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Miejscy strażnicy będą 
kontrolować, co palimy 

Jak nie wpuścisz strażnika do domu, aby skontrolował opał, grozi ci kara 

Sejmik nie chce 
województwa 
POLITYKA/GDAŃSK. Na burzliwej sesji 
nadzwyczajnej województwa pomor
skiego uchwalono rezolucję przeciw
ko podziałowi województwa. STO. 3 
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Słupsk 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

W związku z przepisami zawartymi 
w ustawie o ochronie środowiska 
i z początkiem sezonu grzewcze
go Straż Miejska w Słupsku rozpocz
nie kontrole w mieszkaniach. 

- Takie uprawnienia przyznał nam 
prezydent miasta - ogłosiła wczoraj 
dziennikarzom Iwona Jakiel, zastęp
czyni komendanta straży miejskiej. 

Oznacza to, że w godz. 6-22 straż
nicy miejscy będą wchodzić do miesz
kań. Natomiast w porze nocnej będą 
także kontrolować zakłady pracy. 

- Będziemy sprawdzać, co jest przy
gotowane do palenia i co jest palone. 
Będziemy także edukować i przypo
minać obowiązki ciążące na właścicie
lach i użytkownikach mieszkań 
- wyjaśniała komendant Jakiel. 

Przypominała, że jeśli z komina 
wydobywa się ciemny i gryzący 
dym, to prawdopodobnie użytkow
nik pieca spala w nim niewłaściwe 
rzeczy, które zagrażają ludziom i śro
dowisku. 

- Dlatego proszę mieszkańców mia
sta, aby zgłaszali nam przypadki spa
lania podejrzanych rzeczy, które po
wodują emisję szkodliwych dla oto
czenia substancji. Można dzwonić 
pod numer straży miejskiej lub 
pod numer 986, abyśmy mogli prze-

• Wczoraj na konferencji prasowej prezydenta Roberta Biedronia nie było. ale Iwona Jakiel ze straży miejskiej zapewniła 
dziennikarzy, że prezydent przyznał strażnikom uprawnienia do kontroli w domach słupszczan 

prowadzić kontrolę w tym zakresie 
- dodała pani komendant. 

Osobom, które nie będą paliły 
w piecu drewnem albo węglem, grozi 
grzywna w wysokości do 500 zł. Moż
na być także ukaranym za celowe nie-
wpuszczenie strażników miejskich do 
domu. W tym przypadku zgodnie 

z kodeksem karnym grozi nawet wię
zienie. 

W tym samym czasie ratusz zacz
nie także kontrolować, jak mieszkań
cy segregują śmieci. Ci, którzy tego nie 
robią, choć to zdeklarowali, zauważą 
na śmietniku ostrzeżeniowe kartecz
ki. Po jakimś czasie odbędzie się pow

tórna kontrola. Jeśli nie wykaże popra
wy, grozi nam grzywna. 

Strażnicy będą też sprawdzali, czy 
sprzątamy po psach, które załatwiają 
się koło ekranów dźwiękochłonnych, 
bo tam również trzeba to robić.#©® 
O zapowiedziach dotyczących słupskie
go ringu czytaj na STR.4 

Nasza policja 
podgląda piratów 
drogowych 
na filmach 
od kierowców 

5TR.3 

Ustka głosuje 
na budżet 
obywatelski 
SAMORZĄD/USTKA. Osiem projektów 
inwestycyjnych walczy o głosy 
ustczan. Razem zmieniajmy Ustkę -
pod takim hasłem zaczęło się wczo
raj głosowanie w kurorcie. STR. 5 

Przebojowy 
Przeciąg Gitarowy 
zakończył się 
wSłupsku. Koncerty 
zachwyciły 

STR.22 

Amerykanin 
z włoskim 
rodowodem 

; lOTC Samochody marki Jeep 
kojarzą się raczej z dużymi SUV-ami, 
a testowany przez naszego reportera 
Jeep Renegacie jest pierwszym „ma
luchem" tej marki. STR. 12 

% 

INWESTYCJE/USTKA. Kładka wciąż nie
czynna. a basen rybacki nierozliczony 
w porę. Te problemy miasta z inwe
stycjami nie mijają, a burmistrz nie 
ma nowych wiadomości. STR. 3 

AKCJA REDKACJA. Deszczówka wybija, 
sprawdzą dlaczego. Problem z wodą 
ze studzienki na ulicy Kołłątaja 
w Słupsku wraca od ponad roku 
po większych opadach. STR. 8 

INWESTYCJE/BYTÓW Europejskie 
Centrum Stolarki Drutex w Bytowie 
wczoraj świętowało rocznicę pow
stania. A już powstaje drugi etap in
westycji. STR. 9 

Chętnie bym 
odpowiedział 
na pytania, gdybym 
to ja do tego w Ustce 
doprowadził 
Mówi 
Jacek Graczyk STR. 3 
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Grzegorz 
Hilarecki 

Strażnicy 
miejscy na tropie 

Karanie słupszczan mia
ło nie być priorytetem 
w działaniach Straży 

Miejskiej w Słupsku. Co wię
cej, prezydent Robert Biedroń 
zapewniał w kampanii wybor
czej, że strażnicy będą bar
dziej przyjaźni i pomocni 
mieszkańcom miasta. Wbrew 
temu, co się mówi, wcale nie 
zapowiadał likwidacji tej for
macji, a jedynie zmianę jej 
stylu pracy. Tymczasem 
wczoraj słupskie władze zapo
wiedziały, że w mieście nastą
pią kontrole tego, co miesz
kańcy palą w domach, co wy
rzucają do śmieci i czy sprzą
tają po psach (piszemy o tym 
na str. l). Znając codzienność 
w Słupsku, raczej bez maso
wych mandatów się w tym 
wypadku nie obejdzie. 

Ciekawie jest też w samo
rządzie wojewódzkim, bo

wiem radni z rządzącej opcji 
po burzliwej sesji wydali rezo
lucję przeciwko podziałowi 
województwa (czytaj na str. 
3). No cóż, widać, że nic sen-
sowniejszego ten samorząd 
obecnie do roboty nie ma, 
więc zajął się kampanią wy
borczą. • ©® 

Cytaty z Twittera 

Od jutra do czwartku -
czas wrzutek, taśm, 
nagrań i innego rodzaju 
kampanijnego syfu. Łatwo 
nie będzie. Popcorn 
ijedziemyztym. 
Marek Migalski, politolog 

Model Putina to min.: niski 
wiek emerytalny, 
rozszerzona interwencja 
państwa. Spójrzmy 
na niektóre partie. 
Leszek Balcerowicz, były 
wicepremier 

Notowania z 19.10.2015 
Kursy walut NBP 

USD > >  3,7265 
EUR 4,2342 
GBP ' 5,7647 
CHF > 3,9097 

spadek ceny do dnia poprzednie

go wzrost ceny bez zmian 

Wtorek 
Lekarz rodzinny, 
pielęgniarka, położna 

• Przedstawiamy filary tak 
zwanej podstawowej opie
ki zdrowotnej w Polsce. 
Wyjaśniamy, jak działa 
POZ, co oferuje i jak z niej 
skorzystać. 

Środa 
Opieka zdrowotna 
- nocna i świąteczna. 
Kiedy wezwać karetkę 

• Czym jest nocna opieka 
zdrowotna, a czym świą
teczna? Kiedy dzwonić 
po karetkę, a kiedy jechać 
do szpitala na oddział ra
tunkowy? 

Sobota 
Dieta ucznia: dodatek 

v i$5 * f 

« •  

• W sobotę ̂ -stronicowy 
dodatek: dieta ucznia, po
rady i przepisy kulinarne, 
tabela kalorii. 

Kwasy są dobre, 
ale ostrożnie z nimi 

* Kwasy w kosmetyce od
grywają dużą rolę. Chociaż 
można kupić je w droge
riach, niektóre lepiej stoso
wać pod okiem fachowca. 

Rozmowa z Sebastianem Ferencem, rzecznikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

Becilcowe 2016 -1000 złotych przez 12 miesięcy na dziecko 
Od 1 stycznia 2016 roku nad
chodzą zmiany w świadcze
niach rodzicielskich. 

Nowa forma świadczenia ro
dzinnego. wtymtzw. nowe 
becikowe. jest głośno omawia
na. Czy pracownicy MOPR-u to 
zauważają? 
Klienci MOPR-u wykazują za
interesowanie nowym świad
czeniem rodzinnym, które ma 
wejść w życie od l stycznia 
2016 roku. Nowe świadczenie 
rodzicielskie, bo taka nazwa 
weszła do powszechnego uży
cia, będzie wypłacane co mie
siąc przez pierwszy rok życia 
dziecka. Nowe świadczenie 
może otrzymać m.in.: matka 
lub ojciec, opiekun faktyczny 
dziecka. To ogromna zmiana 
w stosunku do jednorazowej 
zapomogi w kwocie 1000 zło
tych, która jest obecnie wy
płacana po urodzeniu się 
dziecka. Pamiętajmy jednak, 
że „stare becikowe" nadal po
zostaje. Jest ono jednak uwa
runkowane kryterium docho
dowym. 
Jakie kryteria będzie trzeba 
spełnić, by otrzymać świadcze
nie? 
Aby otrzymać nowe świadcze
nie, należy złożyć właściwy 
wniosek. Nie jest ono przypi
sane automatycznie do każde
go narodzonego dziecka. Ro
dzice powinni spełniać odpo

* Sebastian Ferenc: Klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
z coraz większym zainteresowaniem pytają o nowe świadczenia 

wiednie kryteria, m.in. osoba 
kwalifikująca się do pobiera
nia świadczenia nie może po
bierać świadczenia macie
rzyńskiego z innego tytułu, 
np.zZUS. 
Ile rodzic ma czasu na złożenie 
wniosku? 
Sam wniosek składa się w ter
minie 12 miesięcy od dnia na
rodzin dziecka. 
Ustawa przewiduje różne świad
czenia w stosunku do rodziców 
wiełoraczków? Ile czasu można 

pobierać nowe świadczenie ro
dzicielskie? 
Rodzic, któremu urodzi się 
jedno dziecko, będzie pobierał 
nowe świadczenie rodziciel
skie przez 52 tygodnie. 
W przypadku ciąż mnogich 
okresy te będą dłuższe, od 65 
do maksymalnie 71 tygodni. 
W jakim terminie składamy 
wniosek? 
Wnioski na nowe świadcze
nie rodzicielskie będą przyj
mowane od stycznia 2016 ro

Zdjęcie dnia 

Zjn -
mm^i 

* kdg% «*w 

Jesienna aura będzie nam towarzyszyć w najbliższych dniach. 
Będzie pochmurno, mgliście, a w czwartek deszczowo. W dzień 
do 12 stopni, w nocy 8. Słońce zobaczymy w weekend, (dmk) 

ku. Dokumenty będzie moż
na złożyć w Miejskim Ośrod
ku Pomocy Rodzinie w Słup
sku przy ul. Słonecznej 15 d, 
w pokoju nr 12. W razie nie
jasności przy wypełnianiu 
formularza należy zapytać 
naszych pracowników, którzy 
w tej kwestii z przyjemnością 
pomogą. 
Ojakie świadczenia oprócz ro
dzinnego mogą starać się rodzi
ce, których dziecko jeszcze się 
nie narodziło? 
O świadczenie z tytułu uro
dzenia się dziecka można sta
rać się wyłącznie po jego uro
dzeniu. Wsparciem finanso
wym dla rodziców mogą być 
także świadczenia rodzinne, 
tutaj jednak należy pamiętać, 
że obowiązują już kryteria do
chodowe. Warto także spot
kać się z pracownikiem socjal
nym MOPR-u, który może 
przydzielić wsparcie finanso
we lub rzeczowe na podstawie 
Ustawy o pomocy społecznej. 
W tym przypadku także obo
wiązują kryteria dochodowe. 
Osoby interesujące się nowym 
świadczeniem z tytułu uro
dzenia się dziecka zachęcam 
do zapoznania się z Ustawą 
z dnia 24 lipca 2015 roku 
o zmianie ustawy o świadcze
niach rodzinnych oraz niektó
rych innych ustaw. # 
©® 
ROZMAWIAŁA 
ALEKSANDRA CHACIŃSKA 

Opinie z forumgp24.pl 

Ratusz ratuje budżet 
pieniędzmi ze spółek 

Marco: - Cóż za genialny pomysł 
panie Biedroń. Wydoić spółki. Prze
cież nie zbiednieją, najwyżej wyrów
nają sobie straty w opłatach dla 
mieszkańców... 

Jerzy: - Jak to nadwyżka? Prze
cież niedawno zafundowano nam 
podwyżki cen za wodę, ścieki i wy
wóz nieczystości stałych /PGK i Wo
dociągi/. Argumentowano, że ceny 
za niskie. A teraz co? Sa nadwyżki, 
które miasto chętnie skonsumuje. 
Znowu ludzi się robi w bambuko. 

Robin Hood: - Najpierw podwyż
ka za śmieci i wodę, a potem skok 
na kasę. Tak to ja też potrafię rzą
dzić. 

wiceprezes wodociągów: - Zyski 
spółek w formie dywidend do mia
sta to ukryty podatek, narzucany 
mieszkańcom. W dodatku bezpraw
ny, bo ustawa o zaopatrzeniu w wo
dę jasno określa, że stawki za wodę 
mają określać koszty i uzasadniony 
zysk firmy wodociągowej. O dywi
dendach dla miasta nie ma w usta
wie ani słowa.#©® 
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Dyżur reportera 
Monika Zacharzewska 
59 848 8124 (w godz. 9.00-17.00) 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Wydarzenia 

Błędne koło dwóch 
sąsiednich inwestycji 

Kładka wciąż nieczynna. Basen rybacki nierozliczony w porę 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Nie mijają problemy miasta do
tyczące awarii kładki i budowy 
basenu rybackiego. Ustecka 
kładka jest nieczynna od po
czątku sierpnia. W sprawie ba
senu rybackiego miasto pisze 
kolejny wniosek o przesunięcie 
terminu rozliczenia. Tymcza
sem burmistrz Jacek Graczyk 
na razie nie ma nowych wiado
mości dla mieszkańców. 

- Chętnie bym odpowiedział 
na pytania, gdybym to ja do te
go doprowadził - mówi o błęd
nych decyzjach poprzednika. 

Kładka wciąż nieczynna 
Od końca czerwca wiadomo, że 
z kładką coś się dzieje. Jednak 
mimo upływu czasu, zamknię
te w sierpniu urządzenie nie 
działa. 

Producent kładki - firma Hy-
dro-Naval na podstawie eks
pertyzy Wydziału Inżynierii Lą
dowej i Środowiska Politechni
ki Gdańskiej twierdzi, że awa
ria kładki powstała na skutek 

To błędne koło. bo 
firmy szukają 

argumentów dla 
sądu, że nie zepsuły 

kładki 

• Kładka jest nieczynna trzeci miesiąc. Od tego czasu niewiele się 
zmieniło. Nie wiadomo, kto zawinił. Nie wiadomo, jak ją naprawić 

prowadzenia w jej sąsiedztwie 
budowy basenu rybackiego. 
Z badań geologicznych ma wy
nikać, że doszło do naruszenia 
struktury gruntu wokół funda
mentów kładki, ponieważ róż
ni się ona od struktury sprzed 
budowy kładki. 

W związku z tym Hydro-
-Naval odmówił naprawy kład
ki w ramach gwarancji, ponie

waż uważa, że nie zawinił jako 
wykonawca. 

Burmistrz Ustki Jacek Gra
czyk na początku września zle
cił Hydro-Navalowi dokonanie 
naprawy. Wówczas informo
wał, że firma ma określić kosz
ty i termin naprawy. 

- Jeśli producent twierdzi, że 
awaria nie nastąpiła z jego wi
ny, niech wystawi nam za na

prawę fakturę, my z kolei wy
stawimy ją Navimorowi - wy
konawcy basenu. 

Wczoraj powiedział: - Hy-
dro-Naval stwierdził, że nie 
określi kosztów, bo nie ma da
nych dotyczących budowy ba
senu rybackiego, który buduje 
Navimor. A ta firma z kolei nie 
jest do tego zobligowana. Może 
je udostępnić grzecznościowo. 
To błędne koło. Mieszkańcy 
muszą sobie zdawać sprawę, że 
każda z tych firm szuka argu
mentów dla sądu, by udowod
nić, że to nie ona zepsuła kład
kę - podsumowuje burmistrz. 
- Ogłosimy przetarg na przepro
wadzenie własnej ekspertyzy, 
ale na to potrzebna jest zgoda 
rady miasta. 

Basen przeterminowany 
Przed miesiącem burmistrz był 
spokojny o rozliczenie ok. 13 
min zł dotacji unijnej do budo
wy basenu, bo wynegocjował 
z Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa ter
min do końca października. 

- Trwają rozmowy o przesu
nięciu tego terminu na koniec 
listopada - powiedział wczoraj 
Jacek Graczyk. - Widzę szanse. 

Basen miał być gotowy 
w maju. Jednak Navimor - ze 
względu na zapisy umowy -
mógł nie dotrzymać terminu 
bez konsekwencji. Kary umow
ne, które burmistrz zapowiada, 
można naliczać dopiero po 4 
sierpnia - za basen, a po 4 listo
pada za drogi dojazdowe. • 
©® 

Sejmik nie chce 
nowego 
województwa 

tów funkcjonowania admini
stracji w całym kraju. 

Przedstawiono również głos 
konwentu wójtów i burmi
strzów powiatu człuchow-
skiego, którzy wyraźnie opo
wiedzieli się przeciw politycz
nej idei na środkowopomor-
skie. Sprzeciw - pisemny wyra
zili też byli wójtowie gmin: Ust
ka, Słupsk i Kobylnica. 

Radni PiS wytknęli błędy 
formalne przy zwołaniu wczo
rajszej sesji. Wskazywali m.in. 
na fakt,'że nie przedstawiono 
im wniosku czy nieterminowe 
doręczenie materiałów. Argu
menty te odbijał radca prawny 
urzędu. 

- W wygłoszonym przez nas 
oświadczeniu stwierdziliśmy, 
że zwołanie sesji w sprawie 
zdyskredytowania poglądu na
szego lidera Jarosława Kaczyń
skiego jest niedopuszczalne (to 
prezes PiS zaproponował nie
dawno utworzenie woj. kosza
lińskiego - dop. red.) - mówi Ro
man Giedrojć, radny sejmiku. 
- Nie chcemy instrumentalne
go wykorzystania sesji. To nie 
do przyjęcia, że zwołano ją 
w trakcie kampanii - podkreśla 
i dodaje, że tą sprawą można 
było spokojnie zająć się na naj
bliższym posiedzeniu samorzą
du w przyszłym tygodniu. 

W efekcie głosowano bez 
przedstawicieli Prawa i Spra
wiedliwości. Za opowiedziało 
się 20 radnych, 13 nie głosowa
ło. PiS zapowiedział już złoże
nie do wojewody zawiadomie
nia o podjęciu rezolucji nie
zgodnie z prawem. Nie wyklu
cza też wniosku do prokuratu
ry. # <D® 

Burzliwa sesja nadzwyczajna 
województwa pomorskiego. 
Rezolucję przeciwko podzia
łowi przyjęto bez radnych Pra
wa i Sprawiedliwości. 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Polityczna hucpa, tak radni Pra
wa i Sprawiedliwości do sejmi
ku województwa pomorskiego 
podsumowali wczorajszą sesję 
nadzwyczajną. W proteście 
opuścili salę obrad. 

Sejmik zebrał się wczoraj 
na nadzwyczajnym posiedze
niu. Powodem było przyjęcie 
rezolucji w sprawie przywróce
nia do życia województwa 
środkowopomorskiego. W do
kumencie będącym głosem 
przeciw znalazły się zapisy mó
wiące, że zmiana granic wiąza
łaby się z koniecznością rene
gocjacji programów operacyj
nych. Co za tym stoi, pod zna
kiem zapytania stanęłyby unij
ne dotacje dla całego Pomorza. 
Obok kwestii ekonomicznych 
zwrócono też uwagę na aspek
ty kulturowe i etniczne. Podno
szono, że mieszkańców regio
nu łączą silne więzy społeczne, 
a podział spotka się na ziemi ka
szubskiej ze stanowczą deza
probatą społeczną. Co więcej, 
wskazano, że utworzenie no
wego województwa pociągnie 
za sobą konieczność powołania 
kolejnych struktur całej jego 
administracji. Zarówno tej rzą
dowej, jak i samorządowej. To 
z kolei spowoduje wzrost kosz

Policja podgląda piratów drogowych 

Ponad830filmików z zareje
strowanymi wykroczeniami 
nadesłali do Komendy Woje
wódzkiej Policji w Gdańsku 
kierowcy z Pomorza. 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Policyjna akcja „Stop agresji 
drogowej. Widziałeś, poinfor
muj" nabiera rozpędu. Przyno
si też wymierne efekty. Przez 
rok jej trwania na adres e-
-mailowy Komendy Woje

wódzkiej Policji w Gdańsku kie
rowcy z Pomorza przesłali po
nad 830 filmów zarejestrowa
nych przez kamery zamonto
wane w ich autach. 

- Najwięcej z rejonu Trój
miasta, Pruszcza i Wejherowa 
- przyznaje asp. Tomasz Latu
sek z Wydziału Ruchu Drogo
wego KWP w Gdańsku. - Jeże
li chodzi o wykroczenia, to naj
częściej notujemy te związane 
z nieprawidłowym wyprzedza
niem w miejscach niedozwolo
nych, jak linie ciągłe czy przej
ścia dla pieszych. Również nie
stosowanie się do znaków i syg
nalizacji świetlnej. 

Na adres skrzynki KWP tra
fiają też filmy z zarejestrowany
mi wykroczeniami z regionu. 
Tych ze Słupska do tej pory by
ło zaledwie 13, a z Lęborka 10. 

Do tej pory udało się zakoń
czyć sprawy dotyczące ponad 
połowy ze wszystkich nadesła
nych przypadków. W większo
ści były to wykroczenia, które 
zakończyły się nałożeniem 
grzywien na sprawców lub 
właścicieli pojazdów. W przy
padku około 200 skierowano 
wnioski o ukaranie do sądów. 

Pomysł na akcję narodził się 
wraz z powołaniem we wszyst
kich komendach wojewódz

kich policji zespołów do spraw 
agresywnych zachowań na dro
dze. Zespoły zawiązano z kolei 
po serii wypadków, wśród któ
rych tragicznie zapisał się ten 
w Kamieniu Pomorskim, kiedy 
w Nowy Rok pijany i pod wpły
wem narkotyków kierowca 
wjechał w grupę ludzi, zabija
jąc sześć osób. 

Zarejestrowane wykrocze
nia można zgłaszać na adres e-
-mailowy: stopagresjidrogowej 
@pomorska.policja.gov.pl. 
Ważne, aby w mailu określić też 
miejsce i czas udokumentowa
nego zdarzenia. • 
© ®  

Wyrazy serdecznego współczucia 
Irenie Dwulit-Czerwonce 

z powodu śmierci 

Brata 
składają 

koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 października 2015 roku 
odeszła w wieku 65 lat nasza kochana Mama, Babcia i Siostra 

śtP Regina Cichosz 
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 21 października br. 
na Starym cmentarzu w Słupsku. Wystawienie w kaplicy 

o godz. 13.30, wyprowadzenie o godz. 14.00. 
Pogrążona w smutku rodzina 
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W grudniu pojedziemy ringiem 
Próby obciążeniowe dwóch wiaduktów na słupskim ringu wypadły pomyślnie. Można go kończyć 
W najbliższym miesiącu będą się toczyć prace wykończeniowe, kosmetyczne i odbiorowe 

Step* 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

- Z niecierpliwością, ale także 
z pewnością, że próby wy
trzymałościowe wypadną do
brze, czekaliśmy na ten mo
ment. Próby wypadły pomyśl
nie. Uspokoiliśmy się - mówił 
wczoraj podczas cotygodnio
wej konferencji prasowej wice
prezydent Marek Biernacki. 

Sam powiedział, że część 
mieszkańców miasta już teraz 
jeździ po ringu, choć on nadal 
jest placem budowy. 

- Trzeba pamiętać, że w tej 
sytuacji nie można przekraczać 
prędkości 30 kilometrów na go
dzinę - dodał. 

Magistrat zdaje sobie spra
wę, że wielką uciążliwość i nie
bezpieczeństwo stanowi brak 
oświetlenia. - Sądzę, że do koń
ca tygodnia uda się włączyć 
oświetlenie tam, gdzie ono jest 
zakończone w całości. Szcze-

m Wczorajsza konferencja odbyła się na ulicy Koszalińskiej przy wiadukcie nad torami, który podołał 
próbom obciążeniowym, ale jak widać, jeszcze drogowcy mają co przy ringu robić 

golnie na ulicy 11 Listopada i Pił
sudskiego jest szansa, aby tak 
się stało - zapowiedział. 

