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Rozmowa 
Słupsk nie 
satysfakcjonuje 
ludzi młodych 
STR.2 

Policja oczyszcza Słup 
Aresztowania szefów i członka zorganizowanej zbrojnej grupy przestę 

Śledztwo 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Funkcjonariusze Centralnego Biura 
Śledczego i Komendy Miejskiej Policji 
w Słupsku rozbili zorganizowaną gru
pę przestępczą o charakterze zbroj
nym działającą na terenie Słupska 
i okolic. 

O udział w grupie podejrzanych jest 
dziewięć osób. 

- Wobec trzech wystąpiliśmy do są
du z wnioskiem o tymczasowe aresz
towanie na trzy miesiące - mówi Mar
cin Włodarczyk, słupski prokurator 
okręgowy. - Wobec sześciu podejrza
nych zastosowaliśmy dozory policji 
i zakazy opuszczania kraju. Członko
wie grupy są podejrzani o wiele prze
stępstw kryminalnych - rozbojów, 
handlu narkotykami, podpaleń. 

Posiedzenia aresztowe odbyły się 
wczoraj po południu. Sąd uznał pro
kuratorskie wnioski i aresztował 
trzech podejrzanych na trzy miesiące. 

Dwóm podejrzanym: 43-letniemu 
Marcinowi K. i 47-letniemu Zbignie
wowi S. słupska prokuratura okręgo
wa zarzuciła kierowanie zorganizowa
ną grupą przestępczą o charakterze 
zbrojnym oraz zlecenie większości 

Kawa i słodycze, 
czyli wyborcze 
pomysły kandy
datów na posłów 
w regionie 

STR.3 

• Wczoraj po południu policjanci doprowadzali na posiedzenia aresztowe w sądzie rejonowym kolejnych podejrzanych 

przestępstw popełnionych przez po
zostałych członków. 

Zatrzymanym zarzuca się między 
innymi posiadanie i handel bronią, 
udział w bójkach z użyciem niebez
piecznych narzędzi, niszczenie mie
nia poprzez celowe podpalanie oraz 

Katastrofa sprzed 
dwóch lat została 
osądzona - dwa lata 
więzienia i wysoka 
grzywna 

STR.4 

wprowadzanie do obrotu znacznych 
ilości narkotyków. 

Trzeci podejrzany, który wczoraj 
został aresztowany, to Artur W. Jednak 
policja i prokuratura nie wykluczają 
kolejnych zatrzymań w tej wielowąt
kowej sprawie, która dotyczy m.in. 

Słupski szpital ma 
dwa tomografy. 
Pacjenci nie będą 
już wożeni 
do innych miast 
SSTR.4 

sierpniowej strzelaniny przy stadionie 
na ul. Madalińskiego w Słupsku oraz 
wrześniowych porachunków na ul. 
Szczecińskiej, gdzie doszło do napadu 
na kierowcę audi. • 
©® 
Więcej na STR.3 
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Sport 
Piłkarz Druteksu-
-Bytovii opowiada 
o swoich planach 

m m 

Region 

Ożywienie 
na Nowobramskiej 

SŁUPSK. Ulica Nowobramska zaczyna 
żyć. Do niedawna tej region miasta 
nawet w środku dnia był wymarły. 
Teraz liczne lokale przyciągają prze
chodniów. STR.9 

LĘBORK. W powiecie lęborskim przyby
wa ścieżek rowerowych. Kilka dni temu 
członkowie stowarzyszenia Lew 
Lębork oznakowali kolejną, 20-kilo-
metrową trasę dla jednośladów. 
SSTR.10 

KULTURA. W najbliższy poniedziałek 
w Słupsku wystąpi Stare Dobre 
Małżeństwo. Grupa ma na swoim 
koncie dziesiątki przebojów, które 
śpiewają dwa pokolenia fanów. 

STR.26 
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Komentarz 

Wojciech 
Frelichowski 

Mik 

Wybory 
na ulicach 

W czorajszy dzień zdo
minowały wieści 
z sądu (piszemy 

0 nich na str. 1,3 i 4). Zazwy
czaj tak jest, iż widowiskowe 
zatrzymania i spektakularne 
procesy przyćmiewają inne 
wydarzenia. A tymczasem 
trwa kampania wyborcza 
1 kandydaci na parlamentarzy
stów imają się różnych sposo
bów, aby przyciągnąć wybor
ców. I sięgają po sprawdzone 
metody (str. 3), które innym 
politykom zagwarantowały 
sukces. Czyli wychodzą na uli
ce, spotykają się z ludźmi, ro
zmawiają. Słusznie, skoro in
nym pomogło... Szkoda tylko, 
że obecnych parlamentarzy
stów tak rzadko można było 
spotkać w takich sytuacjach 
podczas kończącej się już ka
dencji Sejmu. 

A skoro już o ulicach mowa. 
Coraz więcej słupszczan 

odwiedza ulicę 
Nowobramską, a ściślej lokale 
przy tej ulicy (str. 9). Okazuje 
się, że centrum miasta wcale 
nie musi ziać pustką. Wystar
czy tylko dać pole do działania 
ludziom przedsiębior
czym. # ©<D 

Tureccy studenci Akademii  
Pomorskiej pobici i zniewa
żeni 

# Gość: Dalej niech władza podejmu
je decyzje wbrew społeczeństwu. Nie 
popieram tego, co się stało, ale współ-
winnyjest prezydent Słupska, bo 
swoimi decyzjami zaognia sytuację 
i wkurza ludzi, a napięcie rośnie.... 

# Gość: Do tego prowadzi sianie stra
chu i nienawiści. 

# Zaza: Bandzior, jak chce przywalić, 
to nie musi czekać na decyzje prezy
denta w tej sprawie. Zrozumiesz mo
że, gdy sam oberwiesz. 
©® 

Kursy walut NBP 
USD « 3,7129 
EUR 4,2365 
GBP 5,7065 
CHF 3,8819 

« spadek ceny do dnia poprzed
niego wzrost ceny bezzmiai 

1432 
Królestwo Polskie i Wielkie Księ

stwo Litewskie zawarły unię 
grodzieńską, będącą jednym z ak
tów unii polsko-litewskiej. 

1939 
# Rząd niemiecki podjął uchwałę 
0 utworzeniu Wielkiego Miasta 
Szczecin. Obszar miasta powiększył 
się z 82,2 km do 460,94 km2 
1 Szczecin stał się trzecim pod 
względem wielkości powierzchni 
miastem III Rzeszy (po Berlinie 
i Hamburgu). 

1941 
W Generalnym Gubernatorstwie 

wprowadzono karę śmierci dla Ży
dów opuszczających teren getta 
i dla Polaków udzielających Żydom 
schronienia. 

1959 
# Ukraiński nacjonalista Stepan 
Bandera został zamordowany 
w Monachium przez agenta KGB. 

1979 
Centrum Zdrowia Dziecka przyję

ło pierwszego pacjenta. 

1981 
# Z taśmy montażowej Fabryki Sa
mochodów Małolitrażowych zjechał 
milionowy fiat 126p. 

1989 
W Szczecinie odsłonięto pomnik 

„Tym, którzy nie powrócili z morza". 

2011 
W Moskwie odsłonięto pierwszy 

w Rosji pomnik Jana Pawła II. 

W sobotę 

Podroby mogą być 
rarytasem 

• Podroby to już wyższa 
szkoła gotowania. Co ro
bić, żeby smakowały na
wet wybrednym osobom, 
piszemy w sobotę w 
^-stronicowym dodatku. 

# Znajdziecie w nim dobre 
rady oraz kilka przepisów, 
w tym nahaggis, czyli 
szkocki przysmak z owcy, 
na serca wieprzowe duszo
ne w wytrawnym winie 
oraz flaki wołowe. 

Słupsk nie satysfakcjonuje młodych 
Większość słupskich maturzy
stów chce wyjechać z miasta-
wynika z badań socjologicz
nych Akademii Pomorskiej. 

W kwietniu 2014 roku. tuż 
przed maturą, ankieterzy Aka
demii Pomorskiej, studenci so
cjologii rozdali kwestionariusze 
ankiet, na które odpowiedziało 
blisko 40 procent przyszłych 
maturzystów w mieście. Czego 
dotyczyło to badanie? 
Ankieta zawierała ponad 30 
pytań. Dotyczyła dość szero
kiego spektrum problemów. 
Pytaliśmy m.in. o system war
tości, stosunek do Słupska, 
plany życiowe czy ocenę sytu
acji w mieście. 
Czy pana coś zaskoczyło, gdy 
pan przyglądał się raportowi 
z tych badań? 
Miałem pewne porównanie, 
bo podobne badanie wykona
liśmy wśród maturzystów 
szczecińskich. Szczecin też 
nie jest miastem, które przy
ciąga młodzież, ale w Słupsku 
nastawienie na wyjazd było 
znacznie większe. Ale trzeba 
pamiętać, że to plany i trochę 
marzenia, zawsze je weryfiku
je rzeczywistość. 
Słupska młodzież znacząco róż
ni się od swoich rówieśników 
z innych miast? 
Nie. Jeśli chodzi o systemy 
wartości i strategie życiowe, 

• Prof. Marek Gorzko: - Większość maturzystów ze słupskich 
liceów w 2014 roku chciała wyjechać z miasta 

to one absolutnie nie różnią 
się od wyników badań ogól
nopolskich. Zresztą, jak wyni
ka z badań CBOS, w całej Pol
sce od wielu lat systemy war
tości młodych nie zmieniają 
się. 
Jakie wartości są dla młodych 
najważniejsze? 
Ciągle najważniejsza jest mi
łość, udane życie rodzinne, 
praca, osiągnięcie przyzwoitej 
pozycji zawodowej i życie 
w gronie przyjaciół. Za to rea
lizacja dążeń ideowych czy 
angażowanie się w sprawy 
publiczne ciągle mieści się 
w dolnej części rankingu war

tości, które są dla młodych 
ważne. Słupscy maturzyści 
wpisują się w ten profil mło
dego Polaka. Generalnie zwy
kle swoje życie oceniają jako 
dobre. Większość z nich jest 
zadowolona z tego, co przeży
li. Blisko 90 proc. czuje się ko
chane i obdarzone zaufaniem. 
A komu ufają słupscy maturzyś
ci? 
Dość wysoki poziom zaufania 
dotyczy rodziców, opiekunów 
i znajomych. Na tym tle dość 
wysokim poziomem zaufania 
cieszył się Robert Biedroń, 
prezydent Słupska. Za to poli
tycy ogółem, rada miasta, 

a nawet Sejm i Senat cieszą się 
bardzo niskim zaufaniem an
kietowanych przez nas mło
dych ludzi. Podobnie jest 
w innych miastach. 
Jak ankietowani odpowiadali 
na pytania dotyczące ich przysz
łości w mieście? 
Tylko ok. 13 procent wiąże 
swoją przyszłość ze Słup
skiem i regionem. Jedna trze
cia badanych nie miała zda
nia, a pozostali chcą wyfru
nąć. Z ankiet wynika, że swoją 
przyszłość z miastem i regio
nem łączą nieco częściej ucz
niowie techników. 30 procent 
ankietowanych chciałoby wy
jechać za granicę. 
Jak maturzyści postrzegali 
Słupsk? 
Z perspektywy klasy matural
nej Słupsk nie przedstawia się 
jako atrakcyjne miejsce do ży
cia. 8 procent ankietowanych 
uważało, że Słupsk to miejsce, 
gdzie można robić karierę. 3/4 
odrzucało taką opinię. 60 pro
cent ankietowanych uważało, 
że Słupsk może niewiele zao
ferować młodym ludziom. 
Jedna trzecia badanych uwa
ża, że Słupsk to miasto pro
wincjonalne. 50 proc. nie ma 
zdania. Maturzyści też nie są 
przekonani, że słupskie uczel
nie gwarantują przyzwoity 
poziom nauczania. • ©® 
ROZMAWIAŁ 
ZBIGNIEW MARECKI 

1 

Oęmm 

Muniek Staszczyk, m u z y k  
Nie należę do pesymistów i wyraże
nie „Polska w ruinie" to nadużycie. 
Z drugiej strony - przy istniejącym 
stanie edukacyjnym ludzie mają 
problem z pracą. Smutne jest, że 
muszą wyjeżdżać do tego Londynu 
czy Skandynawii. (...) Pawła (Kukiza-
red.) znam od wielu lat, znam jego 
charakter, jak go widzę w TV. to 
wiem. że się mentalnie nie zmienił. 
Zawsze miał w sobie trybuna ludo
wego i charakter rewolucjonisty. I on 
w tym jest szczery. Ale musi widzieć, 
że w otoczeniu każdego człowieka, 
który zbierze jakąś liczbę głosów, 
grupuje się ekipka, która ma swoje 
interesy. Nie może być to czyste, bo 
taka jest polityka. To, co Kukiz zrobił 
dobrego, to ją przewietrzył. Wszedł 
nowy prezydent i moim zdaniem, 
dobrze, że wszedł. Przeciwnicy mó
wią, że to prezydent-marionetka, ja 
bym jeszcze zaczekał z taką oceną. 
(...) Nie ulegam tej paranoi, że jak 
wygra PiS, to będzie taliban czy coś 
w tym stylu. Ani tej, że jak wygra PO, 
to zapanuje wieczna szczęśliwość. 
WWW.POLSKATIMES.PL 

Zdjęcie dnia 

Remontowany odcinek ulicy Szczecińskiej w Słupsku wymusza jazdę 
slalomęjn między ustawionymi tam pachołkami. Na te niedogodności 
utyskują kierowcy, ale wykonawca - firma Egida podkreśla, że to kwestia 
bezpieczeństwa. Remont powinien wkrótce się zakończyć. Jeśli dopisze 
pogoda, dziś i jutro układana będzie ostatnia warstwa nawierzchni. 
(OLO) 
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Aresztowania grapy 
zbrojnej ze Słupska 

Kandydaci 
na posłów chcą 
być bliżej ludzi 

wództwo jest matecznikiem 
Platformy Obywatelskiej. 

Docieranie do zwykłych lu
dzi to pomysł, który stosują 
także inni kandydaci na posłów 
w regionie. Na przykład Pioti 
Mueller, kandydat PiS na posła, 
od kilkunastu dni postępuje tak 
samo jak Andrzej Duda, prezy
dent RP. Wcześnie rano możne 
go spotkać przed zakładam 
pracy albo w centrum miasta, 
gdzie rozdaje słodycze, częstu
je kawą i rozmawia z ludźmi. 

Robert Biedroń 
podczas kampanii 
samorządowej był 
blisko ludzi. Teraz 

robią to inni 

My natomiast w jutrzejszym 
„Głosie" przedstawimy rozmo
w y  z kandydatami na posłów 
i senatorów, którzy zostali zwy
cięzcami naszych prawyborów. 

Przypomnijmy: najwięcej 
emocji dotyczyło głosowanie 
na kandydatów w okręgu wy
borczym na Sejm nr 26. Wygra
ła słupszczanka Katarzyna Bo
gusławska, kandydatka na po
sła Nowoczesnej.pl. Drugie 
miejsce zajął słupszczanin 
Piotr Muller z PiS, a trzecie - Do
rota Pyć z PO. 

Natomiast w okręgu wybor
czym do Senatu nr 62 prawy
bory wygrał Kazimierz Kleina, 
a w okręgu wyborczym do Se
natu nr 63 - Waldemai 
Bonkowski (PiS). • 
©® 

Po poniedziałkowych zatrzymaniach podejrzani o udział 
w związku zbrojnym zostali wczoraj aresztowani na trzy miesiące 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Mimo że do zatrzymań podej
rzanych doszło już w ponie
działek, nadzorująca śledztwo 
słupska prokuratura okręgowa 
dopiero wczoraj wydała oficjal
ny komunikat, który podpisał 
jej szef Marcin Włodarczyk. 

- Na terenie Słupska i okolic 
funkcjonariusze Centralnego 
Biura Śledczego Policji wspól
nie z funkcjonariuszami Ko
mendy Miejskiej Policji w Słup
sku przy udziale funkcjonariu
szy Specjalistycznych Podod
działów Antyterrorystycznych 
Policji Komendy Wojewódzltiej 
Policji w Gdańsku dokonali za
trzymania dziewięciu miesz
kańców Słupska podejrzanych 
o udział w zorganizowanej gru
pie przestępczej o charakterze 
zbrojnym - czytamy w komuni
kacie. 

Sąd aresztował wczoraj 
trzech podejrzanych (piszemy 
o tym na str. 1.), w tym dwóch 

OSÓB 
jest podejrzanych w sprawie 
popełniania poważnych 
przestępstw kryminalnych 

• Marcin K.. jeden z podejrzanych o kierownictwo w zorganizowanej grupie przestępczej 
o charakterze zbrojnym, po zastosowaniu wobec niego przez sąd tymczasowego aresztowania 

z zarzutami kierowania zorga
nizowaną grupą i zlecania 
większości przestępstw popeł
nionych przez pozostałych 
członków. 

Według prokuratury, grupa 
zajmowała się handlem bronią 
i narkotykami, które wprowa
dzała na rynek w znacznych 
ilościach. Jej członkowie brali 
udział w bójkach, w tym w po
rachunkach z użyciem niebez
piecznych narzędzi i broni, 
podpalali mienie. 

- Grupę rozbito dzięki 
wspólnym działaniom poli
cjantów CBŚP oraz funkejona-

Posiadanie i handel 
bronią, udział 

w bójkach, 
podpalenia, handel 

narkotykami 

riuszy Komendy Miejskiej Poli
cji w Słupsku - zaznacza proku
rator. 

Według ustaleń, zbrojna 
grupa działała na terenie Słup
ska od prawie roku. Policjanci 
i prokuratorzy wytypowali 

sprawców oraz zebrali przeciw
ko nim dowody. 

- Między innymi ujawniono 
i zabezpieczono broń palną 
i amunicję wykorzystywaną 
przez członków rozbitej grupy -
informuje prokurator okręgo
wy. - W sprawie nadal trwają 
czynności zmierzające do 
wyjaśnienia wszystkich czy
nów popełnionych przez gru
pę. # ©<E> 

O Na naszej stronie 
Zobacz film i zdjęcia z doprowadze
nia podejrzanych do sądu 
www.gp24.pl 

Bezpośrednie rozmowy z wy
borcami w centrum miasta-
to pomysł posła Zbigniewa 
Konwińskiego na ostatnie dni 
kampanii wyborczej. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Od wczoraj do przedwyborcze
go piątku na chodniku koło 
skrzyżowania ulic Sienkiewicza 
i Wojska Polskiego w Słupsku 
będzie stał namiot słupskiego 
posła Zbigniewa Konwińskiego 
(PO). Przez ten czas koło na
miotu poseł zamierza rozma
wiać ze słupszczami. 

Dziennikarzom to rozwiąza
nie natychmiast przypomniało 
chwyt Roberta Biedronia 
z kampanii przed wyborami sa
morządowymi, który dokład
nie w tym samym miejscu roz
stawił swój namiot, a jego zwo
lennicy i on sam rozdawali 
przechodzącym ludziom kawę, 
cukierki i ulotki przedwyborcze 
kandydata na prezydenta mia
sta. 

Teraz tak samo postępują 
zwolennicy i członkowie szta
bu posła Konwińskiego. Wśród 
tych ostatnich wczoraj zoba
czyliśmy m.in. wójta Potęgowa 
i innych znanych w regionie 
działaczy PO. 

Zapytany przez dziennika
rzy poseł Konwiński zapewniał, 
że nie obawia się rezultatów 
wyborów, mimo iż ostatnie 
sondaże, także na Pomorzu, 
pokazują, że poparcie dla PO 
maleje, choć nadal nasze woje

W skrócie 

SłUPSK/KONSUtTAOE 
Podziel się swoim zdaniem na temat 
planów nowego dworca autobusowego 
Słupski ratusz zapra
sza mieszkańców na pierw
sze konsultacje społeczne 
dotyczące węzła transporto
wego, czyli m.in. nowego 
dworca autobusowego. 
Odbędą się w piątek o godzi
nie 15 w ratuszu, sala 212. 
W trakcie spotkania zostaną 
zaprezentowane drogowe 
plany sytuacyjne, część kon
strukcyjna i część architek

toniczna. Węzeł transporto
wy, czyli m.in. nowy dwo
rzec autobusowy zlokalizo
wany ma być od strony ulicy 
Sobieskiego i powiązany 
tunelem z dotychczasowym 
dworcem i ulicą Wojska Pol
skiego. Węzeł ten ma być 
dostępny dla wszystkich 
przewoźników regionalnych 
i międzymiastowych. 
(NIK) 
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Wyrazy współczucia 
Koleżance 

Marii Maksimowicz 
z powodu śmierci 

Męża 

pracownicy i emeryci 
WZSP w Słupsku 

Chcesz zlecić nekrolog lub kondolencje? 

Biuro Ogłoszeń „ Głos Pomorza" 
ul. Henryka Pobożnego 19 

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

Dnia 12 października 2015 r. odeszła od nas 

Danuta Fałaga 
Wspaniała koleżanka, wieloletni, nieoceniony 

oraz oddany dzieciom pedagog i wychowawca. 
Pani Oldze Fałaga oraz Rodzinie 

składamy wyrazy głębokiego współczucia. 
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, koleżanki i koledzy 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że 13 października 2015 roku 

odszedł na zawsze nasz Mąż, Ojciec i Brat 

ś+pWojciech Przybylski 
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 15 października br. 

o godz. 14.50 na Starym Cmentarzu w Słupsku. 
Pogrążeni w smutku żona i dzieci 
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Druga pracownia 
tomograficzna 
w szpitalu 

Katastrofa osądzona: 
więzienie i nawiązka 
# Wczoraj sąd rejonowy wydał wyrok przeciwko Pawłowi W., który 
po pijanemu wjechał w skrzynkę gazową na ul. Krasińskiego 

Zdrowie 

Drugą pracownię tomogra-
ficzną otwarto w słupskim 
szpitalu. Teraz w razie awarii 
aparatu pacjenci nie będą już 
wożeni do innych miast. 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Prawie rok temu słupski szpital 
uzyskał fundusze, ponad 3 min 
zł, od Ministerstwa Zdrowia 
na nowy tomograf komputero
wy. Sprzęt zakupiono i od kilku 
miesięcy pracuje w dotychcza
sowej pracowni tomografii 
komputerowej zakładu diagno
styki obrazowej słupskiego 
szpitala. 

Postanowiono jednak wyko
rzystać i dotychczasowy, po-
nadczteroletni dziś tomograf 
64-rzędowy, który spełnia 
wszystkie wymagania. Po to, by 
w razie awarii sprzętu pacjenci 
nie musieli być przewożeni ka
retką czy helikopterem na diag

nostykę do innych szpitali, jak 
bywało wcześniej, i by odciążyć 
jedyną dotąd pracownię. 

- Dziennie wykonujemy 
w niej po 60 badań, często pra
cując do godziny 22. To 
dyskomfort dla pacjentów, 
z których wielu jest przyjezd
nych - mówi Iwona Pawłowska-
-Stojcev, kierownik ZDO. 

Nowa pracownia powstała 
na parterze szpitala w starych 
magazynach. Jej projekt, budo
wa i specjalistyczne wyposaże
nie kosztowały 350 tys. zł. 

W dotychczasowej pracow
ni, na piętrze, na nowocześniej
szym, 128-rzędowym tomogra
fie badani będą pacjenci wyma
gający pilnej interwencji, poda
nia kontrastu, z bardziej skom
plikowanymi schorzeniami, 
których diagnostyka wymaga 
większej dokładności. Na dole 
będą badani inni pacjenci am
bulatoryjni ze skierowaniami. 

Szpitalowi udało się również 
wynegocjować niewielkie pod
niesienie kontraktu na badania 
tomograficzne. • ©® 

otwarcie zaproszono wicemarszałek Hannę Zych-Cisoń 

Słupsk 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Na dwa lata i trzy miesiące kary 
więzienia bez zawieszenia, pięć 
lat zakazu kierowania pojazda
mi i 100 tysięcy złotych nawiąz
ki dla towarzystwa ubezpiecze
niowego został skazany 34-let-
ni Paweł W. Oskarżony odpo
wiadał za jazdę po pijanemu 
i spowodowanie wybuchu ga
zu w kamienicy przy ul. Krasiń
skiego 14 w Słupsku w kwietniu 
2013 roku. 

Paweł W. wjechał po pijane
mu fordem mondeo w skrzyn
kę gazową i uszkodził przyłą
cze gazu. Według słupskiej pro
kuratury rejonowej nieumyśl
nie spowodował zdarzenie, 
które zagrażało zdrowiu i życiu 
wielu osób oraz mieniu w wiel
kich rozmiarach. Dlatego, że 
uderzenie w przyłącze spowo
dowało rozszczelnienie insta
lacji gazowej. Gaz zaczął się 
ulatniać i nastąpił wybuch. Eks
plozja doprowadziła do pożaru 
i zawalenia się ściany domu. 

W mieszkaniach przebywa
ło wtedy 23 z 25 zamieszkałych 
tam lokatorów. Nikt nie zginął, 
ale dziesięć rodzin straciło dach 
nad głową. 

Po uderzeniu w skrzynkę 
oskarżony odjechał z pasażer
ką z miejsca zdarzenia. W chwi
li zatrzymania w jego mieszka
niu przez policję miał w organi
zmie 1,75 promila alkoholu. 

Prokuratura domagała się 
trzech lat więzienia. Obrona -
by oskarżonego nie karać wię
zieniem. 

• Paweł W., nieprawomocnie skazany za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, nie przyszedł 
wczoraj do sądu na ogłoszenie wyroku. Wcześniej w czasie procesu przepraszał pokrzywdzonych 

100 
TYSIĘCY ZŁOTYCH 
ma zapłacić oskarżony 
towarzystwu 
ubezpieczeniowemu 

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

Sąd jednak uznał, że żółta 
skrzynka gazowa jest pow
szechnie znanym elementem 

instalacji, a oskarżony jako 
uczestnik ruchu drogowego 
po kolizji miał obowiązek bez
zwłocznie usunąć zagrożenie. 
Natomiast uszkodzenia przodu 
jego auta wskazują na to, że kie
rowca widział, w jaki obiekt 
uderzył. 

Sąd zmienił kwalifikację 
prawną czynu, uznając, że 
oskarżony nie tylko doprowa
dził do eksplozji, ale wręcz spo
wodował katastrofę w ruchu 
lądowym. Sędzia Joanna 
Hetnarowicz-Sikora wzięła 
pod uwagę fakt, że Paweł W. nie 
był karany i przez dwa lata 
trwania procesu nie naruszył 
prawa. Także to, że działał nie
umyślnie, bo nie chciał niesz
częścia wybuchu gazu, pożaru 
i zawalenia się kamienicy. Sę-

Roszczenia cywilne 
przekraczają kwotę 

miliona złotych. 
Oskarżony musi je 

spłacić 

dzia zwróciła też uwagę, że 
oskarżonego czeka obowiązek 
naprawienia szkody. 

- To jest kara i konsekwencja 
czynu, która będzie go obciąża
ła do końca jego dni - podsumo
wała sędzia. • ©® 

O Na naszej stronie 
Jeśli chcesz podyskutować o tej 
sprawie, wejdź na: 
forum.gp24.pl 

Matematyka razem z robotami na konferencji w Słupsku 
Nauka 

Za tydzień, 23 października 
w Słupskim Inkubatorze Tech
nologicznym odbędzie się 
konferencja O d  Matematyki 
do Automatyki". 

Wojciech Frelkhowski 
wojciech.frelichowski@gp24.pl 

Konferencja jest nawiązaniem 
do Roku Matematyki na Pomo
rzu. Przedsięwzięcie skupia fir
my z branży przemysłowej oraz 
przedstawicieli świata nauki 
z największych uczelni wyż

szych z województwa pomor
skiego. 

Spotkanie ma być połącze
niem wiedzy teoretycznej 
z praktyką. Organizatorzy chcą 
pokazać, że matematyka obec
na jest wszędzie i ma wiele za
stosowań w przemyśle. Uczest
nicy będą mogli wysłuchać 30-
-minutowych prelekcji oraz 
wziąć udział w wielu warszta
tach z zagadnień automatyki, 
robotyki i systemów wizyjnych. 

Konferencja rozpocznie się 
o godz. 10.30 w auli Słupskiego 
Inkubatora Technologicznego 
przy ul. Portowej 13B. Pierw
szym punktem spotkania bę

dzie panel dyskusyjny (w godz. 
10.45-U.30), w którym wezmą 
udział: Mirosław Kamiński, 
prezes Pomorskiej Agencji Roz
woju Regionalnego SA, dr hab. 
prow. nadzw. Grażyna Kwieciń
ska z Akademii Pomorskiej, dr 
inż. Jacek Czyżewicz z Politech
niki Gdańskiej, Krzysztof Pióro, 
prezes spółki Plast-Box, Marek 
Rozpędowski, dyrektor Omron 
i Łukasz Szczepkowski z firmy 
KUKA. Panel poprowadzi Ma
rek Łangowski, prezes spółki 
TMALabs. 

W godz. 11.30-12 o nowych 
możliwościach finansowania 
innowacji ze środków UE opo

wie Andrzej Marszka ze spółki 
Euro Lider Group. 

Od godz. 12 do 15.30 trwać 
będą prelekcje oraz warsztaty 
tematyczne. M.in. będzie moż
na zobaczyć pokaz robotów 
Scara i Delta Omron, robotów 
sześcioosiowych KUKA i robo
tów kartezjańskich (maszyny 
do przenoszenia materiałów 
na liniach produkcyjnych) TMA 
Robots. Są to pierwsze tego ty
pu roboty w Polsce, które otrzy
mały wyróżnienie podczas te
gorocznych XIX Międzynaro
dowych Targów Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych i Gumy 
Plastpol20i5. 

Prelekcje będą dotyczyć za
stosowaniu robotów w eduka
cji, platformy automatyki Sys-
mac jako kompleksowego roz
wiązania automatyzacji ma
szyn, aplikacji z robotami KU
KA, a także matematyki w roz
poznawaniu obrazu, pomiarów 
i obliczeń do zwiększania wy
dajności śmieciarki oraz zasto
sowań w przemyśle robotów 
kartezjańskich. 

Organizatorami konferencji 
są Słupski Inkubator Technolo
giczny zarządzany przez Po
morską Agencję Rozwoju Re
gionalnego SA oraz Operator 
Pracowni Automatyki, Roboty

ki i Systemów Wizyjnych w SIT 
- spółka TMA LABS. 

Wsparciem merytorycznym 
konferencji „Od Matematyki 
do Automatyki" będą firmy: 
OMRON Electronics, producent 
zaawansowanych systemów 
automatyki przemysłowej 
i ekspert w zakresie ich zasto
sowań w dziedzinie automaty
ki zakładów i automatyzacji 
maszyn, a także KUKA Roboter 
CEE GmbH - wiodący produ
cent robotów przemysłowych, 
zajmujący pierwsze miejsce 
w branży automotive na świe
cie. e 
©o 
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19 października (poniedziałek) w Słupsku wystąpi zespół Stare Dobre Małżeństwo. 
Dla czytelników „Głosu Pomorza" mamy wejściówki na koncert, 
więcej str. 26 

Słupsk 

Słupska rewolucja 
z poślizgiem 

Do listopada przeciągną się prace nad tzw. rewolucją transportową 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Kosztem 38 milionów złotych 
w ciągu ostatnich miesięcy zro
biono sporo, aby poprawić tran
sport w mieście. To m.in. re
mont skrzyżowania na ul. 
Szczecińskiej, wprowadzenie 
systemu dynamicznej informa
cji pasażerskiej, modernizacja 
ścieżek rowerowych i wreszcie 
zakup nowych autobusów. 

