2,40

Nr ISSN 0137-9526

Nr indeksu 348-570

Alimenty: dla kogo pieniądze Dziewczyna
ze Słupska zatańczy
z funduszu - strona 8
dziś na otwarciu
mundialu

ZŁ
W TYM
8%VAT

770137 952046

* ii k! ||

STRONA 2

ii. ir

Drugi środowiskowy
dom pomocy
zostanie otwarty
w Słupsku
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STRONA 3

Budżet listki zasilony sprzedażą starej smażalni ryb

Bryzę wylicytowano
za prawie 3 min zl
po 78 przebitkach
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Bogumiła Rzeczkowska

Dziś rozpoczyna się mundial.
Polacy dotarli do Soczi i szykują
się do walki z Senegalem STRONA 19
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Strefa kibica na Starym Rynku w Słupsku
ma ruszyć o godzinie15 STRONA 5
Stowarzyszenie
Niebieski Skarb
z Lęborka pomaga
osobom dotkniętym
autyzmem

W ośrodku Sobótka
w gminie Kępice
trwa rewitalizacja.
Widać już pierwsze
efekty
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Ustecka spółka Columbus wykorzy
stała wyjątkową okazję kupna nieru
chomości przy Promenadzie Nad
morskiej. Damian Piotrowski wylicy
tował ją za prawie 3 miliony złotych.
Bryza poszła po 78 przebitkach!
W środę w usteckimratuszu odbyła się
licytacja Bryzy - pod taką nazwą pro
wadzono tamostatnio działalnośćga
stronomiczną. Do 2016 roku ta miej
ska nieruchomość zlokalizowana
przy Promenadzie Nadmorskiej li
była dzierżawiona.Jednak obiekt opu
stoszał już wcześniej, gdy dzierżawca
zakończył działalność. Bryza jest po
łożona bardzo atrakcyjnie - w bezpo
średnim sąsiedztwie lasu, morza
i plaży,w dolnej częścipromenady, tuż
za sezonowym punktem pocztowym.
W przeszłości działkę zabudował
pierwszy dzierżawca, natomiast
obiekt wyremontował następny. Jed
nak budynek jest w złym stanie tech
nicznym i nabywca prawdopodobnie
zrówna go z ziemią.

Na tym terenie obowiązuje miej
scowy plan zagospodarowania prze
strzennego „Promenada nadmorska
Bis". Obszar znajduje się w strefie
A ochrony uzdrowiskowej. W miejscu
dawnej smażalniryb możnawięc roz
wijać usługi związane z uzdrowi
skiem. Plan dopuszcza nadbudowę
obiektu do trzech kondygnacji na
dziemnych i do maksymalnie10 me
trów.
Zainteresowanie nieruchomością
o powierzchni jedynie 336 metrów
było duże.Wadium wpłaciło dziewię
ciu licytantów. Cena wywoławcza
z jednym postąpieniem -1 milion 404
tysiące złotych - została przebitaaż 78
razy.
Do końca rywalizowało dwóch li
cytantów. Inni ustąpili zdecydowanie
wcześniej. Wygrał ustecki przedsię
biorca Damian Piotrowski, prezes
spółki Columbus, który nabył nieru
chomość za2 miliony860 tysięcy zło
tych, co nagrodzono oklaskami.
Choć postąpienieustalono na14 ty
sięcy złotych zwycięzca kilkakrotnie
deklarował znacznie wyższą prze
bitkę.
To
czwarta
nieruchomość
Columbusa w Ustce. Spółka prowadzi
działalność w lokalu Columbus Ta
werna przy latarni morskiej. Nabyła
też willę celników (to nieruchomość

30 pokrzywdzonych ma mniej
niż18 lat.5 -poniżej15 lat
Podejrzany Miał wykorzystać
seksualnie 33 ofiary.„Krystek"
podsąd STRONA 4

