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Pomoc od rządu się kui 
a ratusz czeka na pieniądze 
# Wybory już w niedzielę, a Słupsk nie dostał całej zapowiadanej pomocy od rządu 

Słupsk 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Pod znakiem zapytania stanęła rządo
wa pomoc dla Słupska. Pewne są tyl
ko te pieniądze, które do tej pory uda
ło się uzyskać. Mowa o 4,4 miliona zło
tych, o których już informowaliśmy la
tem. Środki na wsparcie miejskich fi
nansów po wizycie w Słupsku premier 
Ewy Kopacz przyznała Rada Mini
strów. Pieniądze te trafią na konto 
urzędu miejskiego. Zgodnie z decyzją 
rządu 3,3 min zł z rezerwy budżetowej 

Kto osądzi 
podpalenie 
samochodów 

przeznaczono na remont 135 mieszkań 
komunalnych. Oznacza to, że trzeba je 
spożytkować do końca roku. 

- Prace te już trwają - przyznaje Kry
styna Danilecka-Wojewódzka, wice
prezydent miasta. - Zakończą się 
w grudniu. Pozostały milion złotych 
został przeznaczony na remont Tea
tru Lalki Tęcza oraz zakup autobusu 
dla tego teatru. 

Niestety, niewiadomą jest zaś za
powiadana przez władze Słupska kwe
stia zmniejszenia wkładu własnego 
miasta do najważniejszej, finansowa
nej z pieniędzy unijnych inwestycji 
drogowej - ringu. W tym przypadku li
czono nawet na pomoc rzędu 20 mi

lionów złotych. Dziś suma ta stopnia
ła tylko do pięciu milionów, ale je j  
przyznanie w dalszym ciągu pozosta
je  niepewne. Powód to prawne obo
strzenia. Jak się okazuje, miasto może 
skonsumować tylko te środki, które 
w tym roku przeznaczyło na wkład 
własny w ring. Stąd czterokrotna re
dukcja. 

- Jesteśmy w ciągłym kontakcie ze 
stroną rządową - zapewnia wicepre
zydent Marek Biernacki odpowiedzial
ny za miejskie inwestycje. - Złożyliśmy 
wnioski. Czekamy na decyzje. Będzie
my jeszcze rozmawiać, ale dobrze by
łoby mieć jakąś pewność - zaznacza 
i dodaje, że czas odgrywa istotną rolę. 

Przede wszystkim w kontekście nie
dzielnych wyborów parlamentarnych. 
Tym samym na jednoznaczne dekla
racje w tej kwestii pozostały zaledwie 
trzy dni. 

- Rozmawiałem na ten temat - mó
w i  Zbigniew Konwiński, poseł PO. 
- Wiem, że szukano rozwiązań praw
nych przekazania pieniędzy. 

Przypomnijmy, że po pieniądze 
od rządu prezydent Robert Biedroń 
poprosił po niekorzystnym wyroku 
Sądu Arbitrażowego w sprawie 
akwaparku. Miasto ma zapłacić firmie 
budującej Trzy Fale ponad 24 min zło
tych. Tyleż chciało pomocy. • ©<g) 
Podyskutuj o tym na gp24.pl 

Mimo że akt oskarżenia trafił do Sądu 
Rejonowego w Słupsku prawie cztery 
miesiące temu, wciąż nie wyznaczo
no terminu sprawy podpalenia samo
chodów Aleksandra Jacka. Sędziowie 
wyłączają się z niej, ponieważ łączą ich 
relacje ze świadkami. O wyłączeniu 
dwóch sędziów zapadło już postano
wienie. Jednak z prowadzenia sprawy 
chciała też wyłączyć się reszta sędziów 
z wydziału - ze względu na to, że są 
znajomymi sędziów tych właśnie wy
łączonych. 

Na razie akta trafiły do trzeciego sę
dziego, ale nie został jeszcze wyzna
czony termin procesu. 

To głośna sprawa podpalenia sa
mochodów Aleksandra Jacka. Gdań
ska prokuratura okręgowa oskarżyła 
Czesława M. - mężczyznę z przeszłoś
cią więzienną i Andrzeja O. - lokalne
go przedsiębiorcę. (BER) 
Więcej #STR.3 

• 29 studentów z Turcji, Grecji, Hiszpanii i Rumunii, którzy 
rozpoczęli naukę na Akademii Pomorskiej w ramach 
programu Erasmus, wczoraj zostało oficjalnie powitanych 
przez rektora uczelni. Prof. Roman Drozd życzył im, by czuli 

się w Słupsku bezpiecznie i podkreślił, 
że umiędzynarodowienie, wielość kultur i religii są 
bogactwem uczelni. Przypomnijmy, że na początku miesiąca 
grupa studentów z Turcji zostałą znieważona na ulicy, (nik) 

aoem 
Nowi studenci z zagrani 

Region 

Jak clę widzą, 
tak zagłosują? 
POLITYKA/SŁUPSK. Kampania wybor
cza w Słupsku wiejehudą, poza nie
licznymi wyjątkami sprowadza się 
do banerów z kandydatami •STR.4 

POMOC/SŁUPSK. Starsze małżeństwo 
ze Słupska wsiadło do autobusu i... za
pomniało, gdzie mieszka i jak się na
zywa. Pomógł kierowca MZK i straż
nicy miejscy. Brawo. STR. 3 

Z POUCJłAJĘBORK Są podejrzenia, że 
psa zakatowano. Tą bulwersującą 
sprawę zgłosili internauci, którzy 
opublikowali zdjęcie. • STR. 10 

POUTYKA/BYTÓW. Nie doszło do de
baty między Jerzym Barzowskim a se
natorem Romanem Zaborowskim. Ten 
pierwszy ogłosił na konferencji, że 
senator boi się z nim debatować. Se
nator zaprzecza. SSTR.11 

* »  
Gdyby nowy 
budynek dworca 
nawiązywał 
do wyglądu bryły 
poniemieckiej... 
Mówi 
Marek Biernacki #STR 5 
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Obiecania 
rządowe. 
cacanki 

N ie dostaniemy od rządu 
zapowiadanej góry pie
niędzy (piszemy o tym 

na str. l). A ile wyniesie pula? 
Nie wiadomo, a d o  wyborów 
i zmiany rządu tylko cztery dni. 
Ciesząc się, że  i tak coś z pienię
dzy rządowych wpłynie 
d o  miasta, zauważam, ż e  w ca
łej akcji więcej chodziło o PR niż 
faktyczną pomoc Słupskowi. 

N a brawa  zasłużyli miejscy 
strażnicy. Wczoraj zau

ważyłem, ż e  mieli b y ć  bliżej 
mieszkańców miasta i i m  po
magać... i j u ż  m a m y  efekt,  po
chwalili się, iż zagubiona 
w mieście dwójka  słupszczan 
znalazła s w o j e  mieszkanie, 
dzięki interwencji strażników, 
(czytaj n a  str. 3). 

Słupsk, niestety, s ta je  s ię  co
raz mniejszy i j u ż  prawie 

wszyscy  znają wszystkich 
w mieście. Jednak mnie  dziwi, 
iż słupscy sędziowie jak  ognia 
unikają sprawy podpalenia aut  
Aleksandra Jacka i wyłączają 
się z orzekania w te j  sprawie, 
którą w końcu właśnie słupski 
s ą d  powinien rozstrzyg
nąć (czytaj n a  str. l i 3). • ©® 

Opinie 

Andrzej Sośnierz, 
były prezes NFZ 
Likwidacja NFZ trwać będzie około 
roku, natomiast można błyskawicz
nie poprawić niektóre rozwiązania. 
Szybko trzeba zmienić wymogi sta
wiane ZOZ co do wyposażenia czy 
wymogów sanitarnych. To powodu
je zaduszanie tych zakładów koszta
mi. One często zmuszone są do ku
powania niepotrzebnej na co dzień 
aparatury, zatrudniania czasem nad
miernie dużego personelu. Można 
szybko zmienić zasady kontrakto
wania. 
WWW.POLSKATIMES.PL 

dotowania z20.10.2015 
Kursy walut NBP 

USD »3.7385 
EUR • 4.2472 
GBP .5.7872 
CHF >3.9319 

« spadek ceny do dnia poprzednie-

go » wzrost ceny # bez zmian 

O nich się mówi 

Bernard Rybak, zastępca 
wójta w gminie Słupsk 
@ Jak się dowiedzieliśmy, pan Ry
bak przygotowuje się do przejścia 
na emeryturę, bo wkrótce uzyska 
takie uprawnienia. - Jeszcze nie te
raz, ale w przyszłym roku - powie
dział nam wczoraj pan Rybak. 
Zastępcą wójta został, gdy na cze
le gminy stał wójt Mariusz Chmiel. 
Choć jego szef odszedł z gminy, to 
Rybak zachował stanowisko i zo
stał zastępcą pani wójt Barbary 
Dykier. Teraz pracuje na podsta
wie umowy, zgodnie z którą ma 
być zastępcą wójta do końca ka
dencji. 
-O przyszłości pana Rybaka bę
dziemy rozmawiać, gdy wróci ze 
zwolnienia lekarskiego. Właśnie 
pracujemy nad budżetem na 2016 
rok. Jeśli mój zastępca będzie 
chciał przejść na emeryturę, musi
my się przygotować do wypłace
nia mu odprawy emerytalnej -
mówi wójt Dykier. 
Kto zostanie następcą pana Ryba
ka? - Odbędzie się konkurs na to 
stanowisko, ale nie wybiorę przy
padkowej osoby, ale taką, do któ
rej będę miała zaufanie - zapowia
da pani Dykier. 
Nie jest wykluczone, że niedługo 
nastąpi także zmiana na stanowi
sku zastępcy wójta gminy 
Kobylnica, bo on też będzie mógł 
przejść na emeryturę, bo zdobę
dzie takie uprawnienia. ©® 
(MAZ) 

Tydzień 
z Głosem 

S o b o t a  

Dieta ucznia: 
specjalny dodatek 

# W sobotę 4-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 

Kampania odmładza (na plakatach) 
Zdziennikarką Karoliną Korwin 
Piotrowską o politykach 
na plakatach rozmawia 
Anna Szatkowska 

Nadmierna ingerencja w wize
runek niszczy wiarygodność 
polityka czy wręcz przeciwnie, 
można nią dużo ugrać przy ur
nach wyborczych? Postać zde
cydowanie odmłodzonej i wy
stylizowanej „drapieżnie" Jo
anny Senyszyn, byłej posłanki 
na Sejm i do Parlamentu Euro
pejskiego, mamy ostatnio oka
zję oglądać na jej plakatach 
i billboardach wyborczych. 
A może chodzi właśnie o to. 
aby i plakat, i osobę na plakacie 
dobrze zapamiętać - jakie jest 
pani zdanie na ten temat? Błąd 
w sztuce czy celowe zagranie? 
Retusz j e s t  z a  duży,  w i d a ć  t o  
gołym okiem.  Takie zapa
m i ę t y w a n i e  przez  skandal  al
b o  robienie z s iebie lalki chy
b a  j u ż  n i e  działa, szczególnie 
n a  młodych ludzi,  którzy  
m a j ą  d o ś ć  nachalnie retuszo
w a n y c h  zdjęć.  Takie fotk i  
m o ż e  sobie  robić pani  w ma
gazynie  d la  panów, a le  n i e  
ktoś,  k t o  chce b y ć  b r a n y  po
ważnie .  

A może odmładzanie plakatowe 
to ukłon w stronę młodych wy
borców? Dużo się mówi. że mają 
oni coraz większy wpływ na dzi
siejszą politykę. 

• Karolina Korwin Piotrowska 

Nie. To raczej ośmieszanie s ię  
w oczach młodych wyborców. 
Lepiej zrobić sobie dobry 
botoks (śmiech). Młodzież ku
p u j e  spontaniczność i natural
ność. Pani, która m a  wnuki,  
a u d a j e  wygładzoną i zmalo
waną dwudziestolatkę, wzbu
dza jedynie politowanie i smu
tek. 
A jednak w świecie, w którym 
rządzi młodość, zaczynamy się 
zastanawiać: czy człowiek doj
rzały, bez retuszu, może dobrze 
się sprzedać. 
Istnieje ogólnoświatowy 
trend, b y  pokazywać się 
w miarę naturalnie. Proszę 
spojrzeć n a  Hillary Clinton. 
Jest poprawiona, ale dobrymi 
zabiegami, a nie nachalnym 
retuszem. Jej  twarz m a  mimi

kę, jest  naturalna. To zupełnie 
coś innego niż wygładzenie 
w komputerze. 
Używanie tego typu zabiegów 
komputerowych nie jest nowoś
cią w świecie polityki. Który z po
lityków-pań lub panów-słynie 
z „wygładzania" wizerunku? 
Kiedyś Berlusconi, dzisiaj 
Putin. Teraz niemal każdy 
n a  billboardach się  „wygła
dza".  To, co robią z ich twarza
mi, t o  jakiś horror. Oni na
prawdę myślą, ż e  jak  wyglą
dają j ak  lalka z sex-shopu, t o  
wzbudza czyjekolwiek zaufa
nie? 
W wywiadach z artystami czyta
my, że dbanie o siebie, poprawia
nie urody w realu i sieci to wy-
móg ich zawodu. Czy nasi polity
cy zaczyn^ą się zamieniać war-
tystów i przywiązywać równie 
dużą wagę do jwizerunkowej" 
mowy data? 
Tak, ale robią t o  nieumiejęt
nie. Na p e w n o  Szydło i Ko
pacz były poprawiane. Wize-
runkowo, stylistycznie ktoś  
z nimi popracował, widać lek
ki  botoksik i dobrze, ale męż
czyźni t o  groza. Są też  dobre 
przykłady. Zawsze doskonale 
wyg ląda  Tusk, Sikorski, teraz 
dobrze wygląda  prezydent 
Andrzej Duda i Ryszard Petru, 
ale nie n a  billboardach. Tam 
m a  maskę  j a k  n a  plakacie 
z gimnazjum. # 
©® 

Zdjęcie dnia 
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• Dach Słupskiego Inkubatora Technologicznego widziany 
z lotu ptaka. Od niedawna charakterystycznym elementem 
dachu SIT-u jest 668 paneli instalacji fotowoltaicznęj. (WF) 

Niezbędnik 
wyborcy 

J u t r o w G l o a t e  
Dodatek o wyborach 
parlamentarnych 

OlACZfW W TfCH WYgOfA 
w w  M nmioaysrel 

# Zdaniem fundacji Bato
rego karty do głosowania 
są źle zaprojektowa
ne. Wyborcy i wyborczynie 
mogą popełniać błędy! 

W dodatku pokażemy, 
jak poprawnie 
zagłosować 

TO Się W UIMf 
>»E m e s o  • 

# Zamieścimy też listę 
wszystkich kandydatów 
do Sejmu z naszego regio
nu oraz do Senatu z na
szych obu okręgów wybor
czych w tym głosowaniu. 

Opinie z forum gp24.pl 

Straż miejska skontroluje, 
czym palą słupszczanie 
SGość: - To najlepsza wiadomość, 
jaką przeczytałam od kilku lat. 
Mieszkam na akademickim, w sezo
nie grzewczym gryzący smród 
wdziera się nawet przez otwory 
wentylacyjne. Ludzie palą butelki, 
opony, reklamówki, kalosze, szmaty 
i co jeszcze, sama nie wiem, ale odór 
jest nie do wytrzymania. 
# Podtruwana ela: - Najgorsze jest 
to, że spalają plastikowe opakowa
nia w niskiej temperaturze i mamy 
z tego dużo rakotwórczych substan
cji nisko w powietrzu, w samym cen
trum Słupska. 
# Mieszkanka: - Popieram, że pale
nie w piecu śmieci jest naganne, ale 
jakim prawem mogą wejść do domu 
prywatnego? 
# Kominek: - Moje mieszkanie to 
moja świątynia i bez nakazu proku
ratora wara komu od mojego domu, 
a karać to my będziemy tego 
prezydencika. Jestem ciekawy, ilu 
z was głosowało na niego, a ma pie
ce. 
©® 
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59 848 8124 (w godz. 9.00-17.00) 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Wydarzenia 

Wrócili do domu 
dzięki strażnikom 
# Starsze małżeństwo nie pamiętało, jak się nazywa ani gdzie mieszka 

Słupsk 

Monika Zadiarzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Starsi państwo, oboje mający 
prawie po 80. lat, siedzieli za
gubieni w miejskim autobusie, 
który ukończył kurs przy ul. 
Kołobrzeskiej w Słupsku. 

- Podszedłem do nich, by 
spytać, jak im pomóc. Wydawa
li się zagubieni, powiedzieli tyl
ko, że chcą wrócić do Słupska, 
do domu - opowiada Andrzej 
Zatocki, kierowca autobusu 
MZK, który zwrócił uwagę 
na starszych pasażerów. - Zu
pełnie nie wiedzieli, gdzie są. 

Kierowca wysiadł z nimi 
i napotkał na interweniujący 
akurat na pętli patrol straży 
miejskiej. 

- Byliśmy tam z zupełnie in
nego powodu. Kierowca auto
busu musiał rozpocząć kolejny 
kurs, więc posadziliśmy star
szych państwa w radiowozie 
i próbowaliśmy z nimi poro
zmawiać - opowiada Leszek 
Diemientiew, strażnik miejski. 
- Dopiero po dłuższej chwili 
udało nam się wyciągnąć 

Strażnicy napisali 
na kartkach dane 

małżeństwa 
i powkładali im 

do kieszeni 

• Starsi państwo z okien radiowozu straży miejskiej zaczęli 
rozpoznawać okolicę, w której mieszkają 

od nich ich imiona. Nazwiska 
nie pamiętali. Opowiadali, że 
jechali na spotkanie i ktoś miał 
ich odebrać. Mówili, że chyba 
mieszkają w Słupsku. Wygląda
li czysto i elegancko, ale nie 
mieli przy sobie żadnych doku
mentów. 

Strażnicy postanowili prze
jechać przez miasto ze starszy
mi pasażerami, licząc, że przy

pomną sobie, gdzie mieszkają. 
I to się udało. 

- Na rogu Szczecińskiej i So
bieskiego kobieta zaczęła coś 
kojarzyć. W końcu rozpoznała 
swój blok. Gdy wysiedliśmy, za
częliśmy pytać ludzi, czy ich 
znają. W końcu jedna z miesz
kanek, sprzątająca akurat klat
kę schodową, pokazała nam, 
gdzie mieszkają. 

Strażnicy weszli z małżeń
stwem na piętro i pomogli im 
odnaleźć właściwe klucze 
od mieszkania. 

- W środku było czyściutko. 
Ci ludzie wreszcie zaczęli koja
rzyć, gdzie są. Niestety, nie mo
gli odnaleźć dokumentów, więc 
w ustaleniu ich tożsamości po
mogła nam przez radio policja 
- mówi strażnik. 

Jeszcze przed wyjściem 
z mieszkania strażnicy napisa
li dane starszych państwa 
na karteczkach i powkładali im 
do kieszeni kurtek i torebki. 

- Takie przypadki, niestety, 
się zdarzają. Ostatnio np. po
magaliśmy innemu starszemu 
małżeństwu spoza Słupska, 
któremu zepsuł się samochód. 
Nie mieli oni telefonu, by wez
wać pomoc, ani nawet nie pa
miętali numeru nikogo z bli
skich. Odholowaliśmy ich 
do serwisu. Jednak teraz, po raz 
pierwszy trafiłem na małżeń
stwo, w którym i mąż i żona by
li tak dotknięci demencją - mó
wi strażnik. - Cieszę się, że uda
ło nam się im pomóc. 

Losem starszych państwa 
obiecali zainteresować się teraz 
pracownicy Miejskiego Ośrod
ka Pomocy Rodzinie. 

- Sprawdzimy, czy już nie są 
naszymi podopiecznymi, czy 
mają jakichś bliskich, którzy się 
nimi opiekują. Jeśli nie, zweryfi
kujemy sprawę i zobaczymy, ja
kiej formy pomocy możemy im 
udzielić - zapewnia Sebastian 
Ferens ze słupskiego MOPR. # 
©® 

Słupscy sędziowie 
nie chcą sądzić 
podpalenia aut 
Sąd 
Już trzeci sędzia dostał spra
wę podpalenia aut Aleksandra 
Jacka. Dwie pierwsze sędzię 
nie mogły jej sądzić ze wzglę
du na relacje ze świadkami. 

Bogumiła Rzeczkowska 
bpgumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Sprawa podpalenia samocho
dów Aleksandra Jacka wciąż 
nie trafia na wokandę Sądu Re
jonowego w Słupsku. Wszyscy 
sędziowie z XIV wydziału kar
nego złożyli wnioski o wyłącze
nie ich ze sprawy. Jednak zosta
ły uwzględnione tylko dwa. 

- Chodzi o to, że jedna zna 
świadka w tej sprawie. Innym 
świadkiem jest ojciec drugiej 
sędzi - mówi Krzysztof Obst, 
wiceprezes sądu rejonowego. 

Reszta wniosków o wyłą
czenie nie została uwzględnio
na, choć sędziowie z kolei po
woływali się w nich na znajo
mości z tymi pierwszymi sę
dziami. Akta trafiły do kolejne
go i czekają na wyznaczenie ter
minu. Co jednak nastąpi, nie 
wiadomo. 

Do podpalenia - jak ustalili 
biegli - aut doszło wieczorem 9 
kwietnia 2013 roku w Słupsku. 

Na podstawie śladów zebra
nych w miejscu zdarzenia usta
lono, że użyto denaturatu 
i podpałki do grilla. Oba samo
chody spłonęły. Łączna war
tość wyrządzonej szkody wy
niosła 38 tysięcy złotych. 

Zarzut nakłonienia Czesła
wa M. do podpalenia samocho
dów przedstawiono Andrzejo

wi O. Przedsiębiorca nie przy
znał się do popełnienia prze
stępstwa. Jednak zdaniem pro
kuratury „motywem, jakim 
kierował się Andrzej O., była 
zemsta na pokrzywdzonym 
i obawa, że na skutek działań 
podejmowanych przez Alek
sandra Jacka, w szczególności 
w następstwie przekazanego 
przez niego w marcu 2013 roku 
inspektorowi Wydziału Kontro
li UM w Słupsku pisma, mogą 
spotkać go dolegliwości finan
sowe". 

Z kolei Czesławowi M. za
rzucono podpalenie. Ten oskar
żony w śledztwie przyznał się 
i złożył wyjaśnienia obciążają
ce Andrzeja O. Wynika z nich, 
że Czesław M. podpalił samo
chody nakłoniony przez An
drzeja O. w zamian za załatwie
nie umorzenia przez ratusz dłu
gu czynszowego jego matce. 

Andrzejowi O. grozi do pięciu 
lat, a Czesławowi M., który dzia
łał w warunkach recydywy -
do siedmiu i pół roku więzienia. 

Postępowanie przeciwko 
Jurijowi M. aresztowanemu 
na początku śledztwa bratu 
Czesława M. umorzono. Zabra
kło danych, by dowieść, że Jurij 
M. brał czynny udział w prze
stępstwie. Fakt, że kupował, co 
widać na monitoringu, podpał
kę, nie oznacza, że miał świa
domość, w jakim celu. 

Z kolei część urzędniczą 
śledztwa, dotyczącą słupskie
go ratusza, a między innymi 
umorzenia długu matce braci 
M. - prokuratura prowadzi na
dal w odrębnym postępowa
niu.# 
©(D 

OGŁOSZENIE ZLECONE PRZEZ KOMITET WYBORCZY PSL 

POLSKIE 
STRONNICTWO 
LUDOWE 

Lista 

Zapewnimy: 
v żłobek za złotówkę 
v bezpłatny obiad dla każdego dziecka w szkole 
vf- bezpłatne leki dla seniorów i dom aktywności seniora w każdej gminie 
*f emerytura minimalna 1200 zł po 40 latach pracy 
vf minimalna płaca 1 900 z ł  netto 
V zwolnienie z ZUS przez 12 miesięcy dla osób zakładających działalność gospodarczą 
s 100 mld zł zainwestujemy w infrastrukturę drogową i obwodnice 
yf 150 mld zł na polską wieś i rolnictwo 
V szkody łowieckie wypłacane przez państwo 
yf nigdy nie pozwolimy sprywatyzować polskich lasów 

U b st £ s m y skuteczni! Zn w s z 6 dotrzy m u j © m y sto w 3 
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Prawo pozwala 
na wejście 
do mieszkania 
Słupsk 

Art.379 ustawy o ochronie 
środowiska z27.04.2001 r. 
jest podstawą prawną, na mo
cy której strażnicy gminni 
mogą wchodzić do domów. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Taką odpowiedź uzyskaliśmy 
od Straży Miejskiej w Słupsku, 
gdy z jej przedstawicielami po
dzieliliśmy się wątpliwościami 
naszych czytelników. 

- To niemożliwe, aby straż
nicy miejscy mogli wchodzić 
do mojego domu, aby spraw
dzić, czym palę w piecu - po
wiedział jeden z czytelników, 
po naszym wczorajszym arty
kule. Na dodatek Iwona Jakiel, 
zastępca komendanta, powo
łuje się na art. 225 Kodeksu kar
nego, który mówi, że osoba, 
która udaremnia lub utrudnia 
przeprowadzenie kontroli upo
ważnionemu podmiotowi kon
trolującemu podlega karze poz

bawienia wolności do lat 
trzech. 

Zgodnie z ustawą o ochronie 
środowiska kontrolujący, czyli 
w tym przypadku słupska SM, 
jest uprawniony m.in. do wstę
pu na teren nieruchomości 
(mieszkania) w godzinach 6.00-
22.00, a na terenie zakładów 
całodobowo. 

- Oczywiście nie będziemy 
przesadzać i będziemy przy
chodzić do mieszkań w nor
malnych godzinach - mówią 
strażnicy. 

Jednocześnie przypomina
ją, że w domowych piecach 
możemy palić drewnem sezo
nowanym, węglem i jego po
chodnymi. Za spalanie odpa
dów poza spalarniami do tego 
przeznaczonymi, zgodnie z art. 
71 ustawy o odpadach, grozi ka
ra grzywny do 500 zł. 

Spalanie w piecach odpa
dów takich jak: plastikowe opa
kowania, folie, guma, drewno 
lakierowane, gazety powodu
je  uwalnianie się szeregu nie
bezpiecznych związków che
micznych. # ©<D 

Debata wyborcza premier Ewy Kopacz z kandydatką na premiera Beatą Szydła w ocenie słupszczan 

1 

H 
Tadeusz, 
słupszczanin 

- Kandydatki są dla mnie nie
przekonujące. Cenię ludzi re
zolutnych, którzy naprawdę 
wykonują kawał dobrej robo
ty. Nic takiego w politykach 
nie dostrzegam. Nie popieram 
ani Kopacz, ani Szydło. • 

Bogdan. 
słupszczanin 

- Wypadły tak samo... źle. 
Spodziewałem się po kandy
datkach czegoś więcej niż 
przedstawiania kolejnych pu
stych fraz. Dokładnie słucha
łem i nie padały żadne kon
kretne rozwiązania. Nuda. • 

Renata, 
nauczycielka 

- Po debacie? Pani Ewa Kopacz 
i Beata Szydło nie mają pomy
słu na to, jak poprawić sytua
cję emerytów. Chciałam usły
szeć: za rok zrobimy to, za trzy 
kolejne rzeczy. Nie doczeka
łam się. • 

Anna, 
słupszczanka 

- Gdyby pozbierać pewne 
punkty programu wszystkich 
partii, wówczas kandydat był
by godny uwagi. Idę na wybo
ry, chcę mieć poczucie, że de
cyduję o swojej przyszłości, 
ale nie mam kandydata. • 

KO1500381 I W  REKLAMA 

Portal nr 1 

Codziennie odwiedza nas 
5 9 6 9 5  

użytkowników (UU)* 

6 Traffic* Luty 

Usteckie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Ustce 

informuje, że ogłosiło przetarg 
na sprzedaż nieruchomości 

przy ul. Kosynierów 3 w Ustce. 

Szczegóły na: www.utbs.pl 

Wyrazy szczerego współczucia 

Rodzinie 
z powodu śmierci 

Bogdana Dwulita 
składają 

dyrekcja i pracownicy Słupskiego Ośrodka Kultury 

Łączymy się w bólu z naszym kolegą 

Jarosławem Biskupskim 
z powodu śmierci 

Zony 
Koleżanki i koledzy 

z Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach 

K035005427A 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 października 2015 r. odeszła 

śtpEwa Surowiec 
z domu Finkę 

Msza żałobna odprawiona zostanie w dniu pogrzebu o godz. 11.00 
w kościele pw. św.}. Kaniego. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 

22 października 2015 r. o godz. 12.10 na Starym Cmentarzu. 
Pogrążona w smutku Rodzina 

Jak cię widzą, tak 
na ciebie zagłosują 
# Kampania wyborcza w Słupsku wieje nudą. Sprowadza się 
do bannerów z wygładzonymi kandydatami do parlamentu 

Słupsk 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Bez kolorytu i programowych 
potyczek toczy się wyścig 
0 miejsce w Sejmie. Kampania 
wyborcza o głosy mieszkańców 
regionu w praktyce sprowadza 
się dziś do billboardów. Zdarza 
się jednak, że, wzorując się 
na Robercie Biedroniu, polity
cy rozdają cukierki i kawę z na
miotu postawionego na rogu 
ul. Wojska Polskiego. Tradycyj
nie zasypują ulotkami skrzyn
ki na listy. W tej kwestii zmieni
ło się niewiele. 

- Kampanie wyborcze coraz 
bardziej opierają się na wize
runku - przyznaje dr Sergiusz 
Trzeciak, ekspert marketingu 
politycznego i autor książki 
„Drzewo kampanii wyborczej, 
czyli jak wygrać wybory". - Wy
chodzą z założenia, że ludzie 
nie interesują się programem 
1 nie mają czasu, aby go śledzić. 
Trzeba się więc wyróżnić. 

I tak na zdjęciu jednego 
z bardziej rozpoznawalnych 
słupskich kandydatów zniknę
ło charakterystyczne znamię, 
a na twarzy jego politycznej 
konkurentki nie ma zmar
szczek. W innym przypadku 

2 
TYSIĄCE ZŁOTYCH 
Koszt wykonania wyborczych 
zdjęć w Słupsku waha się 
od 5 0 0  zł do dwóch tys. zł 

polityka niż to, jaki program ze sobą niesie. - Głosujemy oczami - uważają specjaliści 

starcia o mandat wymusiły 
pozbycie się zarostu na rzecz 
ogolonej i reprezentacyjnej bu
zi. Panie nałożyły za to modne 
okulary 

- Każda fotografia musi być 
w jakiś sposób dotknięta - mó
wi  słupski fotografik Tomasz 
Iwański pytany o kampanijny 
retusz. Iwański jest autorem 
zdjęć dla jednego z miejsco
wych kandydatów do Sejmu. 
- Taka osoba musi być przygo
towana przez wizażystów i fry
zjera. W końcu trzeba pokazać 
się jak najkorzystniej. Mamy 
kampanię billboardową, gdzie 
fotografia ma znaczenie. Kupu
jemy kandydata oczami - mó
wi fotograf. 

Przy kampanii wizerun-
kowej wciąż jednak ważną rolę 
odgrywają hasła wyborcze. 
Szczególnie te, które podkreśla
ją indywidualny charakter lub 
korzenie. 

„Prawdziwa i niezależna" 
ma być Henryka Krzywonos-
-Strycharska (PO). Jej partyjny 
kolega, Zbigniew Konwiński, 
reklamuje się już jako „Poseł ze 
Słupska". Pochodzenie z jednej 
strony akcentuje też Robert Ku
jawski, z drugiej odwołuje się 
do hasła PiS „Praca, nie obiet
nice". Podobnie Jolanta 
Szczypińska. „Naprawiać Pol
skę" zamierza Katarzyna Bogu
sławska z Niezależnej Ryszarda 
Petru. Numerem listy i pozycją 

na niej zachęca do głosowania 
na siebie Dorota Gardias z Zjed
noczonej Lewicy. 