Chodzi o projekt „Wzrost 
atrakcyjności systemu tran
sportu zbiorowego na obszarze 
miasta Słupska", czyli tzw. re
wolucję transportową. Projekt 
powinien się już kończyć, ale 
po ostatnich aneksach do umo
wy został przedłużony. Wstęp
ną zgodę wyraził marszałek 
województwa, który na całość 
projektu przeznaczył 23 milio
ny złotych unijnej dotacji. Mia
sto dzięki oszczędnościom 
poprzetargowym zamierza wy
remontować dodatkowe pero
ny autobusowe. Początkowo 
mówiono o 20 przystankach, 
jednak dziś ta liczba skurczyła 
się do 12. Powód? 

- Wzrost kosztów, który wy
musiła wymiana podbudowy 
przystanków i zmiany w pro
jekcie - tłumaczy Marek 
Biernacki, wiceprezydent Słup
ska i przyznaje, że choć wyre
montowanych zatok autobuso
wych będzie mniej, to będą 
trwalsze. 

I j »  

• Do połowy grudnia tego roku trzeba rozliczyć dotację z urzędu 
marszałkowskiego. Natomiast roboty potrwają do 30 listopada 

rv 
Jak zapewniają 

urzędnicy, 
rozliczenie tej 

inwestycji będzie 
proste 

Na dodatkowe prace Słupsk 
uzyskał czas do końca listopa
da. Do tego terminu powinny 
zakończyć się też odbiory udo
stępnionego już dla ruchu 
skrzyżowania ulicy Szczeciń
skiej z Sobieskiego. Jednak wię
cej czasu na ekstra roboty bu
dowlane oznacza mniej na roz

liczenie unijnego wsparcia. 
W tym ostatnim przypadku da
ta graniczna to 15 grudnia. 
Jeśli urzędnicy miejscy nie 
zmieszczą się w tym terminie, 
istnieje obawa straty dofinan
sowania. 

- Rozliczenie przystanków 
będzie proste. Z naszej strony 
wystarczy kilka dni - zapewnia 
Marek Biernacki. - Pozostałe 
sprawy są już w toku. Dłużej 
trwają procedury w urzędzie 
marszałkowskim, ale spróbuje
my się dogadać. Faktycznie 
aneksowaliśmy projekt i prze
suwaliśmy termin realizacji in
westycji, ale w niektórych przy
padkach opóźnienia były celo
we. Tak było w przypadku 
skrzyżowania ulicy Szczeciń
skiej z Sobieskiego. Chodziło 
o to, aby najpierw zakończyć 
przebudowę ulicy Małcużyń-
skiego, która miała odciążyć 
zamknięty odcinek ulicy Sobie
skiego. Nie chcieliśmy zakorko
wać miasta. 

Przypomnijmy, że rewolucja 
w słupskim transporcie pier
wotnie miała mieć o wiele 
skromniejszy charakter, a cały 
projekt miał się zamknąć kwo
tą 15 milionów złotych. Projekt 
rozrósł się, kiedy Urząd Mar
szałkowski Województwa Po
morskiego zgodził się na prze
kazanie pieniędzy na ten cel 
z niewykorzystanej dotacji 
na słupski akwapark. Kolejny 
planowany etap to budowa wę
zła przesiadkowego przy dwor
cu PKP. • 
©<D 

Nocna ogrzewalnia 
jest już czynna 

Otwarto już ogrzewalnię dla 
osób bezdomnych przy uL 
Przemysłowej. To jedno 
z miejsc, gdzie potrzebujący 
mogą szukać schronienia. 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

- Ponieważ temperatury są co
raz niższe, uruchomiono ogrze
walnię dla bezdomnych 
przy ul. Przemysłowej 33. Jest 
czynna codziennie w godz. 18-
-8. Przypominam, że nie moż
na tam spożywać alkoholu 
- poinformowała Krystyna 
Danilecka-Wojewódzka, wice
prezydent Słupska. 

W ogrzewalni w godz. 10 -
-14 funkcjonuje punkt sanitar
ny, świetlica dzienna, punkt in
formacyjny. 

Osoby bezdomne mogą też 
szukać pomocy m.in. w Miej
skim Ośrodku Pomocy Rodzi

nie w Słupsku przy ul. Słonecz
nej 15 D (tel. 59 840 20 84), 
w Towarzystwie Pomocy im. 
św. Brata Alberta, które prowa
dzi schronisko przy ul. Gdyń
skiej 13 A (tel. 59 840 42 70) 
i noclegowni przy ul. Leśnej 6 
w Słupsku (tel. 59 84 29 445). 

Osobom bez dachu nad gło
wa pomagają też Dom Inter
wencji Kryzysowej przy ul. Wol
ności 3 w Słupsku, prowadzony 
przez Oddział Rejonowy Pol
skiego Czerwonego Krzyża 
(to placówka całoroczna, za
pewniająca schronienie bez
domnym kobietom i dzieciom) 
oraz Ośrodek Resocjalizacji Sto
warzyszenia Solidarni „Plus" 
w Gajkach świadczący opiekę 
stacjonarną i wsparcie terapeu
tyczne osób wykluczonych i za
grożonych wykluczeniem spo
łecznym. Natomiast Caritas Pa
rafii pw. św. Jacka przy ul. 
Niedziałkowskiego 7 udziela po
mocy żywnościowej i rzeczowej 
osobom dotkniętym ubó
stwem. • ©® 

Uniwerek dla dzieci 
Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Przedsiębiorczości działająca 
przy Centrum Edukacyjnym 
Technik w Słupsku zaprasza 
dzieci w wieku 6-12 lat na zaję
cia Pomorskiego Uniwersytetu 
Dziecięcego. 

- Proponujemy dzieciom 
ciekawe wykłady, warsztaty, 
wspólną zabawę - również po
przez integrację z uczestnikami 
Pomorskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku - mówi Edyta 
Magińska, dyrektor do spraw 

doskonalenia i kształcenia kadr 
w CE Technik. - Pierwszy wy
kład dla małych studentów od
będzie się już w dniu inaugura
cji naszego roku akademickie
go 24 października i będzie 
na temat bezpieczeństwa dzie
ci i młodzieży. 

Udział w wykładach w cza
sie jednego semestru kosztuje 
50 złotych. Uczelnia przygoto
wuje jednak też i inne zajęcia 
dla uczniów, m.in. sportowe 
i taneczne. Szczegóły 
na stronie internetowej: 
www.technik.slupsk.pl. # ©<E> 

Akcja: Czuję się bezpiecznie we własnym domu 
de wszystkim do seniorów 
i osób samotnych. Jednak każ
dy, kto był zainteresowany, 
choćby w celu późniejszego po
instruowania osób starszych 
w swojej rodzinie, mógł wziąć 
w nich udział. 

Spotkanie poprowadziły 
policjantki z komendy w Słup
sku - komisarz Elżbieta Rychert 
i sierżant sztabowy Marzena 
Sopolińska. - To doświadczone 
funkcjonariuszki - dodaje Ro
bert Czerwiński, rzecznik pra
sowy słupskiej policji. 

Starsze osoby są wyjątkowo 
narażone na oszustwa. Mimo 
ciągłych apeli w mediach, by 

Słupsk 

Miejska Biblioteka Publiczna 
we współpracy z policją zorga
nizowała spotkanie dla osób 
będących potencjalnymi ofia
rami oszustw „na wnuczka". 

Aleksandra Chacińska 
aleksandra.chacinska@gp24.pl 

Wczoraj w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej odbyło się spotkanie 
mające na celu wyjaśnienie 
technik, którymi kierują sie 
oszuści wyłudzający pieniądze. 
Zajęcia były skierowane prze-

• Policja ma nadzieję, że dzięki takim spotkaniom i ciągłemu 
mówieniu o niebezpieczeństwie ilość oszukanych spadnie 

uważać i nie dać się nabrać 
na telefoniczne anonse, licz
ba kradzieży na tzw. wnuczka 
czy policjanta wcale nie spada. 

Prowadzący zaprezentowali 
mechanizmy działania oszu
stów i podpowiedzieli, jak nie 
stać się ofiarą kradzieży. # ©® 

na 
kuchnię m.in. 

pyszny staropolski żurek 
i pierogi własnego wyrobu 

Zajazd „Leśny Staw 
Runowo- przy drodze krajowej numer 6 
(245 kilometr) 
76-230 Potęgowo 8 i 
%ł. 508-32M9* ^ " 1% 
e-maił: iesnyxstaw@wp.pl 
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Żałuję, że Andrzej Duda zawetował ustawę o uzgadnianiu płci. Gdyby jej nie zawetował, to Zjednoczona Lewi-
• ca nie musiałaby wystawiać pani Nowackiej, bo Miller albo Palikot w trybie błyskawicznym zmieniliby płeć. 

Paweł Kukiz (źródło: „Super Express") 

Burzliwy Dzień Nauczyciela 
Premier Ewa Kopacz chwaliła się sukcesami 

rządu w oświacie podczas ostatnich 10 lat 
# Protestujący nauczyciele domagali się spotkania 
z szefową rządu, która zignorowała ich żądania 

Warszawa 

Leszek Rudziński 
leszekrudzinski@polskapress.pl 

Niespokojnie minął w stolicy 
tegoroczny Dzień Edukacji Na
rodowej. Tuż po zakończeniu 
oficjalnych obchodów w Kan
celarii Prezesa Rady Ministrów 
przed jej gmachem zgromadzi
li się niezadowoleni przedsta
wiciele oświaty. 

- Praca nauczycieli w Polsce 
zasługuje na najwyższy szacu
nek i docenienie, także jeśli 
chodzi o wynagrodzenia, dlate
go w ostatnich latach staraliśmy 
się robić co możliwe w ramach 
budżetu - mówiła premier Ewa 
Kopacz w środowe przedpo
łudnie podczas oficjalnych uro
czystości. 

Szefowa rządu podkreślała, 
że w ciągu ostatnich 10 lat bud
żet na oświatę zwiększył się 
z 25 do 40 mld zł. - W tym sa
mym czasie liczba uczniów 
spadła o 23 proc., nauczycieli 
wykonujących czynny zawód 
- o 11 proc. - mówiła Kopacz. 

Te argumenty nie trafiły 
do przedstawicieli nauczyciel
skich związków zawodowych 
i pozostałych pedagogów, któ
rzy o godz. 13.00 rozpoczęli 
ogólnopolski protest przed 
gmachem kancelarii. 

Rozległy się dźwięki trąbek, 
gwizdków i syren, powiewały 
flagi związkowe, plakaty i tran
sparenty oraz czarne baloniki 
z napisem „SOS dla oświaty". 

Według organizatorów 
w manifestacji wzięło udział 

około 15 tys. nauczycieli i pra
cowników oświaty. Nie zabra
kło m.in. prezesa Związku Nau
czycielstwa Polskiego (ZNP) Sła
womira Broniarza, przewodni
czącego Sekcji Krajowej Oświa
ty i Wychowania NSZZ „S" Ry
szarda Proksy oraz wiceprze
wodniczącej Teresy Misiuk. 

Związkowcy złożyli petycję 
adresowaną do premier Ewy 
Kopacz. - Wiemy już, że z mini
ster Joanną Kluzik-Rostkowską 
nie mamy o czym rozmawiać. 
Nasza obecność tutaj świadczy 
o tym, że nie wykonuje ona do
brze swoich obowiązków 
- oświadczył Sławomir Bro-
niarz. W petycji szefowie 
związków podkreślili, że po raz 
pierwszy od wielu lat członko
wie dwóch związków zawodo
wych działających w oświacie 
protestują razem. 

Nauczyciele 
podkreślali, że ich 
postulaty są od lat 
ignorowane przez 

rządzących 

- Od wielu miesięcy staramy 
się nawiązać kontakt z władza
mi oświatowymi i władzami 
naszego państwa - powiedział 
Agencji Informacyjnej Polska 
Press (AIP) Witold Woźniak, 
członek prezydium małopol
skiego ZNP. - Do tej pory nie 
uzyskaliśmy nawet informacji, 
że nas się lekceważy. W związ
ku z tym nasze święto zamieni

szkół w prywatne ręce, bez 
względu na liczbę uczniów 
- podkreśliła. 

Dzień Nauczyciela nie um
knął głównym postaciom sce
ny politycznej. 

Beata Szydło, kandydatka 
na premiera z ramienia Prawa 
i Sprawiedliwości, złożyła pe
dagogom życzenia z okazji ich 
święta. - Dziękuję, że każdego 
dnia, ucząc młodzież i dzieci, 
budujecie naszą przyszłość. Ży
czę wam, żeby wasz zawód da
wał wam satysfakcję, żebyście 
mieli poczucie, że jesteście sza
nowani - mówiła Szydło. 

Wiceprezes PiS podkreśliła, 
że zawód nauczyciela jest bar
dzo trudny, wymaga ciągłego 
dokształcania się i powinien 
być doceniany nie tylko spo
łecznie, ale też finansowo. 

Z kolei Ryszard Petru, szef 
Nowoczesnej, chciał przemó
wić w środę przed warszaw
skim Liceum im. Jana Zamoy
skiego, by przedstawić przyby
łym tam dziennikarzom swoje 
propozycje zmian w Karcie 
nauczyciela. Lider Nowoczes
nej nie zdołał jednak tego zro
bić, gdyż konferencję zakłócili 
działacze partii KORWiN. 

Nauczyciele z obydwu 
związków zawodowych pod
czas środowego protestu do
magali się zwiększenia nakła
dów na edukację, podwyżek 
płac pracowników oświaty, 
przeciwdziałania prywatyzacji 
edukacji oraz zahamowania 
procesu łamania prawa przez 
niektóre samorządy prowadzą
ce szkoły.# 
©® 

» W Dzień Nauczyciela po raz pierwszy od lat protestowali wspólnie pedagodzy z Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność" oraz przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego 

liśmy w dzień nauczycielskie
go protestu - dodaje. 

Związkowiec przypomina, 
że postulaty złożone podczas 
protestów 18 kwietnia i 26 ma
ja br. kierowane do minister 
edukacji Joanny Kluzik-Rost-
kowskiej i premier Ewy Kopacz 
„nie zostały zauważone". - Na
stępnym krokiem będzie strajk 
- być może nawet generalny 

- nauczycieli - mówił Woźniak, 
podkreślając, że nie można 
przewidzieć, kiedy on nastąpi, 
gdyż „nauczyciele są zbyt od
powiedzialni, aby podjąć pro
test kosztem uczniów". 

- Nasza akcja nie jest skiero
wana przeciwko jakiejkolwiek 
partii i nie ma dla nas znacze
nia, że robimy ją tuż przed wy
borami parlamentarnymi. Roz

poczęliśmy spór z naszym rzą
dem i jest to kontynuacja tego 
spotu - powiedziała AIP Agata 
Busłajew, wiceprezes okręgu 
mazowieckiego ZNP. Jako suk
ces dotychczasowych prote
stów (manifestacja 20 listopa
da ub.r.) wymienia wycofanie 
niektórych zapisów o ustawie 
oświaty. - W ten sposób zablo
kowaliśmy przechodzenie 

Kompromitacja ABW z polskim dżihadystą. Wyjechał z kraju... 
Warszawa 

Mimo wiedzy o działalności 
Adama al N. ABW nie 
przeszkodziła mu w swo
bodnym opuszczeniu Pol
ski. Teraz al N. grozi Euro
pejczykom 

Tomasz Maskota 
tomasz.plaskota@polskapress.pl 

Adam al N., Polak walczący 
w szeregach Państwa Islam
skiego został zatrzymany 
w Jordanii. Agencja Bezpie
czeństwa Wewnętrznego zlek

ceważyła jego zaangażowanie 
po stronie dżihadystów mimo 
że posiadała wiedzę na ten te
mat. 

Informację o zatrzymaniu 
Adriana al N. jako pierwsze 
opublikowało radio RMF FM. 
Błędnie podało jednak jego 
imię. Zatrzymany bojownik 
ISIS z Polski nosi bowiem imię 
Adam, ustaliła Agencja Infor
macyjna Polska Press. 

Informacji o zatrzymaniu 
ABW nie chce potwierdzić. 

- ABW w żaden sposób nie 
może odnieść się do medial
nych doniesień o rzekomym 
zatrzymaniu polskiego oby

watela w Jordanii - odpowia
da płk Maciej tarczyński. 

- Polskie służby wiedziały, 
że Adam al N. walczył po stro
nie dżihadystów, ale praktycz
nie nic z tym nie zrobiły - mó
wi Witold Gadowski, dzienni
karz i autor filmów dokumen
talnych. - ABW dostała precy
zyjne informacje o nim 
od służb niemieckich. Był 
trzykrotnie deportowany 
przez Niemców w konwoju 
pod eskortą do Świecka. Dwu
krotnie polskie służby kom
pletnie zlekceważyły te infor
macje. Al N. spokojnie poje
chał ze Świecka do Warszawy. 

Za trzecim razem zjawili się 
u niego funkcjonariusze ABW. 
Próbowali go przesłuchać, 
próbowali go śledzić, ale on im 
się cały czas wymykał, śmiał 
się z nich i ich śledztw. Posta
wili mu zarzut służby w obcej 
formacji wojskowej, myląc 
nazwę formacji. Walczył 
w Ahrar al Sham, dostał zarzu
ty za Ansar al Sham, a to dwie 
różne formacje. Raz miał prze
szukanie w domu. W końcu 
bez przeszkód wyjechał z Pol
ski. 

W filmie „Insha Allah -
Krew męczenników", zreali
zowanym przez Badowskiego, 

M. Króla i M. Grabysę, Adam 
al N. jest jednym z rozmów
ców. Opowiada, że jest obywa
telem Polski, urodzonym 
w Niemczech. Jego matka jest 
Polką, ojciec Jordańczykiem. 
Mieszkał pod Warszawą. Od 15 
roku życia studiował islam, 
w Niemczech zetknął się 
z salafitami, islamskimi rady
kałami. Przeszedł szkolenie 
wojskowe w obozie 
pod Aleppo, złożył przysięgę, 
służył w kilku formacjach woj
skowych ISIS, m.in. w Dawla 
Islamiya. 

- Zostanę w Państwie Islam
skim i będę służył moim bra

ciom. Zwyciężymy, dojdziemy 
do Rzymu i na Placu Świętego 
Piotra będziemy urządzać ma
sowe egzekucje niewiernych 
- ostrzega w wywiadzie 
dżihadysta z Polski. 

Po publikacji tego wywia
du, W. Gadowski i M. Król by
li przesłuchiwani przez ABW. 

Mimo wiedzy o działal
ności Adama al N. ABW nie 
przeszkodziła mu w swobod
nym opuszczeniu Polski. To 
skandal, bo prokuratura Pra
ga Południe postawiła mu za
rzut służby w obcych forma
cjach wojskowych. 
• 
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Wypowiedź przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera o tym, że Rosję powinno się 
traktować jako równorzędnego partnera, jest co najmniej zaskakująca. 
Prezydent Rumunii Klaus lohannis 

Świat 

aanm* 
Silvio Berlusconi chciał zapobiec 
amerykańskiej inwazji w Iraku w2003 roku 

Były premier Włoch Silvio 
Berlusconi i ówczesny prezy
dent USA George W. Bush od
byli wiele lat temu trudną roz
mowę. Berlusconi udał się 
do Waszyngtonu 30 stycznia 
2003 r., mając nadzieję, że 
przekona prezydenta Busha 
do odwołania decyzji o rozpo
częciu inwazji na Irak. 
W przyszłym tygodniu ukaże 
się książka, z której dowie
dzieć się mamy więcej faktów 
związanych z karierą politycz
ną Silvia Berlusconiego. AIP 

* 79-łetni Berlusconi odkrywa 
nieznane karty ze swego życia 

Seksizm nie omija 
nawet Hollywood 
Gwiazda „Igrzysk śmierci" 
Jennifer Lawrence żali się 
na Hollywood. Ulubienica na
stolatek, choć jest obecnie naj
lepiej zarabiającą aktorką 
świata, narzeka, że jej zarobki 
są niższe od tych, które dosta
ją jej koledzy z planu. „Zbyt 
szybko poddawałam się 
przy negocjowaniu stawki. 
Chciałam być miła, chciałam, 
żeby wszyscy mnie lubili" 
- tłumaczyła Lawrence. 
AIP 

staw* zjapwocgoNt 
Kot z Polski podbija 
widownię w USA 
„Kocidrapka", czyli 8-minuto-
wa bajka ze Studia Filmów Ry
sunkowych w Bielsku-Białej, 
trafiła do konkursu głównego 
trzech festiwali w USA. 
„Kocidrapka" to bajka adreso
wana do najmłodszych wi
dzów. Opowiada o perype
tiach kota, który pozostał 
w opuszczonym przez ludzi 
domu po tym, jak przez śro
dek posesji wybudowano au
tostradę. AIP 

3 min euro za głowę 
prezydenta Syrii 
Przywódca syryjskiego odga
łęzienia Al-Kaidy - Al-Nusra 
- Mohamad al-Golani ofiaruje 
3 min euro osobie, która zabi
je prezydenta Syrii Baszara al-
-Asada. 2 min euro miałyby 
powędrować do tego, kto zli
kwiduje przywódcę libańskie
go Hezbollahu szejka Hasana 
Nasrallaha. Al-Golani dodał, 
że zapłaci zabójcy, nawet jeśli 
okaże się członkiem rodziny 
syryjskiego prezydenta. AIP 

Lód na Antarktydzie 
nie przetrwa wieku? 
Międzynarodowy zespół nau
kowców opublikował właśnie 
raport, z którego wynika, że 
do 2050 r. topnienie lodu 
na powierzchni Antarktydy 
ma być dwukrotnie bardziej 
intensywne. Lód może się 
rozpuścić w mniej niż sto lat. 
Doprowadzi to do znacznego 
podniesienia się poziomu oce
anu. To zaś może spowodo
wać zalanie części obszaru lą
dowego zamieszkanego przez 
ludzi. AIP 

Koniec świata 
w drogim bunkrze 
Kiedy nadejdzie koniec, boga
cze skryją się w luksusowym 
schronie. Taką możliwość za
pewni im pewien amerykań
ski przedsiębiorca, którego 
zdaniem magnaci nie powinni 
obniżać swoich standardów. 
Nawet w obliczu apokalipsy. 
Robert Vicino za 23 tys. euro 
pozwoli bogaczom skryć się 
przed zombi czy też przecze
kać atak nuklearny, popijając 
martini. AIP 

Poleciały głowy po 
krwawym zamachu 
Szef stołecznej policji oraz 
szefowie służb specjalnych 
Turcji zostali zawieszeni 
w obowiązkach. To efekt nie
dawnego zamachu terrory
stycznego w Ankarze, który 
pochłonął 97 ofiar, 200 osób 
zostało rannych. Odwiedzając 
w środę miejsce zamachu, tu
recki premier oświadczył, iż 
w masakrę mogą być zamie
szani dżihadyści i kurdyjscy 
radykałowie. AIP 

Rosja; nie nasz pocisk 
zestrzelił boeinga 

Mimo ewidentnych dowodów na to, że malezyjskiego boeinga 777 
strąciła rosyjska rakieta Buk, Moskwa temu stanowczo zaprzecza 

Sylwia Arlak 
s.arlak@polskatimes.pl 

Międzynarodowa komisja 
śledcza badająca katastrofę 
malezyjskiego boeinga 
na Ukrainie ukryła przed stro
ną rosyjską wiele istotnych da
nych - powiedział w środę 
na specjalnie zorganizowanej 
konferencji prasowej wiceszef 
Federalnej Agencji Transportu 
Lotniczego Oleg Storczewoj. 
Rosja oficjalnie neguje holen
derski raport na temat zeszło
rocznej katastrofy. 

To wyprodukowana w Ro
sji i odpalona prawdopodob
nie przez wspieranych przez 
Moskwę separatystów rakieta 
Buk, jak ustalili holenderscy 
śledczy, zabiła pilotów i prze
cięła na pół malezyjskiego bo
einga. 

Holendrzy przez kilka mie
sięcy drobiazgowo badali oko
liczności katastrofy. Udało im 
się w dużym stopniu zrekon
struować wrak maszyny, dy
sponowali zeznaniami świad
ków, zaprzęgli do pomocy naj
nowocześniejsze technologie 
i najlepszych ekspertów. Mimo 
tych twardych dowodów, Mos
kwa wciąż jednak zaprzecza 
faktom i jej oficjalne stanowi
sko jest takie: Rosja nie odpo
wiada za ubiegłoroczną kata
strofę. 

Moskwa uparcie powtarza, że winni strącenia boeinga byli Ukraińcy, którzy wykorzystali 
do tego zestaw rakietowy używany jeszcze w czasach ZSRR 

Jak argumentował w środę 
Storczewoj, przed stroną rosyj
ską ukryto ważne dane o tym, 
że na miejscu katastrofy zosta
ły rzekomo znalezione frag
menty rakiety zestawu Buk. 

- Dowiedzieliśmy się o tym 
dopiero podczas ostatniego 
spotkania w sierpniu, gdy po
wiedziano, że kolejnych spot
kań już nie będzie i żadne uwa
gi nie będą przyjmowane - mó
wił wiceszef Federalnej Agencji 
Transportu Lotniczego cyto
wany przez sputnik.news. Pod
kreślił jednocześnie, że Rosja 

została odsunięta od śledztwa. 
- Pomimo opublikowania osta
tecznego raportu przez Holen
drów kontynuujemy badanie 
- dodał Storczewoj. Podkreślił, 
że Rosja zwróciła się już 
do Międzynarodowej Organi
zacji Lotnictwa Cywilnego, by 
oceniła holenderski raport. 

Stanowiska Moskwy bronił 
też przedstawiciel koncernu 
Ałmaz-Antej, producenta ra
kiet Buk, który podkreślał, że 
brak charakterystycznych usz
kodzeń o kształcie motyli 
na malezyjskim boeingu wy

klucza udział rosyjskiego 
sprzętu w tej katastrofie. Dodał 
też, że rosyjskie wojska nie ma
ją już rakiet Buk wyposażo
nych w przestarzałe głowice, 
którymi został zestrzelony sa
molot. 

Dzień wcześniej wiceszef 
rosyjskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych Siergiej 
Riabkow powiedział, że holen
derski raport w sprawie kata
strofy boeinga 777 na Ukrainie 
nie jest bezstronny. Według 
niego to próba wyciągnięcia za
łożonego z góry wniosku. • 

Papież przeprasza za skandale w Watykanie 

Podczas audiencji generalnej 
papież Franciszek przeprosił za 
afery, które stały się udziałem 
Watykanu. Nie zdradził jednak, 
jakie zdarzenia miał na myśli 

Sylwia Arłak 
s.arlak@polskatimes.pl 

W środę podczas audiencji gene
ralnej papież Franciszek prosił 
zebranych o przebaczenie 
za wszelkie skandale, które 
w ostatnim czasie miały miejsce 
w Rzymie i Watykanie. Ojciec 

Święty nie wyjaśnił jednak, co ma 
konkretnie nie myśli. Nie wiado
mo więc, czy odnosił się np. 
do ostatniej afery w Watykanie. 

Przypomnijmy, że wyciekł 
właśnie poufny list do papieża 
wysłany przez 13 kardynałów. 
Hierarchowie wyrażali w nim 
swoje zastrzeżenia co do nowej 
procedury prac synodu. Całą 
sprawę skomentował już dyrek
tor Biura Prasowego Stolicy Apo
stolskiej ks. Federico Lombardi. 

- Ktoś usilnie stara się zakłó
cić pracę synodu biskupów - po
wiedział Lombardi podczas kon
ferencji prasowej w Watykanie. 
Jak podaje Katolicka Agencja In

formacyjna, ks. Lombardi pod
kreślił, że tematy, októrych była 
mowa w liście, przedstawiono 
w wystąpieniach w auli synodal
nej w poniedziałek 5 październi
ka. Odpowiedział na nie dnia na
stępnego sekretarz generalny sy
nodu kard. Lorenzo Baldisseri. 

Jak podkreślał Lombardi, ten, 
kto upublicznił list kilka dni póź
niej, zakłócił prace synodu, któ
rego „ewidentnie nie chcieli ci, 
którzy ten list napisali". Zazna
czył też, że nowe procedury prac 
synodu mogą wywoływać pew
ne kwestie sporne. Gdy jednak 
są już ustalone, wszyscy powin
ni ich sumiennie przestrzegać. 

W liście, który miał trafić 
bezpośrednio w ręce Ojca Świę
tego, 13 hierarchów skrytyko
wało skład specjalnej, 10-oso 
bowej komisji, której zadaniem 
jest napisanie szkicu dokumen
tu końcowego synodu o rodzi
nie. Spośród 13 kardynałów pię
ciu już zaprzeczyło, że to zrobi
ło. 

Kardynał Gerhard Ludwig 
Muller wymieniany jako jeden 
z autorów listu podkreślił, że 
nieprawdą jest, iż w Kurii Rzym
skiej narasta bunt wobec Fran
ciszka. Nie zaprzeczył jednak an 
nie potwierdził informacji o wy
cieku. • 
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Daniel Klusek 
59 848 8121 (w godz. 9.00-17.00) 
daniel.klusek@gp24.pl 

Parkują nic po tej stronie, 
będą się sypać mandaty 

- Kierowcy oblepili samochodami ulicę Wileńską i nie ma jak nią przejechać, 
nie można nawet wyjechać z własnego podwórka - skarży się czytelniczka 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Pani Marzena mieszka przy ul. 
Wileńskiej. Twierdzi, że kie
rowcy zrobili sobie z części tej 
ulicy parking. Przy okazji zasta
wili wyjazdy z podwórek i unie
możliwili innym kierującym 
bezpieczny przejazd. 

- Kierowcy parkują auta 
na ul. Wileńskiej gdzie popad
nie. Odkąd zaczął się remont ul. 
Wojska Polskiego, samowolka 
kierowców przechodzi ludzkie 
pojęcie - twierdzi pani Marze
na. - Nie tylko zastawiają dojazd 
do garaży i prywatnych podwó
rek, ale parkują na podwójnej 
ciągłej linii i po stronie, gdzie 
obowiązuje zakaz zatrzymywa
nia się. Nierzadko nie można 
nawet wyjechać z własnego po
dwórka. Parkujący kierowcy 
tłumaczą się, że to tylko na trzy 
minutki, z których robi się go
dzina, dwie, a czasem pół dnia. 

- mm 

» Kierowcy, którzy parkują po stronie warzywniaka, łamią znak zakazu zatrzymywania się i narażają 
na 100-złotowy mandat i punkt karny. Po drugiej stronie ulicy można zostawić samochód 

Straży miejskiej nie widziano tu 
od dobrych kilku tygodni. 