nabyta od Skarbu Państwa za 2 min
210 tys. zł) oraz Villę Red.
- O konkretnych planach dotyczą
cych Bryzy,niech tanazwa narazie po
zostanie, niechcę w tej chwili mówić.
Jednak prowadzimy działalność
hotelowo-gastronomiczną i również
w tym miejscu taka będzie - powie
dział Damian Piotrowsld.
Nowy właściciel ma trzy lata
na przeprowadzenie przebudowy
obiektu. Prac jednak nie może wyko
nywać podczas sezonu letniego,
a szkody w parku spowodowane przez
transport materiałów budowlanych
będzie musiał naprawić.
Nabywca szacuje, że nowy obiekt
powstanie za około dwóch lat.
Ratusz nie ukrywa zadowolenia
z wylicytowanej kwoty.
- Jesteśmy zadowoleni. Sto procent
przebicia! Oby wszystkie nierucho
mości tak się sprzedawały - mówi
Krzysztof Stodoła, zastępca naczel
nika Wydziału Gospodarki Nierucho
mościami. -W tym roku nieprzewidu
jemy już sprzedaży.Za rok wystawimy
na licytację działkę leżącą przy ulicach
Wczasowej i Rybackiej.
To kolejna udana tegorocznasprze
daż nieruchomości. 1 czerwca dwie
działki o powierzchni półtora hektara
przy ul. Wczasowej19 poszły za 13 min
760 tys. zł po116 postąpieniach. ©®

chłodmayd) i klimatyzacyjnych
z podstawowymi
umiejętnościami elektrycznym
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Kamila Zalewska
zatańczy w Moskwie
Kamila Zalewska ze Słupska
zatańczy dzisiaj w Moskwie
u bokuRobbiego Williamsa
podczas otwarcia mistrzostw
świata w piłce nożnej.

14 czerwca
2331

magdalena.olechnowicz@polskapress.pl

Wojciech Frelkhowski
wojciech.frelichow5ki@gp24.pl

FARTOWNY SERIAL
USTECKICH
LICYTACJI

W

łodarze Ustki mają
kolejny powód
do zadowolenia.
Dawna smażalna
Bryza, która nale
żała do miasta, poszła na licy
tacji za prawie3 miliony zło
tych. Z jednej strony cieszą się
wylicytowaną ceną, a z dru
giej samą licytacją. Zgłosiło się
na nią dziewięciu chętnych,
którzy przebijali cenę aż 78
razy. To oznacza, że przedsię
biorcy mają kapitał (czytaj:
pieniądze) i są zainteresowani
inwestowaniem w Ustce. To
dobry prognostyk na kolejne
licytacje miejskich nierucho

mości. Ten dobry serial z na
pływem pieniędzy
do usteckiego samorządu
trwa już od kilkumiesięcy. Są
to głównie środki pozyskane
z różnorakich programów fi
nansowanych przez Unię Eu
ropejską, ale przecież one też
mają wpływ na inwestycje
w Ustce.
iedawno odwiedzili
mnie krewni, których
zawiozłem do Ustla.
Nie widzieli tego mia
sta z15 lat. Teraz byli
pod wrażeniem, zarówno jeśli
chodzi o wygląd miasta, jak
i liczbę lokali. W wielu z nich
oferta nie odbiega od tego, co
można spotkać na zachodzie
Europy. Ustka naprawdę
może się podobać, co zresztą
widać po zainteresowaniu tu
rystów. Podczas majowego
i czerwcowego długiego wee
kendu właściciele hoteli
i pensjonatów nie mieli powo
dów do narzekań. Podobno
sezon też zapowiada się obie
cująco.

N
©®

Kamila przygodę z tańcem za
czynała w wieku kilku lat,
występując
w
zespole
Cheerleaders Maxi Energa,
w którym tańczyła podczas
meczów koszykarzy Czarnych
Słupsk. Z tańcem związana
była od kołyski, gdyżto właśnie
jej rodzice - Ewa i Kordian Za
lewscy - byli założycielami ze
społu, który prowadzą nie
przerwanie od 1994 roku aż
do dziś.Kamila szlifowała więc
swoje umiejętności pod czuj
nym okiem mamy - instruk
torki i choreografki.
Uczyła się w I Liceum Ogól
nokształcącym w Słupsku.
Po ukończeniu liceum postano
wiła wyjechać z Polski do Wiel
kiej Brytanii, aby rozwijać
swoją pasję pod okiem najlep-

