Pielęgniarkę epidemiologiczną 
zatrudnimy od zaraz. SALUS, Słupsk, 
ul. Zielona 8, tel. 59 848 90 55, 
e-mail:kontakt@salus.com.pl (GP) 
Podwykonawców do budowy 
domków z konstrukcji szkieletowej 
668-309-281. (GK) 
# Pomoc domowa .Kobylnica 508065177 
(GP) 

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

# Pracownika magazynu- uprawnienia 
na wózki. Termex Koszalin, ul. Lniana 9, 
tel. 660-423-976 (GK) 
s 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) 

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

# RGB Technology sp. z o.o. 
zatrudni Głównego Księgowego Tel. 
94/318-18-11, CV na biuro@ 
rgbtechnology.pl. (GK) 
s Spółka zatrudni zgrzewaczy, 
monterów PE. Praca przy budowie 
gazociągu. 

#Tel. kontaktowy 730 813642 (N) 
s SPRZEDAWCA - znicze sezonowo, 
tel: 531-649-268. (GK) 
# Sprzedawcę do hurtowni budowlanej, 
hurtowniatecza@interia.pl (GK) 

# Stolarza/montarzystę 
z doświadczeniem 604-888-956. (GK) 
Tapeciarza i do prac 
wykończeniowych zatrudnię. Teł 
668-309-281. (GK) 
# WAM Technology Sp. z o.o. 
w Sianowie zatrudni ślusarzy monterów, 
spawaczy TIG. Tel. 535-005-463. (GK) 
e Zatrudnię 2 osoby najlepiej 
małżeństwo, renciści do pracy w OW 
nad morzem Kołobrzeg, sprzątanie 
pokoi, oraz konserwacja obiektu. Praca 
cały roku zamieszkanie na miejscu, tel 
501625402 (N) 
# Zatrudnię fachowców do dociepleń 
tel. 502-098-685. (GK) 

# Zatrudnię kierowcę C E -Silosy. 
Europa, systemy 3/1,2/2. Wiek 
i płeć bez znaczenia. Zapewniamy 
przeszkolenie. Świebodzin 784747004 
(N) 

#ZATRUDNIĘ kierowcę C+E w transp. 
międzynarodowym może być bez 
doświadczenia, 604-61-60-26. (GK) 

e Zatrudnię kierowców C+E-
Polska-Szwecja-Polska, 501-701-553. 
(GS) 

s Zatrudnię maszynistę maszyny 
arkuszowej KBA. Kontakt teł. 
608-484-083, e-mail: w.koralewski@ 
pzgraf.com.pl (GK) 

s Zatrudnimy do produkcji dodatków 
ślubnych Koszalin, tel. 605-363-373. 
(GK) 

# Zatrudnimy kierowców c e 
w transporcie międzynarodowym 
(jazda po Skandynawii oraz Europie 
Zachodniej). Również zatrudnimy 
kierowców cena gabaryty. Kontakt 
48606749605 oraz krzysztof@aeh.pl 
(N) 

s Zatrudnimy księgową z II grupa 
inwalidzką. Koszalin, Teł. 668-891-423 
(GK) 

s Kierowca z własnym samochodem 
dostawczym, tel. 787-761-578. (GK) 

t . m ' mmmei • i 

rolnicze 

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

• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Skup - Knury, maciory 
oraz bydło pourazowe- 882-779-085. 
(GK) 

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

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

• ! ! !  Naprawa ciągników, 503-189-204. 
(GP) 

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

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

• Słoma, tel. 728-582-865. (GP) 

e Sprzedam jałówki, tel. 608-104-378. 
(GK) 

# Tuczniki, półtusze, tel. 728-582-865. 
(GP) 

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

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

#!!!!!! NAGROBKI Najtaniej.Wyprzedaż 
z wystawy! Postawimy do 1 Listopada 
ul. Dąbrowskiej 5 (od Piłsudskiego), 
59/8430630,609-137-131. (GP) 

* DETEKTYW 790320486; 513129851 
(GK) 

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

• Skup książek, płyt muzycznych. 
Dojazd. Gotówka. Tel. 509-675-586 

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

towarzyskie 
• !!!!!!!!!!!!!!!!!CASABLANCA24 
h. Zatrudnimy Panie. 94-341-16-54 (GK) 

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

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

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

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

! ! ! !  886-287-916 prywatnie, Słupsk. 
(GP) 
* 4O-LATKA Słupsk 790-252-578 (GP) 

s ADA Słupsk, 513-751-832. (GP) 

«Basia 797-221-767 (GP) 

S Dojadę, 572-969-167. (GP) 

# DOJRZAŁA 40-stka 500-362-030 (GP) 

# Mała Lilii lOOzł Słupsk 506077600 
(GP) 

* Ukrainka 80zł Słupsk 732974766. (GP) 

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

usługi 

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

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

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

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

# LODÓWKONAPRAWY, 503-503-891. 
(GK) 

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

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

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

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

#T! Rusztowania Klinowe - SztuFa 
Grodzenia - Siemianice / k.Słupska, 
uLSłupska 24 TEL. 501 177165!! (N) 

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

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

#!!!!!!!!!! A-Z remonty 788 499 755 (N) 

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

sCyklinowanie bezpył. 502-302-147. 
(GK) 

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

# Dachy-dekarstwo 94/3412184 (GK) 

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

# Koparko-ładowarka tanio 690-014-644. 
(GK) 

Koparko-ładowarka, 601-961-691. 
(GK) 
# Stany surowe 94/3412184. (GK) 

® Suche zabudowy 94/3412184. (GK) 

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

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

e Wywóz gruzu, 607-703-135. (GP) 

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

®A! Hydraulik 510287766 (N) 

«ELEKTRYK-794600622 (N) 

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

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

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

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

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

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

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

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

*!!!WYWROTKA 151 z HDS, koparka 
kołowa, roboty ziemne, 604-790-491. 
(GK) 
#!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!INTERBUS, 
Holandia, Belgia, Niemcy 602-48-58-64. 
(GS) 

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

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

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

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

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

"RENIFER" Pralnia. Klin, Tkaniny. 
Super Promocje!!! Zwycięstwa 186, 
Obotrytów 3,94/3410-431. Skóry. 
(GK) 
« NAGROBKI granitowe- produkcja. 
K-lin, Raduszka, Paproci 61. 
790-660-651 www.regrant.pl (GK) 

Tytko we wtorki-strzyżenie męskie 
u klienta. Słupsk, teL 660-338-848. 
(GP) 

zdrowie 

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

• ! !  A-Z Ginekolog 609-933-810 (N) 

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

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

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

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

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

• Profesjonalne zabiegi SPA na twarz 
światowej marki PEVONIA BOTANICA 
z możliwością przyjazdu do domu 
klienta. Pakiety rodzinne z rabatem. 
Tel. 669 510 924 (Słupsk-Ustka). (GP) 

• -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) 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:hotel@hot.pl
mailto:g.zwolinska@salus.com.pl
mailto:info@mb-service.pl
mailto:kontakt@salus.com.pl
mailto:hurtowniatecza@interia.pl
mailto:krzysztof@aeh.pl
http://www.avbusy.pl
http://www.regrant.pl
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K015001242EA REKLAMA 

zaplanuj 

korzystaj! 

UNDACJA 

Skarżyska-Kamiennej może wraz z tatą jeździć 
na kilkukilometrowe wycieczki. 

Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświata, 
ul. Staszica 2G w Koszalinie, 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI 
„Dev Dom" Sp. z 0.0. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie 

OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI 

PO OBNIŻONYCH CENACH 
mil UI4: W A blii 1M ™ J 
NA OSIEDLU „BALTIC VILLAGE" 
W RUSINOWIE K. JAROSŁAWCA. 
Regulamin sprzedaży, pełna treść ogłoszenia, oszacowanie, ceny minimalne oraz dokumentacja budowlana, 
w której posiadaniu jest syndyk, dostępna jest w biurze syndyka, na stronie: www.domy-nadmorzem.pl 
oraz www.upadlosci.info.pl 
Przedmiotem sprzedaży jest 10 nieruchomości w budowie (wolno stojące, 
w zabudowie bliźniaczej i apartamentowce) oraz działka budowlana 
- położone na osiedlu„Baltic Village" w Rusinowie k. Jarosławca, wpisane 
do KW nr KOI E/00016258/6. 
Oferty należy składać na adres biura syndyka lub przesyłać na adres e-mail. 
Nieruchomości można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z syndykiem. Biuro syndyka: ul. Piłsudskiego 6 
(II piętro), 75-511 Koszalin, e-mail: syndyk@upadlosci.info.pl, tel. 943448739,502742330. 

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. 

REKLAMA K01500124: 

I ty możesz pomóc - bez wydawania pieniędzy 
Każdy z nas chce pomagać. Nie zawsze mamy na to czas i możliwości. Czy na pewno? Żeby wesprzeć najbar
dziej dotkniętych przez los - niepełnosprawne dzieci/nie trzeba sięgać do kieszeni. Wystarczy do... szafy. 
Pozbywając się niepotrzebnych ubrań we właściwy sposób, możesz zostać sponsorem. To dzięki Fundacji 
Eco Textil „Od Was dla Was". Jej logo można znaleźć na pojemnikach na używaną odzież, jakie znajdują się 
w każdej miejscowości w Polsce. Fundacja powstała w lutym 2012 roku, w krajowym rejestrze sądowym 
widniej pod numerem 0000410831. Ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Zajmuje się pomocą oso
bom niepełnosprawnym, szczególnie dzieciom i młodzieży. Za swoją wyjątkową w skali kraju działalność 
otrzymała tytuł „Pozytywista Roku" i wdzięczność tysięcy rodzin. Dlaczego wyjątkową? Bo nie zbiera pie
niędzy, tylko ubrania. 

Dla ludzi, dla przyrody 
Wrzucasz niepotrzebne ubrania do kontenera. Czasem zastanawiasz się, co się z nimi dzieje? Przede wszystkim 
- nie trafiają na wysypisko śmieci. Gdyby nie zbiórka do pojemników Eco Textil, każdego roku 50 milionów kilogramów 
tekstyliów lądowałoby na śmietniskach. Koszty ich składowania pokrywalibyśmy wszyscy, bo opłaty śmieciowe byłyby bez 
wątpienia wyższe, niż obecnie. Odzież z kontenerów jest sortowana. Zniszczona jest przetwarzana na czyściwo fabryczne 
lub paliwo alternatywne - stuprocentowy recykling. Część ubrań bezpłatnie przekazywana jest placówkom pomocowym, 

reszta - do ponownego użytku. Właśnie dzięki przetwarzaniu tekstyliów Fundacja 
Eco Textil otrzymuje pieniądze na pomoc potrzebującym. Stąd hasło „Od Was dla 
Was". Wrzucając odzież do jej pojemników stajesz się rzeczywistym darczyńcą. 
Dbasz o środowisko, jednocześnie pomagasz niepełnosprawnym. 

Rowery za 4,5 miliona 
Fundacja Eco Textil prowadzi autorski program „Rower dla Niepełnosprawnego". 
Funduje potrzebującym specjalne, trójkołowe pojazdy o konstrukcji pozwalającej 
korzystać z nich nawet osobom, które mają problemy z chodzeniem i utrzyma
niem równowagi. Dostępne są w trzech, odpowiednich do wieku i wagi rozmiarach. 
To polski, najwyższej jakości sprzęt. Wartość jednego roweru wynosi dwa tysiące 
złotych. Eco Textil do dziś podarowała ich już 2238! Każdego dnia kolejne trafiają 
do niepełnosprawnych - są im bezpłatnie dowożone. Beneficjenci nie dokłada
ją nawet złotówki. To tym ważniejsze, że rodzice wychowujący chore dzieci mają 
mnóstwo wydatków. Najczęściej nie stać ich na samodzielny zakup wymarzonego 
roweru. Fundacja przekazuje trójkołowce nie tylko osobom indywidualnym, ale 
także ośrodkom specjalnym, szkołom integracyjnym i placówkom opiekuńczym 
w całej Polsce. Dzięki rowerom rehabilitacyjnym niepełnosprawni poprawiają stan 
zdrowia. A co równie ważne - mogą aktywnie żyć, pojechać z rówieśnikami czy ro
dzicami na wycieczkę, zakupy, do szkoły. Dlatego sprzątając szafę, niepotrzebne 
ubrania warto wrzucić do pojemnika z logo Eco Textil 

zaprasza wykonawców do złożenia oferty 
na remont elewacji wraz z ociepleniem. 

Warunki zamówienia wraz z RODOS będą wydawane w biurze 
Spółdzielni przy ul. Staszica 2G w Koszalinie od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00-13.00, tel. 94/343-63-80 w terminie dwóch tygodni od daty 
ukazania się ogłoszenia. 

http://www.gk24.pi
http://www.gp24.pi
http://www.gs24.pi
http://www.domy-nadmorzem.pl
http://www.upadlosci.info.pl
mailto:syndyk@upadlosci.info.pl
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K035005176A REKLAMA 

OBWIESZCZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO Na podstawie art. 11 f. ust. 4, w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej (Dz.il. z 2013 roku poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji z dnia 
5 października 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. ..Przebudowa z rozbudową ulicy Miejskiej 
w miejscowości Siemianice - ETAP II" zlokalizowanej na nieruchomościach w miejscowości Siemianice - na działkach nr: 307/131, 
307/193, 307/194, 307/202, 307/203, 307/210, 307/211, 331/4, 331/5, 332/23, 332/24, 333/17, 333/18, 333/31, 333/32, 334/1, 334/2, 335/19, 
335/20,336,338/80,338/54,338/61,338/79,339/1,340/6,340/8,341/1,341/2,342/1,342/3,343/1,343/3,344/1,654,655. 
Starosta Słupski tą decyzją zakończył postępowanie wszczęte na wniosek zarządcy drogi, tj. Gminy Słupsk. Starosta Słupski zawiadamia, 
iż zgodnie z art. 11f ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej 
(Dz.U. z 2013 roku poz. 687 ze zm.) z treścią decyzji można zapoznać się, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr 109, w godz. 8-15. 

K035005199A REKLAMA 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA" 
ul. Władysława IV 9, tel. 59 84 31 907 

ZLECI WYKONANIE PROJEKTU wymiany instalacji elektrycznych 
WIZ w budynku mieszkalnym przy ul. Banacha 12A 

pow. użytkowa budynku - 2.691,30 m2. 

Oferty należy składać do 19.10.2015 r. do godz. 14.00. 
Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń 
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

30 października 2015 r, o godz. 10:00 
w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku 
Katarzyny Skoczeń z siedzibą w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 5A/3 
odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI 
działki gruntowej numer 36, niezabudowanej o powierzchni 1,8206 ha 
należącej do dłużnika Ryszard Rokicki, położonej Słupsk-Ryczewo, dla 
której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą o numerze KW SL1 S/00063968/1 
Suma oszacowania wynosi 138 307,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 
3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 730,25 zł. Licytant przystępujący do 
przetargu powinien złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości jednej 
dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 830,70 zł najpóźniej w dniu 
poprzedzającym przetarg. 
Rękojmię można uiścić w Kancelarii a także na konto komornika w banku: 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku 

61 1020 4649 0000 7502 0008 6108 
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.dawro.eu 
tEKLAMA Z015007827AQ 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku podaje do publicznej wiadomości, że dnia 20 października 2015 r. 
o godz. 12.00 w lokalu, znajdującym się pod adresem: SŁUPSK, UL. SZCZECIŃSKA 59, celem uregulowania 

należności na rzecz NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SŁUPSKU - URZĄD SKARBOWY 

W SŁUPSKU, odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA 
niżej wymienionych przedmiotów zajętych w dniu: 12.06.2013 r., należących do ANDRZEJ 30GACZ, 

CIECHOLUB 18/4,77-230 KĘPICE. 

Poz. Wyszczególnienie 
Ilość/Jednostka 

miary 
Wartość 

szacunkowa 
Cena 

wywołania 

1 
Samochód osobowy Volkswagen T-4, 

Rp 1995, nr rej. GS 37192 
1 szt. 4 600,00 zł 3 450,00 zł 

2 
Przyczepa lekka HBFEAMA ALPER 
PS 750, nr rej. GSL 25232, Rp 2008 

1 szt. 900,00 zł 675,00 zł 

Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 19.10.2015 r. od godz. 13.00 do godz. 14.00, po uprzednim 

uzgodnieniu z organem egzekucyjnym. 

Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, druga licytacja odbędzie się w tym samym 

miejscu w dniu 27.10.2015 r. o godz. 12.00. W dniu 26.10.2015 r. od godz. 13.00 do godz. 14.00 można 

oglądać zajęte ruchomości po uprzednim uzgodnieniu z organem egzekucyjnym. 

Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości, natomiast 

w drugim terminie licytacyjnym połowę wartości szacunkowej. 

Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4 500,00 zł, warunkiem udziału w licytacji 

jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania 

przyczyny. Pojazd zostaje pod dozorem zobowiązanego. 

Dodatkowe informacje: 59 844 73 89. 
www.dawro.eu -

REKLAMA 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jan Maciejewski 
(tel./fax 59 840 34 55, godz. 10.00-14.00) ogłasza, że dnia 17 listopada 2015 r. 
o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy 
ul. Szarych Szeregów 13, w sali nr 101, odbędzie się 

DRUGA LICYTACJA 
nieruchomości gruntowej, działka nr 43 o pcw. 0,0582 ha, zabudowana budynkiem 
o pow. 187,20 m2, 
położonej: 76-270 Ustka, Starkowo 43, 
należącej do: Mariola Genowefa Gargasz, 
dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą nr KW SL1 S/00103883/4. 
Suma oszacowania wynosi 59 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy 
oszacowania i wynosi 39 333,33 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 
1/10 sumy oszacowania, tj. 5900,00 zł w gotówce. 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. 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. 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr. teł. (59) 840 34 55. 

Wójt Gminy Damnica 
zawiadamia, 

że na okres 21 dni został opublikowany 
wykaz nieruchomości komunalnej prze
znaczonej do sprzedaży w trybie bezprze-
targowym - działka Nr 384/1 w Damnicy. 

Szczegóły wykazu dostępne na stronie 
BIP Damnica. 

O G Ł A S Z A  . P R Z E T A R G  N I E O G R A N I C Z O N Y  
N A  BIEŻĄCE UTRZYMANIE T R A W N I K Ó W  

N A  T E R E N A C H  SM " K O R A B "  
(koszenie t r a w y  w okresie  wiosenno-letnim około 5,98 ha) 

Przetarg odbędzie  się w siedzibie Sp-ni 
w d n i u  22 października 2015r. o godz.  10°°. 

Termin składania ofert  
d o  d n i a  2 2  października  2015r. d o  godz.  10°°. 

Zainteresowanych zapraszamy do pobrania 
informacji o przetargu na stronie 

w w w . s m k o r a b . p l  

ZO15007827AR K035005220C REKLAMA 

OGŁOSZENIE 0 LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO 

Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Andrzej Śniegocki ogłasza, że 19.11.2015 r. o godz. 
13:00 w budynku SR w Słupsku, ul. Szarych szeregów 13, sala 101, odbędzie się I licytacja 
ograniczonego prawa rzeczowego: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu miesz
kalnego o pow. 38,20 m2, potoż. w Słupsku przy ul. Władysława IV nr 1/92 na II piętrze, składa
jącego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju, nr KW SL1 S/00091817/3, znajdującego 
się w zasobach: SM Czyn. Suma oszacowania wynosi 122.000,00 zł, zaś cena wywołania jest 
równa 3/4 sumy oszacowania, tj. 91.500,00 zł. Rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, 
tj. 12.200,00 zł należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem na konto: 
BZWBK SA.0 w Słupsku 62150016921216900597910000 lub w kasie kancelarii. 