Jarosław Borecki, p.o. dyrek
tora Zarządu Infrastruktury 
Miejskiej w Słupsku, dodał, że 

wiadukt na ul. Portowej, który 
przy największym obciążeniu 
mógł się ugiąć 8 milimetrów, 
ugiął się tylko o 5 milimetrów, 
a więc poniżej dopuszczalnej 
normy. 

- Z kolei wiadukt na ulicy 
Koszalińskiej, który mógł się 
ugiąć 15 milimetrów, ugiął się 
o 14 milimetrów. Jest więc le
piej, niż zakładali projektanci 
- podsumował dyr. Borecki. 

Według niego od połowy li
stopada ZIM planuje otwarcie 
obu nitek ulicy 11 Listopada, je
śli pogoda nie przeszkodzi i bę
dzie można ułożyć warstwę 
ścieralną asfaltu. Plan otwarcia 
obydwu nitek drogi do połowy 
listopada dotyczy także ulicy 
Piłsudskiego. Tam jednak trze
ba zakończyć budowę zatoczek 
autobusowych i przenieść ruch 
autobusów na dotychczasowe 
linie. 

- W przypadku ulic Braci 
Staniuków i Portowej planuje
my likwidację przgd świętami 
najbardziej uciążliwego wahad
ła. Kierowcy nadal co prawda 
będą jeździć po budowie drogi, 
ale przejazd powinien być 
płynniej szy. Myślę, że 
na Wszystkich Świętych nie po
winno być problemu przy wjeź
dzie do miasta od strony Ustki 
- zapewnił dziennikarzy dyrek
tor Borecki. 

Natomiast ul. Rejtana zosta
nie otwarta dopiero po wyko
naniu ronda na skrzyżowaniu 
z 3 Maja. Zakończenie tu prac 

planowane jest do końca listo
pada. Z 

Wiadukt nad torami 
przy przedłużonej ul. Koszaliń
skiej będzie czynny dopiero 
po zakończeniu montażu ba
rierek i oznakowania oraz 
po odbiorze przez nadzór bu
dowlany. 

- Przed świętami Bożego Na
rodzenia mieszkańcy miasta 
będą korzystali z całego ringu 
- zapewnił dyrektor Borecki. 

W tym czasie będzie zakoń
czona także przebudowa ulicy 
Wojska Polskiego. 

- W grudniu mieszkańcy 
Słupska odetchną. Dziękujemy 
za wyrozumiałość i prosimy 
jeszcze o chwilę cierpliwości 
- podsumował informacje 
o pracach na ringu wiceprezy
dent Biernacki. 

Nie ukrywał, że dzięki pra
cy Józefa Oziębały, inżyniera 
kontraktu i załodze ZIM 
wszystko idzie pomyślnie. Dla
tego dla tej inwestycji nie ma 
żadnych zagrożeń. # 
©® 

Matematyka może ratować życie 

O tym, że matematyka może 
ratować życie, będzie przeko
nywał w czwartek prof. To
masz Szarek, matematyk 
z Uniwersytetu Gdańskiego. 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

- W czasie wykładu chciałbym 
opowiedzieć o dość spektaku
larnym modelu matematycz
nym opisującym przy pomocy 

pewnego równania różniczko
wego, tzw. równania Lasoty-
-Ważewskiej, przebiegi pew
nych typów białaczek. Równa
nie to, ciekawe z czysto mate
matycznego punktu widzenia, 
uratowało kilku osobom życie 
- zapowiada prof. Tomasz 
Szarek. 

Wykład na Akademii Po
morskiej, zatytułowany „O ma
tematyce, która ratuje życie", 
jest kolejnym wydarzeniem or
ganizowanym w ramach Roku 
Matematyki na Pomorzu. Pro
jekt ten powstał z inspiracji 

trzech uczelni Pomorza: Uni
wersytetu Gdańskiego, Poli
techniki Gdańskiej i Akademii 
Pomorskiej w Słupsku. Dzięki 
niemu mieszkańcy Pomorza 
mają okazję przekonać się, że 
matematyka jest ciekawa, wca
le nie tak trudna, jak się pow
szechnie uważa, poza tym jest 
piękna i bardzo użyteczna. 

Czwartkowy wykład jest 
bezpłatny i otwarty dla wszyst
kich chętnych. Rozpocznie się 
o godz. 10.30 w auli 414 Akade
mii Pomorskiej przy ul. Boha
terów Westerplatte 64. • ©® 

Magistrat zamierza oszczędzać 
energię w miejskich szkołach 

Ma w tym pomóc europejski 
projekt Euronet50/50Max. 
Zaproponowana metoda osz
czędzania ma być opłacalna 
dla szkół. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

- Mam już przychylność w tej 
kwestii skarbnika miasta. Jesz
cze tylko czekam na podpis pre
zydenta Roberta Biedronia 

- mówi Beata Maciejewska, peł
nomocnik prezydenta ds. zie
lonej modernizacji Słupska. 

Projekt Euronet 50/50 Max 
ma na celu ograniczenie zuży
cia energii w budynkach pub
licznych poprzez zastosowanie 
innowacyjnej metodologii 
50/50 w 500 szkołach i blisko 50 
innych budynkach publicznych 
z 13 krajów UE. Metodologia 
50/50 aktywnie angażuje użyt
kowników budynków w proces 
zarządzania energią oraz uczy 
ich ekologicznych zachowań 
poprzez konkretne działania. 

Jej wdrażanie obejmuje 9 kro
ków, a osiągnięte oszczędności 
finansowe są dzielone równo 
pomiędzy użytkowników bu
dynku (np. szkoły) a podmiot 
finansujący rachunki za ener
gię (zwykle jest to samorząd lo
kalny lub regionalny). 

Projekt stanowi kontynua
cję projektu EURONET 50/50, 
w ramach którego metodologia 
została przetestowana w ponad 
50 europejskich szkołach. Uho
norowano go Europejską Na
grodą w dziedzinie zrównowa
żonej energii 2013. • ©® 

K035005377A 

_ 30 października 
Tygodnik Nasze Miasto Słupsk 

wraz z Galerią Podkowa zaprasza dzieci na 

HALLOWEEN 
Bawimy się w Galerii Podkowa! Będzie straszno-śmiesznie i upiornie, 

Czeka na Was wiele fantastycznych i bardzo potwornych atrakcji, 
a także FOTOBUDKA! 

Przebierzcie się ! Dla dzieci, które przygotują najciekawsze 
czarodziejskie stroje, czekają atrakcyjne nagrody! 

J 
Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

Piątek 30 października 

GALERIA PODKOWA 

: x->! r 

nas® 
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| rok trwa problem z wodę, która wybija z jednej ze studzienek przy ulicy Kołłątaja w Słupsku. 
Po większych opadach wylewają się z niej hektolitry wody. Dopiero teraz zostanie sprawdzo
ne, dlaczego woda nie płynie kanalizacją deszczową, więcej str. 8 

i 

Z • 
Słupsk 

Ustka głosuje na budżet 
Osiem projektów inwestycyjnych walczy o głosy 

ustczan, bo to od nich zależy ich realizacja 
Ustczanie właśnie decydują, jak zmienić swoje 

otoczenie. Każdy głos wart jest pół miliona złotych 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Razem zmieniajmy Ustkę! 
Pod takim hasłem ruszyło 
wczoraj głosowanie na projek
ty zgłoszone do budżetu oby
watelskiego na 2016 rok. 

- Głosować można od 19 
do 25 października włącznie, 
w godzinach od ósmej do szes
nastej w Biurze Obsługi Intere
santów Urzędu Miasta Ustka 
przy ulicy Wyszyńskiego 3 - in
formuje Jacek Cegła, naczelnik 
Wydziału Promocji i Komuni
kacji Społecznej. - Na karcie 
do głosowania znajduje się 
osiem pozytywnie zweryfiko
wanych projektów. Mieszkań
cy mogą głosować tylko na je

* W usteckim ratuszu rozpoczęło się głosowanie na projekty 
zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok 

den z nich. Do wzięcia udziału 
w głosowaniu uprawnieni są 
wszyscy mieszkańcy Ustki, któ
rzy ukończyli 16 lat. Głosujmy, 
to naprawdę się opłaca. 

Budżet obywatelski to spe
cjalnie wydzielona kwota bu
dżetu miasta, o wydaniu której 
decydują bezpośrednio miesz
kańcy, a nie miejscy urzędnicy. 
Ustecki budżet obywatelski 
na 2016 rok wynosi pół miliona 
złotych. 

Mieszkańcy zgłosili 16 po
mysłów. Jednak tylko połowa 
z nich przeszła pozytywną we
ryfikację. Projekty zostały za
prezentowane podczas spotka
nia w ratuszu, a od wczoraj 
trwa głosowanie. 

Przypomnijmy pomysły 
mieszkańców, które walczą 
o głosy. To projekt oszacowany 
na 246 tys. zł „PUMPTRACK 

USTKA" - zapętlony tor dla ro
werzystów oraz użytkowników 
rolek, deskorolek i hulajnóg. Si
łownia plenerowa w parku 
przy ul. Kościelniaka ma kosz
tować 60 tys. zł. „Sportowe 
LOWE" - wskakujemy na rowe
ry - to impreza, na którą pomy
słodawcy chcą przeznaczyć 
prawie 59 tys. zł. Chodnik 
do śmietnika przy ul. Kosynie
rów pomiędzy posesjami 11 i 13 
może powstać za 6,5 tys. zł. Bu
dowę mobilnego sztucznego lo
dowiska wnioskodawcy wyce
nili na ponad 305 tys. zł. Za nie
całe 46 tys. zł będzie można 
zorganizować Turniej sporto
wy Ustka kontra Słupsk „Senio
rzy na start". Jedną z większych 
inwestycji, bo za 430 tys. zł, jest 
Poprawa estetyki, infrastruktu
ry i dostępności Stadionu Miej
skiego w Ustce w ramach ob

chodów 70-lecia sportu 
usteckiego. Natomiast najwię
cej, bo 492 tys. zł na realizację 
potrzebuje pomysł Zagospoda
rowanie parków w stylu mary
nistycznym. 

Przyszły budżet obywatel
ski jest strzeżony na etapie gło
sowania. Głosów na wybrany 
projekt nie można oddawać 
SMS-em czy przez Internet. Co 
więcej, na karcie do głosowania 
trzeba umieścić swoje dane 
osobowi. Ratusz tłumaczy to 
tym, że nie sposób było utwo
rzyć listy wyborców z upraw
nionymi 16-latkami. Wyniki zo
staną ogłoszone 27 październi
ka. • ©® 

a Na naszej stronie 
Podyskutuj na temat projektów 
budżetu obywatelskiego 
www.gp24.pl 

Możesz pozbyć się surowców 
wtórnych w paczce. I zarobić 

Umożliwia to portal, który zaj
muje się skupem surowców 
wtórnych i pozwala zarabiać 
na ekologii. Prywatnym oso
bom i firmom. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Wiewiorka.pl to największa 
recyklingowa platforma inter
netowa w kraju, świadczącą 
usługi zarówno dla klientów in
dywidualnych, jak i bizneso
wych. Serwis oferuje odbiór 
przesyłki od nadawcy za po
średnictwem kuriera lub 
paczkomatu firmy InPost. 
Po transakcji przekazuje na kar
tę przedpłaconą klienta ekwi
walent pieniężny za odebrany 
surowiec. 

Firma skupuje takie surow
ce, jak metale i ich stopy, czyli 
miedź, cynk, brąz, stal nie
rdzewną, stal zwykłą, mosiądz, 
kable miedziane i aluminiowe 
oraz puszki aluminiowe, odpa
dy elektroniczne, płyty głów
ne, twarde dyski, płyty CD, aku
mulatory, gry na CD/DVD, bate
rie, szklane butelki, odzież 
damską, dziecięcą, męską, nie
mowlęcą, obuwie, dodatki i ak

cesoria, zabawki i książki dla 
dzieci i dla dorosłych. 

- Zasady działania są nie
zwykle proste. Po rejestracji 
w naszym serwisie inter
netowym użytkownik otrzy
muje pakiet startowy, w któ
rym znajdują się specjalne wor
ki na surowiec oraz karta przed-
płacona. Następnie wystarczy 
po zalogowaniu się na swoje 
konto w portalu podać numer 
z worka, zadeklarować rodzaj 
surowca i jego wagę oraz prefe
rowaną datę odbioru. W przy
padku wyboru opcji odbioru 

To jest raczej 
wysyłkowy skup 

wyselekcjonowane
go złomu oraz 

rodzaj lumpeksu 

przez kuriera, pojawi się on we 
wskazanym przez użytkowni
ka czasie i miejscu. Jeżeli zde
cydujemy się na paczkomat, to 
procedura nie różni się niczym 
od nadania w nim standardo
wej  paczki. Gdy surowiec 
do nas trafi, jest ważony i wery
fikowany, a ekwiwalent pie
niężny trafia na kartę przedpła-

coną klienta lub konto fundacji 
- mówi Zbigniew Stawinoga, 
prezes zarządu portalu. 

Oferta dla biznesu działa 
na podobnej zasadzie. Po reje
stracji konta firmowego każdy 
klient może złożyć dyspozycję 
dostarczenia specjalnego po
jemnika na wskazany adres. 
Po zgłoszeniu i zapełnieniu 
kontenera firma odbiera go i na
stępnie wycenia, po czym wy
płaca środki pieniężne kliento
wi. Oferta biznesowa skierowa
na jest przede wszystkim 
do wspólnot mieszkaniowych 
i administratorów osiedli, firm 
transportowych oraz korpora
cji. 

Czy taki portal może zagro
zić Przedsiębiorstwu Gospodar
ki Komunalnej w Słupsku? 

- To jest fajna i ciekawa ini
cjatywa, ale nie pokrywa się 
z profilem naszej działalności 
w spółce. To jest raczej wysył
kowy skup wyselekcjonowane
go złomu oraz rodzaj lum
peksu, który skupuje wybraną 
odzież, aby ją później dalej 
sprzedać - mówi Mateusz 
Bilski, rzecznik prasowy PGK 
w Słupsku. 

Nie spotkaliśmy jednak osób 
ze Słupska, które już skorzysta
ły z oferty portalu. • 
©® 
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH 
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. 

zs. w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie 
www.pmhz.pl 

ogłasza piąte ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż: 
nieruchomości niezabudowanych - działek pod zabudowę mieszkalną, jednorodzinną -

w Siemianicach, gm. Słupsk, będące własnością Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o z siedzibą w Strzekęcinie 

Lp. Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza 
Numer KW Sąd Rejonowy 

w Słupsku 

1 307/138 1091 m2 55 000,00 zł + 23% VAT SL1 S/00103843/2 

2 307/139 1044 m2 52 000,00 zł + 23% VAT SL1 S/00103844/9 

3 307/140 1044 m2 52 000,00 zł + 23% VAT SL1 S/00103845/6 

4 307/184 1149 m2 50 000,00 zł + 23% VAT SL1 S/00103867/6 

5 307/185 1011 m2 44 000,00 zł + 23% VAT SL1 S/00103868/3 

6 307/187 989 m2 50 000,00 zł + 23% VAT SL1 S/00103870/0 

7 307/189 1025 m2 51 000,00 zł + 23% VAT SL1 S/00103871/7 

Powyższe nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań. 
Teren uzbrojony w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do granicy działek. 
Nawierzchnia utwardzona na drogach dojazdowych. 

Przetargi odbędą się w dniu: 20 listopada 2015 r. (piątek) o godz. 12.00 w Sali Narad PMHZ Sp. z o.o. Oddział w Jezierzycach, gm. Słupsk, ul. Jana 
Pawła II3. 

Postępowania przetargowe prowadzone będą w kolejności zgodnej z porządkiem oznaczonym jak wyżej w ogłoszeniu. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej - netto na konto: 
Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. zs. w Strzekęcinie - Oddział w Jezierzycach, ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk, w BZ O/Słupsk 931090 2763 
0000 0006 8401 3943 najpóźniej do dnia 17.11.2015 r. włącznie. 

Wpłacone wadium musi określać numer działki, której dotyczy. 
Postąpienie w wysokości nie niższej niż 1% określone zostanie przez uczestników postępowania przetargowego. 
W przypadku wpłaty wadium i nieprzystąpienia do przetargu, wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o. 
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o. również w przypadku, jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy. 
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni na wskazany rachunek bankowy. 
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostaną na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uzyskanie zgody Ministra Skarbu Państwa zgodnie z art. 5 a ust. 1 z dnia 8 sierpnia 1996 roku o urzędzie 
Ministra Skarbu Państwa (Dz.U. nr 106, poz. 493 z późniejszymi zmianami), jeżeli zgoda taka będzie wymagana zgodnie z przepisami powołanej ustawy. 

Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z Regulaminem Przetargu i uzyskać dodatkowe informacje w siedzibie PMHZ Sp. z o.o 
w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie, oraz w siedzibie Oddziału Spółki w Jezierzycach, gm. Słupsk. 
Sprawę prowadzi pan Waldemar Ćwiek, tel. 660 477188, (94) 3167937. 
Szczegółowe ogłoszenie, Regulamin Przetargu oraz mapa sytuacyjna na stronie www.pmhz.pl. 
PMHZ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. 

Prezes Zarządu 
mgr inż. Franciszek Klim 
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Polska „To część naszej historycznej własności i naszego dorobku II Rzeczypospolitej i kolejki linowe powinny być 
w polskich rękach, tak jak bardzo wiele innych obiektów w kraju, przedsiębiorstw oraz ziemi. Powinniśmy 
chronić polską własność" 
Jarosław Kaczyński w Kuźnicach w Zakopanem 

Wybory 2015: 
Debata goni debatę 

Dzień po starciu Szydło - Kopacz będzie debata wszystkich liderów 

Wiacie) Deja 
maciej.deja@polskapress.pl 

Choć członkowie obydwu par
tii przewodzących w sondażach 
zastrzegali, że wczorajsza deba
ta jest tylko jednym z elemen
tów kampanii i niczego nie 
przesądza, komentatorzy byli 
zgodni - dla PO to ostatnia 
szansa na odrobienie strat do 
PiS. Ugrupowanie Jarosława 
Kaczyńskiego zostało zasza
chowane przez partię rządzącą 
- odmawiając uczestnictwa 
w debacie, zostałoby oskarżo
ne o unikanie bezpośredniej 
dyskusji, której życzyliby sobie 
wyborcy, z kolei przyjmując je 
- ryzykują utratę przynajmniej 
części bezpiecznej przewagi 
w sondażach. 

Jak dowiedziały się „Fakty" 
Ewa Kopacz wystąpi też we 
wtorek w przedwyborczej de
bacie razem z przedstawiciela
mi ogólnopolskich komitetów: 
PiS, PO, PSL, KORWiN, Ku-
kiz'15, .Nowoczesnej, Zjedno
czonej Lewicy i partii Razem. 

• Debaty telewizyjne walczących ze sobą polityków weszły już 
na stałe do naszych kampanii wyborczych 

W rozmowie polityków 
prawdopodobnie weźmie rów
nież udział Beata Szydło. - Praw
dopodobniej tak, ale nie jest to 
ustalone na sto procent - mówi
ła wczoraj rzecznik Prawa i Spra
wiedliwości Elżbieta Witek. 

Jak przekonywała rzecznik 
PiS, Beata Szydło do wczoraj
szego starcia przygotowywała 
się sama. - Najlepszym przygo
towaniem było uczestnictwo 
w kampanii prezydenckiej An
drzeja Dudy. Tam zapoznała 
się z problemami, które dos

kwierają ludziom - powiedzia
ła Agencji Informacyjnej Pol
ska Press. Kandydatka na 
urząd premiera z ramienia Pra
wa i Sprawiedliwości w ostat
nim czasie została usunięta 
w cień przez Jarosława Ka
czyńskiego, który włączył się 
do kampanii. Ludzie związani 
z PO przekonują, że w wypad
ku wygranej PiS rzeczywistą 
władzę będzie sprawował 
właśnie on. 

Premier do debaty przygo
tował szef sztabu wyborczego 

PO Michał Kamiński, choć wed
ług nieoficjalnych informacji, 
premier była też instruowana 
przez szefa Rady Europejskiej 
Donalda Tuska. 

Mniejsze partie nawoływa
ły do odwołania poniedziałko
wej debaty, narzekając, że ich 
liderzy nie są dopuszczeni 
do głosu. 

Dzisiejsza „Debata Liderów" 
również rozpocznie się o godz. 
20.00, ma potrwać sto minut 
i będzie transmitowana przez 
trzy największe telewizje. Pro
wadzić ją będą Diana Rudnik 
(TVPi), Grzegorz Kajdanowicz 
(TVN) i Jarosław Gugała (Polsat). 
Podzielono ją na trzy części: spo
łeczno-gospodarczy dotyczącą 
polityki zagranicznej i bezpie
czeństwa oraz poświęconą wizji 
i ustrojowi państwa. Liderzy ko
mitetów wyborczych będą mie
li na odpowiedź w każdej turze 
trzy minuty oraz 45 sekund w ra
mach podsumowania. Pierwszą 
część debaty rozpocznie Barba
ra Nowacka, drugą - przedstawi
ciel PO, trzecią liderka Zjedno
czonej Lewicy, natomiast podsu
mowanie Janusz Korwin-
-Mikke. •©© 

Łódź 

W Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym nr 1 w Łodzi 
rozpoczął się wczoraj strajk 
głodowy. Strajkujący chcą 
m in, odwołania dyrektorki 

Wychowawcy MOW 
rozpoczęli głodówkę 

przestano zimą kierować 
do ośrodka nowych wychowan
ków, a następnie przeniesiono 
część chłopców do innych pla
cówek. Magistrat zorganizował 
mediacje, ale rozmowy nie przy
niosły efektu. Mało tego. Z po
wodu zmniejszenia liczby pod
opiecznych dyrekcja zaplano
wała zwolnienie ośmiu pracow
ników. Na to nie zgodziły się re
prezentujące ich oświatowe 
związki zawodowe (Solidarność 
i Związek Nauczycielstwa Pol
skiego). 

Miesiąc temu zorganizowali 
przed Urzędem Miasta Łodzi pi
kiety i manifestację. Żądali m.in. 
zwolnienia dyrektorki Kołeckiej, 
której zarzucająbrakkompeten-
cji oraz wywołanie konfliktu. 
Izabella Kołecka nie czuje się win
na, ponadto ma pięcioletni kon
trakt menedżerski, który może 
rozwiązaćtylko prezydent Łodzi. 
Władze miasta nie widzą jednak 
podstaw do zerwania umowy. 

Narastający konflikt wywołał 
wśród wychowanków niepokój, 
dlatego 29 września zabarykado
wali się w jednym z pokoi, gro
żąc, że zrobią sobie krzywdę, je
śli ktoś spróbuje ich rozdzielić. 
Po interwencji policji chłopcy 
opuścili pomieszczenie. Dzień 
później przeniesiono ich do in
nych ośrodków. W efekcie 14 
października pracownicy w pu
stym ośrodku rozpoczęli strajk 
okupacyjny, który wczoraj prze
rodził się w głodówkę. # ©(D 

Jacek Losik 
j.losik@dziennik.lodz.pl 

Strajk głodowy, zgodnie z zapo
wiedzią, rozpoczął się wczoraj 
o godz. 8. Pierwszym pracowni
kiem placówki, który zaczął gło
dówkę, jest Witold Sokołowski, 
wychowawca. Co dwa dni ma 
do niego dołączyć kolejna osoba. 

- Zdaję sobie sprawę z prob
lemów zdrowotnych, które mo
gą nastąpić, ale zostaliśmy zmu
szeni do podjęcia tak radykal
nych działań - mówi wycho
wawca. - Może strajk głodowy 
spowoduje, że zaczniemy być 
traktowani poważnie. 

To kolejny etap konfliktu 
między Izabellą Kołecką, dyrek
torką placówki, a pracownikami 
ośrodka. Rok temu Kołecka do
niosła do łódzkiej prokuratury, 
że ośmiu wychowawców znęca
ło się nad podopiecznymi. Te 
oskarżenia na razie nie zostały 
potwierdzone przez śledczych. 
Pracownicy uznali natomiast, że 
donos to sposób pani dyrektor 
na wymianę nieprzychylnej jej 
kadry. 