Powiatshąjskl
zbigniew.marecki@gp24.pl

W sobotę odbędzie się
IV Odpust Kaszubski

We wtorek okołogodz.19.30
policjanci otrzymali zgłoszenie,
że w Słupi znajdujesię dryfujące
ciało kobiety.-Ciało było zacze
pione okrzaki, odnalezionoje
na wysokości działek przy ulicy
Zamiejskiej w Słupsku-mówi
Robert Czerwiński,rzecznik pra
sowy słupskiejpolicji.-Udało nam
się ustalilić tożsamość tejkobiety:
to71-letnia mieszkanka Słupska.
Na miejscu odnalezienia ciała
słupszczanki prokuratordokonał
oględzin, poczym ciałoprze
transportowano do zakładu patomofrologii, gdziezostanie wyko
nana sekcja zwłok.Ma ona mię
dzy innymi wykluczyćudział osób
trzecich.
-Ustalamy okoliczności zdarze
nia. Szukamyświadków, a także
znajomych kobiety,by dowie
dzieć się,co mogłobyć przyczyną
jej śmierci-mówi Robert Czer
wiński.-Nie wiadomojeszcze,
kiedy kobieta umarła,bo nikt
nie zgłosiłjej zaginięcia.

Czwarty rok franciszkanie
na Świętej GórzePolanowskiej,
przy swojej pustelni, organizują
kaszubski odpust kuczci Matki
Bożej Pani Pomorza.Tym razem
(16 czerwca) w programie
przewidziano: godz.11-zbiórka
przy pomnikuśw. Ottona
w Polanowie,ul. Bobolicka;godz.
11.30- różaniec w językukaszub
skim; godz.12-msza św. z liturgią
słowa w językukaszubskim, póź
niej biesiada dla wszystkichpiel
grzymów. W ubiegłym rokupod
czas III Odpustu Kaszubskiego
odsłonięto kamień z wyrytym
cytatem z KsięgiPsalmów.
Słupscy Kaszubi pojadą na odpust
autobusem. W drogę wyruszą
0 godz.9 sprzedsłupskiego ratu
sza. Odpłatność za bilet na odpust
1 z powrotem kosztuje 30 złotych.
O tym,czy są jeszcze wolne
miejsca, informujeJan Dobrzyń
ze słupskiegooddziału Zrzeszenia
Pomorsko-Kaszubskiego, tel.502
525175.

(DMK)

(MAZ)

©®
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Kamila swoje pierwsze kroki stawiała w Cheerleaders Maxi
Energa. Dzisiaj tańczy w teledyskach wielkich gwiazd
szych instruktorów tańca
na
świecie.
Studiowała
na uczelni Midlands Academy
Dance
and
Drama
of
w Nottingham.
Talent Kamili dostrzegły już
takie gwiazdy jak Rihanna czy
Fleur East. Słupszczanka zatań
czyła też na scenach najwięk
szych talent show. Jej umiejęt
ności mogliśmy oglądać m.in.
w zagranicznych odsłonach
programu „The Voice" i „XFactor". Występowałateż pod
czas BRIT Awards2016.

Dodatkowe pieniądze
na remont tyli® dwóch
dróg lokalnych
Zbigniew Marecki

Rzeka oddała
ciało kobiety

Na CzyteHków czekamy
w reda*gs „Qcsu Pomorza"
w Słupskupray
dl Herryka Pobożnego19
tel 59 8488100

Smktrs

Magdalena Olechnowicz

Uwaga: częściowe zachmurzenie
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Jedynie dwie drogi w powie
cie słupskim znalazły się na liś
cie dróg, których moderniza
cję dofinansuje rząd w ramach
500milionów złotych prze
znaczonych dodatkowo
na ten cel w ostatnim czasie.
Potrzeby są większe.

W przypadku powiatu słup
skiego chodzi o przebudowę
drogi gminnej w Korzybiu
w gminie Kępice. Natomiast
w gminie Słupsk dojdzie
do przebudowy drogi gminnej
w Bruskowie Wielkim oraz bu
dowy ścieżki rowerowej we
Włynkowie.
W całym województwiepo
morskim rząd przeznaczy do
datkowe pieniądze jedynie

Jej ostatni sukces to udział
w klipie Robbiego Williamsa.
Kamila wystąpiła w teledysku
do piosenki „Party Like
A Russian". To utwór promu
jący album wokalisty „Heavy
Entertainment Show".I właś
nie u boku tego artysty zoba
czymy Kamilę Zalewską
w Moskwie podczas uroczy
stego otwarcia mistrzostw
świata w piłce nożnej.
Transmisja dzisiaj o godz.
16.30 w TVP.
©®
na kilka dróg. W kraju dodat
kowe środki trafią do421 samo
rządów na 433 inwestycje. In
westycje obejmą około 561ki
lometrów dróg gminnych i po
wiatowych. Część przedsięw
zięć to budowa nowych dróg,
a część to modernizacja i re
monty.
Powstanie też 26 mostów,
230 kilometrówchodników lub
ścieżek pieszo-rowerowych
i 300 bezpiecznych przejść dla
pieszych. Średnia wartość do
tacji na jedną inwestycję to1,15
miliona złotych. Kwoty dotacji
wahają się od 64 tys. do 5 min
zł. Według fachowców na re
monty dróg lokalnych w kraju
potrzeba 100 miliardów zł. ©®