- Ale w tej kampanii wciąż 
brak mocnego uderzenia - pod
sumowuje Sergiusz Trzeciak. 
- Czekam na tę  bombę, która 
pewnie wybuchnie w tej kam
panii w czwartek lub piątek. 
W końcu to, co się działo w po
niedziałkowej debacie między 
Ewą Kopacz a Beatą Szydło, 
można było przewidzieć. Nic 
zaskakującego. # 
©® 

O Więcej na naszej stronie 
Co sądzisz o kampanii wyborczej 
w Słupsku i regionie? 
forum.gp24.pl 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:zbigniew.marecki@gp24.pl
http://www.utbs.pl
mailto:aleksander.radomski@gp24.pl
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Zakończyły się prawybory „Głosu Pomorza". Wyniki, opinie 
oraz rozmowy z kandydatami czytaj na 
www.gp24.pl 

Głos Dziennik Pomorza 
Środa, 21 października 2015 

Słupsk 

Dworcowe marzenie 
Marek Biernacki, zastępca prezydenta Słupska, marzy, aby bryła 

nowego dworca PKP nawiązywała do budynku poniemieckiego \ 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

O swoim marzeniu powiedział 
w ostatni poniedziałek podczas 
konferencji prasowej na budo
wie ringu. 

- Gdyby nowy budynek 
dworca nawiązywał do wyglą
du bryły poniemieckiej, to bu
dziłby mniej kontrowersji, bo 
wszyscy odczuwamy senty
ment do tamtej budowli. Na
wiązanie oczywiście nie musi 
oznaczać, że musimy zbudo
wać taki sam budynek, jaki 
na miejscu obecnego dworca 
stał w przyszłości. Będę nama
wiał architektów do wzięcia 
pod uwagę takiego rozwiązania 

mówił wiceprezydent 
Biernacki. 

¥ Poniemiecki budynek dworca w Słupsku zburzono, gdy 
w latach 70. ubiegłego wieku postanowiono zbudować 
nowoczesny gmach, który teraz dla kolei jest za duży 

O jego pomysłach będzie 
z pewnością można usłyszeć 
podczas środowych konsulta
cji dotyczących przyszłości wę

zła transportowego w Słupsku, 
które odbędą się w środę (21 
października) o godz. 16 w sali 
211 słupskiego ratusza. 

W spotkaniu mają wziąć 
udział przedstawiciele PKP 
oraz Gdańskiego Biura Projek
tów Budownictwa Komunalne
go, które specjalizuje się m.in. 
w projektowaniu obiektów ko
lejowych. 

- Wiem, że pomysł wyburze
nia obecnego dworca budzi 
kontrowersje, ale my będziemy 
przekonywali, że jest to rozwią
zanie racjonalne, które pozwo
li nam wreszcie zbudować po
dziemnie przejście między cen
trum miasta a Zatorzem - mó
wi wiceprezydent Biernacki. 

Dyskusja będzie także doty
czyć umieszczenia w węźle 
transportowym dworca PKS 
i MZK. Pod te funkcje mają być 
wykorzystane zaniedbane 
obecnie tereny po zachodniej 
stronie torów kolejowych, któ
re w przyszłości mogą być wi
zytówką miasta. • ©O 

Wybrali się na studia 
do zimnego Słupska 

Studenci, którzy przyjechali 
na semestralną lub roczną nau
kę do Słupska w ramach pro
gramu Erasmus, studiują tu fi
lologię angielską, pedagogikę, 
a sześcioro z nich pielęgniar
stwo. Przyjechali do Słupska z 
Grecji, Rumunii, Hiszpanii 
i Turcji. 

Ci ostatni kilkanaście dni te
mu stali się ofiarami ataku 

shipszczan, którzy wzięli ich 
za uchodźców. Wyzywali ich 
i kopali. Napastnicy zostali już 
złapani. 

- Tak się stało, ale nie chce
my już do tego wracać. Nikt 
z nas już nie myśli o wcześniej
szym powrocie do domu, bo 
Słupsk nam się podoba, mimo 
że macie tu bardzo zimno - mó
wi Alper Polat, student filologii 
angielskiej z Turcji, (nik) • 
©O 

» 29 studentów z Turcji. Grecji. Hiszpanii i Rumunii spędzi 
w Słupsku semestr lub rok 

1 8 1  

Ciasto 
jagodowo-twarożkowe 

Ciasto orkiszowe- X 
-słonecznikowe 

-28% 
1%§Q zł/kg 

D u- -20% Pączki t5^Q zł/kg 
twarogowe -
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• »1. Hubakzykóu1 8 • ul. Moehnackieg* 3 
• H a n h a t a n  &OX Z3? • R y n e k  M ę t n o ś c i  WtX CS 
Dębnica Kaszubska Skle p „Przy Piekarni™ w w w . d o m m .  c o m . f l  
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Daniel Klusek 
59 848 8121 (w godz. 9.00-17.00) 
daniel.klusek@gp24.pl 

•rżr& 

Tablice z rozkładami 
są dla wszystkich 

Na cmentarzu 
pilnujmy swoich 
rzeczy 

W skrócie 

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)©® 

W grudniu otworzą 
ring miejski 
mieszkaniec: - Poczekamy 
pięć lat i zrobi się kolejne ron
do. Ten, kto projektował ring, 
niezbyt znał realia miasta. 
Dzięki temu większy ruch bę
dzie się generował na rondzie 
przy Stokrotce, bo wszyscy bę
dą musieli tam jechać, aby za
wrócić. Chyba że zrobią wy
jazd z pętli przy ul. Rzymow
skiego. Ale śmiem twierdzić, 
że wszyscy wtedy będą tamtę
dy jeździć, nawet jeśli będzie 
zakaz. Dobrze, że zrobili przej
ście koło Biedronki, bo dzie
ciaki do szkoły miałyby dwa 
razy dłuższą drogę. (DMK)©® 

Qptme reteraaBSa* 

Parkingjest, ale wysiąść 
zsamochodutamsięnieda 
# @Gość: - Można tam postawić ba
rierkę betonową, taką wielkości tro
chę wyższego krawężnika. 
Wtedy i bliżej te kilka centymetrów 
można by było podjechać, a i nor
malnie drzwi by można było otwo
rzyć... Tylko tak, aby rower się nie 
nadział na te drzwi. 

<a)gość: - Na całej długości ul. 
Szczecińskiej jest to jedyny parking 
tak blisko jezdni. Powstał w ubie
głym roku, chyba po znajomości, bo 
i tak stanowi zagrożenie dla aut jadą
cych ulicą. Najlepiej zasiać tam 
na nowo trawę i posadzić drzewko. 
# @And Słupsk: - Jeśli jest parking. 

to trzeba zapewnić wejście na chod
nik. Wystarczy te barierki zamonto
wać z przerwą pół metra i przynaj
mniej jeden problem z głowy. 
# @JohnDeere: - Barierki zdjąć 
i po kłopocie. O jakich konfliktach pi
szecie? Kierowca i pasażer, parkując 
w tym miejscu, po prostu muszą 
uważać, rowerzysta też niech myśli, 
jak pedałuje. 
S @rafal: - Uważam, że nic nie po
winno się tam zmieniać. Auta zaw
sze mało miejsca mają. Nie powinno 
się usuwać ani zmieniać barierek. 
Można jedynie odsunąć od siebie 
nieznacznie barierki, by umożliwić 
wysiadanie z auta pasażerom. 
(DMK)©® 

Rzeczy, Znalezionych. 
Czekają na właściciela 
# Pan Daniel ze Słupska ma do od
dania segment pokojowy z szafą. 
Odbiór własnym transportem. Kon
takt: 606 645 549 (po godz. 14). 

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

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

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

- Dlaczego na tablicach elektronicznych na przystankach są 
informacje tylko o autobusach miejskich? - pyta nasz czytelnik 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Od kilku tygodni na niemal 30 
przystankach w różnych częś
ciach Słupska zamontowane są 
tablice informujące o tym, za ile 
minut przyjadą autobusy posz
czególnych linii. Nasz czytelnik 
zauważył, że wyświetlają się 
tylko informacje o autobusach 
miejskich. 

- A przecież przewoźników 
w Słupsku jest więcej. Są prze
cież linie, które jeżdżą do Ustki 
czy innych miejscowości w re
gionie. Dla nich też powinno się 
znaleźć miejsce na tych tabli
cach - mówi pan Piotr, czytel
nik ze Słupska. 

W Zarządzie Infrastruktury 
Miejskiej dowiedzieliśmy się, 
że system dynamicznej infor
macji pasażerskiej jest otwarty 
na innych przewoźników. 

- Aby jednak móc z niego 
skorzystać, należy mieć odpo
wiednie oprogramowanie, 
a autobusy muszą być wyposa
żone w autokomputery - mówi 
Jarosław Borecki, p.o. dyrekto
ra ZIM. - Dzięki temu autobusy 
mogą wysyłać co 200 metrów 
lub co 20 sekund informacje 
do systemu o swojej aktualnej 
pozycji. Serwer aktualizuje je  
potem na tablicach. Tam są wy
świetlane faktyczne czasy przy-

» Na tablicach elektronicznych wyświetlane są teraz tylko informacje o przyjazdach autobusów MZK. 
Inni przewoźnicy również mogą się tam znaleźć, jeśli będą do tego przygotowani technicznie 

jazdów autobusów. Mogą się 
one różnić od tych, które znaj
dują się na tabliczkach zamon
towanych w wiatach, jeśli są 
utrudnienia na drodze i auto
busy stoją w korkach. 

Dodaje, że system to wyda
tek, który musieliby ponieść 
przewoźnicy. 

- Spotkaliśmy się z nimi ja
kiś czas temu i zachęcaliśmy 
do współpracy - mówi Jarosław 
Borecki. - Najbardziej zależy 
nam na połączeniach do Ustki. 
Chcielibyśmy przynajmniej 

testowo wyświetlać takie infor
macje na przykład na przystan
ku przy ulicy Wojska Polskiego. 

Inni przewoźnicy systemem 
są zainteresowani. Wszystko 
jednak rozbija się o pieniądze. 

- Taki system informacji jest 
bardzo przydatny pasażerom. 
Jednak aby do niego wejść, mu
simy się przygotować finanso
wo - mówi Katarzyna Krasiń-
ska-Żółć, członek zarządu fir
my Nord Express. - Jednak 
koszt dostosowania jednego 
pojazdu to nawet siedem tysię

cy złotych. A my autobusów 
mamy prawie 30. Jeśli zdobę
dziemy na ten cel unijną dota
cję, bardzo chętnie przyłączy
my się do systemu, choć prze
cież jesteśmy przewoźnikiem 
regionalnym i tylko część przy
stanków, na których się zatrzy
mujemy, znajduje się w Słup
sku. • ©® 

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

Policja przypomina, by pod
czas prac porządkowych 
na cmentarzu nie paść ofiarą 
złodziei, dla których nasze tor
by mogą być łupem. 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Z naszą redakcją skontaktowa
ła się pani Helena ze Słupska. 

* - Właśnie wróciłam ze stare
go cmentarza. Widziałam ko
bietę, która sprzątała grób mę
ża. Na ławce zostawiła płaszcz 
i torebkę, a sama poszła kilka
dziesiąt metrów dalej po wodę 
- opowiada pani Helena. - Zło
dzieje tylko na to czekają. 

- Nie zostawiajmy rzeczy bez 
opieki nawet na chwilę - radzi 
Wojciech Bugiel, zastępca na
czelnika wydziału prewencji 
słupskiej policji. - Złodziejowi 
wystarczy chwila, by ukraść na

szą torebkę z pieniędzmi, tele
fonem i dokumentami. Ich od
tworzenie będzie dla nas niepo
trzebnym wydatkiem i kłopo
tem. Nie nośmy też przy sobie 
dużej gotówki. Lepiej wziąć tyl
ko tyle, ile będzie nam potrzeb
ne na niezbędne zakupy. 

Dodaje, by uważać na toreb
ki w autobusach. - W najbliż
szych dniach będą one zatło
czone, dlatego panie powinny 
trzymać torebki z przodu, nie 
z tyłu - mówi Wojciech Bugiel. 

W najbliższych dniach na 
cmentarzach i w ich okolicach 
pojawią się dodatkowe patrole 
policji. Zarówno umundurowa
ne, jak i nieoznakowane. 

- Policjanci łapią złodziei 
niemal na gorącym uczynku. 
Był przypadek, że przestępca 
ukradł kobiecie torebkę na wyr
wę.  Ta zaalarmowała ludzi 
w okolicy, ci zadzwonili na po
licję i patrol szybko zatrzymał 
sprawcę - mówi Wojciech 
Bugiel. # ©® 

& Osoby, które odwiedzają cmentarz, powinny uważać, by nie 
paść ofiarą złodziei 
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Dotacja pozwoliła na działalność 
Bartosz Klin ze Słupska otworzył zakład 

mechaniki pojazdowej, skorzystawszy z dotacji 
Za dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy 

mógł kupić potrzebne urządzenia 

Pomysł na biznes 

Wojciech Frelkhowski 
wojciech.frelichowski@gp24.pl 

Bartosz Klin ze Słupska od dzie
cka pasjonował się samochoda
mi i mechaniką. Nic dziwnego, 
bo jego tata prowadził zakład 
naprawczy. Jednak syn, choć 
zamierzał kontynuować ro
dzinne tradycje, zamierzał 
otworzyć własną działalność. 

W realizacji swoich zamia
rów miało mu pomóc kierun
kowe wykształcenie. Bartosz 
Klin jest absolwentem Techni
kum Mechanicznego w Słup
sku, a także kierunku transport 
na Politechnice Gdańskiej. 

Zdobywał również umiejęt
ności praktyczne. Najpierw 
pod okiem taty, a później rów
nież jako pracownik serwisów. 

- Ale chciałem rozpocząć sa
modzielną działalność i otwo
rzyć swój  zakład - opowiada 
młody słupszczanin. 

Jednak na otwarcie takiej 
działalności potrzebne są fun
dusze, a tych młody Bartosz 
Klin nie miał. Dowiedział się 
jednak, iż Powiatowy Urząd 
Pracy w Słupsku ma środki dla 
osób bezrobotnych, które chcą 
rozpocząć prowadzenie działal
ności gospodarczej. Zarejestro
wał się w urzędzie i zgłosił chęć 
otwarcia własnej firmy. 

Jednym z warunków wej
ścia do tego projektu było napi
sanie biznesplanu. Napisał, że 
jego pomysł otwarcia zakładu 
mechanicznego jest podparty 
wykształceniem, które zdobył. 
Ponieważ miał już na oku loka
lizację warsztatu, wskazał, że 
w tym miejscu nie ma zbyt wie
lu serwisów opon, a między in-

0 

> Bartosz Klin, aby otworzyć warsztat, nie czekał, aż zdarzy się cud. Skorzystał z dotacji urzędu 
pracy na stworzenie własnej firmy 

nymi taką działalnością zamie
rzał się zająć. 

Jego pomysł zaakceptowa
no, czego efektem było przy
znanie dotacji w kwocie 24 tys. 
zł. Zgodnie z przepisami otrzy
mane środki przeznaczył 
na wyposażenie swojego zakła
du. Nie wystarczyło to na wie
le, bo sam podnośnik samocho
dowy kosztował 11 tys. zł. 

- Ale bez tej dotacji w ogóle 
stałbym w miejscu. W moim za
kładzie prowadzę mechanikę sa
mochodową, jak wymianę klo
cków hamulcowych czy napra
w ę  zawieszenia. Zajmuję się 
również wulkanizacją, a także 
auto-kosmetyką, włącznie z pra
niem tapicerki i polerowaniem 
lakieru - mówi Bartosz Klin. 

Zakład mieści się w Słupsku 
przy ul. Kniaziewicza 10. Kon
takt: tel. 782138527.# 
©<g) 

X ^ 3 0  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! 

Zapraszamy d o  wspólnej zabawy! 
Piątek 30 października 

GALERIA PODKOWA 
godz. 15.30-18.30 

J 

m 

podkowa 
» galeria handlowa naszem asto. 

Matematyka pod 
pachę z automatyką 
Słupsk 

W najbliższy piątek w Słup
skim Inkubatorze Technolo
gicznym odbędzie się konfe
rencja „Od matematyki do au
tomatyki". 

Wojciech Frelkhowski 
wojciech.frelichowski@gp24.pl 

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

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

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

10.45-11.30), w którym wezmą 
udział: Mirosław Kamiński, 
prezes PARR SA, dr hab. prof. 
nadzw. Grażyna Kwiecińska 
z Akademii Pomorskiej, dr inż. 
Jacek Czyżewicz z Politechniki 
Gdańskiej, Krzysztof Pióro, pre
zes spółki Plast-Box, Marek 
Rozpędowski, dyrektor Omron 
i Łukasz Szczepkowski z firmy 
KUKA. Panel poprowadzi Ma
rek Łangowski, prezes spółki 
TMALabs. 

Udział w konferencji będzie 
również okazją do zapoznania 
się z najnowszym produktem 
firmy TMA Robots - robotem 
kartezjańskim. To pierwszy se
ryjnie produkowany robot kar-
tezjański w Polsce, który otrzy
mał wyróżnienie w kategorii 
„Narzędzia i oprzyrządowanie 
do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych" podczas tegorocz
nych XIX Międzynarodowych 
Targów Przetwórstwa Two
rzyw Sztucznych i Gumy 
Plastpol20l5. 

Organizatorami konferencji 
są: Słupski Inkubator Techno
logiczny zarządzany przez Po
morską Agencję Rozwoju Re
gionalnego S.A. oraz Operator 
Pracowni Automatyki, Roboty
ki i Systemów Wizyjnych w SIT 
-spółka TMA LABS. S 
©® 

W skrócie 

SEMINAR1UM/WHSZ 
0 kształceniu 
zawodowym 
Wyższa Hanzeatycka Szkoła 
Zarządzania w Słupsku wspól
nie z Urzędem Marszałkow
skim Województwa Pomor
skiego oraz firmą AJ Fabryka 
Mebli Sp. z 0.0. organizuje 
w czwartek seminarium pt.: 
„Kształcenie zawodowe w sy
stemie dualnym inwestycją 
w rozwój gospodarczy regio
nu". 
- Troska o dopływ wykwalifi
kowanych kadr w gospodarce 
jest ważnym elementem pro
rozwojowej polityki społecz
nej - przekonują organizato
rzy. - Jakość pracowników 
oraz ich umiejętności w dużej 
mierze są uzależnione od for
my organizacji kształcenia za
wodowego. 
W tym celu należy rozwijać 
1 promować innowacyjne for
my kształcenia zawodowego 
łączące naukę w ośrodkach 
edukacyjnych i w naturalnych 
warunkach pracy. 
Zainteresowani udziałem w se
minarium proszeni są o prze
słanie maila z imieniem i naz
wiskiem oraz nazwą reprezen
towanej instytucji na adres: 
rektorat@whsz.słupsk.pl 
(NIK) 
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P O S  S k a  ..Przypomnę, że zgodnie z Kodeksem wyborczym media, w szczególności publiczne, powinny zagwarantować 
debatę wszystkich komitetów. Jak widać, kodeks jest przez PKW wybiórczo traktowany". 

Michał Kabaciński ze Zjednoczonej Lewicy, który protestował w Państwowej Komisji Wyborczej 

Rząd już na walizkach 
Marek Suski: To był rząd niespełnionych 

obietnic. Nie było dnia bez wpadek 
# Sławomir Nitras: Rządowi udało się zrealizować 
wszystko, co premier Kopacz obiecała w expose 

Warszawa 

Tomasz Maskota 
"omasz.plaskota@polskapress.pl 

We wtorek odbyło się ostatnie 
posiedzenie rządu Ewy Kopacz. 
Przyjęto na nim projekt ustawy 
0 jednorazowym dodatku dla 
niektórych emerytów i renci
stów. Rząd zdecydował o wdro
żeniu od roku akademickiego 
2016/2017 programu „Studia 
dla wybitnych". 

Poprosiliśmy o ocenę rządu 
polityków i ekspertów. Więk
szość jest zgodna - rząd nie roz
wiązał wielu problemów Pola
ków. 

Ewa Kopacz została zaprzy
siężona na premiera rządu 
PO-PSL 22 września 2014 r., 
po tym jak Donald Tusk zrezyg
nował z pełnienia te j  funkcji  
1 został przewodniczącym Ra
dy Europejskiej. - Donald Tusk 
poszedł do Brukseli po większe 
pieniądze, a w Polsce zostawił 
swoją bliską współpracownicę. 
Zaczęło się od zakopywania 
afery taśmowej, dzięki której 
dowiedzieliśmy się, że rządy 
Tuska to „c..j, d..a i kamieni ku
pa". Kopacz była strażniczką 
tych reform. To był rząd nie
spełnionych obietnic - powie
dział Agencji Informacyjnej 
Polska Press poseł Marek Suski 
(PiS). 

Większość osób, z którymi 
rozmawialiśmy, jest zgodna - to 
był zły rząd. - Rząd nie rozwią
zał żadnego ważnego dla Pola
ków problemu. Żadna instytu
cja publiczna nie funkcjonuje 

dobrze, szczególnie widać to 
w służbie zdrowia, gdzie ludzie 
przez kilka lat muszą czekać 
na operacje. Na przykładzie 
wymiaru sprawiedliwości wi
dać brak poczucia szacunku dla 
Polaków. Ogromnym proble
mem jest gigantyczne zadłuże
nie, jakie zostawia po sobie rząd 
PO-PSL - komentuje dla Agen
cji Informacyjnej Polska Press 
Janusz Szewczak. 

Główny ekonomista SKOK 
zwrócił uwagę, że premier Ko
pacz zapewniała, że w trakcie 
swojej kadencji rozwiąże prob
lemy frankowiczów. Problem 
kredytów w e  frankach dotyczy 
miliona osób i ich rodzin. Jed
nak kiedy pojawił się konflikt 
między frankowiczami a ban
kami, premier stanęła po stro
nie banków. Szewczak popro
szony o wymienienie najwięk-

~ \ r  — r  
Rząd się chwali, 
a tak naprawdę 
nie ma czym się 

chwalić - Stanisław 
Sitarek 

szych kompromitacji rządu Ko
pacz wymienia trzy. - Na pierw
szym miejscu wymieniłbym 
podpisanie pakietu klimatycz
nego, dzięki któremu będziemy 
więcej płacić za energię, a reszt
ki polskiego przemysłu będą 
miało kolosalne kłopoty. 
Na drugim miejscu wymienił
bym otwarcie gazoportu w Świ
noujściu, który nie działa. Trze

• Premier Ewa Kopacz i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak po wtorkowym posiedzeniu 
pożegnali się z rządem 

cia kompromitacja to niezała-
twienie problemów górnictwa 
i oszukiwanie górników, że  
powstanie Nowa Kompania 
Węglowa. Dodałbym jeszcze 
do tego kwestię  uchodźców. 
Polacy nie wiedzą, ilu ich bę
dzie. Nie wiadomo, kto będzie 
ich leczył, kto za to zapłaci 
i gdzie będą mieszkać, bo  nie 
konsultowano tego z samorzą-

darni - mówi dla ATP Szewczak. 
Poseł Marek Suski (PiS), parla
mentarzysta wybrany w tym 
samym okręgu co Ewa Kopacz, 
powiedział AIP: - Nie było dnia 
bez wpadek. 

Negatywnie oceniają rząd 
również rolnicy. - Rząd chwali 
się swoimi działaniami w sferze 
rolnictwa, a tak naprawdę nie 
ma czym się chwalić. Sadowni

cze i rolnicze grupy produ
cenckie mają coraz większe 
problemy, wiele z nich bankru
tuje.  Polskim rolnikom się 
wmawia, że  rząd nie może 
wspierać rolnictwa, bo zabrania 
tego prawo unijne. W Niem
czech nie ma takiego problemu, 
oprócz pomocy unijnej rolnicy 
otrzymują pomoc państwową 
i regionalną. W ubiegłym roku 

przy wycofywaniu jabłek naj
więcej zarobili cwaniacy i kom
binatorzy, a nie producenci ja
błek - powiedział AIP Stanisław 
Sitarek, członek Zarządu Głów
nego Związku Sadowników RP 
i szef Rady Nadzorczej Spół
dzielni Ogrodniczej w Grójcu. 

Pozytywnie ocenia rząd Ko
pacz główny doradca premier 
Ewy Kopacz Sławomir Nitras. 
Zwrócił uwagę, że rząd działał 
w trudnych warunkach, w cza
sie permanentnej kampanii 
wyborczej, najpierw była kam
pania prezydencka, później  
praktycznie od razu rozpoczę
ła się kampania parlamentar
na. - Rządowi premier Ewy 
Kopacz udało się zrealizować 
to wszystko, co zostało przed
stawione w expose. Rząd zbu
dował zupełnie nowy system 
udzielania pomocy społecz
nej. Nie rozdawanie pieniędzy, 
ale prawdziwą politykę spo
łeczną. Wzrosła j e j  jakość. 
Wydłużyliśmy urlopy macie
rzyńskie, zwiększyła się po
moc dla osób starszych. Uwa
żam, że rząd Ewy Kopacz wy
jątkowo konsekwentnie zrea
lizował wszystkie zapowiedzi 
pani premier wygłoszone 
w expose.  Rząd zrealizował 
program restrukturyzacji gór
nictwa, zakończył proces pol
skiego uniezależnienia energe
tycznego od dostawców ze  
Wschodu, wyprowadził Polskę 
z procedury nadmiernego de
ficytu,  przedstawił i konse
kwentnie realizował krajowe 
plany budowy dróg i autostrad 
oraz plan kolejowy - skomen
tował dla AIP Nitras. • ©® 

Prowokacja w kampanii? To się sprzedaje w mediach 
Warszawa 

Happeningi z trąbką są atrak
cyjne dla mediów-uważają 
politycy partii KORWIN. - Po
ważne rzeczy się nie sprzedają 
-alarmują 

Marcin Dobski 
marcin.dobski@polskapress.pl 

Gdy mówimy merytorycznie, 
media tego nie pokazują, gdy 
urządzamy happening, poka
zują go wszyscy - taka jest pu
enta wtorkowego spotkania 

z dziennikarzami przedstawi
cieli partii KORWiN. 

Trąbka jako 
argument 
„Wuwuzela jako argument"  
- tak brzmiało hasło, które na
wiązywało do  happeningu, 
który urządził Piotr Brycz-
kowski, sekretarz generalny tej 
partii. Ostatnio podczas kon
ferencji prasowej .Nowoczes
ne j  Bryczkowski ją zakłócał, 
trąbiąc. - Nasza prowokacja 
polegała na  tym, że  pan 
Bryczkowski przyszedł nie 
na swoją  konferencję, ale 

na  konferencję Ryszarda 
Petru. Miał nic nie mówić, miał 
zakazane cokolwiek mówić, 
po prostu trąbił - tłumaczył Ja
nusz  Korwin-Mikke, jedno
cześnie ubolewając, że mery
toryczne wystąpienia Brycz-
kowskiego nie przebiły s ię  
w mediach. 

- Prawie wszystkie telewi
zje to wtedy pokazały. Gdy ktoś 
mówi z sensem, nikt tego nie 
pokazuje i przeciwko temu 
protestujemy - dodawał lider* 
partii. 

Natomiast lider podwar
szawskiej  listy ugrupowania 

mówił, że  partie mają różny 
dostęp do  mediów z niejas
nych przyczyn. - W ostatnim 
tygodniu września poświęco
no nam w TVP 2 dokładnie sie
dem sekund, podczas gdy No
woczesnej RP ponad 16 minut. 

Gdy ktoś mówi 
z sensem, nikt tego 

nie pokazuje 
i przeciw temu 
protestujemy 

Dysproporcja jest ogromna. To 
sprawia, że media publiczne 
promują jedne ugrupowania, 
a drugie pomijają - mówił 
Bryczkowski. 

Poziom debaty zależy 
od poziomu mediów? 
Drugim celem happeningu by
ło pokazanie poziomu debaty 
publicznej. - Happening z trąb
ką pokazały wszystkie media 
publiczne, praktycznie 
wszystkie portale internetowe, 
w TVN byliśmy ogrywani cały 
dzień. Tego samego dnia zor
ganizowaliśmy dwie meryto

ryczne konferencje, których 
w ogóle nie pokazano - powie
dział Bryczkowski. 

- Polacy chcieliby właśnie 
na takiej trąbce zagrać, żeby 
zagłuszyć polityków, którzy 
najczęściej po prostu kłamią 
- przekonywał natomiast po
seł tej partii Tomasz Górski. 

Na koniec konferencji mło-
dzieżówka partii KORWiN za
trąbiła na wuwuzelach. - Teraz 
możemy być pewni, że konfe
rencja zostanie pokazana 
w mediach - mówił z uśmie
chem Korwin-Mikke. • 
©® 
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Terroryści po stworzeniu przyczółka w Syrii planują ekspansję oraz destabilizację całych regionów 

- prezydent Rosji Władimir Putin 
Świat 

W skrócie 

DAMASZEK 

45 ofiar rosyjskich nalotów w Syrii. Wśród 
zabitych są również cywile 

Syryjskie Obserwatorium 
Praw Człowieka podało, że 
w wyniku poniedziałkowych 
nalotów Rosji na kontrolowa
ne przez opozycję obszary 
w prowincji Latakia na pół
nocnym zachodzie Syrii zgi
nęło co najmniej 45 osób. Jak 
przekonują przedstawiciele 
organizacji, wśród zabitych 
znajdują się również cywile. 
Kilkadziesiąt kolejnych osób 

' * :2 zostało rannych. Ofiarą padł 
> W Syrii ginie coraz więcej też  dowódca rebeliantów, 
niewinnych cywili AIP 

PARYŻ 

Marinę Le Pen stanęła 
przed sądem 
Liderka prawicowej partii 
Front Narodowy Marinę Le 
Pen stanęła we  wtorek 
przed sądem w Paryżu - poda
je  stacja BBC. Będzie się ona 
tłumaczyć z kontrowersyjnej 
wypowiedzi sprzed pięciu lat. 
Zachowanie muzułmanów, 
którzy codziennie blokowali 
ulice Paryża i odprawiali tam 
głośne modły, zostały wów
czas porównane przez polityk 
do okupacji hitlerowskiej. 
AIP 

MEKSYK 

Susza odkryła kościół 
sprzed450 lat 
W meksykańskim stanie 
Chiapas dokonano niezwykłe
go znaleziska. Rekordowo ni
ski stan wód odsłonił ruiny 
XVl-wiecznego kościoła. 
Świątynia w miejscowości 
Quechula, która znajdowała 
się pod wodą od 1966 r. zosta
ła wzniesiona przez hiszpań
skich kolonistów. W XVIII w. 
przez epidemie panujące 
w tym regionie porzucono bu
dynek. AIP 

Tajemnicza śmierć 
byłej dziennikarki BBC 
Na lotnisku Ataturk w Stam
bule znaleziono ciało byłej 
dziennikarki BBC. Policja ture
cka twierdzi, że 50-letnia 
Jacqueline Anne Sutton po
pełniła samobójstwo, bo spóź
niła się na kolejny samolot. 
Zdaniem jej przyjaciół ta wer
sja jest nieprawdopodobna. 
Kobieta leciała do Iraku, 
do miasta Irbil, by uczestni
czyć w projekcie o przeciw
działaniu przemocy. AIP 

DEOff 
Masowe protesty 
po gwałcie dziecka 
Mieszkańcy Delhi po raz kolej
ny protestowali na ulicach 
miasta przeciwko władzom, 
które - zdaniem manifestan
tów - nie walczą z przemocą 
seksualną w kraju. Tym razem 
powodem protestu było 
aresztowanie dwóch chłop
ców - 16-latka i 17-latka. Po
stawiono im zarzut uprowa
dzenia i zgwałcenia 2,5-letniej 
dziewczynki, która zaginęła 
wcześniej w zachodniej części 
stolicy. AIP 

WASZYNGTON 

Do Ziemi zbliża się 
ogromna asteroida 
Ogromna asteroida zbliży się 
do Ziemi podczas najbliższego 
Halloween. Ostatnim razem * 
ciało niebieskie o podobnych 
rozmiarach znajdowało się 
w pobliżu naszej planety 
w 2006 r. Następna taka sytu
acja ma mieć miejsce dopiero 
w 2027 r. Naukowcy z NASA 
przekonują jednak, że asteroi
da nazwana 2015 TB145 nie 
stwarza dla nas żadnego za
grożenia. AIP 

DREZNO 

Demonstracje przeciw 
uchodźcom i za nimi 
W Dreźnie doszło do zamie
szek między zwolennikami 
antyimigranckiego ruchu 
Pegida a uczestnikami kontr
demonstracji. Jeden z sympa
tyków Pegidy został ciężko 
ranny. Według różnych sza
cunków w protestach brało 
udział łącznie około 30 tys. 
osób. Policja poinformowała, 
że demonstranci zaatakowali 
siebie nawzajem oraz funkcjo
nariuszy. AIP 

Uchodźcy w "kotle", a 
Turcja nie pomaga UE 

Fala migrantów zmierzająca do Europy zmniejszyła się, wciąż 
jednak tysiące ryzykują życiem, by się do niej dostać 

Sylwia Artak 
s.arlak@polskatimes.pl 

Fala uchodźców ciągnących 
do Europy nie jest już tak wiel
ka jak kilka tygodni temu. Ale 
wciąż nie brakuje tych, którzy 
desperacko starają się dostać 
do wymarzonego celu. Nie 
sprzyjają im pogoda oraz barie
ry powstające na granicach 
oraz nieprzychylna postawa 
wobec tych ludzi wielu euro
pejskich stolic. 

