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Strzelanina, handel 
bronią, narkotyki, 
podpalenia aut 

Centralne Biuro Śledcze Policji ujawniło szczegó 
podczas której rozbito zbrojną grupę przestępczą w 

PoBga 

BogumHa Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Po aresztowaniach Marcina K., Zbig
niewa S., podejrzanych o kierowanie 
zorganizowaną grupą przestępczą, i jej 
członka Artura W. (pisaliśmy o tym 
w czwartkowym „Głosie"), policja po
dała szczegóły akcji oraz potwierdzi
ła zdarzenia, z jakimi wiąże podejrza
nych. To handel bronią i narkotykami, 
rozboje i bójki, podpalenia aut. 

- Członkowie grupy brali między in
nymi udział w zdarzeniu, do którego 
doszło 9 sierpnia 2015 roku w Słupsku 
w rejonie stadionu 650-lecia - czyta
my w komunikacie Centralnego Biura 
Śledczego Policji. - W ramach pora
chunków gangsterskich członkowie 
rywalizujących ze sobą grup oddali 

w swoim kierunku kilkanaście strza
łów z broni palnej, załadowanej ostrą 
amunicją. 

Przypomnijmy, że wtedy policyjny 
patrol na miejscu zatrzymał trzech 
mężczyzn, wśród nich był Marcin K. 
W samochodzie, którym przyjechali, 
ujawniono dwie kominiarki i nóż. 
W pobliskim terenie zebrano kilkanaś
cie łusek i zabezpieczono do badań 
ubrania zatrzymanych mężczyzn. 

- Jednak przesłuchani w sprawie 
bezpośredni świadkowie zdarzenia 
oraz osoby, które przebywały na ter
nie parkingu, odmówili zeznań 
i oświadczyli, że w miejscu tym zna
leźli się przypadkowo i nie znają za
trzymanych przez policję osób - infor
mował wówczas Jacek Korycki, rzecz
nik słupskiej prokuratury okręgowej. 
- Śledztwo wszczęto w sprawie niele
galnego posiadania broni, z której od
dano strzały, a zebrany dotychczas 

materiał dowodowy nie był wystar
czający do przedstawienia komukol
wiek zarzutów. Tym samym nie było 
podstaw do wystąpienia z wnioskiem 
o tymczasowe aresztowanie, a zatrzy
manych zwolniono. 

Sytuacja zmieniła się w e  wrześniu 
po napadzie na kierowcę audi w Słup
sku, po którym aresztowano Radosła
wa P. i Mateusza O. W poniedziałek 
doszło do kolejnych zatrzymań. 

- Dzięki skutecznej pracy policjan
tów i prokuratury udało się także udo
wodnić, że zatrzymani są odpowie
dzialni za liczne podpalenia samocho
dów, do których dochodziło od po
czątku bieżącego roku na terenie Słup
ska - informuje CBŚP. 

W sprawie jest dziewięciu podej
rzanych. Planowane są kolejne zatrzy
mania.# 
©® 
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Magdalena 
Olechnowicz 

Rolnicy 
a sprawa polska 

Płaczące żony, marznące 
i czekające na wypusz
czenie ich zdaniem -

niewinnych mężów, mogą 
chwytać za serce. Mogą, ale 
nie chwytają wszystkich. Lu
dzie śledzący sprawę w me
diach woleliby poznać praw
dę. A rolnikom postawiono 
zarzuty nie byle jakie - działa
nie w zorganizowanej grupie 
przestępczej i ustawianie 
przetargów. Sprawa dotyczy 
co najmniej kilkudziesięciu 
przetargów, a wartość ziemi 
będącej przedmiotem tych 
postępowań to co najmniej 6 
min zł! A że mamy gorący 
okres przedwyborczy, 
przy problemach rolników 
z Pyrzyc chce się ogrzać wielu. 

Poręczył za nich sam mini
ster rolnictwa. Prezes PiS 

Jarosław Kaczyński nazwał tę 
sytuację skandalem. O prote
stach rolników piszemy na str. 
13. 

Polecam też dramatyczny 
reportaż o starszych ludziach, 
gnębionych przez swoje dzieci 
- str. 12. To przykre, że na sta
rość, zamiast cieszyć spokoj
nym życiem, wylewają łzy 
i walczą o własny kąt...# 

Opinie 

Paweł Siennicki, „Polska" 
Na dwa tygodnie przed wyborami 
w Polsce nie tocząsię żadne naprawdę 
istotne spory. Polityka zagraniczna? 
Niewielesłyszymy ponad ogólniki i ha
sła otym, że mamy odgrywać istotną 
rolę, godną naszego potencjału, miej
sca w Europie. Wejście Polski do strefy 
euro? Ze świecą dziś można szukać 
zwolenników, to sprawa odłożona 
na lata. Rosja? Jesteśmy wtradycyjnej 
kontrze, ale realnego pomysłu na pro
wadzenie skutecznej polityki wobec 
Rosji też nie widzę. Wyzwania stojące 
przed Polską? Mato kto potrafi napraw
dę sformułować ich sensowną listę. 

Notowania z dnia 15.10.tS 
Kursy walut NBP 

EUR §! 

GBP 5,7240 
CHF 3,8930 
# spadek ceny do dnia poprzed
niego wzrost ceny oezzmiai 

0 nim się mówi 

Absolwent n LO 
zdobył Zloty Medal 

Michał 
Ratajczak, te
goroczny ab
solwent IILO, 
14 październi
ka otrzymał 
Złoty Medal 
na XI Międzynarodowej Wy
stawie Wynalazków IWIS 2015 
w Warszawie. Słupszczanin 
zaprezentował tam swój pro
jekt wielofunkcyjnej lampy 
LED. 
Ratajczak opracował inteli
gentną żarówką LED, która 
w zależności od potrzeb może 
emitować trzy typy światła: 
światło białe ciepłe, światło 
białe zimne oraz światło zielo
ne ostrzegawcze. Użytkownik 
tej żarówki może przy pomo
cy pilota decydować, z które
go światła będzie korzystał 
w danym momencie. Ważne 
jest także to, że żarówka za
wiera również własny akumu
lator, który powoduje, że 
po odłączeniu jej od zew
nętrznego źródła energii może 
jeszcze świecić przez trzy go
dziny. 
To kolejny sukces uczniów n 
LO na tej wystawie. W 2014 r. 
projekt „Udoskonalonego am
bulansu" otrzymał Brązowy 
Medal na IWIS 2014. Opieku
nami obu prac byli Grażyna 
1 Jarosław Linderowie. •©© 
(MAD 

W sobotę 
wCftosfe 

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 na haggis, czyli 
szkocki przysmak z owcy, 
na serca wieprzowe duszo
ne w wytrawnym winie 
oraz flaki wołowe. 

Rozmowa „Głosu Pomorza" z Hanną Zych-Cisoń, wicemarszałek województwa pomorskiego 

Wiem, że dla pracowników szpitala to trudny czas 
Wicemarszałek była w Słup
sku na uroczystości wręczenia 
szpitalowi certyfikatów jakoś
ci, piszemy o tym na str. 3. 

Słupski szpital funkcjonuje jako 
spółka prawa handlowego po
nad trzy miesiące. Zmiana formy 
prawnej i zarządzania nie 
wszystkim odpowiada. Jak pani 
to ocenia? 
To za krótko, by coś więcej po
wiedzieć. Jednak wiem, że 
pracownicy szpitala już widzą 
zmiany i zdaję sobie sprawę, 
że to dla nich trudny okres. 
Trudno im pewne zmiany za
aprobować. Mam jednak pew
ność, że prezes Andrzej 
Sapiński jest sprawdzonym 
menagerem i myślę, że da ra
dę. Tylko potrzeba mu zaufa
nia. To nie jest łatwe być jed
nym przed całą załogą. Jed
nak patrząc na jego doświad
czenia w szpitalu lęborskim, 
sądzę, że potrafi się poruszać 
w tym systemie. Dodam, 
że w każdym mieście, gdzie 
robiliśmy restrukturyzację 
szpitali, pracownicy nie zaw
sze ją rozumieli, ten proces ich 
bezpośrednio dotykał. Dlate
go tak ważna jest komunika
cja, wyjaśnianie procesów 
na każdym etapie ich wdraża
nia. Minione trzy miesiące, 
od początku lipca, kiedy to 
szpital stał się spółką, to zbyt 

, 

• Wicemarszałek Hanna Zych-Cisoń: - Słupski szpital jest 
wizytówką naszego samorządu 

krótko, by mówić o efektach 
zarządzania. Może porozma
wiamy o tym za kolejne trzy. 
Słupski szpital ma problem z le
karzami. Od dłuższego czasy 
szuka pulmunologów, ma oferty 
dla lekarzy rehabilitantów, kar
diologów, chirurga 
naczyniowca... 
Problemy z kadrą są i te nie
stety pojawiają się wszędzie: 
i w Słupsku, i w Trójmieście, 
i w Kościerzynie, 
i w Chojnicach. Lekarzy jest 
za mało. Zbyt mało jest spe
cjalistów, których pacjenci po
trzebują. Pozyskiwanie kadry 
i włączanie jej do pracy na bie

żąco to wyzwanie dla szpitala. 
W Słupsku jest o tyle dobrze, 
że jest tu szkoła dla pielęgnia
rek i ich obsada jest zapewnio
na. 
Pojawiły się pogłoski, że marsza
łek blokuje zapowiadane prze
niesienie porodówki z Ustki? 
To absolutnie nie jest praw
da. To nasza inicjatywa, bo za
leży nam na jakości usług szpi
tala i bezpieczeństwie pacjen
tów. Ustka jest w oddaleniu 
od głównego szpitala, przez 
dłuższy okres nie było tam 
niezbędnego banku krwi. Te
raz jest to rozwiązane, ale też 
tymczasowo. Będziemy 

wspierać przeniesienie poro
dówki, położnictwa 
i neonatologii do Słupska. 
Również dlatego, że to naj
większy marszałkowski szpital 
w województwie, z najwięk
szym kontraktem. Jest wizy
tówką samorządu, który prze
cież podjął kilka lat temu stra
tegiczną decyzję o kontynuo
waniu jego budowy. Liczymy 
też, że w przyszłym roku, gdy 
będzie kontraktacja, to odpo
wiednie zabezpieczenie z NFZ 
też będzie, bo ten szpital jest 
właściwie monopolistą w re
gionie. 
A jaka jest kondycja finansowa 
szpitala. Marszałek i rada na
dzorcza dostali niedawno odpo
wiednie wyliczenia. 
Nie jestem przygotowana, by 
mówić o liczbach, ale wyniki 
są pozytywne. Z naszych do
świadczeń wynika, że wszyst
kie szpitale przekształcone 
wychodzą na prostą. 
ROZMAWIAŁA 
MONIKA 
ZACHARZEWSKA 
Od red.: Z uzyskanych przez 
nas danych wynika, że od po
czątku roku do 31 sierpnia 
wskaźnik zadłużenia szpitala 
spadł o l proc., z 18 do 17 
proc. Kwota zobowiązań zma
lała o ponad 9 min zł i na ko
niec sierpnia prawie wyniosła 
56,5 min zł. # 
©® 

Opiniez  f o r u m  gp24.pl 

Naukowcy: młodzi słupsz-
czanie chcą emigrować 
S Gość: - A tak szczerze, jakie per
spektywy w Słupsku ma młody czło
wiek. Mieszkań niema. Aby kupić ta
kowe na kredyt, trzeba zarabiać. 
A młodzież tutaj może zarobić 
w okolicach najniższej krajowej. Mia
sto umrze, jeśli nie sprowadzi się tu
taj dużego przemysłu albo nowych 
technologii. W tym kierunku powin
na iść strategia miasta. Ogromne ulgi 
dla nowych i obecnych firm produk
cyjnych. I budowa mieszkań komu
nalnych zapewniających młodym 
pewny start w dorosłość. 
# Słupszczanka: - Gościu, nie mu
sisz w tak bezpardonowym stylu 
„żegnać Młodych Słupszczan"... Du
ża część z nich i bez twojego „pożeg
nania" wiąże swoją przyszłość z emi
gracją. Emigracja dla Młodego 
Słupszczanina - to nadzieja na „nor
malne życie i wszystko co, jest z tym 
związane, m.in. założenie rodziny 
itd...." Natomiast jest nierozerwalnie 
związana z rozłąką z bliskimi, znajo
mymi - a to właśnie najtrudniejsza 
dla każdego z nich sprawa. •©<£> 

Zdjęcie dnia 

» Pomimo jesiennej aury handel na Starym Rynku w Słupsku nie zamarł. 
Wczoraj na placu działało kilka straganów, większość z książkami. 
Zainteresowanych nie brakowało. Wśród pozycji z literaturą piękną, 
kryminałami czy beletrystyką zauważyliśmy też stragan z czapkami, 
szalikami i rękawiczkami. Jak na panującą porę roku oferta w sam raz. 
(WF) 
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Dyżur reportera 
Aleksandra Chacińska 
598488130 (wgodz. 9.00-17.00) 
aleksandra.chacinska@gp24.pl 

Wydarzenia 

Budżet obywatelski 
ze znakiem zapytania 
# Nie będzie boisk w tym roku przy ul. Leśnej, Wita Stwosza i parku 
Witkacego. Miały powstać w ramach budżetu partycypacyjnego 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Miasto Słupsk nie wywiąże się 
w pełni z realizacji umowy spo
łecznej zawartej z mieszkańca
mi na ten rok. Trzy zadania wy
brane przez słupszczan w ra
mach budżetu obywatelskiego 
przełożono na przyszły rok. 
Właśnie unieważniono postę
powanie na budowę boiska 
przy ul. Leśnej. 

Wykonawca, którego oferta 
została wybrana we wrześnio
wym przetargu, zrezygnował. 
Jak nam powiedział, wolał stra
cić 1,7 tys. zł wadium niż dokła
dać 15 tys. zł, po tym jak jeden 
z dostawców podniósł koszty 
o 100 proc. Urzędnicy nie sięg
nęli jednak po drugą w kolej
ności najkorzystniejszą ofertę. 
Przewyższała kwotę, którą pla
nowano przeznaczyć na ten cel. 

Fiaskiem zakończy się też 
projekt parku im. Witkacego 
na osiedlu Niepodległości. Kon
sultacje społeczne trwały 

1,6 
MILIONA ZŁOTYCH 
to pula środków na zadania 
infrastrukturalne, przeznaczone 
w budżecie dla obywateli na 2015 

Szpital dostał 
certyfikaty 
jakości 
Słupski szpital odebrał certy
fikaty jakości zrządzania śro
dowiskowego, zarządzania 
bezpieczeństwem żywności, 
higieny pracy informacjami. 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

W słupskim szpitalu system za
rządzania jakością funkcjonuje 
już od 2008 roku. - Naturalną 
konsekwencją doskonalenia 
zarządzania organizacją stało 
się zintegrowanie i skoordyno
wanie systemu zarządzania ja
kością z wymaganiami norm 
ISO w czterech ważnych obsza
rach zarządzania - przekonywa
ła na uroczystości wręczenia 
certyfikatów Jolanta Boberek, 
pełnomocnik ds. zintegrowa
nego systemu zarządzania 
w słupskim szpitalu. 

Certyfikująca firma Dekra 
Certyfication Sp. z o.o. przepro
wadziła w szpitalu dwuetapo
w y  proces audytowy. W marcu 
tego roku oceniono dokumen
tację systemów, a w czerwcu 
przeprowadzono audyty 
certyfikacyjne, by ocenić speł
niania wymagań poszczegól
nych norm. 

W środę szpital otrzymał 
certyfikaty potwierdzaj ące 
spełnienie wymagań dla norm: 
zarządzania środowiskowego 
zarządzania bezpieczeństwem 
żywności, zarządzania oraz 
bezpieczeństwem i higieną pra
cy oraz zarządzenia bezpie
czeństwem informacji. 

- Uzyskanie tych certyfika
tów w żaden nie zwalnia z dal
szej troski o jakość usług, racjo
nalizację kosztów, a wręcz zo
bowiązuje nas do pracy nad 
doskonaleniem działalności 
szpitala dla dobra pacjenta -
twierdzi zarząd szpitala. • ©® 

• Budowa boiska przy ul. Leśnej miała pochłonąć 122 tysiące złotych. Z realizacji inwestycji wycofał 
się jednak wykonawca. Miasto do tematu chce powrócić w przyszłym roku 

do kwietnia. Ogłoszono prze
targ na dokumentację technicz
ną, ale go unieważniono. Ofer
ty były za drogie. W ponownym 
wybrano więc wykonawcę, 
który do sierpnia powinien był 
dostarczyć plany. Urząd wciąż 
czeka na plany i nalicza kary 
umowne. - Będziemy wniosko
wać o przeniesienie obu projek
tów na przyszły rok. Również 
budowy boiska przy ul. Wita 
Stwosza - przyznaje Marek 
Biernacki, wiceprezydent Słup

ska. - Zgodnie z planem zago
spodarowania ten teren nie jest 
adekwatny do tej funkcji. W za
mian chcemy odnowić boisko 

Wiceprezydent 
Będziemy wnioskować 

oprzenjesienieobu 
projektów na przyszły 

rok 

na jednym z lokalnych podwó
rek. Będziemy o to wnioskować 
na sesji rady miejskiej. 

Miasto zapewnia, że zreali
zować uda się zaś ścieżkę rowe
rową do Redzikowa i wyre
montować ul. Czaplińskiego 
i Bogdanowicza. Przetargi ogło
szono w październiku. • ©® 

a Więcej na naszej stronie 
Czy budżet obywatelski w skali dwu
letniej to dobry pomysł? 
forum.gp24.pł 

» Szpital otrzymał cztery certyfikaty zarządzania jakością, 
wdrożywszy zintegrowany system zarządzania 

TEDIM częściowo wygrał z ratuszem 

Maria S., była dyrektorka 
TEDiM-u została uniewinnio
na. a wątek Anny B.. jej za
stępczyni, będzie znowu roz
patrywany przez słupski sąd. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Tak zdecydował Sąd Apelacyj
ny w Gdańsku. Wyrok jest już 
prawomocny. Zarówno oby
dwie byłe szefowe TEDiM-u, 
jak prokuratura wystąpiły o pi
semne uzasadnienie wyroku. 

Przypomnijmy: w lutym 
słupski sąd skazał Annę B. 
na dwa lata pozbawienia wol
ności w zawieszeniu na 5 lat, 20 
tys. zł grzywny, dozór kurato
ra. Z kolei Maria S. została ska
zana na karę półtora roku wię
zienia w zawieszeniu na cztery 
lata, 20 tys. zł grzywny i dozór 
kuratora. Wobec obu oskarżo
nych sąd orzekł zakaz zajmo
wania stanowisk kierowni
czych w jednostkach oświato
wych na trzy lata oraz obowią
zek naprawienia szkody wyrzą
dzonej przestępstwem w kwo
cie równej wyłudzonym dota
cjom, czyli ponad pół min zł. 

Proces dotyczył wyłudze
nie dla korzyści dotacji oświa
towej ze słupskiego ratusza 
i przedstawienia urzędnikom 
nieprawdziwych informacji 
o liczbie uczniów uczęszczają
cych do szkół prowadzonych 
przez spółkę. Chodziło o Poli
cealną Szkołę nr 10 i Policealną 
Szkołę Medyczną w Słupsku. 
Maria S. pełniła w tych placów
kach funkcję dyrektora, a Anna 
B. dyrektora do spraw 
administracyjno-prawnych 
tych szkół. Obydwie były 
uprawnione do wystawiania 
wszelkiej dokumentacji prowa
dzonej przez TEDiM. 

Przypomnijmy, Prokuratura 
Okręgowa w Słupsku uznała, że 
poprzez przedkładanie w urzę
dzie miasta od 16 lutego 2009 
roku do 19 stycznia 2011 roku 
dokumentów, w których po
świadczano nieprawdę co 
do liczby uczniów, wspólniczki 
TEDiM uzyskiwały dotacje 
oświatowe na fikcyjne ich 
kształcenie. W ten sposób mia
ły wyłudzić ponad 200 tysięcy 
złotych. Natomiast pieniądze 
były wydawane na cele 
sprzeczne z ustawą o systemie 
oświaty. Sąd nie podzielił tego 
zdania. Do tematu wrócimy. • 
©® 
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Prawybory „Głosu" zakończyły się sukcesem kandydatki Nowoczesnej 
Prawybory 
Nasze prawybory wygrała 
słupszczanka Katarzyna Bogu
sławska, kandydatka na posła 

z listy Nowoczesnej Ryszarda 
Petru. Oddano na nią rekordo
wą liczbę głosów - aż 7605. 
Drugie miejsce zajął także 
słupszczanin Piotr Muller, kan

dydat na posła z listy PiS. 
Na niego oddano 6852 głosy. 
Trzecie miejsce zdobyła prof. 
Dorota Pyć, kandydatka z listy 
PO. Zgromadziła 1858 głosów. 

Spośród dwóch kandyda
tów na senatora RP z okręgu 
słupsko-wejherowskiego naj
więcej głosów zebrał senator 
Kazimierz Kleina. Na niego od

dano 2320 głosów. Natomiast 
w okręgu bytowsko-
człuchowskim zwycięzcą pra
wyborów senatorskich został 
Waldermar Bonkowski, kandy

dat PiS. Dzisiaj prezentujemy 
rozmowy ze zwycięzcami. Ro
zmowę z panem Bonkowskim 
można przeczytać w „Głosie 
Bytowa". • ©® 

Codziennie pojawiam 
się przed fabrykami 
Prawybory 

Wyróżnikiem mojej kampanii 
jest kampania bezpośrednia, 
bo polityków prawie nie ma 
na ulicy - mówi Piotr Muller, 
kandydat PiS na posła. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Zajmuje pan ostatnie miejsce 
na liście PiS. Jak postanowił się 
pan wyróżnić? 
Codziennie rano jestem 
pod słupskimi fabrykami, 
a popołudniami spotykam się 
z ludźmi na ulicach. To jest 
kluczowy element mojej kam
panii. 
Jak ludzie reagują na tak młode
go człowieka? 
Pozytywnie. Spotykam się 
z opinią, że przez 25 lat rządzą 
ci sami, więc czas na młodych. 
To miłe, choć niekoniecznie 
mądre określenie, bo młodość 
nie zawsze jest atutem. Liczy 
się dobre przygotowanie. Poza 
tym widzę zmianę polityczną. 
Moim zdaniem poparcie dla 
PiS i PO powoli się wyrównuje. 
Wczasiespotkańz wyborcami re
cytuje pan program wyborczy 

• Piotr Muller: - W pracy posła 
liczy się przygotowanie 

czy stawia na eksponowanie te
go, czym by chciał się pan zajmo
wać? 
Zgadzam się z większością tez 
programowych partii, choć nie 
z wszystkimi, bo mam własne 
poglądy na niektóre sfery życia 
społecznego. Osobiście chciał
bym się zająć kwestią edukacji 
i szkolnictwa wyższego oraz in
formatyzacją i cyfryzacją, bo 
prowadzę firmę, która zajmuje 
się sektorem informatycznym. 
Tymczasem w naszym kraju 
dochodzi do tak absurdalnych 
sytuacji, że informatyzujemy 
administrację, a jednocześnie 
ciągle rośnie zatrudnienie w ad
ministracji. Nie o ten efekt cho
dziło. Może to nie jest modny 
temat, ale on pochłania duże 
pieniądze, a mógłby naprawdę 
uprościć życie. #©(D 

Trzeba tworzyć nowe 
możliwości rozwoju 
Prawybory 

Celem parlamentarzystów 
powinien być zrównoważony 
rozwój społeczno-gospodar
czy całego regionu pomor
skiego - uważa profesor Doro-
taPyćzPO. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Co chciałaby pani zrobić dla re
gionu słupskiego jako ewentual
ny poseł? 
Potrzebna jest dobra polityka na
stawiona na uruchomienie me
chanizmów prowadzących 
do wzrostu zatrudnienia w opar
ciu o wykorzystanie potencjału, 
który region słupski posiada, ale 
również na rzecz tworzenia no
wych możliwości rozwoju za
wodowego. Zawsze są potrzeb
ni fachowcy w zawodach, dlate-

#» Prof. Dorota Pyć: - Pochodzę 
z Gdyni. Fascynuje mnie morze 

go też należy zadbać o dobre 
kształcenie w technikach i szko
łach zawodowych. Region słup
ski może się rozwijać nie tylko 
turystycznie, ale również gospo
darczo w oparciu o tzw. mikro 
i małe przedsiębiorstwa. 
Jak wyrównywać dysproporcje 
rozwojowe w województwie? 
Dzięki większej autonomii naj
wyższych władz samorządo
wych w wydatkowaniu środ
ków z kontraktu terytorialnego 
województwa. • ©® 

Dialog z władzą jest 
warunkiem rozwoju 

Jako poseł Katarzyna Bogusławska, kandydatka Nowoczesnej, 
zamierza zmagać się z biurokracją i zawiłościami polskiego prawa 

Prawybory 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Jakimi problemami chciałaby się 
pani zająć jako 
parlamentarzystka? 
Jako przedsiębiorca i praco
dawca od lat zmagam się z biu-
rokratyzacją i zawiłościami pol
skiego prawa. Zmieniające się 
przepisy i ich interpretacje 
utrudniają prowadzenie dzia
łalności gospodarczej. Uprosz
czenie, a także zmniejszenie 
ich liczby, pozwoli przedsię
biorcom na bardziej efektywną 
pracę oraz rozwój firm. Jestem 
przekonana, że wpłynie to 
na zwiększenie i polepszenie 
warunków zatrudnienia. 
Co blokuje polską gospodarkę? 
W pracy zawodowej zajmuję się 
rozwiązaniami energooszczęd
nymi i odnawialnymi źródłami 
energii w budownictwie. Kilka 
lat czekaliśmy na ustawę o OZE. 
Niestety, ostatecznie wprowa
dzono niejasne i nietrafione 
rozwiązania. Blokują one roz
wój tej branży z punktu widze
nia prosumentów. W konse
kwencji uniemożliwia to zasto
sowanie nowoczesnych roz
wiązań na szeroką skalę. Prob-

Katarzyna Bogusławska: - Nowa perspektywa unijna 
obowiązuje od 2014 r., a konkursy nadal nie są ogłaszane 

lem będzie rozwiązany, jeżeli 
wprowadzone zostaną zasady 
nowoczesnej polityki energe
tycznej, polegającej na wdroże
niu rozwiązań korzystnych dla 
prosumentów. Brakuje również 
sposobów prawidłowego dy
sponowania środkami unijny
mi. Nowa perspektywa unijna 
obowiązuje od 2014 r., a kon
kursy nadal nie są ogłaszane. 
Z tego powodu nieodzowne jest 

zagwarantowanie podstaw dla 
rozwoju gospodarki i przedsię
biorczości oraz właściwego wy
korzystania środków unijnych. 
Jest pani aktywna społecznie. Czy 
dostrzega pani także czynniki, 
które jej nie sprzyjają? 
Za jedną z największych barier 
uważam brak dialogu i kontak
tu z przedstawicielami władzy. 
W latach 2014 - 2015, reprezen
tując Stowarzyszenie Przyjaciół 

Słupska i Regionu, wysłałam 
ponad 1100 pism do przedsta
wicieli władz krajowych i sa
morządowych. Przyszły jedy
nie dwie zwrotne odpowiedzi. 
To przykład arogancji obecnej 
władzy. Niezbędne są kroki ma
jące na celu wprowadzenie 
sprawnego państwa dla obywa
teli. Nieodłącznym elementem 
takiego państwa są dwie kaden
cje przedstawicieli władz. 
Jak to zrobić? 
Kontakt z przedstawicielami re
gionów w Sejmie zostanie po
prawiony przy zmianie ordyna
cji wyborczej. 
Jakie problemy regionalne pani 
zdaniem wymagają szybkiego 
załatwienia? 
Lokalizacja tarczy antyrakieto-
wej w Redzikowie wymaga rze
telnej polityki informacyjnej. 
Stan wiedzy o tej inwestycji jest 
znikomy, co wynika bezpośred
nio z braku konsultacji społecz
nych. Ponadto z tarczą wiąże 
się kolejny problem - rekom
pensaty dla regionu. Ciągle bo
wiem nie podjęto działań ma
jących na celu ich uzyskanie. To 
należy zmienić. # ©® 

6 Więcej na naszej stronie 
Więcej o wynikach prawyborach 
czytaj na: 
www.gp24.pl 

Senator Kleina: trzy sprawy mojego pomysłu 
Prawybory 

Senator Kazimierz Kleina 
chwali się ustawami o kon
tach uśpionych i obniżeniu 
opłat za korzystanie z kart 
płatniczych. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Jakie sprawy uważa pan za swo
je osiągnięcia w zakończonej 
niedawno kadencji Senatu RP? 
Są trzy takie sprawy, które są 
całkowicie moim pomysłem. 
To ja  doprowadziłem 

» K. Kleina: - Przenoszenie 
administracji to mój pomysł 

do uchwalenia ustawy o kon
tach uśpionych, czyli takich, 
których właściciele dawno 
zmarli, a ich spadkobiercy 
przez lata nic o nich nie wie
dzieli. 

Teraz mają szansę na dotarcie 
do zgromadzonych tam pienię
dzy. 
Za bardzo ważne uważam tak
że to, że udało mi się doprowa
dzić do wdrożenia prawa 
o maksymalnym obniżeniu 
opłat za korzystanie z kart płat
niczych. Tak samo w czasie mi
nionej kadencji lansowałem 
pomysł, aby osadzać admini
strację poza stolicą. Teraz ta re
toryka została podchwycona 
przez różne ugrupowania poli
tyczne. 
A czy coś z tej retoryki wyniknie 
w praktyce dla regionu słup
skiego? 