Czytelniczka wysłała zdję
cia, na których widać, że chód-

niki i jezdnia po obu stronach w Słupsku, gdy wczoraj dowie-
są zastawione samochodami. działa się od nas o problemie, 

Iwona Jakiel, zastępca ko- natychmiast wysłała tam pa-
mendanta Straży Miejskiej troi. Funkcjonariusze nie zoba

czyli tam wykroczenia, ponie
waż samochody, które tam sta
ły, zostały zaparkowane zgod
nie z przepisami. 

- Będziemy się tam jednak 
pojawiać regularnie, żeby nie 
dochodziło do sytuacji talach, 
jak te opisane przez słup-
szczankę - zapowiada Iwona 
Jakiel. - Na tej części ulicy Wi
leńskiej nie można parkować 
ani na chodniku, ani na jezdni 
po stronie warzywniaka i dwor
ca autobusowego. Natomiast 
po przeciwnej stronie nie moż
na parkować na wysokości 
sklepu jubilerskiego i pizzerii. 
Dalej parkowanie jest dozwolo
ne zarówno na jezdni, jak 
i na chodniku, równolegle 
do krawędzi jezdni. Jednak zo
stawiając samochód na chodni
ku, kierowcy muszą pamiętać, 
by zostawić pieszym przejście 
o szerokości minimum półtora 
metra. 

Za parkowanie w miejscach 
niedozwolonych grozi 100 zło
tych mandatu i jeden punkt 
karny. • ©® 

Czytelnicy pomagają 
Oddam 

Pan Daniel ze Słupska ma do od
dania segment pokojowy z szafą. 
Odbiór własnym transportem. Kon
takt: 606 645 549 (po godz. 14). 

Pani Elżbieta ze Słupska ma 
do oddania biurko. Odbiór własnym 
transportem. Kontakt: 503 398 563. 
# Pan Grzegorz ze Słupska ma 
do oddania obornik koński. Możli
wość transportu. Kontakt: 605729 
409. 

Pani Natalia ze Słupska ma do od
dania książki (dla dzieci, popularno
naukowe, prawnicze). Kontakt: 518 
537820. 
# Pan Stanisław ze Słupska ma 
do oddania dachówkę betonową 
rozbiórkową (ok. 100 metrów kwa
dratowych). Odbiór własnym trans
portem. Kontakt: 600437414. 

Pan Edward ze Słupska ma do od
dania telewizor. Odbiór własnym 
transportem. Kontakt: 666113 870 
(po godz. 17). 
Potrzebuję 
i Emerytka ze Słupska prosi o mały 
telewizor z anteną pokojową. Kon
takt: 511706 900. 

Pani Maryla prosi o lodówkę i pral
kę. Kontakt: 889 055131. 
# Pan Zenon z Poborowa prosi 
o aparat słuchowy. Kontakt: 798 
300251. 
# Pani Wioleta z Dębnicy Kaszub
skiej prosi o lodówkę i butlę gazową. 
Kontakt: 669 266 837. 
# Pani Krystyna prosi o lodówkę. 
Kontakt: 530 378263. 

Pani Elżbieta ze Słupska prosi 
o kuchenkę gazową. Kontakt: 798 
659 670. (DMK) ©€> 

Nadleśniczy zapewnia, że dba o drzewa i o porządek 
Po artykule pt „W nowej erze 
na rowerze. Awantura o nad
morską przyrodę" otrzymafi-
śmyBst od natfleśnkzego Nad
leśnictwa Ustka. 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

„Wszelkie wykonywane na te
renie Nadleśnictwa Ustka pra
ce wynikają z założeń zatwier
dzonego decyzją Ministra Śro
dowiska planu urządzenia lasu, 
który poddany był konsulta
cjom społecznym oraz pozy
tywnie zaopiniowany przez 
RDOŚ w Gdańsku. 

Autor opisuje zrywkę drew
na prowadzoną na śródleśnej 
drodze gminnej Poddąbie -
Wytowno, cyt.: „traktor wlecze 
trzy potężne kłody drewna, 
którymi ryje i niszczy wszyst
ko". Wyjaśniam, że Nadleśni

ctwo Ustka w ramach zawar
tych porozumień z gminą Ust
ka, w przypadku braku włas
nych dróg, wykorzystuje drogi 
gminne do celów prowadzenia 
gospodarki leśnej. Zamiar oraz 
zakres korzystania z gminnych 
dróg jest każdorazowo uzgad
niany z samorządem (...). 

Autor będąc na klifie, stwier
dza, że „gospodarujące tutaj 
Nadleśnictwo Ustka niemiło
siernie ogołaca je z drzew". Te
ren leśny wzdłuż brzegu stano
wi pas techniczny w użytkowa
niu Urzędu Morskiego w Słup
sku, a działania podejmowane 
w jego obrębie podyktowane są 
wymogami bezpieczeństwa 
i ochrony klifu. 

Należy się odnieść do kolej
nego tekstu autora: „zbocza 
ogolonej na łyso pobliskiej 
wydmy śródleśnej zarastają 
z wielkim trudem. Podobnie jak 
pobliski młodnik, poddawany 
co prawda jakimś zabiegom 
pielęgnacyjnym, ale to taka 

trzebież bez uprzątania wycię
tego drzewostanu, który jako 
posusz służy najlepiej rozmna
żaniu robactwa. W okolicy spo
ro jest tak zabałaganionych 
upraw, że tylko szkolić desan
towe wojska". Ta ogołocona 
wydma to efekt orkanu Ksa
wery, który od 4 do 10 grudnia 
2013 roku pustoszył kilka kra
jów europejskich, w tym m.in. 
Polskę. Wywrócone drzewa zo
stały uprzątnięte, a na tej 
poklęskowej powierzchni posa
dzono drzewa leśne i ta uprawa 
charakteryzuje się dobrym 
wzrostem i rozwojem. Zabiegi 
pielęgnacyjne, o których mo
wa, wykonywane były w fazie 
rozwojowej drzewostanu nazy
wanego młodnikiem, których 
głównym celem jest regulacja 
składu gatunkowego drzewo
stanu i usunięcie drzewek wad
liwych. Pozostawiona po zabie
gu biomasa to działanie celowe, 
służy wzbogacaniu bioróżno-
rodności środowiska leśnego 

poprzez tzw. martwe drewno, 
co umożliwia rozwój wielu ga
tunków grzybów, owadów i in
nych organizmów i nie stanowi 
zagrożenia „rozmnażaniu roba
ctwa". 

„Wycięto drzewostan na 
prawym zboczu nasypu. Padły 
setki drzew, w tym wiekowe, 
niektóre może nawet pomniko
we. Jeśli tu panują takie zwy
czaje, to mam poważne obawy 
o starodrzew, m.in. pomniko
we dęby i buki prowadzące 
do stacyjki rowerowej Dębina". 
Drzewostan, o którym mowa, 
poddany jest tzw. przebudo
wie, czyli dostosowaniu przysz
łego młodego pokolenia lasu 
0 większej ilości gatunków 
drzew do istniejących warun
ków siedliskowych. Kilkanaś
cie lat wcześniej wycięto wnim 
gniazda, na których posadzono 
sadzonki młodych buków i dę
bów. Teraz, ze względu na do
stateczny ich rozwój, zgodnie 
1 w oparciu o wszelkie zasady 

realizowania gospodarki leśnej, 
wycięte zostały pozostałe drze
wa. Jest to działanie normalne, 
stosowane i doskonalone przez 
dziesiątki lat. W tym miejscu 
już niedługo zostanie posadzo
nych kilkadziesiąt tysięcy mło
dych sosen. Na powierzchni tej 
nie znajdowało się ani jedno 
drzewo pomnikowe, a nie 
wszystkie drzewa większych 
rozmiarów kwalifikują się 
do uznania za pomniki przyro
dy. Zapewniamy, że żadnemu 
leśnikowi nawet przez myśl nie 
przyjdzie wyciąć drzewo pom
nikowe, a istniejące pomniki 
przyrody są uznawane 
na wniosek Nadleśnictwa. 

„Pośród łąk dojedziemy 
do opuszczonej leśniczówki 
na odludziu. Teraz to ogromne 
składowisko ściętych drzew. Je
den z wielu przygnębiających 
widoków istnej rzezi lasów 
na wspomnianym obszarze 
chronionego krajobrazu". 
„Opuszczona leśniczówka" to 

budynek gospodarczy wyko
rzystywany do celów gospodar
ki łowieckiej (magazyn karmy 
dla zwierzyny). Na gruncie 
przy tym budynku składowane 
jest drewno pozyskane w ra
mach cięć hodowlanych z oko
licznych drzewostanów. Drew
no złożono w tym miejscu dla
tego, aby nie blokować dróg leś
nych, po których poruszają się 
turyści, a głównie rowerzyści. 

„Stąd przedrzemy się do 
Poddąbia czerwonym szlakiem 
turystycznym na zachód (w 
kierunku Ustki) wzdłuż dziura
wego, potrójnego ogrodzenia 
wspomnianej jednostki rakie
towej. Szlag może tu trafić, że 
ten szlak jest zabarykadowany 
powalonymi drzewami i akurat 
tu siekier zabrakło". Są to grun
ty prywatne, a z kontekstu ar
tykułu wynika, że dotyczą la
sów Nadleśnictwa Ustka. (...) # 
JAROSŁAW WILKOS, NADLEŚ
NICZY NADLEŚNICTWA USTKA 
©® 
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Ulica Nowobramslca zaczyna żyć 
l Na ulicy Nowobramskiej w Słupsku pojawia się 

coraz więcej spacerowiczów 
# Lokale różnią się ofertą. Przychodzą do nich 
zarówno studenci, emeryci jak i rodziny z dziećmi 

^ B J A N T A R  ch-jantar.pl 

Po godzinach 
Dorota Aleksandrowicz 
dorota.aleksandrowicz@gp24.pl 

Na taką ulicę Nowobramską 
czekało wielu słupszczan. Miej
sce, które do niedawna straszy
ło pustymi witrynami, wypeł
niło się lokalami. Kuszą one we
getariańskim jedzeniem (Vega 
Bistro & Cafe), lodami i desera
mi lodowymi (Góra Lodowa) 
czy kawą, herbatą i ciastem 
(Kafeina, Filar % Orient Cafe). 
Znajdzie się tu także coś dla mi
łośników makaronów (Alessa-
ndro di Pasta) czy mięsożerców 
(food track z burgerami). 

Jak przyznaje Monika Strzel
czyk, która prowadzi na ul. 
Nowobramskiej Kafeinę, pobli
skie lokale są wyłącznie jej są
siadami, a nie konkurencją. 

nych. W Vega Bistro & Cafe zje
my oryginalne jedzenie wege
tariańskie, a Orient Cafe wyróż
nia fajka wodna z różnymi sma
kami. Z kolei specjalnością 
Kafeiny jest szarlotka, a naj
częściej zamawiana jest tam ka
wa z mlekiem. W Górze Lodo
wej kuszą oryginalne smaki lo
dów. 

Większa liczba spacerowi
czów w okolicach ulicy 
Nowobramskiej nie przekłada 
się jednak na wzrost sprzedaży 
w pobliskiej księgami. 

- Widać, że na ulicy pojawia 
się więcej osób, ale przychodzą 
one głównie do kawiarni lub 
oglądają prezentacje, które 
w tej okolicy przygotowywane 
są dla mieszkańców. Zwiększo
ny ruch na Nowobramskiej nie 
przekłada się jednak na wzrost 
klientów - słyszymy w Księgar
ni Ratuszowej. • ©® 

- Nie nazwałabym moich są
siadów konkurencją, tym bar
dziej, że ich oferta jest zupełnie 
inna. Do nas klienci przychodzą 
głównie na kawę - mówi pani 
Monika. 

Według jej obserwacji klien
ci chętnie korzystają z możli
wości zakupu dwóch różnych 
rzeczy w dwóch różnych loka
lach. 

- Czasami widzę, że klienci 
piją naszą kawę, a jedzą lody 
z sąsiedniej lodziarni - stwier
dza pani Monika. 

Klientami lokali na ul. 
Nowobramskiej są zarówno 
studenci, uczniowie, emeryci 
jak i rodziny z dziećmi. W częś
ci lokali znajdują się kąciki za
baw dla dzieci lub przewijaki, 
które są bardzo pomocne dla 
rodziców. 

Każdy lokal ma także cechy, 
które wyróżniają go na tle in-

» Ulica Nowobramska ożyła. Powstało tam kilka lokali, które przyciągają klientów. Możemy 
spróbować wielosmakowych lodów, napić się kawy czy zjeść danie wegetariańskie 

NA WIELKI FINAŁ 
W DNIU 25.10. 
ZAPRASZA " 
DOROTA GARDIAS 
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Rowerem po żółtej trasie 
# Przybywa ścieżek rowerowych w powiecie 
lęborskim 

• Teraz członkowie stowarzyszenia Lew Lębork 
oznakowali kolejną - 20-kilometrową 

Sylwia Lis 
sylwia.lis@gp24.pl 

Rowerzyści ze Stowarzyszenia 
Rowerowego Lew Lębork ozna
kowali nową żółtą trasę rowe
rową o długości ok. 20 km, któ
ra prowadzi z Lęborka nad Je
zioro Osowskie. W ubiegłym 
roku oznakowana została nato
miast niebieska trasa o długoś
ci ok. 18 km do Dębu Święto
pełka. 

Członkowie stowarzyszenia 
do przyszłego roku stworzą 
jeszcze trzy inne trasy, które 
również będą przebiegały przez 
ciekawe krajobrazowo miejsca. 
Korzystając z oznakowań, moż
na być pewnym, że nie zboczy 
się z trasy, to także dobry po-

» Stowarzyszenie Rowerowe Lew Lębork jest jednym z najprężniej działających w regionie. Jego 
główny cel to upowszechnianie sportów rowerowych 

mysł dla osób spoza regionu. 
Lęborscy rowerzyści podkreśla
ją, że wytyczone przez nich 
szlaki mają promować jazdę 
na rowerze jako formę rekrea
cji dla całej rodziny. 

Stowarzyszenie Rowerowe 
Lew Lębork zostało założone 
kilka lat temu. Główny cel orga
nizacji to rozwój i upowszech
nianie kultury fizycznej oraz 
zdrowego trybu życia, a zwłasz
cza popularyzacja kolarstwa -
swoje działania skupia na pro
mowaniu i popularyzowaniu 
sportów rowerowych. Członko
wie stowarzyszenia organizują 
mniejsze oraz większe rajdy ro
werowe po mieście lub okoli
cach. Takie wydarzenia jak 
„Rozpoczęcie sezonu rowero
wego z Lwem Lębork" przycią
gają setki mieszkańców miasta. 
• ©O 

Fakty 

Zorganizowali 
Masę Krytyczną 
# Stowarzyszenie organizo
wało Masę Krytyczną pod ha
słem „Bezpieczeństwo ponad 
wszystko - załóż szelki rowe
rzysto!". 
Był to czwarty wielki przejazd 
rowerowy ulicami Lęborka. 
W ramach akcji „Poprawa bez
pieczeństwa rowerzystów z te
renu powiatu lęborskiego po
przez zorganizowanie cyklu 
wycieczek rekreacyjno-eduka-
cyjnych" rozdano szelki odbla
skowe ufundowane przez mia
sto Lębork oraz Starostwo Po
wiatowe w Lęborku. 
Na starcie stawiło się około 
250osób. 

ByiKir  r e p o r t e r a  
Andrzej Gurba 
697 770129 (w godz. 12.00-15.00) 
andrzej.gurba@gp24.pl 

23 434 
WYGRAJ WYBORY 
Z „GŁOSEM POMORZA" 

Najwyższe 
czytelnictwo w Słupsku. 

Przegląd Sportowy 
9 743 

Gazeta Wyborcza 
8 0 7 6  

Polska Dziennik 
Bałtycki 
6 0 6  

Fakt 
5863 

i 
I I / 

Kontakt z działem reklamy: 
Monika Madej 
Kierownik Działu Sprzedaży 
519503 524 

® Mutacja Głosu Dziennika Pomorza 

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa,* realizacja. 
Milhvard Brown, 02/2014 - 03/2015, wskaźnik CCS, 

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

Sponsor zadbał 
o dzieci z Leśnic 
Wszystkie dzieci z Leśnic będą 
0 zmroku bezpieczne na dro
gach. Dzięki sponsorowi 
otrzymały kamizelki odbla
skowe. 

Sylwia Lis 
sylwia.lis@gp24.pl 

Policjantka zajmująca się profi
laktyką dzieci i młodzieży 
wspólnie z dzielnicowym wy
posażyli dzieci i młodzież 
szkolną z Leśnic w kamizelki 
1 elementy odblaskowe, które 

przekazała na ten cel firma La
ne Energy Poland, zajmująca 
się do niedawna poszukiwa
niem gazu łupkowego na tere
nie gminy Nowa Wieś Lę
borska. 

Policjantka przed rozda
niem odblasków przeprowadzi
ła krótką pogadankę na temat 
bezpieczeństwa na drodze oraz 
przypomniała dzieciom i mło
dzieży przepisy dotyczące po
ruszania się pieszych po dro
gach w porze nocnej. 

To już trzecia z rzędu akcja 
policji i sponsora w Nowej Wsi 
Lęborskiej. • ©® 

Odblaskowe elementy i kamizelki ufundowała firma 
poszukująca gazu łupkowego 
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Oszukana 
na portalu 
aukcyjnym 
PowłslbytowsM 

Ustalono sprawcę oszustwa 
na portalu aukcyjnym. 
Bytowscy policjanci zatrzy
mali także sprawcę hotelowej 
kradzieży. 

Andrzej Gurtoa 
andrzęj.gurba@polskapress.p, 

Policjanci z wydziału kryminal
nego bytowskiej komendy za
kończyli postępowanie wobec 
34-letniego mieszkańca powia
tu augustowskiego, który 
na jednym z portali aukcyjnych 
dokonał oszustwa na kwotę 
243 zł na szkodę mieszkanki 
powiatu bytowskiego. 

Pokrzywdzona na jednym 
z portali aukcyjnych dokonała 
zakupu urządzenia przezna
czonego do masażu. Na poda
ne konto sprzedającego prze
słała pieniądze w kwocie 243 zł, 
lecz zamówionego towaru nie 
otrzymała. Policjanci podjęli 
współpracę z innymi jednost
kami na terenie kraju w celu 
ustalenia podejrzanego. W trak
cie prowadzonych czynności 
śledczy ustalili, że sprawcą jest 
34-letni mieszkaniec powiatu 
augustowskiego. Ustalili po
nadto, że sprawca przebywa 
w jednym z aresztów śledczych 
na terenie Polski. Tam też zo
stał przesłuchany i postawiono 
mu zarzut oszustwa. 34-latek 
przyznał się do zarzucanego 

czynu. Za oszustwo grozi mu 
kara pozbawienia wolności 
do 8 lat. Policjanci apelują o za
chowanie szczególnej ostroż
ności przy dokonywaniu wszel
kich transakcji za pośredni
ctwem Internetu. 

W godzinach porannych 
przy ul. Jana Pawła II w By
towie przy użyciu monitoringu 
miejskiego ujawniono 7 niepra
widłowo zaparkowanych po
jazdów. Samochody były zapar
kowane w strefie zamieszkania 
w miejscach do tego niewyzna-
czonych. Za popełnione wykro
czenia kierującym grozi grzyw
na w wysokości 100 zł i l punkt 
karny. 

Policjanci otrzymali zgło-

Bytowscy policjanci 
apelują 

o ostrożność 
podczas transakcji 

przez Internet 

szenie o kradzieży 500 złotych, 
500 euro oraz telefonu komór
kowego, do której doszło w jed
nym z bytowskićh hoteli. Usta
lono, że kradzieży dokonał 32-
-letni mężczyzna, który wcześ
niej pił z poszkodowanym alko
hol. Teraz 32-letni mężczyzna 
za kradzież odpowie przed są
dem. Grozi mu 5 lat. • 
©® 

70 lat szkoły 
w Borzytuchomiu 
# Jubileusz rozpoczął się od mszy świętej. Później były przemówie
nia, gratulacje, podziękowania, prezenty i występy artystyczne 

Bwzytudmm 

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@polskapress.pl 

Zespół Szkół w Borzytuchomiu 
obchodził 70-lecie istnienia. 
Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. w kościele parafial
nym w Borzytuchomiu. 
Po mszy zaproszeni goście, 
nauczyciele, uczniowie oraz 
sympatycy szkoły udali się 
do sali gimnastycznej, w której 
odbyła się część artystyczna 
przygotowana przez uczniów. 
Wystąpili również zaproszeni 
goście, którzy w swych prze
mowach wspominali czasy 
związane ze szkołą i opowiada
li o swoich przygodach w szko
le w Borzytuchomiu. 

Oczywiście jak przy każdym 
jubileuszu nie zabrakło życzeń, 
gratulacji i prezentów. 

Z okazji 70-lecia placówki 
wydana została książka, w któ
rej znalazły się informacje o hi
storii szkoły i wsi, sporo foto
grafii oraz wspomnienia ucz
niów i nauczycieli. Cytujemy 
fragment książki: „Praca nau
czyciela tuż po wojnie była wy
jątkowo trudna, a przygotowa
nie do prowadzenia lekcji nie
zwykle pracochłonne. Zajęcia 

• Z okazji 70-lecia Zespołu Szkół w Borzytuchomiu dla wszystkich gości wystąpili w programie 
artystycznym uczniowie 

prowadzono bez podręczników 
i przyborów szkolnych. Jedyny
mi książkami, jakimi dyspono
wał Kropidłowski, były: czytan-
ka dla Masy czwartej z okresu 
międzywojennego i „Nowo
czesna encyklopedia ilustrowa
na" M. Artca. W tym miejscu 
warto oddać głos wspomnie
niom nauczyciela. - Ocalałą 
czytankę wykorzystywałem 

do nauki języka polskiego 
w różnych klasach. W każdą so
botę po godzinach pracy wypo
życzałem maszynę do pisania 
z zarządu gminnego. W soboty 
i niedziele przepisywałem 
na niej odpowiednią czytankę 
oraz wierszyk, dobierając je  
według trudności dla poszcze
gólnych klas. Odbijałem 15-20 
egzemplarzy, tak by w każdej 

rodzinie znalazł się jeden eg
zemplarz. W ten sposób pow
stała nasza książeczka do czy
tania. Służyła mi ona także 
do ćwiczeń w mówieniu i pisa
niu".# ©® 

e Więcej na naszej stronie 
Więcej informacji z regionu na naszej 
stronie internetowej 
www.gp24.pl 

W skrócie 

LĘBORK/POMÓC 
Idź do sądu, dowiedz 
się o mediacji 
Trwa Międzynarodowy Ty
dzień Mediacji. Z tej okazji 
w najbliższy piątek, 16 paź
dziernika, w sądzie będą peł
nić dyżur informacyjny me
diator sądowy i policjant 
z lęborskiej komendy. 
Komenda zaprasza wszystkie 
osoby zainteresowane proble
matyką mediacji w postępo
waniach karnych do siedziby 
Sądu Rejonowego w Lęborku 
przy placu Kopernika 4, sala 
22. Dyżury informacyjne w ra
mach Tygodnia Mediacji 
trwać będą w godzinach od 13 
do 14. Tegoroczne obchody 
Tygodnia Mediacji opierają 
się na propagowaniu inicja
tyw lokalnych, a także włą
czeniu lokalnych środowisk 
do działań. 
(ZIDA) 

L ^ O R K m m m m  

O biznesie dla 
wszystkich 
Starostwo w Lęborku, Bank 
Gospodarstwa Krajowego oraz 
Powiatowe Centrum Informa
cyjne w Wejherowie zaprasza
ją na IV Lęborskie Spotkania 
Biznesowe pod hasłem: Ini
cjatywa JEREMIE szansą 
na rozwój własnego biznesu. 
Odbędą się one 15 październi
ka od godziny 11 w starostwie, 
sala nr 13. 
(ZIDA) 

LąBOmC/KUŁTWA 
Listopadowy koncert 
w mechaniku 
W sobotę, 7 listopada w auli 
Zespołu Szkół Mechaniczno-
-Informatycznych w Lęborku 
odbędzie się koncert zespołu 
Luxtorpeda. Grupa rockowa 
zawita do Lęborka w ramach 
jesiennej trasy koncertowej. 
Na trasie obejmującej 20 kon
certów znalazło się także 
miejsce dla Lęborka. 
(ZIDA) 

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Bytowie 
zachęcają do udziału w loterii paragonowej 
Bytów 

Pracownicy bytowskiej 
skarbówki zachęcają do udzia
łu w loterii paragonowej. 
Do wygrania są m in. samo
chody i sprzęt rtv. 

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@polskapress.pl 

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Bytowie zaprasza do udzia
łu w narodowej loterii para
gonowej. W loterii może 
uczestniczyć każda osoba peł
noletnia. Loteria trwa od l paź
dziernika tego roku. Jej koniec 
zaplanowano na 30 września 
2016 r. 

Aby wziąć udział w loterii, 
należy w okresie od l paździer
nika 2015 r. do 30 września 2016 
r. dokonać zakupu towarów lub 
usług za minimum 10 zł brutto 

» Loteria paragonowa to jeden ze sposobów, aby zachęcić 
klientów do odbierania paragonów w sklepach 

potwierdzonych paragonem fi
skalnym i w miesiącu zakupu 
zarejestrować się do loterii 
za pośrednictwem strony 
internetowej www.loteria-
paragonowa.gov.pl, wypełnia

jąc stosowny formularz. Dla 
przykładu: paragon z datą 25 
października 2015 r. musi być 
zarejestrowany w październi
ku, natomiast paragon z 11 listo
pada 2015 r. musi być zareje

strowany do końca listopada. 
Należy pamiętać, żeby zacho
wać zgłoszone paragony. 
Przy rejestracji pierwszego pa
ragonu fiskalnego powstaje au
tomatycznie konto uczestnika 
w loterii. Loginem jest adres e-
-mail, a hasłem numer zgłosze
nia otrzymany na maila po za
rejestrowaniu pierwszego pa
ragonu fiskalnego. W loterii 
do wygrania jest łącznie: 12 sa
mochodów opel astra, 4 samo
chody opel insignia, 72 note
booki Lenovo Thinkpad oraz 84 
iPady Air 2. W każdym miesią
cu trwania loterii odbywają się 
dwa losowania nagród: losowa
nie nagród I stopnia (transmi
sja w TVP Regionalna), w któ
rym do wygrania jest opel astra 
oraz 2x iPad Air 2, losowanie na
gród II stopnia (transmisja 
na kanale loterii w serwisie 
YouTube).# 
©® 
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Promocja Partner loterii Franciszek Dubnicki 
Sp. z o.o. 
Koszalin 

ul. Gnieźnieńska 81 
tel. 94 347-14-20 

jak grać w loterii? Zamów prenumeratę 
i wygraj samochody! • Od piątku, 9 października, codziennie w „Głosie" ukazują się kupony. 

Każdy kupon jest numerowany (od 1 do 230), oznaczony datą 
wydawniczą oraz dniem tygodnia. 

• By mieć szansę na zdobycie 5 samochodów lub innej nagrody 
wystarczy zebrać zestaw 10 kuponów z kolejnych następujących po 
sobie wydań „Głosu". 

• Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden 
zestaw złożony z 10 kolejnych, oryginalnych, wyciętych z gazety 
kuponów. 

Im więcej zestawów kuponów, 
tym większa szansa na wygraną! 
Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse na wygraną przez 
zgromadzenie jak największej liczby zestawów kuponów. Mogą to być 
zarówno zestawy złożone z kuponów z kolejnych wydań, jak też ich 
zwielokrotnienie. Każdy z uczestników loterii może nadesłać dowolną 
liczbę zestawów. Każdy komplet kuponów powinien być przesłany w 
osobnej kopercie. 

W czasie loterii odbędzie się pięć losowań nagród, jedno w Słupsku, 
drugie w Szczecinie oraz trzy w Koszalinie. W pierwszych czterech 
losowaniach będzie można wygrać samochód oraz 10 nagród 
dodatkowych, tj.: telewizor, kamerę, tablet, ekspres do kawy, aparat 
fotograficzny, 3 bony pieniężne o wartości 300 zł każdy, robot 
kuchenny i sokowirówka. W piątym losowaniu, prócz nagród jak w 
poprzednich losowaniach, dodatkowo rozlosujemy 2 skutery oraz 2 
tygodniowe pobyty w uzdrowisku w Ciechocinku. 

Pierwsze losowanie nagród odbędzie się 17 grudnia 2015 r., drugie 
odbędzie się 24.02.2016 r., trzecie odbędzie się 21.04.2016 r„  czwarte 
odbędzie się 22.06.2016 r. oraz piąte, które odbędzie się 06.08.2016 r. 

Koperty z kuponami i kartami można przesyłać lub dostarczać pod 
jeden z podanych poniżej adresów biur loterii: 

• Głos Koszaliński, ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin 
• Głos Pomorza, ul. H. Pobożnego 19,76-200 Słupsk 
• Głos Szczeciński, ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin 

Ważne, aby na kopercie dopisać „Wygraj auto z Głosem". 

Wszelkich informacji o loterii udzieli: 
Irena Ożarowska 
pod bezpłatnym numerem tel. 800 20 35 35 

7 (w godz.9-12). 

WYGRAJ 
AUTO 

GŁOS 

Czwartek, 15.10.2015 r. Kupon nr 6 /230 
IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES ZAMELDOWANIA 

' KOD POCZTOWY^ MIEJSCOWOŚĆ ' 

NR TELEFONU* ADRES E-MAIL* 
* Nie wymagane 

Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do uczestnictwa w loterii. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby loterii Wygraj 
auto z Głosem przez Polska Press Sp. z o.o. Oświadczam, iż ani ja, ani członkowie mojej 
najbliższej rodziny (małżonek, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia) nie jesteśmy pracownikami oraz współpracownikami 
organizatora. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią. 

Data i podpis.. 

Wyrażenie poniższej zgody nie jest konieczne do uczestnictwa w loterii. 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez 
Polska Presse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul. Domaniewska 45 w 
celach marketingowych i reklamowych produktów i usług własnych spółki Polska 
Press Sp. z o.o. i innych podmiotów, a także na udostępnianie tych danych spółkom 
powiązanym z nią kapitałowo. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o 
prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolnym 
charakterze ich udostępniania. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.* 

Data i podpis 
Ochrona danych osobowych: Polska Press Sp. z o.o.(z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45) 
jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniane dane są chronione zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 
z późn. zm.). Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy 
spółki Polska Press. Udostępnianie danych jest dobrowolne. 

Pamiętaj, Prenumeratorzy mają większe szanse na wygraną. 

EwaKuczyńska-Gabch 
ewa.kuczynska@polskapress.pl 

Drodzy Czytelnicy, jeśli do tej 
pory nie rozpoczęliście zbie
rania kuponów, które codzien
nie drukujemy w gazecie, nic 
straconego. Zestaw dziesięciu 
kuponów można zacząć zbie
rać od dowolnego numeru. 
Ważne, żeby była zachowana 
kolejność, nie może brakować 
żadnego numeru. Jeden taki 
zestaw to jeden los. Jeśli chce
cie zebrać ich trzy razy więcej 
polecamy naszą ofertę spe
cjalną, czyli prenumeratę. To 
forma pakietu lojalnościowe+ 
go dla tych, którzy są z nami 
przez cały czas i czytają 
„Głos". Takich Czytelników 
chcemy nagradzać. 