K035005220B 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Andrzej Śniegocki ogłasza, 

że dnia 28.10.2015 r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku, mającego 
siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się I licytacja lokalu miesz
kalnego położonego: 76-204 Słupsk, Redzikowo 27/26 objętego KW SL1 S/00080486/3, 
składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, z w.c. i przedpokoju, o powierzchni 
użytkowej 45,82 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o pow. użytkowej 
2,98 m*. Suma oszacowania wynosi 131.000,00 zł, zaś cena wywot jest równa 3/4 sumy 
oszac., tj. 98.250,00 zł. Rękojmię w wys. 1/10 sumy oszacowania, tj. 13.100,00 zł nale
ży złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem na konto komornika: 
BZ WBK III/O w Słupsku 62150016921216900597910000 lub w kasie kancelarii. 

l l f »  
zaprasza 

na tradycyjną polską 
kucłmięm.in. 

pyszny staropolski żurek 
i pierogi własnego wyrobu 

K035005220A 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Andrzej Śniegocki ogłasza, 

że dnia 17.11.2015 r. o godz. 11:30 w SR w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali 
nr 101, odbędzie się II licytacja nieruch, gruntowej oznacz, w ewid. gruntów jako dział
ka nr 1854 o powierzchni 279 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 
3-kondygnacyjnym niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym w zabud. szeregowej 
o pow. użytk. 182,12 m2 i pow. całkowitej 249,93 m2, położ. Ustka, ul. Krokusowa 54, 
nr KW SL1 S/00028669/8. Suma oszacowania wynosi 442.000,00 zł, zaś cena wywoł. jest 
równa 2/3 sumy oszac., tj. 294.666,67 zł. Rękojmię w wys. 1/10 sumy oszacowania, 
tj. 44.200,00 zł należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem na kon
to komornika: BZ WBK III/O w Słupsku 62150016921216900597910000 lub w kasie kancelarii. 

Zajazd „Leśny Staw 
Runowo- przy drodze krajowej numer 6 
{245 kilometr) 
76-230 Potęgowe 
M508-326-806 

r J ;  * 

•regulamin dostępny na stronie internetowej 
www.zajazdlesrtystaw.pl 
promocja trwa do końca października br. 

OGŁOSZENIE' 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 782 z późn zm.) informuję, że w siedzibie 

Urzędu Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, na tablicy ogłoszeń zostały 

wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych: - do sprzedaży w trybie 

przetargowym, położonych w obrębie Gardna Wielka, Wierzchocino, - do 

przekazania położonych w obrębie Gardna Wielka, Smołdzino, w darowiźnie, 

w dniach od 8.10.2015 roku do 29.10.2015 roku. 

AUTOPROMOCJA 

1 
K015001242DL 

Z015007827I 

partner 3K 
#modowa bitwa miast 

FASHI 
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3 koncerty odbędę się tej  jesieni w słupskiej fi lharmonii 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. 

H H  
KINA 
Słupsk 
MuRWno 

Chemia,godz. 13,15.30,18,20.30; Everest,2D: 
godz. 15.45,3D: godz. 21.30; Kaibała,godz. 13.20; 
Królżyda. godz. 16; Legend, godz. 20.45; Marsja
nin, 2D: godz. 20.40,3D: godz. 11.15,14.20,1730; Pa-
nieDuklde,godz. 12.50; Praktykant godz. 13.15, 
18.15,21; The VlbOc Sięĝ cdimumi, 2D: godz. 
1830,21.15,3D; godz. 15.15; Więzień labiryntu: Piti-
baopia, godz. 10.20; HotelTransyłwania2,2D: 
godz.11.20,12.40,13.30,17,30: godz. 10.30,1450, 
19.15; Hugoitowcyduchówtgodz. 10.40; Mały Kaą-
żę,godz. 10.20 

Nieczynne 

Lębork 

Hugo iłowcy dudićMigodz. 16.45; ParaeOufcfcie. 
godz. 1830.20.15 

Ustka 

Nieczynne 

KOMUNIKACJA 
P118000; 2219436; PKS598424256; 

dyżumymchu598437110;IBK59848 9306; 
L(b«*lt «55986219 72;MZKwgodz.7-15,tel. 
598621451; 

$598222238; 
$598342213; 

$598572149. 

DYŻURY APTEK 
Słupsk 

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

Ustka 
Jantar, ul. Grunwaldzka 27a, tel. 59 81446 72 

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

Miastko 
Rodzinna, ul. Wybickiego 30, tel. 59 8578725 

Człuchów 
Wracam do Zdrowia, ul. Długosza 11, tel. 518 015 278 

Lębork 
Dr Max, ul. 10 Marca 61a, tel. 59 86^34 22 

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

Wicko 
Pod Agawą. tel . 59 8611114 

USŁUGI MEDYCZNE 

Lul. Hubalczykówl, informacja tele
foniczna 59 846 0100; 

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

y59 863 
I ul. Węgrzynowicza 13,59 863 52 02; 

I, ul. Lęborska 13, tel. 59 82285 00; 
DziałPomocy Doraźnej Mastho, tel. 59 85709 
00; 

598345309. 

lA-Ogólnpokkie Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 59 848 0111,801 
120002 
SfcpfcPol(Ji997; ul. Reymonta, tel. 59 848 06 
45; Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Miejska 
986; 59 8433217; Straż Gminna 59 848 59 97; 
UrządCełny-58774 0830; Straż Pożarna 998; 
Pogotowie Energetyczne 991; Pogotowie Ga
zownicze 992, Pogotowie Ciepłownicze 993, 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne994, Straż 
ffiejska alarm 986: Ustka-5981467 61,697696 
498; Bytów - 59 82225 69; 

KULTURA 
Nowy Teatr. ul. Lutosławskiego 1, tel. 59 846 70 
00; filharmonia SmfbniaBaltica, ul. Jana Pawła 
II3. tel. 59 84238 39; Teatr Tęcza. ul. Waryńskiego 
2, tel. 59 842 39 35; Teatr Rondo. ul. 
Niedziałkowskiego 5a, tel. 59842 6349; Słupski 
Ośrodek Kultury, ul. Braci Bierymskich 1, tel. 59 
8456441; MłodzieżoweCentrum Kultury, al. 3 
Maja 22, tel. 59 8431130; Miejska Biblioteka Pub
liczna. ul. Grodzka 3, tel. 59 840 58 38. 

USŁUGI POGRZEBOWE 
Kala, ul. Armii Krajowej 15, tel. 59 842 8196,601 
928 600 - całodobowo. Pełna oferta pogrzebowa. 
Zieleńtel. (24h/dobę) telefon 502 525 005 lub 59 
8411315, ul. Kaszubska 3 A. Winda i baldachim 
przy grobie,-
Hades, ul. Kopernika 15, całodobowo: tel. 59 842 
98 91,601663796. Winda i baldachim przy grobie. 
Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo), 
tel. 59 842 84 95,604434441. Winda i baldachim 
przy grobie. 

PORADNICTWO 
Biuro Rxad Obywatelskich ul. Niedział 
kowskiego 6, czynne: poniedziałek-czwartek 
wgodz. 10-14; 
Bliżej Prawa bezpłatne porady prawneiobywa-
tekkie, ul. Jana Pawła II (7 piętro, pok. 718.719) tel. 
5930700 20, czynne: poniedz.-środa godz. 8-16, 
czwartek godz. 10-18,, 
Telefon zaufania Tama - 598414046, czynny: 
poniedziałek- piątekwgodz. 16-20; 
Alkoholowy telefon zaufania Krokus czynny 
codziennie17-22,5984146 05; 
Towarzystwo Zapobiegania Narkomani-tel.59 
8401460-poniedziałekwgodz.10-19,wtorekgodz. 
10-15, środa10-1930, czwartek 10-20, piątekgodz. 
10-1830; sobota godz. 10.15-13.15 dyżur psychologa; 
Dom Interwencji Kryzysową ul. Wolności 3, 
tel. 59842 7125 (przy PCK) - dostępna całą dobę; 
PołskieCentmmMedtaqiOddziałwSłupsku 
al. Sienkiewicza 3, tel. 505369 619 lub503 869 970; 
Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieci 
nie- al. Sienkiewicza 3 (II p.), tel. 669498323, 
PoradniaZdrawiaPsydiicmego-ul.Ziemowita2̂  
tel.598402001,poniedz.-piątekwgodz. 7.30-17. 

59 1%25|TAXI 
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Jeździmy najtaniej! 

Filharmonia gminna 
Słupscy muzycy zagrają cykl koncertów edukacyjnych 

Słupskie przedszkolaki zaśpiewały 
u boku Wiesława Bednarka 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

„Z orkiestrą na Ty" to tytuł pro
gramu edukacyjnego, dzięki 
któremu dzieci, młodzież i do
rośli będą mogli się dowiedzieć, 
jakie instrumenty wykorzysty
wane są w orkiestrze symfo
nicznej, poznają podstawy hi
storii muzyki, kompozycji i in
strumentami. Tego wszystkie
go uczyć będą słupscy filhar
monicy pod dyrekcją Bohdana 
Jarmołowicza. 

- Każdy z muzyków, prezen
tując swój instrument, wykona 
fragment kompozycji z towa
rzyszeniem orkiestry. Będą to 
instrumenty smyczkowe, in
strumenty dęte drewniane, in
strumenty dęte blaszane i wy
brane instrumenty perkusyjne. 
Sięgniemy po wybitne dzieła li
teratury muzycznej reprezen
tujące różne style muzyczne -
mówi Kamila Bilińska, specja
lista do spraw promocji w słup
skiej filharmonii. - Zaprezentu
jemy fragmenty utworów, 
w których poszczególne instru
menty pełnią ważną rolę. 

Pierwszy z koncertów filhar
monicy zagrają już jutro o godz. 
11 w Kępicach. W środę o godz. 

n. Orkiestra słupskiej f i lharmonii  w najbliższych dniach i tygodniach zagra dla młodzieży i dorosłych 
w Kępicach, Damnie. Potęgowie i Kobylnicy 

9.15 muzycy zagrają w Damnie, 
a o godz. 11.30 w Potęgowie. 
Natomiast 30 października 
o godz. 10.30 program zobaczą 
mieszkańcy Kobylnicy. 

- W koncertach weźmie 
udział pełna orkiestra symfo
niczna, choć w nieco okrojo
nym składzie - mówi Kamila 

Bilińska. - Podobne programy 
edukacyjne organizujemy re
gularnie, ale najczęściej w na
szej siedzibie. Tym razem tomy 
odwiedzimy mieszkańców 
czterech gmin. 

I nie będą to ostatnie odwie
dziny w tym roku, bo jeszcze je
sienią orkiestra filharmonii 

odwiedzi Kępice, Damno, Potę
gowo i Kobylnicę z drugim pro
gramem edukacyjnym - „Kon
cert w pigułce. 

Oba programy dofinanso
wano ze środków ministra kul
tury i dziedzictwa narodowego 
w ramach programu Kultura 
Dostępna.#©® 

Idź ra kiermasz 
po tanią książkę 
Wszyscy, którzy lubią mięć 
w domu książki, a nie lubią 
za nie dużo płacić, mogą 
odwiedzić Kiermasz Starej 
Książki organizowany przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Słupsku. To kolejna w tym 
roku taka akcja. 
Do sprzedaży przygotowano 
wiele ciekawych książek z róż
nych dziedzin wiedzy. Są mię
dzy innymi słowniki, encyklo
pedie i lektury szkolne. 
Na kiermaszu znaleźć będzie 
można także literaturę piękną 
dla dorosłych, dzieci i mło
dzieży, oraz tzw. literaturę lek
ką. Cena każdej książki to dwa 
złote. 
Kiermasz potrwa od dzisiaj 
do piątku w godz. 11-17 w holu 
słupsidej biblioteki przy ulicy 
Grodzkiej 3. (DMK)©® 

W filharmonii zaśpiewał Wie
sław Bednarek. Towarzyszyli 
mu Andrzej Słomczyński oraz 
Tadeusz Melon. Wystąpiły też 
słupskie przedszkolaki. 

Dorota Aleksandrowicz 
dorota aleksandrowicz@gp24.pl 

Fani wysłuchali największych 
romansów w języku polskim 
i rosyjskim oraz światowych 
przebojów. Znanemu polskie
mu barytonowi towarzyszył 
Andrzej Płonczyński (fortepian) 
oraz Tadeusz Melon (skrzypek, 
kompozytor i aranżer), którzy 
wystąpili również indywidual
nie. Andrzej Płonczyński zapre
zentował wiązankę najpopular
niejszych melodii rosyjskich. 
Z kolei Tadeusz Melon zagrał 
czardasza Montiego. 

W y s t ę p  przedszkolaków ubarwił koncert Wiesława Bednarka, 
k t ó r y  obchodzi jubileusz 40-lecia pracy artystycznej 

Niespodzianką koncertu był 
występ słupskich przedszkola
ków. Dzieci z Przedszkola Miej
skiego nr 10 Świat Fantazji 
w Słupsku wystąpiły ze specjal
nie przygotowaną piosenką. 
Występ podczas koncertu Wie-

sława Bednarka był nagrodą 
za wygranie Festiwalu Krasno
ludków Słupskich Przedszkoli. 

Koncert zorganizowało 
słupskie Towarzystwo Przyja
ciół Wilna i Grodna. • 
©® 
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PIŁKA RĘCZNA 

SłupiawPucharze 
Polski najlepsza 
w regionie! 
Pokonała 
Sambor30:26 
str.ll 

PIŁKA NOŻNA 

Gryf Słupsk 
w III lidze nie 
jest już czerwoną 
latarnią. 0:0 
z Vinetą Wolin 
str. IV 

PIŁKA NOŻNA. IV LIGA 

Jantar Ustka 
przegrał aż 0:8 
w Starogardzie 
Gdańskim! Co 
się dzieje? 
str. III 

-Bytową? Przegrał 

PONIEDZIAŁEK 12.10.2015 BEZPŁATNY DODATEK SPORTOWY „GŁOSU POMORZA' 
GŁOS 

POMORZA 

Energia 
Czarnych 

Świetnie spisali się koszykarze Energi 
Czarnych Słupsk. W hali Gryfia pokonali 
Wilki Morskie Szczecin 93:81 

Jarosław Stencel 
jaroslaw.stencel@gp24.pl 

Przewaga słupszczan od samego po
czątku nie podlegała dyskusji. 

Rozpoczęło się od przechwytu 
Mbodjego, a celnym rzutem za trzy 
punkty popisał się Harper. To był dobry 
prognostyk na dalszą część spotkania. 
Świetnie układała się współpraca obu 
tych graczy. Harper po akcji Mbodjego 
znakomitym wsadem podwyższył 
na 7:2. Po sześciu minutach z 19 punk
tów zdobytych przez Energę Czarnych 
było ich 17. Pierwsza kwarta zakończy
ła się ośmiopunktową przewagą. 
Blassingame miał 4 asysty, a Harper 16 
punktów na koncie. Druga kwarta to 
spokojna kontrola wyniku i powiększe
nie przewagi, która wynosiła nawet 22 
punkty. Słupszczanie dzięki dopingowi 
kibiców nie dali sobie wydrzeć zwycię
stwa grając spokojnie do końca. 
ENERGA CZARNI SŁUPSK -KING WILKI MORSKIE 
SZCZECIN 93£1 (31:23,24:17,21:24,17:17). 
ENERGA CZARNI: Jerel Blassingame 9 (1x3), Demonie 
Harper 29 (5), Tomasz Śnieg 4, Łukasz Seweryn 6 (2), Jaro
sław Mokros 16 (1), Kacper Borowski 8, Cheikh Mbodj 19, 
MantasCesnauskis2. 
KING WILKI MORSKIE SZCZECIN: C J. Aiken 6. Frank Gałnes 
24 (1), Paweł Kikowski 19 (2), Paweł Leończyk 8, Korie 
Lucious 3 (1), Maciej Majcherek, Łukasz Majewski 4, Uroś 
Nikolić 11, Marcin Nowakowski 4, Michał Nowakowski 2. 
Start Lublin - BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 59£1 (14:18, 
20:9,12:19,13:15),. Start: Grzelinski 2, Jackson 8, Salamonik2, 
Małecki 6, Czujkowski 8 (2), Ciechociński 2, Czumakow 2, 
Trojan 13, Kellogg 14 (3), Poole 2. Slam: Garrett 8, Koelner O, 
Ochońko 10 (1), Pisarczyk 0, Mroczek-Truskowski 0, Sroka 8 
(2), Żurawski 0, Zębski 2, Millage 23 (1), Kaczmarzyk 0. 
Siarka Tamobrzeg-ŚląskWraiawTSiM (1721,2ł15,2223, 
14:15). Siarka: Bell 13, Zalewski 9 (3), Patoka 4, Paul 0, Wall 10, 
Młynarski 15 (3), Harris 14 (2), Robbins 10. Śląsk: Heath 11, 

Williams 15, Stawiak O, Madden 15 (1), Jarmakowicz O, N. Ku
lon O, Jankowski 9 (3), Chanas 11, Sutton 2. 
AnwflWlodawek-Rosa Radom 92:89(18211727.19:15, 
24:15,14:11). Anwil: Stelmach 7 (1), Skibniewski 6 (1), Kukiełka 
Uączyński4, Dmitriew40, Looby4, Diduszko 8. Oguchi 25 
(4), Tomaszek 2, Jelinek 31 (3). Rosa: Thomas 8 (1), Witka 0, 
Harris 19 (2), Zajcew 12 (1), Szymkiewicz 7 (1), Sokołowski 7 
(1), Adams 0, Jeszke 15 (3), Hajrić 13. 
PdlfarmexKiimo-MKS Dąbrowa Gómiaa575105:1612:101 
17:9,13:16). Polfarmex: Jarecki 0, Grochowski 2, Malczyk 2, 
Wołoszyn 10 (1), Gabiński 5 (1), Bartosz 0, Fraser20, Parker 13 
(1), Zyskowski 3, Johnson 2.MKS: Dziemba 5 (1), Piechowic 
10 (2), Pamuła 10 (1), Dłoniak 12, Zmarlak 0,0'Brien 0, 
Broadus 4, Szymański 4, Dower 6. 
TreflSopot-Asseco Gdynia5173 (14:17,8% 9:18,2022). 
Trefl: Dzierżak 0, Sikora 2, Dutkiewicz 10 (2), Stefański 4, 
Bilinovc 5, Motylewski 2, Kulka 3, Kreft 0, Kolenda 0, Dureń 
18 (1), Surmacz 3. Asseco: Hickey 18 (1), Kowalczyk 12 (2), 
Matczak 10, Żołnierowicz 9 (1), Jankowski 0, Kaplanovic 0, 
Czerlonko 2, Frasunkiewicz 3 (1), Ahmedovic 4, Szczotka 6, 
Kołodziej O.Parzeński 9(1). 