Jest taka szansa, ale nie chciał
bym jeszcze mówić o szczegó
łach. Generalnie uważam, że 
szansa na przeniesienie admi
nistracji do takich miejscowoś
ci jak Słupsk jest możliwa 
w przypadku jej rozbudowy al
bo reorganizacji. Trudniej coś 
takiego postulować w odniesie
niu do administracji już moc
no osadzonej w stolicy. Jednak 
jeśliby doszło do utworzenia 
głównego urzędu morskiego, to 
jego siedziba mogłaby się zna
leźć w Słupsku, bo jest on do
brze położony. Te wszystkie po
mysły wymagają jednak dal
szych dyskusji. • ©© 
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„Z naszych rozmów ze stroną amerykańską wynika, że to właśnie tu, w Ciechanowie, planowane będzie 
umieszczenie dowództwa amerykańskiej brygady" 
Tomasz Siemoniak, szef MON o rozlokowaniu przyszłych składów amerykańskiego sprzętu wojskowego 

Panika na imprezie. 
Studentka straciła życie 

24-letnia Paulina T. została stratowana podczas zabawy na uczelni 

Polska 

Bydgoszcz 

Madej Czerniak 
maciej.czemiak@polskapress.pl 

- To była jakaś makabra. Ludz
kie domino - mówi Karol 
Brudziński, student V roku 
na Uniwersytecie Technolo-
giczno-Przyrodniczym w Byd
goszczy. 

Wraz ze znajomymi uczest
niczył w imprezie UTP Start 
Party, która rozpoczęła się 
w środę wieczorem w kampu
sie bydgoskiej uczelni. 

- Organizacja była fatalna -
podkreśla student. -Koncerty od
bywały się w dwóch hallach po
łączonych wąskim przejściem. 
Około godziny 23.30 zaczął się 
horror. W łączniku, do którego 
po obu stronach prowadziły 
schody, zaczął się ścisk. Tłum na
pierał z dwóch stron, ludzie 
mdleli. - Miałam na sobie czyjąś 
krew - mówi inna studentka. 

- Dziewczyny mdlały - rela
cjonuje Brudziński. - Ludzie za
częli wybijać szyby, bo się dusi
liśmy. Za mną ktoś gołą pięścią 
stłukł szybę, plecy miałem ca
łe w e  krwi. 

Do bydgoskich szpitali trafi
ło kilkanaście osób. Policja in
formuje o 15 osobach poszko
dowanych, rektor uczelni 
o ośmiu, a prokuratorzy prowa
dzący w tej sprawie śledztwo -
o 11 osobach rannych. 

W tłumie imprezowiczów 
świętujących rozpoczęcie roku 
akademickiego była również 

• Impreza UTP Start Party odbywa się na uczelni od 15 lat. Dzisiaj zostanie przeprowadzona sekcja 
zwłok zmarłej studentki. - Jest nam bardzo przykro - mówi rektor bydgoskiej uczelni 

24-letnia Paulina T., studentka 
IV roku. Straciła przytomność. 
Obecni na miejscu ochroniarze 
z firmy Eko Trade (mieli z uczel
nią podpisaną umowę na za
bezpieczanie imprezy) próbo
wali ją reanimować. - Niestety 
kobieta zmarła - mówi prof. dr 
hab. Antoni Bukaluk, rektor 
bydgoskiego UTP. - Jest nam 
z tego powodu bardzo przykro. 
W tej sprawie prowadzi śledz
two policja, ale też my prowa

dzimy swoje własne wewnętrz
ne postępowanie. 

W imprezie wzięło udział 
około 1200 osób. Porządku pil
nowało 15 ochroniarzy i 4 0  
osób wyznaczonych przez sa
morząd studentów. Czy władze 
uczelni czują się winne trage
dii? - W takiej sytuacji każdy ma 
sobie coś do zarzucenia - odpo
wiada rektor Bukaluk. 

- Przesłuchujemy świad
ków, zabezpieczamy dowody. 

Śledztwo idzie w kierunku ar
tykułu 165 kodeksu karnego, 
czyli sprowadzenia niebezpie
czeństwa dla życia lub zdrowia 
w wielkich rozmiarach - mówi 
prok. Adam Lis z Prokuratury 
Rejonowej Bydgoszcz-Północ. 

Wczoraj minister nauki 
i szkolnictwa wyższego zwró
ciła się do wszystkich rektorów 
w Polsce o sprawdzenie proce
dur w czasie imprez maso
wych. • ©® 
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zapraszamy 
d o  drogerii, aptek 
i punktów 

Żacy uratowali 
swojego kolegę 
na zajęciach 
Zielona Góra 

Akcja studentów zasługuje 
na pochwałę. U Polaków wie-
dzaoresuscytaqi jest wciąż 
za mala - mówi Andrzej Szmit, 
szef gorzowskiego pogotowia. 

Anna Chreptowicz 
achreptowicz@gazetalubuska.pl 

Dla Jacka Jackowiaka oraz jego 
znajomych 12 października 
miał być normalnym dniem 
na zielonogórskiej uczelni. 

- Kiedy studenci weszli 
do sali wykładowej patrzę, a Ja
ckowi ugina się najpierw jedna 
noga, potem druga i upadł twa
rzą do ziemi - relacjonuje dr Je
rzy Grzesiak, który tego dnia 
prowadził zajęcia. Studenci 
wraz z doktorem nie czekali 
długo i od razu rozpoczęli ak

cję, żeby pomóc koledze. - Zdję
liśmy mu plecak, obróciliśmy 
go, zdążyłem jeszcze krzyknąć 
do Marcina Szczęśniaka, kolegi 
Jacka, „dzwoń pod 112!". Nie 
było za dużo czasu, spytałem 
kto ma chusteczki, żeby zacząć 
akcję. Na szczęście studenci 
mieli na zajęciach ratownictwo, 
byłem zaskoczony tym, że do
skonale wiedzieli, jak się zacho
wać. Powiedziałem do jednego 
z nich, żeby pamiętał, że jak 
wdmuchuje powietrze do ust, 
to uciska na skrzydełka nosa, 
ale on pokiwał głową, że 
wszystko wie. Dwaj pozostali 
na zmianę uciskali klatkę pier
siową Jacka do przyjazdu karet
ki - mówi wykładowca. 

Okazało się, że Jacek 
Jackowiak przeszedł rozległy 
zawał serca. Kolegom ze stu
diów oraz wykładowcy zaw
dzięcza życie. • ©® 
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Ć | i | i  Nasza walka w Afganistanie się skończyła. Będziemy zajmować się wyłącznie dwoma wąskimi rodzajami dzia-
* # w w  i d  lk łań: antyterroryzmem, a także szkoleniem naszych afgańskich partnerów, doradzaniem i asystowaniem im. 

Rada Bezpieczeństwa Narodowego USA 

W skrócie 

BRUKSELA 

Polsko-litewskie 
porozumienie gazowe 
W czwartek w siedzibie Komi
sji Europejskiej podpisano po
rozumienie dotyczące budo
w y  pierwszego 
interkonektora gazowego łą
czącego Polskę i Litwę. Nowy 
gazociąg - z Rembelszczyzny 
koło Warszawy do Jauniunai 
na Litwie - ma wpłynąć na 
bezpieczeństwo energetyczne 
regionu. - Jesteśmy gotowi 
na wysiłek finansowy w imię 
solidarności energetycznej 
- mówiła premier Ewa Ko
pacz. (AIP) 

EDYNBURG 
Wirus eboli znów 
dopadł kobietę 
Jak podaje stacja CNN, 
do szpitala w Londynie trafiła 
szkocka pielęgniarka, która 
pod koniec ubiegłego roku 
w Sierra Leone zaraziła się wi
rusem eboli. Kobieta została 
wtedy wyleczona, ale teraz 
nastąpił nawrót choroby. Oka
zało się, że wirus przetrwał 
w jej organizmie. Stan pielęg
niarki jest krytyczny. Pauline 
Cafferkey kilka dni wcześniej 
zgłosiła się do lekarza z obja
wami zapalenia opon mózgo
wych. (AIP) 

W A S Z Y N G T O N  

USA i Rosja dogadują 
się w sprawie Syrii 
USA i Rosja finalizują umowę 
w zakresie bezpieczeństwa 
nad syryjską przestrzenią po
wietrzną. Mocarstwa osiągnę
ły pewien kompromis, ale do 
pełnego porozumienia wciąż 
daleka droga. Tu już trzecia 
runda rozmów pomiędzy 
przedstawicielami mini
sterstw obrony Rosji i USA w 
sprawie bezpiecznego nieba 
nad Syrią w sytuacji, kiedy lot
nictwo obu krajów bombardu
je  tam różne pozycje. (AIP) 

BERLIN 
Niemcy opublikują 
"Mein Kampf" 
Nazistowska biblia „Mein 
Kampf', pełen nienawiści an
tysemicki manifest Adolfa 
Hitlera, zostanie opublikowa
na we  Francji i w Niemczech 
70 lat po jej ostatnim wyda
niu. Prawa autorskie do kon
trowersyjnej książki wygasają 
31 grudnia tego roku. Fayard, 
francuska oficyna wydawni
cza, swoją wersję planuje wy
dać w 2016 r. z krytyczną ana
lizą tekstu. (AIP) 

UE znów radzi o uchodźcach 
- sposobu na problem nie ma 

Unijni przywódcy znów radzili w Brukseli o kryzysie związanym z falą uchodźców 

Bruksela 

Sylwia Artak 
s.arlak@polskatimes.pl 

Czwarty unijny szczyt w tym ro
ku poświęcony problemowi imi-
gracyjnemu za nami. Takie te
maty jak negocjacje z Wielką 
Brytanią w sprawie referendum 
o warunkach członkostwa tego 
kraju w UE czy reforma unii go
spodarczej i walutowej zostały 
daleko w tyle. Dziś największym 
problemem wspólnoty jest kry
zys imigracyjny. Przywódcy unij
ni starali się naciskać na Turcję, 
by zapobiegła przedostawaniu 
się kolejnych uchodźców do Eu
ropy. Omówili też kwestię 
wzmocnienia granic. 

Tuż przed szczytem kanclerz 
Niemiec Angela Merkel zaapelo
wała w Bundestagu o lepsze 
wzmocnienie granic zewnętrz
nych UE. Zapowiedziała, że na
dal będzie naciskać na wprowa
dzenie w UE zasady, że każdy 
kraj członkowski będzie musiał 
przyjąć do siebie określoną licz
bę uchodźców. Jak mówiła, kry
zys imigracyjny to historyczna 
próba dla Europy, problem, któ
ry można rozwiązać tylko wspól
nymi wysiłkami. 

Kanclerz jest jednak coraz 
mocniej krytykowana za swoją 
politykę imigracyjną. Coraz bar
dziej sprzeciwiają się jej stanowi
sku członkowie jej  partii 
CDU/CSU. Podczas ostatniego 
spotkania posłowie z CDU/CSU 
w mocnych słowach domagali 

& Unia jest podzielona w sprawie polityki wobec uchodźców. To kolejny szczyt poświęcony temu 
problemowi, uczestniczyła w nim m in. premier Ewa Kopacz i Jean-Claude Juncker, szef KE (w środku) 

się zdecydowanych kroków 
przeciwko nielegalnej imigracji. 
Naciskali głównie na skuteczną 
ochronę niemieckich granic. Aż 
jedna piąta klubu nie zgadza się 
z ostatnimi decyzjami Berlina. 

Kiedy przywódcy unijni szy
kowali się do rozmów o kryzysie 
imigracyjnym, na grecką wyspę 
Lesbos przybywało coraz więcej 
uchodźców. Jak donosi Sky 
News na wyspie, gdzie swoje 
pierwsze kroki stawiają ucieki
nierzy, panuje prawdziwe oblę
żenie. Tysiące ludzi płaci ture
ckim przemytnikom horrendal
ne sumy byle tylko się tu dostać. 
Niebezpieczna podróż przez 
otwarte morze niedługo stanie 

się jeszcze większym utrapie
niem cudzoziemców. Nadchodzi 
zima. Większość imigrantów 
i uchodźców już dzisiaj narzeka 
na swój los. Jak donosi brytyjski 
portal Express 20 syryjskich imi
grantów zaskarżyło rząd niemie
cki, domagając się przyznania im 
natychmiastowego azylu. Tylko 
w ten sposób mogą liczyć 
na schronienie i zasiłki. 

Jak Europa ma poradzić sobie 
z kryzysem? Nawet Niemcy, któ
re spodziewają się w następnym 
roku 1,5 min uchodźców i imi
grantów stały się bezsilne wobec 
skali problemu. Inne kraje sta
wiają mury coraz mniej chętnie 
przyjmują kolejne osoby. Od cza

su kryzysu finansowego nie by
ło tak wielu szczytów poświęco
nych żadnemu problemowi. To 
dziś największa bolączka UE 

- Na szczycie nie zapadną 
żadne wiążące decyzje, liderzy 
wciąż będą dyskutować. Myślę, 
że podniosą sprawę Turcji. Kwe
stia ta będzie traktowana jako 
pewne rozwiązanie. Nie osta
teczne, ale łagodzące - mówi 
w rozmowie z Agencją Polska 
Press politolog, doktor Sławomir 
Klimkiewicz. 

- Kwestią podstawową jest 
zatrzymanie kolejnych fal 
uchodźców. Jeśli już przy tej licz
bie cudzoziemcy są obiektem 
targów, część krajów zdecydo

wanie odmówiła ich przyjęcia, 
pozostałe również będą miały 
z tym problemy. Zaangażowanie 
koalicji pod przewodnictwem 
USA w Syrii na razie nie przyno
si rozwiązania. Uczestnictwo 
Rosji, które, jak wiemy, jest 
obiektem krytycznych ocen, 
na razie też nie przyniosło roz
wiązania. Rzeczą istotną jest to, 
że syryjski przywódca z podle
głymi sobie wojskami może pró
bować powstrzymać marsz sił 
Państwa Islamskiego - mówi ek
spert i dodaje: - Kluczową kwe
stią dla UE jest Turcja. Kraj ten 
ma na na swoim terytorium 2 
min uchodźców i jeśli nie zacz
nie działać w bardziej zdecydo
wany sposób, to przynajmniej 
połowa wleje się do Europy. Idea 
tworzenia swego rodzaju strefy 
buforowej obozów dla uchodź
ców, które będą finansowe ze 
środków unijnych jest krokiem 
ku rozwiązaniu problemu. W tej 
chwili Turcja nie chce współpra
cować, pozwala im jechać dalej, 
do Grecji, nie uszczelniając gra
nic. 

- Kolejne kroki to urucho
mienie mechanizmu przyjmo
wania uchodźców. To wszyst
ko przekroczyło możliwości 
organizacyjne i finansowe na
wet w Niemczech. Władze ofe
rują jedno, warunki, jakie za
stają uchodźcy to drugie. Na
stępny ważny krok to uloko
wanie tych ludzi w dobrych 
warunkach, na razie mieszka
ją w namiotach, a wkrótce na
dejdzie zima - konkluduje 
Klimkiewicz. # 

Blokady i wojsko. Tak Izrael broni się przed nożownikami 
Jerazo&ra 

Rośnie napięcie między Pale
styńczykami i Izraelem. Do
chodzi do ataków ze strony 
palestyńskiej, przed którymi 
stara się bronić Izrael 

Michał Pomorski 
redakcja@polskatimes.pl 

Władze izraelskie ustawiają już 
zapory w sąsiedztwie wschod
niej Jerozolimy i rozmieszczają 
w wielu punktach kraju swoje 
oddziały wojskowe. Wszystko 
po to, by powstrzymać narasta

jące ataki palestyńskich nożow
ników. 

W ostatnim ataku Palestyń
czyk zaatakował i ranił 70-let-
nią kobietę przed głównym 
dworcem autobusowym w Je
rozolimie. Wkrótce potem zgi
nął on od kul policjanta. 

Niemal w tym samym czasie 
inny Palestyńczyk został za
strzelony, gdy rzucił się z no
żem na uzbrojonego strażnika 
przed wejściem na Stare Miasto 
w Jerozolimie. 

Ostatnie niepokoje związa
ne są, jak twierdzi strona pale
styńska, z niepowodzeniami 
w ustanowieniu państwowoś

ci palestyńskiej, budową kolej
nych osiedli żydowskich na Za
chodnim Brzegu Jordanu i w e  
wschodniej części Jerozolimy 
oraz, jak to określono, „naru
szaniu" przez Żydów sąsiedz
twa muzułmańskiej świątyni 
Al-Aksa. Miejsce to jest czczo
ne także przez Żydów. 

Sytuacja stała się już tak po
ważna, a niepokoje są tak duże, 
że na ostatnim swoim posie
dzeniu rząd Izraela postanowił 
w trybie nagłym podjąć zdecy
dowane kroki zmierzające 
do powstrzymania palestyń
skich nożowników. Stąd 
wspomniane już blokady 

> Palestyńczycy grożą 
wybuchem powstania 

na drogach i wzmocnione pa
trole wojskowe. 

Przeciwko takim ruchom 
sprzeciwiają się stanowczo Pa
lestyńczycy. Przypominają, że 
to wprowadzenie odpowie
dzialności zbiorowej, a środki 
bezpieczeństwa porównywal
ne są z tymi, które towarzyszy
ły ostatniej palestyńskiej intifa-
dzie dekadę temu. 

Tel Awiw odpowiada, że nie 
było innego wyjścia. W ostat
nich niepokojach życie straciło 
siedmiu Żydów oraz 32 Pale
styńczyków, w tym uczestnicy 
antyizraelskich protestów. 
Wśród zabitych były dzieci.# 
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Kamil Bednarek przyciągnął 
na swój koncert dwa i pół 
tysiąca mieszkańców regionu. 
Bawili się i skakali zarówno 
starzy, jak i młodzi. Młody 
artysta dał z siebie wszystko 

[ str. 8-9 ] 

Starzy rodzice 
czują się znie
woleni przez 
swoje dzieci. 
Non stop są śle
dzą ich kamery 

W zamachu, 
do którego 
doszło w Turcji, 
zginęło 128 
osób. Turcy 
obwiniają rząd 

[ str. 12 ] [ str. 14 ] 
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Na koncertach jestem dla ludzi, ale w 

Kamil Bednarek 
Przyciągnął na swój 
słupski koncert dwa 
i pół tysiąca mieszkań
ców całego regionu. 
Wraz z nim skakały 
dzieci i osoby w śred
nim wieku. Dawno już 
nie było w Słupsku 
takiego szaleństwa. 
daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Rozmawiamy tuż po zakończeniu twojego 
koncertu na imprezie profilaktycznej „Niećpa" 
w Słupsku. Półtorej godziny szalałeś na sce-
lie. a przez drugie tyle czasu rozdawałeś au
tografy i pozowałeś do zdjęć. To jest miara 
gwiazdorstwa? 

A tam, od razu gwiazdorstwa. Ale to jest 
fajne, że ludzie cieszą się ze zwykłego pod
pisu. Ja wciąż pamiętam, jak spotkałem 
swojego idola, Gentlemana. To było czte
ry lata temu na festiwalu One Love. Zszedł 
ze sceny, był cały zgrzany, miał właśnie 
wracać na scenę. Zatrzymał się na chwilę, 
zrobił ze mną zdjęcie, podpisał płytę, przy
bił piątkę, uśmiechnął się i poszedł. A dla 
mnie to było coś niesamowitego. On był dla 
ludzi. I wtedy ja też zdałem sobie sprawę, 
ak to jest ważne, żeby być dla ludzi. To jest 
wspólne budowanie więzi. Wcześniej nie 
zdawałem sobie nawet sprawy z tego, ja
kie to jest ważne, że zwykły podpis potra
fi dać tyle radochy. 

Dlatego każdy, kto chciał twój autograf czy 
zdjęcie, mógł je dostać po koncercie? 

Bez nich to wszystko nie będzie funk
cjonować. To jest tak, że ja im daję energię, 
więc potem powinniśmy się jeszcze spot
kać. Ciężko jest pogadać, bo nie wszędzie 
jest na to miejsce. Czasem zdarza się, że jest 
taki natłok ludzi, że się nie da. A ja lubię ga
dać z ludźmi, lubię kontakt bezpośredni. 
Media kreują mój wizerunek i nie zawsze 
jest on taki, jaki chciałbym, żeby był. Ale 
wiadomo, jakie są niektóre media. Dlatego 
nadrabiamy to koncertami. 

O jakim wizerunku mówisz, skoro ciebie pra
wie w mediach nie ma. Sprawdziłem niedaw
no portale internetowe, również te plotkar
skie, i o tobie jest cisza. Na jednym z portali jest 
tylko niewiele ponad 30 informacji o tobie, 
zczego potowa dotyczyło telewizyjnego show 
z chórami. 

Mnie chodzi głównie o gazety, które lu
bią pisać różne historie. Jest jedna taka, któ
ra leciała po bandzie. 

Podałeśjądosądu? 
Raz podałem, ale walka z nią jest bez 

sensu. Szkoda na to czasu i energii. Ale to 
dobrze, że media się mną nie interesują. 

Co ci daje energię do szaleństwa na scenie, 
do spotykania się z fanami? 

Kamil Bednarek był gwiazdą dziesiątej, jubileuszowej „Niećpy" w Słupsku. To był największy koncert w historii tej profilaktycznej akcji 

Jeśli chodzi o koncerty, to energię dają 
mi uśmiechy publiczności, to, że ludzie 
w ogóle przyszli, że potrzebują tego. A ja 
chcę im pokazać, że nie jest trudne żyć ra
zem w harmonii i fajnej energii. Oczywiś
cie trudno te emocje zanieść na zewnątrz, 
bo dzisiejsze czasy są strasznie dziwne. Lu
dzie coraz szybciej wszystko robią, coraz 
więcej jest egoizmu, a coraz mniej wartoś
ci i pamięci o naszej pięknej ojczystej histo
rii. Ja coraz bardziej chcę się angażować 
w takie akcje, żeby przypominać młodym 
ludziom, że mieliśmy wspaniałych boha
terów, że nadal mamy bohaterów i że my 
możemy być bohaterami na co dzień, 
wspierając się nawzajem i wierząc w sie
bie. Ale też wiem, że jeśli się daje ludziom 
dużo serducha na dłoni, to oni tego nie sza
nują. Ciężko ludziom zaufać. Ale są dobre 
duszki, które potrafią innym zaufać i ja wie
rzę w nie. Tacy ludzie będą zmieniać ten 
świat na lepsze. 

Znajoma ma w telefonie ustawiony dzwonek 
ztróją wersją piosenki Matka Grechuty „Dni, 

których jeszcze nie znamy". Ta piosenka po
jawiła się nieprzypadkowo w twoim repertu
arze? 

To jest numer, który towarzyszy mi 
od wielu lat. Pamiętam, że jeszcze zanim 
to wszystko u mnie się zaczęło, to bardzo 
lubiłem ten utwór i w ogóle lubiłem twór
czość Grechuty. Kiedyś śpiewałem utwór 
„Nie dokazuj" na konkursach poezji śpie
wanej. 

Śpiewałeś poezję? 
Tak, to było jeszcze w gimnazjum. Ja 

wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będę 
śpiewał. Zawsze natomiast lubiłem grać 
na różnych instrumentach. Ze śpiewem 
w czasie mutacji głosu był dramat, ale jak 
już się ten głos ustabilizował, to kiedyś 
na próbie w kółku teatralnym zacząłem 
grać na fortepianie i śpiewać. Usłyszała to 
moja nauczycielka, która nie wiedziała, że 
ja śpiewam. To ona popchnęła mnie na ro
zmaite konkursy. Zacząłem je  wygrywać, 
potem założyłem zespół i znowu wygry
waliśmy konkursy rockowe, hiphopowe 

i z muzyką reggae. I zacząłem powoli się 
zastanawiać czy nie warto włożyć w to jesz
cze więcej energii i próbować dalej. Grali
śmy razem trzy lata, zanim to wszystko się 
zaczęło wokół mnie. 

Masz na myśli twój sukces w „Mam Talent? 
Tak. My wtedy jeszcze nie byliśmy go

towi jako zespół na profesjonalne granie. 
A ja nie chciałem go zostawić. Chciałem 
mieć ich wszystkich, tych, którzy budowa
li ten zespół ze mną od początku. Po tych 
pięciu latach jest między nami taka fajna, 
rodzinna atmosfera. Ja jestem lwem na sce
nie, ale czuję, że mam za piecami ich 
wsparcie. 

W ciągu niespełna trzech ostatnich miesięcy 
tego roku zagrasz niemal 30 koncertów. Śred
nio jeden na trzy dni. To potwornie dużo. 

Tak, ale jak mam wolne, to nie wiem, co 
mam ze sobą zrobić. I wtedy strasznie mi 
tych koncertów brakuje. Niektórzy mnie 
przestrzegają, że się zajadę, że nie dam ra-
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pkach lubię posłuchać szumu Odry 
dy. Ale  j a  b y m  zwariował b e z  koncertów. 
Pot rzebu ję  ludzi ,  p o t r z e b u j ę  pat rzeć  
n a  nich,  j a k  s i ę  c ieszą,  j a k  s i ę  b a w i ą .  Ja  
wiem, ż e  p o  to  właśnie jestem, żeby dawać 
i m  t ę  radość. Znalazłem swoją  mis ję  w ży
ciu. 

A Lipki? 
To m ó j  dom. Zawsze tam wracam, b o  t o  

m ó j  akumulator energii. Tam m a m  swoją  
rodzinę. 

Nie myślałeś o przeniesieniu się do Warszawy. 
Tam jest przecież showbiznes. 

Próbowałem. Ale albo s ię  coś czuje, al
b o  nie. Ja nie chcę siebie oszukiwać. Będąc 
w Warszawie,  bardzo b y m  tęsknił za  do
m e m .  A rodzina jest  dla mnie  najważniej
sza. Gdy wracam d o  domu, t o  czuję  s ię  sil
n y  i przepełniony fa jnymi  emocjami. Gdy 
w y j e ż d ż a m  n a  koncerty, t o  s ię  nimi dzielę. 
A g d y  wracam d o  domu, dzielę s ię  emocja
m i  z koncertów. 

Ponoć nie możesz w spokoju qeść obiadu w re
stauracji, czy kupić paliwa na stacji benzyno
wej, bo fani cię zaczepiają... 

Czasem t o  j e s t  słabe, g d y  ludzie  m n i e  
zaczepiają podczas posiłków. Ja wiem,  ż e  
fa jn ie  je s t  sobie zrobić zdjęcie. Ale  zdarza 
się, ż e  j e s t e m  bardzo głodny, a k toś  pod
chodzi  z aparatem. W takich sy tuac jach  
z a w s z e  proszę, żeby ten  ktoś  poczekał aż  
z jem. To są minusy popularności. Ale j a  je
s tem silny i chcę być  blisko ludzi. Wiem, ż e  

Niektórzy znajomi 
mnie przestrzegają, 
że się zajadę, że nie 
dam rady tak dużo 
koncertować. Ale ja 
bym zwariował bez 
koncertów 

trzeba rozmawiać z mediami, żeby ludzie 
wiedzieli, co u mnie  słychać. Ale  nie lubię 
b y w a ć  n a  bankietach. 

Ścianki to nie twój świat? 
Strasznie dziwnie się przy nich czuję.  Ja 

dobrze czuję  s ię  n a  scenie. 

Twoje płyty mają bardzo egzystencjalne ty
tuły. Była „Jestem", teraz wydałeś „Oddy
cham". Jak będzie się nazywała kolejna? 

Jeszcze  n i e  w i e m ,  a l e  m o ż e  „Czuję" .  
O tytule płyty jeszcze nie myślałem, choć 

k a w a ł k ó w  n a  nią m a m  b a r d z o  d u ż o .  Są 
utwory, które już  m a m  gotowe, ale chcę zo
s tawić  t e  p iękne melodie  n a  potem.  Cze
k a m  n a  taki moment,  a ż  dojrzeję  w środ
ku,  głos s ię  bardziej rozwinie. 

Jaka jest twoja najnowsza płyta? 
To zbiór m o i c h  w s p o m n i e ń  s p r z e d  

dwóch lat. Te u t w o r y  nie  powstały dlate
go, ż e  postanowiłem, ż e  siadam przy  kla
wiszach i piszę kawałek, ale spontanicznie, 
podczas  spotkań z przyjaciółmi. Czasem 
jest  tak, ż e  oni sobie grają w gry, a j a  siadam 
d o  k lawiszy .  Oni c z a s e m  w t e d y  m ó w i ą :  
„Pogadałbyś z nami, a n ie  cały czas tylko 
n a  tych klawiszach grasz".  Ale  w t e d y  w y 
chodzą m i  takie ładne melodie, które zo
s t a w i a m  n a  p o t e m .  One s ą  w spec ja lne j  
szufladce i czekają.  I t o  są  właśnie t e  pio
senki sprzed dwóch lat, które powstawały 
w wy ją tkowych  dla mnie  chwilach. Każda 
m i  przypomina konkretny moment .  Słu
chając t e j  płyty, czuję,  j a k b y m  przeglądał 
atlas swoich wspomnień.  

A kiedy będzie nowa? 
Mógłbym j u ż  teraz w e j ś ć  d o  studia i na

grywać, ale postanowiłem, że  jeszcze ją so
b i e  trochę przemyślę. 

Też będziesz ją nagrywał na Jamajce, jak po
przednią? 

Ta ostatnia wycieczka i pomysł z nagry
waniem instrumentów perkusyjnych i trą
b e k  n a  Jamajce był udany. 