Jesteśmy bardzo zadowo
leni z tego, że każdego dnia 
przybywają nam nowych Czy
telników, a przede wszystkim 
Prenumeratorów. Właśnie 
z myślą o nich każdego mie
siąca tworzymy dwa specjal
ne dodatki. Pierwszym z nich 
jest miesięcznik „Ekstra Ma
gazyn". Na jego łamach znaj-
dziecie*ciekawe artykuły, re-

)acia Sandero 
X 

Dacia Logan 

Dacia Duster 

t y g o d m w y p o b y t  
w Ciechocinku tłł* 2 osób 

portaże i wywiady z interesu
jącymi ludźmi. Dla Czytelni
ków, którzy interesują się hi
storią mamy wyjątkowy, spe
cjalny magazyn historyczny 
„Głos ma Historia". Ten cykl 
poświęcony jest dziejom hi
storycznym Pomorza Środko
wego i Zachodniego. Kolejną 
korzyść Prenumeratorzy od
czuwają w swoim portfelu, 
bowiem cena gazety w prenu
meracie jest do 4 0  proc. niż
sza! Prócz oszczędności i uni
katowych prezentów oferuje

my także wygodną formę do
stawy. Nie musicie już biegać 
do kiosków po gazetę, ona sa
ma trafi do Waszych skrzynek 
pocztowych. Wymieniliśmy 
już podstawowe korzyści, jed
nak nie wspomnieliśmy o naj
ważniejszej. W trakcie trwania 
loterii „Wygraj auto z Głosem" 
każdy Prenumerator dodatko
wo otrzyma karty loteryjne. 
Karty te  są równowartością 
zestawów kuponów wycina
nych z gazety, będzie ich aż 5 
w każdym miesiącu. 

Skut#r mPP Quantutn 16 ccm 

Przypominamy, że prenu
merata zwiększa szanse 
na wygranie nagród w loterii 
aż trzykrotnie! To bardzo 
atrakcyjna i korzystna oferta. 
Nie przegapcie terminu zamó
wień, w poniższej ramce znaj
dziecie wszystkie szczegóły. 
Macie pytania? Zapraszamy 
do Serwisu Prenumeratora, 
który jest do dyspozycji od po
niedziałku do piątku, w godzi
nach 9-12, pod bezpłatnym 
numerem telefonu 800 20 35 
35 lub 94 3 4 7 . #  

PRENUMERUJESZ? ZYSKUJESZ! numer telefonu: 800 20 35 35, lub na numer 94 347 35 37. SERW 

Rodzaj oferty R A N  N A  
A PRENUMERATA PRENUMERATA 
T POCZTOWA f TECZKOWA 

Obszar doręczenia 

GŁOS 
POMORZA 

Godziny doręczenia 

Doręczenia w soboty 

Gdzie można zamówić 

Do kiedy można 
zamówić 

Cena prenumeraty 
na listopad 

Koszalin, Konikowo, Nowie Bielice, Stare 

Bielice, Kretowino, Bonin, Stoisław, Niekłonice, 

Mielno, Unieście, Mścice, Sianów, Białogard 

Słupsk, Kobylnica, Siemianice, Ustka 

Szczecin (oś. Zdroje, oś. Majowe, 

oś. Słoneczne, Kijewo, Dąbie, Pogodno, 

Rumieńce 

Do godz. 7:00 

TAK 

u dostawcy lub pod numerem 
800 20 35 35 

do 29 października 

3 9  Z ł  (oszczędność 1 8 , 8 0  zł) 

byłe woj. koszalińskie 

byłe woj. słupskie 

byłe woj. szczecińskie 

zgodnie z planem chodów 
listonosza 

NIE 

u listonosza lub w urzędzie 
pocztowym 

do 20 października 

37 Zł (oszczędność 20,80 zl) 

byłe woj. koszalińskie 

byłe woj. słupskie 

byłe woj. szczecińskie 

odbiór osobisty w kiosku 
o dowolnej porze dnia 

TAK 

kiosk/sklep RUCHU 

do 23 października 

4 5  Z ł  (oszczędność 1 2 , 8 0  zl) 

http://www.gk24.pl
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Czy Polacy czują się docenieni 
w pracy? 
Dla wielu z nas pieniądze przestają być 
głównym motywem pracy w firmie, 
bardziej liczą się dobra atmosfera czy 
poczucie bycia docenianym. Tylko czy 
pracodawcy o tym wiedzą? str. 15 

9.9 Tyle proc. (według danych Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej) wyniosła stopa bezrobocia we wrześniu. 
Jest to najlepszy wynik od siedmiu lat. Minister pracy 

i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że od czasu 
transformacji ustrojowej stopa bezrobocia tylko dwa razy spadła do jed
nocyfrowego poziomu. Przypomniał także, że jeszcze dwa lata temu be
zrobocie wynosiło 13 proc. •••Str.15 

Cytologia może uratować życie 
kobiety 
Rak jajnika i szyjki macicy rozwija się 
bez wyraźnych objawów. Dlatego tak 
ważna jest profilaktyka. Poddając się 
regularnie cytologii, kobieta może 
uratować swoje życie str. 16 

m z badań przeprowadzonych przez TNS Polska wynika, że 
aż w 58 proc. gospodarstw domowych cały budżet prze-

# # # znaczany jest na bieżące potrzeby. Jednocześnie ponad 
połowa z nas jest przekonana, że nie odkładamy żadnych pieniędzy, 
ponieważ mamy ich za mało. Jak jednak wskazuje Expander, syste
matyczne oszczędzanie może rozpocząć każdy z nas. redukując 
zbędne wydatki >*>Str.15 

tygodnik 
Pracownika Emeryta Rencisty 

•Ustawa wskazuje trzy warunki, które trzeba spełnić, aby móc skorzystać z dodatku mieszkaniowego 

Dodatek od gminy dla tych, 
którym brakuje na czynsz 
Temat tygodnia 

Patryqa Wacławska 
p.waclawska@dziennik.lodz.pl 

- Co mam zrobić, skoro nie stać 
mnie na płacenie czynszu? - za
pytała ostatnio Czytelniczka, 
telefonująca do redakcji tygod
nika „50 plus". Mam niespełna 
1.000 zł renty i co miesiąc staję 
przed wyborem - kupić jedze
nie i wykupić lekarstwa, czy też 
regulować płatności za miesz
kanie. 

Podpowiedzieliśmy naszej 
Czytelniczce, aby ubiegała się 
o przyznanie dodatku miesz
kaniowego, który jest niczym 
innym, jak pomocą finansową 
przyznawaną przez gminy (w 
praktyce zwykle przez ośrod
ki pomocy społecznej) oso
bom, które są w trudnej sytu
acji materialnej. Dodatek po
krywa część ich wydatków 
na utrzymanie mieszkania lub 
domu. Podstawę prawną przy
znawania dodatków stanowi 
ustawa z 21 czerwca 2001 roku 
o dodatkach mieszkaniowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 
roku poz. 966). Zgodnie z nią, 
z dodatku można skorzystać, 
jeśli łącznie zostaną spełnione 
trzy warunki. Wyjaśnijmy, ja
kie warunki trzeba spełnić, aby 
otrzymać dodatek mieszka
niowy. 

Warunek pierwszy: 
niski dochód 
Dopuszczalna wysokość do
chodu zależy od tego, czy 
mieszkanie lub dom zamiesz
kuje osoba samotna, czy też go
spodarstwo jest wieloosobowe. 
W przypadku prowadzących 

gospodarstwo domowe samot
nie, zasadą jest to, że dochód 
nie powinien przekraczać 175 
proc. najniższej emerytury. Dla 
gospodarstw domowych pro
wadzonych przez co najmniej 
dwie osoby, próg jest równy 125 
proc. najniższej emerytury 
na każdego z domowników. 

Od l marca bieżącego roku 
najniższa emerytura ma wyso
kość 880,45 zł. Oznacza to, że 
w przypadku osób samotnych, 
chcących ubiegać się o dodatek, 
dopuszczalny średni miesięcz
ny dochód wynosi obecnie 
1.540,79 zł brutto, zaś w przy
padku rodzin -1.100,56 zł brut
to na każdego domownika. 

Brany jest tu pod uwagę 
średni miesięczny dochód 
z ostatnich trzech miesięcy 
sprzed złożenia wniosku o do
datek. 

PRZYKŁAD 
Odkąd zmarła żona Jana, 
mieszka on samotnie. Jego 
emerytura wynosi około 1.300 
zł miesięcznie. Jednak we 
wrześniu Jan osiągnął jednora
zowy dodatkowy dochód 
w wysokości 4.000 zł. Wszyst
ko wskazuje na to, że gdyby Jan 
złożył wniosek o przyznanie 
dodatku w październiku, listo
padzie bądź w grudniu, jego 
średni dochód przekroczyłby 
dopuszczalny próg. Jeśli jednak 
zaczeka on za złożeniem wnio
sku do stycznia, wrześniowy 
dochód nie będzie już brany 
pod uwagę i Jan będzie mógł 
skutecznie ubiegać się o doda
tek (o ile zostaną spełnione jed
nocześnie pozostałe warunki, 
o których piszemy w dalszej 
ćżęści tekstu).# 
Więcej# sir. 14-15 

Jeśli zostanie Ci przyznany dodatek, będzie 
on - co do zasady - przelewany na konto 
zarządcy domu, w którym mieszkasz. 
Ty będziesz musiał ponosić comiesięczne 
opłaty jedynie w wysokości różnicy 
między pełnym czynszem a dodatkiem. 

Krok pierwszy 
Zgłoś się do urzędu gminy (w praktyce 

przyznawaniem dodatków zajmują 

się zwykle ośrodki pomocy społecznej) 

i dopełnij wymaganych formalności. 

Poczekaj na wydanie decyzji. 

Powinna ona zostać wydana w ciągu 

miesiąca od złożenia kompletnego wniosku. 

Krok drugi 

mailto:50plus@polskatimes.pl
mailto:p.waclawska@dziennik.lodz.pl
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Listy d o  redakcji 

Jeśli masz propozycje tematów do naszego tygodnika, 
napisz: do naszej redakcji 
lub zadzwoń pod nr 42 665 9181 albo wyślij e mail 
na50plus@polskapress.pl. 
W indywidualnych sprawach emerytalno-rentowych 
należy kontaktować się z najbliższym oddziałem 
ZUS lub Centrum Obsługi Telefonicznej 22 56016 00 

Przez złą organizację pracy gazownia 
wpędziła mnie w konflikt z przełożonym 
Przed tygodniem czytałem na Waszych łamach list czytelnika, 
który żalił się na złą organizację pracy (mówiąc wprost - po pro
stu na bałagan) w gazowni. Skojarzyło mi się to z moimi do
świadczeniami z tą samą instytucją, dosłownie sprzed kilku dni. 
Otóż gazownia raptem z jednodniowym wyprzedzeniem wy
wiesiła w moim bloku informację, że nazajutrz planowany jest 
odczyt stanu gazomierzy. Gazomierze znajdują się wewnątrz 
mieszkań, więc w godzinach 10-11 w każdym z mieszkań musiał 
być choć jeden z lokatorów: Mieszkam samotnie, więc musia
łem zwolnić się z pracy. Szefowi bardzo nie spodobało się to, że 
w ostatniej chwili informuję o nieobecności. Czy pracownicy 
gazowni nie potrafią przewidzieć, że 10-11 to godziny, w który 
większość ludzi jest w pracy? Czy nie mogli o odczycie gazomie
rzy poinformować z większym wyprzec^eniem? Póki co, ga
zownia wpędziła mnie w konflikt z przełożonym. Przy kolejnej 
okazji może okazać się, że przez niefrasobliwość tej instytucji 
stracę pracę. RAFAŁ 

Bardzo współczuję młodym ludziom, 
którzy chcą kupić swoje własne mieszkanie 
Moje dzieci od kilku lat mieszkają za granicą i nie zamierzają 
stamtąd wracać. Ostatnio jednak znajoma zwierzała mi się 
z problemów swoich dzieci, a ściślej córki i zięcia. Oboje dwa la
ta temu skończyli studia, niedawno się pobrali. Co oczywiste, 
chcieliby zamieszkać samodzielnie, bez rodziców. Ceny miesz
kań są jednak kosmicznie wysokie. Ani mojej znajomej, ani ro
dziców jej zięcia nie stać na zafundowanie dzieciom mieszka
nia. Dzieci pracują, ale żadne z nich nie ma stałej umowy o pra
cę - oboje są zatrudnieni na umowach „śmieciowych" i nie za
nosi się na to, by ten stan miał się zmienić. Przy takim zatrud
nieniu nikt nie chce im dać kredytu. Nawet, gdyby go dostali, 
nie mają pewności, że dadzą go radę spłacić... 

GRAŻYNA B. 

Mój mąż od kilku lat poważnie chorował i pobierał z ZUS rentę. 
Niedawno zmarł. Zostawił mnie i dwoje niepełnoletnich dzieci. 
Zarówno ja, jak i syn z córką mamy prawo do renty rodzinnej 
po nim. Renta chorobowa męża wynosiła 1.520 zł. Wiem, że 
skoro jesteśmy uprawnieni do renty rodzinnej w trójkę, dosta
niemy 95 proc. tego, co miał mąż. Jak należy to rozumieć? Czy 
oznacza to, że każde z nas dostanie po 1.444 zł? Koleżanka stra
szy mnie, że renta będzie znacznie niższa. 

Niestety, koleżanka Czytelniczki ma rację. Wszystkim uprawnio
nym członkom rodziny zmarłego przysługuje bowiem jedna łącz
na renta rodzinna, która jest dzielona między uprawnionych 
w równych częściach. Rzeczywiście, przy trzech osobach upraw
nionych renta rodzinna jest równa 95 proc. świadczenia, które 
przysługiwałoby zmarłemu. Ale do podziału! Czytelniczka i każde 
z jej dwójki dzieci dostaną po jednej trzeciej z 95 proc. renty choro
bowej zmarłego, a więc po 481,33 zł. Dodajmy, że dla jednej osoby 
uprawnionej renta rodzinna wynosi 85 proc. świadczenia, które 
przysługiwałoby zmarłemu. Dla dwóch osób uprawnionych - 90 
proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (oczywiście, 
także do podziału!). Poza współmałżonkiem i dziećmi, po spełnie
niu określonych prawem warunków, uprawnienie do renty rodzin
nej mogą mieć m.in. rodzice i rodzeństwo zmarłego. 
©® 

Warunki konieczne 
aby móc skorzystać 
# Od każdego z przewidzianych w przepisach warunków istnieją wyjątki, b 

Temat tygodnia 

Patrycja Wacławska 
p.waclawska@dziennik.lodz.pl 

Przy ustalaniu wysokości do
chodów nie uwzględnia się nie
których rodzajów dochodu. Do
chody, które nie są tu uwzględ
niane to przede wszystkim: 
# świadczenia pomocy mate
rialnej dla uczniów, 
# jednorazowe zapomogi z ty
tułu urodzenia się dziecka, 
# dodatki z tytułu urodzenia 
dziecka, 
# pomoc w zakresie dożywia
nia, 
# zasiłki pielęgnacyjne, 
# zasiłki okresowe z pomocy 
społecznej, 
•jednorazowe świadczenia 
pieniężne i świadczenia w na
turze z pomocy społecznej, 
# dodatki mieszkaniowe. 

Przy ustalaniu, czy wyso
kość dochodu pozwala na sko
rzystanie z dodatku mieszka
niowego, od dochodów odlicza 
się składki na ubezpieczenie 
emerytalne, rentowe i chorobo
we oraz koszty uzyskania przy
chodu. 
Uwaga! Wyjątek 
Wyjątkowo dodatek mieszka
niowy może też zostać przyzna
ny osobie, której dochody prze
kraczają limit, jeśli przekrocze
nie nie jest wyższe od dodatku, 
który może zostać przyznany. 
W opisanej sytuacji dodatek zo
stanie zmniejszony o kwotę, 
o którą dochód przekracza pod
stawowy limit. 

Warunek drugi: 
tytuł prawny do lokalu 

Udział własny w czynszu 

Liczba osób 
mieszkających 

wspólnie 

Dochód 
na osobę 

i 

2-4 

2-4 

5 lub więcej 

5 lub więcej 

mniej niż 1.320,68 zł 
(150 proc. najniższej emerytury) 

1.320,68 zł lub więcej 

mniej niż 880,45 zł 
(100 proc. najniższej emerytury) 

880,45 zł lub więcej 

mniej niż 880,45 zł 

880,45 zł lub więcej 

Udział 
własny 

15 proc. 

20 proc. 

12 proc. 

15 proc. 

10 proc. 

12 proc. 

O dodatek może starać się tylko 
osoba, która ma tytuł prawny 
do zajmowanego mieszkania lub 
domu. Tytuł ten mają głównie: 
# najemcy lub podnajemcy 
mieszkania, 
# członkowie spółdzielni 
mieszkaniowej, którzy mają 
spółdzielcze prawo do lokalu, 
# właściciele mieszkań, 
# właściciele budynków, jeśli 
zajmują mieszkania w tych bu
dynkach. 
Uwaga! Wyjątek 
Dopuszczalne jest też przyzna
nie dodatku osobie, które zaj

muje mieszkanie bez tytułu 
prawnego, ale jest w trakcie 
oczekiwania na przysługujący 
jej lokal zamienny lub socjalny. 

Warunek trzeci: 
odpowiednia 
powierzchnia mieszkania 
lub domu 
Dodatek mieszkaniowy może 
zostać przyznany tylko tym, 
których lokal nie przekracza 
tzw. powierzchni normatywnej. 
Wynosi ona: 
• 35 mkw. dla jednej osoby, 
S 40 mkw. dla dwóch osób, 

# 45 mkw. dla trzech osób, 
# 55 mkw. dla czterech osób, 
# 65 mkw. dla pięciu osób, 
# 70 mkw. dla sześciu osób, 
plus 5 mkw. dla każdej następ
nej osoby. 
Uwaga! Wyjątek 
Podobnie, jak w przypadku wa
runku związanego z dochodem, 
wyjątkowo dopuszczalne jest 
przekroczenie powierzchni nor
matywnej. Maksymalne do
puszczalne przekroczenie to 30 
proc. Jeśli jednak pokoje i kuch
nia nie zajmują więcej niż 60 
proc. całej powierzchni użytko-

Co w prawie piszczy 

Symulacja świadczeń eme
rytalnych według ZUS. 
Zmiana ustawy o rehabili
tacji społecznej i zawodo
wej i zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
Bezrobocie spadło poniżej 
10 proc 

• ZUS na prośbę Dziennika Gaze
ty Prawnej dokonał symulacji 
świadczeń emerytalnych. Praca 
na pełny etat daje najlepszą, choć 
nie imponującą emeryturę. Naj
gorzej będą mieć pracujący 
na umowach,śmieciowych". 
Obliczenia w wariancie pracy 
na pełen etat dla matki jedynaka, 

która urodziła się w 1982 r., pracę 
na etacie zaczynała w wieku 30 lat 
i przez większą część kariery zara
bia przeciętne wynagrodzenie: 
jeśli przejdzie na emeryturę w wie
ku 60 lat, otrzyma 1.764 zł (w ce
nach z 2015 r.). w wieku 65 lat 
- 2.836 zł, a mając 67 lat - 3.404 zł. 
To niecała 1/3 przeciętnego wyna
grodzenia, które będzie obowiązy
wało w 2049 r. 
W wariancie umowy cywilno
prawnej z pensją minimalną obli
czeń dokonano dla matki dwójki 
dzieci urodzonej w 1982 r. Kobieta 
rozpoczęła pracę w wieku 21 lat 
i przez całe życie otrzymuje mini
malne ustawowe wynagrodzenie. 

W przypadku odejścia na emerytu
rę w wieku 60 lat, otrzyma 1.239 
zł. Gdyby zdecydowała się na eme
ryturę w wieku 65 lat - dostanie 
1.859 zł. Natomiast, jeśli będzie 
pracować do 67. roku życia, jej 
emerytura wyniesie 2.181 zł. 
Będzie to w najlepszym wypadku 
1/5 przeciętnego wynagrodzenia. 

• 1 października Senat RP przyjął 
ustawę o zmianie ustawy o reha
bilitacji społecznej i zawodowej 
oraz zatrudnianiu osób niepeł
nosprawnych. 
Zmiany dotyczą m.in. uregulowa
nia zasad wystawiania legitymacji 
dokumentującej niepełnospra

wność lub jej stopień, doprecyzo
wania warunków obniżenia wpłat 
na Państwowy Fundusz Rehabilita
cji Osób Niepełnosprawnych, ure
gulowania zakazu egzekucji sądo
wej i administracyjnej środków za
kładowego funduszu aktywności. 
Legitymacje dokumentujące 
niepełnosprawność wystawiane są 
maksymalnie na 5 lat, a legitymacje 
wystawione osobom, które nie 
ukończyły 60. roku życia, doku
mentujące stopień niepełnospraw
ności -maksymalnie na 10 lat. 
Aby skorzystać z obniżenia wpłat 
na PFRON, należy uregulować 
płatności w terminie i udokumen
tować kwoty obniżenia przez na-

Jaka renta dla żony i dzieci zmarłego 

Patrycja Wacławska 
redaktor tygodnika 
„50 plus" 

http://www.gk24.pl
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do tego, 
z pomocy 

) ędące furtką dla zainteresowanych 

wej mieszkania, dopuszczalne 
jest przekroczenie o 50 proc. 
W sytuacji, gdy wśród domow
ników jest osoba niepełnos
prawna poruszająca się na wóz
ku inwalidzkim lub taka, której 
niepełnosprawność wymaga 
zamieszkiwania w oddzielnym 
pokoju, powierzchnia norma
tywna jest zwiększana o 15 
mkw. 

Ile będzie wynosił 
dodatek 
l.  Trzeba zsumować wydatki 
będące podstawą obliczenia do-

datku, przede wszystkim: 
czynsz; koszty eksploatacji i re
montów ponoszone w mieszka
niach spółdzielczych; zaliczki 
na koszty zarządu nierucho
mością wspólną ponoszone 
przez właścicieli mieszkań; 
koszt energii cieplnej; wydatki 
na wodę; opłaty za odbiór nie
czystości stałych i płynnych. 

2. Należy policzyć, jaka część 
wydatków stanowiących pod
stawę obliczenia dodatku przy
pada proporcjonalnie na nor
matywną część powierzchni lo
kalu (np. na 40 mkw. w przy
padku osób prowadzących 
dwuosobowe gospodarstwo). 

3. Osoba zainteresowana po
winna ustalić udział własny 
w czynszu, a więc część opłat, 
którą lokator musi pokryć 
z własnej kieszeni. Jaki procent 
dochodów gospodarstwa stano
wi udział własny, przedstawia 
tabela, którą zamieszczamy 
obok. Progi dochodu przedsta
wione w tabeli zależą od wyso
kości najniższej emerytury. 
Zmieniają się więc przy okazji 
każdej waloryzacji emerytur. 

4. Od wyniku uzyskanego 
w punkcie drugim trzeba odjąć 
wynik uzyskany w punkcie 
trzecim. Dodatek nie może być 
wyższy niż 70 proc. wyniku 
uzyskanego w punkcie drugim. 

Dodatek nie zostanie przy
znany, jeśli okaże się, że miałby 
on wynosić mniej niż 2 proc. 
najniższej emerytury (obecnie 
17,61 zł). Dodatek co do zasady 
nie jest wypłacany do rąk oso
by uprawnionej, ale przelewa
ny na konto zarządcy domu, 
w którym mieszka osoba 
uprawniona. • 
©® 

bywcę. Obniżenie wpłaty na Fun
dusz może wynosić maksymalnie 
50 proc. wysokości wpłaty obo
wiązkowej nabywcy. 
Według art. 22 obecnej ustawy, 
pracodawca może obniżyć skład
kę na PFRON do wysokości 80 
proc. wpłaty na Fundusz. 
Ponadto środki zakładowego fun
duszu aktywności nie podlegają 
egzekucji sądowej ani administra
cyjnej. 

• Według danych Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, stopa 
bezrobocia we wrześniu wynio
sła 9,9 proc. Jest to najlepszy wy
nik od siedmiu lat. 

Minister pracy i polityki społecznej 
Władysław Kosiniak-Kamysz pod
kreślił, że od czasu transformacji 
ustrojowej stopa bezrobocia tylko 
dwa razy spadła do jednocyfrowe
go poziomu. Przypomniał także, 
że jeszcze dwa lata temu bezrobo
cie wynosiło 13 proc. 
Przez wrzesień liczba osób bezro
botnych spadła o 22,6 tys. Naj
większa poprawa jest w woje
wództwach: mazowieckim, ślą
skim i dolnośląskim. 
W poprzednim miesiącu praco
dawcy zgłosili do urzędów pracy 
ponad 126 tys. ofert zatrudnienia 
i aktywizacji zawodowej. To naj
lepszy wynik od 2001 r. # WG 

Problem niedocenienia w pracy 
- w Polsce jest lepiej niż w USA 
Sprawy pracownicze 
Czy Polacy czują się docenieni 
wpiacy?Zankiety przeprowadzo
nej przez portal kariery 
monsterpolska.pl wynika, że aż 
84 proc. Polaków słowa uznania 
słyszy tylko okazjonalnie lub nie 
słyszało ich nigdy 

Biorąc pod uwagę fakt, że pie
niądze przestają być głównym 
motywatorem trzymającym nas 
w firmie, a coraz bardziej liczą 
się takie elementy, jak dobra at
mosfera czy właśnie poczucie 
bycia docenianym, wyniki są 
niepokojące dla pracodawców. 

Globalny problem 
niedocenienia 
Monster zadał to pytanie 
wszystkim użytkownikom ko
rzystającym z serwisu na całym 
świecie. Wyniki pokazały, iż 
z największym niedocenieniem 
w pracy borykają się Ameryka
nie. Prawie 90 proc. z nich odpo
wiedziało, że w pracy czują się 
niedoceniani lub doceniani spo
radycznie. Podobny wynik za
notowano w Niemczech. 

Niedocenianych Polaków 
jest mniej, jednak aż 69 proc. 
polskich badanych odpowie
działo, że tylko od czasu do cza
su czują uznanie za swoją pra
cę. Natomiast 16 proc. z nas do
staje pochwały bardzo często. 

- O docenianiu pracowników 
warto pamiętać, ponieważ jest 
jednym z najwyżej ocenianych 
motywatorów, a przy tym nic 
nie kosztuje - komentuje Małgo-

nie słyszy ich nigdy 

16 proc. 

za wykonywaną pracę 

rzata Majewska, ekspert porta
lu monsterpolska.pl. 

Obawa przed zmianą 
silniejsza niż potrzeba 
uznania 
Wydawać by się mogło, że pra
cownik, który dobrze wykonu
je swoją pracę, ale nie czuje się 
za nią doceniany, będzie szukał 
nowego zatrudnienia. Będzie to 
takie miejsce, w którym poczu
je, że jego praca ma sens, a sta
rania zapewniają nie tylko za
robek, ale też satysfakcję. A jed
nak nie jest tak do końca. 

Na pytanie „Czy jesteś w sta
nie poświęcić rozwój kariery 
z powodu lęku przed zmianą 
pracy?", niemal 60 proc. ankie
towanych Polaków odpowie
działo „Tak". 

- Temat zmiany pracy jest dla 
nas bardzo trudny, a stres z nią 
związany porównywalny jest 
do stresu przeżywanego pod
czas rozwodu, czy odejścia bli
skiej osoby - dodaje Małgorzata 
Majewska. 

Na zadane pytanie „Czy 
chcesz coś zmienić?", prawie 
wszyscy z nas ochoczo odpo
wiadają „Tak", ale już na pyta
nie „Czy Ty chcesz się zmie
nić?", entuzjastycznych odpo
wiedzi jest znacznie mniej. Nie
wielu z nas podejmuje też dzia
łania, aby coś zmienić. Trzyma
my się utartych schematów 
i miejsc, bo tak jest bezpiecz
niej. 

Monster Polska postanowił 
zmienić podejście do zmian 
i przygotował kampanię „Oswój 

zmianę", która wystartowała 
na początku października. Jej ce
lem jest oswojenie lęku 
przed zmianą pracy i zachęcanie 
do zawodowego rozwijania się 
przez całe życie. 

- Wspólnik z naszym trene
rem i konsultantem bizneso
wym, Dariuszem Dumą, chce
my przybliżyć proces zmian 
i pokazać, że nawet najwięk
szy lęk przed zmianą można 
pokonać, bo zmiany są dobre 
- podsumowuje Małgorzata 
Majewska. 

Dla potrzeb kampanii zosta
ła stworzona strona 
internatowa www.oswoj 
zmiane.pl. Na początek można 
wypełnić quiz, którego celem 
jest znalezienie odpowiedzi 
na pytanie „Jaki jest mój stosu
nek do zmian?". 

Akcja ma charakter eduka
cyjny i każdy w ramach odpo
wiedzi otrzyma inspirujący fil
mik z poradami Dariusza Du
my. Od ponad 20 lat prowadzi 
on projekty badawcze i szkole
niowe dla firm i organizacji 
w Polsce oraz Europie i zajmu
je się zagadnieniami przywódz
twa i skuteczności biznesowej, 
rozwoju ludzi i zespołów, zarzą
dzania zmianami, innowa
cyjności, sprzedaży, komunika
cji oraz strategicznego rozwoju 
organizacji. 

To dobry punkt wyjścia 
do pokazania naszego stosun
ku do zmiany i szukania odpo
wiedzi na pytanie: jak zmieniać 
dobrze, aby osiągać zawodowe 
sukcesy. • OPR.WG 

Krótki poradnik oszczędzania na przyszłość 
Warto wiedzieć 

Z badań przeprowadzonych 
przez TNS Polska wynika, że aż 
w 58 proc. gospodarstw domo
wych cały budżet przeznaczany 
jest na bieżące potrzeby. Jedno
cześnie ponad połowa z nas jest 
przekonana, że nie odkładamy 
żadnych pieniędzy, ponieważ 
mamy ich za mało. Jak jednak 
wskazuje Expander, systema
tyczne oszczędzanie może roz
począć każdy z nas, redukując 
zbędne wydatki. 