Stelmet Zielona Górza-AZS Koszalin 8156, Polski CukierTo-
mń-TurówZgoralec86Ja 
Tabela M P 
1. Stelmet BC Zielona Góra 
2 Asseco Gdynia 
3.Polski Cukier Toruń 
4. Energa Czarni Słupsk 
5.Polfarmex Kutno 
6. Anwil Włocławek 
7. Stal Ostrów 
8. Siarka Tarnobrzeg 
9. Śląsk Wrocław 
lO.Start Lublin 
11. Rosa Radom 
12. MKS Dąbrowa Górnicza 
13. Wilki Morskie Szczecin 
14. PGE Turów Zgorzelec 
15. Trefl Sopot 
16.AZS Koszalin 

1 

PZ/PS 
81:56 
73:51 

86:70 
93:81 
57:51 

92:89 
61:59 
75:74 
74:75 
59:61 
89:92 
51:57 
81:93 
70:86 
51:73 

56:81 
Legenda: M - mecze, P - punkty, PZ/Ps - zdobyte/stracone. 
WSPÓŁPRACA RAFAŁ SZYMAŃSKI 
• ©® 

Cheikh Mbodj grał bardzo efektownie. W e  
wczorajszym meczu zdobył 19 punktów 

mailto:jaroslaw.stencel@gp24.pl
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Piłka ręczna Piłka nożna 

Słupia zgarnia puchar 
Słupia Słupsk/PP 

Pali się czerwona kontrolka 
„Puchar jest nasz, puchar do nas 
należy" - tak mogły sobie śpiewać 
powracające z meczu z Samborem 
Tczewpiłkarkiręczne Słupi Słupsk 
Pd raz pierwszy zdobyły bowiem 
Puchar Polski na szczeblu woje-
wództwa pomorskiego. Po wygra
niu w Słupsku z MTS Kwidzyn, 
w sobotę pokonały na wyjeździe 
spadkowicza z superligi i fawory
ta zmagańwllidze Sambor Tczew 
30-2.6. Był to finał Pucharu Polski 
naPomoiziL Gospodynie podesz
ły do gry zmobilizowane, nie wi
dać było, że traktują te zmagania 
drugorzędnie. Trafiły jednak 
na twardą Słupię,którawtymme-
czu pokazała tczewiankom miej
sce w szeregu. Sambor prowadził 
w starciu tylko raz, 1:0 w trzeciej 
minucie. Potem Słupia weszła 
na swoje obroty i pod koniec 
pierwszej połowy po seriiremisów 
doprowadziła do przewagi. 

Jeśli miejscowym wydawało 
się, że w drugiej połowie Sambor 
ruszy doszturmu,toprzeżyligoiz-
kie rozczarowanie. Po przerwie ist
niała tylko jedna drużyna - goście. 
Prowadziła20:l6,28:23i pod kon
trolą wygrała mecz. 

- Fajne starcie, graliśmy, co mie
liśmy grać. A to przyniosło nam 
sukces - cieszył się po spotkaniu 
Michał Zakrzewski, szkoleniowiec 
Słupi. 

• Agnieszka Łazańska zdobyła 
w Tczewie 8 goli 

Co dalej? Regulamin ZPR 
w Polsce prze widuj e teraz starcia 
z zespołami, które wygrały Pu
char Polski na szczeblu innych 
województw. Dopiero gdy dwie 
kolejne rundywyłonią cztery naj
lepsze zespoły, do tej stawki do
łączą drużyny z superligi. 
AUSSIE SAMBOR TCZEW -SŁUPIA 
SŁUPSK 2630 (12:13) 
SŁUPIA: Iwona Łoś. Katarzyna Kowalczuk 0, Pa
trycja Firkowska 6, Dominika Wiśniewska 0, Nata
lia Borowska 5, Katarzyna Cieśla 3, Agnieszka 
Łazańska 8, Małgorzata Bogacka 3, Aleksandra 
Lisiecka 4, Joanna Dominiak 0, Agnieszka Smu
tek 1 . # © ®  
(RES) 

Piłka nożna 

Z Kobylnicy można też 
trafić na Narodowy 
Nwcixfafcnnymecz 
Rafał Szymański 
krzysztof.niekrasz@gp24.pl 

Mariusz Głaszcz w dziewięć mi
nut potrafi ułtisić sześć słoików 
ogórków, przygotować dżem 
z ośmiu kilogramów śliwek 
i obrać ziemniaki dla dziewięcio
osobowej rodziny. To wyznanie 
obrońcy Słupi Kobylnica, grają
cej w klasie okręgowej, przynio
sło mu sukces w konkursie Radia 
Zet. Dzięki temu wystąpi dzisiaj 
na Stadionie Narodowym w War
szawie. 

Stacja tabowiem ogłosiła kon
kurs, w którym każdy mógł prze
konać jurorów do tego, że jest 
w stanie dokonać czegoś tak nie
prawdopodobnego, jak Robert 
Lewandowski, który ostatnio 

strzela po kilka bramek w meczu. 
Zaczął świetną serię, gdy w9mi-
nut strzelił pięć goli przeciwko 
WfVWolfsburg. 

Głaszcz także potrafi wyczy
niać takie cuda, może nie zaw
sze na boisku, ale właśnie to, co 
potrafi zrobić niekoniecznie 
z piłką, pomogło mu i pokaże 
się dzisiaj na Narodowym. 

O jego wyborze do Kadry Słu
chaczy zdecydowali jurorzy, któ
rzy analizowali zgłoszenia kan
dydatów z całego kraju. Teraz 
Głaszcz zapewnia, że w meczu da 
z siebie wszystko, a ewentualnie 
strzeloną bramkę zadedykuje ro
dzinie i przyjaciołom. Rywalem 
jego zespołu będzie drużyna Ra
dia Zet, wktórej graćbędzie m.in. 
Szymon Majewski. 
Drużyny poprowadzą Radosław 
Majdan i Cezary Kucharski. # ©® 
(RED) 

Znowu porażka. Drutex-
-Bytmńa, pozbawiona najlep
szych graczy, przegrała w Sos
nowcu z Za^ębiem 0-2. To już 
trzecia przegrana z rzędu. 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@gp24.pi 

ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC -DRUTEX-
BYTOVIA BYTÓW. 
BRAMKI: 1:0DawłdRyndak(9,)2.-0Michai 
Rdaukiewflg(6S). 

Czy to już czas, by bić n alarm? 
Drutex-Bytovia Bytów przegrał 
trzeci mecz z rzędu, rzecz niespo
tykana w obecnym sezonie 
w klubie z ul. Mickiewicza (a ry
wal, Zagłębie, wygrał trzeci mecz 
z rzędu). 

Jeszcze niedawno można by
ło być pewnym, że DB nie prze
gra dwóch spotkań kolejka po ko
lejce. Teraz ta pewność ulotniła 
się, podobnie jak skuteczna gra 
bytowian. Za czasów trenera To
masza Kafarskiego jeszcze taka 
seria, od chwiligdy wiosnąprze-
jął Drutex, nie przytafiła się. 

Goście starali się być dla Za
głębia równorzędnym rywa
lem, ale zabrakło w ich składzie 
najważniejszych graczy. Najle
piej asystujący zawodnik I ligi 
Dawid Kort grał z reprezentacją 
Polski do lat 20 ( w  Zagłębiu 
z tego powodu zabrako 
bramkostrzelnego Jakuba Ar
ka). Nie było też potrafiącego 
wykończyć akcje Janusza 
Surdykowskiego (uraz). 

Spotkanie ustawił szybko 
zdobyty gol na 1:0. To była po
dręcznikowa sytuacja: akcja 

• Słowak Martin Pribula (biały strój) odpowiadał za powodzenia akcji ofensywnych Zagłębia 
Sosnowiec. Graczom Druteksu-Bytovii nie udało się go zatrzymać 

skonstruowana od tyłu, 9 po
dań, przyspieszenie, złamanie 
ze skrzydła do środka (dobry 
w tym Pribula), strzał, niefor
tunna interwencja Bieszczada, 
dobitka! gol. 

Bramkarz odbił piłkę, która 
wyłoniła się zza obrońców (tuż 
przed nim skozłowała), ale pro
sto pod nogi Ryndaka. Podobnie 
padł drugi gol dla Zagłębia. 

Strzał tym razem na wprost, 
odbicie i znów gracz Zagłębia był 
tam, gdzie zabrakło asekuracji 
obrońców Druteksu-Bytovii. 

Inna sprawa, że sytuacja ta na
stąpiła w konsekwencji straty 
przy wyprowadzaniu piłki spod 

pola karnego przez Łukasza 
Wróbla (złe podanie). 

- Na odprawie trenerzy mówi
li nam, żebyśmy jak najwięcej 
strzelali z dystansu. Po dwóch ta
kich uderzeniachbramkarz odbi
jał piłkę przed siebie - podsumo
wał spotkanie Michał 
Fidziukiewicz, zawodnik, który 
jeszcze niedawno zdobywał go
le win lidze belgijskiej. 

O interwencjach Bieszczada 
mówił także Dawid Ryndak, 
pierwszy strzelec: - Bramkarz 
chyba nie był w najlepszej dy
spozycji, bo wybijał nam piłki 
pod nogi w taki sposób, że trud
no było nie trafić. 

Trudno mocno obwiniać 
bytowskiego golkipera. Piłki 
wybijał podręcznikowo, w bok. 
To zawsze jednak niesie ryzy
ko. Paradoks polega na tym, że 
gdyby wybijał przed siebie (cze
go właśnie nie wolno robić), go
li, akurat w Sosnowcu, by nie 
było. 

- Wygrała drużyna, która by
ła bardziej konkretna w ofensy
wie. Zagłębie częściej dobijało te 
strzały - komentował obie sytua
cja szkoleniowiec Kafarski. - Je
steśmy w trudnej sytuacji. Ale ci 
piłkarze, z których nie mogłem 
skorzystać, będą powoli wracać 
i nasza siła wzrośnie. • ©® 

Zawisza patrzy z góry 
Tabela i wyniki i figi 

Wigry Suwałki - Chrobry Głogów 1:2 (0:0) 
Zawisza Bydgoszcz -Dolcan Ząbki 0:3 (0:2) 
Wisła Płock - Chojniczanka Chojnice 2:1 (1:0) 
GKS Katowice - Stomil Olsztyn 2:2 (1:1) 
Arka Gdynia - Rozwój Katowice 4:0 (1:0) 
MKS Kluczbork - Olimpia Grudziądz 1:0 (0:0) 
Pogoń Siedlce -Sandecja Nowy Sącz - zakończył 
się po zamknięciu numeru 
Miedź Legnica - GKS Bełchatów 1:1 (1:0) 
Poniżej prezentujemy tabelę. W poszczegól
nych rubrykach M - liczba rozegranych 
meczów, P - punkty, Bz - bramki zdobyte, Bs -
bramki stracone. 
(RES) 
© ®  

I.Dolcan Ząbki 12 23 21-9 
2. Arka Gdynia 12 22 20-13 
3. Wisła Płock 12 22 17:12 
4. Zawisza Bydgoszcz 12 21 25:17 
5. Zagłębie Sosnowiec 12 21 20:B 
6. Stomil Ołszlyn 12 19 15:15 
7. Chrobiy Głogów 12 18 14:11 
8. GKS Bełchatów 12 17 IŁU 
9.MKS Kluczbork 12 16 1521 
10. Miedź Lesika 12 14 B-18 
1L GKS Katowice 12 14 18:16 
12.DRUIEX-BYIDV1A 12 14 1820 
achojnkzanka 12 14 1422 
KSandeqa Nowy Sącz U B 21-21 
15. Pogoń Siedlce U B 12:16 
16 Wigiy Suwałki 12 12 14:14 
17. Olimpia Grudziądz 12 9 11-17 
18. Rozwój Katowice 12 8 9-22 

Zagłębie Sosnowiec Drutex-Bytovia Bytów 

Udov.cić 

Markowski 

Fidziukiewkz 
Ghomiuk Wróbel 

Mandrysz Kbzans 

IK&howkz 
Bieszczad 

Pnbula Poczobut 

Matusiak 

K^zak 

Sierczyński Ryndak 
Zmiany: Zagłębie: za Mizgałę w 62. min Fonfara, za Pribulę w 90. min Ty
lec, za Fidziukiewicza w 87. min Pałuchowski; Drutex-Bytovia- zaKozansa 
w 59 Mąka, za Poczobuta w 85 Okuno, za Chojnackiego w 65 min Wojach. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:krzysztof.niekrasz@gp24.pl
mailto:rafal.szymanski@gp24.pi


Głos Dziennik Pomorza 
Poniedziałek, 12 października 2015 www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl Sport • III 

ZsChs « P o l i c # "  SwHis 

Piłka nożna 

Młodość z Bytowa to 
zbyt mało na Kolbudy 
IV liga 
W Bytowie Drutex-Bytovia II 
podejmował GKS Kolbudy. Go
spodarze nie sprostali gościom 
i przegrali 0:2. Niedzielna kon
frontacja pomyślnie rozpoczę
ła się dla przyjezdnych, którzy 
szybko zdobyli prowadzenie 
i to ustawiło grę. Miejscowi nie 
mieli pomysłu na sforsowanie 
bloku defensywnego z Kolbud. 
W ich poczynaniach było spo
ro chaosu. Warunki grania dyk
tował GKS. Bramkarz Tomasz 

Laskowski uratował bytowski 
zespół od wyższej porażki. - Na
sza młodość nie wystarczyła 
na bardzo doświadczonych 
gości - ocenił Artur Kalinowski, 
trener Druteksu-Bytovii II. 
DRUTEX-BYTOVIAIIBYT0W-GKS KOLBUDY 
0-2(0:1). 
Bramkt 0:1 Krzysztof Kwaśny (6), 0:2 Filip Serocki 
(76). 
DRUTEX-BYT0V1AII: Laskowski, Galikowski , 
Krzysztof Król , Piórkowski (32 Szmidke), Sobisz 
(87 Wojciech Gostomski), Rowiński (71 Rybarczyk), 
Przemysław Toporek, Jastrzembski, Adam Hinc, 
Wojach (90 Zimoń), Stenka.# (FEN) 

Zawisza popełnił błędy 
w końcówce i przegrał 
IV liga 
W Dzierzgoniu miejscowe Po
wiśle było faworytem w spot
kaniu z Zawiszą Borzytuchom. 
Gospodarze zgodnie z planem 
zainkasowali trzy punkty, ale 
na pełną pulę sporo się nade-
nerwować i namęczyć, bo przy
jezdni postawili wielki opór 
i pękli dopiero pod koniec so
botniej konfrontacji. - Zagrali
śmy dobry mecz, ale końców
ka zaważyła na wyniku. Przez 

cały czas zespół musi być sku
piony. Remis był w naszym za
sięgu - stwierdził Krzysztof 
Miąskowski, trener Zawiszy. 
POWIŚLE DZIERZGOŃ - ZAWISZA 
BORZYTUCHOM 3:10:0). 
Bramki: 1:0 Krzysztof Wierzba (28), 1:1 Marcin 
Barniak(68),2:1 Wierzba (81),3:1 Marek Kruczkow
ski (90). 
ZAWISZA: Kowalczuk, Andrzej Zblewski, Marcin 
Stoltman, Jakuć (85 Medwid), Syldatk, Mateusz 
Zblewski (78 Kwasigroch), Pranczk (61 Gross), 
Treder , Mateusz Petryszyn, Nogieć , Hinc (31 
Barniak). • (FEN) 

Blamaż Jantara Ustka 
w Starogadzie Gdańskim 
IV liga 
Na stadionie w Starogardzie 
Gdańskim chyba nikt z miejsco
wych kibiców nie spodziewał 
się tego, że KP wręcz zdemolu
je usteddego Jantara. Świadczy 
o tym końcowy wynik 8:0. Dla 
starogardzkiej drużyny jest to 
najwyższe zwycięstwo w histo
rii ich występów w IV lidze. 
Jeszcze pierwsza połowa nie 
wskazywała takiego pogromu, 
bo goście dzielnie się trzymali, 
ale nie uniknęli straty dwóch 
goli. WII połowie KP zagrał 
koncertowo. Ustczanie gubili 

W Y S O K I E  PORAŻKI 
ma w t y m  sezonie Jantar. 
Pierwszą z GKS Kolbudy 1:7, 
teraz 0 : 8  z K P  Starogard Gd. 

się w wielu sytuacjach. Fatalnie 
prezentowała się obrona. Dru
gie 45 minut spotkania wyglą
dało jak starcie rutyniarzy 
z trampkarzami. Po prostu 
jantar owcy skompromitowali 
się swoją postawą. 
- Nie spodziewałem się takiej 
porażki. Ostatnio wielu graczy 
chorowało i osłabli, ale nie mo
że to być usprawiedliwieniem. 
W zespole widać brak pomoc
nika Bartłomieja Granosika. 
Po meczu odbyliśmy męską ro
zmowę - oznajmił Piotr Piszko, 
ustecki szkoleniowiec. 
KP STAROGARD GDAŃSKI - JANTAR USTKA 8:0 
CŁO). 
Bramkh 1:0 Jakub Wohlert (25), 2:0 Jakub 
Gronowski (44), 3:0 Gronowski (65), 4:0 Mateusz 
Wenta (67), 5:0 Mateusz Stanek (70), 6:0 Piotr 
Runowski (79), 7:0 Mateusz Dubiela (81), 8:0 Ma
teusz Kupczyk (86). 

JANTAR: Wilhelm, Klawikowski, Boszke, Kacz
marek (78 Rzadkiewicz), Cudziło, Oleszczuk, Li
sowski, Kopciński, Barnik , Szkopińsk(46 
Adamiuk)i, Wójcik. • (FEN) 

Prime Food Brda 
słabszy od gości 

• Gracjan Miszkiewicz (z  prawej) w meczu z Rodłem Kwidzyn w Lęborku wystąpił  w roli  zmiennika. 
Teraz w minioną sobotę pogonista wyszedł w podstawowym składzie przeciwko Prime Food Brdzie 

IV Iga 

Beniaminek z Przechlewa 
uległ wicełkierowi z Lęborka 
1-3. Tak więc po ostatnich 
dwóch porażkach Pogoń po
trafiła się odbudować. 

Krzysztof Niekrasz 
krzysztof.niekrasz@gp24.pl 

W Przechlewie zaczęło się obie
cująco dla gospodarzy. Prime 
Food Brda (występował bez 
swojego snajpera numer jeden 
Piotra Kwietniewskiego, który 
miał zajęcia na uczelni) objął 
prowadzenie już w 5. minucie. 
Po rzucie rożnym Michała 
Wirkusa piłka trafiła na głowę 
Krystiana Staniosa, a ten 
umieścił ją w siatce. Pogoń 
przebudziła się i ruszyła do ata
ku. Strzałów z dystansu pró
bowali lęborscy obrońcy: 

Adrian Kochanek i Mateusz 
Wesserling. W obydwu przy
padkach futbolówka minimal
nie minęła cel. Ale co się odwle
cze, to nie uciecze. Do wyrów
nania doprowadził Rafał Mo
rawski w 14. minucie. Od tego 
momentu Pogoń zaczęła nacie
rać z jeszcze większą werwą. 
Z kolei Prime Food Brda próbo
wał dwukrotnie ponownie ob
jąć prowadzenie, ale na poste
runku był Michał Katzor. 
Lęborski bramkarz spisywał się 
bez zarzutu, a jego interwencje 
były bardzo pewne. Goście gra
li z wielkim rozmachem. Ozdo
bą sobotniego meczu było tra
fienie Mateusza Sychowskiego, 
który z 25 metrów popisał się 
kapitalnym strzałem i Marek 
Tandecki nie miał szans na zła
panie piłki, która zatrzymała się 
dopiero w przechlewsłaej siat
ce. Swój dobry dzień miał 
Sychowski, który wyszedł sam 

na sam z bramkarzem 
z Przechlewa i zrobił to, co 
do niego należało, czyli strzelił 
trzeciego gola do szatni. 
Po przerwie lęborczanie grali 
spokojnie i rozważnie, szano
wali piłkę i skutecznie odpiera
li ataki przechlewskiego benia-
minka. W końcowej fazie rywa
lizacji walka się zaostrzyła i pił
karze nie oszczędzali się w bez
pardonowych starciach. Zwy
cięstwo Pogoni zasłużone. 
PR1MEF00DBRDAPRZECHLEW0-POGOŃ 
LĘBORK 13 (B). 