P Kamil Bedna-
rekto jeden 
z najpopularniej
szych obecnie 

wokalistów młodego 
pokolenia i najważ
niejszych w kraju wy
konawców muzyki 
reggae. Pięć lat temy, 
jako 19-latek, zajął 
drugie miejsce w trze
ciej edycji programu 
Mam talent! W latach 
2008-2012 był lide
rem formacji Star 
GuardMuffin.zktórą 
nagrał multiplatynową 
płytę „Szanuj". Od 
2012 roku występuje 
wraz z zespołem syg
nowanym jego nazwi
skiem. Jako zespół 
Bednarek nagrał 
w 2012 roku płytę „Je
stem...", która uzyska
ła status platunowej, 
a w maju tego roku 
ukazała się jego krążek 
„Oddycham". Piosen
ka „Dni, których nie 
znamy" w jego wyko
naniu znalazła się 
w ścieżce dźwiękowej 
filmu „Wałęsa. Czło
wiek z nadziei". 

Tam się nagrywa inaczej, bo to jest wyjątko 
we miejsce dla muzyków grających reggae? 

Na Jamajce ludzie żyją reggae, to  jest  zu  
pełnie inne myślenie muzyczne. Fajne j e s  
to, ż e  b e z  wzg lędu  n a  to, czy  j e s te ś  biały 
znany, t a m  s ię  liczy atmosfera. 

Jak tam odbierają ludzi z zewnątrz, którcy gra 
ją ich muzykę? Nie odnosisz wrażenia, że je 
chanie na Jamajkę, żeby grać reggae, to tro 
chę jak wiezienie drzewa do lasu? 

Ja nie gram klasycznego reggae. Ja lubić 
m i e s z a ć  g a t u n k i  i b y ć  m o ż e  w t y m  j e s  
właśnie sukces tego wszystkiego, co robi 
my.  Choć oczywiśc ie  se rduchem j e s t e n  
n a  J a m a j c e .  A l e  j a  t a m  poleciałem t e i  
p o  lekcję.  Muzycy s tamtąd  wiedzą,  ż e  je 
o d  nich m o g ę  s i ę  nauczyć  w i ę c e j  n iż  o n  
o d e  mnie.  

Masz czas, żeby pobyć sam ze sobą? Potrze 
bujesz takiego oderwania się choć na chwilc 
od zgiełku świata? 

Gdy m a m  taką możliwość, to  spędzan  
t e n  c z a s  w s w o i m  s t u d i u  w d o m u .  Albc 
z przyjaciółmi, b o  w t e d y  się  Wyciszam.  Sc 
momenty, kiedy lubię być  s a m  i uwielbiane 
w t e d y  kontakt z naturą. Mieszkam w ma
łej miejscowości i dookoła jest  mnóstwo la
sów. Uwielbiam pojechać d o  lasu i posłu
chać wiatru, szumu Odry. Nie m a  wtedy  te
g o  całego zgiełku i można sobie wszystke 
poukładać w głowie n a  nowo. Ale najwię
cej  rzeczy układam sobie, biegając.  Pole
cam bieganie wszystkim. # 

MATERIAŁ INFORMACYJNY ORANGE C025002317B 

MĄDRY BIZNES Z ORANGE Jak wybierać najlepszego i najtańszego smartfona dla potrzeb biznesu 

Smartfon może ułatwić prowadzenie firmy 
Telefonia komórkowa już dawno 
przestała być tylko wygodną plat
formą do bezprzewodowego pro
wadzenia rozmów, a nawet wysy
łania sms-ów, czym górowała 
nad telefonami tradycyjnymi. 

Stefan Kozłowski 

Niesamowity rozwój technologii 
sprawia, że dziś kreuje ona nie
ograniczone wręcz możliwości 
do wykorzystywania jej jako na
rzędzia przydatnego do zarządza
nia biznesem, a nawet do jego pro
wadzenia. 

Oczywiście, jak w przypadku 
każdych kosztów firmowych, wy
datki na usługi mobilne należy op
tymalizować. Oznacza to wybór 
takiej usługi, która zapewnia za
spokojenie usług komunikacyj
nych w jak najszerszym zakresie 
za jak najniższą cenę. 

Aparat i szybka sieć 
By w firmie zmaksymalizować ko
rzyści z telefonii komórkowej naj
lepiej jest korzystać z nowoczes
nego smartfonu z dostępem 
do szybkiego mobilnego intemetu 

- najlepiej w technologii LTE. Sa
mo urządzenie, choćby nie wiem 
jak nowoczesne, nie pozwoli nam 
bowiem na wykorzystanie dostęp
nych funkcjonalności bez dostę
pu do sieci lub w sytuacji gdy 
internet będzie pracował wolno. 

Poza komunikowaniem się 
z innymi osobami (w fir
mie, z kontrahentami 
i klientami; rozmo 
wy,sms-yczye-
maile) dobry 

PROC. 

w dowolnym 
miejscu co może 
być np. przydatne 
dla sprawdzenia ofert 
konkurencji przy prowadze
niu negocjacji. Ale ułatwi też szyb
kie znalezienie miejsca, pod adres 
którego musimy się błyskawicz
nie przemieścić czy sprawdzenie 
rozkładu jazdy lub lotów - w po
dróży. Standardem, także w bi
znesie, stała się już bankowość 
mobilna, czy zakupy w sieci innych 
usług oraz towarów. 

Polaków k o r z y s t a  
z Internetu 

w s m a r t f o n a c h  

Cena do jakości 
Oczywiście im nowsze rozwiąza
nia, tym wyższa cena urządze
nia. Jednak jest wiele sposobów 
na to, by mieć nowoczesnego 
(czytaj: posiadającego funkcje 
zoptymalizowane do naszych 
potrzeb), bez wydawania na to 

fortuny. W pierwszej ko
lejności warto roz

ważyć kupno 
aparatu u ope

ratora dostar-

Sc z a j ą c e g o  
usług telefo
nii komórko
wej. I to nie 

tylko dlatego, 
że cena urzą

dzenia będzie 
niższa niż u sprze

dawców samych 
urządzeń. Operator bo

wiem wybiera takie aparaty, któ
re optymalnie wykorzystają 
funkcje dostępne w operowanej 
przez niego usłudze mobilnej. 

By jeszcze bardziej zminimali
zować cenę zakupu smartfona, 
warto wykorzystać akcje promo
cyjne czy wyprzedaże prowadzo
ne przez operatorów. Najważniej

si gracze rynkowi od wielu lat np. 
prowadzą takie akcje w okresach 
przedświątecznych. Oznacza to, 
że najbliższa okazja do kupienia 
lub wymiany smartfona u opera
tora właśnie pojawi się w najbliż
szych tygodniach. Dobrą okazją 
do korzystnego kupna smartfona 
może też być moment przedłuża
nia umowy; wówczas atrakcyjna 
ceną urządzenia jest swoistym 
bonusem za lojalność klienta. 

Dobrze poinformowani 
Poza dopasowaniem funkcjonal
ności smartfona do potrzeb na
szego biznesu za możliwie nie
duże pieniądze, trzeba jeszcze 
wziąć pod uwagę korzystną ce
nę abonamentu. 

Najlepsi operatorzy swoim 
klientom-przedsiębiorcom czę
sto zapewniają opiekę doradcy, 
który pomaga zarówno w wybo
rze smartfona najlepiej dostoso
wanego do potrzeb przedsię
biorcy, optymalnej taryfy, jak 
i przy skorzystaniu z akcji pro
mocyjnych. Ten sam efekt osiąg
niemy jeśli sami będziemy 
na bieżąco monitorować stronę 
internetową operatora. 

Ekspert radzi 

MICHAŁ NOWACKI 
Biznes Ekspert 
Centrum Orange Poznań, 
uI.Roosevełtal8 

W salonie doradzam przy wy
borze oferty, pomagam wybrać 
dobry smartfon w przystępnej 
cenie. Zawsze pytam klientów 
czego oczekują od urządzenia, 
z jakich funkcji najczęściej ko
rzystają, czy zależy im na do
brym aparacie telefonicznym, 
szybkim Internecie czy też 
praktycznych funkcjach i ja
kich? Często ważne jest to czy 
smartfon jest poręczny, w wielu 

branżach ważne jest to żeby był 
odporny na upadki i mieścił się 
w kieszeni. Często przedsiębior
cy, kupią telefony dla swoich 
pracowników, co oznacza że 
muszą być trwałe. Gdy wiem 
czego potrzebuje klient, wybór 
smartfona jest łatwy. 

Biznes Eksperci orientują się 
w rynkowych nowościach, no
woczesnych technologiach 
oraz urządzeniach i potrafią do
radzić w jakiej ofercie można je 
nabyć w atrakcyjnej cenie. 

Warto również na bieżąco 
odwiedzać stronę 
www.orange.pl, gdzie w specjal
nej zakładce dla małych i śred
nich firm informujemy o najcie
kawszych promocjach i ofer
tach. Z kolei odwiedzając salon, 
Biznes Ekspert przekaże nam 
konkretną informację na temat 
nadchodzących wyprzedaży. 

http://www.gk24.pl
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Polityka 

Pojawiły się pewne 
nowe sygnały, być 
może Polacy 
zwyczajnie się 
męczą tą 
niekończącą się 
kampanią 

jednoznacznie stanął na czele kampanii pod
czas swego twardego sejmowego wystąpie
nia na temat imigrantów. Od tego czasu pow
tarza się to regularnie - ostatnio w sobotę, 
gdy Kaczyński zajął bardzo jednoznaczne 
stanowisko w sprawie aresztowanych 
w Pyrzycach rolników. 

Obie partie stosują dość zbliżone strate
gie kampanijne, jeśli chodzi o obie kandydat
ki. Zarówno Beata Szydło, jak i Ewa Kopacz 
stoją w centrum kampanii ogólnopolskiej. 
Obie stale poruszają się po kraju - kandydat
ka PiS jeździ zwykle szydłobusem, Ewa Ko
pacz - albo pociągami wramach akcji „Kolej 
na Ewę", albo też kampanijnymi busami Plat
formy. Łudząco podobne bywają ich kampa
nijne konferencje. Nie inaczej było nawet 
z kluczowymi konwencjami programowy
mi obu partii 12 września, na których obie 
kandydatki licytowały się na wyborcze obiet
nice, w niektórych kwestiach - jak godzino
wa płaca minimalna na poziomie 12 zł - mó
wiąc wręcz jednym głosem. Wydawać by się 
mogło, że nie nastąpi tu żadna większa zmia
na. A jednak Jarosław Kaczyński jednoznacz
nie wszedł do gry - i to bardzo niedługo 
po konwencji programowej Prawa i Spra
wiedliwości. 

W wewnętrznych badaniach zamawia
nych przez obie największe partie w ciągu 
kilku ostatnich lat coraz częściej przewijał 
się temat stosunku wyborców do kandy
datur kobiet na najwyższe stanowiska 
w państwie. Tego typu oczekiwania były 
przez polskich wyborców formułowane 
od dawna - to zresztą pomogło i Ewie Ko
pacz zostać marszałkinią Sejmu, i Beacie 
Szydło objąć funkcję wiceszefowej PiS. Im 
dłużej jednak trwało zwarcie Platformy 
i PiS, tym częściej badani w partyjnych son
dażach domagali się kobiet na szczytach 
władzy. Zarówno Ewa Kopacz jako spad
kobierczyni Donalda Tuska, jak i Beata 
Szydło jako kandydatka PiS na premiera są 
jednoznacznymi beneficjentkami tego 
trendu. O ile jednak zza pleców Ewy Ko
pacz wyłania się co najwyżej charaktery
styczny cień jej  doradcy Michała Kamiń-
skiego, o tyle nie zanosi się na to, żeby zza 
pleców Beaty Szydło przestał się wychylać 
cień jej  partyjnego szefa - Jarosława Ka
czyńskiego. 

To zaś może być poważnym zagrożeniem 
dla całej dotychczasowej wizerunkowej ikam-
panijnej strategii Prawa i Sprawiedliwości sto
sowanej przez partię Jarosława Kaczyńskiego 
od mniej więcej lutego. A opartej na narracji 
o „nowym PiS" - który miał porzucić dawną 
twardą linię na rzecz budowy polskiego od
powiednika amerykańskiej Partii Republi
kańskiej. O wiele łatwiej byłoby bowiem 
kampanijnym strategom Prawa i Sprawied
liwości pisać historię partii na nowo, gdyby 
Jarosław Kaczyński wytrzymał w cieniu aż 
do końca rozgrywki. # 

PiS boi się, że 
Szydło ciągnie 
partię w dół 
Zarówno sondaże, jak i wewnętrzne badania 
dotyczące Beaty Szydło zapaliły w sztabie PiS 
światełka alarmowe. Kandydatkę na szefową 
rządu musiał wesprzeć Jarosław Kaczyński 

Witold Głowacki 
Twitter: @witoldglowacki 

I m bliżej wyborów parlamentar
nych, tym bardziej rosną w PiS 
obawy, że Beata Szydło może 
nie utrzymać samodzielnie cię
żaru kampanii. Właśnie dlate
go coraz częściej widzimy Jaro

sława Kaczyńskiego biorącego na siebie 
część tej misji. Sztabowców PiS niepokoi 
zwłaszcza to, że dystans między Ewą Ko
pacz a Beatą Szydło powiększa się na ko
rzyść tej pierwszej - jeśli chodzi o to, ko
go Polacy chętniej widzieliby w fotelu sze
fowej rządu. 

Kiedy pod koniec czerwca prezes Pra
wa i Sprawiedliwości oficjalnie przedsta
wił kandydatkę swej  partii, zasadniczy 
ciężar wyborczej rywalizacji między PO 
i PiS trafił na linię Ewa Kopacz - Beata 
Szydło. To właśnie szefowa rządu i kan
dydatka na jej następczynię stały od tego 
momentu w centrum starcia PO i PiS, to 
na nich ogniskowała się niemal w stu pro
centach ogólnopolska kampania parla
mentarna obu partii. 

Początkowo wszystko wskazywało 
na to, że definitywne zamknięcie w ten 
sposób epoki wiecznego pojedynku Do
nalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego 
przyniesie korzyści obu partiom - a prze
de wszystkim Prawu i Sprawiedliwości. 
Nawet w wymiarze ściśle wizerunkowym 
wydawać się mogło, że przeniesienie cię
żaru starcia PO z PiS z obszaru dominują
cej przez prawie dekadę rywalizacji 
dwóch męskich przywódców w kierunku 
konfrontacji dwóch liderek może zadzia
łać na obie partie odświeżająco i pozwo
lić na dokonanie niezbędnych nowych 
otwarć. Dla PiS wystawienie na pierwszą 
linię Beaty Szydło było też dość oczywi
stą kontynuacji strategii z kampanii pre
zydenckiej. Polaryzujący opinie Polaków 
- wielbiony przez zwolenników, ale 
za sprawą sceptyków wciąż zajmujący 
kłopotliwe miejsca na podium w rankin
gach nieufności do polityków - Jarosław 
Kaczyński miał po raz kolejny pozostać 
w cieniu kampanii. A tak jak wcześniej 
Andrzej Duda, tak i teraz była szefowa 
kampanijnego sztabu Dudy Beata Szydło 
miała konsolidować wokół Prawa i Spra
wiedliwości zarówno głosy twardego 
elektoratu, jak i części stopniowo przej
mowanej przez PiS z rąk Platformy cen-
troprawicy. 

Rzecz jednak w tym, że w kampanii par
lamentarnej Beata Szydło okazała się 
na dłuższą metę nie nadążać za tempem 
wyznaczonym w kampanii prezydenckiej 
przez Andrzeja Dudę. 

PiS kilkakrotnie prowadził w trakcie 
kampanii wewnętrzne badania jakościowe 
dotyczące postrzegania Beaty Szydło przez 
Polaków. Choć jeszcze na początku lata 
wszystko wskazywało na to, że kandydat
ka została dobrana wręcz świetnie, to już 
na przełomie sierpnia i września w partyj
nych sondażach pojawiły się wyraź
ne, ostrzegawcze światełka. Słyszymy, że 
Beata Szydło zaczęła, delikatnie mówiąc, 
budzić wątpliwości nawet wśród przedsta
wicieli twardego elektoratu PiS. 

- Tak, rzeczywiście, pojawiły się pew
ne nowe sygnały, być może Polacy zwyczaj
nie się męczą tą niekończącą się kampanią 
- tyleż bagatelizująco, co enigmatycznie ko
mentuje nam kwestię wewnętrznych ba
dań polityk Prawa i Sprawiedliwości. Nie 
wiemy, jakie dokładnie słabości Szydło zo
stały wskazane przez badanych. Warto pa
miętać jednak, że mniej więcej wtedy 
w prawicowej prasie pojawiły się pierwsze 
przecieki i plotki na temat tego, że to Jaro
sław Kaczyński mógłby osobiście stanąć 
na czele rządu po wyborach. Wtedy też po
jawiły się pierwsze sugestie, że Antoni Ma
cierewicz może objąć szefostwo Minister
stwa Obrony Narodowej. Rzecz jasna, mo
że to być efekt wewnętrznej rozgrywki 
w PiS - niekoniecznie reakcja na badania 
dotyczące Szydło - zwłaszcza że nie wiemy, 
jakie dokładńie były płynące z nich wnio
ski rekomendacje. 

Już całkowicie publiczne sondaże dowo
dzą jednak czegoś znacznie bardziej kon
kretnego. Otóż Polacy zmieniają stopniowo 

50 proc. Polaków 
uważa dziś Ewę 
Kopacz za lepszą 
niż Beata Szydło 
kandydatkę 
na szefową rządu. 
Odwrotnie: 30 proc. 

• Beata Szydło podczas tweetupu Prawa i Sprawiedliwości 

zdanie na temat tego, kto - Ewa Kopacz czy 
Beata Szydło - byłby lepszą szefową rządu. 
Według regularnie przeprowadzanych 
przez Millward Brown dla TVN badań, tuż 
po ogłoszeniu tej kandydatury przez Jaro
sława Kaczyńskiego Beata Szydło miała 
nad Ewą Kopacz przewagę dziewięciu 
punktów procentowych. Wtedy w roli sze
fowej rządu chętniej widziałoby wicepre
zes PiS 43 proc. Polaków, podczas gdy sze
fową Platformy tylko 34 proc. Od lipca 
do września wskazania na Szydło utrzymy
wały się na niższym już, za to dość stałym, 
poziomie 36-37 proc. Rosła natomiast licz
ba wskazań na Kopacz - od 39 do 43 proc. 
Wbadaniu już z października widzimy bar
dziej jednoznaczną zmianę. Zauważalnie 
spadła liczba głosujących na premier Szyd
ło - do 30 proc. Za to na premier Kopacz gło
suje aż 50 proc. badanych. Rzecz jasna, nie 
jest to dobry wynik dla kandydatki PiS. I jest 
to potwierdzenie, że coś niedobrego wyda
rzyło się z je j  postrzeganiem właśnie w e  
wrześniu. 

Zarazem to rodzaj paradoksu - bo bardzo 
wyraźne zmiany w ocenach Szydło i Kopacz 
nie przekładają się niemal zupełnie na stan 
notowań obu największych partii. Słabnąca 
Szydło nie ciągnie jak dotąd w dół sondaży 
Prawa i Sprawiedliwości, natomiast zysku
jąca przewagę nad konkurentką, Kopacz nie 
podnosi słupków Platformie. A jednak - i to 
być może jest wytłumaczenie tego, że pew
ne wahnięcie sondaży PiS było widoczne tyl
ko w części ubiegłotygodniowych sondaży -
Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się 
na wsparcie czy wręcz częściowe wyręcze
nie kandydatki przez Jarosława Kaczyńskie
go. Prezes PiS po raz pierwszy całkowicie 

iSzydło 
- wiceprezeska 

PiS jest oficjalną kan
dydatką Prawa i Spra
wiedliwości na szefo
wą rządu od czerwca. 
Wcześniej była szefo
wą sztabu wyborcze
go Andrzeja Dudy 
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Polityka 

Najszybszy 
w sieci 

Supernova - internet 
do 600 Mb/s w pakiecie 
z telewizję i telefonem 

' . 

< 

do 

Zapraszamy do salonów 
Orange w Szczecinie 

Internet dostępny w technologii światłowodowej (FTTH). Promocje „Superszybki Internet" oraz „Superszybki Internet z FunPackiem" obowiązują do 31.08.2016 r. Szczegóły w salonach 
oraz na stronie www.orange.pl. Technologia jest dostępna w wybranych lokalizacjach, których lista znajduje się na www.orange.pl. 

Barbara Nowacka może stanowić nadzieję 
lewicy, oczywiście bez gwarancji jej speł
nienia - ocenia profesor Kazimierz Kik, po
litolog. - Intelektualnie powinna sprostać 
zadaniu, nie jestem jednak pewny czy ide
owo także. Przecież Barbara Nowacka re
prezentuje ten nurt lewicy, który doprowa
dził do je j  zmarginalizowania w Polsce. 
Nurt stawiający przede wszystkim na spra
w y  światopoglądowe, a nie socjalne - tłu
maczy profesor Kik. 

O poparcie dla Barbary Nowackiej jako 
liderki Zjednoczonej Lewicy także po wy
borach parlamentarnych apelował sam 
Włodzimierz Cimoszewicz, były premier 
i były minister spraw zagranicznych. 
- Czasy się zmieniają, ja odchodzę z poli
tyki po 25 latach aktywności, pozostawia
jąc miejsce młodszym. Czterdziesto-
latkowie powinni zastąpić sześćdzie-
sięciolatków, a za 20 lat znów nastąpi to 
samo - mówił Cimoszewcz na konwencji 
Zjednoczonej Lewicy w Łodzi. 

Zakończył apelem, by Nowacka, jego 
zdaniem, osoba odpowiedzialna, kompe
tentna, skromna i inteligentna, pozostała 
liderką lewicy także po wyborach. - Dajcie 
je j  mandat do tworzenia nowej lewicy 
- apelował Cimoszewicz. Nowacką wsparł 
także Aleksander Kwaśniewski, były prezy
dent RP. - Ważne jest to, że jest Zjednoczo
na Lewica, że będzie występować w tych 
wyborach, że pojawiły się na listach osoby 
młode, które wzbudzają sympatię i są na
dzieją na przyszłość - mówi Kwaśniewski. 
- Wierzę w to, że Zjednoczona Lewica prze
kroczy próg 8 proc., że będzie w parlamen
cie i że to będzie taki początek odbudowy, 
krok po kroku, pozycji i wiarygodności śro
dowisk lewicowych - podkreślał były pre
zydent. Tak więc mentorów ma Nowacka 

poważnych. Na konwencji przemawiała 
także sama liderka. Zapowiedziała, że jej  
formacja polityczna „idzie do walki z kon
serwatystami". - My nie musimy jeździć 
pociągami, żeby wiedzieć, co się dzieje 
w Polsce. Nie musimy robić tego w czasie 
kampanii, ponieważ na co dzień jesteśmy 
wśród ludzi. Nie musimy organizować Du-
da-pomocy, by dowiedzieć się jakie prob
lemy mają Polki i Polacy, jak je  rozwiązać, 
bo robimy to na co dzień w samorządach, 
w organizacjach pozarządowych. My nie 
musimy być blisko ludzi, my jesteśmy 
z ludźmi - przekonywała Barbara No
wacka. I podkreślała, że toczący się między 
PO a PiS spór skutkuje brakiem wspólnoty 
społecznej, a trudno o rozwój kraju w sy
tuacji jałowego sporu między dwoma 
głównymi partiami politycznymi. - Mamy 
10 lat wojny Platformy z PiS. Wojny i po
działów, oderwania elit od społeczeństwa 
i braku wspólnych celów. Budują fałszywy 
obraz. Mówią „Polska socjalna" versus 
„Polska liberalna". My tu, oni tam. Polska 
w ruinie, Polska w budowie. Przecież to nic 
nie znaczy - wyliczała. Sporo mówiła o go
spodarce, o potrzebie wzmocnienia praw 
pracowniczych i roli związków zawodo
wych. Zapowiedziała wprowadzenie po
datku katastralnego od nieruchomości 
wielkiej wartości, czyli powyżej 5 min zł. 
Powyżej tej kwoty miałby zostać wprowa
dzony również podatek spadkowy. 
Nowacka może wzbudzać zaufanie: jest 
opanowana, nie wchodzi w spory, w tele
wizyjnym studiu spokojnie tłumaczy swo
je racje. Na razie wyborcy, a przynajmniej 
spora ich część, dali je j  kredyt zaufania. 
Od kiedy Nowacka została twarzą i liderką 
lewicy, sondaże drgnęły. Jest lepiej niż by
ło jeszcze kilka tygodni temu.# ©<D 

Przed Nowacką 
trudne zadanie. 
Nie jest bez szans 
Przed Zjednoczoną Lewicą i jej liderką Barbarą Nowacką 
bardzo trudne zadanie. Ale jeśli ZL dostanie się do Sejmu, 
Nowacka może zostać jednym z ważniejszych graczy 
na polskiej scenie politycznej i nadzieją polskiej lewicy 

Dorota Kowalska 
d.kowalska@polskatimes.pl 

B arbara Nowacka została 
liderką lewicy i kandydat
ką tego obozu polityczne
go na premiera. To spora 
zmiana po tej stronie sce
ny politycznej, bo oto wi

dzimy osobę wykształconą, inteligentną, 
obytą, ale przede wszystkim młodą. 

- To na pewno większa wartość doda
na, niż skompromitowany Leszek Miller. 

• Barbara Nowacka to przedstawicielka 
nowego pokolenia na polskiej lewicy 
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Dzieci, przestańcie nas dręczyć! 
Pozwólcie dożyć do śmierci 

Społczeństwo 

Żyją gorzej niż w 
więzieniu. W obejściu 
pełno kamer i 
podsłuchów. A wszę
dzie, nawet na furtce 
do ogrodu wiszą kłódki. 
Stanisława i Józef 
Kalinowscy prosili 
o pomoc policję, a teraz 
Elżbietę Jaworowicz. 

Agata Masałska 
redakcja@poranny..pl 

S pokoju nie mamy ani w 
dzień, ani w nocy - skarżą się 
schorowani emeryci. - Jeste
śmy na skraju wytrzymałoś
ci. Błagaliśmy dzieci, by da
ły nam dożyć do 

śmierci. Ale gdzie tam, jak grochem o ścia
nę. Mówią, że to ich majątek i mają prawo 
robić co chcą. 
Organy ścigania sprawdzają, czy Kali
nowscy są ofiarami przemocy domowej. 

- Decyzje merytoryczne w tej sprawie za
padną do 18 października - informuje Ry
szard Tomkiewicz, rzecznik prasowy Pro
kuratury Okręgowej w Suwałkach. 

W tym samym czasie sąd zdecyduje, czy 
emeryci mogą korzystać z obejścia, strychu, 
czy piwnicy. Dziś nie jest to możliwe. 

Kupili kamień n a  kamieniu 
Stanisława i Józef Kalinowscy mieszkają 
w e  wsi  Makowszczyzna (gm. Wiżajny). 
Sprowadzili się tam blisko 30 lat temu. Ku
pili kilkadziesiąt hektarów niezbyt żyznej 
ziemi. - Kamień na kamieniu - wspomina 
pan Józef. - Harowaliśmy od rana do nocy, 
by cokolwiek tam urosło i było co włożyć 
do garnka. 

Wychowali trzech synów. Każdemu z 
nich podarowali po kawałku ziemi. Ale naj
więcej, bo i pole, i budynki, i maszyny do
stał dziewięć lat temu najmłodszy syn. 
Kalinowscy oddali mu wszystko, a sobie 
zapisali w akcie notarialnym tylko naj
mniejszy pokoik. Tak na wszelki wypadek, 
by było gdzie dożyć do śmierci. 

- Chyba Bóg nad nami czuwał - mówi 
pani Stanisława. - Gdyby nie to, dziś 
siedzielibyśmypod mostem. 

Tuż po tym, jak przekazali majątek był 
spokój. Może dlatego, że 23-letni syn w 
domu był raczej gościem. Więcej czasu spę
dzał za granicą, niż w gospodarstwie. 

- Szczerze mówiąc, to wszystko było 
na naszej głowie - nie ukrywają Kali
nowscy. - A, że sił nam brakowało, to pro
siliśmy o pomoc sąsiadów. Płaciliśmy im 
za pracę w polu ze swoich nędznych eme
rytur. Czasem brakowało na chleb, a wy

• Nie możemy wejść nawet do ogrodu - skarżą się Stanisława i Józef Kalinowscy 

P Przemoc 
w rodzinach. To 

wdąż duży problem 
W pierwszej połowie 
tego roku podlascy 
policjanci przeprowa
dzili 7229 interwencji 
domowych. To nieco 
mniej niż w tym sa
mym czasie minione
go roku. gdy zanoto
wano takich inter
wencji 7712. 
Niebieskich kart 
w tym roku założono 
już 1926. Są one infor
macją dla służb i opie
ki społecznej, że w da
nej rodzinie dochodzi 
do aktów przemocy. 

najmowaliśmy ludzi. Nie chcieliśmy do
puścić do sytuacji, że pole zarośnie chwa
stami. 

Parę lat później syn poślubił pannę z są
siedniej wsi. Młodzi zamieszkali w Suwał
kach, a gospodarstwo oddali w dzierżawę. 
Do rodzinnego domu wpadali tylko na nie
dzielne obiadki. 

- Nigdy specjalnie nie interesowali się 
naszym losem - twierdzą Kalinowscy. - Ale 
nie robiliśmy z tego problemu. Mówiliśmy: 
młodzi są, niech życie sobie układają. Przy
mykaliśmy też oko na różne przytyki. Mie
liśmy swoje problemy. 