Comiesięczne opłaty stano
wią ogromną część domowych 
wydatków. Przeciętne gospodar
stwo reguluje rachunki na łącz
ną sumę 920 zł. Ich uniknięcie 
jest raczej niemożliwe. Są jednak 
rozwiązania, dzięki którym moż
na ograniczyć sumy, które każ
dego miesiąca przeznaczamy 
między innymi na prąd. Niemal 
każdy słyszał o potrzebie odłą
czania nieużywanej ładowarki 
z sieci elektrycznej. Jak jednak 

pokazują analizy poboru prądu 
przez urządzenia tego typu, ta
kie działanie ma raczej symbo
liczny charakter. Znacznie wię
cej możemy natomiast zaoszczę
dzić, zwracając uwagę na bar
dziej energochłonne sprzęty. Na
leżą do nich np. telewizor, kon
sola do gier, drukarka, mikrofa
lówka. Gdy działają one w trybie 
uśpionym, nadal pobierają ener
gię, której łączna wartość może 
przekraczać1.000zł rocznie. Mo
żemy zaoszczędzić te pieniądze, 
korzystaj ąc z listew odcinaj ących 
dostęp prądu lub czasowych wy
łączników. Te ostatnie są szcze
gólnie opłacalne dla osób ładu
jących swoje telefony w nocy. 
- Warto zwrócić uwagę również 
na te media, których sprzedaw
cę możemy łatwo zmienić - zau
waża Jarosław Sadowski, ekspert 
Expandera. - Dostawcy 
intemetu czy operatorzy telefo
nii komórkowych rywalizują 
między sobą, na czym możemy 
skorzystać. Należy także zasta
nowić się nad tym, czy obecnie 

posiadany pakiet wykorzystuje
my w pełni. Może się okazać, że 
przepłacamy za usługi, których 
nie potrzebujemy. 

Poszukując oszczędności 
w domowym budżecie warto za
cząć od gruntownej analizy wy
datków. Według danych GUS bli
sko 25 proc. wszystkich pienię
dzy przeznaczamy na zakupy 
spożywcze. Co dziesiąta złotów
ka wydawana jest na transport. 
Z kolei 5 proc. budżetu pochła
niają ubrania i obuwie, to tyle sa
mo, co wyposażenie mieszkania. 
Nieco więcej (6,5 proc.) staty
styczna rodzina poświęca na re
kreację i kulturę. - Aby spraw
dzić, na co przeznaczamy naj
więcej pieniędzy, powinniśmy 
przez 1-2 miesiące skrupulatnie 
zapisywać wszystkie wydatki 
- mówi Jarosław Sadowski. -
Warto także zajrzeć do historii 
naszego rachunku bankowego. 

Myśląc o oszczędnościach, 
powinniśmy zwrócić uwagę 
również na sposób, w jaki zarzą
dzamy finansami. Warto wziąć 

pod lupę produkty bankowe, 
z których korzystamy. Prowa
dzenie rachunku bankowego, 
użytkowanie karty płatniczej czy 
inne usługi mogą wiązać się już 
z pewnymi wydatkami. - Warto 
pamiętać, że wielu opłat można 
uniknąć dzięki aktywnemu ko
rzystaniu z tych produktów 
- zauważa ekspert. - Jeśli już zde
cydowaliśmy się np. na kartę kre
dytową, to warto płacić za zaku
py nią, a nie gotówką. Zwykle bo
wiem opłata jest znoszona 
po przekroczeniu określonej 
wartości lub liczby wykonanych 
operacji. Nie zapomnijmy też 
spłacić całego zadłużenia w ter
minie. 

Gdy już uda nam się wygo
spodarować w domowym bu
dżecie nadwyżki finansowe, po
winniśmy zastanowić się 
nad sposobem ich przechowy
wania. - Trzymanie oszczędnoś
ci na nieoprocentowanym ra
chunku jest mało opłacalne 
- podkreśla Jarosław Sadowski. 
OPR.PW 
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Nowotworowa „mitologia" 
•Tam, gdzie choroba rozwija się bez wyraźnych objawów, ważna jest regularna profilaktyka 

Głos Dziennik Pomorza 
Czwartek. 15 października 2015 

Rak szyjki macicy i jajnika 

Wiktor Sawiuk (opr.) 
50plus@polskapress.pl 

W polskim społeczeństwie 
wciąż pokutują błędne przeko
nania na temat raka jajnika i ra
ka szyjki macicy. Prostujemy je 
wspólnie z dr. hab. n. med. Lu
bomirem Bodnarem z Wojsko
wego Instytutu Medycznego. 

Rak jajnika to choroba 
osób starszych MIT 
Na raka jajnika można zachoro
wać w każdym wieku, choć naj
częściej jest diagnozowany 
u osób powyżej 50. roku życia. 
U ponad 50 proc. chorych diag
nozowany jest w wieku 50-69 lat. 

Objawy gastrologiczne 
mogą być oznaką raka 
jajnika FAKT 
Rak jajnika rozwija się skrycie, 
nie dając we wczesnych sta
diach rozwoju żadnych charak
terystycznych objawów. Daje 
znać o sobie dopiero, gdy zaczy
na rozprzestrzeniać się do oko
licznych narządów. Wówczas 
kobiety mogą odczuwać takie 
dolegliwości, jak częste wzdę
cia, pełność w brzuchu, zwięk
szający się obwód pasa. Z talti-

dolegliwościami kobiety 
zgłaszają się jednak zamiast 
do ginekologa - do gastrologa. 
Zdarza się też, że przypisują do
legliwości np. przechodzonej 
właśnie menopauzie. 

Cytologia - podstawowe narzędzie profilaktyki nowotworowej 

Cytologia jest badaniem bezbolesnym, 
wykonywanym podczas rutynowej 
kontroli ginekologicznej. Na 2-3 dni 
przed planowanym badaniem nie 
powinno się współżyć i stosować 
żadnych preparatów dopochwowych 
- może to wypaczyć wynik badania. 
Przeciwwskazaniem dla cytologii są: 
krwawienie z dróg rodnych, nasilone 
upławy i stany zapalne w obrębie 
narządów rodnych. 

Istnieje profilaktyka raka 
jajnika MIT 
Nie ma testów przesiewowych 
w kierunku raka jajnika, nie ma 
też innych profilaktycznych ba
dań, które pozwoliłyby wcześ
nie wykryć ten nowotwór. 

W badaniu ginekologicznym 
i w trakcie USG lekarz może 
stwierdzić jedynie niepokojące 

zmiany na jajnikach. Jedynym 
sposobem na potwierdzenie 
diagnozy raka jest dziś operacja 
chirurgiczna lub laparoskopia. 

Raka jajnika nie da się 
leczyć MIT 
Jeszcze 40 lat temu jedyną me
todą leczenia była operacja chi
rurgiczna. Potem były cytosta

tyki na bazie wyciągu z cisu za
chodniego i związków platyny. 
Kolejnym krokiem milowym 
było odkrycie leczenia celowa-
nego, które upośledza określo
ne funkcje komórek nowotwo
rowych. Od pewnego czasu sto
suje się też kolejne metody ek
sperymentalne, takie jak che
mioterapia w hipertermii. 

Co ważne, usunięcie zmian 
nowotworowych wciąż ma 
ogromne znaczenie w terapii ra
ka jajnika. Szanse na przeżycie 
pięcioletnie znacznie wzrastają, 
jeśli choroba zostanie wcześnie 
wykryta i jest możliwość usunię
cia wszystkich zmian nowotwo
rowych. Warto pamiętacie ra
ka jajnika można lępźyć nawet 
w zaawansowanym stadium. 

Prawidłowo wykonana 
cytologia może uratować 
życie m K T  
Badaniom cytologicznym po
winno się poddawać przynaj
mniej raz na trzy lata, najlepiej 
raz w roku. Według obecnych 
standardów, u kobiet, które nie 
są w grupie wysokiego ryzyka 
cytologia powinna być przepro
wadzana co trzy lata, o ile po
przednie dwa badania w odstę
pie jednego roku nie wykazały 
odstępstw od normy. 

Dzięki regularnym bada
niom cytologicznym można 
wykryć zmiany przedrakowe, 
nie dopuszczając do rozwoju 
nowotworu lub zmiany wczes
ne, dające większe szanse cał
kowitego wyleczenia. 

Niestety, wciąż połowa cho
rych, u których wykryto raka 
szyjki macicy, umiera. Po pierw
sze, rak szyjki macicy nie daje 
żadnych objawów na wczes
nych etapach rozwoju a kobiety 
nie korzystaja z badań cytolo
gicznych lub robią to zbyt rzad
ko. Połowa kobiet, u których wy
kryto raka szyjki macicy nigdy 

nie miała cytologii. W Polsce 
z bezpłatnych badań przesie
wowych korzysta średnio jedy
nie ok. 22 proc. kwalifikujących 

ię do programu kobiet. 

Odkąd w Polsce dostępne 
są szczepionki przeciwko 
wirusowi HPV, rak szyjki 
macicy nie stanowi już 
zagrożenia MIT 
Mimo pojawienia się w Polsce 
w 2007 roku szczepionek prze
ciwko wirusowi HPV, w latach 
2007-2012 rak szyjki macicy po
zostawał trzecią przyczyną zgo
nów spowodowanych przez no
wotwory kobiece. Nawet, gdyby 
szczepienia objęły w 2007 roku 
całą populację dziewczynek od 
10. roku życia, na efekty będzie
my musieli poczekać jeszcze 
około 30 lat. Dlatego wciąż waż
ne są profilaktyczne badania. 

Tylko kobiety zmieniające 
partnerów seksualnych 
chorują na raka szyjki 
macicy MIT 
Rak szyjki macicy jest przeno
szony drogą płciową, więc ko
biety, które na niego chorowały 
zaczęto postrzegać jako te, któ
re miały licznych partnerów sek
sualnych. W jednym z badań 
epidemiologicznych stwierdzo
no jednak, że najczęściej raka 
szyjki macicy diagnozuje się 
u kobiet mających od lat stałego 
partnera lub od dawna niepro-
wadzących współżycia. Co wię
cej, występowanie HPV rośnie 
z wiekiem. # 

Czy wiesz, że... 

14 października 
walczyli pod Hastings 
Bitwa pod Hastings jest jedną 
z najważniejszych batalii w hi
storii. 14 października 1066 r. 
Normanowie (ówcześni miesz
kańcy Skandynawii) pod do
wództwem Wilhelma Zdobyw
cy pokonali wojska anglosaskie 
króla Harolda n, który poległ 
w tym starciu. Była to decydu
jąca bitwa w inwazji Norma
nów na Anglię. Wilhelm miano
wał się nowym królem anglosa
skim, a do 1070 r. opanował ca
łe królestwo. • WG 

Kobieta zmarła 
po ataku meduzy 
20-letnia turystka z Niemiec 
zmarła w wyniku oparzeń przez 
meduzę. Kobieta spędzała wa
kacje na wyspie Koh Samui 
w Tajlandii. W wyniku kontaktu 
z kostkomeduzą śmiercionośną 
miała rany na obu nogach, 
brzuchu, plecach i ramionach. 
Na ratunek Niemce rzuciła się 
jej przyjaciółka. Ona również 
została poparzona i nadal prze
bywa w szpitalu, ale jej życiu 
nie zagraża niebezpieczeństwo. 
•WG 

Zaginiony obraz 
wraca do Polski 
„Portret młodego mężczyzny 
w peruce" Krzysztofa 
Lubienieddego z ok. 1728 r. 
wraca do zbiorów Muzeum Na
rodowego w Warszawie. Dzieło 
zostało w czasie n wojny świa
towej zrabowane przez Niem
ców. Potem z amerykańskim 
żołnierzem trafiło do USA. Po
tomek żołnierza prześledził lo
sy zaginionego obrazu i dotarł 
do obecnych właścicieli, którzy 
zdecydowali się zwrócić portret 
Polakom.# WG 

Wskrzeszono 
legendę motoryzacji 
Syrena - cud polskiej motory
zacji produkowany od lat 50. 
do 70. XX wieku przez FSO 
w Warszawie - wraca w nowej 
odsłonie. Syrenka S201 
przeszła już testy i otrzymała 
homologację. Na razie pow
stało pięć sztuk, ale producent 
zapowiada, że w pierwszym 
roku powstanie 50, a w kolej
nym 100 aut. Samochód bę
dzie produkowany w Kutnie. 
Ceny na razie nie ogłoszono. 
• WG 

W kościele znaleźli 
ponadstuletni list 
W remontowanej wieży kościo
ła św. Józefa w Krakowie odna
leziono list z 1908 r. adresowa
ny do potomnych. Dokument 
opisuje sytuację, w jakiej Polska 
znajdowała się pod zaborami. 
Są w nim zawarte wiadomości 
na temat tego, kto był bisku
pem, proboszczem i władał 
krakowskim Podgórzem. List 
zachował się w dobrym stanie. 
Był schowany w szklanym fla
koniku i włożony do metalowej 
kuli na szczycie wieży. WG 

Maszyna przypomni 
o braniu leków 
Takie urządzenie skonstruowa
ła grupa absolwentów, studen
tów i doktorantów Politechniki 
Gdańskiej. Elektroniczne pu
dełko na leki samo dozuje tab
letki (emituje dźwięk i pod
świetla odpowiedni 
pojemniczek) oraz informuje 
o ewentualnych przeciwwska
zaniach. Może skontaktować 
się także z opiekunem chorego. 
Pierwsza seria PillBoxow ma 
zostać wyprodukowana w dru
giej połowie 2016 r.eWG 
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JUŻ ZA TYDZIEŃ W NASZYM TYGODNIKU 
+Świadczenie przedemerytalne 
- sposób na dotrwanie do emerytury 
+Apatia, ospałość i znużenie mogą być 
wynikiem niewłaściwego jadłospisu... 

+ Najwyższa pora, aby zadbać o odporność 
przed zimę 
+ Przepisy kulinarne na każdą kieszeń 
i aktualności ważne dla seniorów 
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Rezygnacja z umowy 
Podpisując umowę kredytu gotówkowego otrzymujemy między 

innymi wzór oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy 

F m w e  

Jerzy Szych 
jerzy.szych@polskapress.pl 

Podjąłeś pochopną decyzję 
biorąc kredyt gotówkowy? To 
nie tragedia. Nie musisz się 
martwić, o ile od daty podpi
sania kontraktu nie minęło 
więcej niż dwa tygodnie. Tak 
wynika z zapisu ustawy o kre
dycie konsumenckim. Dodat
kowo, za sam fakt rezygnacji 
z kredytu nie zapłacisz ani gro
sza. 

Podpisując umowę kredytu 
gotówkowego otrzymujemy 
od banku wiele dokumentów, 
wśród których znajduje się 
wzór oświadczenia o odstąpie
niu od umowy. To na podsta
wie tego dokumentu każdy 
kredytobiorca ma prawo do re
zygnacji. Warto pamiętać, że 
oświadczenie należy złożyć 
pod wskazanym przez kredy
todawcę adresem. Co istotne, 
wystarczające jest wysłanie 
oświadczenia przed upływem 

c P  
r P  o 1 »  

& Konsumenci zwracający pieniądze bankowi w ciągu 14 dni. nie 
ponoszą kosztów związanych z rezygnacją z kredytu 

14 dni, zatem nawet jeżeli do
trze ono do banku piętnastego 
dnia, nie powinien to być prob
lem klienta. 

Najczęściej podstawowym 
kosztem związanym z odstą
pieniem od umowy kredyto
wej są odsetki za okres od wy
płaty kredytu do dnia jego 
spłaty. Na zwrot tej  kwoty 
wraz ze wspomnianymi odset

kami klient ma 30 dni od dnia 
złożenia oświadczenia. 

Bank może domagać się 
od klienta np. zwrotu kosztów 
opłat notarialnych, bądź opłat 
na rzecz organów administra
cji publicznej (jeśli były ele
mentem niezbędnym). Warto 
pamiętać, że bak nie zwraca ta
kich kosztów kredytowych, 
jak np. prowizja za uruchomie

nie zobowiązania. Teoretycz
nie istnieje również możliwość 
spłacania kredytu bez odsetek 
i innych kosztów należnych 
kredytodawcy. Innymi słowy 
- w ratach oddawać tylko kapi
tał. Stanie się tak, gdy kredy
todawca naruszy pewne po
stanowienia ustawy o kredy
cie konsumenckim, m.in. 
w kwestii treści umowy kredy
towej. 

Istnieje dosyć długa lista in
formacji i danych, które w tym 
dokumencie muszą zostać za
warte. Jeżeli tak się nie stanie, 
stanowi to podstawę do prze
kształcenia kredytu w tak zwa
ny kredyt darmowy. 

Teoretycznie jest to możli
w e  nawet po spłaceniu całego 
zobowiązania, gdyż kredyto
biorca ma na znalezienie uchy
bienia w umowie aż rok. Wów
czas bank powinien zwrócić 
takiej osobie pobrane odsetki 
i wszystkie dodatkowe koszty. 
Zapisom ustawy podlegają też 
m.in.Spółdzielcze Kasy Osz
czędnościowo Kredytowe i fir
my pożyczkowe. • 

.REKLAMA K045000449A 

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Przyjezierze" 

w Szczecinku 

78-400 Szczecinek, ul. Mikołaja Reja 4 

OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONANIE 

TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 

BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO 

PRZY PLACU WINNICZNYM12 W SZCZECINKU 

Szczegóły oferty oraz niezbędne do złożenia oferty materiały znajdują się 
w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej Spółdzielni 

www.przyjezierze.szczecinek.plwww.przyjezierze.net. 

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.10.2015 r. do godz. 14.00. 

Szczegółowych informacji udziela się w biurze SBM „Przyjezierze" w Szczecinku, 

ul. Reja 4, łub telefonicznie pod numerem 660 912 831 od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7.30 -14.30. Osoba do kontaktu: Barbara Wieczorek. 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummei (teł. 94 37213 24) 
ogłasza, że dnia 4 listopada 2015 r. o godz. 13.00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku, mającego 
siedzibę przy ul. Jasnej 3, odbędzie się * 

PIERWSZA LICYTACJA 

lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 35 przy ul. 1 Maja w Szczecinku wraz z udziałem 88/10000 w częściach 
wspólnych budynku i w działce gruntu nr 89/2, obręb Szczecinek 13, o powierzchni 33,38 m2, składającego 
się z pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi i łazienki z w.c., położonego: 78-400 Szczecinek, ul. 1 
Maja 35/2, należącego do: Zdzisława Mieczysława Dąbrowskiego, dla którego Sąd Rejonowy w Szczecinku 
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 49310 [NKW: K011/00049310/3]. 
Do lokalu przynależy piwnica. Lokal wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, ciepłą 
wodę, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, domofon. 
Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego wybudowanego przed 1939 r. 
Budynek wolno stojący (kamienica), podpiwniczony, piętrowy, z użytkowym poddaszem, o tradycyjnej 
konstrukcji, murowany z cegły. 
Suma oszacowania wynosi 103 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 
77 250,00 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy 
oszacowania, to jest 10 300,00 zł. 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według 
prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie 
do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział Szczecinek 
0810901711 0000 0001 1700 3080 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć 
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne 
osoby wymienione w tym artykule. 

Sukces II edycji Forum Szczecineckiego Klastra Meblowego 

trudnienia. Zamiast wyrywać sobie 
pracowników, stworzyliśmy unikal
ny system wspierania edukacji. 

Podobne plany, dot. kształcenia 
przyszłych pracowników, nabrały re
alnych kształtów w Szczecinku. Pod 
patronatem Kronospan powstanie 
wydział zamiejscowy Politechniki 
Koszalińskiej, kształcący specjali
stów branży drzewnej. 0 tym, że po
zyskanie doskonale wykształconych 
pod względem technologicznym 
pracowników nie będzie proble
mem, przekonywał kanclerz Artur 
Wezgraj. - Wydział zamiejscowy Po
litechniki Koszalińskiej w Szczecinku 
to projekt, który powstał z inicjatywy 
Kronospan. To firma jest głównym 
inicjatorem przedsięwzięcia. 

- Głównym powodem, dla którego 
powstaje wydział, jest potrzeba wy
specjalizowanych kadr inżynierskich 
dla przemysłu drzewnego. Jeśli wy
kształcimy młodych ludzi zgodnie 
z potrzebami przemysłu, to dla ab
solwentów rośnie prawdopodobień

stwo szybkiego odnalezienia się na 
rynku pracy - mówił kanclerz. - Stu
denci otrzymają dobre, nowoczesne 
wykształcenie oraz atrakcyjną ofertę 
stażową, którą dla nich przygotowu
jemy. Korzyścią dla przedsiębiorstw 
jest udział w procesie kształcenia 
praktycznego, możliwość ingerencji 
w siatkę przedmiotową oraz prowa
dzenie części zajęć. 

Na Wydziale Przemysłu Drzew
nego studenci będą kształcić się na 
różnych specjalizacjach, min.: eks
ploatacja urządzeń, automatyka, 
informatyka produkcji, technologia 
obróbki drewna, meblarstwo. 

Prezentacje podczas forum pod
sumowały panele dyskusyjne. Fo
rum Szczecineckiego Klastra Meb
lowego zakończyło się 25 września. 
Tego dnia prowadzono indywidual
ne rozmowy, przybliżające specyfikę 
funkcjonowania klastra wszystkim 
zainteresowanym przedsiębiorcom, 
również przedstawicielom zakła
dów Kronospan z zagranicy. 

Kluczowi przedsiębiorcy sektora meblarskiego spotka
li się w Szczecinku, aby rozmawiać o możliwościach na
wiązania współpracy. Między 23 a 25 września w hali 
Hausmesse odbyło się, zorganizowane przez Kronospan, 
Forum Szczecineckiego Klastra Meblowego. 

Klaster 

Głównym celem forum była 
promocja Szczecineckiego Klastra 
Meblowego oraz zamiejscowego 
wydziału Politechniki Koszalińskiej, 
który powstanie w Szczecinku dzięki 
mecenatowi Kronospan przy współ
pracy władz uczelni, miasta, powiatu 
oraz Słupskiej Specjalnej Strefy Eko
nomicznej. 

W wydarzeniu udział wzięli 
przedstawiciele władz państwa, wo
jewództwa, powiatu i miasta, przed
siębiorcy, eksperci, inwestorzy oraz 
przedstawiciele Kronospan z kraju 
i zagranicy. 

Pierwszy dzień poświęcono 
przedsiębiorcom Strefy Płyt Prze
prowadzono pakiet szkoleń n t  no
wości produktowych i technologicz
nych oraz możliwości leasingowych 
i dotacyjnych dla sektora MŚP. 

24 września upłynął pod szyldem 
prezentacji oraz eksperckich paneli 
dyskusyjnych. Wyjaśniano zasady 
funkcjonowania klastra, korzyści 
płynące ze współpracy, szczegóły 
nowej perspektywy finansowej UE 
oraz możliwości modelowania syste
mu kształcenia na potrzeby przed
siębiorstw. 

- Dwa lata temu zawiązaliśmy 
inicjatywę klastrową w Szczecinku, 
mając w zamyśle rozwój nie tylko 

miasta i regionu, ale także branży 
drzewno-meblarskiej - mówi Bar
bara Rajkowska, Project Manager 
Kronospan. List intencyjny w tej 
sprawie podpisali: Kronospan, Bur
mistrz Miasta Szczecinek, Starosta 
Powiatu Szczecineckiego i Prezes 
Słupskiej Specjalnej Strefy Ekono
micznej. Dysponujemy halą o pow. 
ponad 36 tys. m2, gotową na przy
jęcie przedsiębiorców. Prowadzimy 
negocjacje z potencjalnymi inwesto
rami Forum daje możliwość niemal 
natychmiastowego przystąpienia do 
Szczecineckiego Klastra Meblowe
go. Naszym celem jest przekonanie 
przedsiębiorców, że warto inwesto
wać w klastrze i w jego ramach się 
rozwijać. Tematyka prelekcji dotyczy 
korzyści płynących ze współpracy, 
możliwości wspierania inicjatywy 
przez władze samorządowe oraz 
pokazanie, jak funkcjonują istniejące 
klastry w Polsce. 

Burmistrz Szczecinka, Jerzy 
Hardie-Douglas, zaznaczył, że jest 
wielkim zwolennikiem klastra 
meblowego. - Szczecinek to miejsce 
piękne, ale także niezwykle przy
chylne przedsiębiorcom Burmistrz 
wirtualnie oprowadził słuchaczy 
po mieście, zwracając uwagę na 
jego położenie oraz komunikację ze 

szczególnym uwzględnieniem węzła 
kolejowego. 

Senator Piotr Zientarski pogra
tulował Kronospan wielu inicjatyw 
wspierających mieszkańców, hono
rując firmę statuetką i życząc jej dal
szego, dynamicznego rozwoju. 

Część merytoryczną forum podzie
lono na bloki tematyczne. 0 korzyś
ciach dla przedsiębiorców, płynących 
z przystąpienia do klastra, mówiła 
m i n  Joanna Podgórska, Z-ca Dyrekto
ra Departamentu Rozwoju Przedsię
biorczości i Innowacyjności PARP. 

- Klaster to terytorialne skupisko 
przedsiębiorców, działających w tej 
samej lub pokrewnych branżach. 
Nie rezygnując z naturalnej cechy, 
jaką w biznesie jest konkurowanie, 
znajdują przestrzeń do współpra
cy. Klastry mogą osiągać konkretne 

Meblowy 

wyniki w różnych obszarach, ale nie 
ma klastrów bez potencjału wzrostu. 
Bardzo ważne jest przywództwo, 
uwarunkowania terytorialne, polity
ka władz oraz instytucje wspierania 
biznesu. Po prezentacji pana burmi
strza o tę część jestem spokojna - za
pewniła J. Podgórska. 

- W 2003 r. spotkało się 12 przed
siębiorców lotniczych z płd.-wsch. 
Polski - mówił Andrzej Rybka, Dy
rektor Biura Stowarzyszenia Dolina 
Lotnicza, jednego z największych 
klastrów w Polsce ze statusem Kra
jowego Klastra Kluczowego. - Żaden 
z nich nie słyszał o czymś takim, jak 
klaster przemysłowy. Stwierdzili, 
że jeśli będą działać razem będzie 
im lepiej. Firmy konkurują, ale nie 
przeszkadza to im współpracować 
w innych dziedzinach, również za-
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Głos Dziennik Pomorza 

Czwartek, 15 października 2015 

Nasze dobre 284 
firmy wzięły dotychczas udział we wszystkich edycjach plebiscytu Nasze 

I Dobre z Pomorza. W tym czasie kapituła przyznała 23 znaki jakości, Czytel-
rw nicy oddali na swoich faworytów ok. 100 tys. głosów. 

Hala „Pod wieżą" 
•Doświadczenie zdobyte w okresach wzlotów i upadków, jakie przeżywał handel w Polsce, to cenny 
kapitał. Z tego bagażu w sposób umiejętny korzystają zarządzający halą „Pod Wieżą". 

Plebiscyt 

Aleksandra Chacińska 
ateksandra.chacinska@polskapress.pl 

Firma nie tylko znalazła swoje 
miejsce w Słupsku, ale na trwa
łe wpisała się w krajobraz han
dlowy miasta, jako przestrzeń 
przyjaznego handlu czerpiąca 
wartości z dobrej polskiej tra
dycji. 
W hali znajduje się 91 niedu
żych sklepów, których asorty
ment zapewnia niezbędne - nie 
tylko podstawowe - potrzeby 
klientów. Istnienie po klika 
punktów z jednej branży przy
czyniło się do zdrowej konku
rencji, wpływającej na jakość 
oferowanych usług. Takie roz
wiązanie gwarantuje dobrą ce
nę, szeroki asortyment towa-

rów, a w przypadku branż spo
żywczych zawsze świeży to
war. 
Fundamentem finansowym 
hali jest w całości rodzimy ka
pitał . Tworzą go firmy rodzin
ne zajmujące się nierzadko tą 
samą branżą od pokoleń.Lu-
dzie ci codziennie robią wszyst
ko, żeby sprostać hasłu: „Polski 
kapitał marką solidności" i za
dowolić swoich klientów. 

- Serdecznie zapraszamy 
na zakupy, które u nas wyglą
dają zupełnie inaczej, niż 

| w sklepach samoobsługowych. 
| Nasz klient nie jest anonimowy, 
| rozpoznawany jest po imieniu, 
£ rozmawia z obsługą jak ze zna-
g jomymi, przychodzi po towary 
I które zna i lubi, a w zamian do-
§ staje uśmiech gratis - Grażyna 

• W hali znajduje się 91 niedużych sklepów, których asortyment zapewnia niezbędne - nie tylko podstawowe - potrzeby klientów. Piątek, Hala „Pod Wieżą". • 
którzy nie są anonimowi, rozpoznawani są po imieniu, rozmawiają z obsługą jak ze znajomymi ©® 
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HKUNCER 
przedsiębiorstwo budowlane 

jmMkKtrol-

Budynek wielorodzinny na Osiedlu Cypryjskim 
przy ul.Cypryjskiej 11 i Włoskiej 10 w Koszalinie 

wybudowany przez Przedsiębiorstwo Budowlane 
„Kuncer" Spółkę z o.o. oraz Przedsiębiorstwo 

Inżynierii Środowiska „EkoWodrol" Spółkę z o.o., 
która wykonała instalację wentylacji i rekuperacji. 

Wybudowany jako budynek energooszczędny 
o standardzie NF40 zgodnie z wymaganiami 
Programu Priorytowego NFOŚiGW „Efektywne 
wykorzystanie energii". Jest to 2-gi taki budynek w 
Polsce. Znajdziesz go na liście Narodowego Fun
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
www.nfosigw.gov.pl 
Budynek energooszczędny to taki , który zużywa 
mniej niż 70% energii w porównaniu z budynkiem 
standardowym , tj. wybudowanym zgodnie z obo
wiązującymi przepisami. 
Obowiązkowa weryfikacja standardu energetycz
nego wykazała osiągnięcie wskaźnika rocznego 
zapotrzebowania na energię użytkową dla potrzeb 
ogrzewania i wentylacji jak dla budynku pasyw
nego : w wysokości EU=14,07 kWh/(m2*rok). 
Badanie szczelności przegród powietrznych 
wykazało, że budynek spełnia wymagania dla 
budynku pasywnego gdzie maksymalna wartość 
wymian została określona na n50<0,60/h a nasz 
wynik badania w podciśnieniu i nadciśnieniu wy
niósł n50=0,5011/h. 

Osiągnięty wskaźnik całkowitego zapotrzebowa
nia na energię użytkową dla potrzeb ogrzewania 
i wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej wynosi 
41.60 kWh/(m2*rok) co oznacza wynik na po
ziomie mniejszym niż 50% w porównaniu z bu
dynkami standardowymi. 
Oznacza to zmniejszenie o przynajmniej połowę 
rachunków za ogrzewanie i przygotowanie ciepłej 
wody , ale także zwiększoną wartość rynkową 
lokali i niezwykłą jakość i staranność wykonania 
budynku, bardzo mocno skontrolowaną w wyniku 
obowiązujących procedur. Nie byłoby to możliwe 
bez instalacja wentylacji i rekuperacji - ciepło od
zyskiwane z wydmuchiwanego powietrza ogrzewa 
powietrze dochodzące z zewnątrz - zawsze świe
że powietrze - nieustająca wymiana powietrza. 
W budynku zainstalowano dodatkowo: instala
cja solarna wspomagająca przygotowanie ciepłej 
wody - kolejne obniżenie kosztów eksploatacyj
nych. 

1 pełny smak 
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO 

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM 
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Inkubator nowych technologii 
# Słupski Inkubator Technologiczny, to wiodący w regionie ośrodek nowych technologii. Do istniejącej 
już Pracowni Robotyki dołączyła niedawno Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii. 