Z powodu eskalacji konfliktu 

Człowiek Kukiza sprowadza węgiel z Rosji 

Kandydat na posła z listy 
XukizlS stawia prywatny in
teres wyżej niż postulaty lide
ra ruchu, z którego elbląskiej 
listy startuje do Sejmu 

Marcin Dobski 
m.dobski@polskatimes.pl 

Andrzej Kobylarz, który kandy
duje do Sejmu z pierwszego 
miejsca listy ruchu Kukiz'15 
w Elblągu, zajmuje się tran
sportem rosyjskiego węgla 
do Polski. Tymczasem Paweł 
Kukiz popiera górników, którzy 
protestują przeciwko importo
wi taniego węgla ze Wschodu. 

Sprowadzanie węgla z Rosji 
jest jedną z głównych przyczyn 
problemów polskiego górnic
twa. Paweł Kukiz od dawna 
przyjaźni się z szefem śląsko-
dąbrowskiej Solidarności Do

minikiem Kolorzem, który za
siada w radzie społecznej ruchu 

Kukiz sprzeciwiał się 
importowi węgla z Rosji 

Kukiza. Razem walczą o popra
wę sytuacji w górnictwie. - Pol
ska węglem stoi, cały polski 
przemysł oparty jest na górnic
twie - mówił Kukiz na począt
ku października, kiedy wraz 
z Beatą Szydło i liderem Soli
darności Piotrem Dudą wspie

rał górników oszukanych przez 
rząd, który nie dotrzymał poro
zumień podpisanych ze związ
kowcami w styczniu. 

Jednocześnie Paweł Kukiz 
na lidera swojej listy wyborczej 
w okręgu elbląskim wyznaczył 
Andrzeja Kobylarza, który spro
wadza rosyjski węgiel do Pol
ski. I nie widzi sprzeczności 
między swoim działaniem a de
klaracjami lidera ruchu Ku-
kiz'15. - Współpracuję z szere
giem różnych spółek, w tym ze 
spółką WEKO, które zlecają mi 
transport węgla - mówi Agen
cji Informacyjnej Polska Press 
(AIP) Kobylarz. - Przecież nie 
mogę powiedzieć: słuchajcie, 
nie mogę z obwodu kalinin
gradzkiego przywozić węgla 
- tłumaczy. Twierdzi nawet, że 
popiera postulaty Kukiza 
o ograniczeniu importu rosyj
skiego węgla. - Jeśli pojawią się 
przepisy zakazujące importu 
węgla, to będę woził coś inne
go - bagatelizuje sprawę kandy
dat na posła. - To, co ja przewio

zę, w skali roku jest niezauwa
żalne - mówi Kobylarz. 

Zaskoczony informacjami 
AIP o biznesie Andrzeja Kobyla
rza jest Dominik Kolorz. - Nie 
wiedziałem, pierwszy raz o tym 
słyszę, ale nie podoba mi się to 
- mówi zdziwiony Kolorz. 
- Możliwe, że sam Paweł nie 
wie o tym procederze - dodaje 
szef śląskiej Solidarności, który 
nie potrafi ukryć zdenerwowa
nia. - Zachodzi konflikt intere
sów, nie pasuje mi to i kiedyś, 
jak spotkam pana Kobylarza, to 
na pewno sobie po męsku poro
zmawiamy - zapewnia Kolorz. 

AIP nie udało się skontakto
wać z Pawłem Kukizem. Moż
liwe, że lider ruchu społeczne
go nie wie nic o działalności 
swojego kandydata do Sejmu. 

W ubiegłym roku górnicy 
z Kolorzem na czele zabloko
wali przejście kolejowe w Bra
niewie. Około 200 górników 
protestowało przeciwko impor
towi węgla z Rosji. • 
©® 

Tajemnica śmierci 
kapłana Solidarności 
Warszawa 

Po ponad 30 latach od zabój
stwa ksJerzego Popiełuszki 
wciążnie wiemy, kiedy on gi
nął. Nie wszyscy odpowiedzial
ni za jego śmierć zostali skazani 

Leszek Rudziński 
leszek.rudzinski@polskapress.pl 

Minęło 31 lat od porwania 
i śmierci bohatera Solidarności 
ks. Jerzego Popiełuszki. Do tej 
pory nie udało się do końca wy
jaśnić wszystkich okoliczności 
śmierci duchownego i wskazać 
wszystkich osób, które przyło
żyły rękę do jego porwania i za
bójstwa. 

Uroczystości upamiętniające 
śmierć duchownego odbyły się 
na warszawskim Żoliborzu. 

Ksiądz Popiełuszko był ka
pelanem związanym z Solidar-

nością i robotnikami. W czasie 
stanu wojennego wielokrotnie 
był oskarżany przez władze 
PRL o zaangażowanie w dzia
łalność polityczną. 19 paździer
nika 1984 r. duchowny przybył 
na zaproszenie Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy do parafii pw. Świę
tych Polskich Braci Męczenni
ków w Bydgoszczy. Podczas po
wrotu do stolicy - został upro
wadzony przez ludzi bezpieki. 

Niecałe dwa tygodnie póź
niej z zalewu na Wiśle koło 
Włocławka wyłowiono zwłoki 
ks. Popiełuszki. 

Trzej oficerowie MSW: kpt. 
Grzegorz Piotrowski, por. Le
szek Pękala i por. Waldemar 
Chmielewski, zostali oskarżeni 
i skazani za uprowadzenie, tor
turowanie i zabójstwo ks. Po
piełuszki, natomiast ich przeło
żony płk Adam Pietruszka -
za sprawstwo kierownicze 
zbrodni. •©© 
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Skutecznie udało się nam zatrzymać napływ nielegalnych migrantów do naszego kraju. W minioną niedzielę 
tylko 4 0  osób starało się nielegalnie dostać na Węgry. 
Zoltan Kovacs, rzecznik węgierskiego rządu 

Świat 

W skrócie 

MANILA 
Wojsko ruszyło na pomoc poszkodowanym 
przez tajfun „Koppu" na Filipinach 

I V "  Wojsko, policja i cywilni 
ochotnicy pośpieszyli w po
niedziałek na pomoc setkom 
wieśniaków uwięzionym po 
przejściu tajfunu „Koppu" na 
Filipinach. Najbardziej żywioł 
dotknął wybrzeża prowincji 
Aurora. Kilkanaście osób zo
stało zabitych, setki zostało 
uwięzionych w zniszczonych 
domostwach. Dziesiątki tysię
cy pozostały bez prądu. 
Na szczęście tajfun słabł 
w momencie wdzierania się 
w głąb lądu. AIP 

» Podmuchy „Koppu" zabiły 
kilkanaście osób 

Wielka wygrana partii 
antyimigraeyjnej 
Antyimigracyjna szwajcarska 
Partia Ludowa (SVP) odniosła 
wielkie zwycięstwo w nie
dzielnych wyborach parla
mentarnych. Zdobyła 65 
miejsc w 200-osobowej izbie 
niższej szwajcarskiego parla
mentu. Liderzy tej partii stwo
rzyli projekt domagający się 
od władz Szwajcarii, by wpro
wadzono konkretne kwoty 
imigrantów, które mogłyby 
przybywać do tego kraju z UE. 
AIP 

KABUL 
Ze szpitala talibowie 
zrobili kryjówkę 
Afgański minister obrony 
oświadczył, że amerykańskie 
lotnictwo zbombardowało na 
północy kraju szpital prowa
dzony przez organizację Leka
rze bez Granic. Obiekt miał być 
wykorzystywany przez bojow
ników walczących z siłami rzą
dowymi. Masoom Stanekzai 
powiedział AP, że obiekt był 
traktowany przez talibów jako 
bezpieczne miejsce. 
AIP 

Ofiara ataku wygrała 
wybory na burmistrza 
Niezależna kandydatka na 
burmistrza niemieckiej Kolo
nii popierana przez CDU wy
grała wybory na ten urząd. 
Ciężko ranna Henriette Reker 
przebywa jeszcze w szpitalu, 
lekarze są jednak spokojni 
ojej rokowania. Zdobyła ona 
52,7 proc. głosów, co dało jej 
wygraną. Po wyjściu ze szpita
la podejmie pracę. Napastnik, 
który zranił ją nożem, został 
aresztowany. AIP 

P a r y ż  

Rekordowa partia 
narkotyków przyjęta 
Francuskie służby przejęły 
ponad siedem ton konopi in
dyjskich o rynkowej wartości 
ponad 20 min euro. Kontra
banda była w samochodzie 
zaparkowanym w jednej z pa
ryskich dzielnic i był to naj
większy ładunek narkotyku 
przejęty w tym kraju w ostat
nich dwóch latach. Sukces 
byłby o wiele większy, gdyby 
udało się zatrzymać właścicie
li tego narkotykowego skarbu. 
Tak się jednak nie stało. AIP 

BftMASŻEK 
Bomby zabiły lidera 
AI-KaidywSyrii 
Amerykańscy wojskowi poda
li, że w wyniku bombardowań 
w Syrii przez zachodnie 
lotnictwo zabito jednego 
z szefów miejscowej Al-Kaidy. 
Informacje o śmierci Sanafie-
go al-Nasra, lidera organizacji 
Nusra Front - potwierdziła 
irańska agencja Fars. Atak 
na jego samochód nastąpił 
niedaleko miasta Dana na za
chód od Aleppo. 
AIP 

M A U  
Uniknęła okrutnej 
kary śmierci 
Sąd Najwyższy Malediwów 
zniósł karę śmierci przez uka
mienowanie kobiecie, która 
przyznała się do cudzołóstwa. 
Przebywała ona za kratami 
do chwili urodzenia dziecka 
i stanie ponownie przed są
dem. Prawdopodobnie spotka 
ją kara chłosty. To małe wy
spiarskie państwo na Oceanie 
Indyjskim znane jest z suro
wego prawa szariatu. 
AIP 

Palestyńczycy i Żydzi 
znów ze sobą walczą 

Jerozolima podzielona na dwie części, Izrael blokadami chce 
powstrzymać zamachowców. Możliwy wybuch powstania 

Teł Awiw 

Michał Pomorski 
redakcja@polskatimes.pl 

Początkowo mówiono, że za
machowców na dworcu auto
busowym w izraelskiej Beer 
Szewie na południu kraju było 
dwóch. Okazało się jednak, 
że masakrę urządził jeden Pa
lestyńczyk, który najpierw za
strzelił izraelskiego żołnierza, 
potem zabrał jego pistolet ma
szynowy i strzelał na oślep. 

W zamachu zginął izraelski 
żołnierz, rannych zostało jede
naście osób, od kul policjantów 
zginął też zamachowiec. To naj
poważniejszy incydent w star
ciach Palestyńczyków z Żyda
mi w samym Izraelu oraz Auto
nomii Palestyńskiej, które trwa
ją od kilku tygodni. Bilans ofiar 
po obu stronach powiększa się, 
zginęło ponad 40 Palestyńczy
ków oraz ośmiu Żydów. 

Powodów tych starć jest kil
ka. Jednym z nich było wstrzy
manie procesu pokojowego 
między obu narodami, w wyni
ku czego marzenia Palestyń
czyków o swoim państwie sta
ją się znów odległe. Kolejnym 
jest budowa nowych osiedli ży
dowskich na terenach zamiesz
kanych przez Palestyńczyków. 
Wreszcie coraz większa obec
ność Żydów w rejonie meczetu 
Al-Aksa na Wzgórzu Świątyn
nym w Jerozolimie, uznawa-

» Od kilku tygodni dochodzi do coraz bardziej dramatycznych starć między Palestyńczykami 
a Żydami. Ci ostatni odgradzają się od napastników, stawiając bariery w Jerozolimie 

nym za jedno z najbardziej 
świętych miejsc islamu. 

Młodzi Palestyńczycy chwy
cili za noże, atakują i mordują 
Żydów, ci opowiadają wzmoc
nieniem swoich posterunków 
wojskowych oraz wznosze
niem blokad w Jerozolimie, co 
doprowadzić ma do całkowite
go odgrodzenia palestyńskiej 
dzielnicy Jabel Mukaber od ży
dowskiej Armon Hanatziv. 
Oznaczałoby to praktycznie po
dział miasta na dwie części. 

Palestyńczycy krytykują te 
posunięcia władz izraelskich, 

Tel Awiw odpowiada, że tylko 
w ten sposób można się bronić 
przed atakami z palestyńskich 
wsi i osiedli. Izrael określa usta
wianie bloków wysokich 
na dwa i pół metra i długich 
na dwa metry jako „mobilne 
zapory policyjne". 

Jabel Mukaber jest dziś naj
bardziej zapalnym punktem. 
Pojawiają się opinie, że to tam 
może się zacząć kolejna intifa-
da, powstanie przeciwko Izra
elowi. Stąd wysiłki przede 
wszystkim dyplomacji amery
kańskiej, która stara się załago

dzić konflikt między obu stro
nami. 

John Kerry, sekretarz stanu 
USA, ma się niebawem spotkać 
z przywódcami Izraela i Pale
styńczyków Beniaminem Ne-
tanjahu i Mahmudem Abba-
sem. 

Kerry zapewnił izraelskiego 
premiera, że Stany Zjednoczo
ne USA dołożą wysiłków, by po
wstrzymać rozlew krwi. Na ra
zie jednak apele o rezygnację 
z przemocy nie działają. Napię
cie miedzy Palestyńczykami 
a Żydami nasila się. • 

Kuszenie Turcji w zamian za pomoc z uchodźcami 
Ankara 

W zamian za powstrzymanie 
fali uchodźców UE oferuje Tur
cji pomoc finansową, a Merkel 
kusi poparciem dla starań 
Ankary o akces do Wspólnoty 

Michał Pomorski 
redakcja@polskatimes.pl 

Tureckie plany przystąpienia 
do Unii Europejskiej niespo
dziewanie nabrały rózpędu 
po niedawnej wizycie niemiec
kiej kanclerz Angeli Merkel 
w tym kraju. Krytycy mieli 

za złe Merkel, że wspiera ona 
prezydenta Erdogana przed li
stopadowymi wyborami parla
mentarnymi, ale to od Ankary 
dziś najwięcej zależy w sprawie 
uchodźców, którzy wciąż zale
wają Europę. 

To z tureckich obozów dla 
uchodźców ruszają kolejne gru
py Syryjczyków, którzy chcą 
dotrzeć do bogatych krajów 
wspólnoty europejskiej. Trzy 
miliardy euro pomocy dla 
Ankary w zamian za powstrzy
manie tego żywiołu może spra
wić, że widmo zalewu Unii Eu
ropejskiej uciekinierami wresz
cie ustanie. 

Unijni przywódcy do tej fi
nansowej pomocy dorzucają 
Turcji obietnice zniesienia wiz 
obywatelom tego kraju podró
żującym do strefy Schengen 
(tylko nie do Wielkiej Brytanii) 
od połowy przyszłego roku. 

Wśród tureckich polityków 
odżyły nadzieje na wejście 
do Unii Europejskiej w roku 
2023, kiedy to będzie przypada
ła okrągła, setna rocznica naro
dzin Turcji jako republiki. 

Przez kilka dekad wysiłki 
Ankary zmierzającej do Unii 
Europejskiej były skutecznie 
stopowane przez Niemcy 
i Francję, powodem było naru

szenie praw człowieka w Tur
cji. 

Lale Akgun, która urodziła 
się w Stambule, dziś jest człon
kiem niemieckiej Partii Demo
kratycznej, mówi tak: Erdogar 
może śmiało już powiedzieć: ja 
mam wszystkie argumenty 
w ręku, każdy zatańczy tak, jak 
mu zagram. 

Wizyta kanclerz Niemiec 
w Turcji zbiegła się z informa
cją o dramatycznej sytuacji 
powstałej w obozie dla uchodzi 
ców w Calais oraz postawieniu 
w stan pogotowia wojska w Sło 
wenii z uwagi na zalew tegc 
kraju przez uciekinierów. • 
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Daniel Klusek 
59 848 8121 (w godz. 9.00-17.00) 
daniel.klusek@gp24.pl 

Deszczówka wybija. 
Sprawdzą, dlaczego 

W ostatnich dniach kilkoro czytelników zaalarmowało nas, 
że ze studzienki przy ul. Kołłątaja wybija woda 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Problem wraca co kilka miesię
cy od ponad roku. Chodzi o stu
dzienkę znajdującą się przy 
obiekcie handlowym na ul. Koł
łątaja, na terenie należącym 
niegdyś do PKP. Po większych 
opadach wylewają się z niej 
hektolitry wody. 

- Woda leje się pod bardzo 
dużym ciśnieniem - mówi pan 
Wacław, który skontaktował się 
z naszą redakcją. - Przy skle
pach tworzy się gigantyczna ka
łuża, a potem woda spływa 
na chodnik i jezdnię. Dziwię się, 
bo nie widzę, żeby dla służb 
miejskich było to problemem. 
Nikt się tym chyba nie interesu
je. A woda się marnuje. 

W podobnym tonie infor
mują nas również inni czytelni
cy. - Jeśli ktoś szybko tego nie 
naprawi, gdy zaczną się przy
mrozki, ludzie będą tam sobie 
łamać nogi, a samochody będą 
wpadać w poślizg - mówi pani 
Katarzyna. - Wtedy zrobi się 
tam naprawdę niebezpiecznie. 

Przemysław Lipski, rzecznik 
prasowy słupskich Wodocią
gów, zapewnia, że studzienka 
i kanalizacja w tym miejscu nie 
należą do nich. 

- Rozumiem jednak zanie
pokojenie mieszkańców - mó-

*. Studzienka, z której leje się deszczówka, nie należy do Wodociągów. Mimo wszystko pracownicy tej 
firmy sprawdzą, dlaczego wody opadowe nie płyną kanalizacją deszczową 

wi Przemysław Lipski. - Woda, 
która wylewa się ze studzienki, 
to woda opadowa. Nie zaś taka, 
którą Wodociągi ujmują, by po
tem mieszkańcy mogli mieć ją 
w kranach. Mimo że nie mamy 
z tym problemem nic wspólne
go, możemy pomóc go rozwią
zać. Na miejsce pojedzie nasza 
ekipa ze specjalną kamerą 
i sprawdzi, co jest powodem 
awarii. Być może jest tam zator, 
który uniemożliwia przepływ 
wody do kanalizacji deszczo
wej. 

Sprawę nadzoruje też straż 
miejska, która od początku jest 
w kontakcie zarówno z właści
cielem terenu, jak i z najemca
mi lokali handlowych znajdu
jących się w obiekcie przy ul. 
Kołłątaja. Wszystkie strony 
wiedzą, że mają jak najszybciej 
usunąć awarię. 

- Podczas budowy obiektu 
handlowego doszło najprawdo
podobniej do uszkodzenia in
frastruktury podziemnej. Dla
tego deszczówka zalewa ten te
ren - mówi Iwona Jakiel, za

stępca komendanta Straży 
Miejskiej w Słupsku. - Jesteśmy 
w stałym kontakcie ze wszyst
kimi zainteresowanymi strona
mi. Mają się one spotkać, by 
ustalić termin, zakres prac, ja
kie trzeba tam wykonać, oraz 
to, kto i ile za naprawy ma za
płacić. # 
© ®  

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

Blaszalci znikają, 
by był porządek 
w mieście 
Pan Dariusz inforrmye nas, że 
po usunięciu blaszanych gara
ży przy ui. Na Wzgórzu zostało 
dużo śmieci. Temąją być szyb
ko usunięte. 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

- Ekipa, która usuwała blaszaki 
na zlecenie PGM, zostawiła 
po sobie bałagan - twierdzi pan 
Dariusz. - Elementy blaszane są 
usunięte, śmieci z garaży zosta
ły na miejscu. Zastanawia mnie 
również fakt, dlaczego PGM li
kwiduje te garaże, zamiast na
dal wynajmować i czerpać z te
go korzyści finansowe. 

- Zgodnie z poleceniem za
stępcy prezydenta miasta roz
poczęliśmy likwidację blasza-
ków usytuowanych m.in. w re
jonie ulic: Na Wzgórzu 1-7, św. 
Piotra 23, Sierpinka 11-16 oraz 

w innych miejscach miasta. 
W sumie do usunięcia zlecono 
17 garaży - mówi Andrzej Na-
zarko, dyrektor zarządzający 
w Przedsiębiorstwie Gospodar
ki Mieszkaniowej. - Prace zwią
zane z usunięciem garaży oraz 
pozostałości po nich nie zosta
ły jeszcze ukończone. Sprząta
nie nieczystości po usuniętych 
garażach przewidziane jest ja
ko etap końcowy. Nieczystości, 
które znajdują się pomiędzy ga
rażami przy ul. Na Wzgórzu 1-7 
nie stanowią pozostałości po 
rozebranym garażu (był on pu
sty w dniu odbioru od najem
cy). Niemniej jednak nieczy
stości usuniemy. Podejrzewam, 
że śmieci podrzucone zostały 
przez okolicznych mieszkań
ców. Garaże przy ul. Na Wzgó
rzu też zostaną usunięte, naj
później do 30 marca 2017 r. Nie 
jest to niechęć do czerpania ko
rzyści finansowych, lecz po
rządkowanie przestrzeni pub
licznej. # ©® 

# Śmieci, które pozostały po rozbiórce garaży przy ul. 
Na Wzgórzu, zostaną uprzątnięte 

SŁUPSK/REDAKCJA 
Zobacz, jak powstaje 
„Głos Pomorza" 
Zapraszamy do odwiedzin 
w słupskiej redakcji „Głosu Po
morza". Nasi goście poznają też 
dziennikarzy i pracowników 
z działu promocji, składu i biu
ra ogłoszeń. Będzie także moż
liwość zrobienia zdjęcia, które 
zostanie opublikowane w „Gło
sie". Na zgłoszenia grup czeka
my od poniedziałku do piątku 
w godz. 10-16 pod nr. tel. 59 848 
8121. (DMK)©® 

MÓWIĄ CZTlBiWY 
Dywidendy trafią 
do miejskiej kasy 
Katarzyna ze Słupska: - Bardzo 
dobrze, że dywidendy, czyli 
zyski miejskich spółek, trafią 
do kasy miasta. Jeśli spółki 
mają zysk, to znaczy, że są do
brze zarządzane. I tym zy
skiem powinny się dzielić ze 
wszystkimi. Być może dzięki 
temu uda się poprawić kondy
cję miasta i nie będzie podwy
żek, a pieniędzy wystarczy 
na naprawę chodników czy 
wymianę żarówek w lampach 
ulicznych. Jeśli spółka miejska 
zarabia, to efekty tego powinni 
móc odczuć wszyscy słupsz-
czanie.(DMK)©® 

Tablice z rozkładem jazdy 
na osiedlu Niepodległości 

@Zygfryt: - W jakim celu jedna 
z tablic została zamontowana 
w Redzikowie? Będzie odliczała dni 
i godziny do następnego przyjazdu 
czwórki? A może są plany wprowa
dzenia jeszcze kilku linii autobuso
wych do tej aglomeracji w ramach 
rewolucji transportowej? A może to 
zwykłe wyrzucanie pieniędzy? 

s @Zygfryt: - Nie przeszkadzało 
wam kiedyś to. że rozkłady jazdy . 
na przystankach były przypalone al
bo oberwane, teraz wymyślacie wy
świetlacze na każdym przystanku. 
Wiadomo, że jak autobus nr 16 z pęt
li wyjeżdża o godz. 11, to będzie 11.01 

na 11 Listopada, też mi nowość. 
@Arek: - Kobylnica tak bardzo nie 

chce do Słupska, ale miejsce na tabli
cę się znalazło. 

@Ketjow: -1 to jest błąd władz 
miasta. Albo robimy z Kobylnicy 
Słupsk, albo Kobylnica żegna się 
z miejskimi przywilejami. W innym 
razie do priorytetowego powiększe
nia Słupska szybko nie dojdzie. 

@Gość: - Każdy projekt ktoś za
twierdza i to kuriozum na ul. Szcze
cińskiej też ktoś zatwierdził. A teraz 
piesi na tym jednym z najważniej
szych ciągów mają olbrzymi prob
lem z przejściem, w przeciwieństwie 
do rowerzystów, którzy śmigają so
bie szeroką ścieżką. (DMK)©® 

Czytelnicy pomagają 
Oddam 

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

Pani Elżbieta ze Słupska ma 
do oddania biurko. Odbiór własnym 
transportem. Kontakt: 503 398 563. 

Pan Grzegorz ze Słupska ma 
do oddania obornik koński. Możli
wość transportu. Kontakt: 605 729 
409. 
# Pani Natalia ze Słupska ma do od
dania książki (dla dzieci, popularno
naukowe, prawnicze). Kontakt: 518 
537820. 