Pani Stanisława przeszła dwie operacje 
na kolana. Chodziła o kulach, jest inwalid
ką pierwszej grupy. Pan Józef ma proble
my z sercem i ciśnieniem. - Wrak człowie
ka jestem - mówi. - Więcej lekarstw, niż 
chleba potrzebuję. 

Starych na j lep ie j  zakopać 
Pierwsze awantury zaczęły się ze dwa lata 
temu. Kalinowscy twierdzą, że poszło 

0 wnuki, które zaprosili na wakacje. - Chcie
liśmy pocieszyć się nimi - tłumaczy pani Sta
nisława. 

Ale synowej wizyty się nie spodobały. 
Któregoś dnia wypaliła, że to jej podwórko 
1 nie życzy sobie, by ktokolwiek po trawie 
skakał. 

- Nie mogłam tego zrozumieć - dodaje 
kobieta. - Zawsze uważałam, że rodzina po
winna trzymać się razem, wspierać się, a nie 
drzeć koty. 

Młodzi mieli inny pogląd na tę sprawę 
i w minionym roku postanowili pokazać ro
dzicom, kto w gospodarstwie rządzi. Zam
knęli pokoje, strych i piwnicę. Kłódki poja
wiły się też na drzwiach budynków gospo
darczych, bramie wjazdowej, a nawet 
na furtce do ogródka, gdzie kilkadziesiąt lat 
temu Kalinowscy posadzili owocowe drze
wa. - Na jabłka możemy popatrzeć przez ok
no - płaczą emeryci. - Nasz samochód wyp
chnęli za bramę, na pole. 

Pani Stanisława mówi, że młodzi wyrzu
cili z szaf ich ubrania, sprzęty, a nawet mi-

Synowa wyrzuciła 
z szafek ubrania, 
naczynia i jedzenie, 
a syn zaniknął 
wszystko na klucz. 

ski, czy szklanki. Część wnieśli do ich poko
ju, ale nie wszystko. 

- Z piwnicy wyciągnęli zamrażarkę i po
zostawili ją na podwórku - opowiada kobie
ta. - Pewnie chcieli, by zabił nas prąd. Zresz
tą, synowa kiedyś powiedziała nam w oczy, 
że starych to najlepiej żywcem do ziemi za
kopać. 

Największy problem jest z zamkniętą 
bramą. Wprawdzie młodzi pozostawili 
otwartą furtkę, ale już karetka pogotowia 
tamtędy się nie przeciśnie. I trzeba wycho
dzić na drogę, a nie zawsze jest to możliwe. 
- Gdy prosiłam syna, by otworzył bramę, bo 
zimno tak stać na polu i czekać na doktora, 
to powiedział, żebym na oborniku usiadła. 
Będzie cieplej - płacze kobieta. - Takiego po
dziękowania doczekałam się na stare lata. 

Kilka miesięcy temu Kalinowscy nie wy
trzymali szykan i za namową sąsiadów zło
żyć zawiadomienie do policji. 

- Nękani są coraz bardziej, potrzebują po
mocy - przyznaje sołtys Makowszczyzny Be
ata Rudziewicz. - Nie mogę patrzeć na to, co 
się tam dzieje. Nie potrafię też zrozumieć 
młodych. Po co męczą tych biednych, scho
rowanych ludzi, skoro tutaj nie mieszkają? 
Przecież Kalinowscy do grobu majątku nie 
zabiorą. 

Wstyd n a  cały kraj  
Syn Kalinowskich nie ma sobie nic do zarzu
cenia. Tłumaczy, że zamknął bramę, wjaz
dową na posesję, bo nie życzy sobie, by ro
dziców odwiedzał starszy brat. Ma do tego 
prawo, bo jest właścicielem nieruchomoś
ci. A właściwie nie on, tylko jego żona. Męż
czyzna podarował jej  gospodarstwo parę 
miesięcy temu, gdy zaczęły się awantury. 
Przypuszczalnie obawiał się, że rodzice cof
ną mu darowiznę. 

- Mam prawo zamykać swoje pomiesz
czenia - przekonuje synowa Kalinowskich. 
- A cóż złego jest w kamerach? Widać teś
ciowie mają coś do ukrycia, skoro obawiają 
się nagrań. Mnie by nie przeszkadzały. 

Losem Kalinowskich zainteresowała się 
Elżbieta Jaworowicz, prowadząca telewizyj
ny program „Interwencje". - Wstyd na całą 
Polskę, ale musimy szukać ratunku - mówi
li przed wyjazdem do stolicy przybici eme
ryci. - Życia nam nie ma. 

Nagranie odbyło się w e  wtorek, a jego 
emisja planowana jest na 22 października. 
• <D® 
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Rolnicy namieszali w polskiej ziemi 
Społeczeństwo 

Z drobnego śledztwa 
na skalę powiatu zrobiła 
się afera na skalę kraju. 
Każdy chciał się ogrzać 
przy problemach grupy 
farmerów spod Pyrzyc. 
W ciągu trzech dni sporo 
naobiecywano, a w tle jak 
zwykle można dostrzec 
politykę 
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• Kilkadziesiąt traktorów stało pod szczecińską prokuraturą od poniedziałku do środy. 
Dziś dowiemy się. czy rolnicy znów wrócą protestować w obronie aresztowanych 

Mariusz Parkitny 
mariusz.parkitny@poiskapress.pl 

O godzinie 8 rano policjan
ci zapukali do mieszkań 
dwunastu osób w po
wiecie pyrzyckim. W rę
kach mieli nakazy za
trzymań jedenastu rolni

ków oraz byłego już pracownika Agencji 
Nieruchomości Rolnych. 

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie 
chciała aresztów dla większości 
podejrznych, ale ostatecznie w celi zosta
ło pięć osób: czterech rolników i były pra
cownik ANR. Trzy inne osoby sąd wypuś
cił za kaucją (po 50 tysięcy złotych). Kolej
ne dwie były zbyt chore, aby mogły prze
bywać w zamknięciu. Dwóch rolników pro
kurator nie starał się nawet zamykać, bo 
przyznali się do winy. Wśród dowodów są 
m.in. podsłuchy z czynności operacyjnych 
policji. 

Zarzuty 

Zarzuty brzmią poważnie. Zorganizowa
na grupa przestępcza oraz ustawianie 
przetargów. 

- Zorganizowana grupa przestępcza to 
pojęcie dotyczące nie tylko działalności 
kryminalnej. To pojęcie odnosi się też 
do sytuacji gdy podejrzani działają w ra
mach ustalonych wcześniej zadań, każdy 
ma swoją rolę do wypełnienia, nad wszyst
kim czuwa szef, czy szefowie grupy - wy
jaśnia prokurator Małgorzata 
Wojciechowicz z Prokuratury 
Okręgowej w Szczecinie. 

Według ustaleń śledczych zorganizowa
ną grupą przestępczą rolników rządziły 
cztery osoby. Te, które są w areszcie i nie 
przyznają się do winy. Do grupy mogli przy
stąpić tylko ci rolnicy, którzy brali udział 
w protestach rolniczych w ostatnich latach 
i zrzucali się na opłacenie doradcy. 

Poważnie brzmi też zarzut ustawiania 
co najmniej kilkunastu przetargów o war
tości co najmniej 6 milionów złotych. Prze
targi ograniczone ogłaszała Agencja Nieru
chomości Rolnych. Mogli w niej brać udział 
tylko rolnicy zameldowani w powiecie 
pyrzyckim. 

- Rolnicy zmawiali się, kto wygra dany 
przetarg i obiecywali sobie, że nie będą 
podbijać ceny. Dlatego każda osoba, która 
miała wygrać, wygrywała już po pierw

• Rolnicze protesty zbiegły się z wyjazdowym posiedzeniem rządu 
w Szczecinie. Doszlł do spotkania premier z delegacją rolników 

Cudzoziemcy 
kupują przez 

tukę 
Cudzoziemcy w Pol
sce kupili do tej pory 
ok. 200 tysięcy hekta
rów ziemi. Ale to tylko 
szacunki. Konkret
nych danych brakuje 
ze względu na lukę 
prawną. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych 
nie ma pełnych da
nych o tym, ile ziemi 
w Polsce kupują cu
dzoziemcy, bo spółka 
kontrolowana przez 
obcy kapitał nie ma 
obowiązku przekazy
wania do rejestrów są
dowych informacji 
o posiadanych grun
tach rolnych. Z tego 
powodu do MSW nie 
trafiają dane niezbęd
ne do ewidencjono
wania takich transak
cji. Stąd praktyka „słu
pów". Taką praktykę 
skrytykowała Najwyż
sza Izba Kontroli. Rząd 
ma przyjąć przepisy, 
które tą patologię zli
kwidują. 

szym postąpieniu. W ten sposób rolnicy 
powodowali straty w mieniu Agencji, bo 
przy innych przetargach ceny ziemi były 
sprzedawane o wiele drożej - tłumaczy 
prok. Wojciechowicz. Prokuratura nie chce 
ujawnić w jaki sposób podejrzanym uda
wało się zniechęcać rolników spoza grupy 
do stawania w przetargach. 

Reakcja 

Informacja o zarzutach odbiła się głośnym 
echem w całej Polsce. Spory wpływ miało 
na to wtorkowe wyjazdowe posiedzenie 
rządu w Szczecinie. Już w poniedziałek 
do miasta ściągnęło kilkudziesięciu rolni
ków na traktorach. Do środy protestowali 
przed prokuraturą w sprawie zwolnienia 
z aresztu swoich kolegów. Jeden z dorad
ców rolników przywiózł do Szczecina au
tokarem rodziny aresztowanych farmerów. 
Ich płacz i chwytające apele widziała cała 
Polska. 

- Moje 2,5-letnie dziecko, które widzia
ło jak policja przyszła po jego ojca, powie
działo rano, żebym dobrze zamknęła 
drzwi, bo się boi, że pan, który zabrał tatę 
znowu przyjdzie. Jaki mój mąż to przestęp
ca? Mamy 6,5 hektara na własność. Reszta 
to kredyty lub dzierżawa. Razem niecałe 
4 0  hektarów. Mąż wydzierżawił dziewięć 
hektarów na 35 miesięcy. Minimalny okres 
do wykupu to jest trzy lata. Ale umowa zo
stała skrócona o miesiąc, aby nie można by-

Żona rolnika: My niejesteśmy żadnymi obszarnikami. Mamy 6,5 hektara na własność. 
Reszta to kredyty lub dzierżawa. Razem niecałe 4 0  hektarów. Jakie to przestępstwo 

ło wykupić ziemi na własność. To jaki z nie
go przestępca? Dlaczego nie wezwano go 
do prokuratury na przesłuchanie, zamiast 
zatrzymywać na oczach dziecka. Pozwolo
no mu wykonać tylko jeden telefon. Za
dzwonił do matki żeby przyjechała po dzie
cko, żeby nie było same, bo by  j e  chyba 
do izby dziecka zamknęli - mówiła jedna 
z żon. 

Zdaniem rolników zarzuty prokuratury 
są chybione. 

- Co z tego, że rozmawiali ze sobą 
przed przetargiem. To nic złego. Teraz pro
kurator może przyjść po każdego z nas. Za
rzuty są chybione, bo Agencja Nierucho
mości Rolnych nie straciła na przetargach, 
bo ziemia została kupiona po cenie wyż
szej niż wycena gruntu przez rzeczoznaw
cę. To gdzie tu przestępstwo. Przecież my 
dbamy o to, aby polska ziemia została 
w polskich rękach - mówił Edward Kosmal, 
szef komitetu protestacyjnego rolników, 
przy okazji kandydat na posła 
w przyszłotygodniowych wyborach parla
mentarnych. Z każdą godziną do protestu
jących rolników zgłaszało się coraz więcej 
kanydatów na posłów. Minister rolnictwa 
(też kandydat) poręczył za aresztowanych 
rolników. W środę to samo zrobił Piotr Du
da, szef Solidarności. A premier Ewa Ko
pacz odwołała władze szczecińskiej Agen
cji Nieruchomości Rolnych, choć jeszcze 
niedawno Robert Zborowski miał opinię 
świetnego urzędnika, który miał zrobić po

rządek w Agencji (NIK stwierdził, że były 
tam przypadki kupowania ziemi dla zagra
nicznych spółek przez podstawione osoby, 
tzw. słupy). Nowy zarządca Agencji ma tam 
przeprowadzić kontrolę nt. przetargów 
i sprzedaży ziemi. - Szkoda, że premier de
cyzję o dyrektorze Agencji podejmuje do
piero teraz. Już dawno o to apelowaliśmy 
- mówili rolnicy. 

- Szkoda, że Agencja, która tak kocha ob
cy kapitał nie kocha polskich rolników - ża
liła się matka dwóch zatrzymanych przez 
prokuraturę rolników. ' 

Ale oficjalne dane nie potwierdzają, aby 
ANR preferował obcy kapitał, ale jak wy
kazał raport NIK kupno na „słupa" zdarza 
się (więcej w ramce). 

Epilog trwa 

W środę rolnicy zawiesili protest i wrócili 
do domów. Ale mogą wrócić już dziś (16 
października). Liczą, że w piątek prokura
tura podejmie kilka decyzji korzystnych dla 
aresztowanych rolników: pozwoli im się 
widzieć się z rodzinami lub komitetem pro
testacyjnym i uchyli areszty. Prokuratura 
nie wyklucza zmiany środków zapobie
gawczych na łagodniejsze, ale nie podaje 
terminu. - Areszty zastosował sąd, bo po
parł nasze argumenty, że na wolności po
dejrzani mogliby mataczyć. Trwa śledztwo 
- mówi tajemniczo prok. Wojciechowicz. 
•©© 
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Turcja opłakuje 
ofiary i ściga 
zamachowców 
W zamachu, do którego doszło w sobotę 
w Ankarze, zginęło 128 osób, a 250 kolejnych 
zostało rannych. Na ulice Stambułu wyszły 
tysiące ludzi, którzy o tragedię obwiniają rząd 

Zamach 

SytwiaArlak 
s.arlak@polskatimes.pl 

N awet 10 tys. ludzi mogło 
wziąć udział w proteś
cie w Stambule prze
ciwko sobotniemu za
machowi terrorystycz
nemu. W Ankarze 

na trasie planowanego marszu pokojowe
go doszło do dwóch wybuchów. Jak infor
muje CNN, w wyniku zdarzenia zginęło 
128 osób, 250 kolejnych zostało rannych. 

Manifestanci nie mają wątpliwości, że 
za tę tragedię odpowiada turecki rząd. Po
dobne wystąpienia zorganizowano 
w Diyarbakir, w Izmirze na zachodzie oraz 
w Batman, Urfa i Van na południowym 
wschodzie kraju. 

Premier Turcji Ahmet Davutoglu ogło
sił tymczasem trzydniową żałobę narodo
wą i zorganizował nadzwyczajne spotka
nie szefów służb bezpieczeństwa i wywia
du oraz przedstawicieli władz. Prezydent 
Turcji Tayyip Erdogan potępił zamach, 
oświadczając, że był on wymierzony w tu
recką jedność i pokój. 

Turecki resort spraw wewnętrznych 
w oficjalnym oświadczeniu napisał, że za
mach ten był atakiem na turecką demo
krację i pokój. Turecki rząd już oficjalnie 

• Za sobotnim zamachem terrorystycznym w Ankarze mogą stać bojownicy Państwa Islamskiego 

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

Wybuch nastąpił w miejscu, w którym 
odbywała się pokojowa demonstracja 
przeciwników działań Turcji wobec 
Kurdów. Jej uczestnicy, m.in. przedstawi
ciele organizacji pozarządowych, politycy 
i związkowcy, mieli apelować do Ankary 
o zakończenie przemocy wobec separaty
stów z Partii Pracy Kurdystanu. Ci ostatni 
byli sprawcami wielu aktów terrorystycz
nych w Turcji, była to ich odpowiedź 
na bombardowanie ich obiektów przez lot
nictwo Ankary. Kiedy turecka policja uży
wała gazu i armatek wodnych przeciwko 

uczestnikom demonstracji, walały się tam 
ciała ofiar wybuchu. 

Turcja, która z początku nie chciała się 
przyłączyć do bombardowań Państwa Is
lamskiego, w końcu udostępniła Amery
kanom swoje bazy, by  ci dokonywali 
bombardowań na pozycje dżihadystów. 
Na końcu sama się do tej akcji przyłączy
ła, ale jednocześnie zaatakowała pozycje 
Kurdów. 

Turecka prasa przypomina też, iż 
w ostatnim czasie wielu obywateli tego 
kraju przyłączyło się do bojowników Pań
stwa Islamskiego. Niewykluczone więc, że 
krwawy zamach mógł też przyjść ze stro
ny dżihadystów. 

Na razie nikt nie wziął odpowiedzial
ności za dokonany zamach. • 

Liczbo samochodów w promocji ograniczono. Promocja dostępna jest u dealerów Opla biorących w niej udział i trwa od 1 do 24 października 2015. Lista dealerów uczestniczących w promocji dostępna jest na www.opel.pl. Podane 
kwoty zawierają rabaty promocyjne i dotyczą: 36 000 zł-Opla Corsy 3d, Essentia 1.2(70 KM); 50 000 zt Opla Astry Active 1.4 5dr (100 KM). Zaprezentowane modele samochodów mogą zawierać elementy wyposażenia dodatkowego, 
dostępne za dopłatą. Cena kompletu kół zimowych w wysokości 999 zł dotyczy wybranych ich wersji dla samochodów: Corsy i Astry. 
Zużycie paliwa i emisja C02: Opel Corso: 6,0-3,41/100 km; 140-89 g/km, Opel Astra: 5,6-5,31/100 km; 131-124 g/km; wg Rozporządzenia WE 715/2007, w cyklu mieszanym, na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych. 
Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od wyposażenia pojazdu, zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników natury nietechnicznej. Informacje na temat złomowania 
samochodu, przydatności do odzysku oraz recyklingu są dostępne na www.opel.pl 

Zapraszamy d o  nowo otwartego 
Salonu i Serwisu Opla 

WYPRZE 

O P E L  A S T R A  j u z z o  

o r a z  k o m p l e t  kół  z i m o w y c h  z a  9 9 9  zł 

o r a z  k o m p l e t  k<5? z i m o w y c h  z a  9 9 9  zł  

SPIESZ SIĘ PO SWOJE OH! 
Przyjdź do salonu na Wyprzedaż OH! i sprawdź atrakcyjne ceny 
modeli Opla. A jeśli mało Ci będzie OH!, to mamy dla Ciebie komplet 
kół zimowych za 999 zł. Masz czas tylko do 24 października. 

W i r  l e b e n  A u t o s .  

W i r  l e b e n  A u t o s .  

o p e l s e r w i s . p l  

PROMOCYJNA OFERTA: 

PRZYGOTUJ SIĘ 
NA BEZPIECZNĄ JESIEŃ. 
Atrakcyjne ceny w Autoryzowanych Serwisach Opla. 
Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. 

JESIENNY SERWIS OPLA 

Wymiana oleju syntetycznego z filtrem 

Wymiana oleju półsyntetycznego z filtrem 

Wymiana rozrządu 1.6 benzyna 

Wymiana rozrządu 2.0 CDTi 

Dezynfekcja klimatyzacji 

1 9 9  z ł  brutto 

1 2 9  z ł  brutto 

7 9 9  z ł  brutto 

8 9 9  z ł  brutto 

7 9  z ł  brutto 

Auto Słupsk 
ul. Szczecińska 58 

76-200 Słupsk 
Telefon: 59 848 19 42 

www.autoslupsk.com.pl 
Podane ceny sq cenami  rekomendowanymi i zawierają podatek  VAT. 

Promocja dotyczy samochodów osobowych marki  O p e l  i obowiązuje  w Autoryzowanych Serwisach O p e l  d o  d n i a  31.12.2015 r. lub  d o  wyczerpania d a n e g o  produktu. 
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Za Fornalilca 
w życiu by nie 
wpadło... 
Bohater Glik, prześladowca Long, ryzykant 
Boniek, odkurzony Sebastian i Światowy 
Festiwal Młodzieży na Kubie, czyli alfabet 
eliminacji Euro 2016. Na poważnie i nie całkiem 

Piłka nożna 

Hubert Zdankiewicz 
redakcja@polskatimes.pl 

A jak  Arkadiusz 
Milik. „Synek trenera", jak złośliwie komen
towali przed rozpoczęciem eliminacji co po
niektórzy, sugerując, że dostaje powołania 
tylko ze względu na to, że to grał wcześniej 
u Nawałki w Zabrzu. Napastnik Ajaksu szyb
ko jednak zamknął usta krytykom. Gol 
z Niemcami, gol ze Szkocją, otwierające - wy
baczcie kolokwializm - trafienie w meczu 
z Gruzją w Warszawie. W dodatku Milik nie 
tylko zdobywał w tych eliminacjach bramki 
(w sumie sześć). Ma również na koncie sześć 
asyst, w tym fantastyczną w Glasgow. 

Bjak tomek 
Zbigniew. Prezes PZPN zaryzykował, powie
rzając kadrę Nawałce. Mówiło się, że nowy 
selekcjoner zawdzięcza nominację bardziej 
względom osobistym niż merytorycznym, 
bo przed laty grał razem z Bonkiem w repre
zentacji Polski. Jak na razie (pisząc to, nie zna
łem wyniku meczu z Irlandią w Warszawie) 
wygląda jednak na to, że był to strzał w dzie
siątkę. Nawet jeśli jest trochę prawdy (bo jest) 
wstwierdzeniu, żereprezentaęjaNawałkinie 
gra wcale dużo lepiej niż za kadencji jego po
przednika. Jak mawiał Napoleon Bonapar
te: „Od dwóch dobrych generałów wolę jed
nego, który ma szczęście" (patrz pod „Z"). 

Cjak kłiybohater 
Gdyby zapytać kibiców obohaterów tych eli
minacji,wymienią wpierwszej kolejności Ro
berta Lewandowskiego i Milika, później Woj -
decha Szczęsnego i Sebastiana Milę. Słusz
nie, jednak w ich cieniu fantastyczną robotę 
wykonał Kamil Glik. To on trzymał wryzach 
naszą obronę. To on strzelił pierwszą bram
kę Gruzji w Tbilisi. To on wreszcie wykazał 
się iście włoskim (tak to ujął w pomeczowym 
komentarzu były reprezentant Polski Dariusz 
Wdowczyk) cwaniactwem, wymuszając faul 
Matta Ritchiego w 94. minucie meczu w Glas
gow. Chwilę później... (patrz pod „D"). 

Chwilę później Robert Lewandowski trafił 
„prosto na szczyt listy oprawców Tartanowej 
Armii", jak to ujął obrazowo miejscowy dzien
nik „The Scotsman". Wyrównując na 2:2, bia-
ło-czerwoni pozbawili rywali szans nawet 
na trzecie miejsce w grupie i udział w bara-
żach. Dramatyczną końcówkę oglądaliśmy 
również w marcowym meczu z Irlandią 
w Dublinie (patrz pod „L"). 

Ejak  2n m 
Polański. O ile rezygnację Nawałki z Ludovica 
Obraniaka, Damiena Perquisa czy Sebastia
na Boenisćha można wytłumaczyć nie tylko 
chęcią pozbycia się „farbowanych lisów", 
0 tyle akurat piłkarz Hoffenheim mógłby się 
w obecnej formie naszej kadrze przydać 
1 można tylko spekulować, jak groźny duet 
stworzył by w środku pola z Grzegorzem 
Krychowiakiem. Niestety najpierw Polański 
palnął do mediów, że treningi u Nawałki są 
jakujuniorów, a później oświadczył, że u te
go selekcjonera już nie zagra. Nie pomogła 
nawet wizyta Nawałki w Niemczech. 

FjakFaken! 
„Faken! Zapisz to!" Zarejestrowana przez mi
krofony Canal + odzywka Nawałki do asy
stenta (w trakcie meczu Górnika) to już kla
syka. Podobnie jak: „Ja nie jestem miękkim 
di... robiony" Franciszka Smudy (wypowie
dziane notabene w rozmowie z „Polska The 
Times"). Można tylko żałować, że nikt nie 
postawił bliżej mikrofonów w końcówce me
czu z Gruzją w Warszawie, gdy Lewandow
ski ustrzelił hat tricka w cztery minuty... 

Gjak araym siebie  
Z Irlandią w Dublinie i Szkocją w Glasgow te
oretycznie graliśmy na wyjeździe. W prakty
ce nasi kibice (Polak potrafi) zakupić w du
żych ilościach wejściówki na sektory dla go
spodarzy, przez co chwilami faktycznie moż
na było odnieść wrażenie, że gramy u siebie. 
Po golu Lewandowskiego ze Szkocją za bra
mką Davida Marshalla zapłonęły nawet do
brze znane z polskich stadionów race. 

HjakMsfeoffyonezwycię^iro 
Próbował Kazimierz Górski. Próbował Fran
ciszek Smuda - jemu akurat prawie się uda
ło, bo gdyby w ostatniej minucie meczu 
w Gdańsku Jakub Wawrzyniak nie poślizg
nął się we własnym polu karnym, pierwsze 
zwycięstwo nad Niemcami świętowaliby
śmy w e  wrześniu 20llr. W sumie chyba jed-
naklepiej, że udało się to trzy lata później, bo 
pokonaliśmy aktualnego mistrza świata. 
W dodatku w meczu o punkty. 

IjakinnowacyjBość 
Zrobienie z Macieja Rybusa lewego obrońcy 
nie było autorskim pomysłem Nawałki, ale 
to właśnie on odważył się wprowadzić go 
w życie na dłuższą metę. Na razie z całkiem 
dobrym skutkiem, choć akurat mecz ze Szko
cją nie był najlepszym występem w kadrze 
byłego piłkarza Legii Warszawa. Kto wie, czy 
innowacyjności obecny selekcjoner nie nau
czył się, pracując u boku Leo Bennhakkera 
(patrz „T"), który swojego czasu przekwalifi
kował Dariusza Dudkę na z lewego obrońcy 
na defensywnego pomocnika. 

B «drio 
R 

do mistrzostw Europy 
po dwa najlepsze ze
społy w każdej grupie 
oraz jeden zespół 
z trzeciego miej
sca z najlepszym bi
lansem punktowym 
i bramkowym 

sklasyfikowane 
na trzecich miejscach 
(w sumie osiem). 
Utworzą cztery pary 
barażowe. Zwycięzcy 
każdego dwumeczu 
również zagrają 
w przyszłym roku 
na turnieju we Francji 

Jjakjgdnaala  decyaja 
0 ile pomysł Nawałki, by przekazać kapitań
ską opaskę Lewandowskiemu, rozumiemy 
w stu procentach, o tyle sposób, w jaki zosta
ło to załatwione, już niekoniecznie. Mówie
nie Kubie Błaszczykowskiemu, że otrzy
ma powołanie, o ile na samym początku 
zgrupowania publicznie stwierdzi, że nie roś
ci już sobie pretensji do tej funkcji było -
w najlepszy^ razie - nietaktem. I całe szczęś
cie, że ten nie poszedł w ślady Polańskiego. 

K j a k  toha 
Ale nie ten powyżej. Chodzi o Światowy Fe
stiwal Młodzieży krajów socjalistycznych, 
na Kubie (w1978r.). Nawałka został włączo
ny odgórnie w skład polskiej delegacji (byli 
w niej też m.in. Mirosław Hermaszewski 
1 Maryla Rodowicz i w efekcie przez miesiąc 
nie trenował. Po powrocie od razu wrócił 
na boisko i zaczęła się u niego plaga kontuzji 
(pytających, co to ma wspólnego z elimina
cjami Euro 2016, odsyłamy pod „N"). 

LjakLong 
Shane Long. To właśnie ten piłkarz napsuł 
nam najwięcej krwi w tych eliminacjach. 
Gdyby nie jego bramki w meczach z Polską 
i Niemcami (oba w Dublinie), pewni awansu 
bylibyśmy już dawno temu. 

Njak  lapepszy trener 
Nawałka to podręcznikowy przykład, że 
można mieć talent, być pracowitym, dobrze 
się prowadzić, a jednak nie zrobić kariery, bo 
na przeszkodzie stanie zwykły pech (patrz 
„K"). No ale nie ma tego złego... Jak mawiał 
słynny Duńczyk Sepp Piontek, najlepszymi 
trenerami są właśnie niespełnieni piłkarze 
i na razie to się sprawdza. 

Mjakmoda  
Mówisz „bezrękawnik" - myślisz „Nawałka". 
Strój selekcjonera doczekał się nawet włas
nego konta na Twitterze, abezrękawnikino-
szą dziś również trenerzy reprezentacji mło
dzieżowych. Jeśli odniesiemy sukces na Euro 
2016, zacznie je pewnie nosić pół Polski. 

O j a k  Klk iyde  
Nawałka miał w tych eliminacjach nosa 
do wynajdywania piłkarzy przydatnych ka
drze. Niektórych promował (patrz „A"), in
nych z kolei... odkurzał (patrz „S"). 

Pjakpieraia 
Za awans na Euro. Według najnowszych in
formacji będzie to 10-12 min zł do podziału 
na zespół (pierwotnie miało być osiem). 

R j a k  egularnosc 
Kluczem do sukcesu nie było w tych elimi
nacjach tylko zwycięstwo nad Niemcami 

w Warszawie (patrz „H"), tylko regularność, 
z jaką punktowaliśmy grupowych słabeuszy 
Gibraltar i Gruzję (z którą punkty straciła 
Szkocja). Wpoprzednichlatachróżnie z tym 
bywało (np. w eliminacjach MŚ 2014) i w efe
kcie na koniec graliśmy z nożem na gardle. 