Granica serbsko-chorwa-
cka. Zdesperowani uchodźcy 
spędzili noc z poniedziałku 
na wtorek w błocie, zziębnię
ci, mokrzy i głodni. Te kosz
marne warunki, w jakich przy
szło żyć uciekinierom, głów
nie z Syrii, sprawiły, że władze 
Słowenii ulitowały się nad ni
mi, pozwoliły wjechać do kra
j u  5 tys.  ludzi, choć dzień 
wcześniej zarzekały się, że 
wpuszczą tylko 2,5 tys.  
uchodźców. Prawdopodobnie 
z tych samych co Słowenia po
wodów otworzyła dla uchodź
ców granice z Serbią Chorwa
cja, wpuszczając do siebie kil
ka tysięcy imigrantów. 

W wywiadzie dla CNBC 
chorwacka prezydent Kolinda 
Grabar-Kitarovic przyznała, że 
kryzys uchodźców przerósł 
możliwości Europy. Dodała 
ona, że Chorwacja też myśli 

Sytuacja na Bałkanach staje się coraz bardziej dramatyczna. Coraz więcej imigrantów narzeka 
na ciężkie warunki. Głodni i zziębnięci oczekują dalszej podróży 

o budowie zapór na swoich 
granicach, by tak jak Węgry za
trzymać kolejne fale cudzo
ziemców. 

- Każdy kraj dba o bezpie
czeństwo swoich granic. Nie 
patrzę na ogrodzenie posta
wione przez Węgry jako na akt 
złej woli, prawda jest, że opa
nowanie tej ludzkiej fali stało 
się bardzo trudne, ten problem 
wymyka się spod kontroli 
- mówiła Kolinda Grabar-Kita-
rovic. 

Od kiedy Węgry zamknęły 
granice z Chorwacją, Zagrzeb 

kieruje imigrantów do Słowe
nii. W piątek wieczorem Sło
wenia zawiesiła komunikację 
z Chorwacją. Na granicę serb-
sko-chorwacką wysłano kolej
nych policjantów i wojsko. 

Klucz do rozwiązania tego 
kryzysu jest w rękach Turcji. 
Jak podaje „The Times", pod
czas spotkania z niemiecką 
kanclerz Angelą Merkel ture
cki premier Ahmet Davutoglu 
odrzucił propozycję UE oferu
jącej Ankarze 3 mld euro w za
mian za powstrzymanie syryj
skich uciekinierów, którzy 

przebywają w obozach dla 
uchodźców na terenie Turcji 
i stąd ruszają do Europy. 

Poza pomocą finansową 
Bruksela nęci też Turcję obiet
nicą zniesienia wiz obywate
lom tego kraju do strefy Schen
gen (tylko nie do Wielkiej Bry 
tanii) od połowy przyszłego ro
ku. Wreszcie kusi się Turcję 
przyśpieszeniem rozmów 
w sprawie akcesji tego kraju 
do EU. W Ankarze już pojawi
ły się głosy, że kraj ten mógłby 
stać się częścią Wspólnoty 
w 2023 r. • 

Pistorius wolny, ale wkrótce może trafić za kraty 
Pretoria 

Oskarżony o morderstwo 
przyjaciółki Oscar Pistorius 
wyszedł z więzienia. Wkrótce 
jednak znów stanie przed są
dem i być może wróci za kraty 

Sylwia Arlak 
s.arlak@polskatimes.pl 

Najsłynniejszy niepełnospraw
ny biegacz Oscar Pistorius 
opuścił więzienie w poniedzia
łek wieczorem i resztę kary od
będzie w domu - podaje stacja 
BBC. Sportowca w ubiegłym ro

ku skazano na pięć lat pozba
wienia wolności za nieumyślne 
spowodowanie śmierci swojej 
dziewczyny. 

21 października 2014 r. 
Pistorius usłyszał w sądzie wy
rok pięciu lat pozbawienia wol
ności. Mury zakładu karnego 
opuszcza jednak po niespełna 
roku. Jak podał rzecznik wię
zienia Kgosi Mampuru II, 28-
-latka zwolniono dzień wcześ
niej, niż zakładano. 

Resztę wyroku spędzi w luk
susowej wilii swojego wuja  
w Pretorii. Pistorius musiał też 
zobowiązać się do wykonywa
nia co pewien czas prac spo

łecznych, a także poddać się 
kuracji psychologicznej. Jak 
mówią jego bliscy, jest mało 
prawdopodobne, aby wrócił 
do sportu. 

17 sierpnia południowoafry
kańska prokuratura złożyła 
apelację od wyroku. Jak argu
mentowano, Pistorius popełnił 
zbrodnię z premedytacją. 
Przy takiej kwalifikacji czynu 
mężczyznę skazano by  na co 
najmniej 15 lat pozbawienia 
wolności. Sprawa będzie rozpa
trywana przez naczelny sąd 
apelacyjny 3 listopada. Nie 
można wykluczyć, że luksuso
w e  warunki aresztu domowe-

go ponownie zamieni na wię
zienie. 

W październiku 2014 r. 
Oscar Pistorius wielokrotny 
medalista paraolimpijski zo
stał skazany na pięć lat pozba 
wienia wolności. Pistorius tłu
maczył się, że strzelał do swo
je j  dziewczyny Reevy Steen 
kamp omyłkowo, biorąc ją 
za włamywacza, który miał 
wtargnął do jego willi. Sąd nie 
dał temu wiary. W RPA po od
byciu jednej szóstej kary i do
brym sprawowaniu więzień 
może się ubiegać o zwolnienie. 
Resztę kary odbywa pod nad
zorem. I tak się stało. # 
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Region Dyżur reportera 
Sylwia Lis 
59 848 8124 (w godz. 9.00-17.00) 
sylwia.lis@gp24.pl 

W skrócie 

Są podejrzenia, 
że psa zakatowano 

Martwy pies od kilku dni leży na łące. Być może został zabity 

Lębork 

Sylwia Lis 
sylwia.lis@polskapress.pl 

Otrzymaliśmy bulwersuj ącą in
formację o prawdopodobnym 
brutalnym zakatowaniu psa 
na śmierć. Na forum interneto
wym pojawiły się zdjęcia ze 
szczegółowym opisem. 

- Martwy pies, oto co mnie 
spotkało na  spacerze na łące 
koło Betlejem - pisze 
internauta. - Fakt zgłoszony zo
stał na policję o godz. 17, 
po godz. 18 pojechałam drugi 
raz i zero reakcji, pies nadal tam 
leżał, może ktoś pozna tego 
psa? Obok leżą szelki lub coś 
w tym rodzaju, wydaje mi się, 
że to nie jest naturalny zgon, 
widać ślady ciągnięcia tego psa 
i ślad kół auta, może quada, ła
py przednie i tylne ma razem. 

Policja tylko częściowo po
twierdza zdarzenie. 

- W poniedziałek około go
dziny 17 otrzymaliśmy zgłosze
nie o znalezieniu martwego psa 
przy drodze nr 6 - mówi Daniel 
Pańczyszyn, rzecznik prasowy 
lęborskiej policji. - Dyżurny po
wiadomił o tym firmę zajmują
cą się zbieraniem martwych 
zwierząt. Jeżeli osoba zgłasza
jąca problem do gazety ma wąt
pliwości co do przyczyny zgo
nu psa, ma jakiekolwiek podej
rzenia, że doszło do przestęp
stwa, bardzo prosimy o kontakt 
z nami. Chcielibyśmy, aby ta 
osoba złożyła oficjalne zgłosze-

#» Pies leży w tym miejscu od kilku dni. Czytelniczka twierdzi, że ktoś mógł przyczynić się do śmierci 
zwierzęcia 

nie. Dopiero wówczas będzie
my mogli zająć się sprawą. 

Okazało się, że na miejsce 
nie został wysłany patrol, któ
ry wstępnie mógłby sprawdzić, 

Od kilku dni 
na obrzeżach 

Lęborka 
leży martwy 

pies 

co stało się ze zwierzęciem. 
Szczegółowe pytania w tej spra
wie  skierowaliśmy do lębor
skiej komendy policji. Odpo
wiedzi jeszcze nie dostaliśmy. 

Zadzwoniliśmy też do Sła
womira Twardziaka z firmy Ba
jer, który obsługuje gminy No
w a  Wieś Lęborska i Cewice 
w zakresie wyłapywania psów 
i usuwania martwych zwierząt. 
Lębork obsługują inne firmy. 

- Nie wiem, kto powinien za
brać to zwierzę - mówi Twar-
dziak. - Nie mam mapek w gło

wie, nie wiem, gdzie są grani
ce. Czekam na zgłoszenie 
od gminy. Kiedy będzie taki te
lefon, pojedziemy na miejsce. 

- Nikt się nim nie zaintereso
wał - mówi Agnieszka Śpiewak, 
wolontariuszka Animals. - Po
wiadomię o tym policję. 

Sprawą zainteresowaliśmy 
Witolda Namyślaka, burmistrza 
Lęborka. Zainterweniował nie
mal natychmiast. - Zaraz 
na miejsce wyślę straż miejską 
-mówi burmistrz. 

Do sprawy wrócimy. # ©® 

Bez problemu 
śmigają 
w Internecie 
Lębork 

85 zestawów komputero
wych do2020roku zostanie 
w domach lęborczan. Podsu
mowano unijny projekt prze
ciw wykluczeniu. 

Sylwia Lis 
sylwia.lis@gp24.pl 

W sali konferencyjnej Stacji 
Kultura im. Stefana Fikusa od
była się konferencja zamykają
ca projekt pn. „e - Lębork - prze
ciwdziałanie wykluczeniu cy
frowemu na terenie gminy 
Lębork", współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ra
mach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Alicja Zajączkowska, asy
stent burmistrza, wraz z zespo
łem projektowym podsumo
wała półtoraroczną współpra
cę z beneficjentami projektu 

i omówiła zasady dalszego 
udziału w projekcie aż do 2020 
roku. 

- W projekcie podjęliśmy 
działania wspierające osoby za
grożone wykluczeniem cyfro
wym, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież z dobrymi wy
nikami w nauce - mówi Alicja 
Zajączkowska. - Beneficjentom 
projektu zapewniliśmy dostęp 
do Internetu oraz zainstalowa
liśmy 85 zestawów komputero
wych. 

Projekt realizowany jest 
od maja 2014 do 31 grudnia 2015 
roku plus 5 lat, czyli do 2020 ro
ku. 

Budżet to 855.700,00 zł, 
w tym 85 proc. dofinansowanie 
z Unii Europejskiej - 727.345,00 
zł oraz 15 proc. dofinansowanie 
z budżetu państwa 128.355,00 
zł. - Dzięki takim projektom 
mam swój komputer w domu -
mówi jedna z uczestniczek pro
jektu.# 

• Podsumowanie unijnego projektu w Stacji Kultura 
w Lęborku 

Kontrola prac przy brzegach w Łebie 
• W  Łebie odbyło się 

spotkanie, w którym 
uczestniczyli: przedsta
wiciele Urzędu Mors
kiego ze Słupska, bur
mistrz Łeby Andrzej 
Strzechmiński, senator 
RP Kazimierz Kleina, 
starosta powiatu 
lęborskiego Teresa 
Ossowska-Szara oraz 
radni Łeby z Dorotą 
Pyć, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwo
ju. Mówiono o ochronie 
brzegów morskich 
na wysokości Łeby, 
Rowów i Ustki, (zida) 

ŁEBA/BIBLIOTEKA 

Trudne pytania 
o przesiedlenia 
Przesiedlenia, osiedlenia i de
portacje Polaków w XX wieku 
oraz szczególna polityka osad
nictwa na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych po n wojnie 
światowej, a więc i w Łebie -
to temat wykładu historyka 
prof. Zenona Romanowa. 
Spotkanie odbędzie się 26 
października w bibliotece 
miejskiej w Łebie, godz. 17. 
(ZIDA) 

DRETYŃ/Z POLICJI 
Za szybko na mokrej 
drodze 
W Dretyniu kierujący 
passatem na łuku drogi nie 
dostosował prędkości do wa
runków drogowych, stracił 
panowanie i wjechał do rowu. 
Kierujący był trzeźwy. 
(INIC) 

WOŁCZA WIELKA/Z POLICJI 
Na rowerze 
wydmuchał promil 
W Wołczy Wielkiej zatrzyma
no pijanego rowerzystę. Wyd
muchał promil alkoholu. Gro
zi mu areszt lub grzywna. 
(ZIDA) y 
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Młodzi pojadą 
na wakacje 
na Białoruś 

ftommlUiHjtms* 

Wymiana młodzieży z gminą 
Skidel w obwodzie 
grodzieńskim na Białorusi roz
pocznie się latem 2016 roku. 
Umowa już została zawarta. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Umowę dotyczącą wymiany 
młodzieży szkolnej zawar
li przedstawiciele gminy 
Kobylnica, którzy niedawno 
odwiedzili zaprzyjaźnioną gmi
nę na Białorusi. 

- Byliśmy tam na jubileuszu 
miasta Skidel, które w paździer
niku obchodziło 508. rocznicę 
jego założenia. Z tą gminą 
współpracujemy już prawie 
dwa lata. Teraz umowę współ
pracy przedłużyliśmy. Określi
liśmy także zasady letniej wy
miany młodzieży - mówi wójt 
Kobylnicy Leszek Kuliński. 

Na mocy umowy 25-, 30-
-osobowe grupy młodzieży 
z Kobylnicy pojadą na Białoruś, 

a młodzi Białorusini będą wy
poczywać w gminie Kobylnica. 

- Władze białoruskie umoż
liwiły nam wycieczkę śladami 
Elizy Orzeszkowej. Byliśmy 
w miejscowości jej  urodzenia 
i na jej  grobie. Odwiedziliśmy 
także znaną z „Nad Niemnem" 
miejscowość Bohatyrowicze, 
widzieliśmy słynny grób Jana 
i Cecylii oraz grób powstańców 
styczniowych. Teraz chcemy, 
aby nasza młodzież także od
była tę patriotyczną wycieczkę 
- zapowiada wójt Kuliński. 

Podczas pobytu w gminie 
Skidel delegacja z Kobylnicy 
spotkała się także z miejscowy
mi Polakami, którzy żyją bied
nie, ale cieszą się, że na Biało
rusi nie ma wojny. 

- Z miejscową opozycją ofi
cjalnie nie mieliśmy okazji się 
spotkać, ale Białorusini wie
dzieli, że jesteśmy, i gdyby 
chcieli, to moglibyśmy z nimi 
porozmawiać - dodaje wójt 
Kuliński. Z wójtem na Białoru
si przebywali dwaj  przedsię
biorcy z Kobylnicy. • 

Na jeziorze będzie 
zakaz dla silników 

Wszystko wskazuje na to, 
że na jeziorze Głębokie 
w Świeszynie ponownie bę
dzie obowiązywał zakaz uży
wania silników spalinowych. 

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@polskapress.pl 

Burmistrz Miastka proponuje 
radnym ponowne wprowadze
nie zakazu używania na akwe
nie łodzi i skuterów napędza
nych silnikami spalinowymi. 
Formalnie zakaz musi wprowa
dzić Rada Powiatu Bytow-
skiego, bo to jej kompetencja, 
ale praktyka jest taka, że decy
duje wola gminy. 

- Konieczność wprowadze
nia ograniczenia używania jed
nostek pływających napędza
nych silnikami spalinowymi 
wynika z rozwoju ruchu tury
stycznego i ochrony przyrody, 
a także jest pokłosiem licznych 
skarg mieszkańców miejsco
wości Świeszyno oraz osób tam 
wypoczywających. Dotyczyły 
one zakłócania ciszy i spokoju 
przez poruszające się po jezio
rze jednostki pływające z silni
kami spalinowymi, których 
właściciele nie dość, że niejed-

nokrotnie stwarzają zagrożenie 
dla osób kąpiących się, to jesz
cze nie przestrzegają ogólnych 
norm społecznych - napisał 

^ do  radnych burmistrz Miastka. 
Jednostki z silnikami spali

nowymi będą mogły używać 
tylko m.in. policja, straż pożar
na, straż rybacka. Burmistrz 
chce umożliwić korzystanie 
z akwenu właścicielom jedno
stek wyposażonych w silniki 
elektryczne. Raz, że nie robią 
tyle hałasu. Dwa, że nie stano
wią zagrożenia dla środowiska 
naturalnego. 

Dodajmy, że naszym zda
niem o zmianie stanowiska 
burmistrza w tej sprawie zde
cydowały wyłącznie protesty 
mieszkańców Świeszyna i tury
stów. Zgoda na silniki elektrycz
ne wynika z tego, że gmina do
stała unijną dotację na wybu
dowanie m.in. slipu dla łodzi. 
Chodzi o tym, aby nie musiała 
jej zwracać. • ©® 

W przyszłym 
sezonie na jeziorze 

Głębokie 
nie będzie już 

łodzi spalinowych 

Zrobili świąteczne 
szopki z siana 

Mieszkańcy gminy Słupsk i Damnica wykonali szopki 
bożonarodzeniowe z siana. Pracowali pod kierunkiem artysty 

Nie doszło do debaty między Jerzym Barzowskim 
a senatorem Romanem Zaborowskim 

O p i J j t  

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Warsztaty, podczas których 
tworzono z siana postaci 
z szopki, poprowadził Andrzej 
Wrzecionko, znany już w świe
cie artysta z Podkarpacia. 
W minioną sobotę w świetlicy 
wiejskiej w Lubuczewie odby
ło się ich podsumowanie. 

Podczas niego mieszkańcy 
gminy Słupsk mogli zobaczyć, 
co można zrobić przy pomocy 
opracowanej przez Wrzecionkę 
techniki wykonywania sznu
rów z siana, a następnie łącze
nia ich w figury. 

W powiecie słupskim zaję
cia warsztatowe odbywały się 
w dwóch kilkunastoosobo
wych grupach. Rozpoczęły się 
6 października z inicjatywy Ma
rii Łuczka-Furmanek, sołtysa 
wsi Wiklino. 

Do udziału w nich zgłosiły 
się dwa współpracujące ze so
bą ośrodki kultury: Centrum 
Kultury i Biblioteka Publiczna 
Gminy Słupsk oraz Centrum 
Kultury w Damnicy. 

- Codziennie warsztaty 
trwały minimum trzy godziny 
w każdej świetlicy. Prace rozpo-

W podsumowaniu warsztatów uczestniczyli m.in. wójt Barbara Dykier, sołtys Maria Łuczka-
-Firmanek, aktor Grzegorz Gurłacz i Andrzej Wrzecionko (pierwszy z prawej) 

częliśmy od zrobienia tzw. 
sznurów z siana, z których 
zszywaliśmy postaci, a zwie
rzęta wyklejaliśmy sianem. 
Na warsztatach powstało 21 go
towych prac wielkości około 70 
cm. W Wiklinie spotykali się 
mieszkańcy z terenu gminy 
(Wiklino, Kukowo, Wrzeście, 
Lubuczewo, Karżcino, Głobino, 
Redzikowo) - mówi inicjatorka 

warsztatów Maria Łuczka-Fur
manek. - Na początku przy tej 
pracy było mnóstwo bałaganu, 
ale z chaosu wyłoniły się nie
powtarzalne figury. 

Efekty prac ludzi zaangażo
wanych w ten projekt będzie 
można zobaczyć w grudniu, 
przed świętami Bożego Naro
dzenia. Damnicka szopka bę
dzie postawiona naprzeciwko 

kościoła, przy budynku Cen
trum Edukacji i Kultury 
w Damnicy, a szopka z Wiklina 
- w kościele parafialnym w e  
Wrześciu. • 
©® 

a Więcej na naszej stronie 
Więcej o warsztatach z sianem 
czytaj na: 
www.gp24.pl 

Jerzy Barzowski z PiS. kandy
dat na posła, uważa, że sena
tor Roman Zaborowski z PO 
boi się z nim debatować. Se
nator zaprzecza. 

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@polskapress.pl 

Jerzy Barzowski zorganizował 
wczoraj konferencję prasową, 
na której stwierdził, że senator 
Roman Zaborowski, lider Plat
formy Obywatelskiej w Byto
wie, boi się z nim debatować. 

- Wystosowałem zaprosze
nie do senatora, aby zorganizo
wać debatę na temat spraw 
istotnych dla powiatu 
bytowskiego. Jak lider z lide
rem. Niestety, senator boi się ze 
mną debatować - mówi Jerzy 
Barzowski, który z listy PiS 

# Jerzy Barzowski i Roman Zaborowski nie 
aby rozmawiać o istotnych sprawach powiatu 

ubiega się o mandat posła (R. 
Zaborowski ponownie kandy
duje do Senatu). 

Senator R. Zaborowski mó
wi, że po propozycji J. Barzow-
skiego wyraził wolę odbycia de-

baty w składzie rozszerzonym: 
dwaj kandydaci do Sejmu: J K  
rzy Barzowski - Jerzy Lewi-
-Kiedrowski oraz dwaj kandy
daci do Senatu: Waldemar 
Bonkowski - Roman Zaborow

ski. - Zasugerowałem również, 
że ten skład może być jeszcze 
bardziej rozszerzony - oznajmia 
R. Zaborowski. - J. Barzowski 
upierał się przy debacie tylko ze 
mną. Odpowiedziałem kilka
krotnie, że wyrażam zgodę 
na debatę w składzie rozszerzo
nym. 

- To miała być debata lokal
na, dotycząca powiatu bytow-
skiego, a pan Bonkowski jest 
spoza niego - ripostuje 
Barzowski. 

R. Zaborowski uważa, że 
J. Barzowski nie po raz pierw
szy ucieka się do insynuacji, 
mając na myśli hasło konferen
cji, które brzmiało: „Dlaczego 
R. Zaborowski boi się debaty? 
- podamy niewygodne fakty" 

- W związku z powyższym 
)brze, że do debaty nie 
- komentuje senator 

< 
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dodatek reklamowy 

Zdjęcie, winda i baldachim 
nad grobem to już standard 
Trendy dotyczą wszelkich sfer naszego życia. Również 
pożegnań - sposobu i charakteru pochówków 

adal najwięcej organizu
jemy pochówków trady
cyjnych. Jednak odkąd 

w Słupsku działa spopielarnia, 
spopielanie stało się bardzo po
pularne - przyznaje Jadwiga Kra-
mek, szefowa Zakładu Pogrze
bowego Hermes w Słupsku. -
Przed każdym spopieleniem ro
dzina także ma szansę pożeg
nać zmarłą osobę, a pochowa
nie urny z prochami jest dla wie
lu osób sposobem, by np. móc 
wszystkich bliskich zmarłych 
odwiedzać na jednym cmenta
rzu, często przy jednym grobow
cu. Tym bardziej, że słupszczanie 
mają ogromny sentyment do na-

szego pięknego Starego Cmen
tarza. 

Charakter pochówków zmie
nił się na przestrzeni ostatnich 
lat. Dziś winda i baldachim 
nad grobem, zielona trawa wo
kół, krzesła dla żałobników, miej
sce na zdjęcie zmarłego, to już 
standard. 

- Zauważyłam też, że odcho
dzi się od czerni przy ubieraniu 
zmarłych. Mężczyzn nadal cho
wa się w ciemnych garniturach, 
ale panie coraz częściej w jas
nych, choć stonowanych ubra
niach - mówi Jadwiga Kramek. -
Bywa, że bliscy sugerują też jaki 
makijaż ma mieć w ostatniej dro

dze zmarła, albo aby pomalować 
jej paznokcie na jej ulubiony ko
lor. Każdą taką prośbę rozumie
my i szanujemy. 

Często też zdarza się, że 
do trumny bliscy wkładają coś 
na ostatnią drogę - niedokończo
ną paczkę papierosów, kamień 
komuś, kto był rolnikiem, lub... 
małą buteleczkę z alkoholem. 

Pogrzeb bliskiej osoby to 
zawsze trudne doświadczenie 
dla rodziny. Dziś na szczęście 
większość formalności można 
zlecić biurom pogrzebowym, 
które z pełnym szacunkiem 
spełniają życzenia klientów, 
(nik) 

Czas na jesienne 
chryzantemy 
Z myślą o Wszystkich Świętych już można kupić 
chryzantemy. To kwiaty, które długo mogą cieszyć oko 

nie miały za sucho. Z podlewa
niem też trzeba uważać. 

Natomiast, gdy rozwinięte 
kwiaty już zaniesiemy na groby, 
to jeśli nie będzie silnych przym
rozków, mogą one zdobić je 
przez ponad miesiąc, a nawet 
półtora. Ogrodnicy nauczeni do
świadczeniem zapewniają, 
że kwiaty będą piękne i mają 
szansę zachować swoje barwy 
tak długo, dopóki temperatury 
nie spadną poniżej pięciu stopni 
Celsjusza. 
(nik) 

hryzantemy zwane 
również złocienia
mi, są popularnymi 
kwiatami kwitnący
mi od jesieni aż 

do nadejścia pierwszych mro
zów. Już teraz można cieszyć się 
ich widokiem: krzewów o drob
nych, albo dużych kwiatach, ni
skich lub wysokich, a w dodatku 
w wielu barwach. 

W Polsce chryzantemy to naj
popularniejsze kwiaty stawiane 
na grobach bliskich zmarłych 
z okazji dnia Wszystkich Świę

tych. Ogrodnicy przyznają, że 
z ich kupnem nie trzeba zwlekać. 
Można jej nabyć już teraz, by za
nim zaniesiemy je na cmentarz, 
nacieszyć się ich urokiem. Chry
zantemy w donicach śmiało 
można trzymać w ogródkach 
i na balkonach. Jednak, by były 
piękne jak najdłużej, najlepiej by 
stały w miejscach, gdzie nie za
leje ich woda. 

Jeżeli temperatura za oknem 
utrzyma się taka jak teraz, nie 
trzeba nawet okrywać ich włók
niną. Należy jednak pilnować, by 

CHRYZANTEMY 
doniczkowe, cięte - duży wybór 

STROIKI 
z kwiatów żywych i sztucznych 

poleca 
GOSPODARSTWO OGRODNICZE JAN KUS 

EKLAMA KQ15000080K 
Chcesz zlecić nekrolog 

l u b  kondolencje? 
Biuro Ogłoszeń „Głos Pomorza" 

ul. Henryka Pobożnego 19 
czynne pon- pt 8.00-16.00 

tel. 59/848-81-03 
fax 59/848-81-56 

Biuro Ogłoszeń „Głos Pomorza" 
al. Sienkiewicza 20 

tel/fax 59/842-66-08 

Zakład Pogrzebowy 
„HERMES" 

ul. Obrońców Wybrzeża 1 

D u ż y  w y b ó r  

c a ^ o c o c o w c  

:e 59 842 84 95 
<or- 604 434 4 4 1  

b iii ro-S harmes.org.pl 
z .p.hermes#wp.pi  

# 
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Chryzantema 
średniokwiatowa 
"time" ^ Chryzantema drobnokwiatowa 

. y 3 kolorowa 

E.LECLERC JEST PARTNEREM 
DOSTAWCÓW LOKALNYCH. 

NASZE CHRYZANTEMY POCHODZĄ 
Z BOLESŁAWIC ORAZ ZE SŁUPSKA 

Chryzantema 
wielokwiatowa 

5 głów 

PROMOCJE 
Chryzantema drobnokwiatowa 

Znicz KACPEREK 
czas palenia 24h, „AREK 

PROMOCJE 

Oferta ważna 

od 20.10.2015 do 26.10.2015r. 

www.e-leclerc.pl 

REKLAMA K035005351A 
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Głos Dziennik Pomorza 

Środa, 21 października 2015 

Nasze dobre 284 firmy wzięły dotychczas udział we wszystkich edycjach plebiscytu Nasze 
Dobre z Pomorza. W tym czasie kapituła przyznała 23 znaki jakości, Czytel
nicy oddali na swoich faworytów ok. 100 tys. głosów. 

Głosujemy na produkty 
# Trwa drugi etap plebiscytu Nasze Dobre z Pomorza - głosowanie na najlepsze produkty, usługi, 
imprezy. Wybierzcie swoich faworytów. 

Plebiscyt 

Piotr Jasma 
piotr.jasina@polskapress.pl 

To właśnie czytelnicy i inter
nauci 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 t e  
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, 

Pmrnemy 

Patron medialny 

Fatr«ł honorowi 

S!_ 
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^ 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
w e  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
n e  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. • 
©® 

WJEDNEJ DRUŻYNIE 

ING WILKI MORSKIE 

nasze DOBRE 

'Szczetm 
KING 

Zapraszamy 2.U 
Jm 4godz.-l8.pO namęcz 
King Wilki "Morski? 

r r e ą s o p o ,  

Szybki; pfostv montaż 
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S przyjazny środowisku 
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budynków sakralnych * 
budynków mieszkalnych • 
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Dbałość o najwyższą jakość 
# Firma Bard, nasz rodzimy producent słodyczy z Warnic nieopodal Stargardu, do konkursu zgłosiła 
śliwkę w trzech odsłonach. 

wiórków kokosowych - pod
kreśla dyrektorka. Wszystkie 
wyroby zanurzone są w wyso
kiej jakości czekoladzie, która 
zawiera minimum 47% kakao. 
Słodycze z Warnic rozprowa
dzane są za pośrednictwem 
hurtowni na rynek krajowy 
oraz na rynki zagraniczne. 
- Mamy niewielu pracowni
ków, ale cały czas rozszerzamy 
grono naszych odbiorców kra
jowych jak i zagranicznych 
i nasze zatrudnienie ,jak i pro
dukcja zależy od zapotrzebo
wania - dodaje Katarzyna Król. 
- Nie stosujemy polityki napro
dukowania i przetrzymywania 
wyrobów w magazynie, stara
my się, aby każdy klient dostał 
najświeższe wyroby. 
- Co do konkurencji, to jest  
wielka, jest  dużo firm, które 
produkują śliwkę w czekola
dzie - przyznaje. - Ale uważam, 
że nasze produkty są najwyż
szej jakości, a niektóre bardzo 
oryginalne i niespotykane, tj .  
śliwka w kokosie. I tym prze
wyższamy konkurencję. • 
©<p) 

Plebiscyt 

Piotr Jasina 
piotr.jasina@polskapress.pl 

- Nasze cukierki ze śliwką to 
sztandarowe wyroby na bazie 
suszonej śliwki - podkreśla dy
rektor Katarzyna Król. - Uży
wamy śliwkę całą, drylowaną 
i suszoną, która jest mięsista, 
słodka i soczysta. Nie używa
my ani miazgi śliwkowej ani 
śliwki kandyzowanej, która 
jest sucha i twarda. Wyroby są 
oblewane czekoladą desero
wą. 
- Mamy tradycyjną śliwkę ob
lana czekoladą, śliwkę 
w mleczno - cukrowej masie 
oblaną czekoladą, ale także 
oryginalną śliwkę otoczoną 
wiórkami kokosowymi i w cze
koladzie - kontynuuje pani dy
rektor. - Takie smaki są tylko 
u nas 
Bard - Polski Producent Słody
czy, to od blisko trzydziestu lat 
firma z Pomorza Zachodniego 
specjalizująca się w wyrobie 

• Czołowi specjaliści starannie selekcjonują dostarczane surowce. Używana w produkcji śliwka 
suszona jest odpestkowana metodą ashlock. Metoda ta pozwala na uzyskanie mięsistego i jędrnego 
owocu poprzez jedno nakłucie 

wyśmienitych cukierków ło Stargardu Szczecińskiego, nek. Od tamtej pory stała się 
w czekoladzie. Jako pierwsi w regionie rozpo- ona sztandarowym wyrobem. 
W1989 Bard rozpoczął swoją częli produkcję śliwki w czeko- Od 2014 roku spółka funkcjo-
działalność w Warnicach, ko- ladzie i wprowadzili ją na ry- nu j e  pod nowym zarządem. 