Pan Edward ze Słupska ma do od

dania telewizor. Odbiór własnym 
transportem. Kontakt: 666113 870 
(po godz. 17). 
Potrzebuję 

Pan Marian ze Słupska prosi 
o dwie pufy, fotel i dywanik. Kon
takt: 511706 900. 

Emerytka ze Słupska prosi o mały 
telewizor. Kontakt: 511706 900. 
# Pani Maryla ze Słupska prosi o lo
dówkę i pralkę. Kontakt: 889 055 
131. 
# Pan Zenon z Poborowa prosi 
o aparat słuchowy. Kontakt: 798 
300251. 
# Pani Wioleta z Dębnicy Kaszub
skiej prosi o lodówkę i butlę gazową. 
Kontakt: 669 266 837. (DMK)©® 
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repearosera 
Andrzej Gurba 
697 770129 (w godz. 12.00-15.00) 
andrzej.gurba@gp24.pl 

Na wiosnę nowa hala 
Pierwsza rocznica działania Europejskiego Centrum Stolarki X 

Świętowanie 
z pieczonym dzikiem 

Lęborskie Bractwo Historycz
ne ma już dwadzieścia lat To 
doskonała okazja do podsu
mowań i wspólnego święto
wania. 

— % —  Sylwia Lis 
sylwia.lis@polskapress.pl 

Lęborskie Bractwo Historyczne 
zaprasza na konferencję „Ci, 
którzy tworzyli naszą przesz

łość - w XX-lecie Lęborskiego 
Bractwa Historycznego", która 
odbędzie się 24 października 
o godzinie 11 w auli Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Informa-
tycznych w Lęborku przy ulicy 
Marcinkowskiego l.Program 
konferencji: prezentacja 20-let-
niego dorobku LBH, wystąpie
nia gości, referat prof. Daniela 
Kalinowskiego oraz prof. Woj
ciecha Skóry i Zachariasza 
Frącka. Na koniec degustacja 
pieczonego dzika. # 
©® 

Konferencja odbędzie się w lęborskim mechaniku. Będzie też 
pieczony dzik przygotowany przez bractwo 

% # *  

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@polskapress.pl 

Wczoraj Europejskie Centrum 
Stolarki w Bytowie świętowało 
l. rocznicę działania. To duma 
bytowskiego Druteksu. 

Pierwsza część kompleksu 
produkcyjnego, który obejmu
je powierzchnię 30 tysięcy me
trów kwadratowych, została 
oddana do użytku w paździer
niku 2014 roku. Od tego czasu 
potencjał produkcyjny firmy 
wzrósł o 40 procent. 

Jedną z najważniejszych in
nowacji w ramach ECS stanowi 
nowoczesny system do zała
dunku, rozładunku i logistyki 
szkła. Halę wyposażono w naj
nowocześniejsze maszyny 
do szlifowania i hartowania 
szkła z własnym systemem 
obiegu powietrza. Nowoczesny 

szłego roku ukończymy i odda
my do użytku drugi etap inwe
stycji. Prace przebiegają plano
wo i jesteśmy już na etapie na
bywania urządzeń i maszyn 
do produkcji. Druga część hali 
umożliwi nam większą auto
matyzację produkcji, a więc 
również szybszy rozwój. Po
nadto wyposażona będzie w in
nowacyjne systemy i rozwiąza
nia - mówi Bogdan Gierszew
ski, dyrektor do spraw produk
cji w spółce Drutex. 

Druga część hali ma długość 
194 metrów i szerokość 120 me
trów. Łączna powierzchnia 
wszystkich hal produkcyjnych 
firmy wynosi 91 tysięcy metrów 
kwadratowych. W skład ECS, 
poza powierzchnią produkcyj
ną, wchodzą pomieszczenia 
biurowe wraz z częścią konfe
rencyjną i odpowiednią infra
strukturą towarzysząca. Koszt 
powstania ECS wynosi ponad 
200 min zł.# ©O 

Europejskie Centrum Stolarki Drutex w Bytowie to 
nowoczesność, zwiększenie produkcji i zatrudnienia 

park maszynowy tworzy rów- do asortymentu szkła. - Nasze 
nież inteligentny system po- moce produkcyjne są na chwi-
dawczy typu FlyOver, który lę obecną całkowicie wykorzy-
umożliwia przyspieszony po- stanę. Dlatego cieszymy się, że 
bór oraz bezpośredni dostęp w pierwszym kwartale przy

REKLAMA K035005369A 

Ciasto 
jagodowo-twarożkowe 

Ciasto orkiszowe 
-słonecznikowe 

T8$Q zł/kg 

TtfcSQ zł/kg 

Pączki T5$Q zł/kg 
twarogowe 
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Partner loterii Franciszek Dubnicki Sp. z o.o. 
ul. Gnieźnieńska 81, Koszalin 
tel. 94 347-14-20 

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

Każdy kupon jest numerowany (od 1 do 230), oznaczony datą 

wydawniczą oraz dniem tygodnia. 

8® 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 pie W pierwszych czterech 

lód oraz 10 nag 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 

Głos Szczeciński, ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin 

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

Wszelkich informacji o loterii udzieli: 
Irena Ożarowska 
pod bezpłatnym numerem tel. 8 0 0  2 0  35 3 5  
lub 9 4  347 35 37 (w godz. 9 - 1 2 ) .  

GŁOS 

W t o r e k ,  20.10.2015 r. 1 0  Kupon nr / 2 3 0  

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. 

Nie zamówiłeś „pocztowej" na listopad? Dziś ostatnia szansa. 

EwaKuczyńska-Gałach 

ewa.kuczynska@polskapress.pl 

Trwa wielka loteria „Wygraj au
to z Głosem". Przyłącz się do gry 
i walcz o wspaniałe samochody 
marki Dacia, skutery, wyjazdy 
do sanatorium oraz nagrody do
datkowe. Wartość całej puli na
gród przekracza 203 tys. zł. Każ
dy znajdzie coś dla siebie. 

Proste zasady gry 
Aby wziąć udział w zabawie wy
starczy zbierać kupony, które 
drukujmy w codziennych wy
daniach naszego dziennika. Ku
ponów powinno być 10, a ich 
numery muszą być kolejne. 

Dziś zamieszczamy kupon 
z numerem dziesiątym, znaczy 
to, że Ci, którzy grają z nami 
od dnia startu loterii, uzbierali już 
pierwszy zestaw. Jest on jednym 
losem, który będzie walczył o na
grody we wszystkichpięciuloso-
waniach. Teraz tylko należy wy
pełnić choć jeden kupon i całość 
zapakować do koperty. Na koper
cie proszę wpisać nazwę naszej 
loterii, następnie wysłać lub do
starczyć osobiście do jednej 
z trzech redakcji „Głosu". 

DUSI LR 

Tylko dla 
Prenumeratorów! 
Oprócz tradycyjnych kuponów 
mamy coś wyjątkowego dla na
szych obecnych i przyszłych 
Prenumeratorów. Każdy, raz 
w miesiącu, otrzyma aż 5 kart 
loteryjnych, które będą do wy
cięcia w dodatku „Ekstra Maga
zyn", ukazującego się do 20. 
dnia każdego miesiąca. Już jed
na taka karta daje możliwość 
wygrania niepowtarzalnych na
gród, ponieważ jest ona równo
wartością dziesięciu kuponów 
wyciętych z gazety. Karty te, 

w odróżnieniu do kuponów, 
wypełniamy i pakujemy 
do osobnych kopert. Natychko-
pertach także należy wpisać 
nazwę naszej loterii. 

Posiadanie prenumeraty da
je Ci 5 dodatkowych losów 
w każdym miesiącu korzystania 
z tej oferty! Nie zastanawiaj się 
zbyt długo, tylko zamów prenu
meratę pocztową „Głosu" na li
stopad u listonosza lub w dowol
nej placówce Poczty Polskiej. 
Dziś jest ostatni dzień składania 
zamówień. Zamawiając prenu
meratę oszczędzasz znaczną su

mę pieniędzy i swój cenny czas. 
Dodatkowo zyskasz gwarancję 
zebrania wszystkich kuponów 
i kart loteryjnych. Prenumerata 
pocztowa na listopad to koszt 37 
zł, pamiętaj o tym realizując 
przelew. W porównaniu ze 
sprzedażą detaliczną cena ta jest 
niższa o 40 proc.! Prenumeratę 
pocztową można także zama
wiać w naszym Serwisie Prenu
meratora, dzwoniąc pod bezpłat
ny numer tel. 8oo 20 35 5 lub 94 
347 35 37 Na telefony czeka
my w godzinach 9-12. Serdecz
nie zapraszamy.# 

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

O b s z a r  d o r ę c z e n i a  

G o d z i n y  d o r ę c z e n i a  

D o r ę c z e n i a  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  

PRENUMERATA 

PORANNA 
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,  Kretowino,  B o n i n ,  Stoisław,  Niekłonice,  

M i e l n o ,  U n i e ś c i e ,  M ś c i c e ,  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  ł 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  zł) 

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

byłe  w o j .  s łupskie  

b y ł e  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 

^PRENUMERATA 

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

byłe  w o j .  s łupsk ie  

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

o d b i ó r  osobisty  w k iosku 

o d o w o l n e j  p o r z e  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 

37 Zł (oszczędność 20,80 zl) 45 Zł (oszczędność 12,80 zl) 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
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Kiedy dzwonić po karetkę, a kiedy jechać do szpitala? Czym jest nocna opieka zdrowotna, a czym świąteczna? 
Sprawdź, gdzie szukać medycznej pomocy, gdy rodzinny nie przyjmuje. 
Czytaj jutro w Poradniku „Głosu Dziennika Pomorza" 

Lekarz rodzinny, 
pielęgniarka, położna 
e Przedstawiamy filary tzw. podstawowej opieki zdrowotnej. 

Wyjaśniamy, jak działa POZ i jak z niej skorzystać. 

Poradnik 

Ważne informacje 

m Lekarz rodzinny nie 
cnce Ci dać skierowania 
na dodatkowe badania? 
Zastanawiasz się, czy można go 
do tego zmusić? Nie. Pacjent nie 
może wymusić na lekarzu wysta
wienia skierowania na badanie 
czy do specjalisty. O tym, czy na
leży wykonać jakiekolwiek do
datkowe badania albo skierować 
do specjalisty, decyduje zawsze 
lekarz prowadzący. Pamiętaj jed
nak, że jako pacjent masz prawo 
wyboru lekarza (i rodzinnego, 
i specjalisty), u którego chcesz 
się leczyć. Jeśli więc nie jesteś za
dowolony z opieki, możesz 
zmienić medyka. Co ważne, nie 
ma przepisów mówiących o tym, 
ile razy i na jakie badania ma nas 
skierować lekarz rodzinny. 
Jeśli masz wątpliwości co do pra
widłowości leczenia, możesz też 
złożyć skargę na lekarza 
do rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej przy okręgowej izbie 
lekarskiej w Twoim regionie. 

9 Pielęgniarka POZ. 
Świadczenia, jakich może nam 
udzielić pielęgniarka POZ. 
1. Świadczenia profilaktyczne 
u dzieci do 6 roku życia, w tym: 
a) wizyty patronażowe w 3 lub 4 
miesiącu życia i - o ile w czasie tej 
wizyty zostały stwierdzone za
burzenia stanu zdrowia dziecka -
także w 9 miesiącu, 
b) testy przesiewowe w 12 mie
siącu życia dziecka oraz w wieku 
2,4 i S iat. 
2. Profilaktyka gruźlicy. 
3. Świadczenia lecznicze, w tym: 
wykonywanie iniekcji i zabiegów 
na podstawie zleceń lekarzy 
w gabinecie i domu pacjenta. 
4. Świadczenia diagnostyczne, 
w tym: pobieranie materiałów 
do badań (moczu, krwi) na pod
stawie zlecenia lekarza POZ, 
w sytuacji gdy z przyczyn me
dycznych pobranie powinno od
być się w domu pacjenta. 
5. Świadczenia pielęgnacyjne 
i rehabilitacyjne, w szczególności 
dla osób. u których występuje 
ograniczenie sprawności psy
chofizycznej w wyniku choroby. 

e Uwaga! 
Lekarz, pielęgniarka czy położna 
nie może Ci odmówić zapisania 
się na listę podopiecznych ze 
względu na wiek, płeć, stan 
zdrowia. Jedyne ograniczenia 
wynikają z zalecanych limitów 
podopiecznych przypadających 
na jedną osobę udzielającą 
świadczeń zdrowotnych. 

5" 
DNI 
w tygodniu udzielane są 
świadczenia w ramach POZ 
(od poniedziałku do piątku) 

Warto wiedzieć 

Takie są bezpłatne 
badania u rodzinnego. 
Badania medycznej diagnostyki 
laboratoryjnej lub obrazowej 
i nieobrazowej związane z reali
zacją świadczeń lekarza POZ: 
@ 1. Badania hematologiczne: 
morfologia krwi obwodowej 
z płytkami krwi, morfologia krwi 
obwodowej z wzorem odsetko
wym i płytkami krwi, 
retykulocyty, odczyn opadania 
krwinek czerwonych (OB). 
2. Badania biochemiczne i immu-
nochemiczne: sód, potas, wapń 
zjonizowany, żelazo, żelazo - cał
kowita zdolność wiązania (TIBC), 
stężenie transferyny, stężenie he
moglobiny glikowanęj (HbAlc), 
mocżhik, kreatynina, glukoza, test 
obciążenia glukozą, białko całko
wite, proteinogram, albumina, 
białko C-reaktywne (CRP), kwas 
moczowy, cholesterol całkowity, 
cholesterol-HDL, cholesterol-LDL, 
triglicerydy (TG), bilirubina całko
wita, bilirubina bezpośrednia, 
fosfataza alkaliczna (ALP), 
aminotransferaza 
asparaginianowa (AST), 
aminotransferaza alaninowa 
(ALT), 
gammaglutamylotranspeptydaza 
(GGTP), amyłaza, kinaza 
kreatynowa (CK), fosfataza kwaś
na całkowita (ACP), czynnik 
reumatoidalny (RF). miano 
antystreptolizyn O (ASO), hormon 
tyreotropowy (TSH), antygen 
HBs-AgHBs, VDRL, FT3, FT4, PSA 
Antygen swoisty dla stercza całko
wity. 
3. Badania moczu-, ogólne z oceną 
właściwości fizycznych, chemicz
nych i oceną mikroskopową osa
du; ilościowe oznaczanie białka, 
glukozy, wapnia i amylazy. 
4. Badania kału: ogólne, pasożyty, 
krew utajona - metodą immuno-
chemiczną. 
5. Badania układu krzepnięcia: 
wskaźnik protrombinowy (INR), 
czas kaolinowo-kefalinowy 
(APTT). fibrynogen. 
6. Badania mikrobiologiczne: po
siewy moczu i wymazu gardła 
z antybiogramami, posiew kału 
w kierunku pałeczek Salmonella 

7. Badanie elektrokardiograficzne 
(EKG) w spoczynku. 
8. Diagnostyka ułtrasonograficz-
na, czyli USG: tarczycy i przytar-
czyc, ślinianek, nerek, moczowo-
dów, pęcherza moczowego, brzu
cha i przestrzeni zaotrzewnowej, 
w tym wstępnej oceny gruczołu 
krokowego, obwodowych węzłów 
chłonnych. 
9. Spirometria. 
10. Zdjęcia radiologiczne: klatki 
piersiowej w projekcji AP i bocz
nej, kostne - w przypadku kręgo
słupa; kończyn i miednicy w pro
jekcji AP i bocznej, czaszki, zatok, 
przeglądowe jamy brzusznej. 
(KB) 

» Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może też wystawiać skierowania na gastroskopię i kolonoskopię. 

Prawa paqenta 
Katarzyna Borek 
kborek@gazetalubuska.pl 

Drapie Cię w gardle, masz go
rączkę, dlatego idziesz do swo
jego lekarza rodzinnego, który 
przyjmuje na NFZ? To znaczy, 
że korzystasz ze świadczeń ofe
rowanych nam przez fundusz 
w ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej, czyli POZ. 

POZ 
To bardzo ważna część nasze
go systemu opieki zdrowotnej. 
I to właśnie zwykle z nią mamy 
najczęściej do czynienia. 

Świadczenia udzielane są 
w warunkach ambulatoryj
nych, czyli w gabinecie, porad
ni lub przychodni. A w przy
padkach uzasadnionych me
dycznie - w domu pacjenta. 

Jak skorzystać 
l .  POZ opiera się na prawie 
do imiennego wyboru lekarza, 
pielęgniarki oraz położnej pod
stawowej opieki zdrowotnej. 

Tego wyboru dokonujesz 
poprzez złożenie pisemnej de
klaracji w wybranej przez Cie
bie przychodni. 

2. W przypadku chęci zmiany 
lekarza, pielęgniarki, położnej 
POZ należy ponownie złożyć 
deklarację do nowo wybranego 
lekarza, pielęgniarki czy właś
nie położnej. Nie ma koniecz
ności składania rezygnacji ze 
złożonej wcześniej deklaracji. 

Uwaga! Bezpłatnie możesz 
dokonać takiej zmiany trzy ra
zy w roku. 

3. Opłata w żadnym przypadku 
nie będzie jednak pobrana, gdy: 
0 zmieniasz miejsce swojego 
zamieszkania; ̂  wybrany przez 
Ciebie lekarz POZ przestał 
udzielać świadczeń opieki 
zdrowotnej; *, z innych przy
czyn, które są niezależne 
od Twojej woli. 

Poza domem 
Podczas pobytu poza miejscem 
zamieszkania, na przykład gdy 
jesteś na wakacjach lub w dele
gacji, masz prawo do podsta
wowej opieki zdrowotnej u in
nego lekarza - w sytuacji, gdy 
nagle zachorowałeś lub doszło 
do nagłego pogorszenia Twoje
go stanu zdrowia. 

Kiedy Cię przyjmą 
Świadczenia w ramach POZ 
udzielane są w dni powszednie, 

od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.0-18.00. 

Zapamiętaj: po godzinach 
pracy poradni - czyli od 18.00 
do 8.00 rano oraz całodobowo 
w soboty, niedziele i święta -
możesz skorzystać z tak zwanej 
nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej. 

Lekarz POZ 
Jego świadczenia obejmują: 

1. profilaktykę chorób - w tym 
badania i porady w ramach 
profilaktyki wieku rozwojo
wego oraz szczepienia 
ochronne, 

2. świadczenia profilaktyki 
chorób układu krążenia, 

3. udzielanie porad w leczeniu 
schorzeń - w tym zapewnienie 
diagnostyki laboratoryjnej 
oraz obrazowej i nieobrazowej 
(EKG, RTG, USG), zgodnie 
z obowiązującym wykazem, 

4. orzekanie o stanie zdrowia, 

5. wykonywanie zabiegów 
w gabinecie zabiegowym oraz 
w domu pacjenta, 

6. inne świadczenia, w tym: 

ę kierowanie do poradni spe
cjalistycznych, na leczenie 
szpitalne, rehabilitację i lecze
nie uzdrowiskowe, @ kwalifi
kowanie doświadczeń tran
sportu sanitarnego w POZ 
i wystawianie zleceń przewo
zów,* wystawianie zleceń 
na realizację świadczeń pozo
stających w zakresie zadań 
pielęgniarki POZ, * wystawia
nie zaświadczeń dotyczących 
stanu zdrowia pacjenta. 

Zapamiętaj 
1. W ramach POZ masz prawo 
wyboru lekarza, pielęgniarki 
i położnej spośród tych, którzy 
zawarli umowę z NFZ. 

2. Nie obowiązuje rejonizacja. 

3. Możesz wybrać tylko jedne
go lekarza, pielęgniarkę i położ
ną. Ale nie muszą Ci udzielać 
świadczeń u jednego 
świadczeniodawcy, pod jed
nym dachem. Oznacza to, że 
możesz mieć lekarza POZ 
w jednej przychodni, a pielęg
niarkę w drugiej.# ©<E> 

Konsultacja: LOW NFZ 

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

http://www.gk24.pl
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Więcej informacji ze świata motoryzacji, raporty, testy samochodów, 
porady, opinie o autach używanych znajdziesz na 
www.regiomoto.pl 

• Jeep Renegade zachowuje stylistyczne kanony marki, np. siedmiodzielną kratę wlotu powietrza • Z tyłu wyróżniają się kwadratowe klosze lamp z motywem w kształcie litery X 

• Deska rozdzielcza jest wykonana 
z materiałów dobrej jakości 

• W zestawie wskaźników znajduje się • Wyświetlacz na centralnej konsoli obsługuje k Przednie fotele są dobrze wyprofilowane 
wyświetlacz komputera pokładowego wiele funkcji, w tym zestawu audio i nawigacji i wygodne 

Amerykanin z włoskim rodowodem 
• Samochody marki Jeep kojarzą się raczej z autami o sporych gabarytach. Od roku w ofercie jest model Renegade, 
który jest pierwszym w historii tej marki małym SUV-em 

Wojciech Frelichowski 

R
enegade jest owocem amery-
kańsko-włoskie-
go koncernu 
Fiat Chrysler 
Automobiles. 

Przypomnijmy, że koncern pow
stał w wyniku przejęcia przez Fia
ta większościowych udziałów 
w firmie Chrysler, do której nale
żała marka Jeep. 

Kanony marki 
Jeep Renegade zachowuje sty
listyczne atrybuty marki, 
czyli siedmiodzielną atrapę 
i okrągłe reflektory, a także 
trapezoidalne, masywne nad
kola. Wszystko to jednak zapro
jektowano w znacznie mniej
szym nadwoziu niż dotychcza
sowe modele marki Jeep. 

Cechą charakterystyczną te
go auta jest wyrazisty obrys 
bryły nadwozia czarnymi li
stwami, które łączą się ze zde
rzakami. Ciekawie zaprojekto
wano tylne lampy. Mają one 
kwadratowy kształt w stylu 
Jeepa Wranglera z otaczającym 
czarnym akcentem. Dodatko
wym szczegółem są motywy 

w kształcie litery X, inspirowa
ne wojskowym sprzętem. 

Kanapa dla dwojga 
Na kokpicie przed fotelem pa
sażera zamontowano solidny 
uchwyt, który płynnie łączy 
się z kratką wylotu powietrza 
z prawej strony. Z kolei środko
we wyloty są zamontowane 
na samym szczycie środkowej 
konsoli, przez co stanowią sa
moistny element stylistyczny. 

Poniżej są pokrętła nawiewu 
i klimatyzacji. To trochę niefor
tunna lokalizacja, bo aby nasta
wić właściwie ustawienie kie
runku nawiewu, kierowca mu
si spojrzeć w dół. Dobrze, że 
chociaż pokrętła są duże, co 
ułatwia ich regulowanie. 

Z tyłu miejsca na nogi nie 
brakuje, ale podróż na kanapie 
w trójkę należy planować 
w ostateczności, bo może być 
ciasno. 

Bagażnik, jak na takie auto, 
ma całkiem sporą pojemność, 
wynoszącą 351 litrów. Prze
strzeń bagażową można po
większyć do 12971. 

Z dieslem pod maską 
Testowy egzemplarz był 
wyposażony w turbodiesla 

2.0 o mocy 140 KM. 
Ten silnik dość dobrze radzi 

sobie z autem ważącym ponad 
1,4 tony. Za to pewne zastrzeże
nia mamy do pracy sześciobie-
gowej przekładni manualnej. 
Przełożenie z pierwszego 
na drugi bieg nie zawsze precy
zyjnie wchodziło. 

Producent podaje, że śred
nie spalanie turbodiesla 2.0140 
KM wynosi 5,1 litra na 100 km. 
W naszym teście silnik ten pa
lił średnio prawi e dwa litry wię
cej. 

W czterech trybach 
Renegade jest oferowany 

w dwóch wersjach napędo
wych - z napędem tylko 
na przednią oś (4x2) i z napę
dem na obie osie (4x4). W tym 
drugim przypadku w autach 
z manualną skrzynią biegów 
zastosowany jest system Jeep 
Active Drive. Współpracuje on 
z układem kontroli trakcji 
Selec-Traction o czterech try
bach pracy: Auto, Snow, Sand 
i Mud (Auto, Śnieg, Piach i Bło
to). 

Jeep Active Drive jest w peł
ni automatyczny i nie wymaga 
interwencji kierowcy. Jedyne, 
co musi on zrobić, to wybranie 

żądanego trybu za pomocą po
krętła w dolnej części środko
wej konsoli. 

System sam wykrywa, jakie 
są warunki przyczepności kół 
i w zależności od tego może do
starczyć do 200 Nm momentu 
obrotowego silnika na tylne ko
ła. 

Działanie tego systemu wy
próbowaliśmy na grząskiej leś
nej drodze. Auto było nieco 
nerwowe i od czasu do czasu 
szło bokiem, jednak nie utknę
ło w błotnistej mazi. 