Bramki: 1:0 Krystian Stanios (głową - 5), 1:1 Rafał 
Morawski (14), 1:2 Mateusz Sychowski (21), 1:3 
Sychowski (45). 
PRIME FOOD BRDA: Tandecki, Wąsik, Pilarski 
Stanios , Krzysztof Buczko, Czarnotta (62 
Warniełło), Gleb, Marcin Szopiński (71 Bartel), 
Damian Chrapkowski, Gołunski, Michał Wirkus. 
POGOŃ: Katzor, Wesserling, Musuła, Kochanek , 
Skibicki , Morawski, Stankiewicz (85 Hanz), 
Sychowski(90 Paweł Labuda), Miszkiewicz, Kłos(71 
Haraszcuk), Formela (79 Madziąg). • 

Aniołyrozbiły 
Start Miastko 

Anioły Garczegorze wreszcie 
zagrały na miarę swoich wyso
kich możliwości i nie dały naj
mniejszych szans Startowi 
Miastko. Że tak było, niech 
świadczy końcowy wynik 6:1 
dla podopiecznych Tadeusza 
Wanata. Dla gospodarzy te trzy 
punkty są jak tlen. Od począt
ku niedzielnego spotkania ini
cjatywa należała do Aniołów, 
które grały z polotem. Bardzo 
często dochodziło do gorących 
spięć pod bramką Startu. 
Miastecka obrona przypomina
ła ser szwajcarski. Miejscowi 
groźni byli też ze stałych frag
mentów. Start zagrał bardzo 
słabo. 
ANIOŁY GARCZEGORZE - START MIASTKO 
6:1(4:1). , 
Bramki: 1:0 Arkadiusz Pendowski (9)2:0 Michał 
Choszcz (29), 3:0 Marcin Mikułko (31), 4:0 Marcin 
Staszczuk(rzut rożny-36),4:1 Robert Sztuba(38), 
5:1 Choszcz (głową - 54), 6:1 M.Staszczuk (rzut roż
ny- 89). 
ANIOŁY: Oleszkiewicz, Żółć, Drzazgowski (80 
Trawinski), Pendowski, Choszcz, Kamil Ulanowski 
(46 Miotk), Marcin Staszczuk, Filip Mielewczyk, 
Narewski (78 Kwiatkowski), Mikułko (70 
Juśkiewicz), Smolarek. 
START: Ostrowski, Mostowski (79 Śliżewski), 
Kapią , Czerwiński (89 Waluś), Nowak , 
Robert Sztuba (84 Jędryczka), Mariusz Sztuba, 
Bryndal, Pufelski , Rafał Żukowski (37 Baranow
ski), Żak. 

Pozostałe wyniki meczów w Witoqce: Cen
trum - MKS 3:4 (2:1), Stołem - Jaguar 0:0, 
Gedania - GOSRiT 4:0 (3:0), Rodło - Gryf2009 3:0 
(0:0). 

M P BZ-BS 
1. Rodło Kwidzyn 10 28 31-4 
2. Pogoń Lębork 10 22 18-8 
3. GKS Kolbudy 10 22 29-9 
4. Powiśle Dzierzgoń 10 22 18-9 
5. Gedania Gdańsk 10 20 20-14 
6. Drutex-Bytovia II Bytów 10 16 20-14 
7. Jaguar Gdańsk 10 16 8-8 
8. KP Starogard Gdański 10 14 21-12 
9. GOSRiT Luzino 10 13 18-17 
10. Jantar Ustka 10 13 23-27 
11. MKS Władysławowo 10 13 20-27 
12. Brda Przechlewo 10 12 13-19 
13. Start Miastko 10 12 15-22 
14. Stołem Gniewino 10 8 6-15 
15. Anioły Garczegorze 10 8 15-19 
16. Gryf 2009 Tczew 10 7 9-24 
17. Centrum Pelplin 10 6 8-18 
18. Zawisza Borzytuchom 10 4 16-41 
Legenda: M - liczba rozegranych spotkań, P -
punkty, BZ - bramki zdobyte, BS - bramki stra
cone. • 
(FEN) 

Z W Y C I Ę S T W A  
mają na koncie An ioły  
Garczegorze i t o  na własnym 
boisku. 
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Z . C h . „ P o l i c e " $ , A  Z . C h .  „ P o l i c e "  $ . A ,  

Klasa A i B  

Rowokół 
liderem 
Piłka nożna 
Klasa A - wyniki grupy I: Słupia Kwakowo - Sokół 
izczypkowice 0:12, Barton Barcino - Echo 
3iesowice 0:4, Victoria Słupsk - Słupia Charnowo 
3:1, Dąb Kusówo - Granit Końaewo 42, Unia 
(orzybie - Chrobry Chartrowo 43, Jantaria 
Pobłocie - Polonez Bobrowniki 2:5, Rowokół 
imołdzino - Błękitni Główczyce 2:0. 
I.Rowokół Smołdzino 8 21 29-15 
ŹJantaria Pobłocie 8 19 29-6 
B.Błękitni Główczyce 8 19 23-13 
4.Echo Biesowice 8 16 21-12 
5. Victoria Słupsk 8 16 19-15 
B.Polonez Bobrowniki 8 12 21-21 
/.Sokół Szczypkowice 8 11 30-18 
S.Unia Korzybie 8 11 12-11 
9.Dąb Kusowo 8 9 23-29 
lO.Granit Kończewo 8 8 15-17 
ll.ChrobryCharbrowo 8 7 21-25 
12.SłupiaCharnowo 8 6 14-21 
IB.Barton Barcino 8 4 10-30 
14.Słupia Kwakowo 8 0 4-38 
Wyniki grupy II: SSPN Malczkowo - Brda II 
Przechlewo 3:3, Victoria Dąbrówka - GTS Czarna 
Dąbrówka 1-3. Magie Niezabyszewo - Myśliwiec 
Tuchomie 0:1, Granit Koczała - LKSŁebunia 2:0, 
Dolina Gałąźnia Wielka - Leśnik Cewice 1:2, Grom 
Nakla - Arkonia Pomysk Wielki 0:0, GKS 
Kołczygłowy - Stegna Parchowo 0:1. 
TArkonia Pomysk Wielki 8 20 18-8 
2-Leśnik Cewice 8 19 32-11 
3.Stegna Parchowo 8 16 22-14 
4.Granit Koczała 8 16 18-9 
5.GTS Czarna Dąbrówka 8 16 18-9 
6.Myśliwiec Tuchomie 8 15 13-8 
7.LKS Łebunia 8 13 16-15 
8.GKS Kołczygłowy 8 10 17-16 
9.Victoria Dąbrówka 8 8 16-13 
lO.Brda II Przechlewo 8 8 11-29 
ll.MagicNiezabyszewo 8 7 15-15 
12.Dolina Gałąźnia Wielka 8 7 11-13 
13.SSPN Malakowo 8 3 6-27 
14.Grom Nakla 8 1 7-31 
Klasa B - wyniki grupy Wnison Machowino -
Smoki Podole Małe 1:0, Szansa Siemianice - Zenit 
Redkowice 1-3, Grab Grapice - KS Włynkówko 0:0, 
KS Zaleskie - Sokół Kuleszewo 12. Pauza: Pomo
rze Potęgowo. 
LZenit Redkowice 6 14 20-11 
2-SokółKuleszewo 5 12 13-8 
3.UnisonMachowino 5 10 14-9 
4.Pomorze Potęgowo 5 8 12-12 
S.KSWłynkówko 5 7 16-5 
6.Smoki Podole Małe 5 6 10-16 
7.KS Zaleskie 6 4 11-15 
8.Grab Grapice 5 4 4-11 
9.Szansa Siemianice 6 3 10-23 
Wyniki grupy II: Koral Maszewo - Błękitni 
Motarzyno 63, Baza 44 Siemirowice - Sparta 
Konarzyny 1:1, WKS Nożyno - Urania Udorpie 0:2, 
<aszubia II Studzienice - Start Łebień 2:0. 
I.Koral Maszewo 5 15 22-9 
ISparta Konarzyny 5 10 20-8 
ŁBaza 44 Siemirowice 6 10 12-9 
lOrkan Gostkowo 5 9 26-11 
j.Błękitni Motarzyno 5 9 10-15 
S.Urania Udorpie 6 7 13-17 
'.Start Łebień 5 4 10-15 
.̂Kaszubia II Studzienice 5 3 7-14 

i.WKS Nożyno 6 3 8-30 
•(STEN)©® 

Piłka nożna 

Catenaccio wersja słupska 
Gryf Słupsk/iH liga 

Gryf Słupsk, remisując 
z V i  netą Wolin OK), opuścił 
ostatnie miejsce w tabeli III li
gi. Słupszczanom nadal braku
je strzelców. 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@poiskapress.pl 

Stara zasada doświadczonych 
szkoleniowców brzmi jasno: 
, Jeśli nie możesz meczu wygrać, 
to go zremisuj". Może nie jest to 
nic odkrywczego, ale w sytuacji 
Gryfa musi być stosowana prak
tycznie w każdym spotkaniu 
w III lidze. Gryf zremisował 
z Yinetą Wolin 0:0 i przy mize
rii, jaką prezentuje w ataku, trze
ba się cieszyć z tego, że ta druży
na (bo Gryf na tyle, na ile 
umie, jest na dziś dobrze współ
pracującym zespołem) potrafi 
walczyć tak, by nie dopuścić ry
wala do dobrej sytuacji w polu 
karnym. 

Tym razem w składzie trój
kolorowych zabrakło Marcina 
Kozłowskiego, pomocnika. Wy
jechał na studia. Szkoleniowiec 
gryfitów Grzegorz Bednarczyk 
musiał znów poprzestawiać 
skład tak, by było to jak najmniej 
widoczne. Udało sięigryfici wy-
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Na zdjęciu w zielonych koszulkach Mateusz Ciok i Radosław Terefenko. Uprzykrzali życie 

defensorom Vinety. jak tylko potrafili. Goli jednak z tego nie było 

walczyli (praktycznie wygryźli) 
remis Vinecie, która dyspono
wała silniejszym składem. Sam 
środkowy pomocnik gości, 
Bartosz Ława, zarabia tyle w klu
bie z wyspy, ile starczyłoby 
na dwumiesięczne zarobki 
wszystkich słupskich zawodni
ków (gdyby nawet regularnie 
były wypłacane). Słupszczanie 
pracowali przy odbiorze w środ

ku pola, dobrze grali w defensy
wie (znów w formie jest Bo
browski, prosto, ale skutecznie 
gra Rutkowski). 

Gorzej, że Gryf nie stwarza 
zagrożenia pod bramką rywali. 
Terefenko umie jeszcze zbyt ma
ło, by zaskoczyć obronę, a brak 
szybkości na skrzydłach odbija 
się na jakości akcji, nawet gdy 
Gryf ma piłkę. W końcówce, 

po zmianach na juniorów, gryfici 
szarpnęli z przodu, mieli kilka 
stałych fragmentów, ale bez 
efektów. Gorzej, że będąc 
przez to mniej uważnymi 
w defensywie, dopuścili goś
ci do dwóch kontr, z których 
ci mieli dwie dobre sytuacje 
strzeleckie. Goście, na szczęś
cie, przenosili piłkę 
nad bramką Gołębiewskiego. 

GRYF SŁUPSK-V1NETA WOUN <k0 
GRYF SŁUPSK: Gryf: Gołębiewski - S. Schulz, 
Bobrowski , Rutkowski, K.Oblizajek. Ciok (61 Ślu
sarz), D.Mikulski, Tofil (80 Malinowski), Świdziń-
ski, Solczak, Terefenko (80 Sirocki). 
VINETA WOLIN: Rechtziegel - Skorb (76 
Gałecki), Niewiada, Jeż, Tarka, Wittbrodt, Ława, 
Adamczak 1(87 min), Adrian Nagórski, 
Pogorzelczyk (71 Kacperek), Adam Nagórski 
(90Chamera). 
Widzów: 400. 
Inne wynia 9. k o l *  zmagań Bahyddejll* 
Cartusia Kartuzy - GKS Przodkowo 0:1, Chemik Po
lice - Świt Skolwin (Szczecin) 0:1, Wierzyca Pelplin -
Gwardia Koszalin 2:2, Arka II Gdynia - Bałtyk Gdy
nia 2:2, Bałtyk Koszalin - Drawa Drawsko Pomor
skie 0:1, Lechia II Gdańsk - KS Chwaszczyno 1:0, 
Pogoń II Szczecin - Kaszubia Kościerzyna 12 
Tabela: M P BZ:BS 
1.GKS Przodkowo 9 21 20:6 
2.Lechia II Gdańsk 9 19 16:5 
3.Kaszubia Kościerzyna 9 17 13:7 
4.Świt Skolwin (Szczecin) 9 16 9:11 
5.KS Chwaszczyno 9 16 15:14 
6.Vineta Wolin 9 15 10:8 
7. Bałtyk Gdynia 9 15 115 
8.Wierzyca Pelplin 9 14 Tl:9 
9.Gwardia Koszalin 9 14 12:9 
10. Pogoń II Szczecin 9 14 12:10 
11.Drawa Drawsko Pomorskie 9 14 12:12 
12.Chemik Police 9 8 7:10 
13. Arka II Gdynia 9 6 16:17 
14.Gryf Słupsk 9 5 5:17 
15. Cartusia Kartuzy 9 4 6:18 
16.Bałtyk Koszalin 9 4 7:24 
Legenda: M - liczba meczów, P - punkty, BZ -
bramki zdobyte, BS - bramki stracone. # © O  

Nie ma siły na Garbarnię Kępice, która pewnie wygrywa i dobrze 
czuje się w fotelu lidera słupskiej klasy okręgowej 

Piłka nożna /V liga 

Diament Trzebielino -Wybraże Objazda 5:1 
m 
Bramki: 1:0 Piotr Terefenko (15), 2:0 Terefenko 
(33), 2:1 Radosław Cyrankowski (rzut kamy -37), 
3:1 Bartłomiej Kuźmiński (47), 4:1 Karol Narloch 
(77), 5:1 P. Terefenko (rzut kamy - 85). 
Diament Przepiasko, Ręjak, Mateusz Grzybek, 
Narloch,Tylka, Kamil Kępa(80Przybylski), 
Kuźmiński, Terefenko, Borowiński, Data (68 
Beger),Kundro. 
Wybrzeże: Gołoś, Wargacki (25 Jaskólski), 
Podlasiak, Zinko (34 Skrzypkowski). Parys. R. 
Cyrankowski, Budziński, Wietrak.Gmdniewski, 
Majewski (67 Markowski), Rafał Snochowski (80 
Duszyński). 
Piast Człudww-Czami Czarne ŁO(2K)). 
Bramki: 1:0 Konrad Nawrocki (24), 2:0 Dawid 
Wachnik(29),3:OWojciechWo!ański(52),4:OPa-
weł Maślanyk (53), 5:0 Bartosz Urbaniak (86). 
Piast Paciorek, Ł Bednarek, Badyan, Maślanyk, 
Wolański, Zachajczuk (72 Wrona), M. Gibczyński 
(64 Zabrocki), Kolter, Wachnik (80 Pencarski), Łu
kasz Czarnowski (68 Urbaniak), Nawrocki. 

Czarni: Greczyszyn, Krawczuk, Źmuda-
Trzebiatowski (67 Wit), Jakubowski (46 
Andrejaszko), Madaj (80 Wolski), Iwanowski, 
Szwałek, Zych, Putgał, Haziak, Jaroszyński. 
Słupia Kobylnica - Skotawa Budowo 1:1 
(0:1). 
Bramki: 01 Bartosz Rekowski (90,1:1 Norbert 
Kazimierczak(86). 
Słupia R. Jadłowski, Wołczko (75 Tusiński), Graś, 
D. Jadłowski, Kunicki, Głaszcz (46 Gołaszewski), 
Czerwiński, Biełańczuk (58Kazimierczak), 
Gasperowicz, Szymankowski, Kochański. 
Skotawa: Damps, M. Beger, Sparniuk, Piszko, 
B Jączyński, Fedoruk, Hubisz, B. Rekowski (81 
Szymaniuk), Misiura (75 M. Jączyński), 
Szutenberg, Pietrasik. 
K«yiteS>!ityfc^-Soî WyQBdiy3:2 
W .  

Bramki: 0:1 Łukasz Kościan (10), 1:1 Artur 
Rzepiński (25), 1:2 Kościan (35), 2:2 Damian Wajs 
(60), 3:2 samobójcza (70). 
Kaszubia: J. Pela, Pawelski, Zaborowski, 
Soldatke. Prądzinski (53 Darłaś), Wajs (87 
Lewiński), Dułak (73 Przytuła), Kobiella, Jabłoń
ski, Borzyszkowski, Rzepiński. Sokóh Kiejzik, 
Palicki, Karol Dołgowski, Mateblowsk, Terechów, 

Cezary Kozioł, Sobiegraj, Jaświg(46Damian 
Adamczyk), Sobczak, Kościan, Łącko. 
SwePolUnkBniskDWoWiefiae-Garbarró 
Kępice 25 (Ł3). 
Bramki: 0:1 Dominik Szczepkowski (210,0:2 
Szczepkowski (31), 0:3 samobójcza (39), 1:3 
Dominik Zagórowski (43), 1:4 Mateusz 
Słumiński (67), 2:4 Piotr Marciszewicz (rzut 
karny-72),2:5Słumiński(85). 
SwePoł Link Falkowski, Herbst (46 K. 
Golański), T.Szymański,Marciszewicz, Cyran, 
Jurczuk (46 Chaładus), Bednarek, Kąkol, 
Mazur, Klimczuk, Zagórowski. 
Garbarnia: Domaszk, Jakub Mytych (80 Kąkel), 
Damian Kotłowski, Krystian Sieradzki, Rakoczy, 
Szczepkowski (40 Żyła), Patryk Sieradzki, Dwulit, 
Brzeziński, Emil Giszka, Słumiński. 
Lipniczanka Lipnica-Stal Jezierzyce 1:3 
(03). 
Bramki: 0:1 Tomasz Biel (20), 0:2 Mateusz 
Perlański (35), 1:2 Tomasz Szada Borzyszkowski 
(50), 1:3 Mateusz Rawski (80). 
Lipniczanka: Marcin Czapiewski, Krystian 
Czapiewski, Adrian Ciemiński, Pupka Lipiński (60 
Mrozek Gliszczyński), Jarosław Kozłowski (46 
Gliniecki), Górski, Bartelik (60 Kamil Ciemiński), 

Wiczk, Tywusik, Szada Borzyszkowski, Graqan 
Kuik Studziński. 
Stal: Kacper Szymański, Ogonowski (88 
Bogusz), Biel, Skórcz, Mateusz Rawski (81 
Wójcik), Perlański, Bartkowski, 
Miecznikowski, Żurek (75 Budzyński), 
Damian Giszka (46 Milewski), Rafał Rawski. 
Karol PępBno - KS Damnica 1:0 (1:0). 
Bramka: 1:0 Michał Gruszowski (19). 
Karol: Marcin Petrus, Bewersdorff, Jakub 
Gruszowski, Von Bredow (60 Gruszka - 80 
Żaczek), Kostka, Czapiewski, Kiełczykowski, 
Karol Petrus, Adam Gołąb. Radosław 
Mikłaszewicz, Michał Gruszowski (82 
Obarowski). 
KS: Hermann, Tomasz Kozłowski (68 Jaśkiel), 
9), Freund, Aleksander Michalski (60 Maciej 
Czarnowski), Ryta, Krzysztof Kozłowski, Mar
cin Wiśniewski, Piasecki, Zdun, Klassa (60 
Cymek), Wojciech Michalski. 
MKS Debrzno - Sparta Sycewte 2:0 (1:0). 
Bramki: 1:0 Patryk Klejdysz (22). 2:0 Szymon 
Malmon(63). 
MKS: Słonka, Artur Biszczanik (86 Góra), 
Wałaszewski, Łukaszuk, Szczubiał, Malmon(76 
Kałdowski), Kawczak (86 Krzysztof Dudzic), 

Władyczak, Patryk Klejdysz (39 Maraak), 
Bartłomiej Rutyna, Wegner. 
Sparta: Reut Mateusz Mytych, Nitsche, 
Szynkielewski, Burak, Magiera (46 Snochowski), 
Michał Mytych, Giersz, Milewicz, Adkonis (46 
Domański), Gesek (86 Piotrowski). • (FEN) 

Tabela M P BZ-BS 
1. Garbarnia Kępice 9 24 29-11 
2. Sokół Wyczechy 9 19 40-13 
3. Piast Człuchów 9 19 26-7 
4. MKS Debrzno 9 17 35-18 
5. SwePol Link Bruskowo W. 9 16 21-14 
6. Czarni Czarne 9 15 15-17 
7. Karol Pęplino 9 13 10-12 
8. Kaszubia Studzienice 9 13 17-15 
9. Diament Trzebielino 9 12 17-16 
10. Stal Jezierzyce 9 12 11-22 
11. Wybrzeże Objazda 9 12 10-22 
12. Sparta Sycewice 9 9 19-26 
13. Słupia Kobylnica 9 8 10-13 
14.Skotawa Budowo 9 8 15-35 
15. KS Damnica 9 6 7-23 
16. Lipniczanka Lipnica 8 6 7-26 
Legenda: M - liczba meczów, P - punkty, BZ -
bramki zdobyte, BS - bramki stracone. 
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Siatkówka//M istrzostwa Europy// 

Wygrane z Belgami i Słoweńcami 
Reprezentacja Polski siatka
rzy pokonała Belgię 3:0 i Sło
wenię 3:1 w swoich meczach 
fazy grupowej mistrzostw Eu
ropy w Warnie. 