Właściciele przejęli prawa 
do marki i receptur. Od te j  
chwili także, nieustannie do
kładają wszelkich starań aby 
kontynuować i udoskonalać 
produkty. 
Na wyjątkowość asortymentu 
składają się starannie wyselek
cjonowane surowce i tradycyj
na linia produkcyjna. Ręcznie 
wyrabiane cukierki dają gwa
rancję możliwie najwyższej ja
kości. 
Czołowi specjaliści starannie 
selekcjonują dostarczane su
rowce. Używana w produkcji 
śliwka suszona jest  
odpestkowana metodą 
ashlock. Metoda ta pozwala 
na uzyskanie mięsistego i jęd
rnego owocu poprzez jedno 
nakłucie, dzięki temu zacho
w u j e  nie tylko doskonały 
kształt, ale również wszystkie 
wartości odżywcze. 
W ofercie dostępne są kandy
zowane owoce wiśni i agrestu 
oraz śliwka suszona oblane 
czekoladą. 
- Jako jedyni oferujemy je  tak
że w otoczce z prawdziwych 

LQb.|Roton»ac?At.1R.ow5tanci 

ECHBUD 

W* 

N o w h  obejmy;* 6 budynków w - '.'odr- :;yoh przy Dr Andrzeja Zientarskiego. Osiedle po 
doskonal lokalizacje. położone jest niedaleko centrum miasta w pobliżu wielu sklepów spozywczych 
mysłowych Budowa będzie przeprowadzona w trzech etapach obejmujących 3 zadania inwestycyjne, i 
zaprojektowano 123 mieszkania o różnej strukturze ; powierzchni, mieszkania posiadają loggie, taras alb 
kon. W kondygnacji podziemnej zaprojektowany jest garaż podziemny na 126 stanowisk postojowych dla 
chodów osobowych. 
Obecnie realizowany jest 3 etap inwestycji: 
budynek Nr 3 2-fciatkowy 24 mieszkania oraz budynek Nr & 2- klatkowy 31 rr-^zkąn 

Charakterystyka budynku: # •  
stany konstrukcyjne • betonowe 

B 9 &  Ą /jm 
W 4 

stropy petne betonowe? | 3 T  ? 

Planowany termin zakonęznęia inwestycji 
budynek Nr 3*1 k#t2016 r, 

* budynek Nf 8 -1 kw. 2017r. 

aiuwinui-wifs«RwaimyaL «cilgjggjlgg 
LECHBUD KOSZALIN 

ul. Podgórna 8, 75-322 Koszalin 
tel. +48 94 342-62 -77 
lechbud-koszalin@wp.pl 

MIEJSCA, W K T Ó R Y C H  CHCESZ MIESZKA 

ORŁY / • 4 
POLSKIEGO 
BUDOWNICTWA 

NAGRODA W KATEGORII 
USŁUGI DEWELOPERSKIE 

UAJltPSZr KREDYT 
mmituMwm 
mm » u  smzkw tmmttm 
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Kompleksowe bezpieczeństwo 
e Firma Gustaw Gemini do ósmej edycji konkursu Nasze Dobre z Pomorza zgłosiła ochronę fizyczną 
obiektów. 

Ptebiscyt 

Piotr Jasina 
piotr.jasina@polskapress.pl 

Firma Gustaw Gemini Sp. z o. 
o. powstała w wyniku połącze
nia potencjałów dwóch spó
łek: Gustaw Securitas System, 
Gemini Tech Group. Obie spół
ki dynamicznie się rozwijają, 
podnoszą jakość oferowanych 
usług, doskonale znają branżę 
ochrony, a zdobyte doświad
czenie firm pozwala zaspoka
jać rosnące i zmieniające się 
potrzeby klientów. 

Historia f irmy rozpoczęła 
się w roku 1987, kiedy powsta
ła spółka Gustaw Securitas. Ja
ko pierwsza spółka w Polsce 
(dot. branży ochrony osób 
i mienia) w 1988 r. otrzymała 
koncesję Ministra Spraw Wew
nętrznych i Administracji oraz 
pozwolenie na broń. Ponad 25 
lat realizuje usługi, a klienci 
codziennie powierzają jej  swo
j e  bezpieczeństwo. Wychodzi 
naprzeciw nowym potrzebom 

• Zespół Gustaw Gemini tworzy kilkaset zatrudnionych pracowników, w tym kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej 

rynku,  jednocześnie dbając  ki: stacjonarna ochrona fizycz- przy pomocy specjalistycznej 
o na jwyższe  zadowolenie na, ochrona stała i doraźna uzbrojonej formacji ochrony 
klientów. Zakres świadczo- obiektów podlegających obo- ( S U F O ) ,  audyty  bezpieczeń-
nych usług jest bardzo szero- wiązkowej ochronie fizycznej stwa, tworzenie planów ochro

n y  obiektów podlegających 
obowiązkowej  ochronie, 
ochrona PPOŻ, projektowanie, 
instalacje i serwis  systemów 
(sygnalizacji włamania i napa
du, telewizji  przemysłowej, 
kontroli dostępu, przeciwpo
żarowych, monitoringu wizyj
nego, kontroli obchodów i re
jestracji czasu pracy), satelitar
ny system monitorowania i lo
kalizacji GPS, monitoring 
obiektów z grupami szybkiego 
reagowania 

Jest liderem usług 
monitorowania w wojewódz
t w i e  zachodniopomorskim: 
6050 monitorowanych obiek
tów, 1600 monitorowanych 
obiektów na zasazie podwyko
nawców, 17 grup interwencyj
nych: Szczecin, Stargard 
Szczeciński, Goleniów, 
Gryfice, Kamień Pomorski, 
Świnoujście, Chojna, Dębno, 
Pobierowo, Choszczno, 
Kołczewo, Nowogard, Wolin. 

Podstawową zasadą działa
nia Gustaw Gemini jest dostar
czenie kontrahentowi kom
pleksowej usługi gwarantują

cej bezpieczeństwo osób oraz 
ochronę mienia. 

Ochrona stacjonarna reali
zowana jest zgodnie z indywi
dualnie przygotowanym sy
stemem, uzależnionym od ro
dzaju chronionego obiektu. 
System tworzony jest indywi
dualnie dla każdego obiektu, 
uwzględnia jego  specyfikę 
oraz faktyczne potrzeby klien
ta. 

Podstawą do sporządzenia 
koncepcji ochrony jest wyko
nanie przez specjalistów firmy 
wizj i  lokalnej obiektu, wyo
drębnienie poszczególnych 
stref bezpieczeństwa, identy
fikacja zagrożeń, a następnie 
opracowanie procedur elimi
nujących zagrożenia zidenty
fikowane oraz wdrożenie sy
stemu przeciwdziałania zagro
żeniom niezidentyfikowanym 
(potencjalnym). 

W obiektach chronionych 
przez Gustaw Gemini system 
ochrony poddawany jest stałej 
analizie oraz szczegółowej 
kontroli wewnętrznej. # 
©® 

Naturalnie 
ciepło 

nasze DOBRE 
7 P 0 M 0 R Z A 
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lektrociepłownia 

osnowo sp. z o.o. 

Elektrociepłownia 
Rosnowo 
spółka z o. o. 
76-042 Rosnowo 27 

Wytwarzanie, 
przesył 
i dystrybucja 
ciepła 

B u  ż y ł o  się 

cieplej 

fi 3SZ6 DOBRE Oddaj głos na swojego kandydata # u r i l ł  1 1  
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46zł z VAT)0 tZESCfc N I / K  I i 
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Jedyny dystrybutor w Zachodniopomorskim 

<£zLnk/ij u, HĄjćefJszyć/i/ 

Koszalin, ul. Jaśminowa 6, tel. 94 340 5318 
wjazd w pętlę autobusową 2 (Rokosowo) 
pn. - pt. 9-17, sob. 10 -13 

Sprzedaż drzwi, okien, podłóg wraz z usługą montażu 
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D nasze DOBRE U D E R Z Y  Z NAJWIĘKSZĄ 
LICZBĄ ODDANYCH GŁOSÓW 

Wyniki głosowania z wtorku, 20 października z godz. 14.00 

SMS 
o treści Nazwa firmy Głosy 

NDP.60 Przedsiębiorstwo B u d o w l a n e  Kuncer i E k o w o d r o l  7144 
Budynek wie lorodz inny  energooszczędny 

NDP.26 C H U  M a n h a t t a n  6405 
Targowisko 

NDP.46 Słupski I n k u b a t o r  Technologiczny 5694 
T w o r z y m y  przyszłość dla innowacjnej  gospodarki - Technologie, 
które zmieniają region słupski 

NDP.14 Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarsk ie  PZZ w Stoisławie S.A. 5315 
Płatki owsiane górskie ekstra 500g 

NDP.53 BSP Service Sp. z o .  o .  4 7 5 8  
Zaprojektowanie i w y k o n a n i e  systemu moni tor ingu wizy jnego 
CCTV oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego 
w d o m a c h  studenta PK 

NDP.34 BestProf i t  Nieruchomości  4527 
Kompleksowa obsługa i doradctwo przy sprzedaży 
i zakupie nieruchomości  

NDP.68 P.U.H A Z - O r i o n  Z b i g n i e w  N e j m a n  4 0 1 0  
Kompleksowa obsługa s a m o c h o d ó w  osobowych 

NDP.44 M i r e x  3979 
Nowatorskie rozwiązania ze szkła 

NDP.36 A t e l i e r  T a t o o  2 4 0 1  
Tatuaże, piercing kids * 

NDP.3 PSS Społem w Słupsku 2 3 3 1  
Bary Mleczne-wieloletnia tradycja utrzymująca jakość, 
d o m o w y  smak i konkurencyjną cenę 

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

^ o j a n a ^  ^oUzumkie 
Zdrojowe 

i nasze DOBRE Oddaj głos na swojego ka ndydata . .  - A 

wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46złzVAT)Otie5ti: f l U K o O  

SKUNCER 
p r z e d s i ę b i o r s t w o  budowlane 

v>-i > -

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

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

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

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

B B W M 
; * * H 

.Ć^acjl 

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

Zakwalifikowany do stosowania i £ j 
w rolnictwie ekologicznym * • I www.facebook.com/ekodarpol 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EKODARPOl" Zbigniew Zufoaia 
ul. Grunwaldzka 20 * 74-400 Dębno»tel/fax; 95 7600322 * 95 7603737 • e-maih sekretariat#ekodarpol.pl 

www.ekodarpol.pl * wwmhumwsactive.pl 
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HUMUS 

H U M U S  

HUMUS 

Gustaw Gemini Security Sp. z o.o. 
71-641 Szczecin, ul. Łyskowskiego 18 

• tel. +48 91434 03 72 
U c i l l f  #11 www.gustawgemini.pl 

F"| CISZ  ̂DOBRE Oddaj glos na swojego kandydata M M I  A A  
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46złzVAT)0|J5Q: NI/I.4U 

Gustaw Gemini Security 
Ochrona fizyczna osób i mienia 
Systemy ochrony tworzymy indywidualnie dla każdego obiektu, 
uwzględniając jego specyfikę oraz faktyczne potrzeby Klienta 

•Obiekty przemysłowe 
• Obiekty handlowe 
• Centra magazynowo-

logistyczne 
• Obiekty biurowe 
•Obiekty użyteczności 

publicznej 
• Budowy 
• Osiedla mieszkaniowe 
• Inne obiekty 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.nfosigw.gov.pl
http://www.facebook.com/ekodarpol
http://www.ekodarpol.pl
http://www.gustawgemini.pl
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Krzesło do biurka będzie inne w przypadku pierwszoklasisty z podstawówki, a inne dla nastolatka przygoto
wującego się do matury. Warto kupić mebel, który będzie nie tylko ładnie się prezentował i wkomponuje się 
w styl pokoju. 
czytaj też na www.regiodom.pl 

Zakup mieszkania od dewelopera czy 
spółdzielni: dokonaj właściwego wyboru 

Jeśli kupujemy mieszkanie od dewelopera mamy pełne I Najbezpieczniej jest kupować gotowe mieszkania, 
prawo własności, a od spółdzielni jedynie prawo do lokalu i a nie „dziurę w ziemi" z 2 letnim terminem realizacji 

Zakup mieszkania musi być 
dobrze przemyślany. Metraż, 
cena. lokalizacja te cechy mo
gą się różnić między ofertą 
spółdzielni, a deweloperów. 

Sławomir Bobbe 
redakcja@polskatimes.pl 

niektórych 
i a s t a c h ,  

'gdzie ruch 
spółdzielczy 
był słaby, po
daż nowych W i  

mieszkań spółdzielczych jest 
niewielka, albo nie ma ich wca
le. Sąjednakitakiemiasta, wktó-
rych spółdzielnie rzuciły wyzwa
nia deweloperom i skutecznie 
rywalizują o nowych klientów. 
Choć nie ma tu żelaznej reguły, 
budowane przez spółdzielnie 
mieszkaniowe lokale są zwykle 
lepiej położone. Ma to związek 
z tym, że spółdzielnie sporo zie
mi kupowały w latach 70-tych. 
Niekiedy było jej tyle, że wystar
czy na następne kilkanaście lat 
inwestycji. A kupowały zwykle 
w dobrych bkalizacjaćh, często 
tuż przy centrach miast. Tereny 
te, przez te kilkadziesiąt lat zo
stały doskonale skomunikowa
ne z resztą miasta, mają zaplecze 
w postaci sklepów, szkół, budyn
ków użyteczności publicznej. 
Deweloperzy na wszystko na co 
mogą liczyć w centrach miast to 
plomby, duże inwestycje muszą 
realizować na ich obrzeżach. Dla 
mieszkańców oznaczać to może 

długie dojazdy i brak odpowied
niej infrastruktury. Z powyższym 
wiąże się również cena lokalu. 
Grunty, na których budują spół
dzielnie od lat są ich własnością. 
Nie były kupowane na górce in
westycyjnej. Co innego 
deweloperzy, którzy np. miejskie 
działki kupować musieli rywali
zując z innymi podmiotami 
w przetargach. Cena gruntu ma 
spory wpływ na ostateczne kosz
ty zakupu lokalu. Jeśli mieszka
nie nie ma być wykonane w po
dwyższonym standardzie, albo 

charakteru me ma 
apartamentowego, niższa cena 
stoi zwykle po stronie mieszka
nia spółdzielczego. 

Deweloperzy za to lepiej 
współpracują z klientami - już 
na etapie budowy czy wykoń
czenia można porozumieć się 
co do konkretnych rozwiązań, 
które mają być zastosowane 
w lokalu, co ułatwi późniejszą 
jego adaptację zgodnie z gu
stem kupującego. Spółdzielnie 
w tym względzie tak elastycz
ne nie są. Afery mieszkaniowe, 
które kilkanaście lat temu 
wstrząsały opinią publiczną 
w Polsce zepsuły wizerunek 
deweloperów. Przepisy jednak 
zmieniły się na tyle, że teraz 
bezpieczeństwo zakupu jest  
gwarantowane, nie ma możli
wości, by kupując mieszkanie 
od dewelopera stracić wpłaco
ne pieniądze. 

- Spółdzielnie pracują w opar
ciu o prawo spółdzielcze, 

Budowane przez spółdzielnie mieszkaniowe nowe osiedla, mają lepsze lokalizacje niż deweloperzy 

a deweloperzy w oparciu o usta
w ę  deweloperską. Ustawa ściśle 
określa zasady i tryb zawierania 
umów deweloperskich, prawa 
oraz obowiązki stron, dokładny 
opis inwestycji, sposób komuni
kacji z klientem m.in. poprzez 
prospekt. Po drugie mówi o spo
sobie ochrony środków wpłaco
nych przez klienta tj. o rachun
kach powierniczych - twierdzi 

Beata Janczarska, rzecznik spół
ki Budlex. -My już od 2005 roku 
wykorzystywaliśmy formę ra
chunków powierniczych, 
a po wejściu w życie ustawy by
liśmy pierwszym deweloperem 
w Polsce, który podpisał z ban
kiem umowę na prowadzenie ra
chunku powierniczego zam
kniętego. Taki rachunek stanowi 
najwyższą formę zabezpieczenia 

środków przeznaczanych na za
kup mieszkania. Oznacza to, że 
bank wypłaca deweloperowi 
zgromadzone pieniądze dopie
ro po otrzymaniu odpisu aktu 
notarialnego umowy przenoszą
cej na nabywcę prawo do nieru
chomości, czyli dopiero po za
kończeniu inwestycji i odbiorze 
gotowego mieszkania przez ku
pującego. Nie ma bezpieczniej

szego sposobu ochrony środków 
wpłaconych przez klienta - za
pewnia rzecznik. Jednak najbez
pieczniej - zarówno w przypad
ku spółdzielni, jak 
i deweloperów - kupować jest 
gotowe mieszkania wystawione 
na sprzedaż, a nie decydować się 
na kupno „dziury w ziemi" z ter
minem realizacji inwestycji 
za dwa lata. 

Często lekceważone, a osta
tecznie wpływające na kom
fort życia w zakupionym 
mieszkaniu są koszty jego 
utrzymania. Tu jak się wydaje 
szala korzyści przechyla się 
zdecydowanie k u  lokalom 
deweloperskim. Po zakupie 
mieszkania w przypadku spół
dzielni mówimy o spółdziel
czym własnościowym prawie 
do lokalu, a w przypadku za
kupu u dewelopera o pełnej 
własności. 

W przypadku mieszkania 
kupionego deweloperem za
rządem nieruchomości zaj
muje się wspólnota mieszka
niowa składająca się z miesz
kańców. W pfrzypadku spół
dzielni, zarzadem zajmuje się 
właśnie spółdzielnia nierzad
ko z bardzo rozbudowaną ad
ministracją, którą utrzymują 
właśnie mieszkańcy. To z ko
lei może przekładać się 
na miesięczne koszty, które 
mogą być wyższe niż na osied
lach zarządzanych przez 
wspólnotę mieszkaniową. # 

K015013247A REKLAMA Z015007827BI 

Syndyk ogłasza pisemny konkurs ofertowy 

NA SPRZEDAŻ 
DOMU JEDNORODZINNEGO 
o pow. użytkowej 128,45 m 2  + garaż; pow. działki  1.105 m 2 ;  

w Nowych Bielicach k .  Koszalina. 

Termin składania pisemnych ofert - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. 
Informacje szczegółowe i regulamin konkursu - telefon nr 600 717 924. 

Syndyk ogłasza pisemny konkurs ofertowy 

NA SPRZEDAŻ NOWOCZESNEGO 
ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO 
w Dygowie k .  Kołobrzegu, wyposażonego w najwyższej  
jakości tokarskie i frezarskie centra do obróbki  metal i .  

Termin składania pisemnych ofert - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. 
Informacje szczegółowe i regulamin konkursu - telefon nr 600 717 924. 

SYNDYK Zofii Zielińskiej ze Szczecinka 

sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową o powierzchni 21 326 m2 zabudowaną 
obiektem hotelowym - hotel „Viki" o pow. 3618,50 m2, 

położoną przy ul. Kościuszki 76 w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie) 

Budynek hotelowy 3,5-kondygnacyjny, w którym znajdują się: 
- winda towarowa i osobowa 
- 31 pokoi hotelowych z łazienką na 62 osoby 
- duży taras 
- pomieszczenia biurowe 
- sala restauracyjna z barem na 150 osób 
- duży hol z recepcją 
- w części piwnicznej: pub, sala konferencyjna na 100 osób, sauna, jacuzzi, sala do manicure 
oraz pomieszczenie masażu. 
Nieruchomość położona na obrzeżach miejscowości Szczecinek w sąsiedztwie terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jeziora Trzesiecko oraz terenów rekreacyjnych. 

Cena sprzedaży nie niższa niż 5 701 050,00 zł brutto 

(cena oszacowania 13 512 584,00 zł) 

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2015 r. 
e-mail: syndyk.sowirka@wp.pl 
Adres do doręczeń: Biuro Syndyka 77-330 Czarne, ul. Kościuszki 42. 
Kontakt: tel. 606 236 293. 

www.dawro.eu 

OGŁOSZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennegodla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk 
uchwalonego Uchwałą Nr IX/85/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 5 sierpnia 2011 r. 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Oz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), 

WÓJT GMINY SŁUPSK 
zawiadamia 

o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały NR IV/34/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie 
geodezyjnym Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk uchwalonego Uchwałą Nr IX/85/2011 Rady Gminy Słupsk 
z dnia 5 sierpnia 2011 r. Granice obszaru objętego planem zawiera załącznik do ww. uchwały. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy 
oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz zapoznać się 
z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu 
Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34,76-200 Słupsk w terminie do dnia 20.11.2015 r. 
Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Słupsk. 

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w formie zarządzenia Wójta Gminy Słupsk. Treść zarządzenia dostępna 

będzie na stronie internetowej www.gminaslupsk.pl - BIP oraz w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk. 

* Wójt Gminy Słupsk 
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Czy najtańszy opat to dobre rozwiązanie? 
Każdy z surowców służący go węgla brunatnego. Czynni- ka zawartość wody, co przekła- łości zapłacimy więcej niż Warto poszukać dostawców, kto- powinniśmy dwa razy zastano-
do ogrzewania ma inną specy- kiem, który ma na to wpływ da się na niską wartość opało- za opał dobrej jakości. Węgiel rzy oferują korzystny dla klienta wić się nad zakupem. 
fikę,alenaszwybóritakwdu- jest niska cena. Trzeba mieć wą. Kiedy składujemy nasz brunatny możemy zastąpić stosunek jakości towaru do jego Należy pamiętać, że jeśli po-
żęj mierze zależy od posiada- świadomość, iż taka oszczęd- materiał może się okazać, że brykietami z tego surowca, ceny. Kupując węgiel kamienny siadamy jaltieś oszczędności, to 
nej instalacji grzewczej. ność może być pozorna, bo- po odparowaniu wody, z tony Brykiet pali się bardzo regular- powinniśmy również pamiętać, nie musimy czekać z zakupem 

wiem ten surowiec nie podlega zostanie nam 700 kg. Węgiel nie, dzięki czemu mamy pew- aby korzystać jedynie ze spraw- opału aż do jesieni. Najkorzyst-

N
ajbardziej popu- skrupulatnej weryfikacji. Jego brunatny szybko się spala, ność, że nasz dom ogrzewany dzonych punktów sprzedaży, niej dla naszego portfela będzie 
larne piece c.o., kaloryczność jest różna nawet przez co cały czas będziemy będzie długo bez konieczności Ten surowiec z zewnątrz wyglą- zainteresować się zakupem opa-
kotły czy też w obrębie jednej kopalni. Wę- musieli pilnować pieca i dono- ciągłego podrzucania dodatko- da zawsze bardzo podobnie, łu w okresie wiosennym oraz 
kuchnie węglo- giel brunatny ponadto notuje sic kolejne partie surowca. Cięż- wych sztabek. Wstawiony więc możemy łatwo paść ofiarą letnim. Poza sezonem grzew-
wedająnamspo- dużą ilość siarki oraz popiołu, ko też z góry ocenić, jaką ilość na wieczór do pieca, nad ranem oszustów. Trzeba pamiętać, że czym ceny są zdecydowanie 
re pole mane- na czym cierpi instalacja tego paliwa zużyjemy podczas wciąż jeszcze będzie się tlił. dobry węgiel kamienny zawsze niższe, możemy zaoszczędzić 

wru. W Polsce wciąż wiele osób grzewcza oraz środowisko. Je- sezonu grzewczego. Może się Zupełnie inaczej sprawa wy- musi trochę kosztować. Jeżeli nawet od 4 0  do 60. • 
decyduje się na kupno surowe- go największą wadą jest wyso- okazać, że po podliczeniu ca- gląda z węglem kamiennym, oferowana cena jest zbyt niska, MAGDALENA KMITA KULESZA 

Glos Dziennik Pomorza 
Środa, 21 października 2015 

Rodzaje kosztorysów - jak 
je prawidłowo sporządzić 
Kosztorys to zarys wydatków, 
jakie czekają przyszłego inwe
stora. Niektórzy nie rozróż
niają jego rodzajów. Tłuma
czymy czym jest kosztorys 

Katarzyna Ptojda 
redakcja@polskatimes.pl 

Kosztorys przedstawia pla
nowane koszty prac bu
dowlanych związanych 

z postawieniem domu, wartość 
zamówienia na roboty budowla
ne i ofertę ceny, zaproponowaną 
przez wykonawcę. Jest też pod
stawą do wyliczenia stawki dla 
firmy wykonawczej. 

Obiekt budowlany podzielo
ny jest na grupy takich samych 
robót. Są to m.in.: roboty ogólno
budowlane, instalacje 
wodociągowo-kanalizacyjne, 
grzewcze, elektryczne. Każda 
z nich wymaga przygotowania 
osobnej dokumentacji. Wyróż
nia się cztery główne typy kosz
torysów: inwestorski, ofertowy, 
powykonawczy i zamienny. 

Głównym kosztorysem jest 
ten inwestorski. Jest on tworzo
ny na zlecenie inwestora. Projek
tant, kosztorysant lub inny ek
spert czy firma specjalizująca się 
w branży przygotowuje ten do
kument, zanim zacznie się budo
wa domu. Podaje w nim przyb
liżoną wartość robót budowla
nych. 

Kosztorys inwestorski ma dać 
odpowiedź zleceniodawcy, ile 
ten powinien przygotować pie
niędzy na budowę domu i na 
wszystkie inne związane z nią 
wydatki. Dzięki kosztorysowi in
westor będzie też wiedział, czy, 
a jeżeli tak, to w jakiej wysokoś
ci powinien zaciągnąć kredyt 
bankowy. Wartość podana 
w kosztorysie inwestorskim po
maga zapoznać się ze stawkami, 
jakie mogą zostać zaproponowa
ne przez firmy budowlane czy 
remontowe, chcące zrealizować 
tę inwestycję. To oznacza, że in
westor, dzięki kosztorysowi, bę
dzie miał rozeznanie co do sta
wek, które zaproponują mu póź
niej fkmy budowlane. Jeżeli ce

ny oferowane przez fachowców 
będą znacznie odbiegały od 
kwot wskazanych w kosztorysie, 
może świadczyć to o tym, że fir
ma zawyża albo zaniża koszty 
swoich usług. 

Kosztorys ofertowy przygo
towywany jest zazwyczaj na po
trzeby przetargu w zamówie
niach publicznych, rzadziej do
tyczy negocjacji cenowych. To 
zaproponowanie ceny oferty 
przez potencjalnego wykonaw
cę robót, czyh firmę, która stara 
się pozyskać zamówienie od in
westora. Kosztorys ofertowy sta
nowi stadium danego przypad
ku, tzn. budowy. Tworzy się go 
na zlecenie zainteresowanego, 
a więc inwestora. Obejmuje pro
jekt budowy, zamówienia doty
czące aparatury, maszyn i urzą
dzeń oraz przedmiary robót. Do
kument ten również musi pow
stać przed rozpoczęciem robót. 
W kosztorysie ofertowym poten
cjalny wykonawca wskazuje, ile 
życzy sobie za wykonanie da
nych prac. Stawka zapropono
wana przez niego stanowi pod
stawę do dalszych rozmów z tą 
firmą. 

Gdy nie ma kosztorysu ofer
towego, sporządza się kosztorys 
powykonawczy. W nim określa 
się wynagrodzenie dla firmy, któ
ra zrealizuje zamówienie, czyli 
postawi nam dom. Dokument 
tworzy się, jak wskazuje nazwa, 
po zakończeniu robót. 

Często się zdarza, że w trak
cie prac pojawiają się niespodzie
wane, dodatkowe koszty. Wtedy 
potrzebny jest kosztorys zamien
ny. Stanowi on dokument, który 
wprowadza zaistniałe zmiany 
i zastępuje wcześniej wykonany 
kosztorys ofertowy. Co ważne: 
kosztorys zamienny nie może 
pomagać wycenićrobót, których 
nie uwzględniono dotychczas 
w kosztorysie ofertowym, choć
by niespodziewanych prac, któ
re wynikły przy okazji, po spo
rządzeniu dokumentacji projek
towej. Kosztorys zamienny do
tyczy tylko zmian w pozycjach 
już uwzględnionych. # 
© < D  
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Ile zapłacimy za adaptację gotowego 
projektu domu? Policzmy koszty 

Gotowy projekt domu powi
nien być dopasowany do oto
czenia. Każda dodatkowa 
zmiana np. układu ścian to 
wydatek rzędu 6-7 tys zł. 

Edyta Hanszke 
redakcja@polskatimes.pl 

C
zęść architektów 
niechętnie decydu
je  się na wprowa
dzanie zmian w go
towym projekcie 
domu. Jeśli komuś 

odpowiada gotowy kupiony pro
jekt, to nie ma problemu, o ile 
uda się budynek wkomponować 
w działkę, co może być trudne, 
biorącpod uwagę niekiedy spe
cyficzne wielkości czy położenie 
działek. 

Projekt indywidualny, 
dopasowany do potrzeb 
- Zwykle jednak projekty gotowe 
wymagają wprowadzenia zna
czących zmian, co zajmuje nie 
tylko sporo czasu i nie jest nie
stety tanie. Nakłaniam więc swo

ich klientów, żeby jednak zdecy
dowali się na projekt indywidu
alny, dopasowany do swoich po
trzeb, kształtu i lokalizacji dział
ki budowlanej czy charakteru 
domów w danym regionie, żeby
śmy nie budowali na przy
kład góralskiej chaty na nizin
nym terenie - wyjaśnia Przemy
sław Kowalkowski, architekt 
z Opola. 

Konieczna może być 
adaptacja 
Gotowe projekty kosztują oko
ło 2,5 tysiąca złotych (dla ma
łych około 100-metrowych do
mów parterowych lub z podda
szem użytkowym). 

Te ceny „idą" w górę (na 
przykład niespełna 4000 zło
tych za projekt nowoczesnego 
domu niemal 200-metrowego 
z garażem), a więc mniej niż 
projekty indywidualne (które 
kosztują w granicach 6-8 tysię
cy złotych). 

Jednak według polskiego 
Prawa budowlanego projekt 
typowy (katalogowy) nie jest 

• Lepiej zainwestować w projekt indywidualny, dopasowany 
do naszych potrzeb niż inwestować w przeróbki projektów 

podstawą do rozpoczęcia pro
cedury ubiegania się o pozwo
lenie na budowę. Przede 
wszystkim konieczna jest jego 
adaptacja przez architekta po
siadającego stosowne upraw
nienia projektowe i aktualne 
zaświadczenie o przynależnoś
ci do Izby Architektów lub In
żynierów Budownictwa. 

Jest to bardzo ważne, bo 
po dokonaniu adaptacji w pro
jekcie domu, to on za niego od
powiada. 

Każda dodatkowa 
zmiana, kolejne koszty 
Na rynku jest wiele firm archi
tektonicznych, zarówno tych 
sprzedających gotowe projekty 
domów, jak i t świadczących 
usługi projektowe. Oferują 
one wprowadzanie w nich 
zmian adaptacyjnych. Trzeba 
jednak wiedzieć, że wprowa
dzenie obowiązkowych 
zmian (czyli zaadoptowanie 
projektu do obowiązujących 
na danej działce budowlanej 
warunków geodezyjnych) 

w gotowym projekcie może 
kosztować w granicach 1,5-2 
tysiąca złotych. 

Każda dodatkowa zmiana 
(na przykład układu ścian, roz
budowy budynku, zmiany 
technologii wznoszenia ścian) 
to kolejne koszty, które mogą 
sięgać nawet 6-7 tysięcy zło
tych, czyli granicy cen dla pro
jektów indywidualnych. 

Pod warunkiem 
Jeśli więc inwestorowi uda się 
zdobyć gotowy projekt domu 
za niewielką kwotę lub za dar
mo (na przykład 
od dewelopera, który stawia ca
łe osiedle i oferuje drobne 
zmiany w projekcie w cenie, to 
może na tym zyskać). Pod wa
runkiem, że generalnie projekt 
podoba się i zamierza w nim 
wprowadzić jedynie drobne 
zmiany. 

Trzeba pamiętać jednak 
o tym, że każdy projekt 
jest chroniony prawem autor
skim.# 
©® 

Stawiamy sobie domek z prefabrykatów 
Coraz częściej Polacy decydu
ją się na budowę domu ze 
szkieletem drewnianym. War
to rozważyć jego budowę 
w tej technologii. 