Plebiscyt 

Wojciech Frełkhowski 
wojdech.frelichowski@polskapress.pl 

Słupski Inkubator Technolo
giczny działa od 2012 roku. 
Ideą powstania tego obiektu 
było wsparcie dla firm z obsza
ru nowych technologii, które 
mogłyby w nim działać na pre
ferencyjnych warunkach. Ale 
również sam SIT jest instytu
cją, która kreuje nowoczesne 
rozwiązania. 
Przykładem jest m.in. Pracow
nia automatyki, robotyki i sy
stemów wizyjnych. Powstała 
przy wsparciu fiinduszy unij
nych, jako integralna część 
projektu budowy i wyposaża
nia SIT. Cele, które przyświe
cały powstaniu tej pracowni, 
to prowadzenie szkoleń z wy
korzystaniem najnowszych 
technologii z dziedziny auto
matyki i robotyki, projektowa
nie systemów 
z r o b o t y z o w a n y c h ,  
skanowanie i analizowanie 

www.sit.slupsk.pl można ob
serwować aktualne parametry 
pracy instalacji. 
Dzięki rozbudowanemu syste
mowi nadzoru Elektrownia 
oprócz produkcji energii 
na potrzeby budynku może 
pełnić funkcję systemu poka
zowego oraz posłużyć do ce
lów badawczych i szkolenio
wych. Na bazie tej Pracowni 
PARRS.A. chce stworzyć w In
kubatorze certyfikowany 
ośrodek szkoleniowy dla 
fotowoltaiki. Już .teraz Pracow
nia prowadzi zajęcia dla firm, 
instytucji, oraz uczniów. Pod
czas Pomorskich Dni Energii 
obiekt przeżywał wręcz oblę
żenie młodzieży szkolnej, dla 
której SIT zorganizował poka
zowe lekcje o zielonej energii. 
Obecnie na ukończeniu są pra
ce przed gmachem SIT, gdzie 
powstają mikroinstalacje po
kazowe składające się z pane
li różnego typu na różnych sy
stemach montowania, w tym 
ogniwa z systemem chłodze
nia, a także mała siłownia wia
trowa. • 

nych firm w światowym ran
kingu Thomson Reuters. Ope
ratorem Pracowni jest firma 
TMA Labs z którą, Słupski In
kubator Technologiczny 23 
października organizuje kon
ferencję „Od matematyki 
do automatyki". Najnowszym 
projektem, który zrealizował 
SIT jest Pracownia Odnawial
nych Źródeł Energii. Jej naj
ważniejszym elementem jest 
elektrownia fotowoltaiczna 
zbudowana na dachu obiektu. 
Składa się ona z 668 paneli, 
które mogą wygenerować moc 
180 kW. To największa dacho
wa elektrownia fotowoltaicz
na na Pomorzu, a także jedna 
z największych w Polsce. 
Do monitorowania parame
trów jej pracy służy dedyko
wany system SCADA. Umożli
wia on obserwację w czasie 
rzeczywistym m.in. genero
wanej aktualnie mocy elek
trycznej, natężenia promienio
wania słonecznego, tempera
tury paneli i otoczenia, a także 
prędkość wiatru. Także po
przez stronę internetową 

fotowoltaicznych. 

wyrobów za pomocą skanera 
3D i specjalistycznego oprogra
mowania. Jest to miejsce de
dykowane dla przedsiębior

ców i kadry inżynierskiej, któ
rzy na bazie Pracowni mogą 
pozyskać praktyczną wiedzę 
i skorzystać z nowoczesnych 

usług. Do realizacji wybrano 
urządzenia firmy Omron, któ
ra została zaklasyfikowania 
do stu najbardziej innowacyj

nasze DOBRE 
K015012947B REKLAMA 
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dermalogica 0 
Instytut DERMALOGICA oferuje zabiegi upiększające i odmładzające 

z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej: 

- Komputerowe badanie skóry, 
- Zabiegi pielęgnacyjne Dermalogica5*, 

Powiększanie i modelowanie ust, 
- Profilaktyka starzenia się skóry: 

• Osocze bogatopłytkowe 
* Dermapen'M~ frakcyjna mezoterapia igłowa 

- Wypełnianie zmarszczek, 
- Modelowanie kości policzkowych oraz nosa, 

Przywrócenie objętości twarzy, likwidacja 
głębokich zmarszczek: 
" Radiesse 
- Sculptra 
• Kwas hialuronowy 

- Likwidacja zmarszczek mimicznych - Botoks, 
- Leczenie nadpotliwości - Botoks, 

Nici liftmguj-qce First Lift, Barb 4D, 
- Likwidacja cieni pod oczami - Redencity II, 
- Leczenie łysienia, 

Oxybrazja - mikrodermabrazja tlenowa, 
- Usuwanie przebarwień - Cosmelan, Dermameian, 

zabiegi laserowe, 
Peelmgi medyczne likwidacja rozszerzonych 
porów, przebarwień, trądziku oraz blizn, 

- Leczenie trądziku 
oraz blizn potrądzikowych, 
Laserowe odmładzanie, 

- Laserowe zamykanie naczyń 
krwionośnych, 
Laserowe usuwanie 
owłosienia, 

- Redukcja tkanki tłuszczowej 
oraz cefluiitu: 
• Enderrnoiogśa LPG -

medyczny Endermoiab 
• Karboksy terapia *• 

najlepszy zabieg 2015 roku 
« Lipoliza 
• Liposukcja ultradźwiękowa 
• Alidya - jedyny na świecie 

preparat do walki z cellulttem 
- Sprzedaż profesjonalnych 

kosmetyków indywidualnie 
dobranych do potrzeb 
Państwa skóry. 

nasze DOBRE Oddaj głos na swojego kandydata . , -
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46zł z VAT) C IreŚC: N U K Z  i 

INSTYTUT KOSMETOLOGIII MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 

d e r m a l o g i c a  
Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/55-56 C.H. Jowisz, I piętro 

www.instytut-dermaiogica.pi 
te!. 668 469 240 

Wiewiecko 36 c 
73 155 Węgorzyno 
Telefon: 91 3971846 

epu:ącv~:  K w t o m i :  
C A S E I H I  

V A D E R S T A D I  
D I E C I I  

K V E R N E L A N D I  
W I E L T O N  1 
L A V E R D A i  

S T E Y R  I 
M C C O R M I C K  1 

M A N I T O U  I 

Serwis maszyn 
i urządzeń rolniczych 
Usługa serwisowa firmy Agromarket Wie-
wiecko realizowana jest od kilkudziesięciu 
lat na terenie województwa zachodniopo
morskiego. Pełny zakres usług po zakupie 
maszyn i urządzeń polega na uruchomieniu 
i przeszkoleniu z użytkowania. Serwisowanie 
w trakcie eksploatacji odbywa się z dojazdem 
do klienta, obsługiwany teren to obszar wo
jewództwa zachodniopomorskiego. Zespół 
pracowników zajmujących się serwisem to 16 
osób z wieloletnim doświadczeniem, w tym 
12 mobilnych, wykorzystują 6 aut serwiso
wych w swojej codziennej pracy. 

http://www.gk24.pi
http://www.gp24.pi
http://www.gs24.pi
mailto:wojdech.frelichowski@polskapress.pl
http://www.sit.slupsk.pl
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Relaks z przyrodą i sztuką 
•Urokliwe, wręcz klimatyczne miejsca są atrakcyjne nie tylko latem. Z pewnością należy do nich Pałac 
w Poraju, gdzie o tej porze roku można obserwować wspaniałą przyrodę. 

Plebiscyt 

Wojciech Frelkhowski 
wojciech.frelichowski@polskapress.pl 

Pałac w Poraju leży przy dro
dze krajowej nr 213, między 
Słupskiem a Łebą. Dla niewta
jemniczonych może być jed
nym z wielu historycznych 
obiektów, odnowionych, 
z pokojami gościnnymi i re
stauracją. Przed II wojną 
światową od 1901 roku mieś
cił się tam Instytut Badań 
nad Torfem. Jest jednak kilka 
innych walorów, które nie tyl
ko wyróżniają go spośród in
nych rezydencji, ale całkowi
cie zmieniają sposób jego per
cepcji. 

Przed wejściem, między 
wiekowymi drzewami ro
zmieszczone są współczesne 
rzeźby, jak w dawnych przy-
pałacowych parkach. Galeria 
powstała w 2008 roku, a jej  
współzałożycielem jest właś
ciciel posiadłości. Obecnie 
kolekcja liczy 29 rzeźb zna

• 

» Pałac w Poraju to miejsce, gdzie można wypocząć i zapoznać się ze sztuką. Na własny, nietuzinkowy klimat składa się tu kilka różnych 
czynników stanowiących jednak logiczną całość 

nych artystów polskich (prof. 
Christos Mandzios, prof. 
Sławoj Ostrowski, prof. Jan 

Tutaj, prof. Mariusz Białecki 
i wielu innych sławnych rzeź
biarzy). 

Na terenie Pałacu zorganizo
wano już cztery plenery rzeź
biarskie, odbywają się także 

spotkania z artystami, wykłady 
o sztuce. Działalność galerii do
strzegli i docenili pracownicy 

Departamentu Turystyki Urzę
du Marszałkowskiego w Gdań
sku umieszczając ją jako atrak
cję turystyczną na mapie woje
wództwa pomorskiego. Inną 
zaletą, także wyróżnioną przez 
gdańskich urzędników, jest do
skonała pałacowa kuchnia. Pa
łac w Poraju został zaznaczony 
na kulinarnym szlaku Pomorza. 
Potrawy porajskiego kucharza 
podbiły podniebienia jurorów 
w prestiżowych konkursach. 

Renowacja pałacu została 
przeprowadzona z poszanowa
niem historycznych wymogów 
architektury, co docenił konser
wator zabytków. Również styl 
wyposażenia pokoi nawiązuje 
do początków minionego stu
lecia. Nieduża liczba pokoi goś
cinnych (dwadzieścia miejsc 
hotelowych) sprzyja ciszy 
i gwarantuje niemal domowy 
relaks. Przypałacowy staw 
z łódką, kort tenisowy, rowery, 
którymi można przemierzać 
pobliski Słowiński Park Naro
dowy zaspokajają także potrze
by gości preferujących aktyw
ny odpoczynek.# 

K035005296A REKLAMA 
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URLOPLANDIĘ czytasz jak piękną książkę . .  . 
bądź jedną z jej stron. 

Multimedialna prezentacja obiektu turystycznego w URLOFLANDI1 to' 

MAPKA * turysta powinien wiedzieć jak trafie do. Ciebie; 
DAHE TELEA0EE80WE - aby klient mógł dowiedzieć się czegoś więcej; 

OPIS - dlaczego to do Ciebie ma przyjechać turysta? 
FILM * obraz to podobno tysiąc słów, a co dopiero film; 

ZDJĘCIA * do piętnastu zdjęć, które same się zmieniają; 
ZAŁĄCZNIKI- pliki, które Twój potencjalny klient może otworzyć lub pobrać, np. cennik; 

LOGO • może ono stanowić nagłówek prezentacji; 
MUZYKA * melodia wpadająca w ucho to również zachęta. 

Zad*woń: 570 160 110 
Wyślij maila--

<*8knpada@utloplandto.pl 
_ . . .  . Cała stmna tylko 
Stontoktuj^zm.ml.  d l ,  Twyogo «Mektu 

aj^gotajemysp^almedUiCiabK , WteMwn 
piękną, multimedialną prezentację ; wskakujących okienek 

MISJA: 
UPORZĄDKOWANA BRANŻY 

TURYSTYCZNEJ 

Jesteś właścicielom obiektu 
turystycznego? 

Wejdź na www.urlopIandia.pl 
Więsżgdmę. ehęeśzjech&ć? 
- znajdź miejsce na nocleg 
- super miejsce gdzie zjesz 

* wszystkie atrakcje 
na pogodę i niepogodę 

Nie wesz, gdfeie 
- odnajdź lokalizację o najciekawszych 
atrakcjach* a % .pewnością znajdziesz 

-tam i miejsce do nocowania i jedzenia. 

Jesteś Turystą? 

il cl SZ6 DOUFtB Oddaj głos na swojego kandydata 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46zł z VAT) 

artystyczne wyroby metalowe I 
od 1958 roku 

Indywidualne projektowane balustrady, ogrodzenia, meble i metaloplastyka 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:wojciech.frelichowski@polskapress.pl
mailto:8knpada@utloplandto.pl
http://www.urlopIandia.pl
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REKLAMÂ 

Głosowanie trwa 
Trwa drugi etap plebiscytu Nasze Dobre 

z Pomorza - głosowanie na najlepsze produkty 

Joanna Boroń 
joanna.boron@gk24.pl 

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

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

my: MAT-BET ze Słupska (kate
goria budownictwo / nierucho
mości / dom i ogród), produ
cent wędlin Sharman (katego
ria producent żywności / ga
stronomia), Grand Lubicz 
z Ustki (kategoria zdrowie / uro
da / czas wolny), Total Wind PL 
(kategoria usługi dla biznesu). 
W tym roku zgłoszono rekordo
wą liczbę ponad 70 produktów 
i usług. Ich listę znajdziecie 
m.in. na naszej stronie 
internetowej w zakładce Nasze 
Dobre. O wygranej - prócz czy
telników - zdecydują oczywiś
cie eksperci. W tym roku pracę 
w kapitule podjęli specjaliści, 
którzy już kilkukrotnie współ
pracowali z Głosem przy orga
nizacji plebiscytu. Ale są też no
we twarze. Jury konkursu, któ
re podda fachowej ocenie zgło
szone produkty i usługi w ós
mej edycji plebiscytu Nasze Do
bre z Pomorza to: dr hab. prof. 
Dariusz Zarzecki, ekonomista, 
kierownik Zakładu Inwestycji 
i Wyceny Przedsiębiorstw Uni
wersytetu Szczecińskiego, An
na Kornacka - prezes zarządu 

Związku Pracodawców Pomo
rza Zachodniego Lewiatan, Da
riusz Więcaszek - prezes Pół
nocnej Izby Gospodarczej 
w Szczecinie, Romuald 
Sobieralski - prezydent Kosza
lińskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej, Roman Biłaś - pre
zes Północnej Izby Gospodar
czej w Koszalinie, Przemysław 
Namysłowski - dyrektor Słup
skiej Izby Przemysłowo-Han
dlowej, Maria Bartczak - dyrek
tor oddziału, redaktor naczel
ny TVP Szczecin. To właśnie ta 
grupa ekspertów (powiększo
na o przedstawicieli Głosu), do
kona wyboru najlepszych, naj
bardziej oryginalnych i nietu
zinkowych produktów. 

Laureaci zostaną wyróżnie
ni znakiem jakości Nasze Dobre 
z Pomorza. Znak ten będą mo
gli wykorzystywać przez kolej
ne dwa lata. Zwycięzcy otrzy
mają też vouchery na kampa
nie reklamowe warte 20 tysię
cy złotych. Uroczyste zakoń
czenie plebiscytu odbędzie 
się w Filharmonii S zczecińskiej. 

K015012809B 
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WYŚUJSMSOTREŚCI 

Zakwalifikowany do stosowania j k  # 
w rolnictwie ekologicznym H Ł  www.facebook.com/ekodarpol 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ^EKODARFOL"Zbigniew Zubala 
ul. Grunwaldzka 20 * 74-400 Dębno • tei/fax: 95 7600322• 95 7603737 • e-mail: sekret3riat#ekodarpoi.pl 

www.ekodarpol.pl • www.humusactive.pl 

REKLAMA SO15003238A 

Oddaj głos na swojego kandydata 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46złzVAT) 

HUMUS 

z s m  

w OFERCIE POSIADAMY: 
• kominki - klasyczne, w technice 

zduńskiej oraz z płaszczem w o d n y m  
• Piecokominki 
• Piece wolnostojące, Piecyki na pellet 
• Kominy 
• Rekuperacja, Sauny 
• Grille ogrodowe, Piece chlebowe 
• Blaty kuchenne 

h 

lurora 

Atelier Kominka Aurora 
Słupsk, ul. Portowa 16d 

tel. 059 840 2486, 536 787 626 

w w w . a u r o r a k o m i n k i . p l  
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Biuro Ogłoszeń oddział Koszalin: 
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin 
teł. 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 

R U B R Y K I  W O G Ł O S Z E N I A C H  D R O B N Y C H :  
• NIERUCHOMOŚCI • FINANSE/BIZNES • ZDROWIE 
• HANDLOWE • NAUKA • USŁUGI 
• MOTORYZACJA • PRACA • TURYSTYKA 

IBANK KWATER 
• ZWIERZĘTA 
• ROŚLINY. OGRODY 

l MATRYMONIALNE 
lRÓŻNE 
I KOMUNIKATY 

• ŻYCZENIA 
/PODZIĘKOWANIA 

• GASTRONOMIA 

• ROLNICZE 
• TOWARZYSKIE 

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

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

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

S!GTF kredyt 59/840-22-72, 
510-087-022 (GP) 

BIURO KREDYTÓWE, KoszaJih, 
Połtawska 1, tel. 94/34-22-199. (GK) 

EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy 
do 25.000 zł! 668139 924. 

# KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38. 
(GP) 

# Pożyczasz 500 zł na 15 tyg. Oddajesz 
tylko 694,91 zł. Dzwoń 22/123-00-00 
<GK) 

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

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

s Szybka pożyczka: Bobolice 
664-026-812 (GK) 

e Szybka pożyczka: Darłowo 
518-016-178 (GK) 

e Szybka pożyczka: Koszalin 
784-910-306 (GK) 

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

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

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

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

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

# DREWNO bukowe sezonowane 2,5 
lata, tel. 505-180-335. (GP) 

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

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

# DREWNO kominkowe, tel. 600880776. 
(GP) 

ZtOMTlTupią/pdfrię, przyjadę 
i odbiorę, tel. 607-703-135. (GP) 

# Związku z likwidacją fTmy oferu]em7 
do sprzedaży maszyny budowlane 
i środki transportu. Sprzęt można 
oglądać od dnia 15-10 do 19-10-2015r. 
w godz. od 7.00 do 12.00. Miastko, 
ul.Kolejowa 41, tel. 59/8572379. (GP) 

matrymonialne 
# Biuro Serenada. 510580466. (GP) 

motoryzacja 
anto kupno 
# 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) 

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

# Auto skup wszystkie, 695-640-611. 
(GP) 

sAutokasacja - Świeszyno 608-421-479 
(GK) 

SAUTOKASACJA 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 s p r a l a i  
# Renault Megane kombi 1.9 dti 1999 
rok 98 koni tel. 888-644-926. (GK) 

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

e Sprzedam Toyota Auris, 1400cm3, 
2012 r., benzyna, Hatchback, TOYOTA 
COROLLA 1,4 Diesel /2012/, Corolla 
1,4 Diesel A/T /2011/, Testowe: Auris 
1,6 benzyna/2014/, Auris 1,4 Diesel 
/2014/, Yaris 1,33 benzyna/2015/, Yaris 
Hybryda/2015/,Yaris 1,33 A/T/2011/ 
Salon TOYOTA Koszalin tel.94 3410282. 
(GK) 
# WWW.MAX-CAR.PL 94/346-59-63. 
(GK) 

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

przyczepy, naczepy 
# ! ! ! ! !  WYPOŻYCZALNIA przyczep, 
Koszalin, ul. Mieszka 124, zenitbau.pl 
lub, tel. 94/348-43-94. (GK) 

n a u k a  
korepetycje 
• "DE-EM" korepetycje, (94)348-0-347. 
(GK) 

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

e MATEMATYKA, chemia. 605-398-165. 
(GK) 

nieruchomości 
mieszkam» - 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) 

"OMEGA "-wyceny, obrót 
Słupsk, ul. Starzyńskiego 11. 
tel. 59 8414420,601654572 
www.nieruchomoscUlupsk.pr 
(GP) 

# 2-pokójowe 48m2, ulJMochnackiego, 
Słupsk, 140000zł, tel. 601650074. (GP) 

#2-pokojowe na wsi, teł. 884-255-464. 
(GP) 

e Tanio! 2-pokojowe tel. 792-753-721 
(GK) 

. 

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

m A m I M »  d e  wynajęcia 
# 1,2-os. + internet, 501-664-343 (GK) 

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

# 2-pokojowe 34 m2 Słupsk, 
661-959-910. (GP) 

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

# DO wynajęcia umeblowana kawalerka, 
Koszalin, 668162776. (GK) 

# Kawalerka, 785-770-510. (GK) 

« Piętro w domku, teł. 697-470-520. 
(GK) 

REKLAMA 

m 

w 
dołącz do grona zadowolonych Klientów 

pomagamy przy kredytach 
z dopłatami rządowymi M D M  

(Mieszkanie Dla M ł o d y c h  - na rynku wtórnym) 

Z A D Z W O Ń ,  661-841-555 
ul. Zwycięstwa 143 

( o b o k  Z w i ą z k o w c a )  

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

z balkonem, duże 1-pok. 
(32), rej. Kołłątaja, 105.000,-

możliwe szybkie wydanie 

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

Północ, 118.500,-

3-pok. (57), po remoncie, 
I p., balkon, rej. Tetmajera, 
215.000.- ilna s 

tylko 168.000,- za 3-p 
Przylesie, ciepłociąg, loggia 

klucze w biurze 

nowo wybudowany dom, 
wolnostojący, os. Unii 

Europejskiej, 393.000,-

nowe, 2-pok., I piętro, 
budynek z windą, Centrum, 

169.900,-pilna sprzedaż 

po remoncie, z dużą loggią, 
3-pok. (60), rej. Staszica, 219.000,-

do negocjacji łub zamiana 

# POKOJE Słupsk, 59/84-222-84. (GP) 

# Pokój Słupsk, 598426371. (GP) 

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

# POKÓJ, tel. 694-625-057. (GK) 

demy sprzedam 
# Dom dochodowy z działką blisko 
morza, okazja, 512-965-530. (GK) 

s Gospodarstwo agroturystyczne 
z pokojami i karczmą w okolicy 
Jarosławca i Darłowa. Tanio. Omega tel. 
601654 572, teł. 601654 572. (GP) 

ie&ale użytkowe- de  wynajęcia 
Magazyn 160 mkw do wynajęcia 
Koszalin, tel. 602-742-814. (GK) 

# Magazyny 695635293. (GK) 

s Wynajmę biuro 400 mkw, 22 pokoje, 
ul. Szczecińska 23a, z parkingiem, 
pierwsze piętro, teł. 669-972-500. (GK) 

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

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

GARAŻE Blaszane 
BRAMY Garażowe 

Najniższe 

Różne wymiary 

Dogodne 

Transport i montaż 
cały K R A J  

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

512-853-323 
www.konstal-garaże.pl 

KOJCE dla Psów 
-

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

s Sprzedam garaż teł. 513-006-138. 
(GK) 

praca 

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

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

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

e !!!!Opiekunki do Niemiec, 
730-340-005. (GK) 

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

e Apteka w Kołobrzegu zatrudni 
technika farm. i technika na staż, 
502-060-200. (GS) 

# Budowlańców Koszalin, 508-265-996. 
(GK) 

# Cukiernia "Bagietka" zatrudni 
w Koszalinie osoby na stanowisko 
sprzedawca. Oferujemy stałą pracę 
w dynamicznie rozwijającej się firmie 
oraz duże możliwości rozwoju. 
CV przesyłać: aleksandra@bagietka. 
pl (GK) 

# Do wulkanizacji, tel. 600-180-190. (GK) 

# Dyspozytora Pogotowia Technicznego 
- branża sanitarna www.insta-serwis.pl, 
tel. 505-133-016. (GK) 

s f  irma AGRO POMORZE USŁUGI 
Spółka z o.o. zatrudni Magazyniera 
e-mail: 
biuro@agropomorze.com 
kontakt 94 312-07-42 (GK) 

# Firma budowlana zatrudni młodych 
fachowców budowlanych, gotowych na 
wyjazdy, 606-112-190. (GK) 

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

# GEA Tuchenhagen Polska 
w Koszalinie, ul. BoWiD 9r zatrudni 
piaskarza oraz operatora maszyn CNC 
Tel. 94/346-75-54, Tel. 601-742-286. (GK) 

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

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

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

# Kierowców C+E, tel. 602-220-360. 
(GK) 

# Kierownik Spawalni 605-129-435. (GK) 

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

# Lektora j.  angielskiego tel. 
502-494-199. (GK) 

# Malowanie ogrodzenia tel. 
500-090-599. (GK) 

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

# Ogólnobudowlańców Słupsk 
785960104 (GP) 

# Operator Prasy CNC 605129 435 (GK) 

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

# Pomoc kuchenną na weekendy. 
Słupsk, 785-845-999 (GP) 

# PPU KARO zatrudni kierowcę 
w transporcie międzynarodowym. 
Prawo jazdy C+E. Atrakcyjne warunki. 
Tel. 504-284-181 (GK) 

# Praca sezonowa przy wycince choinek 
w Szkocji, tel. 690-806-767. (GK) 

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

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

sZatrudnię maszynistę maszyny 
arkuszowej KBA. Kontakt tel. 
608-484-083, e-mail: w.koralewski@ 
pzgraf.pl (GK) 

# Zatrudnimy do produkcji dodatków 
ślubnych Koszalin, teł. 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) 

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

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

rolnicze 
maszyny rolnicze 
# Agregaty uprawowe, agregat aktywny 
3 m, rozsiewacze Amazone 800-1500 
L, siewniki 3 m ze ścieżkami, gruber 3 
m na non-stopie, wały posiewne teł. 
501-356-364 (GK) 

# Beczkowóz 9000L sprzedam, 
511083705 (GK) 

Togosskup^ya6IeC300-z//-&jb. 
(GK) 

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

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

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

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

s Kurki zielononóżki 94 3162 172, 
784461566 (N) 

# Prosięta, 94/316-23-16. (GK) 

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

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

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

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

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

# DETEKTYW-KOSZALIN.PL, 
602-601-166. (GK) 
eSkup książek, płyt muzycznych. 
Dojazd. Gotówka. Tel. 509-675-586 

usługi 
# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Gaz junkersy, kuchenki 
- naprawa, wymiana, tel. 606-579-846. 
(GK) 

s ! ! ! ! ! ! ! !  Serwis komputerowy, RTV, 
LCD, plazma. Słupsk, 59/843-04-65. (GP) 

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

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

# A-Pralki Naprawy w domu 
603-775-878. (GK) 

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

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

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

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

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

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

# Beton, podsypka c-p, zbrojenia, 
oddam gruz, Koszalin 502-152-728. (GK) 
# BUDOWA DOMÓW, tel. 501674 584. 
(GK) 

# Cykliniarskie bezpył. 889-634-534. 
(GK) 

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

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

# Dachy-dekarstwo 94/3412184 (GK) 

# Glazura, terakota, gładzie 
695-176-031. (GK) 

# Stany surowe 94/3412184. (GK) 

s Suche zabudowy 94/3412184. (GK) 

i Tapety natryskowe 502-346-366. (GK) 
s Tynki cementowo- wapienne, 
604-941-550. (GK) 
s Usługi remontowe, 536-268-637. (GK) 
# Wywóz gruzu, 607-703-135. (GP) 

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

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.nadaj.pl
http://WWW.MAX-CAR.PL
http://www.nieruchomoscUlupsk.pr
http://www.abakus-nieruchomosci.pl
http://www.partnerstal.pl
http://www.insta-serwis.pl
mailto:biuro@agropomorze.com
mailto:hotel@hot.pl
mailto:krzysztof@aeh.pl
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* HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135. 
(GP) 

* HYDRAULIKA A-Z 24h, 798-618-871. 
(GP) 
eWod., kan., gaz, c.o. 721-105-831. (GK) 

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

porządkowe 
# ! ! ! ! ! !  Pranie dywanów, 
94/341-42-95. (GK) 

# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! !  ViViViVjViVaNgLiA,'środa,' piątek,' 
niedziela z domu pod dom, 503-198-450, 
67/266-94-91 (GK) 
e ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  HOLANDIA 
codziennie z domu pod dom, 
503-198-446,67-26-69-491 (GK) 
# !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!INTERBUS, 
Holandia, Belgia, Niemcy 602-48-58-64. 
(GS) 
# ANGLIA, Belgia, przewóz osób paczek 
www.avbusy.pl 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) 
s DUBAJ PRZEWOZY cała Dania, 
północne Niemcy Hamburg i okolice 
664-999-618. (GK) 
# Europrzejazdy. 601295993. (GS) 

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

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

towarzyskie 
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Club 
777 Zatrudni Panie 501861876 (GK) 

• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  CASABLANCA 24 
h. Zatrudnimy Panie. 94-341-16-54 (GK) 
S ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  NATALI,794-943-306. 
(GP) 
# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  prywatnie, 
518-728-101. (GP) 
# ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  662-665-457. WYJAZDY. 
(GK) 
# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! O K S A N A  735-810-818 
(GK) 
# ! ! ! ! ! ! ! ! !  Eliza 792 041572 (GP) 
# ! ! ! ! ! ! !  Natalka 25, tel. 570-490-288 
(GK) 
# ! ! ! !  886-287-916 prywatnie, Słupsk. 
(GP) 
#40-LATKA Słupsk 790-252-578 (GP) 
eADA Słupsk, 513-751-832. (GP) 
# Basia 797-221-767 (GP) 
« DOJRZAŁA 40-stka 500-362-030 (GP) 
# Ewa i Mamuśka, 735-814-231. (GP) 
# Iga fajna, Koszalin 537-766-931. (GK) 
# Mała Lilii lOOzł Słupsk 506077600 (GP) 
# Miła, atrakcyjna, dojrzała, 661177611. 
(GP) 
# Paweł dla pań, 510-501-046. (GP) 

zdrowie 
• ! !  A-Z Ginekolog 609-933-810 (N) 
#Ginekolog Koszalin, tel. 503-754-200. 
(GS) 
• Ginekolog, tel. 726-017-175. (GS) 

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

#-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) 

Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświata, 

ul. Staszica 2G w Koszalinie, 

zaprasza wykonawców d o  złożenia oferty 

n a  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. 

INFORMACJA 
W ó j t  Gminy Manowo informuje, że zarządzeniem nr 91/2015 z dnia 

12 października 2015 r. został odwołany I przetarg ustny nieograniczony 

ogłoszony na dzień 27 października 2015 r. na sprzedaż działki nr 286, 

położonej w obrębie ewidencyjnym Cewlino, z powodu braku publikacji 

wyciągu z ogłoszenia o przetargu w prasie o zasięgu powiatu. 

Nowy termin przetargu ustalony został na dzień 18 listopada 2015 r. 

o godz. 10.00. 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 

Wójt Gminy Manowo informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy Manowo, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostało zamieszczone ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w formie I przetargu ustnego 
nieograniczonego, położonej w obrębie ewidencyjnym Cewlino. 

> Działka nr 208/19 o pow. 4,0798 ha, cena wywoławcza 264.100 zł. Księga wieczysta nr K01 K/00052723/7. Wadium 
w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 26.410 zł, należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 listopada 2015 r. na konto w Bałtyckim 
Banku Spółdzielczym w Darłowie nr 04 8566 0003 0000 7979 2000 0006 lub w kasie banku, p. nr 6 Urzędu Gminy. 