Natomiast kiedy auto jedzie 
po równej, suchej nawierzchni, 
tylna oś jest całkowicie odłą
czona od silnika w celu zmniej
szenia zużycia paliwa. 

Zawieszenie jest dość 
sztywno zestrojone, dzięki cze
mu nadwozie stabilniej zacho
wuje się na zakrętach. 

Ceny Jeepa Renegade roz
poczynają się od kwoty 69 900 
zł brutto za wersję Sport z 1,6-
- litrowym silnikiem benzyno
wym o mocy 110 KM. Auto, któ
re testowaliśmy, było wbogatej 
wersji wyposażeniowej Limited 
Active Drive, którego cena 
z turbodieslem 2.0140 KM wy
nosi 109 500 zł.# 
©® 

• Jeep Renegade oferowany jest w siedmiu wersjach 
wyposażeniowych 

Wybrane dane techniczne 

Marka/model Jeep Renegade 3LO Opel Mokka 1.6 CDTi 

Liczba cylindrów/zaworów/typ silnika 4/16/turbodiesel 4/16/turbodiesel 
Pojemność skokowa (cm3) 1956 1598 
Moc maksymalna (KM/obr/min) 140/3750 136/3500 
Maks. moment obr. (Nm/obr/min): 350/1500 320/2250 
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,5 103 
Prędkość maksymalna (km/h) 182 188 
Pojemność bagażnika (1) 351 356 
Pojemność zbiornika paliwa (1) 48 50 
Średnie zużycie paliwa (1/100 km) 5,1 4,7 
Długość/szerokość/wysokość (mm) 4236/1805/11667 4278/1777/1658 
Rozstaw osi (mm) 2570 2555 
Masa własna (kg) 1430 1504 
Gwarancja mech./perforacyjna (lata) 2/12 2/12 
Cena (zł) 109500 100950 
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Szykowny DS 5 z silnikiem 2.0 BlueHDI 
DS, jako oddzielna marka, zadebiutował modelem DS 5. Pojazd jest odświeżoną wersją Citroena DS 5, tyle że bez 

znaczka Citroena na masce. Jak prezentuje się francuski elegant? 

Kacper Rogacin 
kacper.rogacin@polskapress.pl 

P
od kątem estetyki, 
odświeżony DS 
prezentuje się bar
dzo dobrze. Prob
lem w tym, że 
chcąc osiągnąć do

bry efekt wizualny obniżono 
funkcjonalność auta. Problemy 
zaczynają się już podczas zajmo
wania miejsca za kierownicą. Sia
damy w fotelu, zapinamy pas, 
ustawiamy lusterka boczne, 
po czym spoglądamy w lusterko 
wsteczne i widzimy... grubą czar
ną kreskę. „Przyklejony" do szy
by spojler wygląda atrakcyjnie, 
ale ogranicza widoczność. 

Jeszcze gorzej sytuacja wy
gląda w przypadku słupków A. 
Tutaj ciekawy kształt nie może 
być wytłumaczeniem, bo słupki 
sprawiają, że pole widzenia kie
rowcy jest bardzo mocno zawę
żone. 

Nieco klaustrofobiczne wra
żenie wywołuje z kolei dziwny 
dach, wyposażony w trzy szyby. 
Na jego środku zainstalowano 

REKLAMA K015012397A 

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

mamy to. 

panel, służący do odsłaniania 
okien. Trudno oprzeć się wraże
niu, że w tym względzie specja
liści DS-a mocno przesadzili. 

O wiele lepiej sytuacja wyglą
da w przypadku foteli, które nie 
tylko fantastycznie wyglądają, ale 
także zapewniają bardzo komfor
towe warunki jazdy. Niestety, DS 
5 to auto, którym wygodnie po
dróżować będą jedynie dwie oso
by, ponieważ na tylnej kanapie 
jest bardzo mało miejsca. 

Dwulitrowy silnik diesla gene
ruje 181 KM mocy (400 Nm mo
mentu obrotowego), ale ważące 
1540 kg auto sprawia wrażenie 
ociężałego i ospałego. Dynamicz
ne przyspieszanie sprawia jed
nostce napędowej ogromne kło
poty. Niewielkim pocieszeniem 
jest dostępny tryb Sport, który tyl
ko delikatnie pobudza silnik DS-
a. W trasie auto zachowuje się po
prawnie, ale w mieście kiepskie 
przyspieszenie może dać się we 
znaki. Producent podaje, że śred
nie spalanie w przypadku DS 5 
wynosi 4,4 1 na 100 km, ale 
do tych danych spokojnie należy 
dodać przynajmniej litr. • 

łnfiniti Q30. Ceny 
od 99 950 zł 
Pojazd powstał w wyniku 
współpracy koncernów Re-
nault-Nissan i Daimler. Auto 
oparto na płycie podłogowej 
MRA, która jest wykorzysty
wana m.in. w Mercedesie Kla
sy A. Bagażnik łnfiniti Q30 po
mieści standardowo 368 litrów 
Klienci będą mieli do wyboru 
jedną z kilku jednostek napę
dowych. Bazowy silnik to 
turbodoładowany motor o po
jemności 1.6 litra, generujący 
122 KM mocy. dostępna jest też 
mocniejsza edycja l.6t, dostar
czająca 156 KM. Oprócz tego 
w gamie ma znaleźć się 211-
konna jednostka 2.0t, jednak 
nastąpi to dopiero w później
szym czasie. Listę diesli otwie
ra l.5d o mocy 109 KM. Do wy
boru jest również 170-konny 
silnik 2.2d, dostępny z napę
dem na obie osie oraz zauto
matyzowaną skrzynią biegów. 
Początkowo łnfiniti Q30 będzie 
dostępne w dwóch wariantach 
wyposażenia. Wersja standar
dowa gwarantuje manualną 
klimatyzację, 7 poduszek po
wietrznych, system ostrzega
nia przed kolizjami FCW oraz 
m.in. radioodtwarzacz. 

• Pod względem estetycznym, odświeżony DS prezentuje się bardzo dobrze, a jego nieco 
futurystyczny wygląd nie jest specjalnie przesadzony 

• Bagażnik ma pojemność 4681 ale 
po tylnej kanapy otrzymamy aż 12881 

• Kierowca jest wspomagany przez 
szereg systemów bezpieczeństwa 

Volkswagen postanowił utrzy
mać ceny odświeżonego sa
mochodu na praktycznie 
identycznym poziomie, co 
w przypadku wersji sprzed lif
tingu. VW Sharan w podsta
wowym wariancie wyposaże
nia Trendline jest wyposażo
ny w 1.4-litrowy benzynowy 
silnik TSI, albo 2.0-litrową jed
nostkę wysokoprężną TDI 
(oba silniki mają bezpośredni 
wtrysk paliwa). Mocniejsze 
jednostki napędowe są 
dostępne w dopiero bogat
szych wersjach wyposażenie-

Toyota Hilux 
w Europie 
Po dziesięciu latach Hilux siód
mej generacji ustępuje miejsca 
ósmej edycji tego pick-upa. 
Produkowane będą dwie różne 
bazowe wersje Hiluxa. Toyota 
prognozuje, że większość 
klientów w Europie zdecyduje 
się na wariant z podwójną ka
biną, (5,33 metra długości, 1,85 
metra szerokości, 182 metra 
długości, rozstaw osi - 3085 
metra), który został wyposażo
ny w o wiele więcej systemów, 
niż poprzednia wersja. Kierow
ca będzie mógł m.in. dostoso
wać zawieszenie do drogi. 

MHV180, 

Premiery 

V W  Sharan. Kosztuje 
od 114190 zł 
W polskich salonach Volkswa-
gena jest już dostępny model 
Sharan, który niedawno prze
szedł solidną modernizację. 

FordFocusRS. 
Ceny od147490zł 
Najnowszy Focus RS trafił 
do sprzedaży w Polsce. Za napęd 
samochodu odpowiada 4-cylin-
drowy silnik 2.3 EcoBoost. Jed
nostka dostarcza350KM i 440 
Nm przy2000-4500obr. Anin. 
Dzięki funkcji oveiboost do dy
spozycji jest aż 470Nm. Do 100 
km/h amerykański hot-hatch 
przyspiesza w 4,7 s, natomiast 
prędkość maksymalna wynosi 
266 km/h. Napęd przenoszony 
jest na wszystkie koła. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:kacper.rogacin@polskapress.pl


www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl Głos Dziennik Pomorza 
Wtorek, 20 października 2015 

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

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

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

• W Biurze Ogłoszeń: 94 3473516 
• Wchodząc na portal: nadaj pi 

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 

f inanse  biznes 
kredyty, pożyczki 
S ! ! ! !  KREDYTY bez BIK, KRO 
z komornikiem i na oświadczenie. 
Koszalin, Młyńska 17.94/342-30-60. 
(GK) 

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

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

OTIURO KREDYTOWE, KOSzatffi, — l "  
Połtawska 1, tel. 94/34-22-199. (GK) 

s EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy 
do 25.000 zł! 668139924. 

# Gotówka od ręki, 793-335-590. (GK) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Choinki ładne, formowane. Słupsk, 
okolice, sprzedam 886573433 (GP) 

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

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

# DREWNO kominkowe, tel. 600880776. 
(GP) 

WORKI FOLIOWE Z EURO ZAWIESZKĄ, 
STRETCH .PRODUKCJA, 602-723-619 
(GP) 

i odbiorę, tel. 607-703-135. (GP) 

matrymonialne 
# Biuro Serenada. 510580466. (GP) 

$ Wdowiec lat 60 pozna Panią niskiej 
postury. Oferty tylko poważne. Słupsk 
i okolice, tel. 570-950-740. (GP) 

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

• ! ! ! ! ! ! ! ! ! H ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  !Auto 
skup - najwyższe ceny, tel. 535-651-510. 
(GK) 

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

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

e 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, teł. 536-079-721. (GS) 

auto sprzedaż 
* Skoda Fabia 1.2 12V 2006r. 509706778. 
(GP) 

* Skoda Fabia 1.4,2000r., 787-280-011. 
(GK) 

s Toyota Yaris 1.0,2001r., 509706778 
(GP) 

#VW T4 2.5 TDI (1996), stan dobry, tel. 
889-219-481. (GP) 

# WWW.MAX-CAR.PL 94/346-59-63. 
(GK) 

n a u k a  
korepetycje 
# "Cratus" - matematyka tel. 
517-046-614. (GK) 

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

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

^ t o r a c i S o m o s c i 1 '  

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

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

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

mh1 w r l  « l i i i  de aryinw i i 
# 1,2-os. + internet, 501-664-343 (GK) 

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

# 2-pokojowe tel. 601-329-350. (GK) 

e3-pokojowe, tel. 602-615-586. (GK) 

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

s Pokoje dla grupy pracowników, pełen 
węzeł sanitarny, TV, Mielno, Faktura 
VAT, 661-940-822. (GK) 

# Wynajmę mieszkanie w Centrum, 54 
m, w pełni wyposażone teł. 501-281-949. 
(GK) 

lokale użytkowe - do wynajęcia 
# Magazyn 160 mk WdOWy najęcia 
Koszalin, tel. 602-742-814. (GK) 

# Na każdą działalność 160 mkw, 
Szczecińska 38 tel. 604-286-756. (GK) 

K015012329Q 

K U S  
najchętniej wybierane biuro nieruchomości 

więcej ofert na 
www.abakus-nieruchomosci.pl 

oszczędź swój czas i pieniądze 
WEJDŹ, SPRAWDŹ 

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

a^akus-nie?ućf?om 6mosci.pl 

idealne do MDM duże 2-pok. 
(54), z balkonem, Centrum, 

tylko 152.000,- (2.700zł/m2) 
po kapitalnym remoncie, 

4-pok., Przylesie, 217.000,-
k lucze  w b iurze  
tanie działki w Centrum 
Świeszyna, tylko 68.000,-

za 11 ar - POLECAMY 

duże 1-pok. (30), z balkonem, 
rej. Wańkowicza, tylko 79.900, 

p i l n a  s p r z e d a ż  
po remoncie, z balkonem, 

I piętro, 3-pok., rej. Tetmajera, 

215.000,-pilną sprzedaż 

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

Wielkopolskich, 139.000,-

nowo wybudowany dom, 
wolnostojący, os. Unn 
Europejskiej, 393.000,-

dzialki, grunty - sprzedam 

# DZIAŁKA budowlana Koszalin Tel. 

796299211 (N) 

# Działka o pow. 0,5 ha zabudowana 

budynkami gospodarczymi po byłej 

bazie transportowej w Darłowie. 

Kontakt PKS K-lin ul. Przemysłowa 4C 

(GK) 

# Sprzedam działki nad jeziorem 

w Siecinie w cenie od 18 zł/m2 

i w okolicy Ińska od 10zł/m2. tel. 

501-403-604 (GS) 

garaże 

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

GARAŻE Blaszane 
BRAMY Garażowe 
KOJCE dla Psów 

Najniższe 

Różne wymiary 

Dogodne 

Transport i montaż 
cały KRAJ 

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

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

JICSTfW WWW ' w ; v t ; ? " '  

praca 
zatrudnię 
# ! ! ! ! ! ! !  Kelnerkę/ra tel. 602-133-1*25. 
(GK) 

# ! ! ! ! !  pomoc kuchenna 602-133-125. 
(GK) 

# ! !  Sprzątanie biur 606-362-520. (GK) 

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

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

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

# Dam pracę krawcowej tel. 
501-189-396. (GK) 

# Ekspedientki na stoisko mięsno-
wędliniarskie w Koszalinie, 506-014-936. 
(GK) 

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

e 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 Hako Technology Sp 
z o.o. Chałupy /o. Świeszyna zatrudni 
pracownika działu kontroli jakości oraz 
spawacza. Kontakt: tel. 94/347-04-04, 
e-mail: info@hakotech.pl, (GK) 

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

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

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

# Kierowcę C+E w ruchu 
międzynarodowym, tel. 692-002-001. 
(GK) 

# Kierowcę kat C+E zatrudni FASADA 
Słupsk ul. Bałtycka 10. (GP) 

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

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

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

s Pomocnik spawacza 605-856-127. 
(GK) 

# Poszukuję do pracy kierowcy kat 
CE transport krajowy. Wymagane 
doświadczenie, karta kierowcy, aktualne 
badania. Kontakt 600293155 (N) 

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

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

# Praca w lesie 601-201-617. (GK) 

s Spółka zatrudni operatora koparki 
oraz zgrzewacza PE. Tel. 795701639 (N) 

# szwaczki, Dauna P Połczyńska 67 

# Koszalin, umowa o pracę. (N) 

s Szwaczki, krawcowe, produkcja 
dodatki ślubne Koszalin, 605-363-373. 
(GK) 

s Zatrudnię inżyniera/technika na 
stanowisko specjalista w branży 
mechanicznej. Podania prosimy składać: 
Agrobud ul. Połczyńska 66. (GK) 

# Zatrudnię krawcową do szycia 
konfekcji, pilnie. Słupsk, 500234153. 
(GP) 

s Zatrudnię mechanika 
samochodowego, Koszalin tel. 
504-904-644. (GK) 

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

# Zatrudnimy operatorów koparki 
jednonaczyniowej upr. l-kl oraz 
koparko-ładowarki. Wymagane 
oświadczenie w pracy na w/w sprzęcie, 
tel. 694-264-012. (GK) 

# Zlecę rozbiórkę i niwelację terenu 
w Mielnie, tel. 603-058-644. (GK) 

szukam pracy 
# Polbruk, glazura, 606-283-981. (GK) 

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

rolnicze 
maszyny rolnicze 
« Dojarka Alfa-Lawal kompletna, konwie 
nierdzewne, tel. 507896397,516483597. 
(GP) 

Masey Ferguson 3125 (1994), stan 
dobry, 889-219-481. (GP) 

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

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

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

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

# Jęczmień i łubin sprzedam, 
889-219-481. (GP) 

# Krowy mleczne, jałówki cielne 
sprzedam, 880-741-234. (GP) 

tel. 604250237 (N) 

# Sprzedam gęsi, kaczki żywe lub 
ubite oskubane, bryczki i sanie konne 
, słomę owsianą w kostkach i żytnią, 
505-171-218/219. (GP) 

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

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

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

AUTOPROMOCJA K015001242EQ 

DIETA UCZNIA dodatek 
Sprawdź, jak powinno odżywiać się Twoje dziecko 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.nadaj.pl
http://WWW.MAX-CAR.PL
http://www.nieruchomosci.slupsk.pl
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http://www.partnerstal.pl
http://www.konstal-garaze.pl
mailto:biuro@agropomorze.com
mailto:info@hakotech.pl
mailto:hotel@hot.pl
mailto:krzysztof@aeh.pl


Głos Dziennik Pomorza 
Wtorek, 20 października 2015 www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl 

SDETEKTYW-KOSZALIN.PL, 
602-601-166. (GK) 

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

towarzyskie 
# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! C l u b  
777 Zatrudni Panie 501861876 (GK) 

# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  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) 

• ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  OKSANA 735-810-818 
(GK) 

s ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Sandra tel. 739-500-453 
(GK) 

! ! ! !  886-287-916 prywatnie, Słupsk. 
(GP) 
* 40-LATKA Słupsk 790-252-578 (GP) 
e ADA Słupsk, 513-751-832. (GP) 

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

# Atrakcyjna masaże, 515-930-156. (GK) 

» Atrakcyjna Ola, tel. 729-210-331 (GK) 
• Basia 797-221-767 (GP) 

S DOJRZAŁA 40-stka 500-362-030 (GP) 

# Dojrzała po 30-stce tel. 796-525-747. 
(GK) 

* Mała Lilii lOOzł Słupsk 506077600 (GP) 

# Paweł dla pań, 510-501-046. (GP) 
* Ukrainka 80zł Słupsk 732974766. (GP) 
# WIOLA po 40-tce. 691-857-735. (GK) 

usługi 
.agd rtvfoto 
łM!11! I!!!Gazjunkersy, kuchenki -
naprawa, wymiana, teŁ 606-579-846. 
(GK) 
• ! ! ! ! ! ! ! !  Serwis komputerowy, RTV, 
LCD, plazma. Słupsk, 59/843-04-65. (GP) 

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

! ! ! !  PRALKI AGDzmywaiki, naprawy, 
teL 503-380-410. (GK) 
# !  Pralki, lodówki. Koszalin, 
603-592-503. (GK) 

A-Pralki Naprawy w domu 
603-775-878. (GK) 
* CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady, 
klimatyzacja. Słupsk, 602-394-696. (GP) 

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

! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Balustrady, ogrodzenia 
724-282-221. (GK) 
s ! ! ! ! ! ! ! !  A-Z remonty, 502541194 
(GP) 

• !!!!CYKLINIARKA wynajem, 
zenitbau.pl Tel. 94-342-62-16. (GK) 

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

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

!!! MALOWANIE, remonty 500-354-255. 
(GK) 
S BUDOWA DOMÓW, tel. 501674 584. 
(GK) 

#Cy Winiarskie bezpył. 889-634-534. 
(GK) 

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

eCyklinowanie bezpył. 511-323-367. 
(GK) 

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

s Polbruk, glazura, 606-283-981. (GK) 

# Remonty mieszkań 695-176-031. (GK) 

# Remonty, doświadczenie, 
880-437-887. (GK) 

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

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

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

# Usługa pompowania betonu. 

# Pompa Putzmeister 36m. 

#^l.j605597665.(N) 

# Wywóz gruzu, 607-703-135. (GP) 

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

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

bśwewMWŃefctowe 
• KOSZTORYSY budowlane. NADZORY 
budowlane. INWENTARYZACJE 

• biuro@kosztorysybudowlane.eu, 
506905841 (N) 

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

! ! ! !  ROLETY, żaluzje, markizy, 
verticale, moskffleiy. Stolarka 
aluminiowa. "BLIŹNIAK" Słupsk, 
Leszczyńskiego 160, tri. 59/84-17-900, 
601-65-25-82. (GP) 
• Naprawa okien, konserwacja, 
wymiana uszczelek 692-646-566. (GK) 

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

e Przeprowadzki, tel. 602-669-997. (GK) 

tmnsportsutt 
s!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
! ! ! ! ! ! ! ! !  *! !*! *! ANgLi A, środa, piątek, 
niedziela z domu pod dom, 503-198-450, 
67/266-94-91 (GK) 

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

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

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

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

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

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

# Europrzejazdy. 601295993. (GS) 

# Wynajem maszyn budowlanych 
z operatorem. Ładowarki, koparki, 
walce, spycharki, wozidła. 

# Niwelacja terenu, wyburzenia, 
wykopy. 

e Szczecin i okolice tel. 609090594. (N) 

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

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

zdrowie 

# A - Z GINEKOLOG 609-933-810 (N) 

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

•Ginekolog, tel. 726-017-175. (GS) 

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

• Alkoholwoe odtrucia 509-306-317. 
(GK) 

opieka 
• Pracuj jako opiekun seniorów 
z Promedica24! Niemcy, Anglia, Polska. 
Legalnie, bezpiecznie, od zaraz! Tel. lub 
SMS pracatel.609113333. 

uroda 
•Trener personalny, tel 500-098-945. 
(GK) 

• -503-46-21-22 Ginekolog farmakologia 

zwierzęta 
rośliny ogrody 
• Owczarki niemieckie szczenięta 
sprzedam, tel. 502-031-007. (GP) 

• Skup cieląt do 200 kg. Tel. 608368694. 
(GK) 

K015013164A OGŁOSZENIE ZLECONE PRZEZ KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA LEWICA K015012688B 

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

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego 
KPN spółka z 0.0. w upadłości likwidacyjnej 
w Koszalinie, sygn. akt VII GUp 8/14, 
zawiadamia na podstawie art. 349 ustawy z dnia 
28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, 
że został sporządzony częściowy płan podziału 
funduszy masy upadłości. Wyłożony plan 
podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu 
Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, 
ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia 
opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić 
zarzuty przeciwko planowi podziału. 

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

SĄD REJONOWY 
W KOSZALINIE, 

VII Wydział Gospodarczy, 
w dniu 12 października 2015 r., 

w sprawie o sygn. akt 
VII GUp 18/13, 
postanowił: 

stwierdzić zakończenie postępowania 
upadłościowego 

Anny Judyty Mikłaszewicz 
( PESEL 77122001266) z Koszalina. 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI 
OGRANICZONEGO 

PRAWA RZECZOWEGO 
Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym 
w Koszalinie Grzegorz Mrowiński 
(tel. 94 342 09 73) ogłasza, że dnia 

5.11.2015 r. o godz. 13.00 
w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie 
mającego siedzibę przy ul. Andersa 17, 
w sali nr 2A, odbędzie się pierwsza 
licytacja ograniczonego prawa rzeczowego 
stanowiącego: 
SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE 
PRAWO DO LOKALU 
MIESZKALNEGO NR 5 
składającego się z 4 pokoi, kuchni, 
łazienki i WC o łącznej powierzchni 
61,88 mkw., na II piętrze; 
położonego: 76-004 SIANÓW. 

SŁOWACKIEGO 4A. 
dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie 
Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą nr KW 82600 
[NKW; KQ1K/Q0QWQQ/V. 
Suma oszacowania wynosi 123.600,00 zł, 
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy 
oszacowania i wynosi 92.700.00 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu 
zobowiązany jest złożyć rękojmię 
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, 
tj. 12.360.00 zL w gotówce lub na urzędowe 
konto komornika: BZ WBK SA DI O/Koszalin 
75 1500 1096 1210 9008 5783 0000 
najpóźniej w dniu poprzedzającym 
przetarg. 

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

www.komoroik-koszalin.pl 

O P O N Y  
ZIMOWE 

Nowe. używane, 
również dostawcze. 

Prostowanie felg, 
sprzedaż, wymiana. 
Przechowalnia opon. 

Auto-serwts 'PIOTREX" 
K-lm, Karłowicza 16A 

502-458-307 

NAJLEPSZA CENA 

W REGIONIE!!! 

Małgorzata 
STACHOWIAK 

poz. nr 5 
Rozum mówi: 
V L e w i c a  

K015013272A 

K015013158A 

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG 
informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. /Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm./ na tablicy 
ogłoszeń usytuowanej na budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 

zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 

1. w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, tj. 
• lokal mieszkalny nr 4 o pow. 22,27 m2 wraz z udziałem do 182/10.000 części 

w działce nr 15 obr. 12, położony w Kołobrzegu przy ul. Zwycięzców 11 A, 
cena wywoławcza 30.000,- zł brutto; 

• lokal niemieszkalny - garaż nr 3 o pow. 18,7 m2 wraz z udziałem 
do 243/10.000 części w działce nr 167/35 obr. 12, położony w Kołobrzegu 
przy ul. Dworcowej 19, cena wywoławcza 18.000,- zł brutto. 