Paweł Hochstim 
sport@prasa.gda.pl 

Od pewnego zwycięstwa roz
poczęli udział w turnieju o mi
strzostwo Europy polscy siat
karze. Biało-czerwoni pokona
li w Warnie Belgię 3:0. 

Trener Stephane Antiga nie 
mógł skorzystać z narzekające
go na ból pleców Piotra Nowa
kowskiego, który oczywiście 
był zgłoszony do gry, ale całe 
spotkanie przestał wśród rezer
wowych. Z kolei ze zwichnię
tym palcem grał Bartosz Kurek, 
ale to częsty przypadek w siat
kówce. 

Emocje były tylko w drugiej 
partii, w której Belgowie byli 
blisko zwycięstwa, a polskim 
kibicom bez wątpienia przy
pomniał się Puchar Świata w Ja
ponii, gdzie biało-czerwoni czę
sto przegrywali po jednym se

Dla polskich siatkarzy najważniejszym turniejem będzie jednak ten. w którym postarają się 
wywalczyć olimpijską nominację do Rio de Janeiro 

cie ze słabszymi rywalami. Po
dopieczni trenera Dominique'a 
Baeyensa prowadzili 22:20, ale 
po dobrych zagrywkach 
Bartosza Kurka biało-czerwoni 
doprowadzili do gry na przewa
gi. Długo nie mogli skończyć pi
łek meczowych, aż wreszcie 

Michał Kubiak popisał się 
sprytną zagrywką do linii bocz
nej, której Belgowie nie przyję
li. 

Inna sprawa, że wyrównany 
set był raczej winą popełnia
nych błędów przez Polaków niż 
zasługą Belgów. 

Z bardzo dobrej strony 
w meczu z Belgią pokazali się 
przyjmujący - Michał Kubiak 
i Mateusz Mika, którzy nie tyl
ko nie mieli problemów z za
grywką rywali, ale i skutecznie 
odciążali w ataku Kurka. Kolej
ny raz doskonale w obronie spi

sywał się libero Paweł Zatorski. 
Słowenia w mojej ocenie bę

dzie najtrudniejszym rywalem 
w fazie grupowej - zapowiadał 
szefbanku informacji reprezen
tacji Polski Oskar Kaczmarczyk 
i się nie pomylił. Biało-czerwo
ni z najwyższym trudem poko
nali drużynę trenera Andrei 
Gianiego. 

Pierwszy set mógł być my
lący, bo Polacy wygrali go bez 
większych problemów. Choć 
w ataku specjalnie nie błyszcze
li, to jednak różnicę robili za
grywką, a i w przyjęciu radzili 
sobie dużo lepiej od rywali. 
Problemy zaczęły się w drugiej 
partii, w której polski zespół po
pełnił zdecydowanie zbyt du
żo błędów jak na kandydata 
do medalu. Słoweńcy utrzymy
wali dystans i doprowadzili 
do gry na przewagi. W niej Po
lacy mieli jedną szansę na zwy
cięstwo, gdy po asie serwiso
wym Michała Kubiaka wyszli 
na prowadzenie 26:25, ale zde
cydowanie więcej piłek seto-
wych mieli rywale. I po ataku 
w antenkę Mateusza Miki cie
szyli się ze zwycięstwa. 

Słoweński zespół wyraźnie 
uwierzył w siebie i przez więk
szą część trzeciej partii znów 
dotrzymywał kroku biało-czer
wonym. Gdy jednak dzięki 
świetnym zagrywkom i grze 
w bloku Polacy wyszli na pro
wadzenie 24:19 wydawało się, 
że emocji już nie będzie. A tym
czasem rywale zdobyli sześć (!) 
punktów z rzędu i wyszli 
na prowadzenie w grze na prze
wagi. Polakom porażka zajrza
ła w oczy, ale zdołali się urato
wać. Przy stanie 27:26 świetną 
obroną popisał się Paweł 
Zatorski, a Bartosz Kurek skoń
czył seta. 

To był kluczowy moment 
tego meczu. Załamani Słoweń
cy nie byli już w stanie zagrozić 
Polakom i na pierwszej przer
wie technicznej przegrywali 
3:8, a później przewaga biało-
czerwonych nie podlegała już 
dyskusji. Mecz z Białorusią 
skończył się po zamknięciu te
go wydania naszej gazety. • 
Polska - Słowenia 3:1 (25:21,2830,28:26,25:13) 
Polska: Drzyzga, Kubiak, Bieniek, Kurek, Mika, 
Kłos, Zatorski (libero) oraz Konarski, Łomacz. Tre
ner: Stephane Antiga. 

Piłka nożna//Eliminacje Euro 2016 we Francji// 

Jedni już się szykują do Francji, inni czekają 
Wczoraj późnym wieczorem 
zakończyły się przedostanie 
mecze eliminacyjne do mi
strzostw Europy 2016. We 
Francji znajdą się debiutanci. 

Andrzej Flugel 
6832488 06 
aflugel@gazetalubuska.pl 

Zespoły dwie ostatnie kolejki 
rozgrywały przez kilka dni. 
Mecz Polska - Irlandia i inne 
spotkania zakończyły się 
po zamknięciu dzisiejszego wy
dania „Głosu". Ich wyniki i koń
cowe tabele podamy jutro. 
Ostatnia kolejka w paru gru
pach zostanie rozegrana jutro. 
Do francuskiego Euro 2016 
awansowały po dwie czołowe 
ekipy. Jedna z trzeciego miej
sca z najlepszym bilansem (ale 
tylko z meczów z zespołami 
z pozycji 1-2 i 4-5) też znajdzie 
się w tym gronie. Pozostałe ze
społy z trzecich miejsca mają 
jeszcze szansę,ale muszą po
walczyć w barażach. 

Po sobotnich spotkaniach 
jest już wiadomo, że we Francji 
zagrają: Islandia, Czechy, An
glia, Irlandia Płn, Islandia, Cze
chy, Belgia, Walia i Włochy. 
Wielką niespodzianką jest 
obecność w tym gronie Islandii. 

Radość Ragnara Sigurdssona, Arona Sigurdssona i Birkita 
Bjarnasona po zdobyciu gola. Islandia sprawiła wielką sensację 

Reprezentacja tego kraju uzna
wana przez wiele lat za kop
ciuszka europejskiego futbolu 
przed ostatnią wtorkową kole
ją prowadzi w grupie A, 
przed Czechami, i nawet ewen
tualna jutrzejsza porażka w me
czu z Turcją nic nie zmieni. 
Po raz pierwszy w historii w fi
nale mistrzostw Europy zagra 

Irlandia Północna, a zwycię
stwo w decydującym meczu 
z Grecją 3:1 wywołało tam eu
forię. 

W finałach jest też Walia, 
która dotąd przegrywała 
wszystkie eliminacje. Z wiel
kich europejskiego futbolu, mi
mo trudnego startu niektórych 
ekip, praktycznie poradzili so

bie wszyscy. W sobotnich me
czach nie było niespodzianek. 
Może porażka Czechów z Tur
cją, ale trzeba brać pod uwagę, 
że nasi południowi sąsiedzi 
mieli już awans w kieszeni, 
a Turcy desperacko walczą 
o trzecie miejsce, które da im 
możliwość gry w barażu. 

Mistrzostwa Europy odbędą 
się w e  Francji od 10 czerwca 
przyszłego roku a finał zapla
nowano na 10 lipca w Paryżu. 
Po raz pierwszy w historii tej 
imprezy w finałach zagrają aż 
24 zespoły. # ©® 

Wyniki spotkań: 

GrupaA 
Islandia - Łotwa 2:2 (2:0). 

Sigthorsson (5), Sigurdsson (27) -
Cauna (49), Sabala (68), 

Kazachstan - Holandia 1:2 
(0:1). Kuat (90) - Wijnaldum (33), 
Sneijder(50) 

Czechy-Turcja o s  (Ort)).Inan 
(62 - kamy), Calhanoglu (79) 

Izrael - Cypr 1:2 (0:0). Bitton 
(76) - Dossa Junior (58), 

S.Łotwa 9 5 6:18 
6. Kazachstan 9 2 6:18 

GrupaA 

Andora-BdgBltf(02).Lima 
(51 - karny) - Nainggolan (19), de 
Bruyene (42), Hazard (56 - karny), 
Depoitre (64), Bośnia i Hercego
wina - Walia 2:0 (0:0). Djurić (71), 
Ibisević(90) 

9 20 21:4 
2. Walia 9 18 9:4 
3. Bośnia i Hercegowina 9 14 14:10 
4. Izrael 9 13 15:11 
5. Cypr 9 12 14:14 
6. Andora 9 0 4:34 

GrupaH 

Azeibejdżan-Włochy 1:3 (1:2). 
Nazarov (31) - Eder 2 (11), El 
Shaarawy (43), Darmian (65). 
Norwegia - Malta 2:0 (1:0). Tettey 
(19), Soderlund (52). 
Chorwacja - Bułgaria 3:0 (2:0). 
Perisić (2), Rakitić (42), Kalinie 
(81). 

Demetriou(80) 1. Włochy 9 21 14:6 
2. Norwegia 9 19 12:8 

1. Islandia 9 20 17:5 3. Chorwacja 9 17 19.-5 
2. Czechy 9 19 16:12 4. Bułgaria 9 8 7:12 
3. Turcja 9 15 13:9 5. Azerbejdżan 9 6 7:16 
4. Holandia 9 13 15:11 6. Malta 9 2 3:15 

W skrócie 

Nie dla Radwańskiej 
finał w Pekinie 
Agnieszka Radwańska rywali
zację w mocno obsadzonych 
zawodach w Pekinie zakoń
czyła na półfinale po porażce 
z Garbine Muguruzą 6:4,3:6, 
4:6. Muguruzą w finale wy
grała z Timeą Bacszinsky 7:5, 
6:4. Zwycięstwo w turnieju 
w Pekinie dałoby krakowiance 
prawo występu w WTA Finals, 
a tak pozostaje walka do koń
ca o brakujące punkty. 
(STEN) 

Multi Mułti-11.10 godz. 14.00 
1,6,9,12.13.14.24.28.3339.40.50.58. 
60.64,65.67.75.79,80 Plusl 
Multi Multi -10.10 godz. 21.40 
5,711,12,H1718.192123242632.43,46. 
483034,60.75Plus 5 
Multi Multi -10.10 godz. 14.00 
3,6,8,12,14,16,17,2426283439.40,41, 
45.493234,72,75 Plus 6 
Multi Multi - 09.10 godz. 21.40 
16,1722,2327303233353738,43,49, 
51,5235,63,71,75,77Plus 33 
Lotto3,7,10,22,26,43 
Lotto Plus 8,13,23,32,33,47 
Mini Lotto10.103,11.25,35,37 
Mini Lotto09.103,5,9,28,37 
Kaskada 10.10 
2,3,5,10,11.14.15,16,17.18,19,24 
Kaskada 09.10 
2,5,6,8,10.12.13.15.17,18.20.22 
Ekstra Pensja 16,18.24.25.29 +2 
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Piłka nożna//Opowieść o drodze do kariery Roberta Lewandowskiego// 

Bobek z Leszna. Mama wybrała mu 
miejsce, z którego ruszył na szczyt 
Śmierć ojca była dla 16-letnie
go Roberta Lewandowskiego 
impulsem, by zarabiać na pił
ce. I choć mógł zwątpić wswój 
talent nie poddał się. 

Tomasz Bochenek 
sport@prasa.gda.pl 

Uśmiechnięty. Ale nie był to 
gość, który rozbawiał towarzy
stwo. W szatni raczej nie zabie
rał głosu. Mniej mówił, więcej 
robił- wspomina Zbigniew Ko
walski, były piłkarz Znicza 
Pruszków. Marek Śliwiński, 
długoletni prezes podwar
szawskiego klubu, dodaje: - In
teligentny, ułożony chłopak. 
Skromny. Żaden tam lowelasik 
jak wielu młodych piłkarzy, 
którzy coś tam zaczynają osią
gać. Zresztą proszę prześledzić 
jego zdjęcia z całej kariery - ze
ro ekstrawaganckich fryzur. 
No, facet z prawdziwego zda
rzenia. 

W Zniczu pojawił się latem 
2006 r., chwilę przed osiemna
stymi urodzinami. Przyprowa
dziła go mama Iwona Lewan
dowska, była siatkarka Migo
wego AZS AWF Warszawa, 
nauczycielka WF. W trudnym 
momencie postanowiła pokie
rować karierą syna, którego 
właśnie wypluła warszawska 
Legia. 

O tym, że Robert będzie 
w niej grał, zawsze marzył 
Krzysztof Lewandowski - były 
judoka (mistrz Europy junio
rów) i generalnie sportowiec 
pełną gębą, który zadbał 
o wszechstronny rozwój fi
zyczny syna. Jako ośmiolatka 
zapisał go do Varsovii. To wte
dy Robert, z angielska Bob, zo
stał ochrzczony Bobkiem. Grał 
ze starszymi o dwa lata chłop
cami, był najmniejszy, najdrob
niejszy. .. Ale i diabelnie spraw
ny, szybki. - Wygrywał zawody 
lekkoatletyczne w skali powia
tu i międzypowiatu. Zdobywał 
laury w siatkówce, koszyków
ce, piłce nożnej, tenisie stoło
wym, a nawet unihokeju -
wspominała po latach Iwona 
Lewandowska. Jej mąż nie 
zdążył zobaczyć syna w ko-

Lewandowska: Jeśli 
skrzywdzi pan 
Roberta, ręka 

Krzysztofa pana 
dosięgnie 

szulce Legii. Zmarł, gdy Robert 
miał 16 lat. 

- Wiedziałem, że muszę 
wziąć na siebie odpowiedzial
ność za rodzinę. Zmieniłem 
klub, zacząłem zarabiać pienią
dze, bo chciałem pomóc ma
mie - opowiadał piłkarz o przy
spieszonym wejściu w doro
słość w telewizyjnym progra
mie W roli głównej. 

Tym pierwszym klubem, 
który mu płacił - około tysiąca 
złotych miesięcznie - była Del
ta Warszawa. Trzecioligowy 
(według aktualnej ligowej no
menklatury) zespół był 
monitorowany przez Legię. I ta 
po kilkunastu meczach sięgnę
ła po „Lewego". Trafił do dru
żyny rezerw, grał w II lidze. 
Do momentu aż przyplątała się 
poważna kontuzja - naderwa
nie mięśnia dwugłowego. 
Roczny kontrakt był czymś 
w rodzaju okresu próbnego, 
a rehabilitacja przeciągała się, 
Robert utykał. Przy Łazien
kowskiej uznano, że już się nie 
przyda. 

Znicz Pruszków polecił Iwo
nie Lewandowskiej znajomy. 
Namówiła syna. - Mieszkali 
w Lesznie, to nasz powiat -
wspomina Marek Śliwiński. 
- Nie powiedziałbym, że zoba
czyłem wtedy jakiegoś przybi
tego, rozgoryczonego chłopa
ka. Przeciwnie. W jego poczy
naniach, pracy była chęć udo
wodnienia, że ktoś się pomylił, 
źle ocenił jego możliwości. 

Klub z Pruszkowa wydał 
na transfer ok. 5 tys. zł. 
Na opłaty rejestracyjne. Le
wandowski nie kosztował nic. 

Znicz był wtedy w II lidze. 
Kilku jego piłkarzy wypłynęło 
na szersze wody, Radosław 
Majewski dołączył do repre
zentacji Polski. - Od Roberta 
trochę lepszy w tamtym czasie 
był nasz drugi napastnik Bar
tek Wiśniewski - wspomina 
Śliwiński, wiceprezes obecne
go zarządu klubu. - Na boisku 
świetnie się uzupełniali. Po
równanie może trochę nie
zręczne, ale jak teraz oglądam 
w Bayernie współpracę Lewan
dowskiego z Mullerem, to 
przypomina mi się, jak Robert 
grał z Bartkiem. My mieliśmy 
wtedy dwa żądła. 

Wiśniewski odszedł ze Zni
cza pół roku przed Lewandow
skim, do I-ligowej Wisły Płock. 
Nigdy nie zagrał w ekstrakla
sie. 

- A kariera Roberta to karie
ra dobrych wyborów. W no
wym otoczeniu szedł bardzo 
szybko w górę, potrafił dosto

Smuda się na nim nie poznał 

Marek Śliwiński pamięta, jak 
do Pruszkowa, by oglądać Lewan
dowskiego w Zniczu, przyjeżdżał 
Franciszek Smuda, ówczesny tre
ner Lecha Poznań. - Później mó-

wił, że od początku w Roberta wie
rzył. Aleja przypomniałbym mu 
rozmowę, kiedy stwierdził: „Niezły 
chłopak, ale jeszcze mu dużo bra
kuje"... 

• Robert Lewandowski, dziś najlepszy napastnik świata 

sować się do otoczenia lep
szych zawodników, podnieść 
szybko swój poziom, zaaklima
tyzować się - zauważa Zbig
niew Kowalski, starszy o poko
lenie kolega Lewandowskiego 
ze Znicza. - No i ma ten in
stynkt strzelecki, dzięki które
mu był w nowych klubach 
szybko akceptowany. Pamię
tam, jak prowadził nasz zespół 
Janusz Wójcik i na treningu 
przyszło do noszenia ruchomej 
bramki. Roberta w to nie anga
żował. „On nam punkty robi, 
pieniądze pomaga zarabiać". 

W pierwszym roku w Zni
czu, mimo że po kontuzji po
czątkowo nie grał dużo, zdobył 
15 bramek. Został najlepszym 

strzelcem n ligi. W końcu dobił 
się do juniorskiej reprezentacji 
Polski zawodników urodzo
nych w 1988 r. 

- Przypominam sobie zgru
powanie w Pruszkowie 
przed meczami z Turcją. „Le
w y "  nie załapał się do kadry 
meczowej - śmieje się Mateusz 
Broź, dziś piłkarz Puszczy Nie
połomice. - W ataku grałem ja 
z Maćkiem Korzymem. 