Na zamku w Chęcinach zakończył
się ogólnopolski wiec zwołany
przez króla Władysława Łokietka,
uważany za początek polskiego
parlamentaryzmu.

190

Rozpoczęto budowęDomu Sierot
w Warszawie.

i969

Zwodowanojacht żaglowy
SY „Dar Szczecina".

We Wrocławiuotwarto ekspozy
cję „PanoramyRacławickiej".

087

Zakończyła się trzeciapielgrzymka
papieża Jana Pawła IIdo Polski.

200S

Powołano dożycia Ekstraklasę SA.

20t4

Wybuchła tzw. aferapodsłu
chowa -afera polityczna, która
rozpoczęła się popublikacji w ty
godniku „Wprost"stenogramów
z nielegalnie podsłuchanych
rozmów polityków,m.in. w re
stauracji Sowa& Przyjaciele
w Warszawie.

CYTATYZTWITTERA

Andrzej Zdzitowiecki.
dziennikarz

i

W Ul<umiera posiadaniebroni
i wolność słowa.Za próby korzysta
nia zeswobody wypowiedzi traci
się pozwoleniena broń (te nie
liczne rodzaje,które jeszcze można
tam posiadać).Tak budzisię totali
taryzm.Nie idźmy tą drogą.

Leszek Miller,były premier

Trump kładziepodwaliny pod
rozwiązanie kryzysu,z którymnie
mógłsobie daćrady żaden zjego
poprzedników. Kimzostał partne
rem Ameryki,co byłonie tylko jego
marzeniem, aletakżejego ojca
i dziadka. Zobowiązaniedo denuklearyzacji toduża rzecz.Czy po
zostanie napapierze?

I WALUTY Z13J0620181
USD
EUR
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Do Doliny Charlotty zjechali młodzi kabareciarze, by szlifować swój warsztat po okiem
Władysława Sikory z kabaretu Potem i Tomasza Nowaczyka z kabaretuCzesuaf. Efekt będzie
można zobaczyć dziś naSwobodnym Poligonie Kabaretowym w Dolinie Charlotty.Start o godz.20.

3.64451 +.)
4.2820 +
3.6874 +
4.8582 )

(+^ wzrost ceny w stosunku
do notowania poprzedniego
(-) spadekcen w stosunku
do notowania poprzedniego
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W październiku w Słupsku zostanie otwarty
drugi dom pomocy środowiskowej
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

i
i
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Opieka
Siedziba nowego domu po
mocy środowiskowej będzie
się znajdować w głównym bu
dynku szpitala psychiatrycz
nego przy ul. Obrońców Wybrzeża w Słupsku.
Nowa placówka będzie prze
znaczona dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami sprzę
żonymi oraz autyzmem.
- Wnioskowaliśmy do woje
wody o dofinansowanie utwo
rzenia tej placówki kwotą 591
tysięcy złotych. Otrzymaliśmy
330 tysięcy. Zamiast 40 miejsc
utworzymy więc 30 - mówi
Wioletta Karwalska,dyrektorka
Wydziału Zdrowiai Spraw Spo
łecznych UM wSłupsku.
Zgodnie z danymi słup
skiego magistratu w mieście
jest 40 osób powyżej 25. roku
życia z autyzmem ipodobnymi
niepełnosprawnościami. Pla
cówkę będzie prowadzić orga