Użycie prefabrykatów 
znacznie skraca czas bu
dowy. Taki dom powsta

je  zwykle w 3 miesiące. Firmy 
mające w ofercie prefabryko
wane domy drewniane udzie
lają na ich konstrukcję nawet 
30-letniej gwarancji. 

Do budowy drewnianych 
domów prefabrykowanych sto
suje się elementy z certyfiko
wanego drewna klejonego. Pro
dukcja drewna konstrukcyjne
go polega na wycięciu z wysu
szonych belek wszystkich nie
dopuszczalnych normą wad, 
sklejeniu odcinków bez wad, 
czterostronnym ostruganiu 
i ponownym podzieleniu skle
jonego materiału na krótsze od
cinki (najczęściej maks. 13 me
trów, ze względu na długość na
czep ciężarówek). 

Takie drewno jest wytrzy
małe, odporne na wilgoć i sta
bilne wymiarowo. W domach 
drewnianych używa się naj
częściej drewna świerkowego, 
które jest suszone komorowo 
do wilgotności na poziomie 16 
proc. Technologia suszenia 
drewna jest bardzo ważna. 
W drewnie suszonym komo
rowo nie ma żadnych zarodni

ków pleśni i grzybów. W czasie 
suszenia zabijane są również 
larwy owadów i zatrzymany 
zostaje proces sinienia drewna. 
Dzięki suszeniu drewna w tem
peraturze 60 stopni Celsjusza, 
materiał jest wolny od wszel
kiego rodzaju naturalnych sub
stancji, które są pożywką dla 
szkodników drewna. Dodatko
w o  drewno konstrukcyjne 
na dom jest z każdej strony 
strugane, a jego krawędzie fa
zowane. Dzięki temu jest ono 
bardziej odporne na działanie 
ognia niż drewno niestrugane. 
Płomienie ognia ślizgają się 
po gładkiej powierzchni drew
na struganego i jego zapłon jest 
utrudniony, a to znacznie 
zwiększa odporność przeci-
wogniową konstrukcji drew
nianej. Jakiej jakości drewno się 
stosuje? W zależnie od rozmia
ru dopuszczalnych wad drew
na jest ono klasyfikowane 
wg różnych klas jakości. Najbar
dziej popularne jest  drewno 
konstrukcyjne klasy C24. Właś
ciwa dla tej klasy wytrzymałość 
na obciążenia jest przyjmowa
na w obliczeniach statycznych 
konstrukcji domu. 

Ściany zewnętrzne domów 
prefabrykowanych mają ponad 
30-centymetrową izolację ter
miczną, która składa się z weł
ny mineralnej wypełniającej 
przestrzenie szkieletu drewnia
nego oraz płyt styropianowych. 

Przy czym najlepiej jest, gdy 
zewnętrzna izolacja cieplna 
wykonana jest ze styropianu 
wielkoformatowego. Dzięki te
mu ograniczona jest o połowę 
liczba połączeń, które mogą 
prowadzić do powstawania 
mostków termicznych. Nato
miast masa tynkarska musi być 
przystosowana do budowni
ctwa drewnianego. Musi więc 
charakteryzować się: wysoką 
elastycznością i rozciągliwością 
powłoki, maksymalną wytrzy
małością mechaniczną i odpor
nością na powstawanie rys. Po
nadto zastosowany tynk musi 
chronić też elewację przed al
gami i grzybami oraz pojawie
niem się wykwitów. 

W przypadku prefabryko
wanych domów drewnianych 
o wyższym standardzie energo-
oszczędności do montażu 
okien i drzwi zamiast pow
szechnie stosowanej pianki 
poliuretanowej, stosuje się ta
śmy rozprężne. Elementy te  
skutecznie izolują i stanowią 
lepszą odporność przeciwwil
gociową niż pianka monta
żowa. 

Decydując się na budowę 
domu prefabrykowanego, ma
my pewność, że jedna firma re
alizuje i nadzoruje cały proces 
od projektu poprzez produkcję 
elementów wfabryce, na budo
wie i wykończeniu samego do
mu skończywszy. • 

AUTOPROMOCJA 

bezpłatny dodatek 

Sprawdź, jak powinno odżywiać się Twoje dziecko 
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Partner loterii / Franciszek Dubnicki Sp. z o.o. 
ul. Gnieźnieńska 81, Koszalin 
tel. 94 347-14-20 

X 

Promocja 

Jak grać w loterii? S p r ó b u j  S Z C Z E Ś C M  
Od piątku, 9 października, codziennie w „Głosie" ukazują się kupony. 

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

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

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

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

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

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

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

38 Głos Koszaliński, ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin 
Głos Pomorza, ul. H. Pobożnego 19,76-200 Słupsk 

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

Ważne, aby na kopercie dopisać „Wygraj auto z Głosem 

Wszelkich informacji o loterii udzieli: 
Irena Ożarowska 
pod bezpłatnym numerem tel. 800 20 35 35 
lub 94 347 35 37 (w godz. 9-12). 

WYGRAJĄ 
AUTO ,«aw 

Środa, 21.10.2015 r. 11 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 póżn. zm.). Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy 
spółki Polska Press. Udostępnianie danych jest dobrowolne. • 

w grze o samochody! 
# Aż 59 nagród czeka na Ciebie w loterii. Warto przyłączyć się do gry 
i zbierać losy. Zamów prenumeratę, będziesz miał ich więcej. 

Ewa Kuczyńska-Gałach 
ewa.kuczynska@polskapress.pl 

Czytelniku, jeśli jeszcze nie bie
rzesz udziału wloterii, przyłącz 
się do niej już dziś. Przed Tobą 
stoi możliwość wygrania wspa
niałych nagród. Partnerem lote
rii „Wygraj auto z Głosem" jest 
koszaliński dealer samochodów 
marki Dacia. Dzięki naszej 
współpracy mamy dla Czytelni
ków pięć samochodów tej mar
ki, dwie dacie Logan, dwie Da
cie Sandero oraz Dacię Duster! 
Wartość całej puli nagród prze
kracza 203 tysiące złotych. 
Przed nami pięć losowań, jedno 
w Słupsku, jedno w Szczecinie 
i trzy w Koszalinie. Pierwsze 
z nich już w grudniu. Wtedy do
wiemy się do kogo trafi pierw
sze z aut, czyli Dacia Logan oraz 
9 innych nagród. 

Wysoka pula nagród 
Oprócz samochodów możesz 
wygrywać inne atrakcyjne na
grody. W puli nagród wartej po
nad 330 tys. złotych znajdują się 
także skutery, 46-calowe tele
wizory, kina domowe, kamery, 
urządzenia masujące, tablety, 
roboty kuchenne, sokowirów
ki, ekspresy do kawy oraz apa
raty fotograficzne. W sumie 
na wyciągnięcie ręki macie 44 
nagrody dodatkowe. Jest więc 
o co grać. Z pewnością wielu 
z Was będzie mogło dzięła temu 
zaspokoić swoje potrzeby. 

DUSTER 

Więcej szans dla 
Prenumeratorów 
Dla wszystkich Czytelników, 
którzy mają zamówioną lub za
mówią prenumeratę na listopad 
mamy coś nadzwyczajnego. 
Oprócz standardowych kupo
nów, Prenumeratorzy otrzyma
ją od nas aż 5 kart loteryjnych. 
Jedna karta to równowartość 10 
kuponów wyciętych z gazety, 
a więc szanse na wygraną wzra
stają trzykrotnie! Karty Prenu
meratora będą do wycięcia z do
datku „Ekstra Magazyn", który 
trafia do Prenumeratorów 
do 20-g0 każdego miesiąca. 
Każda koperta z zestawami 
dziesięciu kuponów oraz koper
ty z kartami loteryjnymi powin
ny być zaklejone, poza tym po
winien znaleźć się na nich dopi
sek „Wygraj auto z Głosem". Pa
miętaj im więcej zestawów ku

ponów i kart loteryjnych, tym 
większe szanse na wygraną. 

Gazeta już przed 7 rano! 
Jeśli jeszcze nie zdążyłeś zamó
wić prenumeraty na listopad, to 
masz ostatnią szansę. Możesz 
skorzystać z oferty porannej do
stawy prasy. W poniższej ram
ce wyjaśniamy szczegóły tej  
oferty. Twoją gazetę będziemy 
Ci dostarczać od poniedziałku 
do soboty włącznie do godziny 
7.00 rano. Dzięki dodatkowemu 
zabezpieczeniu w postaci folii 
masz pewność, że gazeta nie 
ulegnie zniszczeniu pod wpły
wem złych warunków atmosfe
rycznych. 

Gazeta w prenumeracie jest 
także tańsza, jedno wydanie 
kosztuje Was tylko 1,62 zł. Do
datkowo tylko taka forma zaku
pu gazety gwarantuje To

bie bezpieczeństwo zebrania 
wszystkich kuponów w loterii. 
Dzięki niej nie musisz się oba
wiać, że w kiosku lub innym 
punkcie sprzedaży prasy za
braknie egzemplarza dla Ciebie. 

Nie zwlekaj, już dziś za
dzwoń do Serwisu Prenumera
tora pod bezpłatny numer tel. 
800203535lub943473537, że
by uzyskać wszelkie informacje 
na temat loterii oraz zamówie
nia prenumeraty. Na Wasze te
lefony czekamy od poniedział
ku do piątku, w godz. 9.00-
15.00. Można również wysłać 
SMS o treści: 
GLOSPRENUMERATA na nr 
71321. Koszt takiego SMS-a to 
1,23 zł z VAT. Odpowiemy 
na każdą wiadomość. 

Po złożeniu zamówienia 
zgłosi się do Ciebie nasz dostaw
ca i ustali szczegóły dostawy. • 

Prenumerujesz? Zyskujesz! 
Tylko w prenumeracie na listopad 
możesz zaoszczędzić 18.80 zł za „Głos". 

Cena „Głosu" na listopad 

Prenumerata 
poranna 

39 zł 

Sprzedaż detaliczna 
w kiosku / w sklepie 

57,80 zł 
Oferta dostępna tylko w Koszalinie, Kretominie, Boninie, Niekłonicach, Konikowie, Nowych i Starych Bielicach, Mścicach, 
Stoisławiu, Mielnie, Unieściu, Sianowie i Białogardzie, Słupsku, Kobylnicy, Siemianicach, Ustce, Szczecinie (oś. Zdroje, oś. Majowe, 
oś. Słoneczne, Kijewo, Dąbie, Pogodno, Rumieńce) 
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Poradnik Gubisz się w skomplikowanym słownictwie i zasadach przyznawania przez NFZ niższej odpłatności za leki? 
Przygotowaliśmy praktyczne poradniki, które wyjaśnią najważniejsze kwestie. 
Czytaj w poniedziałek w Poradniku „Głosu Dziennika Pomorza" 

Opieka zdrowotna - nocna 
i świąteczna. Kiedy karetka 

Czym jest nocna opieka zdrowotna, a czym świąteczna? 
# Kiedy dzwonić po karetkę, a kiedy jechać do szpitala do oddziału ratunkowego? 

Katarzyna Borek 
kborek@gazetalubuska.pl 

Twój lekarz rodzinny pomoże 
Ci w dni powszednie - od ponie
działku do piątku, w godzinach 
8.00-18.00. 

To oznacza, że musisz wie
dzieć, co masz zrobić, gdy po
trzebujesz pomocy medycznej 
w święta, weekendy czy dni 
powszednie, ale po godzinie 
18.00. 

W nocy i święta 
L Przedłużeniem podstawowej 
opieki zdrowotnej (czyli leka
rza rodzinnego, pielęgniarki 
i położnej) jest nocna i świą
teczna opieka zdrowotna. 

Zapamiętaj: nocna i świą
teczna opieka zdrowotna to 
świadczenia w zakresie podsta
wowej  opieki zdrowotnej 
udzielane od poniedziałku 
do piątku od godziny 18.00 
do 8.00 dnia następnego oraz 
w soboty, niedziele i inne dni 
ustawowo wolne od pracy. 

2. Z tego rodzaju pomocy me
dycznej możemy skorzystać -
bezpłatnie i bez skierowania -
w przypadku: 

•nagłego zachorowania; 

•nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia - gdy nie ma objawów 
sugerujących bezpośrednie za
grożenie życia lub istotny usz
czerbek zdrowia a zastosowa
ne środki domowe lub leki do
stępne bez recepty nie przynio
sły spodziewanej poprawy; 

•gdy obawiamy się, że oczeki
wanie na otwarcie przychodni 
może znacząco niekorzystnie 
wpłynąć na nasz stan zdrowia. 

Gdzie pomogą 
Pomoc medyczna świadczona 
jest punktach nocnej i świątecz
nej opieki zdrowotnej. Nie jest 
związana z lekarzem podsta
wowej  opieki zdrowotnej, 
do którego jesteśmy zapisani! 

Informację o tym, kto 
świadczy usługi w ramach noc
nej i świątecznej opieki zdro
wotnej znajdziesz na stronie 
internetowej swojego oddziału 

Narodowego Funduszu Zdro
wia (w zakładce „Gdzie się le
czyć"). Powinna być wywieszo
na także w widocznym miejscu 
w przychodni Twojego lekarza 
rodzinnego. 

Pamiętaj 
Nie obowiązuje żadna rejoniza
cja. To oznacza, że możesz ko
rzystać z pomocy dowolnego 
punktu nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej. 

To warto wiedzieć 
1. W ramach tej opieki pacjen
tom przysługują również zabie
gi pielęgniarskie, na przykład 
zastrzyki, jeśli zlecił je  dyżuru
jący lekarz, oraz te wynikające 
z ciągłości leczenia. Pielęgniar
ka wykona j e  w gabinecie za
biegowym albo - w przypad
kach uzasadnionych medycz
nie - w Twoim domu. 

2. Musisz mieć jednak świado
mość, że w ramach nocnej 
i świątecznej opieki lekarskiej 
nie uzyskasz: 

•wizyty kontrolnej w związku 
z Twoim wcześniej rozpoczę
tym leczeniem; 

•recepty na stosowane stale le
ki w związku ze schorzeniem 
przewlekłym; 

•rutynowego zaświadczenia 
0 stanie zdrowia; 

•skierowania do specjalisty. 

Uwaga! 
W przypadku gdy istnieje taka 
potrzeba, lekarz nocnej i świą
tecznej opieki zdrowotnej mo
że wystawić pacjentowi zwol
nienie lekarskie. 

Szpitalny Oddział 
Ratunkowy 
Czyli tak zwany SOR. Bardzo 
często zdarza się, że zamiast 
skorzystać z pomocy placówki 
realizującej świadczenia nocnej 
1 świątecznej opieki zdrowot
nej, udajemy się bezpośrednio 
właśnie na ten oddział. Pamię
tajmy jednak, że został stwo
rzony po to, by udzielać pomo
cy osobom znajdującym się 
w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowia i życia. To tam trafiają 
ofiary wypadków, chorzy z ura
zami czy z zatruciami. 

» 0  wysłaniu karetki decyduje wyszkolony dyspozytor. 

Dlatego ze świadczeń tak zwa
nego SOR-u nie należy korzy
stać w celu uzyskania: 

•wizyty kontrolnej w związku 
ze swoim wcześniej rozpoczę
tym leczeniem; 

•recepty na stosowane przew
lekle leki; 

•skierowania do specjalisty; 

•porad lekarskich, konsultacji 
specjalistycznych i badań do
datkowych - poza tymi niez
będnymi w danym momencie; 

# zwolnienia lekarskiego, 
wniosku do ZUS-u, skierowania 
do sanatorium oraz innych za
świadczeń i druków medycz

nych niezwiązanych z aktual
nym zachorowaniem. 

Nocna pomoc 
stomatologiczna 
W gabinetach pełniących dyżur 
stomatologiczny pacjenci 
przyjmowani są w przypad
kach nagłych. Udzielane są 
świadczenia doraźne, z wyrwa
niem zębów włącznie. W dni 
powszednie dyżury są w godzi
nach 19.OO-7.OO. W sobotę, nie
dzielę i święta - przez 24 godzi
ny na dobę.]. • ©<£> 
Konsultacja: Lubuski Oddział 
Wojewódzki NFZ. 

O Więcej na naszej stronie 
Inne ważne i praktyczne informacje 
prawne znajdziesz na portalu 
www3trefabiznesu.pl 

•Jak rozmawiać 
z dyspozytorem pogotowia. 
Gdy odbierze telefon, zada nam 
kilka pytań. Odpowiadajmy 
szybko i konkretnie. Dzięki tym 
informacjom dyspozytor ustali, 
gdzie wysłać karetkę, z jaką ob
sadą, do kogo. Będzie pytał: 
1. co się stało - odpowiadamy 
np„ że zderzyły się samochody, 
ktoś zemdlał, upadł z wysokości, 
nagle zasłabł, ma duszności; 
2. gdzie - tu podaj adres zdarze
nia. Gdy jesteś w terenie, określ 
jakiś punkt orientacyjny (np. koło 
kościoła); 
3. ilu jest poszkodowanych; 
4. w jakim są stanie - czy oddy
chają. puls jest wyczuwalny, rea
gują na dotyk, ból, ruszają się, 
5. co do tej pory zrobiłeś - czy 
udzieliłeś poszkodowanym po
mocy i jakiej; 
6. jak się nazywasz. 

SUwaga! Przyjęte wezwanie 
powinno zostać potwierdzone 
przez dyspozytora. 
To on kończy rozmowę. Nigdy 
nie rozłączaj się jako pierwszy! 

«Pierwsza pomoc. 
Widzisz osobę znajdującą się 
w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowia lub jesteś świadkiem 
zdarzenia powodującego taki 
stan? W miarę posiadanych moż
liwości i umiejętności masz obo
wiązek niezwłocznego i skutecz
nego powiadomienia o tym zda
rzeniu - dzwoniąc pod numery 
999 lub 112. Jeśli tego nie zro
bisz, mogą Ci grozić (bo nie zaw
sze) prawne konsekwencje wy
nikające z Kodeksu karnego. 
Uwaga! Prawo mówi, że nie po
nosimy odpowiedzialności 
za ew. błędy popełnione w trak
cie udzielania pomocy w sytua
cji, gdy kierowaliśmy się dobrą 
wolą. Nie zwlekajmy więc 
z udzieleniem pierwszej pomo
cy, bo często decydują sekundy! 

LUB 112 
pod te numery dzwoń, gdy 
oceniasz, że potrzebna jest 
pomoc pogotowia 

K a r e t k ę  w z y w a m y ,  g d y  
z a g r a ż o n e j e s t l u d z i a e  
ż y t i e  l u b  k t o ś  j e s ł  
w ż i y m s t o i e .  
T o  z n a c z y  i d e d y ?  
Pogotowie ratunkowe 

Numer alarmowy999 lub 112 
wybieramy zawsze, kiedy wydaje 
nam się, że nasze lub czyjeś życie 
jest zagrożone. Dyspozytor przyj
mujący zgłoszenie ocenia, czy stan 
zdrowia pacjenta wymaga wysła
nia karetki, czy też kwalifikuje się 
on do nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej. 

Kiedy wzywać 
Co do zasady, karetkę wzywa

my wyłącznie w sytuacjach bezpo
średniego zagrożenia życia lub 
w stanach nagłych, które mogą 
prowadzić do istotnego uszczerb
ku zdrowia - naszego lub innej oso
by. Kiedy możemy mówić o takim 
nagłym stanie? Na pewno w sytu
acjach, gdy dochodzi do: 
1. utraty przytomności, zaburzenia 
świadomości, drgawek,-
2. nagłego, ostrego bólu w klatce 
piersiowej czy zaburzenia rytmu 
serca; 
3. nasilonej duszności; 
4. nagłego, ostrego bólu brzucha; 
uporczywych wymiotów; 
5. szybko postępującego porodu; 
6. ostrych i nasilonych reakcji 
uczuleniowych (wysypka, dusz
ność), które są efektem zażycia le
ku, ukąszenia, użądlenia przez ja
dowite zwierzęta; 
7. zatrucia lekami, środkami che
micznymi czy gazami; 
8. rozległego oparzenia; 
9. udaru cieplnego, wyziębienia 
organizmu; 
10. porażenia prądem, podtopie-
nia lub utonięcia; 
11. agresji spowodowanej chorobą 
psychiczną; próby samobójczej; 
12. upadku z dużej wysokości; 
13. rozległej rany będącej efektem 
urazu; 
14. urazu kończyn dolnych -
w stopniu, który uniemożliwia sa
modzielne poruszanie. 

Kto przyjedzie 
W zależności od sytuacji w po

gotowiu i zgłaszanego problemu 
można spodziewać się przyjazdu 
karetki z zespołem: 
a) podstawowym - to znaczy z ra
townikami lub pielęgniarkami; 
b) specjalistycznym - w jego skła
dzie dodatkowo jeździ lekarz. 
Personel medyczny udzieli pomo
cy na miejscu albo w razie potrze
by przewiezie do szpitala. Pacjent 
nie ma możliwości wyboru pla
cówki, do której jest transporto
wany. Przekazywany jest do naj
bliższego - pod względem czasu 
dotarcia - szpitalnego oddziału ra
tunkowego lub lecznicy wskaza
nej przez personel medyczny. 
(OPRAĆ. KB) 
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Biuro Ogłoszeń oddział Koszalin: 
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin 
tel. 94 347 3516,347 3511.347 3512 
fax 94 347 3513 

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

Biuro Ogłoszeń oddział Szczecin: 
ul.Nowy Rynek 3.71-875 Szczecin 
tel. 9148133 61,48133 67 
fax 91433 48 60 Drobne Jak zamieścić ogłoszenie drobne: 

• W Biurze Ogłoszeń 94 347 3516 
•Wchodząc na portal: nadaj.pl 

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 

I 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 
• ! ! ! ! ! ! !  KREDYTY. Słupsk, 516593005. 
(GP) 

• ! ! ! !  KREDYTY bez BIK, KRD 
z komornikiem i na oświadczenie. 
Koszalin, Młyńska 17.94/342-30-60. 
(GK) 

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

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

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

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

e EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy 
do 25.000 zł! 668139924. 

* Gotówka od ręki, 793-335-590. (GK) 

# Gotówkowe, firmowe, konsolidacje, 
bez BIK. 699-186-581 K-lin 
"Związkowiec". (GK) 

# Kredyty hipoteczne, gotówkowe, 
firmowe, 515-083-036. (GK) 

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38. 
(GP) 
• Kredyty, pożyczki, chwilówki Koszalin, 
Zwycięstwa 40/40,602-552-138. (GK) 

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

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

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

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

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

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

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

handlowe 

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

maszyny, i 
• Przesiewacz do żwiru tel. 
502-064-864. (GK) 

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

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

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

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

• Siatki, słupki, kolczasty 598471329. 
(GP) 

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

• Lady oszklone, tel. 508-993-788. (GK) 

! ! ! ! ! !  Drewno Słupsk, 604-515-546. 
(GP) 
# !  DREWNO suche różne, 698-721-191. 
(GK) 

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

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

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

Drewno kominkowe, buk 785-608-313 
(GK) 
• DREWNO kominkowe, tel. 600880776. 
(GP) 

Garaże blaszane, bramy garażowe, 
kojce dla psów.Producent (58) 
3331228, 509038426, www.robstaL 
pl (GP) 
•Łóżko rehabilitacyjne na pilota + 
materac, tel. 608-353-957. (GK) 

• SIATKI ogrodzeniowe ocynk, PCV, 
leśne, druty, słupki, montaż, producent, 
transport 59/84-716-42. (GP) 

s WORKI foliowe produkcja, sprzedaż. 
Słupsk, Grunwaldzka 3,604-208-414. 
(GP) 

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

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

komunikaty 
• Legitymacja studencka 7151. (GK) 

matrymonialne 
• Poznam miłą Panią, tel. 663-771-046. 
(GK) 

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

• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! A u t o  
skup - najwyższe ceny, tel. 535-651-510. 
(GK) 

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

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

•AUTOKASACJA Bierkowo. Skup 
całych i uszkodzonych. 59/811-91-50, 
606-206-077. (GP) 

AUTOSKUP skupujemy każde pojazdy 
płacimy nawet za wraki, oferujemy 
najwyższe ceny, teL 536-079-721. (GS) 

auto sprzedaż 
• CAR-CENTER.COM.PL Szczecińska 
68A Koszalin. Odkup aut- gotówka! 
Import, komis kredyty, ubezpieczenia, 
leasing. 508187888 (GK) 

• Honda Civic 1,4 is, 1997 r. Salon 
Polska Tanio! teł. 503-176-949. (GK) 

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

Skuter KYMCO poj.l25cm3, duży 
2011r„ stan idealny, 3200zł, 695640611 
(GP) 
VW Garbus, 1970r„ tanio, 695640611. 
(GP) 
•VWT42.5TDI (1996),stan dobry,tel. 
889-219-481. (GP) 

• WWW.MAX-CAR.PL 94/346-59-63. 
(GK) 

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

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

• Opony zimowe do Smarta 
695-951-398. (GK) 

•Auto konserwacja, 784-287-304. (GK) 

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

korepetycje 
• # "Cratus" - matematyka tel. 
517-046-614. (GK) 

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

nieruchomości 
mieszkania - sprzedam 

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

• 2-pok. Na Skarpie, K-lin, 504-503-723. 
(GK) 

• 2-pokojowe 37,2m2, spółdzielcze, 
własnościowe, ul.Z. Augusta, Słupsk, tel. 
504131829,500695135. (GP) 

• 2-pokojowe 48m2, ul. Mochnackiego, 
Słupsk, 140000zł, tel. 601650074. (GP) 

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

• Malechowo 83 m2, tel. 508-993-788. 
(GK) 

eSprz/zam 2 pok. Słupsk 505947499 
(GP) 

mieszkania - kupię 
•3-pokojowe na Przylesiu. 518385250 
(N) 

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

mieszkania do wynajęcia 
e !  Wygodne 2-pok, lllp. tel. 
606-901-113. (GK) 

• 1,2-os. + internet, 501-664-343 (GK) 

• 1-pokojowe, od 1-go grudnia, 750 zł + 
media. Tel. 609-722-125. (GK) 

•2-pok. I p. Sikorskiego 723-493-655. 
(GK) 

•2-pokojowe tel. 601-329-350. (GK) 

• 3-pokojowe, 600-47-16-48. (GK) 

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

• Piętro w domku, tel. 697-470-520. 
(GK) 

• Pokoje dla grupy pracowników, pełen 
węzeł sanitarny, TV, Mielno, Faktura 
VAT, 661-940-822. (GK) 
• Pokój w domku, tel. 664-548-076. (GK) 

• Pokój, tel. 530-301-392. (GK) 

domy - sprzedam 
• Dom Koszalin, 662-597-662. (GK) 

• Dom wolnostojący, tel. 502-064-864. 
(GK) 

• Duży nowy dom wolnostojący, 1300 zł/ 
m2, Bonin tel. 603-336-947. (GK) 

lokale użytkowe - sprzedam 
•33mkw. lokal tanio, 733-886-836. (GK) 

A A _ AKUS 
Pilnie poszukujemy mieszkania 

3,4-pokojowego do III piętra 
rej. Jagoszewskiego, Wańkowicza. 

Klienci sprzedali swoje mieszkanie, 

płacą gotówką 
ul. Zwycięstwa 143 

( o b o k  Z w i ą z k o w c a )  

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

idealne do kredytu MDM, 
duże 2-pok. (48), Nasz 
Dom, tylko 3155zł/m2 

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

p i l n a  s p r z e d a ż  
tylko 2960zł/m2, 3-pok., 
z loggią, rej. Karłowicza, 
195.000,- pilna sprzedaż 

2-pok. (45), z wyposażeniem, 
gotowe do zamieszkania, 

Na Skarpie, 159.000,- pilnie 

nowy, wolno stojący dom, 
działka 8 ar, os. Unii 

Europejskiej, 393.000,-
z pełnym wyposażeniem, 
II piętro, balkon, 3-pok., 

Centrum, 223.000,-
4-pok., po remoncie, rej. Emki, 
217.000,- klucze w biurze, pilna 

^ sprzedaż z powodu wyjazdu J 

# Przyczepę handlową na targowisku 
miejskim w Koszalinie tel. 783-835-573. 
(GK) 

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

* Magazyny 695635293. (GK) 

* Wynajmę hale magazynową 
w Koszalinie i Ustroniu Morskim od 100 
do 1000 m2 tel 728897414. (GK) 

działki, grunty - sprzedam 
Atrakcyjne działki budowlane ok. 
Słupska, od ZŹzlAn2 669259283. (GP) 
s DZIAŁKA lOarów, uzbrojona okolice 
Koszalina 75 tys. zł, 664-382-905. (GK) 

$ 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) 

» Niekłonice 2,14 ha tel. 723-394-363. 
(GK) 

* Sprzedam działki nad jeziorem 
w Siecinie w cenie od 18 zł/m2 

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

garaże 

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

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

G A R A Ż E  B l a s z a n e  
B R A M Y  G a r a ż o w e  
K O J C E  d l a  P s ó w  

Najniższe 

Różne wymiary 

Dogodne W S P 8  

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 

pośrednictwo 
• "SZCZERBIŃSCY" 
Koszalin, ul. Bogusława II3, www. 
szczerbinscy.pl 94/342-43-43. (GK) 

# DO wynajęcia ocieplana hala - 200 
mkw, wys. 5 m + pomieszczenia biurowe 
i zaplecze socjalne + plac utwardzany 
- 200 mkw. Koszalin, Władysława IV-go 
137, tel. 695-113-304. (GK) 

praca 

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

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

! ! !  Operatora i konserwatora dźwigu 
Polan ŻK161 z uprawnieniami 
szukam, 519-326-293. (GP) 
# ! !  Sprzątanie biur 606-362-520. (GK) 

UUOpiekunki do Niemiec, 
730-340-005. (GK) 
# Agrobud Sp. z o.o. w Koszalinie 
zatrudni kierowcę C+E mile widziane 
uprawnienia na HDS, CV proszę składać 
na ul. Połczyńskiej 66 lub na paweł. 
szmalec@agrobud.net.pl (GK) 

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

•Animator-rezydent 
z dobrą znajomością angielskiego, 
tel.509729562. (GK) 

Apteka w Kołobrzegu zatrudni 
technika farm. i technika na staż, 
502-060-200. (GS) 
# Do budowlanych prac 
wykończeniowych, teł. 500-707-679. 
(GK) 

* Do produkcji styropianu -
pracowników niepalących na dwie 
zmiany. Dokumenty Termex Koszalin, ul. 
Lniana 9, tel. 600-942-793. (GK) 

* Docieplenia, tel. 503-440-880. (GK) 

* Elektryka oraz robotnika budowlanego 
zatrudnię. Koszalin tel 600 228 818 (N) 

l i  »1 J ^ J U -i  i X ł 1 c 

# Elektryków, spawaczy, ślusarzy 
. Termex Koszalin ul. Lniana 9, tel. 
660-423-967. (GK) 

# FABRYKA okien i drzwi PCV LASTRIK 
sp. z o.o. zatrudni pracowników do 
działu logistyki, prace przy załadunku 
stolarki. Oferty składać w siedzibie 
firmy ul. Słowiańska 11F, Koszalin lub 
info@lastrik.com. (GK) 

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

# Firma AGRO POMORZE USŁUGI 
Spółka z o.o., zatrudni Specjalistę ds. 
kadrowo-płacowych e-mail: biuro@ 
agropomorze.com 
kontakt 94/312-07-42 (GK) 

# Firma 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) 

# Firma transportowa ze 
Skwierzyny (woj. lubuskie) 
poszukuje kierowców z kat. C+E 
w ruchu międzynarodowym. Kontakt 
784084281 (GS) 

• Firma transportowa ze Skwierzyny 
(woj. lubuskie) zatrudni mechanika 
samochodów ciężarowych 
z doświadczeniem. Kontakt 
784 084281 (GS) 

e Firma zatrudni majstra, kierownika 
budowy. Słupsk, tel. 661-259-493. (GP) 

• Firma zatrudni pracowników 
ogólnobudowlanych. Dobre zarobki. 
Słupsk, tel. 661-259-493. (GP) 

• GEATuchenhagen 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 lub j. niem, 
Koszalin 504-038-644 lub CV na adres: 
hotel@hot.pl (GK) 

• Kelnera/kelnerkę (godziny poranne) 
oraz pokojową zatrudnię. Słupsk, teł. 
606-477-487 po lO-tej.(GP) 

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

• Kierowcę zatrudnię kat C+E, praca 
w Niemczech, tel. 660-366-699. (GK) 

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

• KOBET zatrudni cieśli budowlanych, 
murarzy i pracowników do prac 
wykończeniowych, teł. 602-775-978, 
94/316-08-80. (GK) 