Wykaz wywieszono na okres od 16.10.2015 r. do 5.11.2015 r. 
2. w trybie bezprzetargowym, tj.: 

• działka nr 4/256 obręb 8 o pow. 0,0015 ha, położona w Kołobrzegu przy 
ul. Grodzieńskiej, sprzedaż na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej. * 

Wykaz wywieszono na okres od 13.10.2015 r. do 2.11.2015 r. 
• lokal mieszkalny położony w Kołobrzegu przy ul. Mazowieckiej 41, 

sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy. 
Wykaz wywieszono na okres od dnia 14.10.2015 r. do dnia 3.11.2015 r. 

K015013244A 

Prezydent Miasta Koszalina 
informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 
21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy Rynku Staromiejskim 6-7 wywieszono wykazy 
o przeznaczeniu do: Oddania w dzierżawę: 

- części działki nr 173/23 w obrębie nr 0021 o pow. 7 m2, położonej w Koszalinie przy 
ul. Waleriana Wróblewskiego, z przeznaczeniem na ocieplenie ścian budynku, 

- części działki nr 18/4 w obrębie nr 0026 o pow. 81 m2, położonej w Koszalinie przy 
ul. Komunalnej, z przeznaczeniem na cele składowe - bazę zaplecza technicznego, 

- części działki nr 188/7 w obrębie nr 0022 o pow. 20 m2, położonej w Koszalinie przy 
ul. Poprzecznej, z przeznaczeniem na ocieplenie ścian budynku, 

- części działki nr 124/6 w obrębie nr 0022 o pow. 11 m2, położonej w Koszalinie przy 
ul. Lutyków, z przeznaczeniem na ocieplenie ścian budynku oraz 

- części działki nr 109/12 w obrębie nr 0022 o pow. 2 m2, położonej w Koszalinie przy 
ul. Krakusa i Wandy, z przeznaczeniem na ocieplenie ściany budynku. 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powołanej w tytule ustawy wynosi 
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawierają 
wykazy wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Koszalinie - Rynek 
Staromiejski 6 -7, piętro II i III. 

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia zamieszczona jest na stronie 
internetowej www.bip.koszalin.pl. - ogłoszenia Wydziału Nieruchomości. 

K015013231A K015013346A 

Komunikat 

Prezydenta Miasta Koszalina 
Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy 
(Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje do wiadomości wyborców 
informację: 

W dniach od 20.10 do 23.10.2015 r. w godzinach pracy Urzędu w budynku 

Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, w pok. 110 (I 

piętro) jest udostępniony do wglądu spis wyborców. 

K015001242EQ 

gratko W lokalizacji dopasowanej do Ciebie. 

gratka.pl/mapy 

mamy Co. 
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firmy wzięły dotychczas udział we wszystkich edycjach plebiscytu Nasze 
Dobre z Pomorza. W tym czasie kapituła przyznała 23 znaki jakości, Czytel
nicy oddali na swoich faworytów ok. 100 tys. głosów. 

Głosujemy na produkty 
Trwa drugi etap plebiscytu Nasze Dobre z Pomorza - głosowanie na najlepsze produkty, usługi, 

imprezy. Wybierzcie swoich faworytów. 

mtrnmm 

Piotr Jasina 
piotr.jasina@polskapress.pl 

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

Wśród zwycięzców zeszło
rocznej - siódmej - edycji plebi
scytu gospodarczego Głosu - by
ły zarówno duże firmy, jak i te 
prowadzące działalność na nie
co mniejszą skalę. Wspólnym 
mianownikiem jest to, że bez 
względu na to jak długo funk-

cjonują na rynku lub jak dużą 
liczbę osób zatrudniają, wszy
scy laureaci mogą się pochwa
lić oryginalnymi i wysokiej ja
kości produktami i usługami. 
Wśród nagrodzonych przez ka
pitułę znalazły się firmy: MAT-
BET ze Słupska (kategoria bu
downictwo / nieruchomości / 
dom i ogród), producent wędlin 
Sharman (kategoria producent 
żywności / gastronomia), Grand 
Lubicz z Ustki (kategoria zdro
wie / uroda / czas wolny), Total 
Wind PL (kategoria usługi dla bi
znesu). W tym roku zgłoszono 
rekordową liczbę ponad 70 pro
duktów i usług. Ich listę znaj
dziecie m.in. na naszej stronie 
internetowej w zakładce Nasze 
Dobre. O wygranej - prócz czy
telników - zdecydują oczywiś
cie eksperci. W tym roku pracę 
w kapitule podjęli specjaliści, 

&o(ayfMie 
Zbt 

Polana. 

'atron medialny 

Patroni honorowi 

LEWiATAN 

^ S P  

m W organizacji konkursu Nasze Dobre z Pomorza pomagają nam 
partnerzy i patroni 

którzy już kilkukrotnie współ
pracowali z Głosem przy orga
nizacji plebiscytu. Ale są też no
we twarze. 

Jury konkursu, które podda 
fachowej ocenie zgłoszone pro
dukty i usługi w ósmej edycji 
plebiscytu Nasze Dobre z Po
morza to: dr hab. prof. Dariusz 
Zarzecki, ekonomista, kierow
nik Zakładu Inwestycji i Wyce
ny Przedsiębiorstw Uniwersy
tetu Szczecińskiego, Anna 
Kornacka - prezes zarządu 
Związku Pracodawców Pomo
rza Zachodniego Lewiatan, Da
riusz Więcaszek - prezes Pół
nocnej Izby Gospodarczej 
w Szczecinie, Romuald 
Sobieralski - prezydent Kosza
lińskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej, Roman Biłaś - pre
zes Północnej Izby Gospodar
czej w Koszalinie, Przemysław 

Namysłowski - dyrektor Słup
skiej Izby Przemysłowo-Han
dlowej, Maria Bartczak - dyrek
tor oddziału, redaktor naczel
ny TVP Szczecin. 

To właśnie ta grupa eksper
tów (powiększona o przedsta
wicieli Głosu), dokona wyboru 
najlepszych, najbardziej orygi
nalnych i nietuzinkowych pro
duktów. 

Laureaci zostaną wyróżnie
ni znakiem jakości Nasze Dobre 
z Pomorza. Znak ten będą mo
gli wykorzystywać przez kolej
ne dwa lata. 

Zwycięzcy otrzymają też 
vouchery na kampanie rekla
mowe warte 20 tysięcy złotych. 
Uroczyste zakończenie plebi
scytu Nasze Dobre z Pomorza 
odbędzie się w Filharmonii 
Szczecińskiej. • 
©<E> 

K035005387A REKLAMA 
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Oddaj głos na swojego kandydata 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46zł z VAT) 

Ścieżka ekologiczna dla młodych i dorosłych 

WRELAND. 
SWW* 

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. 

Zakład Zagospodarowania 
Odpadów 
„CZYSTA BŁĘKITNA KRAINA" 
Sp. z 0.0. 
Czarnówko 34 
84-351 Nowa Wieś Lęborska 
tel./fax (59) 8624388, 
www.zzo-czarnowko.pl 
psipo.czarnowko@gmail.com 

Dynamiczna 
Firma 
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Serwis od A do Z w jednym miejscu 
Jesień i zima to szczególnie ciężki okres roku dla kierowców. Zanim nadejdą mrozy auto warto do tego 

przygotować. Kompleksową obsługę samochodów w Słupsku oferuje serwis AZ-ORION. 

Plebiscyt 
Wojciech Frełkhowski 
wojciech.frelichowski@polskapress.pl 

To jeden z najnowszych serwi
sów w Słupsku, który może się 
poszczycić nowoczesnym 
i funkcjonalnym obiektem. 
Oferuje kompleksowy prze
gląd pojazdów, usługi wulka
nizacyjne, montaż haków ho
lowniczych oraz kosmetykę 
samochodową. 

Pierwszym krokiem w zi
mowym przeglądzie auta po
winno być jego dokładne umy
cie. Serwis AZ-ORION ma 
dwustanowiskową myjnię 
ręczną. Pracownicy zadbają 
0 kompleksowe wyczyszcze
nie powierzchni zewnętrznej, 
jak i wewnętrznej pojazdu. 
Można też zlecić wypranie ta-
picerki, wyczyszczenie i za
bezpieczenie elementów skó
rzanych, ręczne polerowanie 
1 woskowanie auta. 

Jednym z kluczowych ele
mentów przygotowania samo

• AZ Orion to jeden z najnowszych serwisów w Słupsku. Może się poszczycić nowoczesnym i funkcjonalnym obiektem. Oferuje 
kompleksowy przegląd pojazdów, usługi wulkanizacyjne, montaż haków holowniczych oraz kosmetykę samochodową 

chodu do zimy jest wymiana 
opon. Taka usługą również zaj
muje się AZ-ORION, a dodat
kowo można zlecić sezonowe 

przechowanie opon. Ponadto 
serwis zajmuje się naprawą 
opon i felg - prostowaniem, 
czyszczeniem rantów, a na ży

czenie klienta także ich piasko
waniem i nakładaniem nowej 
warstwy lakieru. Firma ma też 
w ofercie szeroki wybór opon 

i felg. Ponadto serwisowi AZ-
ORION można zlecić komplek
sową obsługę serwisową auta, 
w tym samochodów dostaw

czych do 3,5 tony. Pracownicy 
wykonają okresowy przegląd 
samochodu z kompletną diag
nostyką. Wymienią oleje, pły
ny, filtry, dokonają napraw ele
mentów zawieszenia, czy 
układu hamulcowego, wymie
nią rozrząd, naprawią sprzęgło 
i wiele innych. 

Na czas trwania usługi 
można skorzystać z samocho
du zastępczego. A jeśli prze
gląd będzie trwał krócej 
na miejscu jest wygodna po
czekalnia z telewizorem, kawą 
i herbatą oraz szerokim wybo
rem prasy. Jest również bez
przewodowy dostęp 
do internetu. Serwis AZ 
ORION oferuje również mon
taż haków holowniczych. 
Dzięki współpracy z najwięk
szym w Polsce producentem 
haków samochodowych, słup
skiej firmie AUTO-HAK, w AZ-
ORION można od ręki kupić 
i zamontować hak do niemal 
każdego auta. Są one sprzeda
wane w cenie producenta. 
Koszt usługi, z podłączeniem 
elektrycznym to 100 zł. # 

M A K D @ M  
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- Dla Rodzin 

- Dla Relaksu 

- Dla Riznesu 

- Dla Ciebie 

tel. 91 45 35 411 GKUFA
 d = w b l o p b r S k a  www.makdonri.pl 

I I y S / P  I M 1 K  K r Oddaj głos na swojego kandydata 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46złzVAT) Q tfCŚCir 

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

Szczecin, ul. Tenisowa 

RESTAURACJA Przyjedziesz Gościem, wiedzie 
)ama wyjedziesz Przyjacielem. ul 

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 

S ! i<U \ ji  XRMOHH 
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Ekologia i edukacja dla dzieci 
# Odpowiednich nawyków trzeba już uczyć od najmłodszych lat. Oryginalny projekt edukacji 
ekologicznej prowadzi Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina" w Czarnówku. 

Wojciech Frełkhowski 
wojciech.frelichowski@polskapress.pl 

Zakład Zagospodarowania Od
padów „Czysta Błękitna Krai
na" Sp. z o.o. w Czamówku jest 
przykładem współpracy kilku 
samorządów. 

Udziały w tej firmie posia
da kilka jednostek samorządo
wych z powiatu lęborskiego 
(czyli miasto Lębork, miasto 
Łeba oraz gminy Cewice, No
wa Wieś Lęborska i Wicko), 
wejherowskiego (to gminy 
Choczewo, Łęczyce i Linia), 
a także puckiego powiatu 
(gmina Krokowa), Puck 
i Władysławowo. 

W zakładzie od niedawna 
funkcjonuje ścieżka ekologicz
na, która ma służyć poszerze
niu wiedzy na temat ekologii 
przez dzieci, młodzież i doro
słych. Głównymi celami tego 
projektu jest pokazanie dru
giego znaczenia odpadów, 
w tym doskonalenie umiejęt

' W :  
V <V5£: 

• Fragment ścieżki ekologicznej „Czysta Błękitna Kraina" 
wtórne. 

Do jej wykonania wykorzystano surowce 

ności wykorzystania odpadów 
w życiu codziennym i wyro
bienie nawyku poprawnego 
segregowania odpadów. Po

nadto ma pokazać, iż Zakład 
Zagospodarowania Odpadów, 
mimo swojej specyficznej 
działalności, może być koloro

wy, sympatyczny i przyjazny 
dla środowiska. 

Ścieżka ekologiczna zosta
ła w całości zaprojektowana 

i wykonana przez pracowni
ków ZZO „Czysta Błękitna Kra
ina" Sp. z o.o.. Obiekt powstał 
głównie z surowców wtór
nych, co ma dodatkową war
tość pokazania drugiego życia 
odpadów. 

Jak informują przedstawi
ciele zakładu, na ścieżce eko
logicznej wykorzystano około 
700 butelek szklanych, 600 
butelek plastikowych, 130 
opon, 1000 płyt CD, 200 plasti
kowych zakrętek. Z opon pow
stały np. oczka wodne, figura 
żabki i tor przeszkód. 

Plastykowe butelki wyko
rzystano do zbudowania 
śmietników, figury konia, 
a także domku, w którym za
stosowano również płyty CD 
i DVD. Natomiast szklane bu
telki znalazły zastosowanie 
przy realizacji ozdobnej koni
czyny. 

Jednak ścieżka to nie tylko 
wspomniane obiekty stworzo
ne z surowców wtórnych. Zain
stalowano również szereg tab
lic z ciekawostkami o tematyce 
ekologicznej oraz ponad tysiąc 

roślin różnego gatunku, które 
pozwalają poszerzyć wiedzę 
botaniczną. Wzdłuż ścieżki 
ustawiono pojemniki na odpa
dy. Niektóre są w kształcie 
zwierząt (miś, żaba, delfin), co 
pobudza wyobraźnię dzieci. 

Na ścieżce znajduje się 
miejsce na zabawę (tor przesz
kód), odpoczynek (drewniana 
huśtawka), relaks (oczko wod
ne z 5 gatunkami ryb ozdob
nych) oraz na podsumowanie 
zdobytej wiedzy, gdzie jest 
także miejsce na grilla. 

Oczywiście ścieżka jest 
udostępniona do zwiedzania. 
ZZO „Czysta Błękitna Kraina" 
Sp. z o.o. czeka na zgłoszenia 
zainteresowanych przedszko
li i szkół. 

Kontakt do firmy 
z Czamówka to: 

Zakład Zagospodarowania 
Odapadów „Czysta Błękitna 
Kraina" 

Czamówko 34 
84-351 Nowa Wieś Lęborska 

tel. 59 59 862-43-88,59 861-21-
42.# 
© ®  

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

nasze DOBRE Oddaj głos na swojego kandydata 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46zł z VAT) 0 treŚCII f 

Już od ponad 20 lat 
jesteśmy na Państwa stokach. 
Dziękujemy za zaufanie 
i nieustająco 

życzymy smacznego! 

Wyroby piekarnicze i cukiernicze. 

BAJGIEL 

K015013071C REKLAMA 
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VSCANDA 
Sp. z o.o. 

O D S Z K O D O W A N I A  
komunikacyjne 
błędy medyczne 
wypadki przy pracy i w rolnictwie 
inne 

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

K015012079A 

D naszeDOBRE Oddaj głos na swojego kandydata M A D  C C 
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46złzVAT)0 tTSSG' Nl/f.3 J > M O R 

air-transfer 
Ped/vz bez niespodzianek 

Transfery na lotniska 
KOSZALIN - GDAŃSK 
KOSZALIN - GOLENIÓW 

Bezpiecznie, komfortowo 
i na czas 

z AIR-TRANSFER.PL 
dojedziesz z/na lotnisko 

i nie tylko. 

Biuro: ul. Krzywoustego 4a/5 
75-064 Koszalin 
Czynne od pon. do pt. 8-18 
teł. 94 711 05 10 (PL) 
t e i .  5 1 2  3 7 0  7 7 8  awaryjny czynny 24h na dobę 
email: biuro@air-transfer.pl 

f Zaplanuj >• 
oodróż już dzisiaj - kup% 

BILET ONLINE ' 
la www.air-transfer.pl 

i skorzystaj 
z atrakcyjnych 

nasze DOBRE L , D E R Z Y  Z NAJWIĘKSZĄ 
LICZBĄ O D D A N Y C H  G Ł O S Ó W  

Wyniki głosowania z poniedziałku, 19 października z godz. 9.00 

SMS 
o treści 

NDP.60 

NDP.46 

NDP.14 

NDP.26 

NDP.53 

NDP.34 

NDP.68 

NDP.44 

NDP.36 

NDP.3 

Nazwa firmy 

Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer i Ekowodrol 
Budynek wielorodzinny energooszczędny 
Słupski Inkubator Technologiczny 
Tworzymy przyszłość dla innowacjnej gospodarki 
-Technologie, które zmieniają region słupski 
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławie S.A. 
Płatki owsiane górskie ekstra 500g 
CHU Manhattan 
Targowisko 
BSP Service Sp. z o.  o. 
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego 
CCTV oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego w domach 
studenta PK 
BestProfit Nieruchomości 
Kompleksowa obsługa i doradctwo przy sprzedaży 
i zakupie nieruchomości 
P.U.H AZ-Orion Zbigniew Nejman * 
Kompleksowa obsługa samochodów osobowych 
Mirex 
Nowatorskie rozwiązania ze szkła 
Atelier Tatoo 
Tatuaże, piercing kids 
PSS Społem w Słupsku 
Bary Mleczne-wieloletnia tradycja utrzymująca jakość, 
domowy smak i konkurencyjną cenę 

G ł o s Y  
5934 

5417 

4699 

4583 

4126 

4074 

3893 

3683 

2278 

2061 

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

Polana ^ótcmńskk 
Zbrojom 

, Z A G R A J M Y  
WJEDNEJ DRUŻYNIE 

im mm 

S015003178B REKLAMA 

Ti nasze DOBRE Oddaj głos na swojego kandydata 
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W każdy piątek bezpłatny dodatek Tele Program 
Najlepszy przewodnik po programie telewizyjnym. 

program 

;mle#Wny: Appoliona, Ireny, Witalisa, Budzisławy, Jana Kantego, Wendelina 
Przysłowia: By się położyć, musisz przedtem choć na moment usigść. 

Program T V  na wtorek 

TVP1 
6.25 Saga prastarej puszczy 
7.25 Jaka to melodia? 8.00 
Wiadomości 8.15 Polityka przy 
kawie 840 Historia dla ciebie-
pamięć.pl 835 Ranczo - serial 
Polska 10.00 Tysiąc i jedna 
noc - serial Turcja 1055 Wspa
niałe stulecie - telenowela Tur
cja 12.00 Wiadomości 12.15 
Agrobiznes 1140 Natura rze
czy 1150 Przepis dnia 1100 U 
wybrzeży Nowej Zelandii 1155 
Tysiąc i jedna noc - serial Tur
cja 15.00 Wiadomości 15.20 
Gwiazdy, hity, historie 1540 
Wspaniałe stulecie - telenowela 
Turcja 1635 Audycje komitetów 
wyborczych 1700 Teleexpress 
17,25 Jaka to melodia? 1755 
Klan - telenowela Polska 1830 
Świat się kręci 19.15 Przepis dnia 
1930 Wiadomości 20.00 Wy
bory 2015 - debata liderów 2145 
GOL Ekstraklasa 2155 Klucz Sa
lamandry - serial sensacyjny Ro
sja 2240 Protektor - film sensa
cyjny USA 2009 0.25 Agent XXL 
- komedia USA/Niemcy 2000 

6.05 Podwójny jubileusz 630 
Audycje komitetów wybor
czych 7.00 M jak miłość - serial 
obyczajowy Polska 8.00 Pyta
nie na śniadanie 1055 Barwy 
szczęścia - serial obyczajowy 
Polska 1135 Na dobre i na złe -
serial obyczajowy Polska 1230 
Imperium miłości - telenowe
la Turcja 13.25 Latający Klub 
II - hity 13.45 Moje 600 gra
mów szczęścia 1435 Audycje 
komitetów wyborczych 14.50 
Imperium miłości - telenowela 
Turcja 15.50 Panorama - kraj 
16.10 Pogoda - kraj 16.20 M 
jak miłość - serial obyczajowy 
Polska 17.15 Moje 600 gramów 
szczęścia 18.00 Panorama 
1850 Jeden z dziesięciu 19.25 
Barwy szczęścia - serial oby
czajowy Polska 2045 M jak mi
łość - serial obyczajowy Polska 
2140 Kulisy serialu ,.M jak mi
łość" 2150 Magazyn Ekspresu 
Reporterów 2255 Kabul, gdzie 
córka jest chłopcem 0.05 Krew 
z krwi-serial Polska 

8.00 Trudne sprawy 9.00 Ma
lanowski i Partnerzy 10.00 
Dzień, który zmienił moje życie 
11.00 Dlaczego ja? - serial fa-
bularno-dokumentalny 12.00 
Pielęgniarki - serial fabularno-
-dokumentalny 13.00 Trudne 
sprawy - serial fabularno-do-
kumentalny 14.00 Pierwsza 
miłość - serial obyczajowy 
Polska 14.40 Słoiki - serial fa-
bularno-dokumentalny 15.50 
Wydarzenia 16.15 Interwencja 
1630 Malanowski i Partnerzy 
- serial fabularno-dokumental-
ny 17.00 Poznaj swoje prawa -
serial fabularno-dokumentalny 
18.00 Pierwsza miłość - serial 
obyczajowy Polska 1850 Wy
darzenia 19.30 Świat według 

Nasze 
rekomendacje 

TVN7 20.00 
Prestiż 
Historia dwóch konkurują
cych ze sobą iluzjonistów, dla 
których zazdrość o sukcesy 
przeciwnika staje się obsesją. 

TVP2 22.55 
Kabul, gdzie córka... 
Dziewczynka przebrana za 
chłopca: zakazane przez islam 
rozwiązanie jest tolerowane do 
chwili osiągnięcia dojrzałości. 

Polsat 2140 
Chętni na kasę 
Grupa wytrawnych oszustów 
postanawia zorganizować 
ostatni napad na bank. To nie 
będzie tak łatwe, jak sądzili. 