SjakSebastianiSławomir 
Mila i Peszko. Jednego i drugiego Nawałka 
wyciągnął niemal jak sztukmistrz królika 
z kapelusza, bo wydawało się, że ich czas 
w kadrze minął bezpowrotnie (zwłaszcza 
w przypadku Mili). Efekty? Jeden strzelił go
la Niemcom (później Gruzji), a drugi Irlandii. 

T j a k  trener asystent 
To już co prawda odległa przeszłość, niem
niej staż u Leo Beenhakkera (był w sztabie 
na Euro2008) na pewno przydał się Nawałce, 
gdy samodzielnie objął kadrę (patrz „I"). 

U j a k  
Długi czas mieliśmy szczęście w tych elimi
nacjach. Niestety w ostatnim meczu z Irlan
dią w Warszawie wypadli nam ze składu 
Milik, Rybus i Tomasz Jodłowiec. 

W j a k  /arszawa 
Decyzję PZPN, by wszystkie mecze o punkty 
nasza kadra rozgrywała w stolicy, nie wszy
scy przyjęli z zadowoleniem, ale na razie trud
no z nią polemizować. A i Stadion Narodowy 
przestał nam się w końcu kojarzyć z basenem 
i nieudanymi finałami Euro 2012 i przegrany
mi eliminacjami do mundialu w Brazylii. 

XjakXMem 
Patrząc na to, co wyprawia tej jesieni Robert 
Lewandowski, można odnieść wrażenie, że 
faktycznie dysponuje nadprzyrodzoną mo
cą. A co najważniejsze, trafia w końcu do siat
ki nie tylko w Bayernie i nie tylko w meczach 
z rywalami pokroju Gibraltaru czy Gruzji. 
Strzelił już również Niemcom i Szkotom. 

Z jak... Ftoraalika 
To tak na koniec a propos wspomnianego 
już szczęścia Nawałki... - Mogę ci przynieść 
jutro płyty z ostatnimi meczami za Fomatika 
i sam zobaczysz, który zespół grał lepiej - rzu
cił w pewnym momencie zwolennik tej teo
rii, gdy w końcówce meczu ze Szkocją roz
gorzała dyskusja na ten temat w naszej re
dakcji. Po trafieniu Lewandowskiego w 94. 
min przez newsroom przetoczył się wrzask 
jego adwersarza: „WIDZISZ, ZA FORNALIKA 
W ŻYCIU BY NIE WPADŁO"! 

A tak już całkiem poważnie, to poprzed
ni selekcjoner też dołożył cegiełkę do ostat
nich sukcesów. To za jego kadencji debiu
tował w kadrze Milik, a jej ważnymi ogni
wami stali się Glik i Krychowiak. # 
©O 

• Adam Nawałka objął kadrę jesienią 2013 r., zaraz po przegranych eliminacjach do mundialu w Brazylii 
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Promocja P a r t n e r  l o t e r i i  F r a n c i s z e k  D u b n i c k i  
S p .  z o . o .  
K o s z a l i n  

u l .  G n i e ź n i e ń s k a  8 1  
t e l .  9 4  3 4 7 - 1 4 - 2 0  

Jak grać w loterii? 
• 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 3 0 0  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 
• i  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. 8 0 0  2 0  35 35 
lub 9 4  347 35 37 (w godz. 9 - 1 2 ) .  

WYGRAJ 
AUTO 

Piątek, 16.10.2015 r. Kupon nr 7 /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. 

Z prenumeratą 
po cenne nagrody 

Spróbuj szczęścia, z prenumeratą szanse na wygraną są większe! 

E w a  Kuczyńska-Gałach 

ewa.kuczynska@polskapress.pl 

Dokładnie tydzień temu wystar
towaliśmy z nową loterią o naz
wie „Wygraj auto z Głosem". Wiel
kie emocje oraz wspaniałe nagro
dy czekają na wszystkich naszych 
Czytelników. Mamy do rozdania 
przede wszystkim wspaniałe sa
mochody marki Dacia. Oprócz sa
mochodów na swoich właścicie
li czekają nagrody dodatkowe. 
Wartość całej puli nagród wyno
si ponad 203 tysiące złotych! 

Zagraj z nami, to proste! 
Każdy z Was może przyłączyć się 
do zabawy w dowolnym mo
mencie. Wystarczy, że zbierzecie 
przynajmniej jeden zestaw dzie
sięciu kuponów ukazuj ących się 
codziennie w gazecie. W każdym 
zestawie wystarczy wypełnić 
i podpisać przynajmniej jeden 
kupon, nie zapominając jedno
cześnie dopisać na kopercie naz
wy naszej loterii. 

Prenumeratorzy 
otrzymują więcej 
Zawsze staramy się docenić naj
wierniejszych Czytelników, któ

rzy z „Głosem" są związani na co 
dzień. Nie inaczej jest i tym ra
zem. Dla wszystkich obecnych 
i przyszłych Prenumeratorów 
mamy prezent. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, podczas 
trwania loterii, wszyscy Prenu
meratorzy naszej gazety otrzy
mają dodatkowe pięć kart lote
ryjnych, które zwiększają szan
se na wygranie cennych nagród. 
Ci, którzy aktualnie korzystają 
z oferty prenumeraty, karty te 
otrzymali wczoraj. Pięć kart lote
ryjnych to równowartość pięć

dziesięciu wydań codziennych 
gazety. To pięć losów, które 
w każdym losowaniu walczą 
0 nagrody dla Was. 

Jak zamówić prenumeratę? 
Nie zastanawiajcie się dłużej 
1 już dziś zamówcie prenumera
tę „Głosu". Jęsteście zaintereso
wani prenumeratą pocztową 
na listopad? Możecie ją zamówić 
w dowolnej placówce Poczty 
Polskiej lub u swojego listono
sza. Zamówienia przyjmowane 
są tylko do wtorku! Jeśli, nato

miast cenicie sobie świeże infor
macje już z samego rana, skorzy
stajcie z naszej oferty prenume
raty porannej, którą zamówicie 
dzwoniąc pod numer tel. 80020 
35 35 lub 94 347 35 37. Czekamy 
od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 9.00-12.00. Nato
miast, jeśli chcecie, żeby nasz 
pracownik skontaktował się 
z Wami wyślijcie SMS o treści 
GLOSPRENUMERATA na nu
mer tel. 71321. Kosza SMS-a to 
1,23 zł z VAT. Na pewno oddzwo-
nimy. • 

przypadku dodatkowych pytań zadzwoń na bezpłatny W 
numer telefonu: 800 20 35 35, lub na numer 94 347 35 37. 

PRENUMERATORA 

A PRENUMERATA 

vPORANNA 
PRENUMERATA rfkPI  

• POCZTOWA W Tl 
PRENUMERATA 

ECZKOWA 
Obszar doręczenia 

GŁOS 
POMORZA 

G o d z i n y  doręczenia 

Doręczenia w s o b o t y  

G d z i e  m o ż n a  z a m ó w i ć  

D o  k i e d y  m o ż n a  

z a m ó w i ć  

C e n a  p r e n u m e r a t y  
n a  l i s t o p a d  

K o s z a l i n ,  K o n i k o w o ,  N o w i e  Biel ice,  S t a r e  

Biel ice,  K r e t o w i  n o ,  B o n i n ,  Stoisław,  Niekłonice,  

Mie lno,  U n i e ś c i e ,  Mścice,  S i a n ó w ,  Białogard 

S ł u p s k ,  K o b y l n i c a ,  S i e m i a n i c e ,  U s t k a  

S z c z e c i n  (oś.  Z d r o j e ,  o ś .  M a j o w e ,  

o ś .  S ł o n e c z n e ,  K i j e w o ,  D ą b i e ,  P o g o d n o ,  

R u m i e ń c e  

D o  g o d z .  7:00 

T A K  

u d o s t a w c y  l u b  p o d  n u m e r e m  

8 0 0  2 0  35 35 

do 29 października 

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

byłe  w o j .  k o s z a l i ń s k i e  

byłe  w o j .  s łupskie  

byłe  w o j .  s z c z e c i ń s k i e  

z g o d n i e  z p l a n e m  c h o d ó w  

l istonosza 

NIE 

u l istonosza l u b  w urzędzie 

p o c z t o w y m  

do 20 października 

37 Zł (oszczędność 20,80 zl) 

byłe w o j .  k o s z a l i ń s k i e  

byłe  w o j .  s łupskie  

byłe  w o j .  s z c z e c i ń s k i e  

o d b i ó r  osobisty  w kiosku 

o d o w o l n e j  porze  d n i a  

T A K  

k i o s k / s k l e p  R U C H U  

do 23 października 

4 5  Z ł  (oszczędność 1 2 , 8 0  zł) 
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Zdrowe i luksusowe życie polskich 
Beckhamów, czyli Lewandowskich 
Jeszcze kilka lat temu o Ani nie 
słyszał nikt. Wszystko zmieniło się, 
kiedy zaczęła spotykać się 
z piłkarzem. Dziś Anna 
Lewandowska nie chce być 
tylko znaną żoną znanego męża 
Agnieszka Krystek 
redakcja@prasa.gda.pl 

R obert i Anna Lewandow
scy to najnowsi polscy 
Beckhamowie: młodzi, 
piękni i bogaci. Zawsze 
się wspierają. Każdego 
dnia udowadniają, że są 

wzorem małżeństwa. 
Robert, zawodnik Bayernu Monachium 

i jeden z najbardziej znanych na świecie 
polskich piłkarzy. We wrześniu podczas 
meczu Bayernu Monachium z VfL 
Wolfsburg strzelił pięć goli w zaledwie dzie
więć minut, w kolejnym - z Borussią 
- strzelił trzy gole, a w czwartek otworzył 
golem mecz reprezentacji ze Szkocją i go
lem go zakończył. 

Po meczu z Wolfsburgiem Anna zasu
gerowała, że ten wyczyn to zasługa śnia
dania, jakie podała mężowi. Bo żona Ro
berta jest specjalistką od żywienia. Sport 
też nie jest je j  obcy. Lewandowska to 
karateczka. 

Ach, c o t o b y ł z a ś l u b  
Jeszcze kilka lat temu o Annie nikt nie sły
szał, mimo że odnosiła duże sukcesy w ka
rate. Wszystko zmieniło się, gdy zaczęła 
spotykać się z Robertem. 

- Nasze pierwsze spotkanie było zabaw
ne. Robert myślał, że gram w tenisa albo 
tańczę w balecie. Kiedy się dowiedział, że 
trenuję karate, z początku nie uwierzył. Po
wiedział mi, że ma na imię Andrzej. Wie
dzieliśmy jednak, że każde z nas uprawia 
sport, bo byliśmy już na studiach na AWF, 
gdzie trzeba coś ćwiczyć - opowiadała An
na w wywiadzie dla „Vivy". 

- Pamiętam, że zobaczyłem piękną 
blondynkę - dodał w tym samym wywia
dzie Robert. - Byłem zaskoczony tym ka
rate, ale koniecznie chciałem się choć raz 
jeszcze spotkać z tą interesującą dziew
czyną. 

Para wzięła ślub w czerwcu 2013 r. Było 
to duże wydarzenie. Pogoda dopisała, 
a ślub odbył się w blasku fleszy. Państwo 
młodzi podjechali pod kościół pięknym 
oldtimerem. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się m.in. koledzy Lewandowskie
go z boiska. 

Ślub długo utrzymywany był w tajemni
cy, podobno nawet goście do ostatniego 
momentu nie wiedzieli, gdzie odbędzie się 
uroczystość. Anna wyznała „Vivie", że ślub 
był dla niej bardzo ważny. 

- Ślub na pewno zbliża - podkreśliła Le
wandowska. - Dla mnie jako katoliczki ma 

• Anna i Robert pobrali się ponad dwa lata temu. Od tamtej pory są najgorętszą parą sportu 

wielkie znaczenie. Jest wyjątkowy, na całe 
życie, jednoczy i tworzy rodzinę. Po ślubie 
poczułam, że rzeczywiście jesteśmy dwoj
giem ludzi, którzy rozumieją się bez słów, 
którzy żyją dla siebie wzajemnie, wspiera
ją się na każdym kroku. Wystarczy jeden 
gest Roberta, jeden ruch i ja już wiem, o co 
mu chodzi. Myślę, że to właśnie ślub daje 
ludziom takie niezwykłe zbliżenie. 

Po ślubie Ania zaczęła podbijać salo
ny. Stała się prawdziwą gwiazdą. Zdoby
wa fanów urokiem i uśmiechem, jest au
torką niezwykle popularnego błoga 
lifestyle'owego. 

Obiad zaczyna o d  deseru  
Internetowi hejterzy zarzucają jej, że robi 
karierę dzięki mężowi. Ania reklamowała 
razem z Robertem sieć telefonii komórko
wej, pojawia się na kanapach telewizji śnia
daniowych, prowadzi błoga Healthy Plan 
by Ann, w którym udziela porad żywienio
wych i sportowych. Aktywnie udziela się 
też na portalach społecznościowych. Nie 
wszystkie jej pomysły się podobają. Kiedy 
policzono, że polecana przez nią kuracja 
sokiem oczyszczającym kosztuje 700 zł ty
godniowo, w Internecie zawrzało. Ona jed
nak nie zraża się hejterami internetowymi. 
Jest dumna ze swojego błoga. 

Ostatnio na swoim profilu inter
netowym zamieściła nagranie, w którym 
mówi, że jest spełnioną kobietą i sportow

cem, a jej pasją jest motywowanie i inspiro
wanie innych do tego, aby zadbali o swoje 
zdrowie. 

- W pewnym momencie znajomi zau
ważyli, że razem z mężem odżywiamy się 
nieco inaczej. Na przykład obiad zaczyna
my od... deseru - opowiada w wywiadzie 
dla „Gali". - Koleżanki zaczęły dopytywać, 
dlaczego jemy tak, a nie inaczej, jakie ćwi
czenia wykonywać na daną partię mięśni 
i jak efektywnie ćwiczyć. Tych pytań było 
coraz więcej. Poprosiły mnie, żebym zgro
madziła swoje porady w jednym miejscu, 
postanowiłam więc założyć blog. Zastana
wiałam się, jak go nazwać i wymyśliłam: 
Healthy Plan by Ann. Uruchomiłam blog, 
gdy Robert grał w Borussii Dortmund. 
Na początku w ogóle nie zakładałam, że bę
dzie tak popularny, wrzucałam posty ano
nimowo. Z czasem jednak ludzie dowie
dzieli się, że to właśnie ja go prowadzę. 

W tym samym wywiadzie Ania opisa
ła, jak wygląda jej dzień. - Budzę się wcześ
nie, między 6.30 a 7.30, bo szkoda mi dnia 
na spanie. Zaczynam od szklanki ciepłej 
wody z cytryną - wyznała. - Później piję 
gotowaną kawę z przyprawami: kar damo-
nem, cynamonem, imbirem i goździkami 
- ma właściwości zdrowotne, działa 
rozgrzewająco i dodaje energii na wiele go
dzin. Następnie jem ciepłe śniadanie: ow
siankę na wodzie lub kaszę jaglaną ze star
tą gruszką i orzechami. Zawsze staram się 

rano zrobić trening karate albo funkcjonal
ny, czyli taki, który imituje ruchy, jakie wy
konujemy na co dzień. Zamiennie z tymi 
treningami biegam. Poranna aktywność 
dodaje mi energii na cały dzień. Po tych 
wszystkich moich rytuałach siadam 
do pracy - zajmuję się blogiem, odpisuję 
na setki mejli. Wieczorami odbywam dru
gi trening. Często też przebywam na zgru
powaniach kadry. 

Nie wstydzą s ię  p ien iędzy  
W wywiadzie dla „Plejady" Ania przyzna
ła, że zdaje sobie sprawę z tego, że wzbu
dza zainteresowanie mediów, ponieważ 
ma męża piłkarza. 

- Mam tego świadomość. Ale ja mam 
swoją pracę, swój sport i to jest dla mnie 
najważniejsze - zapewnia. - Dostaję dużo 
różnych propozycji, ale staram się podcho
dzić do nich rozważnie. Show-biznes i sport 
zaczynają się w pewnym sensie mieszać, 
ale widzę w tym więcej pozytywnych 
aspektów niż negatywnych. Ludzie szuka
ją na przykład swoich idoli sportowych 
i wzorują się na nich. Dzięki temu żyją zdro
wo i aktywnie - to bardzo dobre zjawisko. 

Ania i Robert na brak pieniędzy nie mo
gą narzekać. W mediach pojawiła się nie
dawno informacja, że para lata helikopte
rem po bułki. Chociaż Ania tę wiadomość 
zdementowała, to nie wszyscy jej  uwie
rzyli. W wywiadzie dla „Gali" Lewandow
scy zapewniają, że rozsądnie podchodzą 
do pieniędzy. Sportsmenka zdradziła, że 
nikt nie może zarzucić jej, że związała się 
z „Lewym" dla bogactwa, ponieważ gdy 
się poznali, piłkarz grał w Zniczu 
Pruszków. 

Jakiś czas temu media obiegła informa
cja  ̂że Lewandowscy kupili sobie piękny 
dom na Mazurach. Willa ma 400 m, base
ny, siłownie i korty tenisowe. Paparazzi śle
dzą też wakacje Ani i Roberta. W tym roku 
para spędziła urlop na ekskluzywnym jach
cie, pływając u wybrzeży Hiszpanii. Anna 
zadbała, by był to aktywny wypoczynek. 
Para jeździła na nartach wodnych, skute
rach i skakała do wody z trampoliny. 
Na portalu społecznościowym można by
ło zobaczyć kilka zdjęć Ani w strojach ką
pielowych. Lewandowska chwaliła się 
umięśnionym brzuchem. 

W jednym z wywiadów powiedziała: 
„Nauczyłam się nie wstydzić tego, że zara
biamy pieniądze (...). W Polsce ludziom pie
niędzy się zazdrości, w Niemczech z kolei 
podziwia się tych, którym się powiodło". 

Ostatnio algorytm, stworzony przez 
CIES Football Observatory, wyliczający 
wartość rynkową najlepszych piłkarzy 
na świecie, określił, że Robert Lewandow
ski jest wart 44 min euro. A niebawem mo
że być dużo droższy. 

Jednak Lewandowscy spędzają wolny 
czas nie tylko na luksusowych jachtach. 
Uwagę mediów przyciągnęła ostatnio tra
dycyjna impreza piłkarzy Bayernu 
na święcie piwa Oktoberfest w Mona
chium. Z okazji tego wydarzenia Lewan
dowskich można było zobaczyć w trady
cyjnych bawarskich strojach. Piłkarz ubra
ny był w krótkie spodenki i białe podko-
lanówki, a jego żona w dziewczęcą, roz-
kloszowaną sukienkę, którą założyła 
na białą bluzkę. • 
©® 
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Odgadywane wyrazy zaczynają się 
literami podanymi wdiągramie. Li
tery w polach z kropką, czytane 
rzędami, utworzą rozwiązania 
W przypadkowej kolejności: 
- ekran za klawiaturą lub czasopismo 
urzędowe, 
- usługiwał jaśnie panu we dworze, 
- prowadzi rokowania między zwaś
nionymi stronami, 
- źródło wiedzy policji łub... turystów. 

- wziernik do oglądania środka brzu
cha, 
- stały oddział wojska stacjonujący 
wmieście, 
- śpiewa arię „Szumią jodły na gór 
szczycie", 
- najmniejsza cząstka mowy, 
- stopień czcionki drukarskiej równy 
7 punktom typograficznym, 
- film dla widzów o mocnych ner
wach. 

M 

ł* • • 

A 

W diagramie ujawniono jedyną 
spółgłoskę M. Litery czytane 
wzdłuż przerywanej linii utworzą 
rozwiązanie. 
-ze starostą na czele, 
- zapisana w kalendarzu, 
- nauczyciel języka obcego na uczel
ni, 
-otwór w kanistrze, 
- wczesna odmiana marchwi, 
- zacięcie krasomówcze, 
- autor powieści „Chłopcy z Placu 
Broni". 
- zimowy pojazd dla dzieci, 
- występ jednego artysty. 

Krzyżówka panoramiczna 
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 utworzą rozwiązanie - myśl Talesa. 

Krzyżówka z aktorem 

W oznaczonym rzędzie powsta
nie imię i nazwisko aktora, zaś li
tery z pól ponumerowanych do
datkowo od Ido 12 utworzą tytuł 
filmu zjego udziałem. 
Poziomo: 
I) mądry lub głupi dla gramatyków, 
7) uroczyste poświęcenie kościoła, 
ołtarza, 
8) słodka wydzielina mszyc, 
II) farba wodna, 
15) kogoś z kwitkiem, 
16) owoc o omszonej skórce, 
17)?, 
23) w rękach manifestantów, 
24) ptak z rodziny gołębiowatych, 
25) wychwyt kotwiczny w zegarku. 
29) dokładane do kominka, 
31) kretynizm, skrajna głupota, 
32) wśród śpiewaczek. 
Pionowo: 
1) zostaje za żeńcem. 
2) zakryty ściek na dnie statku, 
3) wydobywana w okolicach Lubina, 
4) rejon wyborczy, 
5) trzecia zmiana potocznie, 
6) matka źrebaka. 
9) upominki od świętego Mikołaja. 
10) port przy ujściu Wieprzy do Bał
tyku. 
12) składany na grobie, 
13) wagon z miejscami sypialnymi, 
14) ostre buraczki z chrzanem, 
17) imię bohaterki „Wojny i pokoju". 
18) naczynie kojarzone z herbatą, 
19) włoska potrawa z makaronu 
w postaci szerokich pasków. 
20) obóz cygański. 
21) pracownia artysty wizualnego, 
22) podium dla piosenkarki. 
26) siedziba aniołów, 
27) duży port w zachodniej Turcji, 
28) pewność siebie, śmiałość, 
29) cukierek w ruloniku. 
30) siłowy sposób montażu. 

t t i g o g r y f  

Litery wpoladizkropką. czytane 
kolumnami, utworzą rozwiąza
nie-imię i nazwisko satyryka. 
1) przyrząd do usuwania zbędnego 
owłosienia, 
2) broń na grubego zwierza, 
3) bada język i kulturę ludów nadbał
tyckich, 
4) monety o małej wartości, 
5) łodyżka z kwiatem lub owocem. 
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Literywkołorowych polach, czyta
ne rzędami, utworzą rozwiązarie-
tytułserialu. Prawoskrętnie(od 
polazkreską): 
1) omijane dzięki obwodnicy, 
2) piękna, uwielbiana kobieta, 
3) Luc. reżyser kultowego filmu „Le
on zawodowiec". 

4) kłopot baby kupiony na targu, 
5) miała potężną siłą we włosach, 
6) szkodnik ziemniaków, 
7) łatwo traci panowanie nad sobą. 
8) obraz o tematyce morskiej, 
9) odgłosy w chorym sercu, 
10) masowa choroba zakaźna, 
11) miasto w Małopolsce. 

Krryżówka-szyfr 

u 10 8 9 2 
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6 14 12 13 7 

3 1 

Litery z pól od 1 do 14 utworzą 
rozwiązanie. 
Poziomo: 
11) kropeczki na twarzy, 
6) oznaka władzy marszałka sejmu. 
Pionowo: 
12) Marsowe w Paryżu, 
2) Andrzej lub Iwan, byli piłkarze pol
skiej kadry. 
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284 firmy wzięły dotychczas udział we wszystkich edycjach plebiscytu Nasze 
Dobre z Pomorza. W tym czasie kapituła przyznała 23 znaki jakości. Czytel
nicy oddali na swoich faworytów ok. 100 tys. głosów. 

Nasze dobre 

Młoda siła na rynku 
@ BestProfit Nieruchomości to młoda firma założona przez doświadczonych i zaangażowanych w swoją 
pracę doradców. 

Plebiscyt 

Aleksandra Chacińska 
aleksandra.chacinska@polskapress.pl 

- Naszą siłą je s t  wykorzystanie 
wiedzy,  którą z d o b y w a l i ś m y  
przez 13 lat pracy. Temat sprze
daży nierudiomości w r a z  z po
średnictwem w udzielaniu kre
dytów  t o  dla n a s  codzienność -
m ó w i  Katarzyna Kwiatkowska, 
BestProfit Nieruchomości. 
BestProf i t  Nieruchomości  
współpracuje  z wie loma ban
k a m i .  Doradcy d l a  s w o j e g o  
klienta dopasują indywidualną 
ofertę  kredytową - odpowied
nią d o  zdolności f inansowych. 
Jeśli chcesz kupić działkę, prze
budować dom, sprzedać/wyna
j ą ć  nieruchomość - BestProfit 
Nieruchomości ułatwi ci pro-

• 2  
# Młoda siła w nieruchomościach! - Swoje doświadczenie przekładamy na oferowane usługi, które w łatwy sposób pozwalają nam 
ocenić potrzebę klienta i pokierować odpowiednią drogą - mówi Katarzyna Kwiatkowska 

ces finansowania przedsięwzię
cia, kompletowania dokumen
t ó w  i szukania fachowców. Po
mogą przebrnąć przez żmudny 
proces ogólnobudowlany, pra
ce  adaptacyjne czy moderniza
cyjne.  
T w o j a  n i e r u c h o m o ś ć  c i ą g l e  
niesprzedana? BestProfit Nie
ruchomości szukając  innowa
c y j n y c h  tectinik s p r z e d a ż y  
w p r o w a d z i ł  u s ł u g ę  H o m e  
Staging, polegającą n a  przygo
t o w a n i u  n ie ruchomośc i  
d o  sprzedaży  b ą d ź  d o  w y n a j 
m u .  Cel j e s t  jeden, tak  przygo
tować  nieruchomość d o  sprze
d a ż y  b y  zainteresować nią j a k  
największą liczbę oglądających. 
Dzięki w y k o r z y s t a n i u  H o m e  
Staging przyspieszamy sprze
d a ż  l u b  w y n a j e m  z a  możliwie 
najwyższą c e n ę . #  
©® 
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Ścieżka ekologiczna dla młodych i dorosłych 
W Zakładzie Zagospodarowania 
Odpadów „Czysta Błękitna Kra
ina" Sp. z 0.0. w Czarnówku od 
dnia 12.05.2015 r. funkcjonuje 
nowo otwarta ścieżka ekologicz
na, która ma służyć poszerzeniu 
wiedzy na temat ekologii przez 
dzieci, młodzież i dorosłych. 
Projektu był wykonywany od 
1.03.2015 r. do 11.05.2015 r. 
Główne cele: 
• Pokazanie drugiego znaczenia 

odpadów 
• Doskonalenie umiejętności 

wykorzystania odpadów w życiu 
codziennym 

• Wyrobienie nawyku poprawne
go segregowania odpadów 

• Uświadamianie dzieci i doro
słych na temat otaczającego ich 
środowiska, uwrażliwianie ich 
na jego potrzeby oraz uczenie 
dbania o niego 

-

Stworzona ścieżka ekologicz
na w pełni wykonana jest przez 
pracowników naszego zakładu. 
Ogrom pracy włożony w po
wstanie tej ścieżki zawdzięczamy 
wspólnej ciężkiej pracy. 

Obiekt stworzony jest głównie 
z surowców wtórnych, celem po
kazania drugiego życia odpadów. 

Wykorzystaliśmy około 700 bu
telek szklanych, 600 butelek pla
stikowych, 130 opon, 1000 płyt CD, 
200 plastikowych zakrętek. 

Z opon wyprodukowaliśmy: 
kwietniki, napis ZZO, żabki, bie
dronki, tor przeszkód. Z butelek 
szklanych: napis ZZO, koniczynę. 
Z butelek plastikowych wytwo
rzyliśmy śmietniki, konia, domek. 
Z opon rolniczych powstały oczka 
wodne. 

^ Dynamiczna 
Firma 

Zakład Zagospodarowania 
Odpadów 
„CZYSTA BŁĘKITNA KRAINA" 
Sp. z o.o. 
Czarnówko 34 
84-351 Nowa Wieś Lęborska 
tel./fax (59) 8624388, 
www.zzo-czarnowko.pl 
psipo.czarnowko@gmail.com 

v ,v -

WlRELAND.  Producent osłon 
śmietnikowych sińce 1968 • 

Bytów 
ul. Szarych Szeregów 10 

wireland.pl 
tel: 59 822 34 42 

http://www.gk24.pl
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Technologie, które zmieniają Region Słupski I 

Jedyna w Polsce Pracownia Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych! 

http://odmatematykidoautomatyki.evenea.pl/ 
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Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym 

Polub nas na Facebook u !  $ |  www.facebook.com/sit.słupsk 

O ! : .  omRon 

Konferencja w In. ż l l U T O  r. w SIT skupiać będzie firmy z branży przemysłowej oraz przedstawicie
li świata nauki z największych uczelni wyższych z województwa Pomorskiego. Stawiamy na połączenie 
wiedzy teoretycznej z praktyka oraz pokazanie, że matematyka obecne jest wszędzie i ma wiele zastosowań 
w przemyśle. 

Zgłoś się już teraz! 