• Mechanika maszyn szwalniczych 

• Dauna P,  Koszalin Połczyńska 67 (N) 

• Murarz - tynkarz oraz kafelkarz 
potrzebny, 518-124-570,59/84-61-425. 
(GP) 

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

• Niemcy - doświadczony monter 
ogrodzeń betonowych, j.niemiecki, 
25-40 łat Tel. 883395137 (GK) 

• Norwegia. Kierowca kat C+E, 
wymagana podstawowa znajomość j. 
angielskiego, 889-784-348, 
(47)411-946-72 (GP) 

• Operator/ Programista CNC - Niemcy 
- atrakcyjne wynagrodzenie, darmowe 
samochody, mieszkania, Cert: 9875. 
Kontakt: 782315849 info@mb-service.pl 

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

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.nadaj.pl
http://www.robstaL
http://WWW.MAX-CAR.PL
http://www.nieruchomosci.slupsk.pl
http://www.abakus-nieruchomosci.pl
http://www.partnerstal.pl
http://www.konstal-garaze.pl
mailto:szmalec@agrobud.net.pl
mailto:info@lastrik.com
mailto:biuro@agropomorze.com
mailto:info@hakotech.pl
mailto:hotel@hot.pl
mailto:info@mb-service.pl
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s Pomoc kuchenną. Słupsk, 785845999 
(GP) 

# 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) 

s Poszukuję operatora żurawia 
samojezdnego o udźwigu do 50 ton lub 
kierowcę z kat C do przyuczenia. Tel. 
607-271-237. (GK) 

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

# Praca w Szwecji, fachowca 
ogólnobudowlanego. Informacje tel. 
0046-735-749-418 lub 535-050-563 (GS) 

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

# Pracowników budowlanych: murarzy, 
betoniarzy, do robót wykończeniowych, 
pomocników, 601-78-39-05. (GK) 

# Pracowników do prac budowlanych, 
ślusarsko - spawalniczych, możliwość 
przyuczenia. 660-677-713. (GK) 

# Pracowników ogólnobudowlanych 
(malarz, płytkarz) do Niemiec 
z językiem niemieckim, tel. 660-366-699. 
(GK) 

# PRO-WAM Sp. z o.o w Koszalinie 
zatrudni: konstruktora. 
CV: sekretariat@pro-wam.pl (GK) 

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

# Spółka zatrudni zgrzewaczy, 
monterów PE. Praca przy budowie 
gazociągu. 

#Tel. kontaktowy 730 813642 (N) 

# Sprzedawcę w salonie 
samochodowym zatrudni Gazopol 
Koszalin. Kontakt 608087827 (N) 

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

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

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

•Zatrudnię majstra o specjalności 
ogólnobudowlanej ze znajomością j.  
niemieckiego do pracy w Niemczech. 
608-50-80-90 (GK) 

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

* Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
odzieżowego "Świat Czapek" bez 
nałogów z doświadczeniem ATRIUM 
Koszalin, praca@kiedro.pl, tel. 
531-511-286. (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) 

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

rolnicze 
maszyny rolnicze 

e Agregaty uprawowe, agregat aktywny 
3 m, rozsiewacie Amazone 800-1500 
L, siewniki 3 m ze ścieżkami, gruber 3 
m na non-stopie, wały posiewne tel. 
501-356-364 (GK) 

# Logos skup bydła tel. 500-277-836. 
( W  1 

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

• Sprzedam ciągnik 912, pług 
4-skibowy, przyczepę D47, siewnik 
zbożowy, tel. 606203844. (GP) 

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

e ! ! ! ! ! ! ! !  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) 

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

AGROS Skup Żywca teŁ 889-186-749. 
(GK) 
e Jęczmień i łubin sprzedam, 
889-219-481. (GP) 

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

# Kurki zielononóżki 94 3162172, 
784461566 (N) 

# Kury 12zł/szt, 667-099-669. (GP) 

e SPRZEDAM kury nioski, Wrzeście, 
502-397-035. (GP) 

# Sprzedam prosiaki, tel. 667488794, 
598583159. (GP) 

# Sprzedam ziemniaki Bryza, tel. 
667488794,598583159. (GP) 

# Usługi rolnicze, tel. 504-801-104 (GK) 

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

# Ziemniaki jadalne tel. 605-157-362. 
(GK) 

# Ziemniaki jadalne vineta - 80 groszy/ 
kg, dowozimy, tel. 506-675-133. (GP) 

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

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

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

# Sprzedaż kruszyw z recyklingu, 
betonowe, ceglane. 

# Czarnoziem, piasek zasypowy, 
kamień ogrodowy. 

e Z dostawą Szczecin i okolice teł. 
609090594. (N) 

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

# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  CASABLANCA 24 
h. Zatrudnimy Panie. 94-341-16-54 (GK) 

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

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

# ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  OKSANA 735-810-818 
(GK) 
# ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Sandra tel. 739-500-453 
(GK) 
! ! ! !  886-287-916 prywatnie, Słupsk. 
(GP) 
# 40-LATKA Słupsk 790-252-578 (GP) 
# ADA Słupsk, 513-751-832. (GP) 
e AKTYWNA - dojrzała. 507-719-333. 
(GK) 
# Atrakcyjna 40,785-558-916. (GK) 
# Atrakcyjna Ola, tel. 729-210-331 (GK) 
s Basia 797-221-767 (GP) 
S DOJRZAŁA 40-stka 500-362-030 (GP) 
# Dojrzała po 30-stce teł. 796-525-747. 
(GK) 

# Dyskretna studentka, 886-615-135. 
(GK) 
# Fajna blondynka 510-766-947. (GK) 
# Mała Lilii lOOzł Słupsk 506077600 (GP) 
Miła, atrakcyjna, dojrzała, 661177611. 
(GP) 
# Paweł dla pań, 510-501-046. (GP) 
# Ukrainka 80zł Słupsk 732974766. (GP) 
# WIOLA po 40-tce. 691-857-735. (GK) 

usługi 
agd rtvfoto 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Gaz junkersy, kuchenki -
naprawa, wymiana, teł. 606-579-846. 
(GK) 

S015003603A 

D y r e k t o r  O d d z i a ł u  R e g i o n a l n e g o  A g e n c j i  M i e n i a  W o j s k o w e g o  w S z c z e c i n i e  

i n f o r m u j e ,  ż e  o g ł o s i ł  p i e r w s z y  u s t n y  p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y  n a  s p r z e d a ż  

lokalu niemieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości 

S Z C Z E C I N ,  u l  P l a n t y  1 - 3 A  ( k l a t k a  3 A )  

gmina Szczecin, powiat szczeciński, województwo zachodniopomorskie, 

wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku i w działce nr 34/3 o pow. 0,4767 ha 
z obrębu 4126 Dąbie 126. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1 S/00108711/6. Dla lokalu nie założono odrębnej 

księgi wieczystej. 

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

nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości 

CHOSZCZNO, u l .  Dąbrowszczaków 22, 

gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, 

z obrębu 0004 Choszczno-4. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1 C/00019904/0. 

Adres nieruchomości 
Powierzchnia 

użytkowa lokalu 
w m 2  

Termin 
przetargu, 

godzina 

Cena wywoławcza 
nieruchomości netto 

Wysokość wadium 
w terminie do 

Szczecin, ul. Planty 1-3 A 
(klatka 3A) 

+ udział 0,0844 w dz. nr 34/3 
Lokal - kotłownia nr 1 

173,98 
27.11.2015 r. 

godz. 1000 68.000 zł 

10.000 zł 
do dnia 

23.11.2015 r. 

Oznaczenie nieruchomości 
Powierzchnie 

działek 
Termin przetargu, 

godzina 
Cena wywoławcza 

nieruchomości netto 
Wysokość wadium 

w terminie do 

Działka nr 141/1 
Działka nr 143/1 

zabudowana pawilonem 
handlowo-usługowym 

o pow. użytk. 331,29 m2 

0,1136 ha 
0,0349 ha 

24.11.2015 r. 
godz. 1300 218.000 Zt 

40.000 zł 
do dnia 

18.11.2015 r. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, 

ul. Księcia Sambora 4. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości podanej w tabeli przelewem, 

na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie 

nr 91 1130 1176 0022 2114 1520 0010 w Banku Gospodarstwa Krajowego, w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 23.11.2015 r. z dopiskiem: 

„Przetarg na sprzedaż lokalu - kotłowni n r  1, położonego w Szczecinie przy u l .  Planty 3A". 

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

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 

w Szczecinie, ul. Potulicka 2 / ul. Księcia Sambora 4, Biuro Obsługi Interesanta pok. 1 lub (91) 434 17 68 

/MON 261 45 20 96/ wew. 303 lub kom. 601 716 622. 

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Agencji Mienia 

Wojskowego, przy ul. Potulickiej 2 / ul. Księcia Sambora 4 w Szczecinie i opublikowana na stronie 

internetowej: www.wam.com.pi/sprzedaz/or szczecm orazwww.amw.com.pi 

UWAGA!  

Z dniem 1 października 2015 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1322) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa połączyła się z Agencją Mienia Wojskowego. 

„Jesteśmy dla Żołnierzy, świadczymy wysokiej jakości usługi w zakresie zakwaterowania* 

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

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

Przetarg odbędzie się w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 

w Szczecinie, ul. Księcia Sambora 4. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości podanej w tabeli przelewem, 

na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie 

nr 91 1130 1176 0022 2114 1520 0010 w Banku Gospodarstwa Krajowego, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 18.11.2015 r. z dopiskiem: 

„Przetarg n a  sprzedaż nieruchomości  położonej  w Choszcznie  p r z y  u l .  Dąbrowszczaków 22".  

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

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 

w Szczecinie, ul. Potulicka 2 / ul. Księcia Sambora 4, Biuro Obsługi Interesanta pok. 1 lub 9143417 68 

/MON 261 45 20 96/ wew. 315 lub kom. 601 716 622. 

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Agencji 

Mienia Wojskowego, przy ul. Potulickiej 2 / ul. Księcia Sambora 4 w Szczecinie i opublikowana na 

stronie internetowej: www.wam.com.pl/spfzedaz/or_szczecin oraz www.amw.c0m4>! 

U W A G A !  

Z dniem 1 października 2015 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia 

Wojskowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1322) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa połączyła się z Agencją 

Mienia Wojskowego. 

„Jesteśmy d la  Żołnierzy, świadczymy w y s o k i e j  jakości  usługi  w zakresie zakwaterowania"  

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

tel.: +48 91 814-61-11 • +48 91 489-27-98 
www.amw.com.pl,www.wam.com.pl 
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s ! ! ! ! ! ! ! !  Serwis komputerowy, RTV, 
LCD, plazma. Słupsk, 59/843-04-65. (GP) 

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

! ! ! !  PRALKI AGD zmywarki, naprawy, 
teL 503-380-410.(610 

# !  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) 

# LODÓWKONAPRAWY, 503-503-891. 
(GK) 

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

budowtano-remontowe 

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

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

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

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

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

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

!!! MALOWANIE, remonty 500-354-255. 
(GK) 
#!!!!!!!!!! A-Z remonty 788 499 755 (N) 

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

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

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

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

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

® CYKLINOWANIE, tel. 888-151-889. 
(GK) 

Dach w Drawsku Pomorskim zlecę, 
teL 603-749-504,519-326-295. (GP) 
s Dachy-dekarstwo 94/3412184 (GK) 

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

Koparko-ładowarka, 601-961-691. 
(GK) 

# Poddasza, sufity tel. 606437368 (N) 

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

# Remonty mieszkań 695-176-031. (GK) 

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

s Stany surowe 94/3412184. (GK) 

s Suche zabudowy 94/3412184. (GK) 

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

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

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

# Usługa pompowania betonu. 

# Pompa Putzmeister 36m. 

# Tel. 605597665. (N) 

# Wywóz gruzu, 607-703-135. (GP) 

instalacyjne 
#A! Hydraulik 510287766 (N) 

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

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

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

! ! ! !  ROLETY, żaluzje, markizy, 
verticale, moskitiery. Stolarka 
aluminiowa. "BLIŹNIAK" Słupsk, 
Leszczyńskiego 10D, teL 59/84-17-900, 
601-65-25-82. (GP) 
! ! !  OKNA, drzwi, rolety zewn. bramy 
garażowe. "Drew-Piast", Koszalin, 
Zwycięstwa 233. (94)347-65-32. 
Atrakcyjne ceny!!! (GK) 
* Naprawa okien, konserwacja, 
wymiana uszczelek 692-646-566. (GK) 

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

! ! !  Dywany, tapicerki, 503-02-02-06. 
(GK) 

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

transportowe 
» ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  A N G L I A ,  środa, piątek, 
niedziela z domu pod dom, 503-198-450, 
67/266-94-91 (GK) 

# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  H O L A N D I A  

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

# ! ! ! W Y W R O T K A  151 z H D S ,  koparka 
kołowa, roboty ziemne, 604-790-491. 
( G K )  

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

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

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

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

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

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

"RENIFER" Pralnia. K-lin, Tkaniny. 
Super Promocje!!! Zwycięstwa 186, 
Obotrytów 3,94/341-04-31. Skóry. 
(GK) 
# NAGROBKI granitowe- produkcja. 
K-lin, Raduszka, Paproci 61.790-660-651 
www.regrant.pl (GK) 

RADA NADZORCZA SPOŁEM 
Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sławnie 

zaprasza uprawione podmioty do składania ofert na badanie 
sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r. 

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego za 2015 r. 
oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu o sytuacji majątkowej i finansowej 
Spółdzielni. 
Oferta powinna zawierać: 
1. informacje o oferencie, tj.: 

a) forma prowadzonej działalności i aktualny odpis z właściwego rejestru, 
b) aktualny odpis z rejestru (biegłych rewidentów), do którego wpisany jest 

oferent, 
c) poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako 

uprawnionego (na listę podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań 
finansowych, 

d) dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finanso
wych (doświadczenie w branży, w której działa Spółdzielnia będzie dodatko
wym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego rewidenta). 

2. projekt umowy 
Oczekiwany termin przeprowadzenia badania do dnia 29.04.2016 r. 
Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zabezpieczonych 
kopertach z dopiskiem „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO SPOŁEM PSS SŁAWNO" w terminie do dnia 30.10.2015 r. 
na adres: Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców, 76-100 Sławno, 
pl. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu 
do siedziby Spółdzielni. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich 
przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. , 
Otwarcie oferty nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 17.11.2015 r. o godz. 11.00. 
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz 
odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek 
skutków prawnych i finansowych. 

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

lokalu niemieszkalnego zlokalizowanego w miejscowości 

ROSNOWO 2 
gmina Manowo, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie, 

działka nr 226/27 o pow. 0,0989 ha z obrębu 0063 Rosnowo. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr K01 K/00046567/0. Dla lokalu nie założono odrębnej 
księgi wieczystej. 

Adres nieruchomości 
Powierzchnia 

użytkowa lokalu 
wm2 

Termin przetargu, 
godzina 

Cena wywoławcza 
nieruchomości netto 

Wysokość wadium 
w terminie do 

Rosnowo 2 
Lokal niemieszkalny U2 

+ udział 0,0364 
w dz. nr 226/27 

60,74 27.11.2015 r. 
godz. 900 7.600 zł 

1.500 zł 
do dnia 23.11.2015 r. 

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

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości podanej w tabeli przelewem, na rachunek 
bankowy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie nr 91 11301176 0022 21141520 0010 
w Banku Gospodarstwa Krajowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2015 r. z dopiskiem: 

„Przetarg na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr U2 położonego w Rosnowie T. 

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

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

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Agencji Mienia 
Wojskowego, przy ul. Potulickiej 2 / ul. Księcia Sambora 4 w Szczecinie i opublikowana na stronie internetowej: 
www.wmcom.pl/sprzeda2/or.szczecin oraz www4miw.com.pl 

UWAGA! 

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

jesteśmy dla Żołnierzy, świadczymy wysokiej jakości we#ugł w zakresie zakwaterowania" 

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

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

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

Warunkiem udziału w każdym przetargu jest wniesienie wadium w wysokości podanej w tabeli przelewem na rachunek 
bankowy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie nr 91 1130 1176 0022 2114 1520 0010 
w Banku Gospodarstwa Krajowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2015 r. z dopiskiem: 

„Przetarg na sprzedaż garażu nr„, w Kołczewie przy ti. Sfoneczsw? 4T, 
Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów. 

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, 
ul. Potulicka 2 / ul. Księcia Sambora 4, Biuro Obsługi Interesanta pok. 1 lub (91) 434 17 68 (MON 261 45 20 96) 
wewn. 303 lub kom. 601 716 622. 
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Agencji Mienia 
Wojskowego przy ul. Potulickiej 2 / ul. Księcia Sambora 4 w Szczecinie i opublikowana na stronie internetowej: 
www,wamxom4>ł/śprzedaztor„S2icaedii oraz wmmmjDom#. 
UWAGA! 
Z dniem 1 października 2015 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1322) Wojskowa Agencja Mieszkaniowa połączyła się z Agencją Mienia Wojskowego. 

JesWmy dla Żołnierzy, świadczymy wysotW; jataść udw# w zakresm iJkmMuwwMmf 

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

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

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

garaży zlokalizowanych w miejscowości 
KOŁCZEWO, ui, Słoneczna 4t 

gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie, 
wraz z udziałami w działce nr 438/19 o pow. 0,2342 ha 

z obrębu 0121 Kołczewo 1. 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1 K/00021659/2. Dla garaży nie założono odrębnych ksiąg 
wieczystych. 

Powierzchnia 
użytkowa lokalu 

Termin przetargu, 
godzina 

Cena wywoławcza 
nieruchomości 

netto 

Wysokość wadium 
w terminie do 

27.11.2015 r. 
godz. 11.00 & m *  

1.000 zł 
do dnia 

23.11.2015 r. 

27.11.2015 r. 
godz. 12.00 

1.000 zł 
do dnia 

23.11.2015 r. 

27.11.2015 r. 
godz. 13.00 

1.000 zł 
do dnia 

23.11.2015 r. 

Adres nieruchomości 

Kołczewo, ul. Słoneczna 4 
+ udział 0,0204 w dz. nr 438/19 

Garaż nr 2 

Kołczewo, ul. Słoneczna 4 
+ udział 0,0200 w dz. nr 438/19 

Garaż nr 3 

Kołczewo, ul. Słoneczna 4 
+ udział 0,0202 w dz. nr 438/19 

Garaż nr 4 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.avbusy.pl
http://www.regrant.pl
http://www.wmcom.pl/sprzeda2/or.szczecin
http://www.wam.com.pl
http://www.wam.com.pl
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* Usługi kamieniarskie tel. 508-293-764. 
(GK) 

eAlkoholwoe odtrucia 509-306-317. 
(GK) 

zdrowie 
opieka 

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

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

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

# Ginekolog, teł. 726-017-175. (GS) 

opieka 

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

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

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

# Ginekolog, teł. 726-017-175. (GS) 

uroda 

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

neurologia 

# SPEC. Neurolog. NFZ. Bez kolejek. 
Codziennie. Koszalin, 605-284-364. (GK) e-503-46-21-22 Ginekolog farmakologia 

stomatologia 

eStomatolog Koszalin, NFZ, 
531-444-602. (GK) 

zwierzęta 
rośliny ogrody 
e Skup cieląt do 200 kg. Teł. 608368694. 
(GK) 

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

zwierzęta 
rośliny ogrody 
e Skup cieląt do 200 kg. Teł. 608368694. 
(GK) 

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 
w Szczecinie 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, 

ul. Potulicka 2 / ul. Księcia Sambora 4 

wywieszony został wykaz nw. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: 

Działka nr 400/1 o pow. 0,0718 ha, położona w m. Rogowo obr. 0023, Mrzeżyno 
- 3, zabudowana budynkiem o funkcji handlowo - usługowej o pow. użytk. 277,69 m2. 
KW Nr SZ1 G/00027974/4. 

Wszelkie informacje nt. nieruchomości można uzyskać pod nr tel. 91 4341 768 
wew. 315 lub 697 080 490. 

Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.). 

UWAGA! 

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

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

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

Syndyk Masy Upadłości 

Roberta Wójcika z Wałcza 

tel. 606 236 293, e-mail: syndyk.sowirka@wp.pl 

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: 

prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu k. Wałcza, oznaczonej jako działka 
131/3, o powierzchni 0,0761 ha oraz działka 131/14 o powierzchni 0,0763 ha, dla których Sąd Rejonowy 

w Wałczu prowadzi Księgę Wieczystą nr K01 W/00027996/7. Nieruchomość zbudowana budynkiem 
mieszkalnym w stanie surowym, budynek niezabezpieczony od 2009 roku. Dokumentacji budowlanej brak. 

Cena wywoławcza 165 000,00 zł, zwolnione z podatku VAT. 

Pisemne oferty zawierające: 

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta 

- nip, PESEL, adres i telefon kontaktowy 

- proponowaną cenę nabycia nie niższą od ceny wywoławczej, termin i formę zapłaty 

- dowód wpłacenia wadium 

należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, 
ul. Gen. Wł. Andersa 34 do dnia 9.11.2015 r. do godziny 15.00 ze wskazaniem sygn. akt VII GUp 41/15 
z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości Roberta Wójcika w upadłości likwidacyjnej". W przypadku 
składania ofert za pośrednictwem poczty datą wpływu oferty jest data stempla pocztowego. 

Do oferty należy dołączyć: 

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem technicznym przedmiotu sprzedaży, 

- zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności, 

- oferta winna być sporządzona w języku polskim, bądź przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego. 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 16 500,00 zł na rachunek: Robert 
Wójcik w upadłości likwidacyjnej prowadzony przez BS Człuchów nr  59 9326 0006 0042 8237 3000 0010 
w terminie d o  dnia 9.11.2015 r., które zostanie zaliczone na poczet ceny w przypadku wybrania oferty 
i skutecznego zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu lub ulegnie przepadkowi w przypadku 
nieprzystąpienia do umowy w określonym przez syndyka terminie. Wadium uczestników, których oferta nie 
zostanie wybrana, zostanie zwrócona w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 

Rozpatrzenie ofert i ustalenie nabywcy nastąpi w dniu 19.11.2015 r. o godz. 9.30 w siedzibie Sądu 
Rejonowego VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34,75-950 Koszalin, sala numer 17. 

O wyniku rozpatrzenia ofert wszyscy oferenci zostaną powiadomieni. 

- Zastrzega się prawo negocjacji z oferentami, ustalenia nabywcy w wyniku dodatkowo przeprowadzonej 
licytacji, względnie pozostawienia przetargu bez rozstrzygnięcia. 

- Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się 
oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu. 

K015013360A 

Burmistrz Miasta Darłowo ogłasza 

pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 

w dniu 7 grudnia 2015 roku: 

1) o godzinie 9-tej - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 10/87, o powierzchni 4207 m2 (0,4207 ha), położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 
miasta Darłowo przy ulicy Słowiańskiej. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ulica Słowiańska, przez projektowane pieszo-jezdne ciągi komunikacyjne. 

Cena wywoławcza - 3.100.000,00 zł 
Wysokość wadium -155.000,00 zł 

Postąpienie nie mniej niż - 31.000,00 zł. 

Dla zbywanej nieruchomości, w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie, prowadzona jest księga wieczysta numer K01 K/00103815/2. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dla jednostki strukturalnej C- Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C6, zatwierdzonym 
uchwałą Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 10 maja 2012 roku i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio- pomorskiego z dnia 18 czerwca 
2012 roku pod pozycją 1365, przeznaczona do zbycia nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 5 MW/U, którego przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem zabudowy hotelowej lub zamieszkania zbiorowego, a przeznaczeniem uzupełniającym jest zabudowa usługowa. 

2) o godzinie 10.30 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 10/90, o powierzchni 3966 m2 (0,3966 ha), położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 
miasta Darłowo przy ulicy Słowiańskiej. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ulica Słowiańska, przez projektowane pieszo-jezdne ciągi komunikacyjne. 

Cena wywoławcza - 3.000.000,00 zł 
Wysokość wadium -150.000,00 zł 

Postąpienie nie mniej niż - 30.000,00 zł. 

Dla zbywanej nieruchomości, w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie, prowadzona jest księga wieczysta numer K01 K/00103817/6. 
Na zbywanej nieruchomości ustanowiona zostanie, na rzecz każdoczesnych właścicieli urządzeń wodnych oznaczonych symbolami: wA63, woB63 i W oraz kabli elektrycznych oznaczonych 
symbolem eNA, bezpłatna służebność lokalizacji i dostępu do przebiegających w jej gruncie przedmiotowych sieci wodociągowych i elektrycznych. Ustanowienie służebności gruntowej 
obejmie grunt o powierzchni 241,5 m2, a jest to powierzchnia, którą stanowi długość 52,5 metrów i szerokość 4,60 metrów stanowiąca pas gruntu zaczynający się w odległości 23,6 metrów, 
a kończący w odległości 28,2 metrów od granicy zbywanej nieruchomości z działkami gruntu oznaczonymi numerami geodezyjnymi 10/28 i 10/29. 
Przez zbywaną nieruchomość przebiega kabel telefoniczny tmA, który przecina granicę zbywanej nieruchomości, sąsiadującej z działką gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 10/91, 
w odległości 11 metrów od jej granicy z działką gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 10/89, i ułożony jest po skosie przecinając granicę zbywanej nieruchomości, sąsiadującej z działką 
gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 10/89, w odległości 21,3 metrów od jej granicy z działką gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 10/91. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dla jednostki strukturalnej C- Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C6, zatwierdzonym 
uchwałą Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 10 maja 2012 roku i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio-pomorskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku 
pod pozycją 1365, przeznaczona do zbycia nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 4 MW/U, którego przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna z dopuszczeniem zabudowy hotelowej lub zamieszkania zbiorowego, a przeznaczeniem uzupełniającym jest zabudowa usługowa. 

3) o godzinie 12-tej - nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 5761 m2 (0,5761 ha), oznaczonej numerami geodezyjnymi: 2/11 o powierzchni 2225 m2 (0,2225 ha), 2/16 
0 powierzchni 2190 m2 (0,2190 ha), 10/93 o powierzchni 717 m2 (0,0717 ha), 11/4 o powierzchni 629 m2 (0,0629 ha), położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo przy 
ulicy Słowiańskiej. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej, którą stanowi Aleja Jana Pawła II i ulica Słowiańska, przez projektowane pieszo-jezdne ciągi komunikacyjne. 

Cena wywoławcza - 3.800.000,00 zł 
Wysokość wadium -190.000,00 zł 

Postąpienie - nie mniej niż 38.000,00 zł. 

Dla zbywanej nieruchomości, w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie, prowadzona jest księga wieczysta numer K01 K/00103826/2. 
Na zbywanej nieruchomości ustanowiona zostanie, na rzecz każdoczesnych właścicieli urządzeń wodnych, oznaczonych symbolami woA32 i wo200, bezpłatna służebność lokalizacji 
1 dostępu do przebiegających w jej gruncie tychże urządzeń. 
Na działkach gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 2/11 i 2/16 w obrębie ewidencyjnym numer 3, które wchodzą w skład zbywanej nieruchomości, ułożona jest tymczasowa droga 
z płyt technicznych oraz zlokalizowane są lampy oświetleniowe i od dnia nabycia do dnia 31 grudnia 2016 roku zostanie ustanowiona ogólnopubliczna bezpłatna służebność przejścia 
i przejazdu drogą wytyczoną przez te płyty oraz bezpłatna służebność lokalizacji i dostępu do lamp oświetleniowych zlokalizowanych wzdłuż tej drogi. Gmina Miasto Darłowo zobowiązuje 
się, do dnia 31 grudnia 2016 roku, usunąć ze zbywanej nieruchomości płyty betonowe stanowiące tymczasową drogę oraz usunąć lampy oświetleniowe. O zamiarze prowadzenia robót, 
związanych z demontażem płyt technicznych i lamp oświetleniowych nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony, w terminie co najmniej siedmiu dni kalendarzowych przed ich 
wykonywaniem. Na czas wykonania robót demontażowych nabywca nieruchomości udostępni bezpłatnie, na rzecz zbywcy, niezbędną część gruntu. W gruncie działki oznaczonej numerem 
geodezyjnym 10/93 w obrębie ewidencyjnym numer 3, która wchodzi w skład zbywanej nieruchomości, ułożony jest kabel energetyczny eNA 10/93. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dla jednostki strukturalnej C- Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C6, zatwierdzonym 
uchwałą Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 10 maja 2012 roku i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio-pomorskiego z dnia 18 czerwca 2012 
roku pod pozycją 1365, przeznaczona do zbycia nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 6 MZ/U, którego przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa hotelowa 
lub zamieszkania zbiorowego, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, a przeznaczeniem uzupełniającym jest zabudowa usługowa, w tym o funkcji leczniczo-rehabilitacyjnej 
i odnowy biologicznej. 

4) o godzinie 13.30 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 4875 m2 (0,4875 ha), oznaczonej numerami geodezyjnymi: 2/12 o powierzchni 769 m2 (0,0769 ha), 2/17 
0 powierzchni 3492 m2 (0,3492 ha), 12/4 o powierzchni 235 m2 (0,0235 ha), 16/4 o powierzchni 166 m2 (0,0166 ha), 17/5 o powierzchni 90 m2 (0,0090 ha), 18/49 o powierzchni 123 m2 

(0,0123 ha) położonej w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo przy ulicy Słowiańskiej. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej, którą stanowi Aleja Jana Pawła 
II i ulica Słowiańska. 

Cena wywoławcza - 3.200.000,00 zł 
Wysokość wadium -160.000,00 zł 

Postąpienie - nie mniej niż 32.000,00 zł. 

Dla zbywanej nieruchomości, w Sądzie Rejonowym VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie, prowadzona jest księga wieczysta numer K01 K/00103854/7. 
Na zbywanej nieruchomości ustanowiona zostanie, na rzecz każdoczesnych właścicieli urządzeń wodnych, oznaczonych symbolem wo200, bezpłatna służebność lokalizacji i dostępu do 
przebiegających w jej gruncie tychże urządzeń. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dla jednostki strukturalnej C- Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C6, zatwierdzonym 
uchwałą Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 10 maja 2012 roku i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio-pomorskiego z dnia 18 czerwca 2012 
roku pod pozycją 1365, przeznaczona do zbycia nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 6 MZ/U, którego przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa hotelowa 
lub zamieszkania zbiorowego, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, a przeznaczeniem uzupełniającym jest zabudowa usługowa, w tym o funkcji leczniczo-rehabilitacyjnej 
1 odnowy biologicznej. 

Opis dotyczący zbywanych nieruchomości: 

1. Położone są w granicach strefy nadgranicznej, w obrębie pasa nadbrzeżnego. 
2. Wchodzące w skład zbywanych nieruchomości działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi: 10/87,10/90 i 10/93, w ewidencji gruntów oznaczone są symbolem LsV jako grunty leśne. 

Działki te, decyzją Marszałka Województwa Zachodnio- pomorskiego, uzyskały zgodę na zmianę ich przeznaczenia na cele nieleśne Wyłączenie tych gruntów z produkcji leśnej reguluje 
ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.) Z wnioskiem o ich wyłączenie uprawniony jest wystąpić ustalony w przetargu 
Nabywca. 

3. Podlegają sprzedaży za gotówkę. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości, na podstawie ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 
1054 z późn. zm.), będzie doliczony obowiązujący w dniu zawierania aktu notarialnego podatek VAT, który w dniu ogłaszania przetargów wynosi 23%. Warunkiem nabycia nieruchomości 
jest wpłata kwoty brutto, w całości przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego prawo własności. 

4. Zbywane nieruchomości są wolne od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich, w tym hipotek przymusowych. 
5. Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9. Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne, 

zaś cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1380). Językiem obowiązującym 
procedurze przetargowej jest język polski. 

6. Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadiów, wniesionych w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie 
o numerze: 09 8566 0003 0001 1149 2000 0002. Wpłat wadiów należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 20 
listopada 2015 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłaty zostały dokonane w terminie. Na dowodach wpłat należy podać numery geodezyjne nieruchomości wraz z numerem obrębu 
ewidencyjnego. 

7. Ogłoszenie i warunki przetargów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie: ..www.darlowo.pr w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zarządzenia 
Burmistrza" i ..www.darlowo.pl" w zakładce „przetargi", zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie, od dnia opublikowania/ukazania się wyciągu z ogłoszenia 
przetargów w prasie oraz są do wglądu w pokoju numer 27. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 Urzędu Miejskiego w Darłowie lub pod numerem telefonu 
(94) 314 - 22 - 23 do 26, numer wewnętrzny 207. 