Nowy dom pomocy środowiskowej w Słupsku będzie działał w budynku szpitala
psychiatrycznego przy ul. Obrońców Wybrzeża
nizacja pozarządowa wyło
niona w konkursie. -To onabę
dzie prowadzić nabór przysz
łych pracowników nowego
domu pomocy środowiskowej
- wyjaśnia dyrektor Karwalska.
Od kilku lat w Słupsku
działa już jeden Dom Pomocy
Środowiskowej w budynku
przy ul.Kościuszki. Tam korzy

stają z niegoosoby z defektami
umysłowymi.
Środowiskowe domy samo
pomocy, zwane inaczej ośrod
kami wsparcia, służą budowa
niu sieci oparcia społecznego
i przygotowują do życia w spo
łeczeństwie orazfunkcjonowa
nia w środowisku. Są przezna
czone dla osób przewlekle psy

chicznie chorych i niepełnos
prawnych intelektualnie. To
placówki okresowego dzien
nego lub całodobowego po
bytu, w którym osoby z zabu
rzeniami psychicznymi mogą
otrzymać częściową opiekę
i pomoc w zaspokajaniu niez
będnych potrzeb życiowych
oraz posiłek.

Środowiskowe domysamo
pomocy działają na podstawie
ustawy z 29 listopada 1990 r.
0 pomocy społecznej. W prak
tyce są jednostkami organiza
cyjnymi pomocy społecznej
1 funkcjonują jako zadania zle
cone z zakresu pomocy spo
łecznej oraz w całości finanso
wane ze środków wojewody
w przypadku, gdy dochód po
dopiecznego i jegorodziny jest
niższy niż próg umożliwiający
z korzystania z pomocy spo
łecznej.
Środowiskowe domy są za
kładane, prowadzonei też czę
sto finansowane nie tylko przez
instytucje pomocy społecznej,
ale również fundacje, stowa
rzyszenia, kościoły, związki
wyznaniowe czy też inne pod
mioty prawne i fizyczne. Wszy
scy założyciele, zakładając ŚDP,
muszą wpisywać się w warunki
opracowane przez określone
standardy. Dotyczą one wiel
kości domu, skierowanych dla
10 do 30 podopiecznych, któ
rymi zajmuje się wykwalifiko
wana kadra, dla których stwo
rzony jest plan działania.
Określone są również kryte
ria wejścia dla osób ubiegają

cych się o uczestnictwo. Pod
stawą przyjęcia do ŚDS-u jest
rozpoznanie psychiatryczne
dokonane przez lekarza psy
chiatrę w przypadku osóbcho
rych psychicznie. Natomiast
w przypadku osób niepełnos
prawnych intelektualnierozpo
znanie jest dokonane dodat
kowo przez lekarza neurologa
bądź psychologa.
Na koniec 2015 roku w Pol
sce działało 760 środowisko
wych domów samopomocy,
dysponujących 27 810 miej
scami. Z ich usług korzystało28
059 osób. Wskaźnik wykorzy
stania miejsc na poziomie 99,7
proc. świadczy o zapotrzebo
waniu w środowisku na tę
formę pomocy.
Problem małej liczby miejsc
w takich placówkach potęguje
nierównomierne usytuowanie
środowiskowych domówna te
renie kraju. Najwięcej jest ich
w województwie mazowie
ckim - aż 34 instytucje, a naj
mniej w podlaskim i opolskim
- po 8 instytucji. W tym roku
w Polsce zostanie uruchomio
nych16 nowych domów, w któ
rych będą 443miejsca.

©®

MATERIAŁ INFORMACYJNY

008356765

Jak efektywnie zarządzać miastem, gminą, powiatem?
Współczesne miasta są ważną siłą napędową
gospodarki, centrami rozwoju, innowacyjno
ści, przestrzenią inicjatyw społecznych. Mają
duży wpływ na stan środowiska, klimat i kom
fort życia. Dlatego też potrzebne jest właści
we planowanie i określanie priorytetów, które
zapewnią bezpieczeństwo, wydajność energe
tyczną, dogodną infrastrukturę, ochronę śro
dowiska, będą także ściśle związane z nowo
czesną technologią i inwestowaniem w wiedzę
i społeczeństwo. Istotna jest także ewaluacja
podejmowanych w tym zakresie działań.

Problemem pozostaje kwestia, jak zmierzyć

• ocenę podmiotów na podstawie jednoznacz

3. Posiadanie certyfikatu może mieć znaczenie

efekty działalności miasta i reagować na jego

nych i identycznych kryteriów;
• porównywanie efektów działalności różnych

w staraniach o Fundusze Europejskie.
4. Zwiększa się wiarygodność miast na rynkach

przyszłe potrzeby.
Jednym ze sposobów rozwiązania tego prob
lemu jest opublikowana przez Polski Komitet
Normalizacyjny norma PN-ISO 37120:2015-03
Zrównoważony rozwój społeczny - Wskaźniki
usług miejskich i jakości życia. Jej zastosowa

jednostek w wybranych obszarach;

finansowych.