• Jedyna w Polsce wypożyczalnia stanowisk zrobotyzowanych 
• Prowadzenie specjalistycznych szkoleń 
• Stanowisko zaawansowanego systemu wizyjnego 
• Testowanie wydajności 
• Weryfikacja prototypów [prototypowanie! 
• Stanowisko skanera 3D fw tym mobilne) 
• Usługi inżynierii odwrotnej 
• Usługi metrologiczne 
• Usługi projektowe 
• Doradztwo techniczne 

oo wnButma m wtumtyii 23 PAŹDZIERNIKA 2015 

2Wav5 
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Firma Ubojnia Drobiu „Hubart" Piotr i Maria Powęzka 
z siedzibą w Bruskowie Wielkim koło Słupska 
prowadzi swą działalność w za
kresie uboju i sprzedaży drobiu 
od 1991 roku, od 2008 roku swą 
działalność poszerzyła o wędzenie 
elementów drobiowych. W swojej 
ofercie posiadamy wysokogatun
kowe wyroby drobiowe wędzo
ne, bez dodatków zagęstników 
i emulgatorów. Do wyproduko
wania 1 kg wyrobu gotowego 
zużywamy około 1,2 kg mięsa. 
Wędzonki drobiowe sporządzane 
są z jednego kawałka mięsa (piersi 
z kurczaka wędzone, uda z kurcza
ka wędzone, skrzydła z kurczaka 
wędzone) i poddawane peklowa
niu mieszaniną soli i przypraw. Do 
produkcji kiełbas zużywamy mię
so z piesi i udek kurczaka wzboga
cone o mieszaniny przypraw. Wy
produkowane przez nas kiełbasy 
drobiowe i pasztet zawierają 95% 
mięsa drobiowego, nie zawierają 
fosforanów. Są to wyroby o wyso
kiej zawartości białka zwierzęcego 
ok. 20% oraz niskiej zawartości 
tłuszczu od 4 do 10%. Szczególnie 
polecamy osobom na diecie ni-
skotłuszczowej, cukrzycowej oraz 
dzieciom. Wyroby sprzedajemy 
w sklepach firmowych na terenie 
Słupska w Centrum Handlowym 
Manhatan box 204, 240, 257, 
Centrum Handlowym Pod Wie
żą box 32, 37, na Targowisku 
przy ulicy Wolności sklep nr 8-9, 
nr 63. ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW FIRMOWYCH 

nasze DOBRE Oddaj głos na swojego kandydata K i n D  Al 
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PRODUCENT ŻYWNOŚCI - 6 5  lat n a  r y n k u  mmm':/ \ 
SPÓŁDZIELCZA 

tW#m©RłK©NSErM«EN®A1 

j e s t  wołowina na jwyższe j  jakości: 
krucha, delikatna, soczysta, 
posiada wybitne 
walory smakowe 

oraz szczególne 
wartości zdrowotne, 

szybko się smaży 
i gotuje 

http://odmatematykidoautomatyki.evenea.pl/
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K015012436A REKLAMA 
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RADEW ROSNOWO 

% x 

Ś R Ó D M I E J S K I E  O G R O D Y  
OSIEDLE 

Szczecin, ul. Tenisowa 

*K "" 

M A K  D @ M  
tel. 91 45 35 411 G R U B A  D E W B L O P B B S K A  www.makdom.pl 
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S015003290A REKLAMA 

GŁOSUJ N A  NAS! 
Wyślij SMS o treści na 

rcî jostirlen w P o l s C  % 
. * min. 2/3 naturalnego jogurtu 

najwyższej jakości surowców. 

K015012427C 
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RESTAURACJA 

)a/łui wyjedziesz Przyjacielem. 
Przyjedziesz Gościem, 

wiedzie 

Marina Mielno. 
Pensjonat nad jeziorem. 

ul. Bolesława Chrobrego 26 a 
tel. (+48) 666 700 254 

www.marina-mielno.pl 

Jest nad morzem takie miejsce, w którym życie zamienia się w bajkę.... 
Marina Mielno. 

W naszej restauracji Biała Dama doświadczysz kulinarnych wrażeń. 
Spotkania okolicznościowe, Andrzejki, Sylwester, bankiety, wesela, 

komunie, chrzciny. 
CATERING 

Dla Rodzin 

Dla Relaksu 

Dla Biznesu 

Dla Ciebie 

S I Ki.I v\ j i A R M O R I I  
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Miejsce na wesele: „Radew" 
Ośrodek Wypoczynkowy „Radew" w Rosnowie to wyjątkowe miejsce. Do tegorocznej edycji naszego 

plebiscytu Nasze Dobre z Pomorza „Radew" zgłosił organizację wesel 

Plebiscyt 

Joanna Boroń 
joanna.boron@polskapress.pl 

O tytuł Nasze Dobre z Pomo
rza w naszym prestiżowym 
plebiscycie walczy Ośrodek 
Wypoczynkowy „Radew" 
z Rosnowa, który promuje or
ganizację niezapomnianych 
wesel. 

Urokliwe położenie Ośrod
ka „Radew" to jego ogromny 
atut, gwarantujący wypoczy
nek i pobyt w najpiękniejszych 
warunkach. 

Działalność obiektu nie 
ogranicza się przy tym jedynie 
do oferowania gościom nocle
gów. Wykorzystując potencjał 
miejsca ważną częścią działal
ności ośrodka jest organizacja 
wszelkiego rodzaju imprez 
od konferencji, bankietów i fir
mowych spotkań integracyj
nych po uroczystości rodzin
ne, a przede wszystkim nieza
pomniane uroczystości wesel
ne. 

• W ofercie ośrodka wypoczynkowego Radew w Rosnowie jest 
wiele atrakcji kulinarnych i artystycznych, które urozmaicą 
przyjęcie weselne 

P Większa sala. bankietowa, przygotowana jest na 180 osób. To 
tu najczęściej bawią się weselni goście. Wystrój sali zależy 
od oczekiwań młodej pary 

Bazą są dwie wielofunkcyj
ne sale. Mniejsza, restauracyj
na, pomieści ok. 4 0  osób i poz

wala  na przygotowanie im
prez kameralnych. Najczęściej 
organizowane są w niej chrzci

ny, komunie, jubileusze. Do
skonale sprawdzi się też w ro
li sali konferencyjnej. Większa 

sala, bankietowa, przygotowa
na jest  na 180 osób. Wnętrze 
jest jasne, urządzone jak resz

ta ośrodka w eleganckim, cie
płym stylu.  Przygotowanie 
uroczystości weselnej można 
w całości powierzyć obsłudze 
ośrodka, która zgodnie z ocze
kiwaniami i potrzebami mło
dej pary zadba o wystrój i de
koracje sali, stołów, kwiaty, 
detale i pyszne menu. 

W ofercie ośrodka jest wie
le atrakcji kulinarnych i arty
stycznych, które urozmaicą 
przyjęcie weselne. 

Warto wspomnieć, że  
w pobliżu ośrodka znajduje się 
nieduży, ładny kościółek. 
Można się pokusić o organiza
cję całej uroczystości ślubnej 
na miejscu, także w plenerze 
nad jeziorem, zwłaszcza ze  
względu na obszerne zaplecze 
noclegowe. 

W tak romantycznym miej
scu nietrudno o niepowtarzal
ną atmosferę.  Właściciele 
ośrodka podkreślają, że  są 
otwarci na różne pomysły 
i zrobią wszystko, b y  młoda 
para świętowała najważniej
szy dzień w życiu w wymarzo
ny sposób. # 

KO 15012553A REKLAMA 

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

<E> Już od ponad 20 lat 
jesteśmy na Państwa stołach 

'ŁA K zmy za zaufanie 
nieustajq 

uczum 

k • 
Wyroby piekarnicze i cukiernicze. 

BAJGIEL 

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

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:joanna.boron@polskapress.pl
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naszeDOBRE 
K045000437A REKLAMA 

Oddaj głos na swojego kandydata M fYDC/1 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46zł z VAT)0 tfESCI," ! i Ui .  J 4 

KQ15012079A 

V0CANDA 
Sp. z o.o. 

• komunikacyjne 
• błędy medyczne 
• wypadki przy pracy i w rolnictwie 
• inne 

S + 4 8  7 3 5  9 1 1  9 1 2  
www.odszkodowania-vocanda.eu 

nasze DOBRE 
z POMORZA 

Oddaj głos na swojego kandydata k t n D C £  
wyślij SM5 pod nr 72355 (koszt 2,46zł zVAT)0 G1SSGI I l L r . j O  

' i* 

ATMOSFERA 
DOMU 

J BEZPIECZEŃSTWO i 
SZPITALA 

• 

Prywatny Szpital Położniczo-Ginekologiczny w Szaecinie 

a 

i ?  
• . ; y >  

i nasze DOBRE Oddaj głos na swojego kandydata M H D  C C 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46zł z VAT)0 tr6SGl INI V i JJ 

E -transfer p i  
Podróż bez niespodzianek 

Transfery na lotniska 
KOSZALIN - GDAŃSK 
KOSZALIN - GOLENIÓW 

Bezpiecznie, komfortowo 
i na czas 

zAIR-TRANSFER.PL 
dojedziesz z/na lotnisko 

i nie tylko. 

w #=» 

4ransferpi 

Biuro: ul. Krzywoustego 4a/5 
75-064 Koszalin 
Czynne o d  pon. do pt. 8-18 
t e l .  9 4  7 1 1  0 5  1 0  ( P L )  

t e l .  5 1 2  3 7 0  7 7 8  awaryjny czynny 24h na dobę 

e-mail: biuro@air-transfer.pl 

Zaplanuj 
podróż już dzisiaj - kup 

8/LET0M.//VE 
na www.air-transfer.pl 

i skorzystaj 
z atrakcyjnych 

zniżek 

S015003372B REKLAMA 

nasze DOBRE 
D n U 

Oddaj głos na swojego kandydata , . K j n n  C 7  
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46zł zVAT)0 trESCK INUr.j/ 

KING 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.odszkodowania-vocanda.eu
mailto:biuro@air-transfer.pl
http://www.air-transfer.pl
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ARlOL 
HUMUS 

nasze DOBRE 

H O B U R G 
S A L O N  M . e  B L_ O U U  V 

Meble na czasie  

76-200 Słupsk, ul. Banacha 6A,  Hala Pod Wieża, I piętro, tel. 59 8 4  0 0  9 3 9  

n d S Z f ?  D O B R E  oddaj głos na swojego kandydata 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46zł z VAT) 

Osiedle domów wielorodzinnych we Wrzosowie 
Osiedle domów wielorodzinnych położone 2,3 km od morza przy trasie Kamień Pomorski - Dziwnó-
wek. Osiedle jest usytuowane nad Zalewem Kamieńskim 2 km od Dziwnówka, z doprowadzoną ścież
ką rowerową do samej plaży. Infrastruktura obejmuje możliwości rekreacji na przykład jazdy konnej, 
uprawiania sportów wodnych, turystyki rowerowej i wędkarstwa. 

f . W realizacji projektu powsta-

Z a k w a l i f i k o w a n y  d o  s t o s o w a n i a  

w r o l n i c t w i e  e k o l o g i c z n y m  w w w . f a c e b o o k . c o m / e k o d a r p o l  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EKODARPOL" Zbigniew Zubala 
ul. Grunwaldzka 20 • 74-400 Dębno * teVfax: 95 7600322 • 95 7603737 • e-maii: sekretariat@ekodarpoi.pl 

w w w . e k o d a r p o l . p l » w w w . h u m u s a c t i v e . p l  

Oddaj glos na swojego kandydata _ , U r \  ft i m  
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46złz VAT) 0 TFC5GI ł l i / i . Z /  

•Obiekty przemysłowe 
•Obiekty handlowe 
•Centra magazynowo-

logistyczne 
•Obiekty biurowe 
•Obiekty użyteczności 

publicznej 
• Budowy 
•Osiedla mieszkaniowe 
• Inne obiekty 

G u s t a w  G e m i n i  S e c u r i t y  S p .  z o.o. 

G U S f l  t y S f  71-641 S z c z e c i n ,  u l .  Ł y s k o w s k i e g o  18 

t e l . + 4 8  9 1 4 3 4  0 3  7 2  

w w w . g u s t a w g e m i n i . p l  Gemini 

w w w . k o b u r g . c o m . p l  

REKLAMA S015003294A 

71 nasze DOBRE 
| ' " a&f L w 

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

Gustaw Gemini Security 
Ochrona fizyczna osób i mienia 
S y s t e m y  o c h r o n y  t w o r z y m y  i n d y w i d u a l n i e  d l a  k a ż d e g o  o b i e k t u ,  

u w z g l ę d n i a j ą c  j e g o  s p e c y f i k ę  o r a z  f a k t y c z n e  p o t r z e b y  K l i e n t a  

inwest• om.com 

Oddaj głos na swojego kandydata y f l D l Q  
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46złzVAT) 0 tiESO: Pi U f J  > 

HUMUS 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.facebook.com/ekodarpol
mailto:sekretariat@ekodarpoi.pl
http://www.humusactive.pl
http://www.gustawgemini.pl
http://www.koburg.com.pl
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Konsumentom kupującym w sieci przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy niezależnie 
od tego, czy produkt został zakupiony w promocji, czy też pochodzi ze standardowej oferty sklepu. Jeśli 
chcemy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, powinniśmy poinformować o tym sprzedawcę, 
czytaj też na www.strefabiznesu.pl 

Market 

Pytaj zanim wykupisz polisę 
Katalog zdarzeń objętych ochroną może się I # Wybierając polisę, zastanówmy się, co 

różnić, w zależności od tego, co ubezpieczamy I może zagrażać naszemu mieszkaniu 

Jerzy Szych 
jerzy.szych@polskapress.pl 

Kupując polisę ubezpieczenie 
wą mieszkania często sugeru
jemy się tylko jej  ceną. Założe
nie, że każda polisa mieszka
niowa jest taka sama to błąd, bo 
towarzystwa różnie określają 
warunki umowy i j e j  zakres. 
Ochroną można objąć: mury  
(konstrukcję budynku wraz 
z fundamentami, dachem 
i ścianami), elementy stałe (np. 
drzwi, okna, podłogi), mienie 
ruchome (meble, sprzęt RTV). 
Od naszej decyzji zależy więc, 
jakie chcemy ubezpieczyć ob
szary. Wybierając polisę, zasta
nówmy się, co może zagrażać 
mieszkaniu i od jakich zdarzeń 
chcemy się ubezpieczyć. 

Katalog zdarzeń objętych 
ochroną może się różnić, w za
leżności od tego, co ubezpie
czamy. Inne zdarzenia mogą 
dotyczyć samej nieruchomoś
ci, inne jej  wyposażenia. Przy
kładowo, mury są zazwyczaj 
chronione przed skutkami zda
rzeń losowych, natomiast mie
nie dodatkowo przed kradzie
żą czy dewastacją. 

Uzupełnieniem ochrony jest 
ubezpieczenie od tzw. szkód 
wężykowych, czyli szkód spo
wodowanych pęknięciem czy 
oderwaniem się wężyków od
prowadzających wodę do urzą
dzeń domowych, np. pralki. Te
go typu ubezpieczenie gwaran
tuje  zwrot poniesionych strat 
niezależnie od tego, czy to my 
jesteśmy sprawcą szkód, czy 
jest nim nasz sąsiad. 

Może się zdarzyć, że my nie
umyślnie wyrządzimy komuś 

• Nie bój się pytać. Przed ostateczną decyzją warto porównać 
oferty kilku ubezpieczycieli po to, by wybrać najlepiej 

szkodę. W takich sytuacjach 
poszkodowany może domagać 
się odszkodowania. Czy nasze 
ubezpieczenie zadziała? Tak -
jeżeli mamy OC mieszkaniowe. 

Suma ubezpieczenia to  
maksymalna kwota, na jaką za
wieramy ubezpieczenie. Skła
dają się nią sumy, na które 
ubezpieczamy poszczególne 
elementy naszej nieruchomoś
ci. W przypadku szkody towa
rzystwo wypłaci nam odszko
dowanie w wysokości ponie
sionej straty, nie przekraczają
ce jednak zadeklarowanej su
my ubezpieczenia. 

Zadbajmy więc o to, aby su
ma odpowiadała faktycznej 
wartości ubezpieczanych ele
mentów. Pamiętajmy, że jeśli 
zbyt wysoko oszacujemy t ę  
kwotę, niepotrzebnie zapłaci
m y  wyższą składkę. Z drugiej 
strony, nie dajmy się skusić op

cji niedoubezpieczenia, czyli 
nie zaniżajmy wartości nasze
go mienia po to, b y  zaoszczę
dzić na składce. Takie oszczęd
ności są tylko pozorne, bo róż
nicę pokryjemy z własnej kie
szeni. 

Zapytaj też o zniżki. Polisy 
w pakietach są zazwyczaj tań
sze  niż pojedyncze. Dlatego 
warto sprawdzić, czy firma, 
w której mamy wykupione 
ubezpieczenie (np. samocho
du) oferuje dodatkowe zniżki 
przy zakupie polisy mieszka
niowej . Na rabat możemy liczyć 
także np. przy jednorazowej 
opłacie składki lub płatności 
kartą kredytową. 

Ubezpieczenie może różnić 
się w zależności od towarzy
stwa nie tylko ceną. Przed osta
teczną decyzją warto więc po
równać oferty kilku ubezpie
czycieli. • 

ODUu • 
www.agrobud.net.pl 
Koszalin, ul. Szczecińska 40, tel. 600 095 934 i 728 897 414 
Koszalin, ul. Połczyńska 66, tel. 604 068 151 i 728 964 987 

Mi 

; ,-w - -
Popular Stone 6 cm 
kostka płukana 

39 E brutto / m2 

r — -  — - Popular 6cm szary 
— S t a r o b r u k  Nostalit 

279$ brutto / m2  

Holand cegiełka 6 cm 
szary 

zł brutto / m2 

1 / ' 

. 
I & Natural Stone 6 cm 

4 kostka płukana 

! ! ( I 3 Q 3 6  
. 1kv w F  zł bru brutto/m2  

Popular 6cm kolor 
czerwony, grafit, brązowy, oliwkowy 

zł brutto / m2 

Holand cegiełka 6 cm 
czerwony, grafit, brązowy, oliwkowy 

282? brutto / m2  

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.strefabiznesu.pl
mailto:jerzy.szych@polskapress.pl
http://www.agrobud.net.pl
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RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH: 
• NIERUCHOMOŚCI • FINANSE/BIZNES • ZDROWIE 
• HANDLOWE • NAUKA • USŁUGI 
• MOTORYZACJA • PRACA • TURYSTYKA 

IBANK KWATER 
• ZWIERZĘTA 
• ROŚLINY, OGRODY 

• MATRYMONIALNE 
• RÓŻNE 
• KOMUNIKATY 

• ŻYCZENIA 
/PODZIĘKOWANIA 

• GASTRONOMIA 

• ROLNICZE 
• TOWARZYSKIE 

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

finanse b i znes  
kredyty, pożyczki 
* ! ! ! ! ! ! !  KREDYTY. Słupsk, 516593005. 
(GP) 
!GTF kredyt, 59/840-22-72, 
510-087-022 (GP) 

!# Atrakcyjna pożyczka do 25000 zł na 
dowolny cel. 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. 
e Szybka pożyczka: Bobolice 
664-026-812 (GK) 
#Szybka pożyczka: Darłowo 
518-016-178 (GK) 
# Szybka pożyczka: Koszalin 
784-910-306 (GK) 
# Szybka pożyczka: Sławno 784-051-430 
(GK) 

biura rachunkowe 
# ! ! ! ! !  Księgowość, kadry 
94/341-60-60 (GK) 
# Księgowość 598444224 (N) 
# www.podatki-koszalin.pl, 
608-47-07-46 (GK) 

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

handlowe 

# Podgrzewacz gazowy wody Junkers (5 
lat używany), teł. 698-379-661. (GP) 

! !  Okna PCV z Niemiec, 601-220-617. 
(GK) 
# Parkiet bukowy nowy tel. 728-794-515. 
(GK) 

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

s SIATKA, St. Bielice 214 Szczecińska 
602-74-00-57; 94/3404-360. Słupki. (GK) 
# SIATKI Słupsk, Raszyńska, 
603-070-188. (GP) 
# STYROPIAN producent dostawa 
52/331-62-48. (GK) 

! ! ! ! ! !  Drewno Słupsk, 604-515-546. 
(GP) 
$ !  DREWNO suche różne, 698-721-191. 
(GK) 
» Brykiet tel. 504-801-104. (GK) 
© BUKSZPAN wyprzedaż! 94/3427088 
(GK) 
# DREWNO kominkowe, 601-437-205. 
(GP) -
Drewno kominkowe, buk 785-608-313 
(GK) 
s DREWNO kominkowe, tel. 600880776. 
(GP) 
e Drewno suche 80zł/mp, brykiet 
drzewny 13zł/25kg, 601674305 (GP) 
# Drzewo rozpałkowe, trociny suche 
i deski tel. 733-282-376 (GK) 
Garaże blaszane, bramy garażowe, 
kojce dla psów.Producent (58) 
3331228, 509038426, www.robstaL 
PI(GP) 
# SIATKI ogrodzeniowe ocynk, PCV, 
leśne, druty, słupki, montaż, producent 
transport 59/84-716-42. (GP) 
# Sprzedam Łódź plastikową wędkarską 
270x130 Mielno tel. 943189429 (N) 
m WORKI foliowe produkcja, sprzedaż. 
Słupsk, Grunwaldzka 3,604-208-414. 
(GP) 

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

motoryzacja 
auto kupno 
# Rozbite, złomowanie, skup 
602-506-359. (GK) 
S i  I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  1 ! ! ! ! ! !  !Auto 
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) 
a AUTO KASACJA Bierkowo. Skup 
całych i uszkodzonych. 59/811-91-50, 
606-206-077. (GP) 
AUTOSKUP skupujemy każde pojazdy 
płacimy nawet za wraki, oferujemy 
najwyższe ceny, tel. 536-079-721. (GS) 

auto sprzedaż 
# CAR-CENTER.COM.PL Szczecińska 
68A Koszalin. Odkup aut- gotówka! 
Import, komis kredyty, ubezpieczenia, 
leasing. 508187888 (GK) 
# Cordoba (2002) klima, 695-834-801. 
(GP) 
# Kia Sorento (2008) diesel, 
661-259-059. (GP) 
# Mazda Demio klima{1999), 
665-628-008 (GP) 
# Megane 1.616V (2000), klima, 
idealny, 790-807-580. (GP) 
# Mercedes Vito 2005,8-osobowy, 150 
kw, tel. 662-657-853. (GK) 
eScenic 1.416V (2001), 695-834-801. 
(GP) 
# Skoda Fabia 1.2 12V 2006r. 509706778. 
(GP) 
# Sprzedam Toyota Auris, 1400cm3, 
2012r., 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) 
#VW Bora (2000) idealny, 665-628-008. 
(GP) 
e WWW.MAX-CAR.PL 94/346-59-63. 
(GK) 

AUTOGAZ MM. Tel. 505-015-365. (GK) 
TŁUMIKI katalizatory złącza Czekaj 
Zbigniew. Koszalin, Szczecińska 13A 
(VIS), teł. 94-3477-143; 501-692-322. 
(GK) 
# WSPOMAGANIE kierownicy. K-lin, 
Kupiecka 3.606-998-591. Naprawa. (GK) 

n a u k a  
s Angielski, wszystkie poziomy, 
indywidualnie, tel. 502-106-461. (GK) 

korepetycje 
# "DE-EM" korepetycje, (94)348-0-347. 
(GK) 
* Matematyka, fizyka-dojazd do ucznia 
Szczecin .506330764 (N) 

nieruchomości  
mieszkania - sprzedam 
! ATRAKCYJNE, ładne, przytulne 
mieszkanie, nie wymagające 
remontu (odnowione), częściowo 
umeblowane, w ścisłym centrum, 
ale zacisznie i uroczo położone. 
Sypialnia + salon, mały czynsz, 
możliwe dokupienie garażu, więcej 
info na www.twojdom-koszalin.pl 
606-112-331.(610 

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

#2-pok. Na Skarpie, K-lin, 504-503-723. 
(GK) 
e 2-pokojowe na wsi, tel. 884-255-464. 
(GP) 
o 42 i 46 m2, Centrum, K-lin, 
501-641-462 (GK) 

REKLAMA 

pomagamy przy sprzedaży 
lub zamianie mieszkań, w tym również 

zadłużonych i spadkowych 

ZADZWOŃ 661-841-555 
ul. Zwycięstwa 143 

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

www.abakus-nieruchomosci.pl 

tanie działki w Centrum 
Świeszyna, tylko 68.000,-

za 11 a r -  POLECAMY 
3-pok. (66), z loggią, 

meble kuchenne w cenie, 
rej. Karłowicza, 195.000,-

4-pok., po remoncie, rej. Emki, 
225.000,- klucze w biurze, pilna 

sprzedaż z powodu wyjazdu 

OKAZJA duże 2-pok. (54), 
z balkonem, Centrum, 

tylko 152.000,- (2.700zł/m2) 
komfortowe, dwupoziomowe, 

5-pok. (120), z wyposażeniem, 
Nasz Dom, 385.000,-

tanie 3-pok. (53),balkon, z 
wyposażeniem, rej. Gierczak 

179.900,- do negocjacji 
dom wolno stojący, dla 

2 rodzin (osobne wejścia), 
rej. Świerkowej, 507.000,-

#78 m2,4-pok. stan b. dobry. Bobolice 
Radwanki, 115 000 zł. teł. 723-493-364 
(GK) 
s Sprzedam tanio mieszkanie Ip. 58mkw 
os. 4-go Marca, tel. 697-824-975. (GK) 
# Tanio lub zamienię na Koszalin 82 m2, 
3-pok. Ip. piękna okolica, Bukowo koło 
PolanowaJylko 90 OOOzł. 604-429-006 
(GK) 
e Tanio! 2-pokojowe tel. 792-753-721 
(GK) 

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

mieszkania do wynajęcia 
# ! ! !  KAWALERKA, 4 pomieszczenia, 
umeblowana, wyposażona, internet, tv 
750 zł. Pokój 300 zł. 602-73-84-63. (GK) 
e 2-pok. 47m2, Koszalin, 695-106-759. 
(GK) 
e 2-pokojowe 34 m2 Słupsk, 
661-959-910. (GP) 
# 2-pokojowe 50m2. Słupsk, 
ul.Szczecińska, 693-870-003. (GP) 
e 2-pokojowe, tel. 606-122-677. (GK) 
# Kawalerka 94/343-05-74. (GK) 
# Kawalerka centrum, tel. 502-490-970. 
(GK) 
# KAWALERKA, 607-521-892, dzwonić 
po 16.00. (GK) 
s Pokój studentce, tel. 668-846-755. 
(GK) 
e Pokój, teł. 694-625-057. (GK) 

# Warszawa śródmieście mieszkanie 38 
m2 zamienię na Słupsk, 606-838-535. 
(GP) 
# Zamienię mieszkanie komunalne 
Poznań na Koszalin 608176931 (N) 

i Dom Koszalin, 662-597-662. (GK) 

# Okazja! Dom 200 m2, Dobrzyca 1,239 
000 zł, tel. 94/344-87-99,532-603-212 
(GK) 

lokale użytkowe - sprzedam 
e Garaż (Grunwaldzka) Słupsk, teł. 
537-051-781. (GP) 
# Hala stalowa 107 m kw. Rozbiórka we 
własnym zakresie, tel. 607 456 406. (GK) 
& Lokal na działalność, biuro, sklep-
sprzedam, wynajmę Sianów 518768766 
(N) 
# Samoobsługowa myjnia dla psów, tel. 
607 456 406. (GK) 

lokale użytkowe - do wynajęcia 
s Choszczno do wynajęcia wyposażony 
zakład fryzjerski tel. 696-988-678. (GS) 

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

# Magazyny 695635293. (GK) 
# Wynajmę biuro 400 mkw, 22 pokoje, 
ul. Szczecińska 23a, z parkingiem, 
pierwsze piętro, tel. 669-972-500. (GK) 
# Wynajmę hale magazynową 
w Koszalinie i Ustroniu Morskim od 100 
do 1000 m2 tel 728897414. (GK) 

działki, grunty - sprzedam 
s Działka 39 arów i 10 arów budowlana, 
Jamno, 888-815-078. (GK) 
# Działka o pow. 0,5 ha zabudowana 
budynkami gospodarczymi po byłej 
bazie transportowej w Darłowie. 
Kontakt PKS K-lin ul. Przemysłowa 4C 
(GK) 

s DZIAŁKĘ na ul. Gnieźnieńskiej 
sprzedam. 608-467-900. (GK) 

# Niekłonice 2,14 ha tel. 723-394-363. 
(GK) 
e SARBINOWO 
Działki nad morzem pod domki 
wczasowe uzbrojone. 605-744-744. (GK) 
# Sprzedam działki nad jeziorem 
w Siecinie w cenie od 18 zł/m2 

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

K015000247A 

GARAŻE Blaszane 
BRAMY Garażowe 
KOJCE dla Psów 

Różne wymiary 

Transport i montaż 
#W#@cały KRAJ 

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

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

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

e Garaże tanio i solidnie, transport 
- montaż gratis, 505-126-033, 
669-891-100,517-959-375,608-414-949, 
791-131-343. (GK) 
® Kupię łub wynajmę garaż, Słupsk 
na.os. Niepodegłości, 691744104, 
693965753. (GP) 

praca 

! ! !  Operatora i konserwatora dźwigu 
Polan ŻK161 z uprawnieniami 
szukam, 519-326-293. (GP) 
UUOpiekunki do Niemiec, 
730-340-005. (GK) 

s Agrobud Sp. z o.o. w Koszalinie 
zatrudni kierowcę C+E miłe widziane 
uprawnienia na HDS, CV proszę składać 
na ul. Połczyńskiej 66 lub na paweł. 
szmalec@agrobud.net.pl (GK) 
s Alfa producent okien PCV 
zatrudni osobę z biegłą znajomością 
języka niemieckiego w mowie 
i piśmie wymagana otwartość, 
samodzielność,łatwość nawiązywania 
kontaktów. Charnowo koło Słupska. 
Kontakt e.mail: maldariuszl@gmail. 
com (GP) 
Apteka w Kołobrzegu zatrudni 
technika farm. i technika na staż, 
502-060-200. (GS) 
# Atrakcyjne zarobki. Zatrudnię 
krawcową. Słupsk, tel. 504-092-749. 
(GP) 
# Budowlańców tel. 503-135-643. (GK) 
s 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 produkcji domków szkieletowych-
drewnianych, 668-309-281. (GK) 
# Ekspedientki na stoisko mięsno-
wędliniarskie w Koszalinie, 506-014-936. 
(GK) 
# Elektryk, pomocnik, K-lin, 
602-795-099. (GK) 
s Elewacje,Słupsk 512 121889 (GP) 
# Firma AGRO POMORZE USŁUGI 
Spółka z o.o. zatrudni Magazyniera 
e-mail: 
biuro@agropomorze.com 
kontakt 94 312-07-42 (GK) 
# Firma AGRO POMORZE USŁUGI 
Spółka z o.o., zatrudni Specjalistę ds. 
kadrowo-płacowych 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) 