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.wam.com.pl
mailto:syndyk.sowirka@wp.pl
http://www.darlowo.pr
http://www.darlowo.pl
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OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku podaje do publicznej wiadomości, że dnia 

29 października 2015 r. o godz. 11.00 
pod adresem: SYCEWICE1N, 76-251 KOBYLNICA. 
celem uregulowania należności na rzecz NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SŁUPSKU - URZĄD 
SKARBOWY W SŁUPSKU odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA 
niżej wymienionych przedmiotów zajętych w dniu: 4.09.2014 r. należących do TRAMP TRAIL Sp. z o.o. Sycewice 
1N, 76-251 Kobylnica 

Poz. Wyszczególnienie 
Liczba/Jednostka 

miary 
Wartość szacunkowa Cena wywołania 

1. 
Prasa krawędziowa APA-TOR 

PPH -160 
1 szt. 49 500,00 zł 37125,00 zł 

2. 
Prasa mimośrodowa 

FPA PMS 100E 
- 1 szt. . 21 600,00 zł 16 200,00 zł 

3. 
Nożyce gilotynowe 

NTA 10-A 
1 szt. 22 800,00 zł 17100,00 zł 

Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 29.10.2015 r. od godz. 10.00 do godz. 11.00, pod adresem Sycewice 1N, 
gmina Kobylnica, po uprzednim uzgodnieniu z organem egzekucyjnym. 
Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, druga licytacja odbędzie się w tym samym miejscu 
w dniu 5.11.2015 r. o godz. 11.00. 
W dniu 5.11.2015 r. od godz. 10.00 do godz. 11.00 można oglądać zajęte ruchomości po uprzednim uzgodnieniu 
z organem egzekucyjnym. 
Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości, natomiast w drugim 
terminie licytacyjnym połowę wartości szacunkowej. 
Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4500,00 zł, warunkiem udziału w licytacji jest 
wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny. 
Ruchomości zostają pod dozorem zobowiązanego. Dodatkowe informacje: 59 844 73 87. 

OBWIESZCZENIE 
Sąd Rejonowy w Słupsku VI Wydział Gospodarczy w sprawie sygn. akt GUp 3/13 dot. Danuty 

Kantak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą INTERFLOR Hurtownia Kwiatów 
w Słupsku na zasadzie art. 255 ust. 1 puin zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy 

wierzytelności złożonej przez syndyka w dniu 28.05.2015 r. oraz w dniu 15.10.2015 r. 

Sąd poucza o możliwości przeglądania listy wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego 
w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13 i wniesienia sprzeciwu przez każdego wierzyciela 

umieszczonego na liście, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania przez tego, 
któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności w terminie dwóch tygodni 

od dnia obwieszczenia. 
www.dawro.eu 

PGK Sp. z o.o. w Słupsku 
zaprasza do składania ofert na dzierżawę szale*" 

przy ul. Małcużyńskiego w Słupsku na okres 
od 1.05 do 30.09.2016 r. 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki 
przy ul. Szczecińskiej 112 w Słupsku. 

Termin składania ofert - do 20.11.2015 r. 

K015001242CU 

REKLAMA K035005347B 

OGŁOSZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Bydlino, uchwalonego Uchwałą nr 11/16/2014 Rady Gminy 

Słupsk z dnia 18 grudnia 2014 r. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Oz.U z 2015 r. poz. 199 ze zm.), WÓJT GMINY SŁUPSK zawiadamia 

W Ó J T  GMINY SŁUPSK 
zawiadamia 

o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały nr VI/64/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Bydlino, uchwalonego Uchwałą nr 11/16/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 18 grudnia 2014 

r. Granice obszaru objętego planem zawiera załącznik do ww. uchwały. Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku 

z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1235 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 

w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu 

miejscowego oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk. Wnioski 

należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w terminie do dnia 

20.11.2015 r. Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 

oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 

Gminy Słupsk. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w formie zarządzenia Wójta Gminy Słupsk. Treść zarządzenia 

dostępna będzie na stronie internetowej www.gminaslupsk.pl - BIP oraz w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk. 
Wójt Gminy Słupsk 

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

a 

REKLAMA 
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AUTOPROMOCJA 

r i* i 

K015001242EL 

Ponad 
1 milion ofert 
nieruchomości 

Wójt Gminy Trzebielino 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebielino 
wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych na 
oddanie w dzierżawę w przetargu ustnym nieograniczonym: 

- Nieruchomość gruntowa, zabudowana, numer ewidencyjny 
działki 16/3 o łącznej powierzchni 0,0616 ha, położonej w obrębie 
miejscowości Poborowo. Oznaczenie użytków według ewidencji: R IVb 
- 0,0468 ha, B - 0,0148 ha. 

K015001242DK 

Energa 
operator 

ENERGA-OPERATOR SA W GDAŃSKU ODDZIAŁ W KOSZALINIE 
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ 

POŁOŻONEJ W ŁEBIE, WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 
Oznaczenie i opis nieruchomości: 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Łebie przy ul. Grunwaldzkiej 6. 
W skład nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wchodzi prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 19/2 
obręb 1 o pow. 0,1213 ha oraz prawo własności parterowego budynku do letniego wypoczynku z garażem o łącznej 
powierzchni użytkowej 84,60 m2. 
Właścicielem budynku oraz użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 05.12.2089r. jest ENERGA-OPERATOR S.A. 
w Gdańsku. 
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi Księgę Wieczystą Nr SL1 L/00016709/8. Dział III - „Prawa, 
roszczenia i ograniczenia" zawierają wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych związanych z inną nierucho
mością, polegające na nieodpłatnej i bezterminowej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali 
oznaczonych numerem 1; 3 i 4 znajdujących się w budynku oznaczonym numerem 6 położonym przy ul. Grunwaldzkiej 
-polegające na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 19/2 oraz prawie korzystania ze znajdującej się na tej 
działce infrastruktury. 
Dział IV „hipoteki" Księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości jest wolny od wpisów. 
Cena wywoławcza nieruchomości: - 255.000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy). 
Cena ta jest zwolniona z podatku VAT. 
Warunki przystąpienia do przetargu: 
Złożenie w siedzibie Sprzedającego w Koszalinie, ul. Morska 10, pokój nr 100, w terminie do dnia 10.11.2015 r. 
do godziny 10.00 pisemnej oferty, która winna zawierać: 
• imię , nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta będącego osobą prawną lub innym 
podmiotem, 
• datę sporządzenia oferty, 
• oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przy
jęciu ich bez zastrzeżeń 
• zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszelkich opłat, związanych z przeniesieniem prawa własności, 
• dokument stwierdzający status prawny oferenta - aktualny odpis z właściwego rejestru (nie dotyczy osób fizycznych 
nie prowadzących działalności gospodarczej) a dla pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa, 
• oferowaną cenę, wyrażoną w cyfrach oraz słownie, 
• zobowiązanie do zapłaty całej zaoferowanej ceny przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego, co 
nastąpi nie później niż 1 miesiąc od momentu rozstrzygnięcia przetargu, 
• kopię dowodu wpłaty wadium, o którym mowa w p.2. 
Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić imię, nazwisko (nazwę firmy) i adres oferenta oraz dopisek „oferta na 
zakup nieruchomości w Łebie". 
Wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 25.500 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) 
przelewem na rachunek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie w ING Bank Śląski SA nr 531050 00861000 
0090 3005 4879 z dopiskiem „wadium na przetarg-Łeba", w terminie nie późniejszym niż w dniu wyznaczonym do 
składania ofert. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Wadium wpłacone 
przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone nie później niż 7 dni po rozstrzygnięciu przetargu. 
Wadium ulega przepadkowi na rzecz ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie w przypadku uchylania się lub 
odstąpienia oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o 
wyniku przetargu. 
Postanowienia ogólne. 
Osobą do kontaktów z oferentami jest Józef Szewc, te!. (94) 348 31 21 w godzinach 10 00 -14 00 
Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ze Sprzedającym. 
Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10 pok. 
nr 503 w dniu 13.11.2015 r. o godzinie 10.00. 
Koszty przygotowania i złożenia oferty oraz koszty opłat związanych z przeniesieniem prawa własności ponosi Kupujący. 
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa człon
kowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nie
ruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004 r nr 167, poz. 1758), wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. 
Nabywca wyrazi zgodę na ustanowienie na rzecz ENERGA-OPERATOR SA w Gdańsku nieodpłatnej służebności , 
przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na nabytej nieruchomości. 
Sprzedający nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla zbywanego obiektu. 
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie | 
i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. 
Nieobecność któregokolwiek z oferentów na wyznaczonej przez Sprzedającego licytacji nie stanowi przeszkody do jej I 
przeprowadzenia. Sprzedający może według własnego uznania przeprowadzić licytację lub wyznaczyć jej nowy termin. [ 

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. I 

oszczędzaj 
środowisko 

www.energa-operator.pl 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
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http://www.energa-operator.pl
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W każdy piątek bezpłatny dodatek Tete Program 
Najlepszy przewodnik po programie telewizyjnym. 
4 8  stacji, dziesiątki recenzji panorama z nagrodami! 

imieniny: Bernarda, Elżbiety, Pelagii, Hilarego, Klementyny, Celiny, Urszuli 
przysłowia; Dla leniucha i osioł szybko biegnie. Odważny i z kamienia 
chleb zrobi. Po godzinach 

Program TV na środę 

T V P 1  
635 U wybrzeży Nowej Zelandii 
725 Jaka to melodia? 8JOO Wia
domości 8J5 Polityka przy ka
wie MO Eksport dla Ciebie 855 
Ranczo - serial Polska 10.00 
Tysiąc i jedna noc 1035 Wspa
niałe stulecie - telenowela Turcja 
12.00 Wiadomości 12J0 Agro
biznes 1235 Magazyn rolniczy 
1255 U wybrzeży Nowej Zelandii 
14.00 Tysiąc i jedna noc - serial 
Turcja 15.00 Wiadomości 1520 
Gwiazdy, hity, historie 1540 
Wspaniałe stulecie - telenowela 
Turcja 1635 Audycje komitetów 
wyborczych 17.00 Teleexpress 
17.20 Jaka to melodia? 1755 
Klan - telenowela Polska 1830 
Świat się kręci 19J5 Przepis dnia 
1930 Wiadomości 20.25 Agent 
XXL - komedia sensacyjna USA/ 
Niemcy 2000, reż. Raja Gosnell, 
wyk. Martin Lawrence 22.10 Fir
mowe ewolucje 2140 Krzyk III 
- horror USA 2000 050 Klucz 
Salamandry - serial sensacyjny 
Rosja 140 Świat się kręci 230 
Krzyk III-horror USA2000 

6.05 Żydowski Instytut Histo
ryczny 630 Audycje komitetów 
wyborczych 7.05 M jak miłość 
- serial Polska &00 Pytanie na 
śniadanie 1050 Barwy szczęścia 
- serial Polska 1130 Na dobre i 
na złe - serial Polska 1235 Im
perium miłości - telenowela Tur
cja 1125 Latający Klub II- hity 
1145 Moje 600 gramów szczę
ścia 1435 Audycje komitetów 
wyborczych 1450 Imperium mi
łości - telenowela Turcja 1550 
Panorama - kraj 16J5 M jak mi
łość - serial Polska 1715 Moje 
600 gramów szczęścia 1&00 
Panorama 1830Sport-telegram 
1850 Jeden z dziesięciu 1920 
Barwy szczęścia - serial Polska 
2045 Na dobre i na złe - serial 
obyczajowy Polska 2145 XVII 
Międzynarodowy Konkurs Piani
styczny im. Fryderyka Chopina 
2255 Idealny facet - komedia 
romantyczna USA 2005 045 O 
mnie się nie martw - serial ko
mediowy Polska 145 Porwani do 
Korei Północnej 100 Oficer 

5.00 Disco gramy 6.00 Nowy 
dzień z Polsat News 8.00 Trud
ne sprawy 9.00 Malanowski i 
Partnerzy 10.00 Dzień, który 
zmienił moje życie 11.00 Dla
czego ja? - serial fabularno-do-
kumentalny 12.00 Pielęgniarki 
- serial fabularno-dokumental-
ny 13.00 Trudne sprawy - se
rial fabularno-dokumentalny 
14.00 Pierwsza miłość - serial 
obyczajowy Polska 14.40 Sło
iki - serial fabularno-dokumen-
talny 15.50 Wydarzenia 16.15 
Interwencja 16J0 Malanowski 
i Partnerzy - serial fabularno-
dokumentalny 17.00 Poznaj 

swoje prawa - serial fabularno-
dokumentalny 18.00 Pierw

sza miłość - serial obyczajo-

Nasze 
rekomendacje 

TVP1 20.25 
Agent X X L  
Agent FBI Malcolm Turner, 
mistrz kamuflażu, jedzie do 
prowincjonalnego miasteczka, 
by pojmać recydywistę. 

TVP2 2255 
Idealny facet 
Nastolatka Holly rozpaczliwie 
szukająca tytułowego ideal
nego faceta, ale bynajmniej 
nie dla siebie... 

TVN7 20.00 
Jądro Ziemi 
Nieodpowiedzialne ekspery
menty powodują, że jądro Ziemi 
staje. Trzeba je wprawić w ruch, 
nim dojdzie do zagłady. 

wy Polska 1850 Wydarzenia 
1930 Świat według Kiepskich 
- serial komediowy Polska 
20.35 Top chef 22.10 Rinke za 
kratami 23.15 Zgon na pogrze
bie - komedia USA 20101.00 
Gentlemen Broncos - komedia 
USA 2009 255 Tajemnice losu 

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 1125 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 1950 Uwaga! 
20.10 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy Polska 20.50 Kto 
poślubi mojego syna? - reality 
show 21.50 Żony Hollywood 
- serial dokumentalny 2150 
Poranek kojota - komedia Pol

ska 2001, reż. Olaf Lubaszenko, 
wyk. Maciej Stuhr 0.50 Kobieta 
na krańcu świata 1.25 Uwaga! 
1.50 Sekrety magii 3.10 Roz
mowy w toku 

705Jake i piraci z Nibylandii 735 
Kacper: szkoła postrachu 8.05 
Jake i piraci z Nibylandii 835 
Kacper: szkoła postrachu 9.00 
Dom nie do poznania 10.00 
Kotka 11.00 Włoska narzeczona 
1100 Detektywi w akcji 13.00 
Policjantki i policjanci 14.00 
STOP Drogówka 15.00 Dom nie 
do poznania 16.00 Kotka - tele
nowela 17.00 Włoska narzeczo
na - telenowela 18.00 Detekty
wi w akcji - serial Polska 19.00 
Policjantki i policjanci - serial Pol
ska 20.00 Zabójczy układ - film 
sensacyjny USA 1998, reż. Anto-
ine Fuqua, wyk. Yun-Fat Chow 
2150 Motel - horror USA 2007, 
reż. Nimrod Antal, wyk. Kate 
Beckinsale, 2140 Spadkobiercy 
040 Śmierć na 1000 sposobów 
1.10 Interwencja 110 Graffiti 
120 Tak czy nie 255 Rodzice 
na skraju załamania nerwowego 

TWSzczecm 
1030 Co niesie dzień 1100 Pol
ska samorządna 1130 Przecho
dzień codzienny 1140 Dej pozór 
HO5 Agroszansa 1240 Dzien
nik regionów 1250 Agrobiznes 
1125 Plebania 1420 Dziennik 
regionów 1430 Naszym okiem 
1535 Do zobaczenia w Krakowie 
1640 Telekurier 1630 Poży-
teczni.pl 1655 Głos widza 1705 
Przygody ekokonsumenta 1720 
Audycja komitetów wyborczych 
18.01 Arka 1830 Kronika 1852 
Sprawa polityczna 19.00 Audy
cja komitetów wyborczych 1927 
Menu kulturalne 20-03 Kronika 
2020 Sprawa polityczna 2031 
Program publicystyczny 2040 
Kronika 18 lat wcześniej 2055 
LNG - lepiej na gaz 21.01 Maga
zyn reporterów 2125 Zapiski ła-
zęgi 2132 Wokół nas 2141 Kroni
ka sportowa 2150 Kronika 2235 
Dziennik regionów 

1030 Co niesie dzień 11.00 Pol
ska samorządna 1130 Przecho
dzień codzienny 1140 Dej pozór 
1105 Agroszansa 1240 Dzien
nik regionów 1250 Agrobiznes 
1325 Plebania 14.20 Dziennik 
regionów 1430 Naszym okiem 
1535 Do zobaczenia w Krakowie 
16.00 Telekurier 1630 Poży-
teczni.pl 1655 Głos widza 1705 
Przygody ekokonsumenta 1720 
Audycja komitetów wyborczych 
18.05 Kamień, nożyce, papier 
18J5 Wokół ryb1830Panorama 
1850 Panorama, sport 19.00 
Audycja komitetów wyborczych 
1930 Reportaż 20.00 Wybory 
Parlamentarne 21.00 Reportaż 
21J5 Magazyn przechodnia - no
wy wiek 2130 Forum Panoramy 
2145 Panorama 22J5 Dziennik 
regionów 

Krzyzowka codzienna nr S59 

Pogoda 

Krzysztof " " 
Ścibor r 
Biuro Calvug 

Środa 21.10.2015 

Pogoda dla Pomorza 

Prognoza dla Bałtyku 

Stan morza (Bft) 

Siła wiatru (Bft) 

Kierunek wiatru 

Pogoda dla Polski 

Nad Pomorze napły
w a  mniej wilgotne 
powietrze z północy 
Europy. W ciągu dnia 
pochmurno z przeja
śnieniami i sucho. Na 
termometrach do 
10:12°C. Wiatr słaby 
północno-zachodni. 
W nocy bez opadów i 
miejscami mglisto. 
Jutro po południu 
zachmurzy się i od 
zachodu możliwe są 
opady deszczu. Na 
termometrach do 
10:12°C Wiatr p o 
zach ., umiarkowany. 
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Gdańsk 11° 1 0  
Kraków 9 • icr ' Sf 

Lublin 7 • 7 ° 
Olsztyn 9 ° 11° "IM 
Poznań i r  11° * 

Toruń 10° 11° 
Wrocław 9 ° 1 2  

W a r s z a w a  9 3 10° 
Karpacz 8 * 10° 

Ustrzyki Dolne 7 * 7 ° <#p 
Zakopane 5 ° 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 • • • • 
Poziomo: 
4 .  przejaw radości, 
8. mienia przez komor
nika, 
9 .  kusi ludzi do złego, 
10. stolica Kambodży. 
13. model Seata, 
16. „Rudy" z serialu, 
17. zoologiczny ze 
zwierzętami, 
19. mistrz sprintu z Ja
majki, 
22.  choroba brudnej 
rany, 
23. kształtowane w si
łowni, 

24. ogół egzemplarzy 
wydanej książki. 
Pionowo: 
1. piaszczysta mielizna 
na rzece. 
2.  krążek kiełbasy. 
3. niedopałek w po
pielniczce, 
5.jedno z Wielkich Je
zior. 
6. polewa na rondlu. 
7. Stefan Czarniecki 
z buławą. 
H .  siła charakteru, 
12. groźny wirus z Afry
ki. 

14. łódka dla wędkarza. 
15. przyrząd gimna
styczny, 
18. bohater „Ślubów 
panieńskich", 
20. Ewa lub Adam, 
21. „Dziewczynka z za
pałkami" Andersena. 
Rozwigzame nr558: 

Horoskop dnia 

WODNIK (20.01-18.02) 
Wreszcie ruszyłeś się gdzieś dalej 

nie tylko wtedy, kiedy cię do tego 
zmuszono. Może to zapowiedź no
wego. ciekawszego okresu w życiu? 

R Y B Y  (19.02-20.03) 
W najbliższych dniach będziesz 

się musiał dostosować do nowej sy
tuacji w życiu zawodowym. Pamię
taj: zmiany bywają również dobre! 

BARAN (21.03-19.04) 
Choć mogą cię dzisiaj spotkać róż

ne przykrości, pamiętaj, że zawsze 
możesz liczyć na swoich bliskich. 
Po burzy zawsze wychodzi słońce! 

B Y K  (20.04-20.05) 
] Szykuje się intensywny okres 

w życiu zawodowym. Pamiętaj, że
by jednocześnie nie zaniedbać 
spraw prywatnych. 

BLIŹNIĘTA (21.05-21.06) 
i Najbliższe dni będą dla ciebie bar

dzo korzystne pod względem finan
sowym. Jeśli starałeś się o podwyż
kę. możesz ją otrzymać właśnie teraz. 

RAK (22.06-22.07) 
t Czeka cię spotkanie z bliskim zna

jomym, którego od dawna nie wi
działeś. Przywołanie miłych wspom
nień nastroi cię pozytywnie. 

L E W  (23,07-22.08) 
Nie odkładaj nic na później. Już te

raz, już dziś powiedz osobie, którą 
kochasz, choć kilka miłych słów. Nie 
zaniedbujjej! 

PANNA (23.08-22.09) 
Nie ociągaj się i ruszaj do przodu, 

jest teraz odpowiedni na to moment. 
Jeżeli planujesz założenie własnej fir
my lub zmianę pracy, zrób to. 

W A G A  (23.09-22.10) 
Jesień wnosi w twoje życie dużo 

dobrego. Więcej będziesz miał kasy, 
nie będziesz musiał się ograniczać 
w wydatkach, tak jak lubisz. 

SKORPION (23.10-21.11) 
^Cierpliwość i upór w pertrakta

cjach biznesowych przyniosą ci po
wodzenie. Nie odpuszczaj, walcz 
o to, za co jesteś odpowiedzialny. 

STRZELEC (22.H-21.12) 
Nowa miłość tuż-tuż, będziesz 

musiał wziąć sprawy w swoje ręce. 
Nie trać jednak głowy i nie zapomnij 
o obowiązkach. 

KOZIOROŻEC (22.12-19.01) 
t Jesteś dzisiaj siłą, pomyślność 

dnia wykorzystaj na uporządkowa
nie swoich spraw zawodowych. Bę
dzie to procentować w przyszłości. 

www.gp24.pl;www.gk24.pl;www.gs24.pl 

Prezes oddziału 
Piotr Grabowski 
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Dyrektor drukarni 
Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98 

Robert Gromowski, tel. 94 347 3512 

Prenumerata, tel. 9 4  3473537 

Głos Koszaliński - www.gk24.pl 
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin, 
tel. 94 347 35 99. fax 94 347 35 40, tel. 
reklama 94 347 3512. 

Głos Pomorza - wwwtgp24.pl 
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk, 

tel. 59 848 8103. fex 59 848 8104. 
tel. reklama 059 848 8101, 
redakcja.gp24@polskapress.pl, 
reklama.gp24@polskapress.pl 

Głos Szczeciński - www.gs24.pl 
ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, 
tel. 9148133 00, fax 91433 48 64, 
tel. reklama 9148133 92, 
redakcja.gs24@polskapress.pl. 
reklama.gs24@polskapress.pl 

ODDZIAŁY 
Kołobrzeg ul. Ratuszowa 3/13. 
78-100 Kołobrzeg, tel. 94 354 50 80. 
fax 94 3527149 

Bytów ul. Wojska*Polskiego 2,77-100 Bytów. 
tel. 59 822 6013. tel. reklama 59 848 8101 

Szczecinek ul. Plac Wolności 6, 
78-400 Szczecinek, tel. 94 374 8818. 
fax 94 374 23 89 

Drawsko Pomorskie Plac Konstytucji 6. 
78-500 Drawsko Pomorskie. 
tel./fax 94 7137614 

Świnoujście ul. Armii Krajowej 12. 
72-600 Świnoujście,tel. 9132146 49. 
fax 9132148 40. reklama tel. 91578 47 28 

Stargard Szczeciński 
ul. Wojska Polskiego 42.73-110 Stargard, 
tel. 91578 47 28. fax 9157817 97. 
reklama tel. 91578 47 28 

© ®  - umieszczenie takich dwóch znaków 
przy Artykule, w szczególności przy Aktu
alnym Artykule, oznacza możliwość jego 
dalszego rozpowszechniania tylko 
i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie 
z cennikiem zamieszczonym na stronach 
www.gk24.pl/tresci.www.gp24.pl/tresci. 
www.gs24.pl/tresci, i w zgodzie z posta
nowieniami niniejszego regulaminu. 

pbci 

Polskie Badania 
Czytelnictwa 

U»" 

" "  Nakład 
Kontrolowany ZKDP 

PROJEKT .POLSKA 
Redaktor naczelny Paweł Fąfara 
Wydania regionalne 
Adam Buła, tel. 22 20143 59 
Dział projektów specjalnych 
Izabela Wilgan. tel. 22 20122 65 
Foto Sylwia Dąbrowa, tel. 22 20142 20 
Grafika Piotr Butlewski 
Projekt graficzny Tomasz Bocheński 

POLSKA 
PRESS 
GRUPA 
WYDAWCA Polska Press sp. z 0.0. 
ul. Domaniewska 45.02-672 Warszawa, 
tel. 22 2014100, faks 22 2014410 

Prezes zarządu Dorota Stanek 
Wiceprezes Dariusz Swiąder ~ 
Członek zarządu Paweł Fąfara 
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz 
Prezes Oddziału Warszawa Aureliusz Mikos 
Biuro Reklamy Wiktor Pilarczyk 22 2014100 
Dział wydawniczy Izabela Marciniak 22 2014121 
Rzecznik prasowy Joanna Pazio 22 20144 38 
Kofrortaż Elżbieta Gers tel 22 20144- 22 
Produkcja Dorota Czerko, 
Olga Czyżewska-Tochowia. 22 2014100 
Internet - reklama Paweł Kossek 22 20144 36 
Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicy-
styanych bez zgody wydawcy jest zabronione. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.gk24.pl
mailto:redakcja.gp24@polskapress.pl
mailto:reklama.gp24@polskapress.pl
http://www.gs24.pl
mailto:redakcja.gs24@polskapress.pl
mailto:reklama.gs24@polskapress.pl
http://www.gk24.pl/tresci.www.gp24.pl/tresci
http://www.gs24.pl/tresci


Głos Dziennik Pomorza 
Środa, 21 października 2015 www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl Krzyżówka//29 

Krzyżówka A-Ź 

Każdy odgadywany wyraz (w na
wiasie liczba liter) zaczyna się li
terą poprzedzającą określenie. 
Miejsce wpisywania do odgad
nięcia. Litery w polach z kropką, 
czytane rzędami, utworzą roz
wiązanie. 
A) Jerozolimskie w Warszawie (5), 
B) zimowe obuwie kobiece (5), 
C) naczynie z porto (9), 
D) kosztowności przechowywane 
w banku (7), 
E) ferment trawienny (5), 
F) słynna para komików filmowych 
(9). 
G) model Volkswagena (6), 
H) zmyślona wiadomość prasowa (6), 
I) liście drzewa iglastego (8), 
J)... Bridges, aktor z filmu „Big 
Lebowski" (4), 
K) wrześniowa lub wyborcza (8), 
L)krajzTrypolisem(5), 
Ł) roślina motylkowa (5), 
M) Joanna, posłanka PO (5), 
N) spanie w hotelu (6), 
O) resztka świecy dla diabła (6), 

P) między piwnicą a piętrem (6), 
R) masowe zabójstwo (4). 
S) zniżka ceny towaru dla płacącego 
gotówką (6), 
T) pajęczyca z serialu o Mai (5), 

U) gorąco w lecie (5). 
W) pierwszy siwy pojawia się 
na skroni (4), 
U) śmietnik w wieżowcu (4), 
Ż) azjatycki korzeń życia (7). 

Krzyżówka panoramiczna 
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Litery z pół z kreską przeniesione do wskazanych miejsc utworzą rozwiązanie - myśl Ronalda Reagana. 

Krzyżówki z końmi 
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Litery z polach z kropką utworzą 
rozwiązanie - nazwy sześciu ras 
koni. 
Poziomo: 
I) trójnóg dla fotografa. 
9) prawie cała bez granic, 
10) kolczasty krzew owocowy, 
II) długi nóż do ścinania trzciny cu
krowej, 
12) choroba skóry, 
17) buddyjska świątynia, 
20) imię autora „Małego księcia", 
23)... Garros, turniej tenisowy w Pa
ryżu, 
24) kuchenny mebel, 

Szyfrogram 

25) wydobywana w okolicach Tar
nobrzega, 
28) uchwyt do łączenia. 
31) duch bojowy wojska, 
33) dolna część pleców, 
34) dawny administrator majątku 
ziemskiego, 
35) w parze z Trynidadem, 
36) podniosły utwór muzyczny, 
37) robocza w firmie. 
Pionowo: 
1) perski władca, 
2) dawny lek na gardło, 
3) uczestniczka wielu wojen, 
4) wywożony z budowy, 

5) wytworna kobieta, 
6) skóra na rękawiczki, 
7) siedziba aniołów, 
8) po wysuszeniu stanie się sianem, 
13) stan w USA ze stolicą w Augusta, 
15) w dzienniczku ucznia. 
16) atrybut kata, 
18) bez grosza przy duszy, 
19) firmowe w jadłodajni, 
21) stojące lustro, 
25)... Orlich Gniazd, 
27) ptak mieszkający w kominie, 
29) drzazga za paznokciem, 
30) teren z grajdołkami, 
31) podejrzane lokum. 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 • • 
Rozwiązaniem jest myśl Renaty 
Szuman. 
1) dramat Mickiewicza z Gustawem: 
3-TI-6-38-14-4, 
2) wywołuje chęć drapania: 10-8-
33-28-29-35-17-25-18, 
3) dawne kino:30-24-21-23-1-
16-5, 
4) ojciec chrzestny: 12-9-20, 
5) uparty kłapouch: 27-31-32-13-
37, 
6) słynny film Marka Piwowskiego: 
36-2-19-22, 
7) uciążliwy chwast: 34-7-26-
15. 

Wirówka z hasłem n L 
- 1 2 3 4 

_ L  

5 6 7 
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Litery w kolorowych polach, czy
tane rzędami, utworzą rozwiąza
nie-tytuł filmu. 
Prawoskrętnie (od poła z kre
ską): 
1) szkliwo pokrywające garnek, 
2) stolica nad Morzem Śródziem
nym, 
3) dbanie o powierzone rzeczy. 
4) wyściełany mebel do siedzenia. 
5) grzyb jadalny o lepkim kapeluszu, 

6) lotnisko w Tokio (anagram: Ina, 
tar), 
7) wyrabiany z kwaśnego, ogrzewa
nego mleka, 
8) pokazuje rogi w zamian za ser, 
9) przepisowy strój żołnierza, górni
ka, 
10) dobrze mieć własne na dany te
mat, 
11) podłużny, wąski kawałek drew
na. 
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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. 

Bluesowe zaduszki 
Wspominkowy koncert w Słupskim Ośrodku Kultury 

Muzyka 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

- Już od blisko 30 lat przed świę
tem zmarłych upamiętniamy 
muzyków słupskich, polskich 
i zagranicznych, którzy odeszli 
w ostatnich miesiącach - mówi 
Maciej Macko ze Słupskiego 
Ośrodka Kultury, pomysłodaw
ca i organizator Zaduszek Mu
zycznych. - W tym roku szcze
gólnie upamiętniać będziemy 
Stanisława Abakanowicza, 
słupskiego trębacza, przed laty 
członka zespołów rockowych, 
orkiestry wojskowej i filharmo
nii, który umarł kilka miesięcy 
temu. Będziemy wspominać 
i słuchać muzyki. 

W przyszły piątek, 30 paź
dziernika, na scenie Słupskiego 
Ośrodka Kultury zagra krakow
ski zespół Cheap Tobacco. Gru
pa powstała pięć lat temu i gra 
bluesa. Z sukcesami występo
wała na wszystkich najważniej
szych festiwalach bluesowych 
w Polsce. Ma za sobą ponad 200 
koncertów w kraju i poza jego 
granicami (Wiedeń, Niemcy, 
Słowacja). Cheap Tobacco na
grali już dwie płyty, z których 
materiał zaprezentują słupskiej 
publiczności. 