Kiepskich - serial komediowy 
Polska 20.05 Hell's Kitchen -
piekielna kuchnia 2135 Skaza
ne - serial obyczajowy Polska 
2140 Chętni na kasę - film 
sensacyjny USA 2010 1.00 
Wspólna tajemnica - dramat 
obyczajowy USA 2010 

5.50 Uwaga! 6.20 Mango -
Telezakupy 7.25 Ten moment 
- serial fabularno-dokumen-
talny 8.00 Dzień Dobry TVN 
10.55 Kuchenne rewolucje 
11.55 Singielka - telenowela 
Polska 12.25 Szpital - serial fa-
bularno-dokumentalny 13.25 
Ukryta prawda - serial fabular
no-dokumentalny 14.25 Roz
mowy w toku 15.25 Szkoła -
serial fabularno-dokumentalny 
16.25 Ukryta prawda - serial 
fabularno-dokumentalny 17.25 
Singielka - telenowela Polska 
18.00 Szpital - serial fabular-
no-dokumentalny 19.00 Fak
ty 1935 Sport 19.50 Uwaga! 
20.10 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy Polska 20.45 Web 
Therapy - serial komediowy 
Polska 20.55 Ten moment -
serial fabularno-dokumental
ny 2130 Aż po sufit! - serial 

obyczajowy Polska 2230 Kuba 
Wojewódzki 23.30 Superwizjer 
0.05 Na językach 1.05 Goście 
- serial SF Kanada/USA 100 
Uwaga! 125 Sekrety magii 

8.05 Jake i piraci z Nibylandii -
serial animowany 830 Garfield 
Show - serial dla dzieci Francja/ 
USA 845 PL do zobaczenia 9.00 
Dom nie do poznania 10.00 Kot
ka - telenowela Meksyk 11.00 
Włoska narzeczona - telenowela 
Meksyk 1100 Detektywi w akcji 
- serial akcji Polska 13.00 Poli
cjantki i policjanci - serial Polska 
14.00 STOP Drogówka 15.00 
Dom nie do poznania 16.00 Kot
ka - telenowela Meksyk 17.00 
Włoska narzeczona - telenowela 
Meksyk 18.00 Detektywi w akcji 
- serial akcji Polska 19.00 Poli
cjantki i policjanci - serial Polska 
20.00 STOP Drogówka 21.00 
Skarby III Rzeszy 2130 Tajna hi
storia XX wieku 2100 Tajemni
ca Stonehenge - film s.f. Kanada 
2010, reż. Paul Ziller, wyk. Misha 
Collins 2355 Spadkobiercy UH) 
Śmierć na 1000 sposobów 

7VP Szczecin 
935 Plebania 1030 Co niesie 
dzień 1100 Czas na pracę! Pra
ca na czasie! 1130 Przechodzień 
codzienny 1140 Głos regionów 
1240 Dziennik regionów 1250 
Agrobiznes 1325 Plebania - te
lenowela Polska 1420 Dziennik 
regionów 1430 Neon 1540 
Nożem i widelcem 16.00 Tele-
kurier 1630 Polska samorządna 
1655 Głos widza 1705 Aktywni 
60+ 1720 Audycja komitetów 
wyborczych 1759 Barka 1830 
Kronika 1847Sprawa polityczna 
19.00 Audycja komitetów wy
borczych 1930 European Film 
Festival 20.16 Sprawa politycz
na 2031 Zdarzyło się przed laty 
2039 Kronika 18 lat wcześniej 
21.00 Wiatr od morza 2U2 Po 
obu stronach Odry. Sąsiedzi pod 
lupą 2124 LNG- lepiej na gaz 
2131 Wokół nas 2150 Kronika 
2115 Dziennik regionów 

?VP Gdańsk 
830 Rusz się człowieku 9.00 
Raport z Polski 935 Plebania 
1030Co niesie dzień 11.00 Czas 
na pracę! Praca na czasie! 1130 
Przechodzień codzienny 1140 
Głos regionów 1240 Dziennik 
regionów 1250 Agrobiznes 
13.25 Plebania 1420 Dziennik 
regionów 1430 Neon 1540 
Nożem i widelcem 16.00 Tele-
kurier 1630 Polska samorządna 
1655 Głos widza 17.05 Aktywni 
60+ 1720 Audycja komitetów 
wyborczych 18.05 Program pu
blicystyczny 1830 Panorama 
1850 Panorama, sport 19.00 
Audycja komitetów wyborczych 
1930 Motorsport i okolice 1945 
Jedenastka 21.00 Reportaż 
2130 Forum Panoramy 2145 
Panorama 2105 Panorama, 
sport 22J5 Dziennik regionów 

Pogoda 

Krzysztof 
Ścibor 
Biuro Calvy| 

Wtorek 20.10.2015 

: Pogoda dla Pomorza 

Nad Pomorze napły
wa wilgotne powietrze 
z północy Polski. W 
ciągu dnia pochmurno 
z przejaśnieniami na 
Kaszubach może 
pokropić deszcz. Na 
termometrach do 
10:12°C. Wiatr słaby z 
północy. W nocy 
pochmurno i mglisto. 
Jutro sporo chmur, 
tym razem na zach., 
może pokropić słaby 
deszcz. Na termo
metrach maksymalnie 
10:12°C Wiatr słaby, 
północno-zachodni. 
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Gdańsk 10 11° s 
Kraków 9 ' 9 ° i 

Lublin 9 - 7 ' 
Olsztyn 8 ' 9 ° h"w"' 
Poznań 9 * 11° | w? 

Toruń 9 • icr : w 
Wrocław 9 ° 9 ° 

Warszawa 10° 9 ° 

Karpacz 8 "  8 ° 
'1 Ustrzyki Dolne 10° 7 ° 

Zakopane 5 ° 5 ° 

Krzyżówka codzienna nr 558 
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Poziomo: 
1. dziennikarska plotka, 
4. korytarz wykopany 
przez zbiega, 
9. ciepłe nakrycie gło
wy, 
10. utworzona w szko
le dla zdolnych np. siat
karzy. 
17..„Twardowski, 
18. polowanie na prze
stępcę, 
19. ozdobne paciorki, 
20. poszukuje mło
dych i zdolnych spor
towców, 

21.filmzkasiarzem 
Kwinto, 
22. odwiedzają kasyna 
w Monako. 
Pionowo: 
1. naczynie z uszkiem, 
2. Maria Seweryn dla 
Krystyny Jandy, 
3. ptak drapieżny jak 
grzyb, 
5. krzew parkowy 
z,.wdziękiem", 
6. nabycie towaru, 
7. nie zając, nie ucieknie, 
8. naftową wynalazł 
Łukasiewicz, 

Tl. komosa biała, 
12. pokój dla studenta, 
13. klub piłkarski 
z Moskwy, 
14. leczy nowotwory. 
15. rządy dyktatora, 
16. miasto w powiecie 
piotrkowskim. 
Rozwiązane nr 557: 
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Horoskop dnia 

WODNIK (20.01-18X12) 
Doceń czas spędzony sam 

na sam. Bycie samemu nie oznacza, 
od razu bycia samotnym. Masz na
prawdę dużo możliwości. 

RYBY (19.02-20.03) 
Popracuj nad poprawą relacji z bli

skimi. Wydaje ci się, że wszyscy tylko 
czekają na twoje potknięcie, a sam 
zrażasz do siebie ludzi. 

BARAN (21.03-19.04) 
Załóż tę elegancką kreację, którą 

trzymałeś na specjalną okazję. Nie 
czekaj. Każdy dzień wart jest święto
wania. 

BYK (20.04-20.05) 
# Unikaj używek. Może ci się wyda
wać. że pomagają ci w sytuacjach 
stresowych. Pamiętaj jednak, że to 
tylko złudzenie. 

BLIŹNIĘTA (21.05-21.06) 
# Trzymaj dietę. Przypomnij sobie, 
ile spojrzeń przyciągałeś w swoich 
najlepszych latach. Dziś może być 
podobnie. 

RAK (22.06-22.07) 
Odstaw słodkie, gazowane napo

je. Przestaw się na świeżo wyciskane 
soki, a przede wszystkim zacznij pić 
więcej źródlanej wody. 

LEW (23.07-22.08) 
Odbuduj swoje poczucie wartoś

ci. Nie możesz pozwolić innym, by 
mieli na ciebie tak wielki destrukcyj
ny wpływ. 

PANNA (23.08-22.09) 
Nie odczuwaj poczucia winy, kie

dy nie uda ci się zrealizować wszyst
kiego. co zaplanowałeś. Bierzesz 
na siebie zdecydowanie za dużo. 

WAGA (23.09-22.10) 
Podnieś swoje kompetencje. Po

czujesz się pewniej, a twój szef 
na pewno wkrótce doceni twoje wy
siłki. 

SKORPION (23.10-21.11) 
Daj swojemu partnerowi nieco 

przestrzeni. Życie w klatce nikogo 
nie uszczęśliwi. To szybka droga 
do burzliwego rozstania. 

STRZELEC (22.11-21.12) 
# Narastają w tobie ciepłe uczucia, 
którymi będziesz chciał się podzielić 
z kimś szczególnym. Ciesz się tą 
chwilą. 

KOZIOROŻEC (22.12-19.01) 
Będziesz przechodził chwile zwąt

pienia. Zapragniesz uciec na koniec 
świata, nie oglądać się za siebie. 
Zmień na chwilę otoczenie. 
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Krzyżówka panoramiczna 
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Litery w polach oznaczonych kropką, czytane poziomo, utworzą roz
wiązanie - imię i nazwisko polskiego sportowca. 

Krzyżówka z hasłem 
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Litery zpół ponumerowanych wprawym dolnym rogu odldo 23 
utworzą rozwiązanie. 

Poziomo: 
1) łatwo wpada w gniew, 
7) kosmetyk do opalania, 
8) góra greckich bogów, 
9) pismo poświęcone krzyżówkom, 
10) na ramieniu listonosza, 
12) stolica z kolumną Zygmunta, 
15) cierpi na bóle stawów, 
17) koń z pokładu Idy. 
20) krzew o okazałych kwiatach, 
21) kisiel na finał obiadu, 
22) Marilyn, gwiazda wszech czasów, 
23) przerywa pokaz filmu w TVN. 

Pionowo: 
1) wyraz złożony z dwóch słów, 
2) ojciec źrebaka, 
3) remont zepsutego samochodu, 
4) budynki dla żołnierzy, 
5) magiczny przedmiot, 
6) ludność z Beskidu Niskiego, 
11) autor zdjęć do filmu, 
13) pracownia artysty, 
14) rower w częściach, 
16) świecznik żydowski, 
18) okres egzaminów na uczelni, 
19) żółty grzyb jadalny 
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Początek wpisywania odgadniętych wyrazów w polach z kreską, 
kierunek zegarowy. Litery z kolorowych pól. czytane rzędami, utwo
rzą rozwiązanie. 

Krzyżówka A Ż 

Każdy odgadywany wyraz (w na
wiasie Rczbanter) zaczyna się lite
rą poprzedzającą określenie. Miej-
sce wpisywania do odgadnięcia. 
Literywpoladizkropką, czytane 
rzędami utworzą rozwiązanie. 
A) odezwa do społeczeństwa (4), 
B) buduje tamy na rzece (4), 
C) rogi na głowie ślimaka (6), 
D) aktor zwany Dodkiem (6), 
E)... Murphy, czarnoskóry gwiazdor 
filmowy (5), 
F) druk reklamujący walory tury
styczne (6), 
G) samochód terenowy (5), 
H) władca absolutny (7), 
I) ryba gotowa do tarła (6), 
J) sole kwasu jodowodorowego (5), 

K) pachnie żywicą w książce Fiedlera 
(6). 
L) pojemność białego płynu w karto
nie (9), 
Ł) kołysze się na fali (5), 
M) akt namalowany przez Francisco 
Goyę (8), 
N) spory, waśnie (9), 
O) pierwszy cesarz rzymski (8), 
P) niewielkie wzniesienie (7). 
R) w portfelu Brazylijczyka (4), 
S) przedpokój w wiejskiej chacie (4), 
T) obłok kurzu lub śniegu (5). 
U) grzecznościowe pochylenie gło
wy (5). 
W) ropiejące miejsce na ciele (5), 
Z) tajny spisek (5), 
Ż) najemny wojak (6). 

Jolka 

Litery z pól ponu
merowanych od 
Ido 10 utworzą 
rozwiązanie. 
W przypadkowej 
kolejności: 
-ponoć samo zdro
wie, 
-piłuje kłody drewna, 
-pogotowie dla har
cerzy, 
- kierunek w sztuce, 
-wyraz przejęty z ję
zyka Puszkina, 
-rozpoznanie choro
by przez lekarza, 
- prymitywna istota 
ludzka, 

i o  

Strzałka 

1 2 3 

0 0 
4 

* 
5 

Litery w polach ze strzałką, prze
niesione do kratek poza diagra
mem, utworzą rozwiązanie. 
Poziomo: 
1) groźna mina na twarzy, 
4) gra na koniach, 
5) psuje się od głowy. 
Pionowo: 
2) kombinat chemiczny w Puławach, 
3) rzucane na wiatr. 

- mielenie jęzorem, czcza gadanina. 

Szyfr 

10 8 1 16 11 

4 13 

3 2 

7 15 

12 14 6 5 9 

Litery z pól ponumerowanych 
od 1 do 16 utworzą rozwiązanie-
imię i nazwisko reżysera. 
Poziomo: 
10) gąbczasta tkanka wewnątrz koś
ci. 
12) wyjeżdża z fabryki Opla. 
Pionowo: 
10) gruba zasłona okienna. 
11) towarzystwo wzajemnej adora
cji. 

Krzyżówka z linią 

Litery czytane wzdłuż 
przerywanej linii utwo
rzą rozwiązanie. 
Poziomo: 
4) suszone owoce w kek
sie, 
5) pani w szpitalnym gabi
necie, 
6) robot o ludzkiej postaci. 
Pionowo: 
1) cenne włókno natural
ne. 
2) okrutny masowy mord. 
3) suchar wojskowy. 

1 2 3 

4 

* 
5 
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Szyfrogram 

Rozwiązaniem jest przysłowie afry-
kańskie. 
1) stoi w rogu szachownicy: 8-17-18-
23-24. 
2) wilcze do księżyca: 14-15-9-4-13, 
3) cygański u Straussa: 3-2-19-7-11. 
4) kotka na wierzbie: 16 - 20 -1 -12 -
10. 
5) dziesięć kwintali zboża: 5-22-21-
6. 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 
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Informator 3 koncerty odbędą się tej jesieni w słupskiej filharmonii w ramach Etnosceny. 27 października 
zagrają Milo Kurtis i orkiestra Naxos, 4 listopada zobaczymy Kurną Chatę oraz Dikandę, 
Fumanek i Djolof-Man zagrają 7 grudnia. Bilety na każdy koncert kosztują 35 i 25 zł. 

Przebojowy przeciąg 
Przez trzy dni trwał w Słupsku 11. Jesienny Przeciąg Gitarowy 

Wpetaraante 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Maciej Miecznikowski i Krzysia 
Górniak koncertem „Tribute to 
Nat King Cole" otworzyli 11. Je
sienny Przeciąg Gitarowy. Pub
liczność usłyszała kilkanaście 
najbardziej znanych przebojów 
Kinga w autorskich jazzowych 
i bluesowych aranżacjach. Ma
ciej Miecznikowski zachwycił 
nie tylko basowym głosem i in
terpretacją utworów, ale rów
nież niezwykle dowcipnymi za
powiedziami, komentarzami 
i dialogami z widzami. Wspo
minał swoje wcześniejsze kon
certy w Słupsku, opowiadał 
również o początkach współ
pracy z Krzysią Górniak. 

- Zobaczyłem Krzysię na 
wieczorze poezji i od razu za
prosiłem do współpracy. Gdy 
przygotowywaliśmy ten mate
riał, Krzysia miała wiele wątpli
wości - mówił. 

- Ale gdy studio nagrań było 
już zarezerwowane, to Maciej 
zastanawiał się, czy ktokolwiek 
będzie chciał tych nagrań słu
chać - ripostowała gitarzystka. 

Krzysia Górniak dała wiele 
popisów umiejętności gry na gi
tarze. Znakomicie zabrzmiała 
też sekcja rytmiczna i kwartet 
smyczkowy, w którym zagrali 
muzycy słupskiej filharmonii: 
Piotr Mach, Tadeusz Picz, Bar
bara Mach i Magdalena Cisło. 

Drugiego dnia festiwalu 
w teatrze Rondo zagrało Goran 
Ivanovic Trio, które na słupski 
koncert przyjechało z Chicago. 
Goran Ivanovic, Matt Ulery oraz 
Peter Tashjian zagrali kilkanaś-

S> Goran Ivanovic zagrał w teatrze Rondo wraz ze swoim trio. Muzycy zaprezentowali utwory ze 
swojej najnowszej płyty. Publiczność była zachwycona 

cie utworów z najnowszej pły
ty, którą odebrali z wytwórni 
kilka godzin przed odlotem 
do Polski. Słupska publiczność 
była więc pierwszą, która mo
gła ją kupić. Wcześniej jednak 
fani muzyki gitarowej długo 
oklaskiwali Gorana Ivanovica. 
Wirtuoz gitary zachwycił so
lówkami. Gdy wydawało się, że 
już szybciej nie można zagrać 
na tym instrumencie, dla Iva-
novica nie było rzeczy niemoż
liwych. Świetni byli również to
warzyszący mu muzycy w sek
cji rytmicznej. Nic dziwnego, że 
trio kilka razy bisowało. 

- Tato, to był najlepszy kon
cert, na jaki mnie zabrałeś - po
wiedział mój ośmioletni syn 

po zamykającym przeciąg kon
cercie „Blues symfonicznie". 
Marzena Ugorna, znana 
z udziału w „Szansie na sukces" 
i trzeciej edycji „The Voice of 
Poland", do udziału w tym pro
jekcie zaprosiła muzyków 
współpracujących z czołowy
mi polskimi wokalistkami. 
Na scenie wraz z nimi zagrała 
również orkiestra słupskiej fil-
hannonii pod dyrekcją Bohda
na Jarmołowicza. 

Ośmioletni Janek nie mylił 
się. To był jeden z najlepszych 
koncertów, na jakim byłem 
w ostatnich miesiącach. Marze
na Ugorna, obdarzona potęż
nym głosem z bluesową, raso
wą chrypką, zaśpiewała kilka

naście wybitnych utworów, 
m.in.: „This is a man's world" 
Jamesa Browna, „You make me 
feel" Arethy Franklin, „Zegar
mistrz światła purpurowy" Ta
deusza Woźniaka, „Kozmic blu
es" Janis Joplin, a na bis „Dziw
ny jest ten świat" Czesława 
Niemena. Zachwycona publicz
ność zgotowała artystom długą 
owację na stojąco. Marzena 
Ugoma, która przed Słupskiem 
zaprezentowała ten muzyczny 
projekt tylko w rodzinnym Ka
liszu, była bardzo zaskoczona, 
a wręcz onieśmielona reakcją 
widowni. Niepotrzebnie, po
nieważ na tym koncercie uro
dziła się wielka dama polskie
go bluesa.#©® 

W skrócie 

Biblijne malarstwo 
w muzeum 
W sobotę o godz. 12 do Muze
um Pomorza Środkowego 
można się wybrać na wernisaż 
wystawy „Sola Scriptura. Bib
lijne malarstwo i grafika po
morskich protestantów od 
XVI do XX wieku". Znajdą się 
na niej eksponaty z kilku pla
cówek z Pomorza. Będzie ją 
można oglądać do 28 lutego 
2016 roku. Wstęp na wernisaż 
jest wolny. (DMK) ©® 

Grzegorz Hyży 
na urodziny galerii 
Galeria Słupsk w sobotę świę
tować będzie siódme urodzi
ny. Już od godz. 12 będzie 
można wziąć udział w zaba
wach i konkursach. O godz. 17 
rozpocznie się część muzycz
na. Gwiazdą wieczoru będzie 
Grzegorz Hyży, jeden z najpo
pularniejszych obecnie mło
dych wokalistów, który karie
rę rozpoczął po udziale 
w trzeciej edycji show TVN 
„X Factor". Grzegorz Hyży 
wystąpi akustycznie. Zaśpie
wa utwory ze swojej debiu
tanckiej płyty „Z całych sił", 
a także covery. (DMK) ©® 

mmmĘĘmmmm 
Elżbieta Wisławska opowie o swojej 
majowej wyprawie do włoskiej Toskanii 
W najbliższy czwartek o godz. 
17 w siedzibie filii nr 9 Miej
skiej Biblioteki Publicznej 
przy ul. Braci Gierymskich 
w Słupsku Elżbieta Wisła
wska, emerytowana bibliote
karka i słupska podróżniczka, 
opowie o swojej majowej wy
prawie do Toskanii śladami 
Tiziano Terzaniego. 
- Będzie to relacja inna od 
wszystkich dotychczaso
wych, bo bohaterem będzie 
pisarz i nieżyjący już dzienni
karz światowej sławy. Byłam 
sąsiadką Folco, syna pisarza, 
który wydał rozmowę z ojcem 

pod tytułem „Koniec jest mo
im początkiem". Oczywiście 
zabytki (mało) i krajobrazy też 
będą - zapowiada Elżbieta 
Wisławska. 
Tiziano Terzani urodził się 14 
września 1938 roku we Floren
cji , a zmarł 28 lipca 2004 roku 
w Orsigni. Był włoskim repor
terem i dziennikarzem. Ob
serwował m.in. upadek Sajgo-
nu. W1980 r. był jednym 
z pierwszych zachodnich 
dziennikarzy w Pekinie. Po
dróżował też po ZSRR i In
diach. (MAZ) 
© ®  

Informator 

KINA 
Słupsk 

Chemia, godz. 12.45,15.15,17.45,20.15; Demon, 
godz.1830,2130; Everest, 2D: godz. 13,3D: godz. 
18.45; Legend, godz. 15.40,- Margaryn, 2D: godz. 15, 
21.20,3D: godz. 12.18.15; Obce nieba godz. 13.30. 
18,20.30,- Praktykant, godz. 10.45,20.45; UieWaHc 
Sięgając chmurni, godz. 16,21.30; Więzień labiryn
tu: Próba ognia, godz. 10,- HoteUransyłwaraa2,2D; 
godz. 9.30,10.30,11.40,13.50,17,3D: godz. 12.40, 
14.50,16,19.15; Mały Książę,godz. 10.15 

Czy naprawdę wierzysz?, godz. 15.45,- Objazdowe 
Biuda&Anima,godz. 18, Demon, ul. 20 

Lębork 

Obce niebo. godz. 18.15,20.15 

Ustka 

HotelTransylwania2,2D: godz. 16.30, Obce niebo, 
godz. 1830,2030 

KOMUNIKACJA 
P118 000; 22194 36r PKS59 8424256; 

dyżurny mchu59 8437110; MZK5984893 06; 
L łba*PKS59 86219 72; MZKwgodz. 715, tel. 
598621451; 

5598222238; 
S59 8342213; 

*PIC5598572149. 

DYŻURY APTEK 
Słupsk 

Ratuszowa,ul.Tuwima4,tel.598424957 

Ustka 
Jantar, ul. Grunwaldzka 27a, tel. 598144672 

Bytów 
CentmmZdrowia,ul.ks.BemaidaSychty3,tel.59 
8226645 

Miastko 
Wracam do Zdrowia, ul. Dworcowa 3, tel. 59 85751 
55 

Człuchów 
Oberland, ul. Długosza 29, tel. 59 8341752 

Lębork 
Stary Browar, al. Wolności40, teł. 598622766 

Łeba 
Słowińska, ul. Kościuszki 70 a. teł.5986613 65 

Wicko 
Pod Agawą, tel. 5986TI114 

USŁUGI MEDYCZNE 

saKonzato,  ul. Hubalczykówl, informacja tele
foniczna 59 846 0100; 
Usta 

wicza 12 tel. 59 814 69 68; Pondnta Urawla 
PGZ, ul. Kopernika 18, tel. 59 814 6011; Pogotowie 
RatnriDm-5981470 09; 

3000; SbptoL ul. Węgrzynowicza 13,59 86352 02; 
BytówSzptełul. Lęborska 13,tel.59 822 8500; 
DzbłPottocyDofaźneJBfasdo,tel.5985709 
00; 

6598345309. 

WAŻNE 
A Ogólnpoiskie Pogotowie dla 

Ofiar Przemocy wRodzinie, tel. 59 848 01 U, 801 
120002 
9 i ł*Mkfr997;  ul. Reymonta, tel. 5984806 
45; Pogotowie Ratunkowe999, Straż Miejska 
986:598433217; Straż Gminna59 848 59 97; 
Urząd Cełny-58 77408 30; Straż Pożarna 998; 
Pogotowie Energetyczne 991Pogotowie Ga
zownicze 992; Pogotowie Ciepłownicze 993,-
Pogotowie Wodno-Kanafizacyjne994; Straż 
Miejska alafm 986: Ustka-59814 6761,697 696 
498; ByfiÓW - 59 822 25 69; 

KULTURA 
Nowy Teatr, ul. Lutosławskiego 1, tel. 5984670 
00; FiłłiarmoniaSinfonia Bałtica, ul Jana Pawła 
II3, teL 59 842 38 39; Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego 
Z tel. 59 8423935. Teatr Rondow ul. 
Niedziałkowskiego 5a, tel. 59 842 6349; Słupski 
Ośrodek Kultury ul. Braci Bieiymskich 1, tel. 59 
845 6441; MłodzieżoweCentnen Kultury al. 3 
Maja 22, tel. 598431130,- Miejska BNoteka Pub
liczna. ul. Grodzka 3, tel. 59 840 58 38. 

USŁUGI POGRZEBOWE 
Kala. ul. Armii Krajowej 15. tel. 59 842 8196.601 
928 600 - całodobowo. Pełna oferta pogrzebowa. 
Zieleń tel. (24h/dobę) telefon502525 005 lub 59 
8411315. ul. Kaszubska 3 A. Winda i baldachim 
przy grobie; 
Hades, ul. Kopernika 15, całodobowo: tel. 59 842 
98 91,601663796. Winda i baldachim przy grobie. 
Hermes,ul. Obrońców Wybrzeżal.(całodobowo), 
tel. 59 842 84 95.604434441. Winda i baldachim 
przy grobie. 