- Widać było, że to niezły za
wodnik, ale na topie w naszym 
roczniku byli wtedy inni. Ka
mil Grosicki, Patryk Małecki, 
Korzym - wylicza Karol 
Kostrubała, wówczas kadro-
wicz z Cracovii, obecnie piłkarz 
Garbami Kraków. - Po tamtym 

zgrupowaniu trener 
Mroczkowski zrezygnował 
z Roberta. Na pewno duży 
wpływ na to miało to, że on 
grał w II lidze, a wielu chłopa
ków w ekstraklasie. 

Tamten 19-letni Lewan
dowski sylwetką zupełnie nie 
przypominał muskularnego 
gladiatora z Bayemu. - Ale już 
wtedy był żylasty, silny - oce
nia Kostrubała. 

- To dzieciak jeszcze był. 
W takim wieku szybko robi się 
megapostępy - podkreśla Ko
walski. - Sam jestem teraz tre
nerem kadry Mazowsza, mam 
zawodników w reprezentacji 
Polski do lat 15. Powtarzam im, 
że w tak młodym wieku przez 
reprezentację przewinęło się 
wielu zawodników, którzy po
tem nie zaistnieli w poważnej 
piłce seniorskiej. A to jest ce
lem. Niektórzy chłopcy wcześ
nie dojrzewają, osiągają swój 
najwyższy pułap. Tak czy ina
czej podstawa to praca, praca, 
systematyczna praca. 

Dodaje: - Robert pracowity 
był, z innymi młodymi chłopa
kami zostawał po treningach, 
dodatkowo ćwiczyli. Poza tym 
miał to coś, na co ja szczegól
nie teraz zwracam uwagę. Mło
dzi piłkarze czasami kapryszą, 
chcą być mądrzejsi od trenera. 
On nie. Robił to, co chcieli szko
leniowcy. To ma znaczenie, bo 
trener takiego piłkarza chętniej 
wystawia do gry. 

- Robert do dorosłej piłki 
wprowadzał się z głową - ana
lizuje Marek Śliwiński. - Mło
dzi piłkarze często od razu chcą 
osiągnąć wszystko, rzucić się 
na zbyt głęboką wodę. Tu tego 
nie było. Krzywa jego kariery 
wzrastała powoli, ale ważne, że 
nigdy nie opadała. 

W I lidze, w sezonie 
2007/08, o napastniku Znicza 
zaczynało się już robić głośno 
w całej Polsce. To wtedy mene
dżer piłkarski Cezary Kuchar
ski (wcześniej zawodnik m.in. 
Legii, później poseł PO) usły
szał od mamy piłkarza: - Mąż 
patrzy z góry i nam pomaga. Je
śli skrzywdzi pan Roberta, rę
ka Krzysztofa pana dosięgnie. 

Prezes Śliwiński: - Mene
dżerowie chcą przede wszyst

kim zarabiać na zawodnikach, 
a nie lokować ich w klubach, 
które w danym momencie ka
riery są odpowiednie. Tutaj by
ło inaczej. Czarek wiedział, jak 
pokierować Robertem. Bo 
przecież chęć pozyskania „Le
wego" nie tylko Lech Poznań 
miał. 

Wtedy, wiosną i latem 2008 
r., w kolejce ustawiły się m.in. 
Cracovia i Wisła. 

Śliwiński zdradza: 
- Cracovia oferowała najwyż
szą kwotę za Roberta. 

- Żadna oficjalna oferta z na
szej strony nie padła - zastrze
ga Jakub Tabisz, wiceprezes 
Cracovii. - Wiedzieliśmy, że 
wybiera się do Lecha. 

Karol Kostrubała, wówczas 
piłkarz Pasów, znajomy Le
wandowskiego z juniorskiej 
kadry, wyjawia: - Trener Stefan 
Majewski nawet mnie popro
sił, żebym do „Lewego" za
dzwonił, czy nie skusiłby się 
na Cracovię. Wykręciłem nu
mer, zapytałem, jakie ma pla
ny. Nie namawiałem, powie
działem po prostu, że gdyby 
miał jakieś dylematy, to w klu
bie wszystko jest w porządku. 
Ale się nie skusił. 

Znacznie dalej w walce o Le
wandowskiego zabmęła Wisła. 

Jacek Bednarz, ówczesny 
dyrektor sportowy Białej 
Gwiazdy: - Z Czarkiem Kuchar
skim, moim kolegą z boiska, 
kilka razy usiadłem do rozmów 
i wydawało się, że co do wa
runków finansowych porozu
mieliśmy się. Poza, powiedz
my, jednym aspektem. Tuż 
przed metą w negocjacjach 
wyprzedził nas Lech. 

Król strzelców I ligi (21 goli) 
został sprzedany do poznań
skiego klubu za półtora milio
na złotych. Wystrzelił błyska
wicznie. Gol w debiucie (w eu
ropejskich pucharach), gol 
w pierwszym meczu w ekstra
klasie, miesiąc później bramka 
w debiucie w reprezentacji Pol
ski (strzelona w San Marino). 

- W Pruszkowie pozostawił 
po sobie wspaniałą spuściznę. 
W akademii piłkarskiej mamy 
760 dzieciaków, jest jedną 
z większych w Polsce - podkre
śla Śliwiński. # ©<S> 
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48 stacji, dziesiątki recenzji, panorama z nagrodami! baranowi ciąży jego wełna. 

Program TV na poniedziałek 

&00 Wiadomości 8J5 Polityka 
przy kawie 840 Podróże w prze
szłość 855 Ranczo IOjOO Tysiąc i 
jedna noc 1055 Wspaniałe stule
cie 12.00 Wiadomości 1210 Agro
biznes 1240 Przepis dnia 1250 
Cudowny świat przyrody 1110 
David Attenborough i osobliwości 
świata przyrody 1340 Gwiazdy, 
hity, historie MjOO Tysiąc i jedna 
noc 1450 Wiadomości naukowe 
15.00 Wiadomości 1520 Gwiaz
dy, hity, historie 1540 Wspaniałe 
stulecie - telenowela Turcja 1635 
Audycje komitetów wyborczych 
1700 Teleexpress 17K Jaka to 
melodia? 1755 Klan - telenowela 
Polska 1830 Świat się kręci 19J5 
Przepis dnia 1930 Wiadomości 
204)0 Sport 2025 Bitwa o An
glię - film wojenny Wielka Bryta
nia 1969, reż. Guy Hamilton, wyk. 
Laurence Olivier, Michael Caine, 
Robert Shaw 2245 Jurajski park 
Hitlera 2145 Co nas kręci, co nas 
podnieca - komediodramat USA/ 
Francja 2009125 Liberator - film 
sensacyjny USA/Francja 1992 

600Coś dla Ciebie 630Audycje 
komitetów wyborczych705 M jak 
miłość - serial obyczajowy Polska 
SJOO Pytanie na śniadanie 1050 
Barwy szczęścia - serial obyczajo
wy Polska 1130 Postaw na milion 
1230 Imperium miłości - teleno
wela Turcja 1125 Latający Klub 
II- hity 1345 Moje 600 gramów 
szczęścia 1435 Audycje komite
tów wyborczych 1450 Imperium 
miłości - telenowela Turcja 1550 
Panorama- kraj 16J0 Reporter 
Polski 1640 Rodzinka.pl - serial 
komediowy Polska 1715 Moje 600 
gramów szczęścia 1800 Panora
ma 1830 Sport-telegram 1850 
Jeden z dziesięciu 1925 Barwy 
szczęścia - serial obyczajowy Pol
ska 2045M jak miłość - serial oby
czajowy Polska 2140 Kulisy seria
lu „M jak miłość" 2150 Tomasz Lis 
na żywo 2255 Pod białoruskim 
kloszem025Skandal - serial oby
czajowy USA 120 Czas honoru. 
Powstanie - serial wojenny Polska 
220 Miasto nadziei - komedia ro
mantyczna USA 2003 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 
8.00 Trudne sprawy 9.00 Ma
lanowski i Partnerzy 10.00 
Dzień, który zmienił moje życie 
11.00 Dlaczego ja? 1100 Pie
lęgniarki 1100 Trudne sprawy 
14.00 Pierwsza miłość 14.40 
Słoiki 1550 Wydarzenia 16.15 
Interwencja 1630 Malanowski 
i Partnerzy - serial fabularno-
-dokumentalny 17.00 Poznaj 
swoje prawa - serial fabularno-
-dokumentalny 18.00 Pierw
sza miłość - serial obyczajowy 
Polska 1850 Wydarzenia 1930 
Świat według Kiepskich - se
rial komediowy Polska 20.05 
Uprowadzona - thriller Francja/ 
USA/Wielka Brytania 2008, reż. 
Pierre Morel, wyk. Liam Neeson, 

rekomendacje 

T V N 7  2 0 . 0 0  

Ronin 
Na zlecenie anonimowego mo
codawcy irlandzka bojowniczka 
werbuje w Paryżu pięciu męż
czyzn do trudnego zadania. 

Polsat 20.05 
Uprowadzona 
F letnia Kim, córka emeryto
wanego agenta amerykańskich 
służb specjalnych, wybiera się 
z przyjaciółką do Paryża. 

T V P 1  2 0 2 5  

Bitwa o Anglię 
Film opowiada o operacji nie
mieckiego lotnictwa w czerwcu 
1940r., która przeszła do historii 
jako bitwa o Anglię. 

Maggie Grace, Jon Gries 22.00 
7 sekund - film sensacyjny USA 
2005, reż. Simon Fellows, wyk. 
Wesley Snipes, Tamzin Outhwa-
ite, Deobia Oparei 0.00 Most 
na rzece Kwai - film wojenny 
Wielka Brytania/USA 1957 3.15 
Tajemnice losu 

5.05 Usterka - serial fabular-
no-dokumentalny 550 Uwaga! 
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 Ten 
moment - serial fabularno-do
kumentalny 21.30 Top Model 
22.30 Na językach 23.30 Ska-

zany na śmierć - serial sen
sacyjny USA 0.30 Mroczne 
zagadki Los Angeles - serial 
sensacyjny USA 1.25 Co za ty
dzień 1.55 Uwaga! 

8.05 Jake i piraci z Nibylandii 
- serial animowany USA 8.35 
Kacper: szkoła postrachu - se
rial dla dzieci USA 9.00 Dom 
nie do poznania 10.00 Kotka 
- telenowela Meksyk 11.00 Dzi
kie serce - telenowela Meksyk 
12.00 Detektywi w akcji - serial 
akcji Polska 13.00 Policjantki i 
policjanci - serial obyczajowy 
Polska 14.00 STOP Drogów
ka 15.00 Dom nie do pozna
nia 16.00 Kotka - telenowe
la Meksyk 17.00 Dzikie serce 
- telenowela Meksyk 18.00 
Detektywi w akcji - serial ak
cji Polska 19.00 Policjantki i 
policjanci - serial obyczajowy 
Polska 20.00 Śmierć na 1000 
sposobów 21.00 Światowe re
kordy Guinnessa 22.00 PL do 
zobaczenia 22.20 Galileo 0.20 
Spadkobiercy 1.20 STOP Dro
gówka 2.20 Interwencja 

TWP Szczecin 
7.00 Misja: integracja 7.20 
Zapiski łazęgi 8.00 Co niesie 
dzień 8.30 Przystanek Zie
mia 9.00 Raport z Polski 935 
Plebania - telenowela Polska 
10.30 Co niesie dzień 11.00 
Honor inżyniera 1130 Prze
chodzień codzienny 11.40 Mło
dzież kontra 1240 Dziennik re
gionów 1250 Agrobiznes 13.25 
Plebania - telenowela Polska 
14.20 Dziennik regionów 
1430 Ścieżką przez las 14.55 
Z naturą na co dzień 1540 Mi
sja: integracja 16.00 Telekurier 
16.30 Czas na pracę! Praca na 
czasie! 17.05 Kwalifikacje dla 
każdego 22.15 Dziennik regio
nów 22.45 Echa dnia 23.15 Te
lekurier 2345 Ścieżką przez las 
OJO Z naturą na co dzień 040 
E lementarz 0.55 Przystanek 
Ziemia 1.25 Kultowe rozmowy 
1.55 Dziennik regionów 

H.00 Honor inżyniera 1130 
Przechodzień codzienny 1140 
Młodzież kontra 1240 Dzien
nik regionów 1250 Agrobiznes 
1325 Plebania 1420 Dziennik 
regionów 1430 Ścieżką przez las 
1455 Z naturą na co dzień 1540 
Misja: integracja 16LOO Telekurier 
1630Czas na pracę! Praca na cza
sie! 1705 Kwalifikacje dla każdego 
1720 Panorama 1805 Gdański 
dywanik 1830 Panorama 19.00 
Audycja komitetów wyborczych 
1930 Droga 2000 Tełesprzedaż 
2030Tak czy inaczej 2100 Agro-
raport 2U5 Rozmowy o nadziei 
2130 Forum Panoramy 2145 Pa
norama 2215 Dziennik regionów 
2245 Echa dnia 2315 Telekurier 
2145 Ścieżką przez las 010 Z na
turą na co dzień040E lementarz 
055 Przystanek Ziemia 

Pogoda 

Krzysztof ' 
Ścibor : 
Biuro Calvy^ 

Poniedziałek 

Pogoda dla Pomorza 

Stan morza (Bft) 

Siła wiatru (Bft) 

Kierunek wiatru 
4-5 

1024 hPa I 

Nad Pomorze cały 
czas dociera chłodne : 
suche, kontynentalne 
powietrze znad wsch.,; 
Europy. W ciągu dnia 
zachmurzenie będzie 
małe i umiarkowane, 
bez opadów. Tempe
ratura wzrośnie do 
:7:9°C. Wiatr słaby i 
umiarkowany wsch. 
W nocy pochmurno i 
możliwy deszcz na 
Kaszubach śnieg. 
Jutro pochmurno z 
opadami deszczu i 
chłodno do 5:7°C. 
Wiatr słaby wschodni. 
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Pogoda dla Polski 
m 

O B e  
GDAŃSK 

o Rewal 

OB 
Bytów 

Białogard S3B3 
Kościerzyna 

n u  
Połczyn-Zdrój 

Miastko 

Ezm 

F l l f f l  Starogard 
\ L — H f l  Gdański 

SZCZECIN 
© EE3B 
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Pomorskie 
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O B  
Stargard E 3 B  # 

6 ° 8 
-a* ^ 
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zachmurzenie umiarkowane , przelotny deszcz Ą p -  przelotne deszcze i burza pochmurno «fyp mżawka 
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#0 cm 

* 0  < * 0  cm 

E Z  3 # .  
Gdańsk 7 5 
Kraków 2 3 ' # 

Lublin 3 4 
Olsztyn 6 4 

° 

Poznań 5 5 ' 4R 
Toruń 6 5 ' : — 

Wrocław 4 6 ' ' # 

W a r s z a w a  5 3 
Karpacz 3 

° : 

3 o ^ 

Ustrzyki Dolne 0 5 ° & 
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Krzyżówka codzienna nr 553 

• 1 • 2 • 3 • 4 5 6 7 

8 • • • 
• • • • • 9 

10 11 12 • • 
• • • • • 13 

14 • 15 • 16 • • 
17 • • • • 18 • 

• • 19 20 21 

22 

• • • 23 

24 • • • • 
Poziomo: 
4.  gryzoń hodowany 
przez dzieci, 
8. szok psychiczny, 
9. sprzęt dla rannego, 
10. letnia rezydencja 
prezydentów USA, 
13. daleko od prawi
cowca, 
16. dziura w jezdni. 
17. kropki na twarzy, 
19. najbardziej znany 
mieszkaniec kraju 
z Atenami, 
22. naczynie z kwiata
mi, 

23. żartobliwy toast, 
24. wydawany przez 
dowódcę. 
Pionowo: 
1. księga liturgiczna, 
2. fałszywy wśledztwie, 
3. teren sianokosów, 
5. straganowy sprze
dawca, 
6. cecha bohatera, 
7. w środku ułamka, 
11. ułatwia podnosze
nie ciężarów, 
12. Jules, autor „Tajem
niczej wyspy", 
14. kołdra w namiocie, 

15. oczekiwany pod
czas suszy, 
18. dzikie koty z pol
skich lasów. 
20. wielkie naczynie 
w browarze, 
21. wędrowny lub 
sportowy. 
Rozwiązanie nr 552: 
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Horoskop dnia 

WODNIK (20.01-18.02) 
Bądź bardziej zorganizowany. Je

śli będziesz wstawał na pierwszy 
dźwięk budzika, zdążysz wykonać 
znacznie więcej zadań w ciągu dnia 

RYBY (19.02-20.03) 
Nie siedź w domu w ten weekend. 

Jeśli przyjmiesz zaproszenie od bli
skiej osoby nawiążesz znajomości, 
które zaowocują w najbliższym czasie 

BARAN (21.03-19.04) 
Wiele osób jest niedocenianych 

w pracy. Nie musisz być jedną z nich. 
Zasugeruj szefowi, że dajesz z siebie 
sto procent i poproś, żeby to docenił 

BYK (20.04-20.05) 
Nie musisz robić wszystkiego 

sam. Naucz się prosić o pomoc, a po
może ci to w kontaktach z najbliż
szym otoczeniem 

BLIŹNIĘTA (21.05-21.06) 
Nie chowaj urazy zbyt długo. Po

gódź się z osobą, z którą masz 
na pieńku. Poprawi to twoje samo
poczucie i naprawi wasze relacje 

RAK (22.06-22.07) 
Naucz się odreagowywać stres. 

Nie musisz dusić wszystkiego w so
bie. Przyjemna muzyka i ulubiona li
teratura z pewnością cię zrelaksują 

LEW (23.07-22.08) 
Najwyższa pora zacząć wykony

wać swoje domowe obowiązki. Jeśli 
czasem po sobie pozmywasz zaosz
czędzisz niepotrzebnych kłótni 

PANNA (23.08-22.09) 
Nie myśl tak wiele o dalekiej 

przyszłości. Skup się na tym co dzie
je się wokół ciebie, a dostrzeżesz 
wiele nowych możliwości 

WAGA (23.09-22.10) 
Nie zrażaj się niepowodzeniami 

na gruncie osobistym. Więcej śmia
łości. Osoba, na której ci zależy, 
z pewnością doceni twoją inwencję 

SKORPION (23.10-21.11) 
Niektórzy wykorzystują nasze do

bre intencje. Nie pozwól by twój ła
godny charakter stał się przyczyną 
strat finansowych. 

STRZELEC (22.11-21.12) 
Zacznij bardziej dbać o zdrowie. 

Śmieciowe jedzenie i brak ruchu są 
bezobjawowe do czasu. Zacznij 
od ćwiczeń fizycznych 

KOZIOROŻEC (22.12 -19.01) 
Będziesz miałokazję odnowić daw

ną znajomość. Z pewnością będziesz 
żałowałstraconych łat, ale najbliższe 
dni przyniosą wiele wspomnień 
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Litery w polach oznaczonych kropką, czytane poziomo, utworzą roz
wiązanie - imię i nazwisko polskiego reżysera. 
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do 27 
utworzą rozwiązanie. 

Poziomo: 
1) protoplasta rodu, 
7)wielkie brawa po występie, 
8) schodzi z taśmy produkcyjnej, 
9) okrągła do obchodzenia, 
10) leci w pończosze, 
12) miejsce pracy rzemieślnika. 
15) badany pod mikroskopem, 
17) Węgier od słynnej kostki, 
20) zupa z kiszeniaków, 
21) Beata z Wiadomości TVP, 
22) kraj z klonami, 
23) niezły z niego numer. 