• Krakowska grupa Cheap Tobacco t o  jedna z najlepszych młodych polskich formacji bluesowych. 
Usłyszymy ją 3 0  października w Słupskim Ośrodku Kultury 

Tego wieczora usłyszymy 
też znany publiczności Button 
Sound, muzyczny projekt słup
skiego saksofonisty Andrzeja 
Guzińskiego. Z zespołem za
śpiewa Agnieszka Siepietow-
ska, a usłyszymy kilkanaście 
utworów, głównie z pogranicza 
swingu, bluesa i popu. 

Zespół towarzyszyć będzie 
także gitarzyście i wokaliście 
bluesowemu Leszkowi Cichoń-
skiemu, który jest również or
ganizatorem Thanks Jimi 
Festival we Wrocławiu poświę
conego Jimiemu Hendriksowi. 
Muzyk da godzinny koncert. 
W jego wykonaniu usłyszymy 

covery przebojów m.in. Jimi-
ego Hendriksa, B.B. Kinga oraz 
Tadeusza Nalepy. 

Początek wieczoru wspom
nień w przyszły piątek o godz. 
20 w sali Słupskiego Ośrodka 
Kultury przy ul. Braci Gierym
skich l .  Tam można już kupić 
bilety w cenie 25 złotych. • ©® 

Panie o swoich prawach 
Zaproszenie 

Film dokumentalny pt. „Ko
bieta bez przestrzeni" zoba
czyć będzie można w czwar
tek w słupskiej bibliotece 
i w sobotę w usteckim kinie. 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Dlaczego w polskiej polityce 
jest więcej mężczyzn niż ko
biet? Jak to się dzieje, że w za
rządach i radach nadzorczych 
spółek zasiadają głównie męż
czyźni? Z jakiej przyczyny po
nad 80 proc. tytułów profesor
skich należy do mężczyzn, choć 
kobiety stanowią 51,6 proc. 
obywateli naszego kraju? Czy to 
efekt stereotypowo pojmowa
nych i narzucanych kobietom 
ról społeczno-kulturowych, czy 
samoograniczania ambicji 
przez same kobiety? 

Na te i inne pytania szukają 
odpowiedzi autorzy filmu „Ko

bieta bez przestrzeni". W doku
mencie wypowiadają się kobie
ty obecne w polityce, biznesie 
i kulturze: Małgorzata Fuszara, 
Olga Krzyżanowska i Joanna 
Mucha, Henryka Bochniarz 
oraz Katarzyna Figura, Agniesz
ka Odorowicz i Małgorzata 
Szumowska. 

Film „Kobiety bez przestrze
ni" będzie można zoba
czyć w czwartek o godz. 17 
w Miejskiej Bibliotece Publicz
nej w Słupsku przy ul. Grodz
kiej 3. Po projekcji rozpocznie 
się debata, na której obecny bę
dzie reżyser filmu. 

Natomiast w sobotę o godz. 
19 ten film będzie można zoba
czyć w kinie Delfin w Ustce 
przy ul. Marynarki Polskiej 82. 
Po tej projekcji również odbę
dzie się debata z udziałem re
żysera filmu, współautorki sce
nariusza Elżbiety Jachlewskiej 
oraz przewodniczącej Partii Ko
biet Iwony Piątek. 

Wstęp na obie projekcje jest 
bezpłatny.#©® 

„Skrzypek" w promocji 
Musical Z 
To może być jedna z ostatnich 
okazji, by zobaczyć znakomi
t y  i wzruszający spektakl 
słupskiego Nowego Teatru -
.Skrzypek na dachu". 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

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

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

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

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

W sobotę zobaczymy jedno 
z ostatnich wystawień „Skrzyp
ka...". Początek o godz. 16 i 20. 
Na popołudniowe przedstawie
nie są jeszcze pojedyncze wej
ściówki w cenie 45 i 35 złotych. 
Na wieczorny spektakl można 
kupić bilety w promocyjnej ce
nie 35 zł, pod warunkiem że 
do kasy przyjdzie się z ulotką, 
którą można dostać w kilku
dziesięciu miejscach w Słup
sku, również w siedzibie Nowe
go Teatru.# 
©<E> 
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teł.5985709 

: 59 83453 09. 

Oiemia. godz. 12.45,15.15.17.45,20.15; Demoa 
godz.1830,2130; Berest, 2D: godz. 13,30: godz. 
18.45; Lfigendgodz. 15.40,- Marianin, 20: godz. 15, 
21.20,3D: godz. 12.18.15; Obceniebagodz. 1330, 
18,2030; Praktykant, godz. 20.45; The Wafle Sięga-
jącchnwvgodz.16,2130;VMęzKńlabiryntii;Próba 
ognia, godz. 10; HctdTransylwania2,2D: godz. 
1030,1120,1350,17,3D: godz. 12.40,14.50,16,19.15; 
Mały Książ&godz. 10.15 

Rep 
Czy naprawdęweizysz?, godz. 15.45, Objazdowe 
Biuda&Anima.godz. 18, Demoa ul. 20 

Lębork 
Fregato 

0bceraebo,godz. 18.15,20.15 

Ustka 

Nieczynne 

• • • • • • • • • •  
KOMUNIKACJA 

P118000; 2219436;iB598424256; 
dyżurny mthu598437110; IBK5984893 06; 
lfborieFNS59 86219 72; HZKwgodz. 7-15, tel. 
598621451; 
•|ll*Pe$598222238; 

*«$598342213; 
*«5598572149. 

••••••••Mn 
DYŻURY APTEK 
Słupsk 

Ratuszowa, ul.Tuwima4.tel. 598424957 

Ustka 
Nadmorska, ul. Marynarki Polskiej 31, tel. 5981477 
70 

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

Miastko 
Wracam do Zdrowia, ul. Dworcowa3,tel.59 85751 
55 

Człuchów 
CentrumZdrowia, ul. Szczecińska 13, tel. 5983431 
42 

Lębork 
StrywaldM, al. Armii Krajowej32, tel. 5986340 90 

Łeba 
Słowińska, ul. Kośduszki 70 a, tel. 59 866 3 65 ~ ~  

Wicko 
Pod Agawą, tel. 59 861TI14 

USŁUGI MEDYCZNE 

kul. Hubalczykówl, infonnacja tele
foniczna 59 846 0100; 
Usfe 

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

®-59 81470 09; 
y59863 

I ul. Węgrzynowicza 13,59 863 52 02; 
l ul. Lęborska 13, tel. 59 822 85 00; 

WAŻNE 
1-Ogólnpolskie Pogotowie dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 59 848 0111,801 
120002 
StapsfcRolfi997; ul. Reymonta, teł. 59 848 06 
45; Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Miejska 
986:598433217; StrażGmm598485997; 
Urząd Celny-58774 0830,-Straż Pożarna 998; 
Pogotowie Energetyczne 991, Pogotowie Ga
zownicze 992; Pogotowie Ciepłownicze 993, 
Pogotowie Wodno-KanaGzacyjne994, Straż 
Migskaalann 986: Ustka-598146761,697696 
498;Sył*»-59 8222569; 

KULTURA 
Nowy Teatr, ul. Lutosławskiego 1, teł. 59 846 70 
00; filharmonia Smfonia Batoca, ul. Jana Pawła 
II3, tel. 59 842 38 39; Teatr Tęcza, uł. Waryńskiego 
2, tel. 59 842 3935; Teatr Ronda ul. 
Niedziałkowskiego 5a, teł. 59842 63 49; Słupski 
Ośrodek Kultury, ul. Braci Gierymskich 1, teł. 59 
8456441;Mk)dzieżoweCentramKułti8yal.3 
Maja 22. tel. 598431130; Miejska BMoteka Pub-
Sczna, ul. Grodzka 3, tel. 59 840 5838. 

USŁUGI POGRZEBOWE 
Kala, ul. Armii Krajowej 15, teł. 59 842 8196,601 
928 600 - całodobowo. Pełna oferta pogrzebowa. 
Zieleń tel. (24h/dobę) telefon502525 005 tub 59 
8411315, ul. Kaszubska 3 A. Winda i baldachim 
przy grobie; 
Hades, ul. Kopernika 15, całodobowo: teł. 59 842 
98 91,601663796. Winda i baldachim przy pobie. 
Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo), 
teł.598428495,604434441. Winda i baldachim 
przy grobie. 

PORADNICTWO 
Biuro Porad Obywatelskich ul. Niedział
kowskiego 6, czynne: pon.-czw. w godz. 10-14; 
Biżej Prawa - bezpłatne porady prawne i obywa
telskie, ul. Jana Pawła II (7 piętro, pok. 718,719) 
czynne: pon -śr. godz. 8-16, czwartek godz. 10-18, 
TelefonzaufaniaTama - 598414046, czynny: 
poniedziałek - piątek wgodz. 16-20,-
Alkoholowy telefon zaufania Krokus czynny 
codziennie17-22,5984146 05; 
Towarzystwo Zapobiegania Naftomani tej 59 
8401460 - poniedziałek wgodz.10-19, wtorekgodz. 
10-15; środa10-1930, czwartek 10-20, piątek godz. 
10-1830,- sobotagodz. 10.15-13.15 dyżur psychologa; 
DomlnterwencyKiyzysowq ul.Wołności3, 
tel. 59 8427125 (przy PCK) - dostępna całą dobę; 
Polskie Centrom MediacpOddziałwSłupsku 
al. Sienkiewicza 3. tel. 505369 619 lub 503 869 970; 
Słupskie Stowarzyszenie Pomocy DzieckuiR^ 
nie- al. Sienkiewicza 3 (II p.), teł. 669498 323, 
Poradnia Zdrowia Psychicznego-ul. Ziemowita2, 
tel. 59 840 20 01, poniedz. - piątek w godz. 730-17. 

59 196-25 T A X  
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Sprintem Od Dauhy do Singapuru: sześć 
„mastersów" Agi Radwańskiej 
Teras 

Agnieszka Radwańska zagra 
w kończących tenisowy sezon 
Mistrzostwach WTA już po raz 
siódmy. Co zapamiętaliśmy 
z poprzednich sześciu? 

Hubert Zdankiewicz 
redakcja@polskatimes.pl 

Pamiętne były nawet dwa pierw
sze starty, choć zarówno w2008, 
jak i w2009r. Agnieszka polecia
ła do Dauhy tylko jako rezerwo
wa, bo  w rankingu WTA była 
wówczas dziesiąta (kwalifikuje 
się osiem najlepszych). Za każ
dym razem udało jej się jednak 
rozegrać po jednym meczu. 
Za pierwszym razem... 

ZMartinąwtle 
Pokonała 6:2, 7:5 Swietłanę 
Kuzniecową i było to jej  trzecie 
w tamtym roku zwycięstwo 
nad słynną Rosjanką, która za
czynała wówczas sezon jako nr 
2 na świecie. Wcześniej dokona
ła tego podczas Australian Open 
i Wimbledonu, a wszystkie trzy 
porażki zrobiły na Kuzniecowej 
piorunujące wrażenie. 

Dotego stopnia, żegdy wios
ną 2009 r. zmierzyły się ze so
bą po raz kolejny, tym razem 
w 1/8 finału Roland Garros, wi
dać było gołym okiem, jak bar
dzo Rosjanka boi się Radwań
skiej. Można tylko żałować, że 
Polka nie potrafiła tego wyko
rzystać, bo Kuzniecową wygra
ła później cały turniej. To tylko 
gdybanie, ale kto wie, co by by
ło, gdyby Agnieszka wygrała 
tamten mecz... 

Z jej debiutem w turnieju mi
strzyń (kiedyś impreza nazywa
ła się po prostu Masters) wiąże 
się również zabawna historia. 
Tuż przed wylotem Radwań

skiej do Kataru udało mi się po
rozmawiać z nią w Krakowie. 

- Eksperci bardzo Cię chwa
lą, ale oni również sugerują, że 
musisz poprawić serwis - rzuci
łem w pewnym momencie. 

- Jacy eksperci? - zaperzyła 
się Agnieszka. 

- Na przykład... Martina Na-
vratilova - rzuciłem w odpowie
dzi, b o  faktycznie podczas 
Wimbledonu 2008 legendarna 
tenisistka rodem z Czech powie
działa coś takiego mojej koleżan
ce z „Dziennika". 

- A co pan myśli, że ja teraz 
tylko serwis będę ćwiczyć na tre
ningach - odparowała z kamien
ną twarzą krakowianka. Nazwi
sko Navratilovej nie zrobiło na 
niej najmniejszego wrażenia. 

Gdy w lutym tego roku opo
wiedziałem tę historię trenero
w i  Radwańskiej Tomaszowi 

r \ r  
„Serena była 

zdziwiona, że 
w ogóle wyszłam 
na kort" - mówiła 

Radwańska 

Wiktorowskiemu, ten ze śmie
chu omal nie upuścił teMoftu. 
Los bywa przewrotny. 

Poker sisters 
Drugi start w Dausze został zapa
miętany głównie za sprawą... 
umiejętności wokalnych Ag
nieszki i jej siostry, którą zabrała 
ze sobą do Kataru. Podczas przer
w y  w meczu Karoliny Woźniac-
kiej z Wierą Zwonariową kamery 
transmitującego turniej Euro-
sportu wychwyciły siedzące na 
trybunach siostry Radwańskie. 
Obie wykonywały właśnie swoją 
wersję „Poker Face" Lady Gaga. 

• Najlepsze wyniki Agnieszki Radwańskiej w Mistrzostwach WTA 
to półfinały w 2012 (Stambuł) i 2014 r. (Singapur) 

Film do dziś można znaleźć 
w serwisie YouTube. 

Na koniec Agnieszka zamę
czyła jeszcze Wiktorię Azaren-
kę. Dosłownie, bo Białorusinka 
skreczowała przy prowadzeniu 
Polki 4:1 w trzecim secie. 

Kolejny start Radwańskiej 
w Mistrzostwach WTA miał 
miejsce dwa lata później. Im
preza odbywała się już wów
czas w stolicy Turcji (organiza
tor zmienia się co trzy lata) 
- szczęśliwym dla krakowianki 
miejscu, bo właśnie w Stambu
le wygrała wiosną 2008 r. swój 
trzeci w karierze turniej WTA 

(na kortach ziemnych). Rok 
wcześniej, razem z siostrą, by
ła za to bezkonkurencyjna w ry
walizacji deblistek. 

Po północy w Stambule 
Na kortach twardych w hali Si-
nan Erdem Dome również ra
dziła sobie całkiem całkiem, 
choć w pierwszym starcie (2011 
r.) nie udało jej się wyjść  z gru
py. Wygrała wówczas jeden 
mecz - ze  Zwonariową. Prze
grała dwa - z Woźniacką i Cze-
szkąPetrąKvitovą. 

Tej ostatniej zrewanżowała 
się rok później, pokonując ją 

w swoim pierwszym grupo
w y m  pojedynku. W dodatku 
bez straty seta (6:3,6:2). Tam
ten turniej pamiętamy jednak 
przede wszystkim z powodu 
maratonów, jakie stoczyła 
w kolejnych dwóch spotka
niach. - Nigdy wcześniej  nie 
miałam konferencji prasowej 
o trzeciej w nocy - przyznała 
Polka po porażce z Rosjanką 
Marią Szarapową (7:5,5:7,5:7). 

- Uff, kolejny maraton, zno
w u  trzy godziny na korcie [do
kładnie 3.29 - red.]. Sama jesz
cze nie wiem, jak go przetrwa
łam - powiedziała po zwycię
stwie nad Włoszką Sarą Errani 
[6:7 (6-8), 7:5, 6:4], dzięki któ
remu po raz pierwszy awanso
wała do półfinału. W nim była 
już jednak tylko tłem dla Ame
rykanki Sereny Williams. 

- Serce chciało, ale nogi już 
nie mogły. Serena była zdziwio
na, że w ogóle wyszłam na kort 
- mówiła Radwańska. 

Rok później krakowianka 
przegrała w Stambule wszyst
kie trzy mecze grupowe. 

Zwycięska porażka 
Lepiej poszło jej W2014 r. w Sin
gapurze. Z tamtego startu naj
bardziej zapamiętaliśmy jej poś
cig w meczu z Szarapową. Ro
sjanka musiała wówczas wygrać 
w dwóch setach, by wyjść z gru
py (kosztem Polki). No i prowa
dziła 7:5, 5:1. 

Ku osłupieniu wszystkich 
Radwańska wygrała jednak pięć 
gemów z rzędu (broniąc w mię
dzyczasie trzech piłek meczo
wych) i doprowadziła do tie-
-breaka, którego zakończyła 
w dodatku na swoją korzyść. 
Przegrała ostatecznie mecz [5:7, 
7:6 (7-4), 2:6], ale to ona zamel
dowała się w półfinale (przegra
nym z Rumunką Simoną Halep). 
Jak będzie w tym roku? • ©® 

LOTTO 
Wtorek 20.10 
Mułti Multi - godz. 14 
3,9,11.12,13.19,26,27.29,30,32.34,36. 
39,40,41,46,49,59,77 
Plus 46 
Poniedziałek. 19.10 
Multi Multi-godz. 21.40 
1.2.3.8.9.18,19.24.27,30.34.40,46. 
52,55,56,59,61,66,73 
Plusl 
Mini Lotto 3.5.18.27.41 
Kaskada 
1,2,4,11.13.14,15.16.18,21,22,24 

MOTOCROSS 

Rafał Sonik wywalczył 
kolejny Puchar Świata 
Na jedną rundę przed zakoń
czeniem sezonu Rafał Sonik 
wywalczył swój czwarty Pu
char Świata w quadach. Za
wodnik Orlen Team ukończył 
chilijski klasyk na drugim 
miejscu, przypieczętowując 
zwycięstwo w tegorocznym 
cyklu Pucharu Świata. Trud
ny technicznie i nawigacyjnie 
rajd Atacama Rally wygrał 
Ignacio Casale. 
(KUBA. AIP) 

PIŁKA NOŻNA 

Milika ma oglądać 
słynna Barcelona 
Według "Mundo 
Deportivo", dyrektor spor
towy FC Barcelona lub jeden 
z jego najbliższych współ
pracowników, będzie na ju
trzejszym meczu Ajaksu 
Amsterdam z Fenerbahce 
Stambuł w Lidze Europy, 
aby oglądać potencjalne zi
mowe wzmocnienia kata-
lońskiego klubu. Wśród ce
lów do obserwowania jest  
Arkadiusz Milik. Zdaniem 
katalońskiego dzienniki, 
Luis Enrique szuka wzrr DC-
nień składu, a szczególnie 
napastnika, ponieważ n e 
ma  zmiennika dla tria M«?ssi 
- Suarez - Neymar, który b y  
g o  zadowalał. 
(STEN) 

Lewandowski jest brany pod uwagę razem ze światowymi gwiazdami 
PWta nożna 

Robert Lewandowski, napast-
nk Bayemu Monachium I re
prezentacji Polski znalazłsię 
na 23-osobowej iście kandyda
tów tio otrzymania Złotej Piłki. 

Mariusz Grabowski 
redakcja@polskatimes.pl 

Obok Polaka na liście nomino
wanych znalazły się nazwiska 
takich dominatorów jak Lionel 
Messi (4 złote piłki) czy Cristiano 
Ronaldo (3 złote piłki). Nie bra
kuje też gwiazd takich jak Serio 

Aguero, Luis Suarez, Andres 
Iniesta, Neymar, Gareth Bale czy 
Zlatan Ibrahimovic. Faworytem 
ekspertów jest  w tym roku 
Messi, który wraz ze swoją FC 
Barceloną sięgnął ostatnio po ty
tuł mistrza Hiszpanii, Puchar 
Króla (puchar Hiszpanii - przyp. 
PJ), oraz wygrał Ligę Mistrzów. 

Już samo znalezienie s ię  
w ścisłej trójce kandydatów 
do zdobycia tego trofeum by
łoby dla Lewandowskiego ol
brzymim sukcesem, a ma na to 
spore szanse.  Dodatkowo 
światowa centrala piłki nożnej 
oraz francuskie czasopismo 
ogłosiły listę trenerów, nomi

• Robert Lewandowski jest 
ostatnio w świetnej dyspozycji. 

nowanych do odebrania trofe
um za 2015 rok. 

23. zawodników nominowa
nych do "Złotej Piłki" 2015: -
Sergio Aguero (Argentyna/Man
chester City) - Gareth Bale (Wa
lia/Real Madryt)-KarimBenzema 
(Francja/Real Madryt) - Cristiano 
Ronaldo (Portugalia/Real Madryt) 
- Kevin De Bruyne (Belgia/VfL 
Wolfsburg/Manchester City) -
Eden Hazard (Belgia/Chelsea) -
Zlatan Ibrahimovic (Szwecja/Paris 
Saint-Germain) - Andres Iniesta 
(Hiszpania/FC Barcelona) - Toni 
Kroos (Niemcy/Real Madryt) - Ro
bert Lewandowski (Pol-
ska/Bayem Monachium) - Javier 

Mascherano (Argentyna/FC Bar
celona), - Lionel Messi (Argenty
na/FC Barcelona) - Thomas 
Mueller (Niemcy/Bayem Mona
chium) - Manuel Neuer (Niem-
cy/Bayem Monachium) - Neymar 
(Brazylia/FC Barcelona) - Paul 
Pogba (Francja/Juventus) - Ivan 
Rakitić (Chorwacja/FC Barcelona) 
- ArjenRobben (Holandia/Bayem 
Monachium) - James Rodriguez 
(Kolumbia/Real Madryt) - Alexis 
Sanchez (Chile/Arsenal) - Luis 
Suarez (Urugwaj/FC Barcelona) -
Yaya Toure (Wybrzeże Kości Sło
niowej/Manchester City) - Arturo 
Vidal (Chile/Juventus/BayemMo-
nachium). 

10. nominowanych do ty
tułu najlepszego trenera roku 
2015: - Massimiliano Allegri 
(Włochy/Juventus) -Carlo 
Ancelotti (Włochy/Real Ma
dryt)  - Laurent Blanc (Fran-
cja/Paris Saint-Germain) -
Unai Emery (Hiszpania/Sewilla 
FC) - Josep Guardiola (Hiszpa-
nia/Bayem Monachium) - Luis 
Enrique (Hiszpania/FC Barce
lona) - Jose Mourinho (Portu
galia/Chelsea) - Jorge 
Sampaoli (Argentyna/repre
zentacja Chile) - Diego 
Simeone (Argentyna/Atletico 
Madryt) - Arsene Wenger 
(Francja/Arsenał). # 
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W skrócie Kołodziejski mistrzem Polski W skrócie 

dziś polecamy 

godz. 15.30, boks zawodowy, pojedy
nek Andrzej Fonfara-NathanOevery 
(powtórka) 

* godz. 20.40, piłka nożna, Liga Mi
strzów UEFAzCSKA Moskwa-Manche
ster United godz. 22.45, piłka nożna, 
Manchester City - Sevilta 

• godz. 13.50 piłka ręczna, CKVVive 
Tauron Kieke-KS Azoty-Puławy, 

' godz.15.10 siatkówka, Orlen Liga Che
mik Police - PGE Atom Ttefl 

KOSZYKÓWKA 
SP 4 i Sparta daleko 
w stolicy 

Dziesiąte miejsce zajęła eki
pa SP nr 4 ze Słupska w finałach 
Turnieju Orlika o Puchar Pre
miera RP. Finały odbywały się 
w Warszawie. Gracze z czwórki 
walczyli w kategorii chłopców 
młodszych. Ich trenerem jest 
Piotr Świętochowski. W gronie 
dziewcząt starszych dwunasta 
była UKS Sparta Sycewice. Tre
nerem zespołu był Ryszard 
Hendryk. Sparta przegrała trzy 
mecze, po 0:2 ze Stalą Radom
sko i G 2 Ostróda i 0:5 z UKS 
Szóstką Inowrocław. SP nr 4 po
konał 2:1 Orlika Strzelce 
Krajeńskie i przegrał po 1:2 z Ku
sym Bolesławiec i Orlikiem 
Prudnik.#©® 
(RES) 

Trzecie miejsce Orła 
z Kończewa 
Trzecie miejsce wywalczył Fi
lip Modziński, zawodnik UKS 
Orła Kończewo w Toruniu, 
gdzie odbył się festiwal dzieci 
w judo. Startowały zawodnicz
ki i zawodnicy z województw: 
pomorskiego, zachodniopo
morskiego, kujawsko-pomor
skiego. Modziński startował 
w rocznikach 2004-2005 w ka
tegorii do 32 kg. 
Jego trenerką jest Dorota 
Barcikowska. # ©® (RES) 

Judo 

Tomasz Kołodziejski, trener 
judo Piasta Wrzeście. nie 
skończył kariery. Zdobył 
właśnie tytuł mistrza Polski 
masters. 

Rafał Szymański 
598488123 
rafal.szymanski@gp24.pl 

Już po raz XV w Sobótce koło 
Wrocławia odbyły się między
narodowe mistrzostwa Polski 
masters Judo. W zmaganiach 
startowali zawodnicy z Nie
miec, Austrii, Czech, Słowacji 
i przedstawiciele gospodarzy -
Polacy. 

Świetnie w zawodach spisał 
się Tomasz Kołodziejski, były 
judoka Gryfa Słupsk, obecnie 
szkoleniowiec w Piaście 
Wrzeście. Zdobył tytuł mistrza 
Polski. Startował w kategorii 
do 73 kilogramów w przedziale 
wiekowym 50-55 lat. 

W dwóch pierwszych poje
dynkach nie dał szans rywa
lom. Premierową walkę z repre
zentantem Niemiec wygrał 
przez rzut w 3. minucie starcia. 
Drugi pojedynek, również z re
prezentantem Niemiec, zakoń
czył po 15 sekundach efektow
nym rzutem. W finale zmierzył 

i s ię  z reprezentantem Czech, 
wygrywając  pojedy
nek na punkty. Dzięki dobrej 
postawie zdobył tytuł mistrza 

• Tomasz Kołodziejski, słupszczanin, trener Piasta Wrzeście. na najwyższym stopniu podium w Sobótce. 
Zdobył tytuł mistrzostw Polski masters 

Polski mastersów. - Nie ma co 
ukrywać, byłem dobrze przy
gotowany do mistrzostw. Tre
nuję obecnie nawet osiem razy 
w tygodniu - nie ukrywa Koło
dziejski. 

Walki toczyły się na trzech 
matach. W obecnych mistrzo
stwach startowało blisko 200  
zawodników, podczas g d y  
w pierwszych mistrzostwach 
startowało tylko piętnaście 

osób. To pokazuje, jaką potę
gą jest judo. - Wzrósł poziom 
zawodów. Osiem lat temu star
towałem w Sobótce i był zde
cydowanie niższy - dodaje  
mistrz Polski. # ©® 

SZACHY 

Wiewiórkowski 
wygrał w Słupsku 
Dwudziestu szachistów grało 
w dziewiątym turnieju Grand 
Prix Słupska. Zwyciężył beza
pelacyjnie jeden z faworytów, 
Dariusz Wiewiórkowski ze 
Słupska, który na dystansie 9 
rund zdobył 8 punktów. Dru
gie miejsce przypadło Jerzemu 
Walawiczowi (Dębnica Ka
szubska) - 6,5 pkt. W klasyfika
cji długofalowej prowadzi 
Zbigniew Mielczarski (Sławno) 
-190 pkt. Drugi jest 
J. Walawicz -187 pkt. • (FEN) 

Aneta Niklas stała 
trzy razy na podium 
W Sobótce koło Wrocławia ro
zegrano XX Ślężański Ogólno
polski Turniej Badmintonowy 
Juniorów. Bardzo dobrze spisa
ła się Aneta Niklas (Dwójka By
tów). Bytowianka była druga 
w grze pojedynczej. Jeszcze le
piej Niklas spisała się w grze 
podwójnej z Oliwią Sochą 
(Chojnik Jelenia Góra). Debel 
bytowsko-jeleniogórski zajął 
pierwszą lokatę. Kolejny suk
ces bytowska badmintonistka 
zanotowała w grze mieszanej. 
Para Niklas - Jędrzej Nowak 
(Chojnik) wywalczyła pierw
sze miejsce. Klubowym trene
rem Anety Niklas jest Jerzy 
Saldat. # (FEN) 

Piast Słupsk wraca na kolarski szlak. Już w niedzielę odbędzie 
się miejskie Grand Prix w Lasku Północnym 

Rafał Szymański 
rafai.szymanski@polskapress.pl 

W najbliższą niedzielę kolarze 
ze Słupska i okolic będą mieli 
okazję spotkać się w reaktywo
wanym kolarskim Grand Prix 
Słupska (zawody kolarstwa gór
skiego). Od 9-30 w wiacie 
przy wjeździe do Lasku Północ
nego koło stadionu 650-lecia 
zaczną się zapisy. Od godz. 10 
startować będą zgłoszeni 
uczestnicy w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. Około 
godz. 13 na trasę wyruszą doro
śli w kategorii M-5. Dzieci nie 
płacą wpisowego, dorośli 10 zł. 
Jedna pętla ma około 3,5 km. 
W każdej kategorii najlepsi 
z trzech pierwszych pozycji 
otrzymają puchary i medale. 
Wszyscy uczestnicy muszą po
siadać kaski. Już o zawody py
tali się kolarze z Koszalina 

•Start do ostatniej edycji Słupia XC w 2013 roku. Zmagania 
odbywały się wokół stadionu 650-lecia w Słupsku 

i Gdańska. Możliwe, że zmaga
nia będą więc miały silną obsa-
dę. 

Film pokazujący trasę 
i przedstawiający trudności do
stępny jes t  na  stronie 

w w w . p i a s t s l u p s k . p l .  
Na facebooku jest  też grupa 
„słupszcznie na rowery", tam 
będzie można wygrać pakiety 
startowe na niedzielne Grand 
Prix. 

Zmagania organizuje Piast 
Słupsk. Ta grupa kolarska chce 
znowu aktywnie promować 
swoją dyscyplinę nad Słupią. 
W latach2010-2013 odbywał się 
tu jeden z najważniejszych po
morskich wyścigów Słupia XC. 
Ostatni miał miejsce w 2013 ro
ku, teraz Piast już planuje Słu
pię XC w 2016 r. Klub znów 
chce aktywnie działać. W jego 
zarządzie zasiadają Tomasz Li
piński, Maciej Kuta i Rafał 
Lelukiewicz. 

- W ostatnich czasach Piast 
działał tylko teoretycznie. Posz
czególni zawodnicy startowali 
w różnych imprezach i zgłasza
li się do nich jako Piast, ale bra
kowało silnej organizacji. Teraz 
zamierzamy to w jakiś sposób 
reaktywować - mówi 
Lelukiewicz. - Chcemy działać 
i popularyzować kolarstwo. Bę
dziemy organizować treningi 
i chcemy zapraszać na nie no
w e  osoby. Godziny i terminy 
podamy na naszej stronie. •©© 

Rozpoczęły się mecze 
amatorów basketu 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@polskapress.pl 

Tylko sześć z dziesięciu biorą
cych udział zespołów wystarto
wało w premierowej kolej
ce Amatorskiej Ligi Koszyków
ki Regionu Słupskiego -
Kobylnica 2015/16. 

Najciekawszym meczem 
okazało się starcie Lekarza Do
mowego z Chłopakami z Są
siedztwa. Faworyt, Lekarz Do
mowy, bardzo długo nie potra
fił poradzić sobie z agresywną 
i szybką grą przeciwników, kie
rowanych przez dawno na na
szych parkietach nie widziane
go Radosława Żytko. Dopiero 
na początku ostatniej kwarty 
medycy odskoczyli na bez
pieczny dystans i mogli już kon
trolować grę. Wygrali 77:61 
(Przemysław Bonk i Robert 

Maćkowiak po 24 dla LD oraz 
Bartłomiej Pawlak -15 pkt dla 
ChzS) 

Pozostałe spotkania nie 
przyniosły takich emocji. SKS 
EKO Wicher pokonał Olszew
skich Sławno 85:52 (Hubert 
Wyszkowski-26; Mariusz 
Podwałka-22). W sławieńskiej 
ekipie zabrakło w tym meczu li
dera Macieja Wojciechowskie
go. W zwycięskiej ekipie brylo
wał Hubert Wyszkowski, na co 
dzień uczący się w SMS-ie w e  
Władysławowie. 

Kabat - Hinc Serwis Bytów 
77:52 (Patryk Granicki-17; Rado
sław Kruze-22). Była to powtór
ka z finału ALKRS z 2013 r. Tym 
razem jednak bytowianie przy
jechali w bardzo skromnym 
składzie i nie byli w stanie za
grozić obrońcom tytułu mi
strzowskiego. Kolejna kolejka 
ALKRS Kobylnica 2015/16 odbę
dzie się w niedzielę, 8 listopada. 
•©®(RES) 
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