0 wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej jak 1% ceny 
wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Sprzedaż ww. działki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. 

Oszacowana działka położona jest w układzie wschód - zachód na skraju miejscowości Cewlino. Otoczenie stanowią grunty 
niezabudowane częściowo z małymi zbiornikami wodnymi oraz pojedyncza zabudowa mieszkalno-rekreacyjna. Odległość 
działki: do drogi asfaltowej 100 m i dalej 200 m do drogi powiatowej. 

Działka o ogólnej pow. 40.798 m2, w tym: grunt pod wodą 30.672 m2,350 m2 grunt pod zabudowę, pozostały teren zakrzaczony 
1 grunt rolny. Działka jest nieforemna, płaska, o wystawie korzystnej. Warunki gruntowe dobre, z dojazdem drogą gruntową 
utwardzoną szutrem, niezabudowana. Posiada możliwość zasilenia w sieć elektryczną. Miejscami porośnięta od strony 
północnej i zachodniej samosiewem brzozy 25-letniej - 70 szt., sosny 2-letniej - 8 szt., lipy 35-letniej - 6 szt. i topoli osiki 
35-letniej - 6 szt. Na plaży rośnie 11 sztuk brzozy 25-letniej o pierścienicy 30 cm i wysokości ca 12 m. 

Aktualnie działka wykorzystywana jest w formie niezorganizowanej, jako doraźna plaża i miejsce wypoczynku. Na terenie 
zbiornika wodnego znajdują się dwa pomosty o złym stanie technicznym. 

Zbiornik wodny jest hydrologicznie zamknięty o maksymalnej głębokości 3 m. Dno zbiornika zamulone. Zbiornik otacza wąski 
pas trzcin i zakrzaczeń od strony wschodniej i północnej oraz częściowo zachodniej. 

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr GPB. 6730.27.2015.ZC wydaną przez Wójta Gminy w dniu 1.07.2015 r. zbywaną 
działkę przeznacza się pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdu 
na drogę gminną. Powierzchnia zabudowy powinna zajmować maksymalnie 350 m*. Ustala się maksymalnie dwie kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe. 

PRZETARG odbędzie się dnia 17 listopada 2015 r. roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Manowo (parter). 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Manowo, p. nr 17,1 piętro, tel. (94) 318-32-70. 
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• UNiA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

OGŁOSZENIE 
O KONKURSIE nr 4.3/2015/ZFPJ DLA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH 

w ramach 
Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE 

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka-Innowacje-Technologie", 
Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP - Inicjatywa 
JEREMIE"), ogłasza Konkurs zamknięty dla Pośredników Finansowych w ramach wsparcia ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. 

Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w niniejszym Konkursie wynosi 7.000.000,00 PLN. Uprawnionymi do składania Wniosków 
są podmioty określone w dokumentacji Konkursowej dostępnej na stronie internetowej www.jeremie.pl. W ramach Konkursu Menadżer 
Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE udzieli wsparcia w postaci Pożyczki Globalnej dla „Przedsiębiorczości Akademickiej" 
Pośrednikom Finansowym wybranym w oparciu o kryteria określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu dostępnym na stronie internetowej 
www.jeremie.pl. 

Wnioski o dopuszczenie do Konkursu można składać po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie od dnia 30 października 2015 roku od'godziny 8.00 
do dnia 13 listopada 2015 roku do godziny 16:00. 

Wnioski należy składać zgodnie ze Wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, określonym przez Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu 
Powierniczego JEREMIE. 

Wnioski należy przesłać kurierem lub pocztą za potwierdzeniem zwrotnym na adres: 

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE 

Biuro Regionalne 

Menadżer Funduszu Powierniczego 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

ul. Tkacka 3A 70-556 Szczecin 

lub składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura Regionalnego, a nie data stempla pocztowego 
lub nadania przesyłki kurierskiej. 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny Wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz w jego Załącznikach dostępnych 
na stronie internetowej www.jeremie.pl. 

Wnioski przygotowane w innej formie niż przewidziana w Regulaminie Konkursu, nie będą oceniane. 

Podmiotom składającym Wniosek przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w trybie 
określonym w Regulaminie Konkursu. 

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.jeremie.pl. jak również każdy Wnioskodawca zostanie indywidualnie poinformowany o wyniku 
rozpatrzenia jego Wniosku. 

Pytania prosimy kierować do: 

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE 

Biuro Główne 
Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej 

Al. Jerozolimskie 7,00-955 Warszawa 
tel. 22 599 81 14, fax 22 823 88 25 

zachodniopomorskie.jeremie @ bgk.pl 
osoba kontaktowa: Krzysztof Załęgowski 

lub 

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE 

Biuro Regionalne 
Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
ul. Tkacka 3A, 70-556 Szczecin 

tel. 91 48 90 879, fax 91 43 44 712 
zachodniopomorskie.jeremie@bgk.pl 

osoby kontaktowe: Kamila Lewandowicz. Anna Pawlak. Mirosław Bera 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 
Wójt Gminy Manowo informuje, że na stronie internetowej Urzędu Gminy Manowo, w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostało zamieszczone ogłoszenie o sprzedaży 

nieruchomości w formie I przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Cewlino. 

W skład nieruchomości wchodzi: 

> działka nr 286 o pow. 0,17 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Cewlino. Cena wywoławcza 

wynosi 65.000 zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie 6500 zł. Księga wieczysta 

nr K01 K/00028915/3. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej jak 

1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Podatek VAT oblicza się 

od wylicytowanej kwoty za poszczególną działkę. 

Działka gruntowa foremna, płaska, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz gruntów niezabudowanych, z dojazdem drogą gruntową utwardzoną szutrem. Aktualnie częściowo 

zabudowana budynkiem hydroforni. Posiada zasilenie w sieć elektryczną. Działka ogrodzona jest siatką 

stalową na słupkach żelbetonowych z bramą i furtką stalową. Miejscami porośnięta pojedynczymi drzewami 

w ilości 7 sztuk. 

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr GPB. 6730.30.2015.ZC wydanej przez Wójta Gminy w dniu 

21.07.2015 r. zbywaną działkę przeznacza się pod zabudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz likwidacją istniejącej hydroforni. Powierzchnia zabudowy powinna 

zajmować maksymalnie 300 m 2  Ustala się maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 

użytkowe. 

PRZETARG odbędzie się dnia 18 listopada 2015 r. roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy 
Manowo (parter). 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Manowo p. nr 17,1 piętro, tel. (94) 318-32-70. 

K045000448A 

Starosta Szczecinecki 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Szczecinku przy ul. 28  Lutego 16, stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na okres 

21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność 

Skarbu Państwa, przeznaczonej w częściach do wydzierżawienia na 

okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym, położonej w województwie 

zachodniopomorskim, w jednostce ewidencyjnej gmina Borne 

Sulinowo, w obrębie ewidencyjnym Ciemino, oznaczonej nr 

75/1 o pow. 2,0438 ha na rzecz właścicieli działek przyległych, 

z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek 

przyległych oraz tereny zielone. 

Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 123 Starostwa 

Powiatowego lub telefonicznie pod nr. 94 372 92 73. 

W y k a z  został zamieszczony również na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Szczecinku pod adresem www.powiat.szczecinek.pl. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.avbusy.pl
http://www.regrant.pl
http://www.jeremie.pl
http://www.jeremie.pl
http://www.jeremie.pl
http://www.jeremie.pl
mailto:zachodniopomorskie.jeremie@bgk.pl
http://www.powiat.szczecinek.pl
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Krzyżówki uczniowska 

Litery z polach z kropką utworzą 
rozwiązanie-nazwy rzeczy 
w uczniowskim plecaku. 
Poziomo: 
I) renifer w zaprzęgu świętego Miko
łaja, 
9) tworzą abecadło, 
10) wygnany z rodzinnego kraju, 
II) mebel z zastawą, 
12) jedna czwarta kopy, 
17) zabiedzony koń, 
20) mocny sznurek jak siad roz-
kroczny, 
23) ciągły postęp, 
24) święta męczennica z Barcelo
ny. 

Kiiyidwkap««eraniBEna 

25) przyrząd do czyszczenia lufy ka
rabinu, 
28) postawa w gimnastyce, 
31) gruby papier, 
35) przeciwieństwo próżniaka, 
36) regionalnie o gryce, 
37) buraczki z chrzanem. 
Pionowo: 
1) zarzuca sieci z kutra, 
2) firmowe w restauracji, 
4)... Borys, śpiewa o Jaskółce uwię
zionej". 
5) powtarzający się ciąg zjawisk, 
6) nazywana po imieniu, 
7) Santor lub Kwiatkowska, 
8) Krystyna, była spikerka TVP, 

13) Jerzy, były trener piłkarskiej ka
dry, 
15) rodzaj zapięcia butów, 
16) obrotowe w banku, 
17) nieszkodliwość potrawy, 
18) taniec, chwat, grzyb, 
21) nie każda rodzi kokosy. 
25) felietonista, piewca dawnej War
szawy, 
26) długi kraj nad Pacyfikiem, 
27) wisi na ścianie galerii, 
29) małe, podłużne nacięcie 
w drewnie, 
30) manekin o ludzkiej postaci, 
31) narzuta na tapczan, 
32) intensywne żywienie zwierząt. 

Krzyżówka-szyfr 
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Litery z pól odl  do 14 utworzą 
imię i nazwisko piłkarza. 
Poziomo: 
12) Korsakówna, zmarła aktorka, 
3) broń Wilhelma Telia. 
Pionowo: 
10) motyl, szkodnik mąki i kasz. 
14) oby adekwatna do winy. 

Strzałka 
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Utery w polach ze strzałką, prze
niesione do kratek poza diagra
mem. utworzą rozwiązanie. 
Poziomo: 
1) hymn pochwalny, 
4) cząstka filmu, 
5) gimnastyka z medytacją. 
Pionowo: 
2) muza poezji miłosnej, 
3) pod stopą Kamila Stocha. 

Krzyżówka mozaikowa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Litery w polach z kropką, czytane 
rzędami, utworzą rozwiązanie. 
Poziomo: 
1) roni łzy z byle powodu - poślubił 
Jagnę, 
2) złe przyzwyczajenie, 
3) Quentin, reżyser filmów „Pulp Fic-
tion" i „Bękarty wojny", 
4) kiedyś tak mówiono o chorym 
na gruźlicę, 
5) imię autorki powieści „Nad Niem
nem", 

6) grają marsza głodnemu - potocz
nie areszt, więzienie. 
Pionowo: 
A) nowy student - pancerna rola 
Franciszka Pieczki, 
B) droga na przełaj, 
C) żołnierz przy bramie koszar, 
D) rozległa wiedza, kompetencja, 
E) potocznie o wentylacji w samo
chodzie. 
F) bezsensowne gadanie - mieszka
niec Baku. 

Rozwiązania 
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Litery z pól ponumerowanych cxł Ido 27 utworzą aktualne rozwiązanie - przysłowie wietnamskie. 
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W każdy piątek bezpłatny dodatek Tele Program Imieniny: Sewera, Tekli, Brunona. Teresy, Gościsławy, Jadwigi 
Najlepszy przewodnik po programie telewizyjnym. Przysłowia: Kobiety nie rozumieją, co mężczyźni widzą w męzczyźnie. 

program 
Po godzinach 

Program TV na czwartek 

TVP1 
6j00 Audycje komitetów wybor
czych 625 Essequibo- ukryta 
rzeka 730 Jaka to melodia? &00 
Wiadomości 815 Polityka przy ka
wie &40 Eksport dla Ciebie 855 
Ranczo - serial obyczajowy IOlOO 
Tysiącijedna noc-serial obyczajo
wy Turcja 1055 Wspaniałe stule
cie - telenowela Turcja EjOO Wia
domości 12J0 Agrobiznes 1225 
Smaki polskie 1250 Essequibo-
ukryta rzeka 1400 Tysiąc i jedna 
noc -serial obyczajowy H 4 5  Wia
domości naukowe 15.00 Wiado
mości 1520 Gwiazdy, hity, historie 
1540 Wspaniałe stulecie - tele
nowela 1635 Audycje komitetów 
wyborczych 17.00 Teleexpress 
1720 Jaka to melodia? 1755 Klan 
- telenowela Polska 1830 Świat 
się kręci 1915 Przepis dnia 1930 
Wiadomości 20.05 Turniej Orli
ka 2030 Ojciec Mateusz - serial 
kryminalny Polska 2120 Sprawa 
dla reportera 2220 Szaleństwo 
na autostradzie 2325 Kelnerzy II 
- komedia USA 2009 055 Nasza-
armia.pl 125 Sprawa dla reportera 

630 Audycje komitetów wybor
czych 705 M jak miłość - serial 
obyczajowy Polska 8 0 0  Pytanie 
na śniadanie 1050 Barwy szczę
ścia - serial obyczajowy Polska 
1130 Na dobre i na złe - serial 
obyczajowy Polska 1230 Impe
rium miłości - telenowela Turcja 
1325 Latający Klub II - hity 1145 
Moje 600 gramów szczęścia 1435 
Audycje komitetów wyborczych 
1450 Imperium miłości - teleno
wela Turcja 1550 Panorama - kraj 
HŁ05 Pogoda - kraj 16J5 Na do
bre i na złe - serial obyczajowy Pol
ska 1715 Moje 600 gramów szczę
ścia 1840 Panorama1850Jeden 
z dziesięciu1920 Barwy szczęścia 
- serial obyczajowy Polska 2040 
Paranienormalni Tonight 21.45 
Prokurator - serial kryminalny 
Polska 2145 Chrzest - dramat 
obyczajowy Polska 2010 0.25 
Czterdzieści dni i czterdzieści 
nocy - komedia romantyczna 
USA/Wielka Brytania/Francja 
2002 2.10 Chrzest - dramat 
obyczajowy Polska 2010 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 
8.00 Trudne sprawy 9.00 Ma
lanowski i Partnerzy 10.00 
Dzień, który zmienił moje ży
cie 11.00 Dlaczego ja? 12.00 
Pielęgniarki - serial fabularno-
-dokumentalny 13.00 Trudne 
sprawy - serial fabularno-do-
kumentalny 14.00 Pierwsza 
miłość - serial obyczajowy 
Polska 1440 Słoiki - serial fa-
bularno-dokumentalny 15.50 
Wydarzenia 16.15 Interwencja 
1630 Malanowski i Partnerzy 
- serial fabularno-dokumental-
ny 17.00 Poznaj swoje prawa -
serial fabularno-dokumentalny 
18.00 Pierwsza miłość - serial 
obyczajowy Polska 1850 Wy
darzenia 19.30 Świat według 

Nasze 
rekomendacje 

TVN7 20.00 
Prosto w serce 
Alex zarabia na życie, chałtu
rząc na festynach. Nastoletnia 
gwiazda Cora Corman proponuje 
mu napisanie piosenki. 

Polsat 22.05 
Azyl 
Meg (Jodie Poster) wraz 
z córką wprowadzają się do 
domu, w którym znajduje się 
opancerzone pomieszczenie. 

TVP2 22.45 
Chrzest 
Chłopak z prowincji, na którym 
ciąży wyrok mafii, trafia do War
szawy. Z pomocą teściówzakłada 
firmę i rozpoczyna nowe życie. 

Kiepskich - serial komediowy 
Polska 20.05 Zdrady - serial fa-
bularno-dokumentalny 21.05 
Przyjaciółki - serial obyczajowy 
Polska 22.05 Azyl - thriller USA 
2002 0.20 Notorious - film bio
graficzny USA 2009 3.00 Ta
jemnice losu 

5.50 Uwaga! 6.20 Mango - Te-
lezakupy 7.25 Detektywi - se
rial fabularno-dokumentalny 
8.00 Dzień Dobry TVN 10.55 
Kuchenne rewolucje 11.55 
Singielka - telenowela Polska 
12.25 Szpital - serial fabular
no-dokumentalny 13.25 Ukryta 
prawda - serial fabularno-do-
kumentalny 14.25 Rozmowy w 
toku 15.25 Szkoła - serial fa
bularno-dokumentalny 16.25 
Ukryta prawda - serial fabu
larno-dokumentalny 17.25 
Singielka - telenowela Polska 
18.00 Szpital - serial fabular
no-dokumentalny 19.00 Fak
ty 19.35 Sport 19.55 Uwaga! 
20.15 Na Wspólnej - serial oby
czajowy Polska 20.50 Kuchen
ne rewolucje 21.50 Poranek ko
jota - komedia Polska 2001, reż. 
Olaf Lubaszenko, wyk. Maciej 
Stuhr, Karolina Rosińska, Mi

chał Milowicz, Magdalena Ku-
morek 23.50 Żony Hollywood 
0.50 Ugotowani 1.50 Superwi-
zjer 2.25 Uwaga! 2.50 Sekrety 
magii 4.10 Rozmowy w toku 

8l05 Jake i piraci z Nibylandii - se
rial animowany USA 835 Kacper: 
szkoła postrachu - serial dla dzieci 
USA 9 4 0  Dom nie do poznania 
IOjOO Kotka - telenowela Meksyk 
11S0 Dzikie serce - telenowela 
Meksyk 1100 Detektywi w akcji -
serial akcji Polska 1100 Policjantki 
i policjanci - serial obyczajowy Pol
ska 14j00 STOP Drogówka ISjOO 
Dom nie do poznania 16j00 Kotka 
- telenowela Meksyk 17.00 Dzikie 
serce - telenowela Meksyk 1800 
Detektywi w akcji - serial akcji Pol
ska 1940 Policjantki i policjanci 
- serial obyczajowy Polska 2000 
Zombieland - czarna komedia 
USA 2009, reż. Ruben Fleischer, 
wyk. Jesse Eisenbeig, Woody Har-
relson, Emma Stone 2155 Duchy 
Marsa - horror USA 2001, reż. John 
Carpenter, wyk. Natasha Henstrid-
ge, lce Cube, Jason Statham 0 4 0  
Spadkobiercy 140 Mega Chichot 

1140 Mamy to! 1225 E lementarz 
1240 Dziennik regionów 1250 
Agrobiznes 1325 Plebania - tele
nowela Polska 1420 Dziennik re-
gionów1430Dziewczyny jednego 
Boga 1525 Misja przyroda 1540 
Medycyna i ty 16J00 Tełekurier 
1630 Relacje 1655 Głos widza 
1Z05 Obrońcy1720Audycja komi
tetów wyborczych 18J01 Agroszan-
sa 1835 Eco.express1830 Kronika 
1854Sprawa polityczna 19L00 Au
dycja komitetów wyborczych 19J5 
AżPoMorze 1927 Menu kulturalne 
2003 Kronika 2020 Sprawa po
lityczna 2031 Zdarzyło się przed 
laty2040Kronika 18 lat wcześniej 
2100 Pomorskie pejzaże historycz
ne 2120 Życie jezior 2132 Wokół 
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Pogoda dla Pomorza 

Stan morza (Bft) 

Siła wiatru (Bft) 

Kierunek wiatru 
'i 1022 hPa 4 10 

Nad Pomorze napły
wa mniej wilgotne 
powietrze z południa 
Polski. W ciągu dnia 
początkowo sucho, 
po południu przewaga 
chmur i możliwe są 
opady deszczu. Na 
temperaturach do 
10:11°C. Wiatr nad 
morzem dość silny 
wschodni. W nocy 
pochmurno i mokro. 
Jutro zachmurzenie 
umiarkowane i nie 
powinno padać. Na 
termometrach do 
11°C. Wiatr osłabnie. 
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ifcOcm # 0  

• O cm * 0  cm 

Gdańsk 11°» 9 ° 
Kraków 8 * ier 

Lublin 7 ° 12T w 
Olsztyn 11° 9 ° w 
Poznań 11° 11° 

Toruń 10° 1 2  
Wrocław 10° 14° 

Warszawa 10° 13° g g  
Karpacz 8 ° 11° 

Ustrzyki Dolne 6 ° 12° 
Zakopane 11° 1 2  

Krzyżówka codzienna nr 556 

1 • 2 • 3 4 5 6 

7 • • • • • 
• • • • 8 

• • 9 • • 
10 • • • 11 12 13 

• • 14 • • 
15 16 17 • • • 18 

• • 19 20 • • 
21 • • • • 
• • • • • 22 

23 • • 
Poziomo: 
3. piłkarska jedenastka. 
7. wieczne lub orle, 
8. potocznie o kumplu, 
9. filmowy dreszczo
wiec, 
10. adnotacja w księ
dze wieczystej, 
11 domowy saturator, 
14. fałda na sukni, 
15. tytuł żony szlachci
ca, 
18. informacje na dy
sku komputera, 
19. nowy fragment 
tekstu, 

21.czarnoziem lub rę
dzina, 
22. małe ssaka z kitą, 
23. szyszka wśród 
ważniaków. 
Pionowo: 
1.stara.., czyli wykręt, 
który już znamy, 
2. wynik odejmowania, 
3. Kowalski z „Potopu", 
4. porażenie słoneczne, 
5. umizgi, zaloty, 
6. siedziba chórów 
anielskich, 
8. ostrzona przez żeń
ca. 

12. komunały, 
13. silna uraza, 
14. broń drzewcowa, 
16. gaz do dezynfekcji 
wody, 
17. hinduski bogacz, 
20. koleżanka Bolka 
i Lolka. 
Rozwiązanie nr 555: 

iSSSMS 
• t 

Horoskop dnia 

WODNIK (20.01-18.02) 
Zastanów się, co tak naprawdę 

chcesz robić w życiu i... zacznij się 
w końcu tym zajmować. To dokład
nie tak proste, jak brzmi. 

RYBY (19.02-20.03) 
Nie uzależniaj swojej samooceny 

od zdania innych. Twoje zdanie, 
twoje samopoczucie powinno być 
dla ciebie najważniejsze. 

BARAN (21.03-19.04) 
#Zrób bilans wydatków na następ
ny miesiąc. Dzięki temu nie będziesz 
zmuszony, tak jak ostatnio, liczyć dni 
do następnej wypłaty. 

BYK (20.04-20.05) 
• Nie traktuj flirtu zbyt poważnie. 
Miła rozmowa, puszczenie oka, nie
winny żart ma ci po prostu poprawić 
samopoczucie. 

BLIŹNIĘTA (21.05-21.06) 
@ Marzy ci się daleka podróż, ale 
w portfelu pusto. Pokusa, by zaciąg
nąć pożyczkę, jest coraz większa. 
Wstrzymaj się z tą decyzją. 

RAK (22.06-22.07) 
Nie siłuj się z życiem. Z podniesio

ną głową akceptuj wszystko, co 
przynosi. Nie oczekuj zbyt wiele, nie 
rób dalekosiężnych planów. 

LEW (23.07-22.08) 
SNie unikaj towarzystwa, nawet je
śli wydaje ci się, że chcesz zostać 
sam. Dobra energia życzliwych ludzi 
najszybciej postawi cię na nogi. 

PANNA (23.08-22.09) 
C Uważaj ze szczerymi wyznaniami. 
Lepiej pozostaw pewne rzeczy dla 
siebie, nie będziesz musiał wymy
ślać kolejnych wymówek. 

WAGA (23.09-22.10) 
^Nieznacznie skomplikuje się twoje 
życie uczuciowe. Będziesz miał 
problem z dokonaniem wyboru, ale 
wyjdziesz z tego obronną ręką. 

SKORPION (23.10-21.11) 
W pracy skup się na swoich obo

wiązkach, rozmowy z kolegami zo
staw na lunch. Szef zaczyna krzywo 
na ciebie patrzeć. 

STRZELEC (22.11-21.12) 
Dobrze jest być samodzielnym, 

ale pamiętaj, że nie musisz wszyst
kiego robić sam. Wiele osób bar
dzo chętnie udzieli ci pomocy. 

KOZIOROŻEC (22.12-19.01) 
Nie tłum swoich prawdziwych 

uczuć i emocji. Mogą odezwać się 
niepytane w najmniej odpowiednim 
momencie. 
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3 koncerty odbędą się tej jesieni w słupskiej filharmonii w ramach Etnosceny. 27 października 
zagrają Milo Kurtis i orkiestra Naxos, 4 listopada zobaczymy Kurną Chatę oraz Dikandę, 
Fumanek i Djolof-Man zagrają 7 grudnia. Bilety na każdy koncert kosztują 35 i 25 zł. 

Stare Dobre w formie 
Mamy bilety na koncert Starego Dobrego Małżeństwa 

DanielKlusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

„Czarny blues o czwartej nad 
ranem", „Jak", „Z nim będziesz 
szczęśliwsza", „Jest już za póź
no", „Ach, kiedy znowu ruszą 
dla mnie dni", „Gloria", „Opad
ły mgły, wstaje nowy dzień", 
„Czasem nagle smutniejesz" -
hity Starego Dobrego Małżeń
stwa można wymieniać jeszcze 
długo. 

Legendarna grupa w najbliż
szy poniedziałek, po wielu la
tach przerwy, ponownie wystą
pi w Słupsku. Zespół niezmien
nie złożony jest z wyśmienitych 
muzyków towarzyszących lide
rowi Krzysztofowi Myszkow
skiemu, śpiewającemu swoje 
kultowe piosenki - od najstar
szych po premierowe. 

Soczyste i aromatyczne 
brzmienie formacji zapewnia 
niebanalny zestaw instrumen
tów wykorzystywanych pod
czas recitali. Uwagę słuchaczy 
na przeszło dwie godziny przy
kuć powinny: gitary 6- i ̂ -stru
nowe oraz dobro. 

W kwietniu na rynku mu
zycznym pojawiła się nowa 
płyta zespołu pt. „Kompresja 
ciszy". Dwupłytowy album 

• Stare Dobre Małżeństwo ma na koncie dziesiątki przebojów, które śpiewają dwa pokolenia fanów. 
W poniedziałek grupa zaśpiewa w Słupsku znane piosenki i najnowsze utwory 

skrywa wiele wyjątkowych bal
lad do słów i muzyki lidera ze
społu Krzysztofa Myszkow
skiego. Materiał z tego krążka 
również usłyszymy podczas 
słupskiego koncertu. Obok li
dera Krzysztofa Myszkowskie
go (śpiew, gitara, harmonijka 
ustna) zagrają również Bolo 

Pietraszkiewicz (gitary, dobro) 
i Roman Ziobro (kontrabas, gi
tara basowa). 

Początek koncertu w ponie
działek o godz. 19 w sali Słup
skiego Inkubatora Technolo
gicznego przy ul. Portowej I3b. 
Bilety kosztują 50 zł i są jeszcze 
do kupienia w Centrum Infor

macji Turystycznej przy ul. Sta
rzyńskiego 8. 

Dla czytelników mamy dwie 
podwójne wejściówki na ten 
koncert. Aby wziąć udział w ich 
losowaniu, należy wysłać SMS 
pod numer 72355 o treści: 
GPKONKURS. STARE. Koszt 
SMS-a: 2,46 zł (z VAT). # ©® 

Chrześcijański Słupsk 
" 

W piątek w Słupsku odbędą 
się obchody 37. rocznicy wy
boru Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową oraz 8. rocznicy 
śmierci kard. Ignacego Jeża. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

W sanktuarium św. Józefa 
przy ul. Romera zaplanowano 
przygotowanie do 25. rocznicy 
wizyty Jana Pawła n w diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej. W 
tej świątyni o godz. 18.30 odbę
dzie się msza św. z rozważa
niem II przykazania Bożego. 
Natomiast o godz. 20 zaplano
wano projekcję filmu „Nie bę
dziesz brał imienia Pana Boga 
swego nadaremnie", a o godz. 
21 rozpocznie się Apel Jasno
górski. Od rana w słupskich 
świątyniach będzie trwała ado
racja przy relikwiach św. Jana 
Pawła n. 

W sobotę w cerkwi prawo
sławnej przy ul. Krasińskiego 
o godz. 17 przewidziano wy
kład ks. prof. Mariusza Synaka 
pt. „Pierwsi ludzie a zło". W so
botę i niedzielę o godz.io w ha
li Gryfia przy ul. Szczecińskiej 
odbędzie się X Turniej Koszy
kówki Dziewcząt im.bł.L.Yi-
cuna. 

Również na weekend zapla
nowano seminarium dla kobiet 
„Kobieta, która ufa sobie". Po
prowadzi je Akademia Rozwo
ju Talentów (sobota, godz. 9-18, 
niedziela, godz. 9-14, zapisy 
na stronie www.rozwijajtalen-
ty.pl lub pod numerem tel. 513 
019 422, koszt udziału - 75 zł. 

W niedzielę o godz. 18 w 
kościele na górce odbędzie się 
msza św. w rocznicę śmierci bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki. 

Tego samego dnia w godz. 
16-21 Akademia Rozwoju Talen
tów zaprasza na warsztaty „Za
szywajmy dziurawe sakiewki". 
Zapisy: tel. 513 019 422, koszt 40 
złotych.#©® 

Skrzypek" w promocji 11 

To może być jedna z ostatnich 
okazji, by zobaczyć znakomi
ty i wzruszający spektakl 
słupskiego Nowego Teatru -
.Skrzypka na dachu". 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

„Skrzypek na dachu" to pierw
szy musical z historii Nowego 
Teatru. Od premiery w kwiet
niu 2005 roku spektakl zoba
czyło kilkadziesiąt tysięcy osób 
w całej Polsce. Wszędzie był en
tuzjastycznie przyjmowany za
równo przez widzów, jak i przez 
krytykę. Kilkuminutowe owa
cje na stojąco po tym spektaklu 
nie są niczym nadzwyczajnym. 

Główną rolę w musicalu gra 
Ireneusz Kaskiewicz. Jego 
Tewje Mleczarz jest przekonu
jący, prawdziwy, wyrazisty 
i wzruszający. Przedstawienie 
wyreżyserowane przez Zbig

niewa Maciasa to jednak nie tyl
ko popis gry aktorskiej, ale rów
nież umiejętności wokalnych 
słupskiego zespołu, który 
oprócz aktorów tworzy również 
kilkudziesięcioosobowa grupa 
muzyków i tancerzy. 

„Skrzypek na dachu" to hi
storia żydowskiej społeczności 
mieszkającej w niewielkiej 
Anatewce na zachodzie Ukrai
ny. Ich spokojne życie burzą 
dramatyczne wydarzenia poli
tyczne początku XX wieku. 