Pionowo: 
1) lampka-winko; kufel - ?, 
2) kłopot z zębami, 
3) las z żołędziami, 
4) uszkodzony znaczek, 
5) bokserzy w objęciach, 
6) pieczone na rożnie, 
11) pakt z diabłem, 
13) grono znamienitych osób, 
14) mistrz sztuki wojennej, 
16) ogrodzenie z desek, 
18) urządzenie w łazience. 
19) Monako lub Andora. 
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Początek wpisywania odgadniętych wyrazów w polach z kreską, 
kierunek zegarowy. Litery z kolorowych pól, czytane rzędami, utwo
rzą rozwiązanie. 

llrzpfcóiiFka A-Z 

Każdy odgadywany wyraz(wna-
wiasieficzba liter) zaczyna się lite
rą poprzedzającą określenie. Miej
sce wpisywania do odgadnięcia. 
Literywpołachzkropką. czytane 
rzędami, utwoizą rozwiązanie. 
A) marzenie karierowicza (5), 
B) podręczny w podróży (5), 
C) kpi z ogólnie przyjętych zasad 
(5). 
D) zagięty u krogulca (5), 
E) futro z tchórzy (4), 
F) religijny zapaleniec (7), 
G) imię Miklaszewskiego, rysownika 
(6). 
H) góry w środkowych Niemczech 
(4). 
I) sąsiadka Turczynki (6), 

J) domniemany polski odkrywca 
Ameryki (9), 
K) kraksa na autostradzie (8), 
L) środek odkażający (5), 
Ł) do przypięcia komuś (5). 
M) pieszczotliwe określenie bobasa 
(9), 
N) krótki utwór literacki (6), 
O) przebój grupy Varius Manx (8), 
P) potocznie o spodniach (6), 
R) witki do chłosty (5). 
S)wędrowałzNel(4), 
T) odgłos kopyt galopującego konia 
(6). 
U) graniczy z Rosją i Polską (7), 
W) niekiedy czyni cuda (5), 
Z) łan rosnącego zboża (6), 
Ż) ziarno na chleb (5). 

Litery z pól ponu
merowanych od 
I d o  8 utworzą roz
wiązanie. 
W przypadkowej 
kolejności: 
- niewierny dla mu
zułmanina, 
-pojazd cyklisty. 
- kańczug, batog, 
-cyganek z drewnia
nym trzonkiem, 
-dom mieszkalny dla 
studentów, 
-przedmiot z ma
giczna mocą, 
-oddziela fanów 
od idola na estradzie. 
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Litery w polach ze strzałką, prze
niesione do kratek poza diagra
mem, utworzą rozwiązanie. 
Poziomo: 
1) groźna mina na twarzy, 
4) hymn pochwalny, 
5) kojarzy się z tynfem. 
Pionowo: 
2) grecka bogini mądrości, 
3) wyższa izba parlamentu. 

- zburzona w Paryżu w1789 roku. 

Szyfr 
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Litery z pół ponumerowanych 
od I d o  16 utworzą rozwiązanie -
sentencję łacińską. 
Poziomo: 
12) sprzedaż, odstąpienie towaru, 
1) mieszkaniec Zwierzyńca lub Zako
panego. 

11) do przecedzania ziółek, herba
ty. 
14) duży, wielopiętrowy budynek 
mieszkalny. 

Krzyżówka z Snia 

Litery czytane wzdłuż 
przerywanej linii utworzą 
rozwiązanie. 
Poziomo: 
4) krępowanie kogoś więza
mi, 
5) rodzina, 
6) ręczna pompa strażacka. 
Pionowo: 
1) ten odgłos ocalił Rzym, 
2) tworzywo wielowarstwo
we, 
3) przyrząd ucznia do rysowa
nia prostych. 
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6 

Szyfr-apara 

Rozwiązaniem jest przysłowie afry-
kańskie. 
1) dotkliwe swędzenie skóry: 20-21-
22-19-3, 
2) klatka na ptactwo: 13-14-9-10-
18. 
3) wparzezfonią: 16-17-4-7-8. 
4) At wśród pierwiastków: 2-11-12-
23-24. 
5) alkaloid w herbacie: 15-6-5-1-25. 
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11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 
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Kupujący omijają samochody 
z dużym przebiegiem. Niesłusznie. 
Nieprawidłowa eksploatacja może 
poczynić w pojeździe większe 
szkody niż przejechane kilometry 

Prezentujemy cztery przykłady 
używanych samochodów 
popularnych na polskim rynku 
wtórnym. Podane ceny należy 
traktować bardzo orientacyjnie 

STR.4 STR.5-8 

kupujemy używany • ^ • samochod 12 PAŹDZIERNIKA 2015 

• Fachowcy nie mają co do tego wątpliwości - najbezpieczniej jest kupować używany samochód u dilera danej marki. Jest jednak sporo drożej niż w innych - ale mniej pewnych - źródłach 

0 czym pamiętać, by nie żałować zakupu 
używanego samochodu? O sprawdzeniu 
pojazdu i prawidłowej umowie Czytaj •STR. 2.3. 
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UMOWASPRZEDAŻY SAMOCHODU 

Co musi być w umowie 
umowazawartawdniu Umowa sprzedaży to umowa wzajemna, zobowiązująca 

(dzień, miesiąc, rok) Nie potrzebuje szczególnej formy, wystarczy zwykła pisemna forma 
(miejscowość) 

pomiędzy: SPRZEDAJĄCYM Wiktor Sawiuk(opr.) 
w.sawiuk@dziennik.lodz.pl 

(imię i nazwisko) 
Ulica, miejscowość odpisując umowę 
Kod, poczta I 1 sprzedawca zobo-
Dokument tożsamości I ^ wiązuje się przenieść 

(seria i numer) I na kupującego włas-
wyda ny p rzez I n^) sc s^mocho  cl u 

(organ wydający dowód osobisty) i wydać mu go. Kupujący ma 
PESEL NIP. auto odebrać i zapłacić sprze-
(UWAGA!!! Jeśli samochód ma kilku współwłaścicieli, na umowie sprzedaży trzeba dawcy. 
podać dane ich wszystkich. Wszyscy współwłaściciele muszą również podpisać się 
pod umową.) Co musi być w umowie? 
a KUPUJĄCYM # Data i miejsce zawarcia umo-

: wy (przy sprzedaży samocho-
(imię i nazwisko) du od podanej w dokumencie 

Ulica, miejscowość daty uzależnione są terminy, 
Kod poczta w których należy załatwić for-
Dokument tożsamości malności w urzędzie skarbo-

wy ni, wy d z i sio 3̂ )̂ mu m l̂ ôj i 
(seria i numer) oraz zakładzie ubezpieczeń -

wydany przez brak daty na umowie jest nie-
(organ wydający dowód osobisty) bezpieczny zwłaszcza dla 

PESE L NIPiiiłiiiłitiiiiiiiłłłiiłiiiłiiiiiiitiiitiiiłii.iiiiiiiiiiiiniiit.iiiiii.i spF2t. daj , 
§1 # Strony umowy - stronami 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: umowy sprzedaży mogą być 
marka rok produkcji zarówno osoby fizyczne, jak 
nr silnika i osoby prawne a także jednost-
nr podwozia ka organizacyjna niebędąca 
nr rejestracyjny osobą prawną, której ustawa 
Dodat kowe ustalenia: przyznała zdolność prawną. 

Strony te trzeba opisać pre-
§2 cyzyjnie, aby możliwa była ich 

Sprzedający oświadcza, że identyfikacja. W przypadku 
# pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, osób fizycznych umowa sprze-
# jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, dąży powinna zawierać imio-
# nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest na, nazwiska, adresy zamiesz-
ten pojazd, kania, nr dowodu tożsamości, 
# nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. PESEL. W przypadku przedsię-

§3 biorców konieczna jest nazwa 
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: firmy, adres siedziby, NIP oraz 
słownie: określenie osoby reprezentują-

§4 cej stronę; 
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu o # P r z e d m i o t  s p r z e d a ż y  -
kreślonego w §1 niniejszej umowy nakwotę określoną w §3 niniejszej ogólnie  p r z e d m i o t e m  u m o w y  
umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje s p r z e d a ż y  m o g ą  b y ć  t y l k o  do-
jednocześnie odbiór ww. pojazdu. puszczone do obiegu towary - tj. 

§5 rzeczy, energia, prawa majątko-
Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany. w e  oraz zespoły rzeczy i praw. 

§6 Przedmiot u m o w y  sprzedaży 
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z reali- powinien być szczegółowo okre-
zacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają ku- ślony i opisany, b y  jego identyfi-
pującego. kacja nie budziła żadnych wąt-

§7 pliwości. Przy sprzedaży auta 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają n i e  w y s t a r c z y  i n f o r m a c j a ,  ż e  
obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. chodzi o samochód o s o b o w y  -

§8 trzeba wpisać markę, rodzaj, da-
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzempla- t ę  produkcji, pojemność silnika, 
rzach, po jednym dla każdej ze stron. kolor a także jego indywidualne 

numery (dane te mają pozwolić 
na identyfikację pojazdu); 

Sprzedający (podpis) Kupujący (podpis) • C e n a  s p r z e d a ż y  - s p r z e 
daż jest odpłatna, dlatego 

• Po zakupieniu samochodu trzeba niezwłocznie zgłosić ten fakt 
w wydziale komunikacji urzędu miasta/gminy lub powiatu 

w umowie sprzedaży trzeba 
zawrzeć cenę sprzedaży. 
Brak ceny w umowie sprze
daży oznacza potraktowanie 
je j  jako umowy darowizny. 
Jeśli pojawi się ekwiwalent 
inny niż pieniężny, taki do
kument jest umową zamiany. 
Zapłata może być w formie 
gotówkowej bądź bezgotów
kowej; 

# Zawsze należy pamiętać 
0 podpisaniu umowy przez 
obie strony. 

Elementy dodatkowe to: 
a informacje o zaliczkach 

1 zadatkach, 
a miejsce przekazania rze

czy, 
a termin odbioru rzeczy, 
a sposób dostawy. 

Zaufanie to zbyt mało. 
Ważne są dokumenty 
Kupując używany samochód 
trzeba być ostrożnym. Nawet 
jeżeli sprzedawca wydaje nam 
się uczciwy i mówi przekonu
jąco. Na pewno trzeba dokład

nie sprawdzić stan techniczny 
pojazdu i dokumentację doty
czącą pojazdu. Sprzedawca po
winien okazać dowód osobisty 
- dane w dowodzie powinny się 
zgadzać z danymi zawartymi 
w umowie. 

Sprzedającym powinien być 
właściciel pojazdu lub osoba 
posiadająca upoważnienie 
właściciela do jego zbycia. 

Ewentualna sprzedaż samo
chodu, którego wcześniejszy 
zakup był finansowany z kre
dytu, wymaga zgody banku. 

Aby stać się właścicielem 
samochodu zadbajmy o napi
sanie prawidłowej umowy 
kupna-sprzedaży. Dobrze spo
rządzona umowa jest zabez
pieczeniem dla każdej ze 
stron. Umowa powinna być 
sporządzona w formie pisem
nej w jednakowo brzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. Można ją na
pisać odręcznie na zwykłej 
kartce papieru ale musi być 
czytelna. 

Umowa jest niezbędnym 
element transakcji, który dla 
kupującego jest dowodem na
bycia pojazdu a dla sprzedają
cego potwierdzeniem pozbycia 
się do niego wszelkich praw 
oraz odpowiedzialności za jego 
użytkowanie. 

Nie zapomnij o fiskusie 
i urzędzie rejestracyjnym 
Bywa, że spisując umowę zani
ża się cenę sprzedaży samocho
du. Ma to na celu obniżenie 
kwoty podatku z tytułu zaku
pu pojazdu. Jednak urząd skar
bowy wyliczając kwotę podat
ku, opiera się o ceny rynkowe, 
więc taki zabieg niema sensu. 

Kupujący samochód od oso
by prywatnej, która nie wysta
wia faktury VAT, zobowiązany 
jest do opłacenia podatku od 
czynności cywilnoprawnych 
w wysokości 2 proc. ceny (war
tości rynkowej) pojazdu i zło
żenia deklaracji PCC-3 w urzę
dzie skarbowym. Obowiązek 
składania deklaracji PCC i opła
cenia podatku ciąży wyłącznie 
na kupującym i strony transak
cji nie mogą tego zmienić. 

W deklaracji PCC nie trzeba 
zawierać ani danych, ani pod
pisu sprzedającego. Formularz 
PCC-3 należy złożyć w termi
nie I4dni od zawarcia umowy. 
Natomiast złożenie deklaracji 
PCC-3/A jest obowiązkowe tyl
ko wtedy, jeżeli umowa sprze
daży dotyczy więcej niż dwóch 
stron. Wtedy deklarację PCC-
3/A składa się w urzędzie skar
bowym razem z deklaracją 
PCC-3. 

Należy pamiętać, że po 
zakupieniu samochodu nabyw
ca powinien niezwłocznie zgło
sić fakt zawarcia umowy w or
ganie rejestracyjnym - tj. wy
dziale komunikacji urzędu mia
sta/gminy lub powiatu. Ma to 
na celu przerejestrowanie po
jazdu na nowego właściciela. 

Należy pamiętać też, że po
przedni właściciel pojazdu ma 
obowiązek w ciągu 14 dni 
od daty zbycia auta poinformo
wać zakład ubezpieczeń o tym 
fakcie. Powinien to zrobić 
w formie pisemnej, dostarcza
jąc kopię umowy kupna/sprze
daży.# 
©® 

CZYTAJ TAKŻE W WWW.REGłOMOTO.Pt 

# W Niemczech opublikowano 
wyniki najnowszej edycji raportu 
niezawodności samochodów uży
wanych DEKRA 2015. To ważna 
podpowiedz dla osób zamierzają
cych kupić auto używane. Raport 
powstaje co roku. 

# Utrata prawa jazdy za granicą. 
Co robić w sytuacji, gdy podczas 
zagranicznego wyjazdu zatrzymają 
nam prawo jazdy? Gdzie szukać 
pomocy i jaka jest procedura odzy
skania domumentu? Ile to kosztu
je? 

Zobacz, na co zwrócić uwagę gdy kupigesz samochód ma£ący kilku wfaśckie# 

# Przystępując do umowy kupna-
sprzedaży pojazdu mającego kilku 
współwłaścicieli, należy pamiętać, 
że do umowy muszą przystąpić 
wszyscy współwłaściciele i na umo
wie sprzedaży trzeba podać dane 
ich wszystkich. Wszyscy muszą się 

też pod umową podpisać. Brak pod
pisu i danych chociażby jednego 
z nich powoduje, że umowa nie jest 
ważna Jeżeli po jednej lub drugiej 
stronie mamy więcej niż jednego 
właściciela, pamiętajmy o dołącze
niu do dokumentu PCC załącznika 

PCC-3/A, w którym zawarte będą in
formacje o pozostałych stronach 
czynności prawnych (np. dane 
współmałżonka, który jest współ
właścicielem auta). 
Współwłaściciele mogą też upo
ważnić np. jednego z nich do za

warcia umowy. Pełnomocnictwa 
powinny być udzielone na piśmie 
a ich oryginały powinny zostać załą
czone do umowy kupującego. 
Osoba podpisująca ją z nami (jeden 
ze współwłaścicieli) powinna być 
upoważniona do zbycia auta. 

http://www.gk24.pi-www.gp24.pi-www.gs24.pi
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Samochód z zagranicy 
O umowie pomiędzy sprzedającym piszemy obok, na str. 2 
Sprawa się komplikuje, jeśli samochód przywozimy z zagranicy 

Regina Skibińska 
dodatki@dziennik.lodz.pl 

Przywożącego używa
ny samochód z za
granicy czekają do
datkowe formalnoś
ci i opłaty. Jakie do

kumenty trzeba przygotować 
i jakie koszty poniesiemy? 

Po zakupie samochodu 
za granicą w pierwszej kolej
ności musimy dać tłumaczowi 
przysięgłemu do przetłuma
czenia dokumenty dotyczące 
samochodu oraz umowę kup
na-sprzedaży, o ile nie została 
ona sporządzona także w języ
ku polskim. 

W następnej kolejności trze
ba przeprowadzić badanie tech
niczne w stacji kontroli pojaz
dów. Jeżeli sprowadzamy samo
chód z któregoś państwa unijne
go, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia 
0 Wolnym Handlu (EFTA) - stro
ny umowy o Europejskim Ob
szarze Gospodarczym - i samo
chód ten ma ważne badania 
techniczne, nie musimy ich po
nownie przeprowadzać w Pol
sce. 

Teraz czas na zapłatę podat
ku akcyzowego. Wpłacamy go 
na rachunek bankowy izby cel
nej, w tytule przelewu wpisu
jąc „akcyza od samochodu oso
bowego" oraz podając markę 
1 numer nadwozia pojazdu. Ak
cyza wynosi 3,1 proc. od war
tości samochodu silnikiem 
o pojemności poniżej 21 i 18,6 
proc. dla aut z większymi silni
kami. Osobno opłacamy opła
tę skarbową za dokument po
twierdzający zapłatę akcyzy. Tę 
przekazujemy na rachunek 
bankowy urzędu miejskiego. 
Następnie odwiedzamy właści-

L 

• Na prawdziwą okazję z zagranicy trudno liczyć. Dlatego 
oferowany samochód trzeba bardzo dokładnie sprawdzić 

w y  dla miejsca zamieszkania 
urząd celny. Tam wypełniamy 
wniosek o wydanie dokumen
tu potwierdzającego zapłatę 
podatku akcyzowego, do które
go dołączamy: 
# deklarację uproszczoną na
bycia wewnątrzwspólnotowe-
goAKC-U, 
# dowód opłaty skarbowej 
za dokument potwierdzający 
zapłatę akcyzy, 
# dowód zakupu samochodu 
(faktura, umowa kupna-sprze
daży, rachunek), 
# dokument identyfikacji po
jazdu wystawiony w kraju 
członkowskim UE (dowód reje
stracyjny, karta pojazdu lub in
ny), 
# dokument wyrejestrowania 
samochodu w kraju zakupu; 

# zaświadczenie o badaniu 
technicznym, 
# tłumaczenia wszystkich do
kumentów. 

Po urzędzie celnym odwie
dzamy urząd skarbowy, gdzie 
otrzymamy zaświadczenie po
twierdzające opłacenie podatku 
VATlub braku tego obowiązku. 
W przypadku samochodów ku
pionych w UE podatku VAT nie 
trzeba płacić ale nawet niepła
cenie nie jest darmo. Za wyda
nie decyzji o zwolnieniu z podat
ku VAT trzeba zapłacić 160 zł. 

Dopiero teraz możemy iść 
do wydziału komunikacji. Tam 
wypełniamy wniosek o reje
strację samochodu a do wnio
sku dołączamy 
#. dokument potwierdzający 
opłacenie akcyzy, 

# zaświadczenie VAT-25 z urzę
du skarbowego, 
# dowód uiszczenia opłaty ko
munikacyjnej i ewidencyjnej 
# dowód opłaty recyklingowej 
(500 zł na konto Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi
ska); 
# dowód własności pojazdu 
(np. umowa kupna-sprzedaży, 

»faktura wraz z tłumaczeniem); 
# tłumaczenia wszystkich do
kumentów. 
# dowód rejestracyjny lub kar
tę pojazdu oraz zagraniczne 
tablice rejestracyjne, 
# świadectwo wyrejestrowania 
pojazdu, chyba że jest odpo
wiedni wpis w dowodzie reje
stracyjnym, 
# zaświadczenie ze stacji diag
nostycznej o pozytywnym wy
niku badania technicznego po
jazdu, a w przypadku nowego 
samochodu aktualne świade
ctwo homologacji. 

Jeżeli pojazd został sprowa
dzony z państwa niebędącego 
państwem członkowskim UE, 
dołączamy także dowód odpra
wy celnej przywozowej. 

W urzędzie musimy okazać 
dowód tożsamości. Jeżeli sa
mochód stanowi współwłas
ność, wymagana jest obecność 
wszystkich współwłaścicieli 
lub udzielone przez nich pełno
mocnictwa. 