PORADNICTWO 
Biuro Porad Obywatelskich ul. Niedział
kowskiego 6. czynne: poniedziałek-czwartek 
wgodz. 10-14; 
Biżej Prawa-bezpłatne porady prawneiobywa-
telskie, ul. Jana Pawła II (7 piętro, pok. 718,719) 
czynne: poniedz.-środa godz. 8-16, czwartek godz. 
10-18, 
Telefon zaufania Tama-5984140 46, czynny: 
poniedziałek - piątek wgodz. 16-20; 
AMiotowytetefon zaufania Krokusczynny 
codziennie 17-22,5984146 05; 
Towarzystwo Zapobiegania Narkomani tel. 59 
840M60- poró(tiałekwgodz.10-19,wtOiekgodz. 
10-15, środa10-1930. czwartek10-20, piątekgodz. 
10-1830,- sobota godz. 10.15-13.15 dyżur psychologa, 
DomlnterwencpKryzysowq ul.Wolności3. 
tel. 59 842 7125 (przy PCK) - dostępna całą dobę; 
PołskieCentrumMetSatpOddziałwShipsku 
al. Sienkiewicza 3. tel. 505369 619 lub503 869970; 
Shą^StaNarzyszenie Pomocy Dziedaiiltodzi-
nie-al. Sienkiewicza 3 (II p.),teł. 669498323, 
P o r a d m Z d m ^ P ^ k z n e g o  uLZiemowita2, 
teł. 59 840 20 01. poniedz.- piątek wgodz. 730-17. 
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Ostatnia szansa Kanonierów 
Arsenał stoi pod ścianą przed trzecią kolejką Ligi 

Mistrzów. Uciec będzie trudno, bo strzela Bayem 
Lewandowski będzie miał godnego rywala. 

Sanchez w sześciu meczach strzelił dziesięć goli 

Piłka nożna 

Tomasz Biliński 
t.bilinski@polskatimes.pl 

Z Olympiakosem Pireus w Lon
dynie 2:3 i z Dinamem w Zagrze
biu 1:2. To dorobek Arsenału 
w Lidze Mistrzów. Słowem - sła
bo. Co prawda awans wciąż jest 
możliwy, ale do tego potrzebne 
są punkty. Problem w tym, że 
będzie o nie piekielnie trudno. 
Dwa najbliższe mecze drużyna 
Arsene'a Wengera zagra z rozpę
dzonym Bayernem Mona
chium, który w Champions Lea-
gue ma komplet punktów. O ile 
Anglicy mogliby szukać optymi
zmu, patrząc na długą listę kon
tuzjowanych rywali, o tyle for
ma Roberta Lewandowskiego 
sprowadza ich na ziemię. 

- Arsenałowi brakuje punk
tów, by zostać w grze. Dzięki te
mu wtorkowe spotkanie zapo
wiada się bardzo fajnie. Lepiej 
się gra przeciwko drużynie, któ
ra też atakuje, a nie tylko broni -
stwierdził w rozmowie z oficjal
ną stroną UEFA kapitan repre
zentacji Polski, który rozsiadł się 
na wszystkich półkach w lodów
ce i wyskakuje z niej przy każdej 
okazji. 

Z drugiej strony - nie ma się 
co dziwić. Lewandowski tylko 
w ośmiu meczach Bundesligi 
strzelił 12 goli. Biorąc pod uwa
gę wszystkie rozgrywki, w ostat

nich siedmiu spotkaniach zdo
był 15 bramek. Chwila moment 
i już stał się mocnym kandyda
tem do „Złotej Piłki" i „Złotego 
Buta" (wtej klasyfikacji jest lide
rem razem z napastnikiem 
Szachtara Donieck Aleksem 
Teixeirą, trzecie miejsce zajmu
je... Nemanja Nikolić z Legii War
szawa). 

- Na tym etapie sezonu nie 
zawracam sobie głowy „Złotym 
Butem". Jeśli będę miał na to 
szansę pod koniec rozgrywek, to 
wtedy pewnie o tym pomyślę. 
Na razie liczy się każdy kolejny 
mecz - uciął w rozmowie z ser
wisem goal.com. A porównania 
do Cristiano Ronaldo i Leo 
Messiego? 

- Cristiano gra na lewym 
skrzydle, Messi w środku, a ja 
gram z przodu. Choć oczywiście 
też pracuję dla drużyny, cofam 
się po piłkę, a nie tylko na nią 
czekam przez całe spotkanie. 
Ale skończcie z tym. To zupeł
nie inni piłkarze, gramy na róż
nych pozycjach - argumentował 
Lewandowski. 

W miniony weekend napast
nik Bayemu nie pokonał bram
karza Werderu Brema, ale z tego 
powodu nikt w Bawarii dramatu 
nie robi. Co innego, jeśli chodzi 
o zachowanie Feliksa 
Wiedwalda. Golkiper Werderu 
brutalnie zaatakował Polaka. 

- Mieliśmy mnóstwo szczęś
cia, że Robert nie doznał kontu
zji. Inna sprawa, że powinien 

^ Robert Lewandowski w poprzednich sześciu meczach strzelił 15 goli. W ostatnim meczu Bayernu 
z Werderem Brema nie wpisał się na listę strzelców. W Lidze Mistrzów trafił trzy razy w dwóch meczach 

być dla nas karny. Ciekawe, jaki 
lament by był, gdyby to nasz 
bramkarz sfaulował w ten spo
sób rywala - zwrócił uwagę dy
rektor sportowy klubu z Mona
chium Matthias Sammer. 

A kontuzje i ich duża liczba to 
coś, z czym mistrz Niemiec mu
si sobie radzić od jakiegoś czasu. 
- Nie da się osiągać sukcesów, 
mając wąski skład. Ataki akurat 
mamy - asekurował się Pep 
Guardiola. Trenera Bawarczy-

ków można zrozumieć. Problem 
nie dotyczy tylko graczy z dru
giego planu. Wystarczy wspom
nieć, że urazy leczą Franek 
Ribery, Mario Goetze i Arjen 
Robben. Może powinni przejść 
na dietę „Lewego"? Jego żona 
Anna na podróż do Londynu 
spakowała mu bezglutenowe 
ciasto marchewkowe, puree 
z kokosa z malinami i kakao... 
Tak czy siak po cichu liczono, że 
Robben wróci do gry we wtorek, 

ale został w domu. Natomiast 
w zespole Arsenału zabraknie 
Tomasa Rosicky'ego, Jacka Wil-
shere'a i Danny'ego Welbecka. 

- Sami jesteśmy sobie winni 
naszej sytuacji w grupie - przy
znał Wenger. - Być może pod
świadomie myśleliśmy, że me
cze z teoretycznie słabszymi ry
walami same się wygrają. Musi
my to naprawić. Tyle że potrze
bujemy do tego idealnego me
czu - dodał Francuz. 

W trzech ostatnich meczach 
w Premier League jego zespół 
wygrał. Dwa razy po 3:0, w tym 
z Manchesterem United. - Za
grać tak z Bayernem byłoby 
świetnie. Ale nie da się tego za
planować, tak jak się zakładali
śmy, że z United będziemy pro
wadzić trzema bramkami po 20 
minutach. Po takiej serii jeste
śmy pewni siebie. Musimy za
grać na swoim poziomie - pod
sumował Wenger. 

Do niezłej formy wicelidera 
ligi sporo cegieł dokłada Alexis 
Sanchez. 27-letni Chilijczyk 
w sześciu meczach z rzędu 
strzelił dziesięć goli. 

We wtorek pierwszego zwy
cięstwa potrzebuje też AS Roma. 
Zespół, w którym broni Woj
ciech Szczęsny jako jedyny ma 
zero zwycięstw w grupie E. # 
©® 

Liga Mistrzów, 3. kolejka 
Wtorek, gnjpaEBATE Boiysów- FC Barcelona 
(transmisja Canah Sport), Bayer Leverkusen - AS 
Roma (nSport);grapah Arsenał - Bayem Mona
chium (Canak), Dinamo Zagrzeb-Olympiakos 
Pireus; grupaG: Dynamo Kijów - Chelsea (Canak 
Sport 2), FC Porto- MaccabiTel Awiw; grapa I t  
Zenit Sankt Petersburg - Olympique Lyon, Valencia 

- KAA Gent- Środa, gną» A: Paris Saint-Germain 

- Real Madryt, Malmoe - Szachtar Donieck 

(Canah); grapalfcCSKA Moskwa - Manchester 

United (Canal+ Sport), VfL Wołfsburg-PSV 

Bndhoven;gm»aGGalatasaray- Benfica, 

Atletico Madryt- FC Astana,- gnąialk Juventus-

Borussia Moenchengladbach (nSport), Manche

ster City - Sevilla (Canah Sport 2); 

W upale walczą o wyjazd na igrzyska 
Wmdsurfmg 

Wczoraj czołowi windsurferzy 
świata rozpoczęli w Omanie 
mistrzostwa globu. Dla Pola
ków to decydująca przepust
ka do Rio 

Rafał Rusiecki 
r.rusiecki@prasa.gda.pl 

Na ten moment wszyscy za
wodnicy reprezentacji Polski 
czekali od wielu miesięcy. W Al 
Mussanah w Omanie rozpoczę
ły się bowiem mistrzostwa 
świata klasy RS:X. Ich wyniki 
będą ważne nie tylko ze wzglę
du na prestiż, ale przede 
wszystkim z powodu przepu
stek na igrzyska olimpijskie 
w Rio de Janeiro. Przypomnij
my, że w przyszłym roku 
do Brazylii pojedzie tylko naj
lepsza Polka i najlepszy Polak. 
A w kadrze mamy przecież kil
ka osób prezentujących poziom 

• Małgorzata Białecka już podczas mistrzostw Europy pokazała, 
że to może być jej sezon. Oby powtórzyła klasę w Omanie 

światowy. Pośród 140 zawodni
ków z 40 krajów świata o me
dale rywalizować będzie 14-
osobowa reprezentacja z Polski. 
Aż 6 zawodników to deskarze 
Sopockiego Klubu Żeglarskiego 
Ergo Hestia. 

- Przed nami 13 wyczerpują
cych wyścigów w słońcu i 35-
stopniowym upale - wyjaśnia 
Małgorzata Białecka, aktualna 
wicemistrzyni Europy. - Do
kładnie za tydzień dowiemy 
się, kto został mistrzem i mi

strzynią świata i kto poleci 
do Rio reprezentować Polskę 
na igrzyskach olimpijskich. 
Stawka, jak widać, jest wysoka, 
a kandydatów do medali wielu. 
W roku przedolimpijskim po
ziom floty jest najwyższy 
z możliwych, dlatego zapowia
da się pasjonująca i wyrówna
na walka do samego końca. Ko
biety rywalizację zaczęły jako 
pierwsze. Zmagają się w dwóch 
grupach: żółtej i niebieskiej. 
Za nimi trzy poniedziałkowe 
wyścigi. Białecka rozpoczęła 
w żółtej wyśmienicie. Zawod
niczka SKŻ Ergo Hestii zajmuje 
na razie drugie miejsce (9 punk
tów), tuż za mistrzynią Europy 
- Brytyjką Bryony Shaw (6 
punktów). Warszawianka Ka
mila Smektala jest na 11 pozy
cji. Nie idzie na razie Mai 
Dziarnowskiej (SKŻ Ergo 
Hestia), która jest 19. - W Oma
nie przeważają słabe wiatry. 
Zdarza się jednak silniejsza bry
za i wtedy trochę bardziej opty

mistycznie patrzę na ten 
akwen - zdradzała już podczas 
przygotowań do zawo
dów Dziamowska, czwarta za
wodniczka czerwcowych mi
strzostw Europy w Mondello 
na Sycylii. Natomiast w grupie 
niebieskiej najlepiej z Polek spi
suje się warszawianka Zofia 
Noceti-Klepacka. Brązowa me
dalistka olimpijska z Londynu 
ma na razie 14 punktów. Poza 
zasięgiem wszystkich jest Chin
ka Peina Chen, która wygrała 
wszystkie trzy wyścigi. Po ko
bietach na wodę wypłynęli 
mężczyźni. Oni także rywalizu
ją w dwóch grupach. W żółtej 
niedościgniony jest Piotr Mysz
ka (AZS AWFiS Gdańsk), który 
z 6 punktami wyraźnie prowa
dzi przed Chińczykiem Zhichao 
Zhi. W tej stawce Paweł Tar
nowski (SKŻ Ergo Hestia) jest 
na razie 15. Natomiast w niebie
skiej trzymamy kciuki za Prze
mysława Miarczyńskiego (SKŻ 
Ergo Hestia).# 

W skrócie 

LOTTO 

Poniedziałek 19.10 
MułtiMulti-godz.14 
1,11,19.20.23.25,29,34,35,40,43.47. 
48.51.56.62.75.76.77.78 
Plus 11 
Niedziela. 18.10 
Multi Multi-godz. 21.40 
12,15,17,20,30,35,37.39,41,43,48.51. 
56.58.60.62.63.72.75.79 
Plus 51 
Ekstra Pensja 2,4,19,20,35 +4 
Kaskada 
2,3,5,6,7,8,9,11.15.19.20.24 

SIATKÓWKA 

Francja najlepsza 
w Europie 
Reprezentacja Francji po raz 
pierwszy w historii wygrała 
mistrzostwa Europy. W finale 
zwyciężyła 3:0 Słowenię. 
W meczu o 3. miejsce Wło
chy pokonali Bułgarów 3:1 
(25:20,25:14,23:25,25:20). 
(STEN) 
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W skrócie Spartans spisał się medalowo W skrócie 

Sporty walki 

Jakość szkolenia w słupskim 
Spartansie nie spadła i ciągłe 
jest na wysokim poziomie. 
W gali świetne wyniki zano
towali slupszczanie. 

Krzysztof Niekrasz 
598488123 
krzysztof.niekrasz@gp24.pl 

Słupski Klub Karate Ju-Jitsu 
Spartans był organizatorem 
Międzynarodowej Gali Spor
tów Walki im. Michała God-
nicza, która połączona była 
z Pucharem Polski ju-jitsu ka
ta parami. Zawody zostały 
przeprowadzone w hali Gim
nazjum nr 4 w Słupsku, w któ
rej można było podziwiać róż
ne style walk. Rywalizowało 
ponad 100 zawodników i za
wodniczek w różnych grupach 
wiekowych. Obecni byli przed
stawiciele między innymi: 
Bydgoszczy, Inowrocławia, 
Konina, Wejherowa, Zielonej 
Góry, Łabiszyna, Szczecina, 
Torunia i Słupska. Nie doje
chali Niemcy. 

- Wiele walk było zaciętych. 
Zademonstrowano różne tech
niki. Przedstawiciele naszego 
klubu poczynili postępy. 
Szczególnie występy młodych 
zawodników przeżywali rodzi
ce. Impreza będzie nadal kon
tynuowana - oświadczył Mar
cin Gawlik, sędzia główny, 

• Są jeszcze dzieci, które zamiast telewizora i komputera wolą wybrać wymagający trening, a później 
sprawdzić się w zawodach. W Słupsku stoczono wiele pasjonujących walk w kenjustu 

jednocześnie prezes i trener 
Spartansa. 

Niektóre medalowe lokaty 
słupszczan ze Spartansa: 
kickboxing semi kontakt - l .  
Wiktor Wojciekien, 2. Łukasz 
Burza; karate sanbon kumite 
open-l. Ł. Burza, 2. W. Woj
ciekien; kickboxing light kon
takt seniorów -1. W. Woj
ciekien, 2. Ł. Burza; sport 
kenjutsu chłopców 130 cm-l. 
Mariusz Orzechowski, 2. Kaje
tan Kowiewski, 3. Alan Świą

tek; 140 cm - 2. Szymon Ziół
kowski; 150 cm - l. Sławomir 
Dziwisz; sanbon kumite 
chłopców 11-13 lat -1. Paweł 
Mielczarek, 2. Piotr Orzecho
wski, 3. Sławomir Dziwisz; 14-
-17 lat -1. Jakub Binczycki, 2. 
Maksymilian Mucha, 3. Marcel 
Jaroć; sanbon kumite dziew
cząt 6-11 lat - 2. Wiktoria Gaw
lik, 3. Weronika Maciejewska; 
sport kenjutsu dziewcząt 13-
-14 lat - 2. Aleksandra Klim
kowska, 3. Sandra Gribisz; 6-

-11 lat-W. Maciejewska; ippon 
kumite chłopców - 3. Sz. Ziół
kowski; 14-17 lat -1. J. Binczy
cki, 2. M. Jaroć, 3. Filip Wąsidd; 
18 lat plus -1. W. Wojciekien, 
2. Roman Potasinski, 3. Ł. Bu
rza. 

Na gali w Słupsku wśród 
gości obecni byli: małżonka 
Michała Godnicza - Lidia 
Godnicz, Eugeniusz Sikora -
prezydent Polskiej Akademii 
Ju-Jitsu, Piotr Witkowski - pre
zydent IMAF Polska. # ©® 

BRYDŻ 
Słupszczanin ograł 
ustczan w turnieju 
Po raz dwudziesty szósty spot
kali się brydżyści w XXXIII 
Grand Prix Ustki 2015. Turniej 
indywidualny wygrał Mariusz 
Pankiewicz ze Słupska. Kolej
ne miejsca zajęli: 2. Wiesław 
Rudnicki, 3. Jan Dunajski (obaj 
Ustka). W generalce prowadzi 
W. Rudnicki-518pkt. Drugie 
miejsce zajmuje Wojciech Le
wandowski (Ustka) - 474 pkt. 
Dziś o godz. 17 kolejny turniej 
w Domu Kultury w Ustce. # 
(FEN) 

STRZELECTWO 

Mieli bardzo celne 
oko i pewną rękę 
W Słupsku dwie konkurencje 
strzeleckie w zawodach amato
rów wygrał Piotr Dołek z Klu
bu Strzeleckiego Gryf Słupski. 
Słupszczanin triumfował w pi
stolecie sportowym (91 pkt) 
i w pistolecie centralnego za
płonu (95 pkt). Pozostali zwy
cięzcy : Krzysztof Bonczek (KS 
Kołobrzeg) w rewolwerze, 
Marcin Wojdziak (Słupsk) 
w karabinie sportowym, Da
riusz Knapik (KS Gryf Słupski) 
w finale australijskim, Szymon 
Pawlik (Słupsk) wśród dzieci 
w karabinie sportowym. Ry
walizowało ponad 40 osób. 
Kolejne zawody 15 listopada. # 
©<E> (FEN) 
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dziś polecamy 
TVP SPORT 
# godz. 14.30, siatkówka,) 
imienia Zdzisława Ambroziaka w War
szawie 

CANAL+SPORT 
® godz. 20.40, piłka nożna, Liga Mi
strzów UEFA: Bale Morysów - FC Bar 
cekMia godz. 22.45, piłka nożna, Dyna
mo Kijów - FC Chelsea 

POLSAT SPORT 
# godz. 13.30 piłka nożna, Cafe Futboli 
(powtórka), godz.15.10 siatkówka, 
Orten Liga Tauron MKS Dąbrowa Gór
nicza-BKSAluprof Bielsko-Biała 

KOSZYKÓWKA 
Marek Zy wert blisko 
rekordu 
50 punktów zdobył w kolej
nym meczu w m lidze SSK 
Adkonis Kobylnica Marek 
Zywert, gracz pierwszego skła
du Energi Czarnych Słupsk. 
Drużyna z Kobylnicy pokonała 
na wyjeździe Politechnikę 
Gdańsk 104:68 (35:16,20:14, 
35:13,14:25). Zywert nie pobił 
jednak rekordu SSK Kobylnica, 
ponieważ w zeszłym sezonie 
Wojciech Jakubiak w meczu 
z Itago Gdynia zdobył 51 pkt! 
Wygrała także swoje spotkanie 
Pogoń Lębork. Gracze Piotra 
Długiego pokonali Gryfa Vecto 
Prabuty 76:66 (10:22,17:11, 
20:9,29:24). Najwięcej punk
tów dla lęborczan zdobył Seba
stian Szmidtka -16. 
(RES) 

PIŁKA RĘCZNA 

Słupia musi poczekać 
na rywala 
Dopiero na początku listopada 
Słupia Słupsk pozna swojego 
rywala w zmaganiach Pucharu 
Polski. Obecnie Związek Piłki 
Ręcznej w Polsce do końca 
października czeka na zgło
szenia zwycięzców z poszcze
gólnych województw. Losowa
nie odbędzie się na początku li
stopada, I runda zmagań -18 li
stopada, kolejna -19 grud
nia.# (RES) 

Przebój ligi stworzony 
przez sfupszczan 
Koszykówka 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@polskapress.pl 

Manager PLK - tak nazywa się 
nowa, świetna zabawa dla ko
szykarskich kibiców w Polsce. 
Od startu nowego sezonu Tau-
ron Basket Ligi sympatycy ba-
sketu w Internecie mogą two
rzyć swoje drużyny, wcielić się 
w rolę koszykarskiego menedże
ra i przez cały sezon uczestni
czyć w życiu ligowych zespołów. 

Manager PLK został oficjal
nym partnerem Tauron Basket 
Ligi. Wirtualne rozgrywki będą 
prowadzone przy współpracy 
z koszykarską ekstraklasą. 

Co najlepsze dla słupskich ki
biców, gra została stworzona 
przez związanych w różnej for
mie z Energą Czarnymi Mateu
sza Kaźmierczaka i Daniela 
Jurszę. 

Manager PLK polega na utwo
rzeniu wirtualnej drużyny zło
żonej z zawodników Tauron 
Basket Ligi, w ramach określo
nego budżetu, która będzie roz
grywała swoje mecze zgodnie 
z ligowym terminarzem. Osią
gane wyniki będą obliczane 
na podstawie faktycznych wy
stępów zawodników, z których 
składa się dana drużyna Mana
gera PLK. 

Przez cały sezon prowadzo
ne i na bieżąco uaktualniane bę
dą klasyfikacje: - ogólna -
wszystkich uczestników Mana
gera PLK; - klubowa - obejmu
jąca fanów poszczególnych dru
żyn PLK; - VIP - obejmująca za
wodników, trenerów, przedsta
wicieli klubów PLK i inne zna
ne postacie. 

Najlepsi menedżerowie 
otrzymają atrakcyjne nagrody. 

Gra jest dostępna dla kibiców 
na stronie www.managerplk.pl. 
• ©©(RES) 

Derrick Nix i Folarin Campbell - ten dynamit wybuchnie 
dopiero niebawem. W oczekiwaniu na eksplozję 
Koszykówka 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@polskapress.pl 

Bardzo szybko weszli do skła
du meczowego Energi Czar
nych dwaj nowi zawodnicy -
Derrick Nix i Folarin Campbell. 
Obaj jeszcze w czwartek rano 
byli w samolocie. Potem po wy
lądowaniu i pojedynczych tre
ningach w Gryfii pojechali 
z Energą Czarnymi do Staro
gardu Gdańskiego. 

Dłużej w meczu zagrał 
Campbell - blisko 21 minut. 
Gracz pochodzący z Nigerii (je
go imię w rodzimym narzeczu 
znaczy - „Wchodzący w boga
ctwo") zdobył 11 pkt i uzupeł
niał się na pozycji rzucającego 
obrońcy z Demonte Harperem. 
Być może jego przybycie po
działało demobiiizująco na Har-
pera, bo ten grał bardzo indy
widualnie. Campbell miał 3 

• Derrick Nix zdobył 
w Starogardzie 2 pkt 

zbiórki, l asystę, raz trafił 
za trzy (1/5). Widać było, że na
dal przystosowuje się do wa
runków, w jakich przyszło mu 
funkcjonować po przybyciu 
z USA. Zdarzało mu się nie tra

• Folarin Campbell przez 20 
minut zdobył 11 pkt 

fiać z czystych pozycji, miał 
kłopoty, aby znaleźć drogę 
do kosza spod obręczy. Ale ma 
podobną charakterystykę gry 
co Harper. Jest szybki, elastycz
ny, umie się ustawić, łatwo mi

ja rywala, dobrze gra na koźle, 
może także rozgrywać piłkę 
i szukać podaniem kolegów 
z zespołu. 

Nix musi na razie pracować 
na swoje statystyki i dobrą opi
nię. Grał w Starogardzie Gdań
skim blisko 11 minut i przede 
wszystkim rzucał się w oczy je
go brak mobilności. Miał kłopo
ty ze zwrotnością, co oczywiś
cie wynika z nadwagi. Najważ
niejsze pytanie to kwestia, jak 
szybko zgubi zbędne kilogramy 
i czy w trakcie tego procesu nie 
dozna żadnej kontuzji. Przy
padła mu w zespole rola zmien
nika Cheikha Mbodjiego (swo
ją drogą Energa Czarni już za
proponowała temu zawodniko
wi podpisanie kontraktu na ko
lejny sezon) i teraz musi zrobić 
wiele, by gra EC tym okresie 
jak najmniej traciła na jakości. 
Z Polpharmą miał kłopoty z tra
fieniem do kosza nawet wtedy, 
gdy był praktycznie sam 
przed obręczą. # ©® 
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