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

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

# Firma zatrudni majstra, kierownika 
budowy. Słupsk, tel. 661-259-493. (GP) 
# Firma zatrudni pracowników 
ogólnobudowlanych. Dobre zarobki. 
Słupsk, tel. 661-259-493. (GP) 
# GEA Tuchenhagen Polska 
w Koszalinie, ul. BoWiD 9r zatrudni 
piaskarza oraz operatora maszyn CNC 
Tel. 94/346-75-54, Tel. 601-742-286. (GK) 
# Gospodarstwo Rolne 
Krzemienicą k. Słupska zatrudni 
Operatorów-Mechaników maszyn 
rolniczych oraz osoby do pracy przy 
sortowaniu ziemniaków, tylko osoby 
ze Słupska, Sławna i okolic, brak 
możliwości zakwaterowania, tel. 
697148547 (N) 
# HOTEL Monika zatrudni 
recepcjonistkę z j.  ang lub j. niem, 
Koszalin 504-038-644 lub CV na adres: 
hotel@hot.pl (GK) 

# InPost zatrudni doręczycieli w Słupsku 
i Lęborku, 602822022. (GP) 
# Kierowca C+E, duże zarobki, 
doświadczenie mile widziane, Gdańsk, 
885-950-364. (GS) 
# Kierowca kat. C+E w transporcie 
międzynarodowym, 501678935. (GP) 
# Kierowcę kat C+E zatrudni FASADA 
Słupsk ul. Bałtycka 10. (GP) 
# Kierowcę z własnym samochodem do 
rozwożenia pizzy. tel. 660-418-205 (N) 
# Kierowców C+E, tel. 602-220-360. 
(GK) 
# Kierownik Spawalni 605-129-435. (GK) 

s KOBET zatrudni cieśli budowlanych, 
murarzy i pracowników do prac 
wykończeniowych, tel. 602-775-978, 
94/316-08-80. (GK) 
# Lektora j. angielskiego tel. 
502-494-199. (GK) 
# Murarzy - Słupsk i okolice, 
502-118-073. (GP) 
Niemiecka placówka 
opiekuńczo-wychowawcza 
zatrudni pedagogów, opiekunów 
i wychowawców. Oferujemy: umowę 
o pracę, zakwaterowanie i wysokie 
wynagrodzenie. Oczekiwania; 
znajomość j. niemieckiego. Kontakt: 
Dr. Loew Soziale Dienstleistungen 
GmbH 8 Co. KG Heimleitung: Marta 
Igras, tel. 502-502-666, teL (0049) 
176-700-190-16; mail: lgras.marta@ 
loew.de (GK) 
# Ogólnobudowlańców Słupsk 
785960104 (GP) 
s Operator Prasy CNC 605129 435 (GK) 
s Panie do sprzątania obiektów 
biurowych, Koszalin 884-654-321. (GK) 
s Płytkarz,Słupsk 512 121889 (GP) 
Podwykonawców do budowy 
domków z konstrukcji szkieletowej 
668-309-281. (GK) 
# Pomoc kuchenną na weekendy. 
Słupsk, 785-845-999 (GP) 
# Pomocnik spawacza 605-856-127. 
(GK) 
# Pomocnika do wykończeniówki, 
601-201-617. (GK) 
# PPU KARO zatrudni kierowcę 
w transporcie międzynarodowym. 
Prawo jazdy C+E. Atrakcyjne warunki. 
Tel. 504-284-181 (GK) 
# Praca dorywcza - rencista - emeryt 
z prawem jazdy, tel. 603-766-660 (GK) 
# Praca sezonowa przy wycince choinek 
w Szkocji, tel. 690-806-767. (GK) 
# Pracownik fizyczny w Norwegii- 28 
tys. zł. Tel. 696-344-590. (GK) 
# Pracownika magazynu- uprawnienia 
na wózki. Termex Koszalin, ul. Lniana 9, 
tel. 660-423-976 (GK) 
# Pracowników ogólnobudowlanych. 
Słupsk, tel. 609-405-904,530-338-326. 
(GP) 
# RGB Technology sp. z o.o. 
zatrudni Głównego Księgowego Tel. 
94/318-18-11, CV na biuro@ 
rgbtechnology.pl. (GK) 
s Sprzedawcę w salonie 
samochodowym zatrudni Gazopol 
Koszalin. Kontakt 608087827 (N) 
Tapeciarza i do prac 
wykończeniowych zatrudnię. Teł 
668-309-281. (GK) 
# Zatrudnię przy zbiorze warzyw. Dobre 
wynagrodzenie. Sklep warzywny, ul. 
Leszczyńskiego. Słupsk, 882-228-307. 
(GP) 
# Zatrudnię wykończeniowca, Koszalin, 
Tel. 602-612-515. (GK) 
# Zatrudnimy do produkcji dodatków 
ślubnych Koszalin, tel. 605-363-373. 
(GK) 
s 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) 

# Zatrudnimy niekwalifikowanych 
Pracowników ochrony do pracy 
na terenie obiektów handlowych 
w Szczecinie. Tel.: 727 003 759. (GP) 

# Zatrudnimy sprzedawcę samochodów 
Salon TOYOTA Koszalin ul.Okrężna 4-6 
CV prosimy składać osobiście 
w siedzibie firmy. (GK) 
# Zlecę prace dociepleniowe brygadzie, 
606-652-330. (GK) 

rolnicze 

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

# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Skup - Knury, maciory 
oraz bydło pourazowe- 882-779-085. 
(GK) 
s ! ! ! ! ! ! ! !  Wapno nawozowe. "DOWO", 
tel. 91-578-67-33,601-863-937. (GS) 
» ! ! ! ! !  Wapno rolnicze, 94/365-63-18. 
(GK) 
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# ! ! !  Naprawa ciągników, 503-189-204. 
(GP) 
AGROS Skup Żywca teł. 889-186-749. 
(GK) 

!e KUPIĘ łubin, wykę, peluszkę, grykę ] 
tek 604250237 (N) 

# Kurki zielononóżki 94 3162 172, 
784461566 (N) 
# PROSIAKI .warchlaki, 667-099-669. 
(GP) 
s TUCZNIKI, półtusze 667-099-669. (GP) 
# Tuczniki, półtusze, tel. 728-582-865. 
(GP) 
# Usługi rolnicze, tel. 504-801-104 (GK) 
# Warchlaki, tel. 694-324-019 (GK) 
# Ziemniaki jadalne vineta - 80 groszy/ 
kg, dowozimy, tel. 506-675-133. (GP) 

rożne 
# ! ! ! !  Problem z dłużnikiem? No 
problem! Koszalin, 94/347-32-86. (GK) 
«DETEKTYW-KOSZALIN.PL, 
602-601-166. (GK) 
eSkup książek, płyt muzycznych. 
Dojazd. Gotówka. Tel. 509-675-586 

towarzyskie 
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  CASABLANCA 24 
h. Zatrudnimy Panie. 94-341-16-54 (GK) 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  NATALI, 794-943-306. 
(GP) 
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  prywatnie, 
518-728-101. (GP) 
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  662-665-457. WYJAZDY. 
(GK) 

# ! ! ! ! ! ! ! ! !  Eliza 792 041572 (GP) 
! ! ! !  886-287-916 prywatnie, Słupsk. 
(GP) 
# 40-LATKA Słupsk 790-252-578 (GP) 
SADA Słupsk, 513-751-832. (GP) 
# Atrakcyjna masaże, 515-930-156. (GK) 
e Basia 797-221-767 (GP) 
# DOJRZAŁA 40-stka 500-362-030 (GP) 
# Mała Lilii lOOzł Słupsk 506077600 (GP) 
Miła, atrakcyjna, dojrzała, 661177611. 
(GP) 
# Paweł dla pań, 510-501-046. (GP) 
S WIOLA po 40-tce. 691-857-735. (GK) 
S ZWIARIOWANA 40-tka, 507-037-681. 
(GK) 

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

bodowtano-remontowe 
# ! ! ! ! !  !!!A-Zremonty,502541194 
(GP) 
# ! !  Balustrady, bramy 602 825 699. 
(GK) 

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

# ! !  Rusztowania klinowe - sztuka 
grodzenia - Siemianice k/Słupska. Tel. 
501-177-165!! (N) 

!!! MALOWANIE, remonty 500-354-255. 
(GK) 
e!!!!!!!!!! A-Z remonty 788 499 755 (N) 
# BUDOWA DOMÓW, tel. 501674 584.' 
(GK) 
# Cyklinowanie bezpył. 502-302-147. 
(GK) 
# Cyklinowanie bezpył. 511-323-367. 
(GK) 
# Dachy-dekarstwo 94/3412184 (GK) 
Koparko-ładowarka, 601-961-691. 
(GK) 
# Kruszywa granitowe 250,kostka 350, 
kora kamienna 330, biała marianna 
330zł Tel: 506-032-900. (GK) 
# Posadzki maszynowe 502667751 (N) 
# Remonty, tel. 500-656-899. (GS) 
e Stany surowe 94/3412184. (GK) 
# Suche zabudowy 94/3412184. (GK) 

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

sTynki cementowo- wapienne, 
604-941-550. (GK) 

s Usługa pompowania betonu. 
# Pompa Putzmeister 36m. 
# Tel. 605597665. (N) 

e Wywóz gruzu, 607-703-135. (GP) 

* A !  Hydraulik 510287766 (N) 
e ELEKTRYK-794600622 (N) 
# HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135. 
(GP) 

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

montażowe 
# ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  OGRODZENIA, bramy, 
automatyka, zadaszenia, rolety. K-lin, 
Grunwaldzka 6, tel. 501-682-902. (GK) 
! ! ! !  ROLETY, żaluzje, markizy, 
verticale, moskitiery. Stolarka 
aluminiowa. "BLIŹNIAK" Słupsk, 
Leszczyńskiego 10D, tel. 59/84-17-900, 
601-65-25-82. (GP) 
! ! !  OKNA, drzwi, rolety zewn. bramy 
garażowe. "Drew-Plast", Koszalin, 
Zwycięstwa 233. (94)347-65-32. 
Atrakcyjne ceny!!! (GK) 

porządkowe 
# ! ! ! ! ! !  Pranie dywanów, 
94/341-42-95. (GK) 
! ! !  Dywany, tapicerki, 503-02-02-06. 
(GK) 
# PRANIE dywanów Słupsk, 
501-042-140. (GP) 

• !! ! ! !M ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  i ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! !*!*!*!*! ! !*!*!*!*!*! ANgLiA, środa,' piątek, 
niedziela z domu pod dom, 503-198-450, 
67/266-94-91 (GK) 
S ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  HOLANDIA 
codziennie z domu pod dom, 
503-198-446,67-26-69-491 (GK) 
*!! !WYWROTKA 151 z HDS, koparka 
kołowa, roboty ziemne, 604-790-491. 
(GK) 
• !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!INTERBUS, 
Holandia, Belgia, Niemcy 602-48-58-64. 
(GS) 

# 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) 
e 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) 
e Wynajem maszyn budowlanych 
z operatorem. Ładowarki, koparki, 
walce, spycharki, wozidła. 
# Niwelacja terenu, wyburzenia, 
wykopy. 
# Szczecin i okolice tel. 609090594. (N) 

uroczystości 
DJ, tel. 693-75-85-85 (GK) 
# WESELA- Dworek Kasztelański 
Koszalin, 502-286-999. (GK) 
# Wesela i wszelkie imprezy 
okolicznościowe, nowa przestronna sala. 
Organizuje Hotel Verde w Mścicach: 
hotel@verde.pl tel. 94/317-08-00; 
607-900-260. (GK) 

• • • • • • • • • • • i  

zdrowie 
e CHIRURGIA Ogólna, Estetyczna, 
USG laseroterapia. Powieki brodawki 
korekta uszu, mezoterapia, trądzik 
zmarszczki.943403150 605284307. (GK) 

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

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

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

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

inne specjalizacje 
e ALKOHOLIZM - leczenie, zastrzyki, 
Esperal tel: 601-968-537. (GK) 

sAlkoholwoe odtrucia 509-306-317. 
(GK) 

opieka 
* DOM Seniora Piast w Mielnie przyjmie 
osoby potrzebujące całodobowej opieki. 
606-908-787,94/318-92-17. (GK) 

e OFERUJEMY profesjonalną opiekę 
dla osób starszych w Rodzinnym Domu 
Opieki Rafael- powiat kołobrzeski, 
tel. 512-051-400,94-715-16-70 www. 
rafael.domyopieki.pl. (GK) 

o-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) 

« Prosiaki sprzedam, 662-657-853. (GK) 

KAM W 

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie 
informuje, że ogłosił drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż 

lokali niemieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości 

gmina Stargard Szczeciński, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, 
wraz z udziałami w częściach wspólnych budynków i w działce nr 366/6 o pow. 0,3261 ha 

z obrębu 0009 m. Stargard Szczeciński. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1 T/00086656/2. Dla lokali nie założono odrębnych ksiąg wieczystych. 

Adres nieruchomości 
Powierzchnia 

użytkowa lokalu 
w m2 

Termin przetargu, 
godzina 

Cena wywoławcza 
nieruchomości 

netto 

Wysokość wadium 
w terminie do 

Stargard Szczeciński, 
os. Hallera 14a, 14b, 14c 
Lokal niemieszkalny U1 

+ udział 0,03280 w dz. nr 366/6 

76,32 
25.11.2015 r. 
godz. 10.00 25u9f»Zi 

5.000 zł 
do dnia 

19.11.2015 r. 

Stargard Szczeciński, 
os. Hallera 14a, 14b, 14c 
Lokal niemieszkalny U2 

+ udział 0,07150 w dz. nr 366/6 

166,16 
25.11.2015 r. 
godz. 12.00 S U M *  

10.000 zł 
do dnia 

19.11.2015 r. 

Przetargi odbędą się w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 
w Szczecinie, ul. Księcia Sambora 4. 

Warunkiem udziału w każdym przetargu jest wniesienie wadium w wysokości podanej w tabeli przelewem, na rachunek bankowy 
Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie nr 91 11301176 0022 21141520 0010 w Banku Gospodarstwa 
Krajowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2015 r. z dopiskiem: 

es. Han»» 148, Mb, łtc#, 

Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. 

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, ul. Potulicka 2 
/ ul. Księcia Sambora 4, Biuro Obsługi Interesanta, pok. 1, lub (91) 434 17 68 /MON 261 45 20 96/ wewn. 269 lub kom. 693 080 
503. 

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, 
przy ul. Potulickiej 2 / ul. Księcia Sambora 4 w Szczecinie i opublikowana na stronie internetowej: 

poraź i 

UWAGA! 
Z dniem 1 października 2015 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2015 r„ 
poz. 1322) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa połączyła się z Agencją Mienia Wojskowego. 

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie 
informuje, że ogłosił kolejny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

lokalu użytkowego zlokalizowanego w miejscowości 

STARGARD SZCZECIŃSKI ul. Pogodna 5 
gmina Stargard Szczeciński, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, 

wraz z udziałem 0,0087 w częściach wspólnych budynków i w działce nr 594/1 o pow. 0,5681 ha 
z obrębu 0009 M. Stargard Szczeciński. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1 T/00093124/6. Dla lokalu nie założono odrębnej księgi 
wieczystej. 

Adres nieruchomości 
Powierzchnia 

użytkowa lokalu 
w m 2  

Termin przetargu, 
godzina 

Cena wywoławcza 
nieruchomości 

netto 

Wysokość wadium 
w terminie do 

Stargard Szczeciński, 
ul. Pogodna 3,5,7,9,11 

ul. Lechicka 28,30 
Lokal użytkowy U3 

+ udział 0,0087 
w dz. nr 594/1 

47,39 
23.11.2015 r. 

godz. 1300 1 et 

20.000 zł 
do dnia 

17.11.2015 r. 

Oddział Regionalny w Szczecinie 
70 - 952 Szczecin • ul. Potulicka 2 

tel.: +48 91 814-61-11 • +48 91 489-27-98 
www.amw.com.pl,www.wam.com.pl 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 
w Szczecinie, ul. Księcia Sambora 4. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości podanej w tabeli przelewem na rachunek bankowy 
Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie nr 91 1130 1176 0022 2114 1520 0010 w Banku 
Gospodarstwa Krajowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2015 r. z dopiskiem: 

JPrzeSarg na sprzedaż lokala użytkowego nr U3, położonego w Stargardzie Szczecińskim 
przy uL Pogodnej 5". 

Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. 

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, 
ul. Potulicka 21 ul. Księcia Sambora 4, Biuro Obsługi Interesanta pok. 1 lub 91 43417 68 /MON 261 45 20 96/ wew. 269 
lub kom. 693 080 503. 

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, 
przy ul. Potulickiej 2 I ul. Księcia Sambora 4 w Szczecinie i opublikowana na stronie internetowej: 
www.wamxxm%#spM#daz^*szczecm oraz wwwLamwxompi 

UWAGA! 
Z dniem 1 października 2015 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1322) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa połączyła się z Agencją Mienia Wojskowego. 

Jesteśmy dte Zofomzy. świadczymy wysokiej jakości usługi w zakresie zakwaterowania" 

Oddział Regionalny w Szczecinie 
70 - 952 Szczecin • ul. Potulicka 2 

tel.: +48 91 814-61-11 • +48 91 489-27-98 
www.amw.com.pl,www.wam.com.pl 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.avbusy.pl
mailto:hotel@verde.pl
http://www.wam.com.pl
http://www.wam.com.pl
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S025000609A REKLAMA 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa 
„Słowianin" w Świnoujściu 

zbiera oferty na wybór aktuariusza 
celem wyceny rezerw 

na świadczenia pracownicze, 
tj. nagrody jubileuszowe, 

odprawy emerytalne i rentowe 
(spółdzielnia zatrudnia 71 pracowników) 

Oferta powinna zawierać 
między innymi: 

• informacje ogólne dotyczące pod
miotu składającego ofertę, 

• wynagrodzenie brutto za usługę, 
• termin realizacji usługi na dzień 

31.12.2015 r. 
• wycena zgodna ze standardami 

rachunkowości MSR 19 i Ustawą 
o Rachunkowości (w szczególności ze 
znowelizowanym w marcu 2014 roku 
KSR6) 

Oferty należy składać w terminie 
do 31 października 2015 roku 

na poniższy adres: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa 

„Słowianin" 
72-600 Świnoujście, 

ul. Niedziałkowskiego 9. 

SPRZEDAŻQ) 602 264 351 
iE  A g r o b y d www.agrobud-nieruchomosei.eu % Agrob ci 

K015012392D REKLAMA 

i*5er 
KOLEJNY ETAP PANORAMY 
Mieszkania 1-, 2-, 3-, 4-pokojowe 
dostępne już od 

zł/m2 

brutto 3900 

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie 

informuje, że ogłosił pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż 
części nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości 

BEZRZECZE, gm. Dobra Szczecińska 
(KW SZ2S/00025178/8) powiat policki, województwo zachodniopomorskie, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 69/56 i 69/57 

wraz z udziałami w działce drogowej nr 69/31 o pow. 3,7126 ha (KW SZ2S/00035091/7) 

z obrębu 0001 Bezrzecze. 

Oznaczenie nieruchomości 
Powierzchnia 

działki, 
Symbol użytku 

Termin przetargu, 
godzina 

Cena wywoławcza 
nieruchomości 

netto 

Wysokość wadium 
w terminie do 

Przeznaczenie 
w m.p.z.p. 

Działka nr 69/56 
+ udział 0,0059 
w dz. nr 69/31 

0,1575 ha 
RlVa, RlVb 

20.11.2015 r. 
godz. 1000 242.066 Zf 

30.000 zł 
do dnia 

16.11.2015 r. 
1bMJ/U 

Działka nr 69/57 
+ udział 0,0070 
w dz. nr 69/31 

0,1887 ha 
RlVb, RlVa 

20.11.2015 r. 
godz. 1100 

35.000 zł 
do dnia 

16.11.2015 r. 
1bMJ/U 

Przetargi odbędą się w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 
w Szczecinie, ul. Księcia Sambora 4. 

Warunkiem udziału w każdym przetargu jest wniesienie wadium w wysokości podanej w tabeli przelewem, na 
rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie nr 911130 4176 0022 2114 
1520 0010 w Banku Gospodarstwa Krajowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2015 r. z dopiskiem: 

^Przetarg na działkę nr ... położoną w obrębie Bezrzecze". 

Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. 

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, 
ul. Potulicka 2 / ul. Księcia Sambora 4, Biuro Obsługi Interesanta, pok. 1, lub (91) 434 17 68 /MON 261 45 20 96/ 
wew. 303, 323 lub kom. 601 716 622. 

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Agencji Mienia 
Wojskowego, przy ul. Potulickiej 2 /ul. Księcia Sambora 4 w Szczecinie i opublikowana na stronie internetowej: 
www.wam^om^ił^przedazZof.saazedn oraz w w w ^ m w ^ o n t p l  

UWAGA! 
Z dniem 1 października 2015 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Oz. 
U. z 2015 r„ poz. 1322) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa połączyła się z Agencją Mienia Wojskowego. 

Jesteśmy (Ba Żołnierzy, świadczymy wysokiej jakości usługi w zakresie zakwaterowania" 

Oddział Regionalny w Szczecinie 
70 - 952 Szczecin • ul. Potulicka 2 

tel.: +48 91 814-61-11 • +48 91 489-27-98 
www.amw.com.pl,www.wam.com.pl 

SPRZEDAŻ (3) 602 264 351 
www.agrobud-nieruchomosci.eu H Agrobud 

i Rewelacyjna cena od 

2 9 9 9 0 0 z ł  

S015003485A REKLAMA 

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie 

informuje, że ogłosił kolejny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

lokalu użytkowego zlokalizowanego w miejscowości 
SZCZECIN, u l  Kosynierów 15 

gmina Szczecin, powiat szczeciński, województwo zachodniopomorskie, 

wraz z udziałem 0,0098 w częściach wspólnych budynku i w działce nr 36 o pow. 0,7410 ha 

z obrębu 4082 Dąbie 82. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1 S/00073326/5. Dla lokalu nie założono odrębnej księgi wieczystej. 

Adres 
nieruchomości 

Powierzchnia 
użytkowa lokalu 

w m 2  

Termin przetargu, 
godzina 

Cena wywoławcza 
nieruchomości 

netto 

Wysokość wadiuifi 
w terminie do 

Szczecin, 
ul. Kosynierów 9,11,13,15, ul. Nałkowskiej 

11 
Lokal użytkowy U8 

+ udział 0,0098 
w dz. nr 36 

58,96 
19.11.2015 r. 

godz. 1000 

20.000 zł 
do dnia 

13.11.2015 r. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 
w Szczecinie, ul. Księcia Sambora 4. 

Warunkiem udziału przetargu jest wniesienie wadium w wysokości podanej w tabeli przelewem, na rachunek bankowy Oddziału 
Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie nr 91 11301176 0022 2114 1520 0010 w Banku Gospodarstwa Krajowego, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2015 r. z dopiskiem: 

frwtmęmspnBtóakk&mtMrpctoaBm&w&tmmmpnBf 
d L K s s y o M w t r .  

Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. 

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, ul. Potulicka 2 / 
ul. Księcia Sambora 4, Biuro Obsługi Interesanta, pok. 1 lub (91) 434 17 68 /MON 261 45 20 96/ wew. 311,323 lub kom. 601 716 622. 

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, przy ul. Potulickiej 
2 / ul. Księcia Sambora 4 w Szczecinie i opublikowana na stronie internetowej: oraz wam 

Ponadto informuje się, że działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. 
z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz terenu nr 9 przeznaczonego na uprawę o pow. 190,00 m2, 
oraz terenu nr 10 przeznaczonego na uprawę o pow. 280,00 m2, położonych w Dziwnowie przy ul. Dziwnej, (dz. 791 o pow. 1,6385 ha, 
SZ1 K/00017935/0), przeznaczonych do najmu w drodze przetargu nieograniczonego. 

UWAGA! 
Z dniem 1 października 2015 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1322) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa połączyła się z Agencją Mienia Wojskowego. 

wfwfcśejja* 

Oddział Regionalny w Szczecinie 
70 - 952 Szczecin • ul. Potulicka 2 

tel.: +48 91 814-61-11 • +48 91 489-27-98 
www.amw.corn.pl,www.wam.com.pl 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.agrobud-nieruchomosei.eu
http://www.wam.com.pl
http://www.agrobud-nieruchomosci.eu
http://www.wam.com.pl
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CENTRUM FLORYSTYCZNO-DEKORATORSKIE 

SPRZEDAŻ H U R T O W A  1 D E T A L I C Z N A  

PRODUCENT SZTUCZNEGO ŚWIERKU 
podkłady do  stroików, wiązanek i wieńców itp. 

HURTOWNIA KWIATÓW SZTUCZNYCH 
największa oferta chryzantem, kwiatów na łodydze, 
główek kwiatowych i liści 

HURTOWNIA DODATKÓW 
FLORYSTYCZNYCH 
gąbki typu oasis. florety, wstążki, 
druty techniczne, sizal, rafia, folia do  kwiatowi 

HURTOWNIA ZNICZY 
bogata oferta zniczy 
i wkładów zniczowych 

BOGATA OFERTA STROIKÓW 
NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

Słupsk, ul, Moitnlka S» tel,  59 842 59  8 6  
www«kompeiyi:ji,slupskspl 

Wspólnota Mieszkaniowa "Murarska" 
zleci wykonanie 

IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC 
BUDYNKU PRZY U L  Murarskiej 14 /Grodżkiej 10 

w SŁUPSKU 
Specyfikacja ofertowa d o  odbioru w siedzibie Administratora 

SM Nowa, ul. Władysława IV 9, tel. 59/843 19 07 
Zainteresowani proszeni są o składanie ofert 

w biurze spółdzielni d o  dnia 26.10.2015 r. d o  godz. 1 2 m  

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ustce 
wydzierżawi piekarnię położoną na działce nr 2162/1,2162/2 

o łącznej powierzchni 6.221 m2 w Ustce przy ulicy Ogrodowej 10 

- księga wieczysta nr Kw SL1S/ 00039483/0. 

Z warunkami dzierżawy można zapoznać się w biurze Spółdzielni, 

plac Wolności 9, poczynając od dnia 19.10.2015 r. 

i pod nr. telefonu 59 814 60 72,59 814 44 77. 

K015001242EG 

Szukasz samochodu? 
Mamy to. 
Czeka na Ciebie 100 000 ogłoszeń. 

ratka 
mamy to. 

' m 
e atka Wejdź na gratka.pl/moto 

Y i r n  u n i r v i ,  UI i n n i w w n n M  i RRUUUŁ. r\ TY r u n u  wrvmrv v u  i n n i  L.U»mn r v r —  

<2 

Podwójna 
m o c  j e d y n k i !  

LISTA , 

Edukacja, Zdrowie, Praca 

Dariusz 

S015003322A 

REKLAMA K015001242BC 

zaplanuj kup bilet korzystaj! 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
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P f % y y y i f l i ł # l i C # *  j Monopol państwa na pomaganie ludziom oznacza nie tylko wyższe podatki, 
E m W f c l  I I Q I I v 9 l > l  ale też często źle wydawane pieniądze. 

Leszek Balcerowicz, ekonomista, napisał na Twitterze 

Cyfryzacja, śmigłowce dla armii, smalci życia 
Z b r o j e n t o w k a  

0 cyfryzacji Polski, śmigłow
cach dla polskiej armii i... pol
skim bigosie rozmawiamy 
z dr Przemysławem 
Litwiniukiem, przewodniczą
cym Sejmiku Województwa 
Lubelskiego, dyrektorem Fun
dacji Programów Pomocy dla 
Rolnictwa FAPA. 