Właściciel samochodu 
otrzymuje tablice rejestracyjne 
i tymczasowy dowód rejestra
cyjny. Teraz powinien kupić po
lisę OC. W ciągu 30 dni trzeba 
zgłosić się po stały dowód i kar
tę pojazdu. Przy odbiorze do
wodu rejestracyjnego zwraca
my pozwolenie czasowe oraz 
przedstaw ważną polisę OC. 
Koszt rejestracji używanego sa
mochodu sprowadzonego z za
granicy wynosi 256 zł. • 
©® 

Co z polisą OC przy sprzedaży samochodu? 
Mariusz Michalak 
m.michalak@polskapresse.pl 

Osoba, która sprzedaje sa
mochód powinna po
winna powiadomić 

o tym wydział komunikacji 
(w ciągu 30 dni od daty sprze
daży), najpóźniej 14 dni od tej 
daty powinniśmy zawiadomić 
ubezpieczyciela od polisy OC. 
Zgłoszenie takie powinno za
wierać imię, nazwisko, adres 
oraz PESEL kupującego. 

Jeżeli samochód miał też au-
tocasco (AC), po jego sprzeda
ży polisa przestaje obowiązy

wać a poprzedni właściciel 
otrzyma zwrot składki za nie
wykorzystany okres ubezpie
czenia. Zwrot z OC nastąpi je
dynie wówczas, jeśli nowy 
właściciel wypowie polisę. 

Kupujący używany samo
chód ma do wyboru dwa wa
rianty (jeśli chodzi o OC). Po 
pierwsze, kiedy poprzedni właś
ciciel pojazdu nie posiadał waż
nej polisy OC, powinnien ją wy
kupić w dniu nabyciu pojazdu, 
przed wprowadzeniem go do ru
chu. Po drugie, jeśli poprzedni 
właściciel pojazdu posiadał waż
ną polisę OC, kupujący może ją 
kontynuować. Obowiązywać 

ona będzie do końca okresu, 
na jaki została zawarta. 

- Ubezpieczyciel może doko
nać rekalkulacji składki, co naj
częściej skutkuje koniecznością 
dopłaty do ubezpieczenia. 
Rekalkulacje wynikają ze zmia
ny ryzyka ubezpieczeniowego, 
przy przeliczaniu którego ubez
pieczyciel weźmie pod uwagę 
m.in. miejsce zamieszkania i za
meldowania kupującego samo
chód, jego zniżki oraz wiek 
oraz staż prawa jazdy - wyjaś
nia Ilona Dzierzgowska z porta
lu Rankomat.pl. Tak więc, jeśli 
poprzedni właściciel miał więk
sze zniżki niż my, będziemy 

musieli dopłacić. Jeśli to my 
mamy wyższe zniżki, pieniądze 
zostaną nam zwrócone. 

Może także zaistnieć sytua
cja, w której zbywca jest ubez
pieczony a kupujący nie chce 
kontynuować zawartej polisy. 
- Oczywiście, nowemu właści
cielowi pojazdu przysługuje 
prawo do je j  wcześniejszego 
wypowiedzenia w dowolnym 
momencie. Należy to zrobić pi
semnie. Trzeba jednak liczyć się 
z tym, że ubezpieczenie wyga
sa w dniu złożenia rezygnacji. 
W takiej sytuacji nietrudno 
o niedopatrzenie skutkujące 
przerwą w ubezpieczeniu. # 

Lepsze prawo dla kupca 
Regina Skibińska 
dodatki@dziennik.lodz.pl 

Niespełna trzy miesiące 
temu weszły w życie 
przepisy kodeksu cywil

nego poprawiające sytuację 
kupujących towary. Dotyczy to, 
oczywiście, także kupujących 
samochód, czy to w salonie sa
mochodowym, czy to w komi
sie. Mają oni teraz więcej praw. 

Od 25 grudnia 2014 r. obo
wiązuje przepis, zgodnie z któ
rym sprzedawca obowiązany 
jest niezwłocznie wydać rzecz 
kupującemu, nie później niż 
trzydzieści dni od dnia zawar
cia umowy (chyba że stanowi 
ona inaczej). W razie opóźnie
nia, kupujący może wyznaczyć 
dodatkowy termin wydania 
rzeczy a po jego upływie może 
od umowy odstąpić. 

Jeżeli samochód ma wadę, 
kupujący może złożyć reklama
cję, w której określi swoje żąda
nia dotyczące doprowadzenia 
towaru do stanu zgodności 
z umową (przez naprawę lub 
wymianę) lub zwrotu całości 
bądź części wpłaconych środ
ków (przez obniżenie ceny lub 
odstąpienie od umowy). Podsta
wą roszczenia może być rękoj
mia albo gwarancja, o ile takowa 
została udżielona. To klient wy
biera podstawę składania rekla
macji a przedsiębiorca nie może 
zmienić jego decyzji. 

Odpowiedzialność sprze
dawcy za wadliwy towar 
w przypadku rękojmi trwa dwa 
lata od jego wydania. Jeżeli 
w tym terminie ujawnią się wa
dy samochodu, które nie wyni
kają z jego użytkowania, odpo
wiedzialność za ich wystąpienie 
ciąży na sprzedawcy. 

Gdy samochód jest używa
ny, sprzedawca może ograni
czyć okres swojej odpowiedzial
ności z tytułu rękojmi, ale nie 
bardziej niż do roku od dnia wy
dania pojazdu. Jednak uwaga -
o tym ograniczeniu odpowie
dzialności kupujący musi zostać 
poinformowany przed dokona
niem zakupu. Po zawarciu 
umowy nie można skrócić okre
su odpowiedzialności sprze
dawcy. Jeżeli przed zakupem 
nie wskazał on, że okres jego 
odpowiedzialności z tytułu rę
kojmi z sprzedany towar został 
skrócony, wówczas należy 
przyjąć, że trwa on dwa lata. 

Jeśli zaś sprzedawca pod
stępnie zataił wadę towaru, 
kupujący może skorzystać z rę
kojmi bez względu na upływ 
czasu od sprzedaży towaru. Jeśli 
np. kupimy w komisie samo
chód jako bezwypadkowy 
a po trzech latach przy okazji na
prawy po stłuczce blacharz znaj
dzie pozostałości po wcześniej
szych naprawach, możemy zło
żyć reklamację i domagać się np. 
obniżenia ceny. 

Przez pierwszy rok trwania 
odpowiedzialności sprzedaw
cy istnieje domniemanie, że 

stwierdzona wada lub jej przy
czyna istniała już w momencie 
sprzedaży. W praktyce oznacza 
to, że to sprzedający musi udo
wodnić, że wada powstała z wi
ny nabywcy samochodu. Jeże
li zauważymy wadę później, 
czyli między 12. a 24. miesią
cem od wydania samochodu, 
to my będziemy musieli wyka
zać, że wada pojazdu w mo
mencie zakupu jest wynikiem, 
na przykład, zastosowania ma
teriałów niskiej jakości. 

Żądanie wynikające z rękoj -
mi możemy złożyć sprzedaw
cy w ciągu roku od dnia zauwa
żenia wady. Nie skraca to jed
nak okresu odpowiedzialności 
sprzedawcy, który wynosi dwa 
lata od dnia wydania rzeczy. 
Oznacza to także, że jeśli wada 
towaru ujawni się np. w 20. 
miesiącu jego użytkowania, na
dal mamy prawo złożyć rekla
mację w ciągu roku od stwier
dzenia tego faktu, czyli okres 
rękojmi wydłuża się powyżej 
dwóch lat od wydania rzeczy. 
Jeśli więc kupimy np. samo
chód w kwietniu 2015 r. a wadę 
dostrzeżmy w styczniu 2017 r., 
czas na złożenie reklamacji ma
my do stycznia 2018 roku. Re
klamację składamy do tego, kto 
sprzedał wadliwy towar. Trzeba pamiętać, że korzyst
ne dla kupujących zmiany 
w przepisach dotyczą tylko 
umów od 25 grudnia 2014 roku. 
Do tych zawartych przed dniem 
wejścia w życie ustawy stosuje 
się przepisy dotychczasowe. • 

# Wada fizyczna i prawna 
Ta pierwsza to niezgodność pro
duktu z umową, czyli np. samo
chód nie ma właściwości, które 
powinien mieć, nie ma właści
wości, o których konsument zo
stał zapewniony przez sprze
dawcę lub reklamę. 
Wada prawna może polegać 
na tym, że kupiony samochód 
jest własnością osoby trzeciej, 
np. pochodzi z kradzieży lub ist
nieją ograniczenia w korzystaniu 
lub rozporządzaniu nim w wyni
ku decyzji lub orzeczenia właści
wego organu, np. został zabez
pieczony w postępowaniu kar
nym jako dowód w sprawie. 
# Kiedy można skorzystać 
zgwarancji 
Gwarancja to oświadczenie doty
czące jakości towaru złożone 
przez producenta, importera, dy
strybutora lub sprzedawcę. Jej 
czas zależy od woli gwaranta, 
może więc ona trwać np. rok 
bądź zostać udzielona dożywot
nio. Jeśli jednak tego czasu nie 
określono, przyjmuje się, że to 
dwa lata od dnia wydania towaru. 
Jeżeli gwarant wymienił wadliwy 
produkt na nowy lub dokonał 
istotnych napraw, termin gwa
rancji biegnie od nowa od dnia 
dostarczenia klientowi wymie
nionej lub naprawionej rzeczy. # 
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Kilometry to jeszcze nie wszystko 

IgfPSS 

Liczba przejechanych kilometrów to główne 
kryterium oceny i ceny używanego samochodu 

Nic więc dziwnego, że proceder cofania liczników 
tak się rozwinął i doczekał się wielu specjalistów 

nego elementu nowym przy
wraca urządzeniu działanie 
jest, co prawda, stosunkowo ta
nia, obarczona jest jednak du
żym ryzykiem, że w niedługim 
czasie dojdzie ponownie do 
awarii, tym razem z powodu 
uszkodzenia innego elementu 
o stopniu zużycia podobnym 
do reszty części, z wyjątkiem tej 
wymienionej. 

Dokładnie udokumentowa
na historia przeglądów i na
praw ułatwia ocenę poziomu 
niezawodności samochodu. Je
śli w aucie z dużym przebie
giem niedawno wymienione 
zostały już niektóre kluczowe 
podzespoły, z dużym prawdo
podobieństwem można zało
żyć, że wytrzymają one dłużej 
niż te znajdujące się od nowoś
ci w pojeździe legitymującym 
się mniejszą liczbą przejecha
nych kilometrów. 

Na ogólny stan samochodu 
wpływ mają także styl jazdy 
kierowcy, warunki, w jakich jest 
pojazd użytkowany i to, jak się 
jego właściciel z nim obchodzi. 

Zadbany samochód, pra
widłowo eksploatowany i na
prawiany, nawet z dużym prze
biegiem, może być w dużo lep
szej kondycji od tego, który 
przejechał znacznie mniej kilo
metrów, ale był traktowane 
po macoszemu i obsługiwany 
byle jak. • 
©(E> 

Mariusz Michalak 
m.michalak@polskapresse.pl 

J
ednym z głównych kryte
riów budzących obawy 
potencjalnego nabywcy 
używanego samocho
du jest przebieg pojazdu. 

Obok bezwypadkowości i rocz
nika, ma on decydujący wpływ 
na cenę samochodu i może od
straszyć potencjalnego nabyw
cę. Nic więc dziwnego, że cofa
nie liczników w przypadku 
używanych samochodów to 
nagminna operacja mało uczci
wych sprzedawców. 

Elektroniczny zapis liczby 
przejechanych przez samochód 
kilometrów nie jest żadną prze
szkodą - specjaliści od „korygo
wania przebiegów" potrafią 
zmienić go tak, że można to od
kryć dopiero po bardzo grun
townym sprawdzeniu wszyst
kich elementów samochodu, 
w których ta informacja się za
pisuje podczas eksploatacji. 

Tuszowanie rzeczywistego 
przebiegu sięga często jeszcze 
dalej i polega na pozbawianiu 
samochodu innych śladów 
świadczących o tym, że przeje
chał on znacznie więcej niż ma 
obecnie na liczniku. Wytarty 
i mocno sfatygowany fotel kie
rowcy ustępuje miejsca inne
mu, ale w dużo lepszym stanie, 
podobnie jak kierownica i osło

przebieg samochodu to tak, aby 
była szansa dać temu wiarę. 

Z drugiej jednak strony, czy 
rzeczywiście należy za wszelką 
cenę unikać samochodów z du
żymi przebiegami? Czy każdy 
samochód, który przejechał już 
200-300 tysięcy kilometrów 
nadaje się wyłącznie na złom? 

Przebieg samochodu ma na 
pewno wpływ na jego stan 
techniczny, choćby z powodu 
postępującego procesu zuży
wania się różnych elementów, 
ale ostateczny wynik jest wy
padkową różnych składowych. 
Samochód składa się z wielu 
podzespołów i kilku tysięcy 
części. Ich trwałość zależy 
od różnych czynników. Są ta
kie, które nawet po wielu latach 
działają nadal niezawodnie 
oraz te zużywające się po kilku 
lub kilkunastu tysiącach kilo
metrów. Prawidłowa eksploa
tacja obejmuje nie tylko okre
sową wymianę określonych 
materiałów i części. W jej prze
bieg wpisane są również napra
w y  wynikające nie jedynie 
z nadmiernego zużycia ale tak
że z powodu różnych zdarzeń 
losowych. 

Naprawa przeprowadzona 
zgodnie z technologią produ
centa sprawia, że współpracu
jące ze sobą części mogą dalej 
przez długi czas działać nieza
wodnie. Naprawa polegająca je
dynie na zastąpieniu zniszczo

na dźwigni zmiany biegów. 
Na pedałach w miejscu przetar
tych do gołej blachy gumowych 
nakładek pojawiają się także 
zużyte, ale w znacznie mniej
szym stopniu. To tylko niektó
re z licznych sposobów zaciera
nia śladów intensywnej eksplo
atacji. 

Kupujący używane samo
chody wiedzą na ogół, jak 

i gdzie szukać wszelkich oznak 
fałszowania przebiegu samo
chodu. Chcą jego potwierdze
nia. Nikt się nie da nabrać na to, 
że pięć lat temu auto miało 
przegląd w ASO przy przebiegu 
80.000 km, potem właściciel 
jeździł do innych warsztatów, 
a teraz na liczniku jest zaledwie 
93-OOOkm. Podobnie jak na 
stwierdzenie, że przebieg jest 

tak mały, bo samochodem 
przez wiele jeździł okazyjnie 
starszy pan. Każdy dobrze wie, 
że jeśli rzeczywiście tak było, to 
po takie samochody zawsze 
ustawia się długa kolejka ocze
kujących na sprzedaż członków 
najbliższej rodziny i dobrych 
znajomych. Sprzedający też do
skonale zdają sobie z tego spra
wę i jeśli już tłumaczą zaniżony 

Co zrobić, gdy kupiony samochód okaże się kradziony? 
Mariusz Michalak 
m.michalak@polskapresse.pl 

Zpolicyjnych statystyk wy
nika, że rocznie kradzio
nych jest w Polsce kilka

naście tysięcy samochodów. 
Znaczna część trafia na giełdy, 
wiele znaleźć można w Interne
cie a nawet w komisach. Co, je
śli kupimy taki pojazd? Konse
kwencje są surowe i zależą 
od konkretnej transakcji. 

Pomijamy, oczywiście, sytu
ację świadomego kupna kra
dzionego samochodu - nabyw
ca takiego pojazdu wie, że rzecz 
pochodzi z przestępstwa i na to 
się godzi. Podpada to pod poję
cie paserstwa umyślnego i jest 
zagrożone karą pozbawienia 
wolności od 3 lat do 5. 

Uczciwy ale mało zoriento
wany w rynkowych realiach 
kupiec może jednak podpaść 
jako „paser nieumyślny" - nie 
wie, że samochód pochodzi 

z czynu zabronionego ani nie 
godzi się na to, ale na podsta
wie towarzyszących okolicz
ności powinien przypuszczać, 
że pojazd pochodzi z czynu za
bronionego. 

- Okoliczności, które mogą 
wskazywać że zakupiony przez 
nas pojazd mógł pochodzić 
z paserstwa to np. fakt, że jego 
cena jest znacznie zaniżona 
w stosunku do jego wartości 
rynkowej, bądź sprzedawca nie 
posiada dokumentów samo
chodu albo są one niekomplet
ne - wyjaśnia Paulina Drzazga-
-Poproch z kancelarii adwoka
ckiej Żakiewicz Adwokaci. Po
pełnione w ten sposób paser
stwo nieumyślne zagrożone 
jest karą grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia 
wolności do lat dwóch. 

Zgłoś kradzież policji 
Obowiązek dochowania nale
żytej staranności przy zakupie 
samochodu należy do nabyw

cy. Stąd jego odpowiedzialność 
w przypadku nieumyślnego pa
serstwa. Nawet jednak najsta
ranniej sprawdzającym samo
chód i jego „kwity" zdarza się 
nabycie pojazdu kradzionego. 

Najważniejsze jest jak naj
szybsze poinformowanie poli
cji o odkryciu, że kupiony przez 
nas pojazd jest kradziony. Zo
stanie on zabezpieczony i za
brany na policyjny parking, 
gdzie będzie musiał pozostać 
do zakończenia czynności śled
czych i wydania wyroku. 

Ten, kto kupił kradziony sa
mochód na tyle solidnie go 
sprawdzając, że nikt go o paser
stwo nieumyślne nie oskarży, 
może powołać się na treść art. 
169 par. 2 kodeksu cywilnego, 
z którego wynika że jeśli naby
liśmy samochód w dobrej wie
rze, zachowując należytą sta
ranność a od momentu kradzie
ży upłynęły trzy lata, taki samo
chód może stać się naszą włas
nością. 

Kto samochodu zachować 
nie chce, może wystąpić do 
sprzedawcy z roszczeniem 
o zwrot zapłaconej ceny. Jeśli 
okaże się, że sprzedawca wie
dział, iż samochód pochodzi 
z kradzieży, kupujący może 
ubiegać się o odszkodowanie 
na drodze postępowania karne
go lub cywilnego. 

- W przypadku skazania 
za przestępstwo paserstwa, sąd 
może orzec przepadek samo
chodu pochodzącego z kradzie
ży na rzecz Skarbu Państwa, 
chyba że w toku postępowania 
ustalono prawowitego właści
ciela samochodu. W takim wy
padku sąd nakaże zwrócić au
to pierwotnemu, okradzione

* Kradzione samochody rozbierane są, najczęściej, na części. Te, 
które trafiaja na rynek, nie mają, oczywiście, śladów włamania 

mu właścicielowi - tłumaczy 
Paulina Drzazga-Poproch. 

Aby uniknąć kłopotliwych 
sytuacji, przy zakupie samo
chodu należy zwrócić szczegól
ną uwagę na pochodzenie po
jazdu. Skontrolować należy do
wód osobisty właściciela, do
wód rejestracyjny pojazdu 
a także wszystkie pozostałe do
kumenty, jak książkę serwiso
wą oraz wszelkie rachunki. 

Na kradziony samochód 
można się natknąć m.in. w In
ternecie. Na co wtedy uważać, 
by zakup był jak najbardziej 
bezpieczny? 
#nie dajmy się zwieść niere
alnej cenie, znacznie odbiega
jącej od rynkowej średniej; 
•zwróćmy uwagę na opis 
przedmiotu i jakość zdjęć; 
•sprawdźmy wiarygodność 
sprzedającego - jeśli sprzeda
je  przez portal aukcyjny będą 
to opinie, punkty, komenta
rze.# 
© ®  

mailto:m.michalak@polskapresse.pl
mailto:m.michalak@polskapresse.pl