• wymianę doświadczeń pomiędzy zainteresowa
nymi podmiotami;
• mierzenie efektów zarządzania usługami miej
skimi i jakością życia na przestrzeni czasu.

Inteligentne miasto ma w założeniu być przy
jaznym i zdrowym miejscem do życia. Uzy
skanie certyfikatu wspomaga stymulowanie
rozwoju metropolii i lepsze planowanie strate

nie ma pomagać miastom w kierowaniu i oce

Dobrowolna certyfikacja inteligentnych miast

giczne -tym samym korzyści zyskują i obywate

nie zarządzania efektami działalności. Może

Polski

opracował

le, i władze samorządowe. Pokazuje, że władze

być także przydatna na wszystkich szczeblach

„Program dobrowolnej certyfikacji na zgod
ność pomiaru wskaźników usług miejskich

są zainteresowane działaniami, które dotyczą ich
mieszkańców. Podejmowanie decyzji na podsta

gólnych miast oraz, po agregacji danych, tak

i jakości życia z wymaganiami normy PN-ISO
37120:2015-03". Poddanie się przez miasto lub

wie konkretnych danych i zweryfikowanych in
formacji pozwala na efektywniejsze zarządzanie

że większych jednostek administracyjnych czy

jednostkę samorządową dobrowolnej certyfi

miastem i dostarczanie usług miejskich na jesz

efektów swojej działalności w obszarze związa

samorządowych.

kacji przez PKN pozwoli na:

cze wyższym poziomie. Już dziś warto wdrażać

nym z usługami miejskimi oraz jakością życia

Norma PN-ISO 37120:
• zawiera zestaw wskaźników do mierzenia efek
tów działalności w zakresie usług miejskich;
• określa i definiuje sposób pomiaru poszcze
gólnych wskaźników oraz wskazuje, skąd czer
pać dane;
• zwiększa wiedzę o mieście w skali globalnej
i lokalnej;
•jest narzędziem do jednolitego sposobu
raportowania stanu rozwoju miasta.

• weryfikację metodyki i poprawności oblicze
nia wskaźników określonych w certyfikacie;

inteligentne rozwiązania i najlepsze praktyki ich

• weryfikację przyjętych źródeł danych.

kańców, aby koncepcja Smart City zapewniają
ca komfort i stabilność zamieszkiwania stała się

Jednostki samorządu terytorialnego miasta,
gminy, powiaty czy też województwa potrze
bują odpowiednich wskaźników do pomiaru

mieszkańców. Dotychczas takie wskaźniki ob
liczano w różny sposób i nie były one spójne.
Dlatego też nie można było porównać zmian
w danej jednostce na przestrzeni czasu lub po
równać jednostki między sobą.

Rola norm w budowaniu inteligentnych miast
Inteligentne miasta nie powstaną bez norm.
To właśnie normy zawierają wiedzę ekspercką
i najlepsze praktyki, które miasta mogą wyko
rzystywać i dostosowywać do swoich indywidu
alnych potrzeb. Inteligentne miasta dążą prze
de wszystkim do zrównoważonego rozwoju.

administracji państwowej do analiz i porównań
stopnia rozwoju i określania potrzeb poszcze

Zastosowanie w praktyce normy PN-ISO 37120
pozwoli m.in. na:
• efektywne zarządzanie jednostką samorządową
i planowanie zrównoważonego rozwoju;

Komitet

Normalizacyjny

Dlaczego warto ubiegać się o certyfikat?
Korzyści z certyfikatu na zgodność z normą
inteligentnych miast:
1. Władze miasta dostają narzędzie, któ
re może być punktem wyjścia do rozmów
z inwestorami.
2. Norma będzie magnesem dla dużych inwe
storów, zainteresowanych lokowaniem inwe
stycji w metropoliach świadomych swoich
możliwości, planujących rozwój w sposób
zharmonizowany* .<

dostosowywania do potrzeb i stylu życia miesz

koncepcją miast, w których żyjemy.
Więcej na te
mat certyfikacji
przez PKN oraz
sposobie

jej

przeprowadza
nia można zna
leźć na stronie

www.pkn.pl

POLSKI KOMITET
NORMALIZACYJNY
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Miał wykorzystać seksualnie
33 ofiary. „Krystek" pod sąd

Cała Trasa Kaszubska
z umowami na projekt
i budowę
TtmaSG

•

Alek Radomski

« - nit- 1-t- _I -

aleksander.radomski@gp24.pl

Jacek Wierciński

jacek.wienjnski@polskapfess.pl

Podpisano umowy na kolejne
dwa odcinki ekspresowej S6.
Tym samym cała Trasa Ka
szubska między Bożympołem
Wielkim a Gdynią jest projek
towana. Pierwsze auta pojadą
nową drogą w drugiej połowie
2021roku.