Bogusław Mazur 
redakcja@polskatimes.pl 

W Lublinie odbył się niedawno 
IV Zjazd Latarników Polski Cy
frowej zorganizowany w ra
mach programu POLSKA CY
FROWA RÓWNYCH SZANS 
(PCRS). realizowanego przez 
Ministerstwo Administracji 
1 Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie 
„Miasta w Internecie". To grupa 
blisko trzech tysięcy lokalnych 
edukatorów cyfrowych, któ
rych zadaniem jest pomoc oso
bom w wieku 50+ w odnalezie
niu się w cyfrowym świecie. Ja
kie wrażenia ze zjazdu? 
Był to obraz dużego wspólne
go sukcesu tych ludzi, 
w większości wolontariuszy, 
którzy zaangażowali się 
w edukację cyfrową osób 
starszych. Przeciwstawianie 
się wykluczeniu społeczne
mu, w tym tzw. cyfrowemu, 
to nie tylko pomoc benefi
cjentom tego działania, ale 
również wymierne korzyści 
dla gospodarki i budżetu 
państwa. 
Andrzej Halicki oraz Krzysztof 
Głomb, prezes Stowarzyszenia 
„Miasta w Internecie", mają opi
nię ludzi szukających porozu

mienia i tzw. zadaniowych. Mo
że o sukcesach w cyfrowej edu
kacji Potoków decydują przede 
wszystkim ludzie? 
Nie sposób nie wymienić też 
obok tych osób wiceministra 
ds. cyfryzacji Bogdana 
Dombrowskiego. Determina
cja i pomysłowość inicjatorów 
tego typu inicjatyw zasługuje 
na uznanie. Trzeba mieć też 
świadomość, że proces 
cyfryzacji Polski jest nadal 
w początkowej fazie, wymaga 
dużego zaangażowania władz 
publicznych, w tym samorzą
du, stowarzyszeń, podmiotów 
gospodarczych, rozsądnego 
i efektywnego wykorzystania 
nowych środków 
pomocowych. Dodam, że sa
morząd województwa lubel
skiego zaplanował wydanie 
w nowej perspektywie finan
sowej ponad 72 min euro 
środków unijnych, plus środki 
własne, na realizację progra
mu „Cyfrowe Lubelskie". 
Inną sprawą ważną dla regionu 
jest przetarg na śmigłowce dla 
armii i odrzucenie przez MON 
oferty PZL-Świdnik. Nie kryje 
Pan rozczarowania tą decyzją. 
Ma Pan nadzieję, że MON ją 
zmieni? 
Decyzja o zamiarze zakupu 
helikopterów produkowanych 
za granicą była od początku 
niezrozumiała, a decydenci 
nie zdołali jej ludziom wytłu
maczyć. Nawet samorządow
cy województwa lubelskiego 
nie znają motywów rozstrzyg
nięcia, mimo że o podanie 
tych motywów usilnie zabie
galiśmy. 
Jest nowy prezydent 
- zwierzchnik sił zbrojnych 

- liczę, że zechce on zweryfi
kować dotychczasowe zamie
rzenia władz i rozpatrzy moż
liwość budowania potencjału 
Wojska Polskiego w oparciu 
o pracę mieszkańców nasze
go kraju. 
Produkcja śmigłowców 
w Świdniku lub Mielcu to ty-

> Przemysław Litwiniuk, przewodniczący sejmiku województwa 
Lubelskiego móiw o zjeździe Latarników Polski Cyfrowej 

siące miejsc pracy, rozwoj spe
cjalistycznego szkolnictwa za
wodowego w regionie, wpły
wy budżetowe z podatków, 
stabilny rozwój wielu rodzin. 
To niezwykle ważne sprawy. 
Korzystając z okazji, zapytam 
o innytemat czyli X Święto Bigo
su Polskiego, które odbędzie się 

15 listopada w Siedlisku Folkloru 
Marzanna w Niedrzwicy Kościel
nej koło Lublina. W jakim stopniu 
takie wydarzenia ułatwiąą popu
laryzowanie wakrów regionu? 
Lubelszczyzna jest regionem 
wielu walorów, smakowych 
także. Przypomnę, że slogan 
samorządu województwa 

brzmi: Lubelskie, smakuj ży
cie. Tutaj nawet typowo pol
ski bigos smakuje wyjątkowo 
i jest atrakcją dla wielu przy
byszy. Dlatego wydarzenie to 
obejmiemy naszym patrona
tem, licząc, że przyczyni się 
do popularyzacji naszego re
gionu. • 

OGŁOSZENIE 
w sprawie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków ' 

„Wodociągi Ustka" Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce działając jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłaszają taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na obszarze Miasta Ustka w okresie od dnia 
1 listopada 2015 roku do dnia 31 października 2016 roku. 
1. Taryfowe grupy odbiorców określa Tabela nr 1 

Tabela nr 1 - Taryfowe grupy odbiorców 

Lp- Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka zużycia 

ZAOPATRZENIE W WODĘ 

1. 

2. 

Grupa I 
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy z wyłącze-
niem przemysłu i produkcji spożywczej 

Grupa II 
Przemysł i produkcja spożywcza 

Woda przeznaczona do zaopatrzenia ludności w wodę do 
spożycia, zużywana na cele socjalno-bytowe 

Woda przeznaczona na potrzeby przemysłu oraz na potrzeby 
produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt 
z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi łub na cele 
konfekcjonowania, na cele przeciwpożarowe, do zasilania fontann 
publicznych, do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
Lp- Taryfowa grupa odbiorców usług 

Grupa I 
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy 

Charakterystyka zużycia 
Wszyscy odbiorcy usług w zakresie zbiorowego odprowadzania 
ścieków 

2. Zestawienie cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków określa Tabela nr 2 

Tabela nr 2 - Zestawienie cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 

Lp- Taryfowa grupa odbiorców Wysokość cen 

ZAOPATRZENIE W WODĘ 
Grupa I 

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy z wyłączeniem przemysłu i produkcji 
spożywczej 

Grupa II 

Przemysł i produkcja spożywcza 

Cena wody (w zł/m3) 

netto 

brutto 

2,16 
2,33 

Cena wody (w zł/m3) 

netto 

brutto 

2,18 
2,35 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
Grupa! 

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy 

Cena odprowadzania ścieków (w zł/m3) 

netto 
brutto 

4,94 
5,34 

3. Stawki opłat za przyłączenie określa Tabela nr 3 
Tabela nr 3 -  Stawki opłat za przyłączenie 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 139,52 netto /150,68 brutto ( w zł / odbiorcę usługi) 

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 145,61 netto /157,26 brutto ( w  zł / odbiorcę usługi) 

4. Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej określa Tabela nr 4 
Tabela nr 4. Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej 

Lp. Nazwa substancji, w tym substancji 
wyrażonych jako wskaźniki 

Wartość dopuszczalna 
[mg/l] 

Stawka jednostkowa 
[zł/kg] netto / brutto 

1 2 3 4 
1. Biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5 600 1,97/2,13 
2. Chemiczne zapotrzebowanie na tlen CHZT 1200 0,85 / 0,92 
3. Zawiesina ogólna 600 1,98/2,14 
4. Azot ogólny 100 7,89 / 8,52 
5. Fosfor ogólny 15 74,23 / 80,17 

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. ceny brutto (z podatkiem) należy przeliczyć zgodnie z wprowadzona zmianą. 
„WODOCIĄGI USTKA Spółka z o.o. 
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Antiga zapowiada zmiany, 
ale na powrót gwiazd nie liczy 
Siatkówka 

Polscy siatkarze wrócili już 
z Bułgarii, gdzie przeżyli ol
brzymie upokorzenie, odpa
dając z Mistrzostw Europy 
po meczu ze Słowenią 

Paweł Hochstim 
p.hochstim@dziennik.lodz.pl 

Słowenia zrobiła w ostatnim 
czasie duży postęp, jej  trene
rem jest wybitny przed laty 
włosia siatkarz, ale to Polacy są 
mistrzami świata. I zwyczajnie 
mistrzom świata nie przystoi 
przegrywać z zespołem, który 
plasuje się na 39. miejscu w ran
kingu światowym, razem z In
diami i Kazachstanem, a za Chi
le, Algierią, Paragwajem i Taj
landią. 

Mistrzostwa Europy, zresz
tą jak i Puchar Świata, pokaza
ły, że Stephanowi Antidze nie 
udało się zastąpić gwiazd, któ
re zrezygnowały z g r y w  repre
zentacji Polski ubiegłorocz
nych Mistrzostwach Świata. 
Brak dobrego rozgrywającego 

po odejściu Pawła 

Stephane Antiga: 
Będę obserwował 

siatkarzy grających 
w lidze i wybiorę 

najlepszych 

ItilhkłS 

• Po cudownym sezonie, w którym Stephane Antiga poprowadził Polaków do tytułu mistrza świata 
przyszło rozczarowanie. W 2015 roku biało-czerwoni wracali rozczarowani z trzech imprez 

Zagumnego jest widoczny go
łym okiem, Bartosz Kurek nie 
ma z kim rywalizować na po
zycji atakującego, a przyjmu
jącego potrafiącego tyle, co 
Michał Winiarski w tej kadrze 
nie ma. Właściwie tylko odej
ście Krzysztofa Ignaczaka 
przeszło niezauważeni, choć 
Paweł Zatorski w tym s izonie 
też nie grał tak, jak potrafi. 
Antiga zgadza się, że najwięk
szy problem jest z rozegraniem, 

bo ani Fabian Drzyzga, ani Grze
gorz Łomacz nie dorównują 
Zagumnemu. - Musimy rozgry
wać bardziej precyzyjnie, to 
niezbędne - mówił na wczoraj
szym spotkaniu z dziennikarza
mi w Sofii. I zasugerował, że po
wrót Zagumnego do reprezen
tacji na turniej kwalifikacyjny 
do Igrzysk Olimpijskich, który 
odbędzie się w styczniu w Ber
linie, jest możliwy. Zagumny 
znalazł się już w ogłoszonej 

na początku września szerokiej 
kadrze na Mistrzostwa Europy, 
ale powołania nie dostał, bo 
Antiga postanowił postawić 
na tych samych zawodników, 
którzy grali w Pucharze Świata. 
Selekcjoner bardzo delikatnie 
mówi o ewentualnym powro
cie do kadry najlepszego siat
karza ubiegłorocznego mun
dialu Mariusza Wlazłego. -
Mariusz jest bardzo dobrym 
atakującym, ale postanowił 

zakończyć swoją grę w repre
zentacji - mówi selekcjoner. 
Sam Wlazły wielokrotnie 
po mundialu deklarował, że 
jego powrót do reprezentacji 
nie jest możliwy i raczej trud
no wierzyć, że zmieni zdanie. 
Tak kategoryczny nie był Mi
chał Winiarski, ale jemu z kolei 
w grze w kadrze może prze
szkodzić zdrowie. Jeden z naj
lepszych polskicff siatkarzy 
ostatniej dekady cierpi na na
wracające bóle pleców, a ostat
nio znów musiał przerwać tre
ningi. Może okazać się, że choć 
pewnie bardzo chciałby wystą
pić w igrzyskach w Rio to po 
prostu nie będzie w stanie po
móc w styczniu polskiej repre
zentacji. - Będę obserwował 
siatkarzy występujących w li
dze i wybiorę najlepszych -
mówi Antiga. Wydaje się, że 
kilka zmian w kadrze jest ko
niecznych, bo zespół pęka 
w najważniejszych momen
tach. Tak było w Finał Six Ligi 
Światowej, w Pucharze Świata 
i w ćwierćfinale Mistrzostw Eu
ropy. O ile jednak w Brazylii 
i Japonii przegrał z bardzo 
mocnymi drużynami, o tyle 
porażka ze Słowenią jest powo
dem do niepokoju. Wszystko 
wskazuje na to, że w Berlinie 
Polacy w grupie zagrają z Niem
cami, Serbią i Belgią, a w drugiej 
rywalizować będą Rosjanie, 
Bułgarzy, Francuzi i Finowie. 
Do półfinałów awansują 
po dwie drużyny z grupy. • ©® 

W skrócie 

RUGBY 

Ukraińcy znów staną 
na drodze Polakom 
W cieniu ćwierćfinałów Pu
charu Świata polscy rugbiści 
zagrają w Chmielnickim mecz 
z Ukrainą w grupie IB Pucharu 
Narodów Europy. Kibice rug-
by żyją nadchodzącym wee
kendem i czekającymi ich me
czami, które wyłonią półfina
listów PŚ. W sobotę RPA zagra 
z Walią (transmisja od godz. 14 
w Polsacie Sport Extra) oraz 
Nowa Zelandia z Francją (re
transmisja o godz. 24, Polsat 
Sport Extra). W niedzielę 
o godz. 14 będzie można obej
rzeć mecz Irlandii z Argenty
ną, a o godz. 17 Australii ze 
Szkocją. W sobotę ważny dla 
układu tabeli grupy lB PNE 
rozegrają Polacy. Ich przeciw
nikiem będą Ukraińcy, z któ
rymi w maju w Lublinie prze
grali 17:20. Ukraina to repre
zentacja, z którą biało-czer
wonym gra się bardzo trudno. 
Na 11 dotychczasowych me
czów wygraliśmy tylko raz. 
W sobotę też będzie ciężko, 
tym bardziej że Ukraina kilka 
dni temu sprawiła dużą nie
spodziankę, wygrywając 17:16 
z Belgią, czyli głównym fawo
rytem do zwycięstwa w gru
pie lB. -Ukraina wygrała 
z Belgami i może dzięki temu 
będą mieli moment rozpręże
nia. Gorzej, gdyby musieli coś 
udowodnić, bo wtedy zawsze 
gra się na 110 procent - mówi 
Marek Płonka, selekcjoner re
prezentacji Polski na oficjalnej 
stronie PZR. 

ADAM MAUKS 

Lotto  

Czwartek. 15.10. 
Multi Multi - godz. 14 
7,13,14.18,29,33.41,47,49,5155,59,62, 
63,69,72,73,75,77,79 
Plus 49 
Środa. 14.10. 
Mułti Multi - godz. 21.40 
2,4,5,17,18,21,25.30.31.33,36,42,48,6 
0,62,65,66,68,72,76 
Plus 68 
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 
Ekstra Pensja 
8,12,14,20,27+3 
Mini Lotto 
9,15,17.25,31 
Kaskada 
2.8.10.12,13,15,17,18.21.22.23.24 
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 
Lotto! 23.27.34.41,49 
Lotto Plus6.9,18,47.48.49 
(STEN) 

Powrót do obowiązków. Nowi 
trenerzy w Lechu i Legii 
Piłka nożna 

Tomasz Malinowski 
tomasz.malinowski@pomorska.pl 

Po euforii, jaką nam zafundo
wała awansem do finałów Euro 
biało-czerwona reprezentacja, 
pora wracać do rywalizacji na li
gowych boiskach. 

Pierwsze pytanie, które 
przychodzi do głowy: czy re
prezentacyjny sukces będzie 
miał przełożenie na podniesie
nie jakości klubowej piłki? Ale 
obserwatorów ligowej rywali
zacji „intryguje" też zagadka: 
jak zespoły ekstraklasy wyko
rzystały przerwę w rozgryw
kach? W drużynach Lecha Po
znań i warszawskiej Legii - mi
strza i wicemistrza kraju po
przedniego sezonu, doszło 
do spektakularnych zmian 
na ławce trenerskiej. Pierwsi 
na przeciętne wyniki zareago
wali przy Łazienkowskiej (Le

gia zajmuje 4. miejsce i traci 
do lidera 10 pkt.!). Podziękowa
no (sowitą odprawą) Norwego
wi Henningowi Bergowi, a no
wa myśl szkoleniowa przyje
chała z Rosji. Od 6.10 opiekę 
nad reprezentantem w Lidze 
Europy objął Stanisław 
Czerczesow, orędownik cięż
kiej pracy i twardej dyscypliny. 
O tym, czego już dokonał z ze
społem, przekonamy się w nie
dzielę, kiedy do stolicy zjedzie 
Cracovia. „Pasom" wiedzie się, 
jak dotychczas, zadziwiająco 
dobrze. To trzeci zespół obec
nego sezonu. 

PROGRAM 12. KOLEJKI PIĄTEK: LecNa 
Gdańsk-GóniikZabrze(18),Śląsk Wroc
ław- Korona Kielce (2030); SOBOTA: 
Podbeskidzie Biekko-Biata-Piast GBwke 
(B30),LediPoznań-RudiChorzów(18), 
GómitŁęczna-Jagieflonia Białystok (18): 
NIEDZIE1A: Wisła Kraków -TemiaBca Bn*-
BetNieciecza (1530), Legia Warszawa-
Qacovia(18): PONIEDZIAŁEK: Pogoń 
Sznedn-Zaglębie Lubin 08). • ©€) 

#fashion street 

AD15Q00280A REKLAMA 

Miast, 
głosuj na najle 
stylizacje w m 
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Sport dziś polecamy 
TVP SPORT 

godz. 16.45, piłka nożna. Polska drga 
doWembley # godz. 17, piłka nożna, Hi
storia spotkań Polska - Anglia 

CANAL +SPORT 
godz. 12, piłka nożna, Premier Leaque-. 

Crystal Paalace - West Bromwich 
Ibion e godz. 14, piłka nożna, Everton - FC 
Liverpool 

POLSAT SPORT EXTRA 
godz. 11.07,15.07,19.07siatkówka, mi

strzostwa Europy mężczyzn w Bułgarii 
i Włoszech, i godz. 21.45, piłka nożna Li
twa-Anglia 

Na stadionach i w halach 

KOSZYKÓWKA 
# m liga mężczyzn: Pogoń 
Lębork - Gryf -Vecro Prabuty 
(niedziela, godz. 11, hala - ul. P. 
Skargi). # LigaU-12: Czarni 
Autokarolina Słupsk - Basket 
Ósemka Wejherowo (sobota, 
10, halaOS-R- ul. M. 
Niedziałkowskiego). # LigaU-
18: UKS ZSS Człuchów - Czarni 
PGK Słupsk (sobota, 12, hala -
ul.Koszalińska).# LigaU-15: 
Czarni Laminopol Słupsk -
Basket Ósemka Wejherowo (so
bota, 12, OS-R - ul. M. 
Niedziałkowskiego). # LigaU-
14: Czarni Fullbull Słupsk - De 
La Salle Gdańsk (sobota, 14, ha
la OS-R -ul. M. 
Niedziałkowskiego). # Ama
torska l iga  Koszykówki Regio
n u  Słupskiego - niedziela: 
Chłopaki z Sąsiedztwa - Lekarz 
Domowy (12), Olszewscy 
Sławno - SKS EKO Wicher 
(13.30), Bytów - Kabat (15). Me
cze w hali ZSS przy ul. Głównej 
w Kobylnicy. # Ogólnopolski 
turniej w koszykówce dziew
cząt i m .  Laury Vicuni-gry 
w sobotę od godz. 10, w nie
dzielę od godz. 9.30, hala Gryfia 
ul. Szczecińska w Słupsku. 

LEKKOATLETYKA 
# Akcja ogólnopolska „Bie
gam, b o  lubię"- sobota wgodz. 
9.30 -10.30 na stadionie 650-
lecia przy ul. A. Madalińsłaego 
w Słupsku.# Indywidualne 
biegi przełajowe o puchar 
GrandPrixLęborka- sobota 
od godz. 11 (ul. J. 
Kusooińskiego) w Lęborku. 
# Bieg k u  świadomości o han
dlu ludźmi - w Słupsku (nie
dziela, 11, stadion 650-lecia - ul. 
A. Madalińskiego, 10 km). 

PIŁKA NOŻNA 
# I liga: Drutex-Bytovia Bytów 
- Arka Gdynia (sobota, 18, sta
dion przy ul. A. Mickiewicza). 
#IV liga- sobota: Pogoń 
Lębork - Anioły Garczegorze 
(15, ul. J. Kusocińskiego), Jan
tar Ustka - Stołem Gniewino 
(15, ul. Sportowa), Zawisza 
Borzytuchom - KP Starogard 
Gd. (11), Start Miastko -
Drutex-Bytovia U Bytów (14). 
# Słupska klasa okręgowa - so
bota: RS Damnica - Piast 
Człuchów (15), Sparta Sycewice 
- Czarni Czarne (15), Stal 
Jezierzyce - Karol Pęplino 
(15.30); niedziela: Wybrzeże 
Objazda - SwePol Link 
Bruskowo Wielkie (13), 
Skotawa Budowo -
Lipniczanka Lipnica (14, Dęb
nica Kaszubska), Garbarnia 
Kępice - Słupia Kobylnica (15), 
MKS Debrzno - Kaszubia 
Studzienice (15), Sokół 

Wyczechy - Diament 
Trzebielino (15, Czarne). 
# Słupska klasa A-grupa I-so
bota: Chrobry Charbrowo -
Jantaria Pobłocie (15), Echo 
Biesowice - Rowokół 
Smołdzino (15), Polonez 
Bobrowniki - Słupia Kwakowo 
(16, Damno); niedziela: Sokół 
Szczypkowice - Barton Barcino 
(13), Błękitni Główczyce -
Victoria Słupsk (13), Granit 
Kończewo - Unia Korzybie (13), 
Słupia Chamowo - Dąb 
Kusowo (14); grapa n - sobota: 
w Cewicach LKS Łebunia -
SSPN Malczkowo/Łupawa 
(15); niedziela: Arkonia 
Pomysk Wielki - Victoria Dą
brówka (12), GTS Czarna Dą
brówka - Magie Niezabyszewo 
(13), Leśnik Cewice - Grom 
Nakla (13-30), Myśliwiec 
Tuchomie - GKS Kołczygłowy 
(14), Stegna Parchowo - Granit 
Koczała (15), Victoria/Brda II 
Przechlewo - Dolina-Speranda 
Gałąźnia Wielka (15). # Słup
ska klasa B-grupa I- niedziela: 
Sokół Kuleszewo - Szansa 
Siemianice (11.30), Smoki Podo
le Małe - Pomorze TS Potęgowo 
(13), Zenit Redkowice - Grab 
Grapice (14), w Jezierzycach KS 
Włynkówko - Unison 
Machowino (15); grupa U - so
bota: Urania Udorpie - Kaszubia 
II Studzienice (11); niedziela: 
Koral Maszewo - Start Łebień ( 
11), Błękitni Motarzyno - Orkan 
Gostkowo (13.30), Sparta 
Konarzyny - WKS Nożyno (14). 
# Pomorska liga juniorów star
szych (A): Drutex-Bytovia By
tów - Jantar Ustka (sobota, 15). 

PIŁKA RĘCZNA 
# 1  liga kobiet: Słupia Słupsk-
Sambor Tczew (sobota, 17, hala 
ILO-ul. Szarych Szeregów). 

TENIS STOŁOWY 
#XXVff l  Grand Prix Bytów 
2015 - niedziela( godz. 10- ko
biety open i juniorzy, 12 - se
niorzy, mała sala ZSP przy ul. 
Wł. Sikorskiego w Bytowie. 

SPORTY WALKI 
# Międzynarodowa Gala Spor- ^ 
tów Walki im. Michała 
Godnicza połączoną z Pucha
rem Polski j iu -jitsu kata para
m i  - w Słupsku (sobota, 9 30-
otwarcie, 10 - walki, hala w G 
4 przy ul. S. Banacha). # Mi
strzostwa IOGKF Polska 
Okinawa Cup Karate Goju Ryu 
2015 - hala (ul. Olimpijska) 
w Jezierzycach (sobota, godz. 
10). 
SZACHY 
# Turniej Grand Prix Słupska 
niedziela, 10, sala Zrywu, al. 
H. Sienkiewicza w Słupsku. 
#©®(FEN) 

Drutex-Bytovia chce 
powstrzymać gdynian 

W Bytowie liczą na przełamanie złej serii ekipy Kafarskiego 

Piłka nożna 

Krzysztof Niekrasz 
krzysztof.niekrasz@gp24.pl 

To będzie trzynasta kolejka 
w I lidze sezonu 2015/2016. 
Szkoleniowiec bytowian nie 
jest przesądny. Dlaczego? Bo 
właśnie Tomasz Kafarski uro
dził się trzynastego. Ciekawie 
zapowiada się konfrontacja 
w Bytowie Drutex-Bytovia - Ar
ka Gdynia. Pomorskie derby 
o dużym znaczeniu prestiżo
wym dla obydwu drużyn zapla
nowane są na sobotę (17 paź
dziernika). Początek gry o godz. 
18 na stadionie przy ul. A. Mi
ckiewicza. Ostatnio Drutex-
Bytovia nie daje spodziewanej 
satysfakcji swoim kibicom. 
Bytowska drużyna przegrała 
trzy mecze z rzędu. Po dwuna
stu seriach zajmuje jedenaste 
miejsce. Ma 14 punktów. Z ko
lei Arka jest na fali. W trzech 
ostatnich meczach zgarnęła 
pełne pule i w sumie ma już 22 
punkty. Z tym dorobkiem eki
pa trenera Grzegorza 
Kicińskiego (w przeszłości re
prezentował też barwy gdyń
skiego klubu jako zawodnik) 
zajmuje drugie miejsce w tabe
li. W gdyńskich szeregach aktu
alnie najskuteczniejszym pił
karzem jest Paweł Abbott. Je
go dorobek to 5 goli w rundzie 
jesiennej. Informacja dobra dla 
defensorów z Bytowa jest taka, 
że tego bramkostrzelnego na
pastnika zabraknie w sobotnim 

• W akcji Artur Formela zawsze stara się ambitnie walczyć o każdą piłkę. Nie brakuje mu 
zadziorności w rywalizacji. Z lewej kapitan bytowian Krzysztof Bąk. który liczy na triumf z Arką 

meczu, bo musi odpokutować 
za nadmiar żółtych kartek. Cię
żar gry ofensywnej wezmą 
na swoje barki Brazylijczyk 
Marcus da Silva i młodzieżo
wiec Michał Nalepa. Ważną po
stacią gdyńskiego zespołu jest 
też Antoni Łukasiewicz, który 
w poczynaniach defensywnych 
był kiedyś postrachem futboli-
stów krajowej elity. Ten zawod
nik może też zagrać w drugiej 
linii. Na pewno najzagorzalsi fa
ni żółto -niebieskich pojawią się 
na bytowskim stadionie i będą 

zagrzewali do boju swoich ulu
bieńców. W zespole z Bytowa 
znajdują się byli arkowcy. 
Do nich zaliczają się: obrońca 
Wojciech Wilczyński i napast
nik Janusz Surdykowski, którzy 
ostatnio nie grali z powodu 
kontuzji. Jest bardzo duże 
prawdopodobieństwo, że obaj 
mogą wystąpić przeciwko swo
jemu dawnemu klubowi. Skut
ki kontuzji nadal odczuwa Mi
chał Jakóbowski. Sztab szkole
niowy Druteksu-Bytovii musi 
zrobić wszystko, żeby wydobyć 

z graczy najmocniejsze walory 
piłkarskie. Na pewno będą 
zmiany w składzie po ostatnich 
niepowodzeniach. Po grach 
w reprezentacji Polski U-20 po
wrócił Dawid Kort. 

- Jeśli zagramy konsekwen
tnie i zawodnicy zrealizują plan 
taktyczny, to jesteśmy w stanie 
osiągnąć zwycięstwo. To bę
dzie zacięty mecz. Walczymy 
o komplet punktów. Chcemy 
zatrzymać Arkę - oznajmił To
masz Kafarski, bytowski szko
leniowiec. # 

Powtórzyć wynik z PP 
Piłka ręczna - lĘga kobiet 
W ubiegłą sobotę tczewianki 
spotkały się ze słupszczankami 
w finale Pucharu Polski 
na szczeblu województwa po
morskiego. Trofeum zdobyła 
Słupia, która w tczewskiej hali 
wygrała z Samborem30:26. Te
raz przyjdzie szczypiomistkom 
obu ekip spotkać się ponownie 
w bezpośredniej rywalizacji 
o punkty w I lidze. Mecz Słupia -
Sambor (spadkowicz z superligi) 
to hit trzeciej kolejki. Gra zapla
nowana jest na sobotę (17 paź
dziernika). Początek o godz. 17 
w hali ILO przy Szarych Szere-

gów wSłupsku. W dotychczaso
wych dwóch meczach ligowych 
Sambor zdobył komplet punk
tów, pokonując wymagających 
rywali: MTS Kwidzyn i SPR 
Olkusz. Z kolei Słupia zwycięży
ła KPR Kobierzyce i zremisowa
ła z AZS UMCS. - Nie będzie ła
two z Samborem, bo to silny ry
wal. Miło byłoby powtórzyć pu
charowy sukces z Tczewa 
- oznajmił Michał Zakrzewski, 

trener Słupi. Ostatnio chorowa
ła skrzydłowa Natalia Borowska. 
Ta doświadczona zawodniczka 
nie ma zamiaru odpuszczać gra
nia i jest przewidziana w składzie 
na sobotni mecz. • (FEN) 

Słupscy bombardierzy 
Boks 
Kilka dobrych walk stoczyli pięś
ciarze Czarnych Słupsk w III 
Ogólnopolskim Turnieju Bokser
skim im. Mariana Karola w Gdy
ni. Podopieczni Jerzego 
Walczuka pojedynkowali się 
w walkach towarzyskich i turnie
jowych. 

W turnieju w wadze do 70 kg 
Krzysztof Lis pokonał Patryka 
Walczaka (Wisła Tczew) 3:0. 
Słupszczanin przegrał z nim po
jedynek w eliminacjach ogólno
polskiej olimpiady młodzieży, te
raz zrewanżował się. Do 60 kg 
Natalia Łykus wygrała z Pauliną 

Sobieską (Niedźwiedź Kętrzyn -
ubiegłoroczna mistrzyni Polski). 
Do 69 kg  Natan Konszewicz 
przegrał 1:2 z Filipem Wąchałą 
(SakoGdańsk). -Pojedynekbył 
wyrównany, werdykt mógł być 
również w drugą stronę - mówił 
po starciu Jery Walczuk, trener 
Czarnych. 

W pojedynkach towarzyskich 
boksowali Jakub Borkowski (wa
ga do 4 0  kg), Amanda Koczyn 
(60 kg) i Dawid Murawski (+81 
kg). Czarni zapraszają chętnych 
z roczników 1998-2003 na tre
ningi do hali przy ul. Ogrodowej 
od poniedziałku do piątku 
od godz. 18. • ©® (RES) 
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