W przyszłą sobotę, 24 paź
dziernika, zobaczymy jedno 
z ostatnich wystawień „Skrzyp
ka...". Początek o godz. 16 i 20. 
Na popołudniowe przedstawie
nie są jeszcze pojedyncze wej
ściówki w cenie 45 i 35 złotych. 
Na wieczorny spektakl można 
kupić bilety w promocyjnej ce
nie 35 zł, pod warunkiem że 
do kasy przyjdzie się z ulotką, 
którą można dostać w kilku
dziesięciu miejscach w Słup
sku, również w siedzibie Nowe
go Teatru.#©® 

Informator 

KINA 
Słupsk 

Chemiłgodz. 13.1530,18,2030; Berest 2D: 
godz. 15.45,1830,30: godz. 2130; Kldltytiłgodz. 
16; Legendgodz. 20.30; Marąanin, 2D: godz. 
20.40,30: godz. 11.15,14.20,1730; Panie Dubkie, 
godz. 12.50; Praktykaitgodz. 13.15,18.15,21,-Ihe 
WafcSięgającdimurm,2D: godz. 21.15,3D:godz. 
15,17.15,- Więrień labryntu: Próba ope, godz. 
10.20;HotelTransylwaiiia2,2D: godz. 11.20,12.40, 
13.30,17,3D:godz.10.30,14.50,19.15; Hugo i łowcy 
duchów godz. 10.40;Mały Książę, godz. 10.20 

Intruz, godz. 18; Nigdy nie jest za późno, godz. 20.15 

Lębork 

Hugoikwuydudićwt godz. 16.45; ParaeDitide, 
godz. 18.30,20.15 

Ustka 
Dełfm 

HotelTransylwania2f godz. 15,17; Chemia,godz. 
18.45,20.45 

KOMUNIKACJA 
P T18000; 22194 36. PKS 59 8424256; 

dyżurny tuchu 598437110; UK5984893 06; 
Lebo*FKS598621972;IBKwgodz.7-l5,tel. 
598621451; 

S598222238; 
$598342213; 

k PKS598572149. 

DYŻURY APTEK 
Słupsk 

Ratuszowa, ul. Tuwima4, tel. 59 8424957 

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

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

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

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

Lębork 
Pod Lwem, pl. Pokoju, tel. 59 8621152 

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

Wicko 
Pod Agawę, tel. 598611114 

USŁUGI MEDYCZNE 

lul. Hubalczykówl, informacja tele
foniczna 59 846 0100; 

qf, ul. Mickie
wicza 12 tel. 59 814 69 68; ff 
POEt ul. Kopernika 18, tel. 59 8146011; Pogotowie 

30 00,- Szpital ul. Węgrzynowicza 13,59 863 52 02; 
BytfaSqM  ul. Lęborska 13, tel. 59 822 85 00; 

Mel.5985709 
00; i *5983453 09. 

WAŻNE 
L-0gótnpołskie Pogotowie dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 59848 0111,801 
120 002; SfcpfcNkJi997; ul. Reymonta, teł. 
59 848 0645; Pogotowie Ratunkowe999; 
Straż Miejska 986; 59 843 3217; Straż Gminna 59 
8485997; UfządCehiy - 587740830; StrażPo-
żarna998; Pogotowie Energetyczne 991; Po
gotowie Gazownicze 992, Pogotowie Cie
płownicze 993; Pogotowie Wodno-Kanafiza-
cyjne994; Straż Miejskaatom 986: Ustka 59 
814 6761.697 696 498; Bytdw - 59 822 25 69; 

mmmmm 
KULTURA 

Nowy Teatr. ul. Lutosławskiego 1. tel. 59 84670 
00; Filharmonia Sinfonia Bałtka, ul. Jana Pawła 
II3, tel. 59 8423839; Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego 
2, tel. 59 8423935; Teatr Rondo, ul. 
Niedziałkowskiego 5a,tel. 59842 6349; Słupski 
Ośrodek Kultur* ul. Braci Gierymskich 1, tel. 59 
845 6441, Młodzieżowe Centrum Kultury, al. 3 
Maja 22, tel. 59 8431130; Miejska Bibfioteka Pub-
iczna, ul. Grodzka 3, tel. 59 840 5838. 

USŁUGI POGRZEBOWE 
Kala, ul. Armii Krajowej 15, tel. 59 842 8196,601 
928 600 - całodobowo. Pełna oferta pogrzebowa. 
Zieleń tel. (24h/dobę) telefon502525 005 Iub59 
8411315. ul. Kaszubska 3 A. Winda i baldachim 
przy grobie; 
Hades, ul. Kopernika 15, całodobowo: teł. 59 842 
98 91.6016637%. Winda i baldachim przy grobie. 
Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo), 
tel. 598428495,604434441. Winda i baldachim 
przy grobie. 

PORADNICTWO 
Biuro Porad Obywatelskich ul. Niedział
kowskiego 6, czynne: poniedziałek-czwartek 
wgodz. 10-14; 
Bliżej Prawa - bezpłatne porady prawne i obywa
telskie, ul. Jana Pawła II (7 piętro, pok. 718.719)tel. 
5930700 20,czynne: poniedz-środagodz. 8-16, 
czwaitekgodz. 10-18, 
Telefon zaufania Tama - 59 84140 46, czynny: 
poniedziałek - piątek w godz. 16-20; 
Alkoholowy telefon zaufania Krokus czynny 
codziennie 17-22,5984146 05; 
Towarzystwo Zapobiegania Nartomani 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 Intenwenqi Kryzysowej ul. Wolności 3, 
tel. 598427125 (przy PCK) - dostępna całą dobę; 
Polskie Centrum Medocji Oddział wSłupsku 
al. Sienkiewicza 3, tel. 505369 619 lub 503 869 970; 
SlupskieStowarzyszróPomocy DziedoiiRodzi-
me- al. Sienkiewicza3(ll p.), tel. 669498323, 
PoradniaZdrowiaPsydiicznegD-ul.Ziemcwita2, 
tel.598402001,poniedz.-piątekwgodz. 730-17. 

5 9  15 TAXI 

\/tyj?*™ 

6 0 7 2 7 1 7 1 7  

Jeździmy najtaniej! 
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Polska w trzecim koszyku, 
Holandia poza Euro 2016 

Pftka nożna 

Nasza „gnupaśmiercf? Może 
H iszpania. Wiochy. Polska oraz 
Turcja... Nasza .^rupamarzeiV? 
Może Befeia. Bośnia i Hercego
wina. Połska oraz Albania... 

Takie spekulacje potrwają do 12 
grudnia, gdy w Paryżu o godz. 
18 rozpocznie się losowanie 
grup mistrzostw Europy, które 
od 22 czerwca do 10 lipca 2016 ro
ku rozgrywane będą we Francji. 
A zaczęły się one we wtorkowy 
późny wieczór, gdy poznaliśmy 
19. (Chorwację - wicemistrza 
grupy H) i 20. finalistę (Turcję 
- trzecią drużynę grupy A; awans 
z najlepszym bilansem), ostatnie 
dwa zespoły, które zagrają wba-
rażach (Bośnię i Hercegowinę 
oraz Norwegię) i podział na ko
szyki przed losowaniem grup. 

O tym ostatnim decydował 
rankingreprezentacjiUEFA. Pol
ska znajdzie się w trzecim koszy
ku. W tym oraz w drugim 
i czwartym koszyku mogą jesz
cze zajść zmiany - zależeć będzie 
to od wyników barażów - ale nie 
wpłynie to na pozycję naszej eki
py. Może ona zostać wyprzedzo
na przez jednego z uczestników 
barażów albo sama wyprzedzić 
nawet trzech z nich, ale i tak po
zostanie w trzecim koszyku. 

Największą sensacją elimina
cji jest brak awansu trzeciej dru
żyny ubiegłorocznych MS w Bra
zylii - Holandii. O prawo gry we 
Francji rywalizowały 53 druży
ny. Awans zapewniały sobie 23 
z nich, a mimo to nie udało się go 
osiągnąć „Pomarańczowym". 

Holendrzy w ostatnich edyc
jach ME notują systematyczny 
regres wyników. W 2004 roku 
zajęli trzecie-czwarte miejsce, 
w 2008 roku odpadli z turnieju 
już w ćwierćfinale, w 2012 roku 
nie wyszli nawet z grupy, w 2016 
roku Euro obejrzą w telewizji. 

- Mamy zbyt mało graczy 
w wieku 24-28 lat. W tym okre
sie piłkarze osiągają szczyt swo
ich możliwości. Skupiają się na 
pomaganiu sobie nawzajem, nie 
są egoistami - tłumaczył przy
czyny kiepskiego występu w eli
minacjach trener Danny Blind, 

któremu pracę utrudniała też 
plaga kontuzji i konflikty wew
nątrz drużyny. Efekt? „Oranje" 
nie wystąpią w turnieju Euro 
po raz pierwszy od 1984 roku. 

Blind nie zamierza jednak re
zygnować ze swego stanowiska. 
- Nie winię siebie za wszystko, co 
się wydarzyło. Mam bowiem 
przekonanie, że zrobiłem to, co 
było w mojej mocy - wyznał. # 

Koszyki i wyniki 
PcKtział na koszyki przed losowaniem grup 
(gwiazdkami zaznaczone sa drużyny, które mogą 
zmienić koszyki wzależności od wyników barażów): 
Koszyki:Francja (gospodarz), Hiszpania (obroń
ca tytułu), Niemcy, Anglia, Portugalia oraz Belgia. 
Koszyk lk Włochy, Rosja, Szwajcaria, Austria, 
Chorwacja oraz Bośnia i Hercegowina (baraż). 
Koszyk III: Ukraina (baraż)*, Czechy*, Szwecja 
(baraż), Polska, Rumunia oraz Słowacja. 
KoszykM Węgry (baraż)*, Dania (baraż)*, Turga*, 
Irlandia (baraż)*, Norwegia (baraż), Słowenia (ba
raż), Islandia, Walia, Albania oraz Irlandia Północna. 
Baiaże: drużyny nxzstawione:BiH, Ukraina, 
Szweqa i Węgry,- medniżyny: Dania, Irlandia, 
Norwegia, Słowenia. Losowanie pan niedziela 
godz. 11.20, Nyon. Mecze: 12-14 i 15-17 listopada. 
Środowe.ostatniespotkaniaefiminacyjne: 
Grupa A: Holamfia-Czediy 23(0-2), Huntela-
ar 70, van Persie 83 - Kaderabek 24, Sural 35, van 
Persie 66 samob.; Turcja - tianda tO (00) 
Inan 89; Łotwa-Kazachstan 0:1 (00), Kuat 65. 

1. Czechy 10 22 19-14 
2. Islandia 10 20 17-6 
3. Turcja 10 18 14-9 
4. Holandia 10 13 17-14 
5. Kazachstan 10 5 7-18 
6. Łotwa 10 5 6-19 

GropaB:Beya-lzrael3:1(0*>), Mertens64, De 
Bruyne78, Hazard 84- Hemed 88; Cypt -Bośnia 
iHereegowinaŁ3(ł2),Charalabidis32,Mytid'is 
41 - Medunjanin 13 i 44, Durić 67; Walia-Andora 
£0 (00), Ramsey 50, Bale 86. 

1. Belgia 10 23 24-5 
2. Walia 10 21 11-4 
3. Bośnia i Hercegowina 10 17 17-12 
4. Izrael 10 13 16-14 
5. Cypr 10 12 16-17 
6. Andora 10 0 4-36 

Grupa H: Bułgaria-Azerbejdżan 2:0 (1:0), 
Aleksandrów 20, Rangełow 56; Włochy - Nor
wegia 2:1 (0:1), Florenzi 73, Pelle 82 - Tettey 23; 
Malta - Chorwacja 0:1 (0:1), Perisić 25. 

1. Włochy 10 24 16-7 
2. Chorwacja 10 20 20-5 
3. Norwegia 10 19 13-10 
4. Bułgaria 10 11 9-12 
5. Azerbejdżan 10 6 7-18 
6. Malta 10 2 3-16 

JERZY FILtPIUK©® 

* 

"Pomarańczowi" czerwoni ze wstydu po porażce z Czechami 2:3 

Będzie wojna z Rosjaninem 
# Mariusz Wach w Zakopanem szykuje formę do pojedynku 
z Aleksandrem Powietkinem (4 listopada) 
Rozmowa 

Justyna Krupa 
sport@gk..pl 

Czyjuż poczuł pan siłę swojego 
sparingpartnera Wiaczesława 
Głazkowa. pogromcy Adamka? 
Na razie nie trafił mnie żadnym 
mocnym ciosem. 
Więc kto podbił panu prawe oko? 
Nie wiem, jeszcze nie znala
złem winnego, ale wytypowani 
są obaj sparingpartnerzy Patryk 
Brzeski i właśnie Głazków. 
A poważnie mówiąc, takie pod-
kolorowane oko to drobiazg, 
nieraz tak bywa podczas moc
nych sparingów. 
Kiedy po raz ostatni miał pan 
do pomocy tak klasowego pięś
ciarza, jakim niewątpliwie jest 
Ukrainiec, oficjalny pretendent 
do tytułu mistrza świata IBF wagi 
ciężkiej. czekający na zwycięzcę 
wałki Władimira KSczłti 
zTysonemFtiryYn? 
Uważam, że zawodnika tego 
pokroju nie miałem podczas 
żadnego z dotychczasowych 
obozów przygotowawczych. 
Można tylko zacierać ręce, że 
przyjechał do mnie chłopak 
z czołówki światowej, będący 
jednym z możliwie najlepszych 
testerów przed pojedynkiem 
z Powietkinem. 
Czyją zasługą jest ściągnięcie 
Głazkowa do Połski? 
Temat zainicjował mój mene
dżer Iwajło Gocew, ja zgodzi
łem się, po czym dogadaliśmy 
warunki z zawodnikiem. 
W końcu. po dwóch latach. Gocew 
czymś się zasłużył. 
Można tak powiedzieć. 
Zaakceptowanie Głazkowa nale
żało do pana. bo trzeba było wziąć 
na siebie wszełcie koszty? 
Tak, stąd byłem jedną z głów
nych osób do podjęcia decyzji. 
Ktojeszcze dołączony do grona 
sparingpartnerów? 

Środa. 14.10. 
Multi Multi - godz. 14 
5,10,11.13,14.17.20,22.23,25.32,38,39, 
47,58,67.68.69.73,74 
Plus 14 
Wtorek. 13.10 
Multi Multi -godz. 21.40 
6.7.9.13,16.17.22.23,31.33.39.40,42. 
43,46,48,49,53,73,79 
Plus 46 
Lotto1,23,27,34,41,49 
Lotto Plus 
6,9,18,47.48,49 
Mini Lotto16.22.26.40.41 
Kaskada 
2,6.8.9.13.16.18.19.20.21.22.24 
(STEN) 

Mariusz Wach (z lewej): Pojedynek z Kliczką wiele mnie 
nauczył, jestem dojrzalszym pięściarzem 

Nie chcę mówić głośno, bo 
wszyscy wiemy, jak specyficz
ne jest środowisko bokserskie. 
Mogę zdradzić, że ktoś już się 
wykruszył, ale w zamian są in
ni, wartościowi kandydaci. 
Boi się pan. że ktoś może nabruż-
dzić lub wymienieni zawodnicy 
podniosą swoje stawki? 
Oba warianty wchodzą w grę. 
Przygotowania naoboziewZako-
panem przebiegają planowo? 
Jest naprawdę dobrze, a ciężkie 
treningi rozpocząłem już około 
dwóch miesięcy temu. Wiado
mo, w którym momencie ma 
przyjść szczytowa forma 
i wszystko zmierza w tym kie
runku. Po zakończonych zaję
ciach siłowych przyjdzie czas 
na odzyskanie dynamiki i szyb
kości. Generalnie cały plan tre
ningowy realizujemy w stu pro
centach. 
Pan był pomysłodawcą obozu 
w stoficy Tatr z bazą w Central
nym Ośrodku Sportu? 

Tak, chciałem pojechać do Za
kopanego, aby przygotowywać 
się w warunkach górskich, 
gdzie podczas wysiłku lepiej 
jest dotleniany organizm. 
Za mną m.in. dwa marszobiegi, 
które wplatamy w plan trenin
gowy. 
Korzysta pan z pomocy Macieja 
Mojżeszka. nieodłącznego prze
wodnika po górach z czasów ka
riery Dariusza Mkhakzew-

Był taki pomysł, ktoś zapropo
nował mi kontakt, ale na razie 
nie miałem potrzeby skorzysta
nia. Marszobiegi to nie wypra
wy w wysokie partie gór, więc 
wystarczają nam oznakowania 
na szlakach. 
Kto, poza głównym trenerem Pio
trem Wflczewskim. tworzy pana 
sztab szkoleniowy? 
Jest ze mną drugi trener 
Krzysiek Drzazgowski, który 
od pewnego czasu odpowiada 
za moje przygotowanie siłowe. 

Natomiast na samą walkę doje
dzie Robert Cichowicz, do peł
nienia roli cutmana w moim 
narożniku. 
Dlaczego faworyzowany 
Powietitin powinien obawiać się 
konfrontacji z ..Wikingiem'? 
Ponieważ będę w wyższej for
mie niż w walce z Władimirem 
Kliczką. 
Jak to? 
Czuję, że powoli dorastam 
do tego sportu i staję się męż
czyzną. Pojedynek z Kliczką 
wiele mnie nauczył, dzięki nie
mu stałem się o wiele bardziej 
doświadczonym i mądrzej
szym zawodnikiem. 
Skoro teraz staje się pan mężczy
zną. towwakttzKBczką był pan 
kim? 
W tamtym czasie wydawało mi 
się, że już okrzepłem, ale przeli
czyłem się w swojej ocenie. 
Po powrocie do treningów 
przekonałem się, że stać mnie 
na dużo więcej imogę być jesz
cze lepszy, bo cały czas się roz
wijałem. 
Wktórym elemencie zauważa 
pan największą poprawę? 
W psychice. Za sprawą perype
tii, które zachwiały moją karie
rą, stałem się bardzo mocny, jak 
nigdy dotąd. Na pewnym po
ziomie konfrontujesz się z za
wodnikami o zbliżonych umie^ 
jętnościach bokserskich, a w ta
kiej sytuacji największą różnicę 
odgrywa siła mentalna. 
Pizetrwanie bombardowania 
ziąkKSczki też dało panu sygnał, 
że w wadze ciężkiej nl<t nie pośle 
pana na deski? 
Tak, to też j eden z czynnik 5w, 
który wzmocnił moje mor le. 

iPowietkin. to zapowiedź elektry
zującego pojedynku. 
Będzie wojna w ringu! Nas a-
wiam się na bardzo twardy 
i nieustępliwy boks. • 
ROZMAWIAŁ ARTUR GAC 

REKLAMA 

Firma W.Laskowski - Fabryka Mebli Sp. z o.o. 

poszukuje osób na stanowisko K I E R O W C A  

C + E  w transporcie międzynarodowym. 

OPIS STANOWISKA: 
• transport zleconych ładunków w Polsce 

i w krajach UE. 

WYMAGANIA: 
• aktualne prawo jazdy kategorii C+E, 

• doświadczenie w transporcie międzynarodowym, 

• świadectwo kwalifikacji zawodowej /kursu na 

przewóz rzeczy, 
• cyfrowa karta kierowcy, 

• aktualne orzeczenie psychologiczne, 

• preferowana podstawowa/komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, 

• odpowiedzialność. 

OFERUJEMY: 
• stałe trasy na terenie Europy (baza w Koszalinie), 
• pracę w stabilnej i wciąż rozwijającej się firmie, 

• atrakcyjne i terminowe wynagrodzenia 

• możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz, 
• umowa o prace 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie 

aplikacji na adres email maciek® abakusdirect. 

co.uk lub odwiedzenia nas osobiscie przy ulicy 

Lubuszan 5 w Koszalinie. 

K055000383A 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 94 312 29 51) ogłasza, 

że dnia 16.11.2015 r. o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie, mającego siedzibę przy 

ul. Lipowej 1A odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA 

nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny - garaż samochodowy o pow. 18,51 m 2  

położonej: 78-200 Białogard, ul. B. Malinowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydz. Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW K01 B/00047595/3. 

Suma oszacowania wynosi 18 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 

13 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 13.11.2015 r. w kancelarii 

komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego ul. Ludowa 2, 

78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 840,00 zł w gotówce. 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej 
„Tęcza" w Białym Borzeogłasza konkurs na stanowisko 

Z A R Z Ą D U  M R W  „ T Ę C Z A "  B I A Ł Y  B Ó R  
Miejsce pracy: Biały Bór 

Region: zachodniopomorskie. 
Szczegóły dotyczące konkursu, w tym wymagania stawiane kandydatom oraz wykaz dokumen
tów niezbędnych do sporządzenia oferty, dostępne są w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej przy 
ul. Dworcowej 10/19 w Białym Borze. Oferty pracy w zamkniętej kopercie z napisem „REKRUTACJA 
- PREZES ZARZĄDU" należy składać w terminie do dnia 23 października 2015 r. w lokali 
Spółdzielni, adres j.w. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
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Sport polecamy 
TVP SPORT 

godz. 16.45 piłka nożna, Legia Mi
strzów, 20 lat minęło... godz.23.50 
Sportowy wieczór 

CAKA1 ' SPORT 
godz. 17.55 koszykówka, Pinar 

Karsyiyaka - FC Barcelona godz. 20 
film dokumentalny, Steve Nash - film do
kumentalny USA 2,014 

godz. 15.40,17.50, siatkówka, mistrzo
stwa Europy mężczyzn w Bułgarii 
i Włoszech godz. 20, siatkówka, 
Superpuchar Polski Chemik - Atom 

SPARlWi 

W skrócie W skrócie 

JUDO 
Maty aż trzeszczały 
odrzutów 
Trzy medale zdobyli judocy 
TS Judo Gryfa Słupsk w mię
dzynarodowych mistrzo
stwach Oleśnicy. W zawodach 
uczestniczyło 500 zawodni
ków z Polski oraz Szwecji, 
Niemiec, Austrii, Litwy, 
Czech, Słowacji, Azerbejdża
nu, Słowenii i Ukrainy. Srebr
ny medal zdobył Jakub Na
wrot (66 kg), brązowe Bartosz 
Szaniawski (8lkg) i Robert 
Błoński (100 kg). 
W wadze Nawrota startowało 
51 zawodników. Jakub stoczył 
6 walk, z których 5 wygrał 
przed czasem. Finał przegrał 
nieznacznie na yuko z repre
zentantem Ukrainy Vadymem 
Nazarenko. 
(RES) 

KOSZYKÓWKA 
Zwycięstwo juniorów 
Czarnych PGK 
Wygrali w pierwszym spotka
niu ligi wojewódzkiej junio
rów U18 zawodnicy Czarnych 
PGK Słupsk. Pokonali 
w Kwidzynie Basket 116:68. 
Najskuteczniejszym zawodni
kiem słupskiego zespołu był 
Adam Wąsowicz - 26 pkt. UKS 
ZSS Człuchów przegrał z Poli
techniką Gdańską 20:129. 
(RES) 

KOSZYKÓWKA 
Zaproszenie 
na spotkanie kadetów 
Dzisiaj odbędzie sie pierwsze 
spotkanie ligi wojewódzkiej ka
detów, Czarni Grawipol Słupsk 
podejmują Bat Sierakowice. Po
czątek o godz. 18 w hali przy ul. 
Niedziałkowskiego. # ©® 
(RES) 

BRYDŻ 
Uderzy nie chcą 
oddać prowadzenia 
Para Małgorzata Pawelec - Zbig
niew Rychły (Słupsk) wygrała 
piąty turniej Jesienna integra
cja". W długofalówce nadal pro
wadzi Jan Lange. Dziś szósty 
turniej, początek o godz. 17 
w hotelu Słupsk przy ul. Poz
nańskiej. 
(FEN) 

PtYWANIE 
Monika Hallmann 
najlepsza w Gdyni 
W zawodach Gdyńskie 
Delfinarium Weronika 
Hallmann z Soleksu Lębork by
ła pierwsza na loom klasycz
nym -1.12,37 min (nowy rekord 
Lęborka dziewcząt 15- i 16-let-
nich) i została najlepszą za
wodniczką wśród 15-latek. Ma
ciej Hrycyk (Solex) był trzeci 
na 100 m stylem grzbietowym 
-1.05,63 min. W kategorii dzie
ci i młodzików medale zdobyli: 
Olimpia Gromulska, Agnieszka 
Kurek i Kacper Gliński oraz 
sztafeta 4x50 m stylem do
wolnym: Konrad Rybarczyk, 
Nikolas Smolis, Maksymilian 
Młyński i Maksymilian Puzyr. 
(FEN) 

PBŁKA NOŻNA 
Trójka powołana 
na spotkanie 
Trzech graczy z naszego re
gionu powołanych zostało 
do kadry Pomorza 2003 
na dzisiejszy mecz z Wielko
polską. W Starogardzie Gdań
skim zagrają Filip Kołakowski 
i Jakub Szynkielewski z Gryfa 
Słupsk oraz Michał Leik z U-2 
Bytów. • ©® 
(RES) 

Kobylnicy pękła setka 
Koszykówka 
Wysokim zwycięstwem zakoń
czył się debiut SSK Adkonis 
Kobylnica w III lidze. Podo
pieczni Roberta Jakubiaka wy
grali z SMSWładysławowo aż 
105:53 (33:14,19:21,32:6,20:12). 
Najwięcej punktów dla zespo
łu zdobyli zawodnicy, którzy są 
w szerokim składzie Energi 
Czarnych Słupsk: Dawid Ry
piński 37, Bartosz Sprengel 19 
i Marek Zywert 14,0 punktów 
zdobył były gracz Energi Czar
nych Dariusz Cywiński. 

Przegrała w pierwszym 
spotkaniu Pogoń Lębork z Ga

mą Starogard Gdański 69:102 
(112:19, 10:39, 23:26, 24:18). 
Gracjan Stenka zdobył dla 
lęborczan 19 pkt, 12 pkt zdobył 
Maciej Szwinka. 
Tabela M P Pz/Ps 
1. SSK Adkonis Kobylnica 1 2 104:53 
1 GAMA Starogard 1 2 102:69 
3.Politechnika Gdańska 1 2 67:58 
4. PTK Gryf Prabuty 1 1 58:67 
5. LKS Pogoń Lębork 1 1 69:102 
6. SMS Władysławowo 1 1 53:104 
7. Truso Elbląg 0 0 0-0 
8. Bat Sierakowice 0 0 0-0 
9. Trójeczka Olsztyn 0 0 0-0 
Legenda: M - mecze, P - punkty, Pz/Ps -
punkty zdobyte/punkty stracone. 

(RES) 

Kort: kadra nakręca 
mnie do lepszej gry 

Rozmowa z D. Kortem z Druteksu-Bytovii i kadry Polski U-20 

Nowi gracze na testach w Enerdze Czarnych 
: gadać się z ówczesnym szkole-

toszykowka « H A  niowcem. We Francji zdobywał 
Dzisiaj na treningach Energi | f i E  i ś r e d n i o  po 9 pkt w meczu, miał 
Czarnych Słupsk pojawi się lĘĘML 4 zbiórki. Kluczowe w jego wy-
dwóch amerykańskich zawód- wĘjr?g 1 Wt X ' padku będzie ważenie, gdyż za
ników. Jeden to center Derrick ^ VTF,^ I # ^ ^ % wodnik ma nadwagę. 
Nix. Ma 206 cm wzrostu, waży 1 ,  Drugi to Folarin Campbell, 
ponad 130 kg. W 2013 roku I ^ @ 9 # %  - Może grać na pozycjach 2- 3. 
ukończył uczelnię w Michigan k % ' ^ ! ( Od 2008 roku gra w Europie, 
i grał w klubie NCAA Spartans. flUwjfi ostatnio w Niemczech i we 
Miał tam incydent, w którym Włoszech. Ma 193 cm wzrostu, 
był sądzony za posiadanie nar- ( #  8 przechodził niedawno testy 
kotyków. W Europie występo- WF/ * ? \ ^ i f  ̂ 1  w.greckim Arkadikos, ale trafił 
wał w VEF Ryga i Orleans F Y  .AŁ ^ S $ Z |  do Słupska. W swoim ostatnim 
Loiret Basketball, ale z obu ze- .̂ s55&%' 4 v  ł ®  \ klubie we Włoszech (Betaland 
społów odchodził w trakcie se- # 5  •*>'' ^ e X  x • V | e  Capo d'Orlando) w 9 grach zdo-
zonu. Najpierw z powodów ro- Dzisiaj Derrick Nix powinien ... podobnie jak Folarin bywał po 7,8 pkt.# ©® 
dzinnych, potem nie mógł do- pojawić się na treningu EC... Campbell. Będą wzmocnieniem (RES) 

PNka nożna 

Krzysztof Niekrasz 
krzysztof.niekrasz@gp24.pl 

Zagrał pan w reprezentacji Pol
ski U-20. ma pan świetne wystę
py w Druteksie-Bytovii. Okazuje 
się, że gra w małym mieście, ja
kim jest Bytów, może być prze
pustką do kariery. 
Dawid Kort, gracz Migowego 
Druteksu-Bytovii Bytów: Cie
szę się, że moja dobra gra 
w pierwszej lidze w barwach 
bytowskiego klubu została 
doceniona przez sztab trener
ski kadry narodowej. Gra 
z orzełkiem na piersi jest dla 
mnie sporym wyróżnieniem 
i doskonałym bodźcem do 
owocniejszej pracy. 
W Caorłe pierwszy mecz z Wło
chami Polska zremisowała 22.. 
Zaliczył pan 29 minut gry. Jest 
pan zadowolony? 
Do gry wszedłem za Marcina 
Cebulę. Według mnie dałem 
dobrą zmianę. 
W drugim spotkaniu reprezen
tacja Polski w Łodzi przegrała 
2 3  ze Szwajcarią. Wyszedł pan 
w podstawowym składzie, gra
jąc przez 67 minut. Jak pan czuł 
się w tej konfrontacji? 
Byłem zadowolony ze swojej 
dyspozycji, ale nie z wyniku, 
bo przegraliśmy pechowo. 
Specjalizuje się pan w asystach. 
Właśnie po jednym z pana po
dań na listę strzelców wpisał się 
Michał Nalepa. 

• Dawid Kort po udanych meczach w lidze już zimą może wrócić 
do Pogoni Szczecin. Będzie wtedy walczył o udział w pucharach? 

Faktycznie miałem swój 
udział przy pierwszym golu 
na 1:1. Cieszy mnie kolejna 
asysta, ale lepiej byłoby, gdy
byśmy wygrali, wtedy smako
wałoby to lepiej. 
Jak pan ocenia swoją postawę 
w tych dwóch meczach repre
zentacyjnych w ramach Turnieju 
Czterech Narodów? 
Na koncie mam osiem gier 
w barwach biało-czerwonych. 
Mam nadzieję, że będę nadal 
powoływany do kadry naro
dowej i powiększę swoje kon
to reprezentacyjnego grania. 
Z kim z obecnej drużyny naro
dowej jest pan w najlepszym 
układzie koleżeńskim? 
Z Jakubem Arakiem z Zagłę
bia Sosnowiec i Michałem Na
lepą z Arki Gdynia. To bardzo 
dobrzy napastnicy, którzy mo
gą zrobić wielkie kariery. 
W sobotę spotkam się z Mi
chałem, bo Drutex-Bytovia 
grać będzie z arkowcami. 
Jaki miał pan cel, przychodząc 
do bytowskiego zespołu? 
Chciałem rozwijać się dalej 
poprzez dobre, skuteczne i re
gularne granie w podstawo
wym składzie. 
Czy wchodzi w rachubę pana po
wrót do szczecińskiej Pogoni? 
Jest pan stamtąd wypożyczony. 
W umowie mam zapis, że jak 
szczeciński klub będzie w po
trzebie, a trener będzie mnie 
widział w ekstraklasowym 
składzie, to mogę wrócić 
do Pogoni wcześniej niż 
po końcu sezonu. #©® 
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