Gwałtów, nakłaniania mało
letnich do prostytucji i zara
biania na niej oraz obcowania
seksualnego z dziewczynkami
poniżej 15. roku życia dopusz
czał się Krystian W. ps.
Krystek - twierdzi prokuratu
ra, która skierowała do sądu
akt oskarżenia. Zarzuca 41latkowi popełnienie aż 65
przestępstw.
Krystian W. działaćmiał w Trój
mieście, Pucku, Wejherowie
i Władysławowie idopuścić się
również m.in. wyłudzenia za
pomogi, kredytu i pożyczki,
składania fałszywych zeznań,
oszustw i ich usiłowania
na szkodę towarzystwubezpie
czeniowych.
- Do zarzuconych prze
stępstw dochodziło w latach
2006-2015. Krystian W. został
zatrzymany 5 listopada 2015
roku i do chwili obecnej prze
bywa w areszcie. Nieprzyznaje
się do popełnienia zarzuconych
mu przestępstw - mówi proku
rator Grażyna Wawryniuk,
rzeczniczka prasowa Prokura
tury Okręgowej w Gdańsku.
„To on mnie zgwałcił" - ta
kiego SMS-a bez jednoznacz
nego wskazania sprawcy
do jednej z koleżanek wysłać
miała 14-letnia Anaid z Gdań
ska. Następnegodnia, 8 marca
2015 roku, zginęła skacząc
pod pociąg.Prowadzący postę
powanie naokoliczność ewen
tualnego namawianiado samo
bójstwa śledczy usłyszeli, że
na dzień przed śmiercią miała
się spotkać zmężczyzną o imie
niu Krystian.
Medialne doniesieniai apele
matki Anaid publikowane

Krystian W. wciąż nie przyznaje się do winy
na portalu społecznościowym
sprawiają, że zgłaszają się ko
lejne kobiety, które we wcześ
niejszych latach paść miały
ofiarami tego samego mężczy
zny.
- W 2010 roku prowadzili
śmy postępowanie przygoto
wawcze w sprawie gwałtu,
które skończyło się umorze
niem ze względu na niewykry
cie sprawcy- mówiła wrozmo
wie z„Dziennikiem Bałtyckim"
prok. Ewa Burdzińska, w 2015
roku szefowa Prokuratury Re
jonowej Gdańsk-Oliwa, kiedy
do śledczych, po raz kolejny
wskazując „Krystka", zgłosiła
się ofiara, która w momencie
ataku miała15 lat.
W 2011 roku wejherowska
prokuratura prowadziła 2
śledztwa: dotyczące czerpania
korzyści z uprawiania nierządu
przez 16- i17-latkę oraz „usiło
wania doprowadzenia się

do poddania się innej czyn
ności seksualnej przez17-latkę.
Oba umorzono ze względu
na brak dowodów.Podobnych
zamkniętych, teraz otwiera
nych na nowo postępowań
było o wiele więcej...
Na rozpatrzenie apelacji
oskarżenia czeka orzeczony
w kwietniu wyrok3 lat więzie
nia, jaki zapadł na 41-latka
za gwałt na 17-latce. To jedyna
sprawa przemocy seksualnej
Krystiana W., która trafiła
do sądu przedśmiercią 14-latki
z Oruni. Mało surowy wyrok to
efekt tego, że jak wyjaśniła sę
dzia Frąckowiak-Aleksiejew
z puckiegooddziału Sądu Rejo
nowego w Wejherowie w tej
sprawie dowody są „trudne
w interpretacji" i „nie są takie
oczywiste".
Według relacji świadków W.
w marcu 2014 roku miał spro
wadzić do budynkubyłej kuźni

w Pucku nastoletnie podo
pieczne, które uciekły z domu
dziecka w Sopocie. Jedną
z dziewczyn miał zmusić
do stosunku seksualnego z uży
ciem siły.
Śledczy twierdzą, że zda
rzało się, że 41-latek za pienią
dze „odstępował" swojeofiary
innym mężczyznom. Tak
miało być w przypadku innego
oskarżonego Marcina T., który
w zamian za korzyści mająt
kowe obcować miał z 4 nielet
nimi (zktórych jedna nie miała
ukończonych 15 lat). Dodat
kowo 1 małoletnią doprowa
dzić miał do obcowania, „wy
korzystując jej stan bezbron
ności". To ostatnie przestęp
stwo w stosunku do pokrzyw
dzonej poniżej 15 lat popełnić
miał Jakub K., a Krzysztof L.
i SebastianŻ. -utrudniać postę
powanie.

Fragment z Bożegopola Wiel
kiego do Luzina oraz z Luzina
do Szemudu to dwa 10-kilometrowe odcinki Trasy Kaszub
skiej, które formalnie mają już
wykonawców. Generalna Dy
rekcja DrógKrajowych i Auto
strad
podpisała właśnie
umowy z firmami, które zo
stały wyłonione w przetargu
na zaprojektowanie i wybudo
wanie ekspresówki.
Pierwszy odcinek wykona
przedsiębiorstwo PORR SA
za niespełna 338 min zł. Na tym
fragmencie powstaną trzy wę
zły drogowe:Bożepole Wielkie
(połączenie z istniejącą drogą
krajową nr 6), Strzebielino
i Luzino. Realizację drugiego
zadania między Luzinem

a Szemudem (z węzłem) zle
cono Budimeksowi. Koszt to
335,8 min zł.
Wcześniej, bo w marcu,
podpisano umowę ze spółką
Polaąua
dla
odcinka
od Szemudu do Gdyni o dłu
gości ok. 20 km.
Przypomnijmy, że na po
czątku czerwca Komitet Eko
nomiczny Rady Ministrów zde
cydował, że trasa od Lęborka
przez Słupsk do Koszalina bę
dzie realizowana w modelu
partnerstwa publiczno-prywatnego. Według tego pomysłu,
drogę wybudować ma pry
watny inwestor, któremu rząd
uiści opłatę za dostępność.
Szczegóły są jeszcze dopraco
wywane. Prace budowlane
na „słupskim" odcinku mo
głyby się rozpocząć w 2020
roku.
Tymczasem S6 powstaje
w województwie zachodniopo
morskim. Trwa tam budowa
siedmiu odcinków S6 od Gole
niowa do Koszalina wraz z ob
wodnicą Koszalina i Sianowa.
Łącznie to ok.140 km nowej,
dwujezdniowej ekspresówki.
Całkowita wartośćinwestycji to
ponad 3,5mld zł.©®

NEKROLOGI

Gros
„Umarłych wieczność dotąd trwa
Dokąd pamięcią im się płaci
Chwiejna waluta. Nie ma dnia
By ktoś wieczności swej nie stracił"

Zamieść nekrolog, kondolencje lub wspomnienia
0 najbliższych, którzy odeszli, w Głosie Pomorza
1 bezterminowo na stronie www.nekr0l09i.net
008409667

Wyrazy współczucia Rod.zi.ni6
z powodu śmierci naszej Koleżanki

Stefanii Jończyk
składają
Dyrekcja oraz Pracownicy
Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

©®

008409647

Festiwal przedszkolaków

u \
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Podczas niedzielnego Festiwalu
Przedszkolaków publiczność biła
brawa maluchom śpiewającym
piosenki patriotyczne i wojskowe
oraz prezentującym programy
dowolne. W konkursie piosenek
patriotycznych i wojskowych jury
pod przewodnictwemKatarzyny
Wyporskięj przyznało trzyrówno
rzędne wyróżnienia dla dzieci
z PM nr 9. nr12 inr 23. W progra
mie dowolnymprzyznano dwie
równorzędne nagrody zaI miej
sce dwómgrupom: Elfom
i Chochlikomz PM nr10. Drugie
miejsce przypadło dzieciom
z PM nr11, a trzecie reprezentacji
PM nr2 w Słupsku.
(MAZ)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 czerwca 2018 roku
zmarł nasz kochany Mąż, Ojciec, Dziadek i Pradziadek

śtp

Bronisław Służalec

Pogrzeb odbędzie się 16 czerwca 2018 r. na Nowym Cmentarzu
w Słupsku. Wystawienie o godz. 12.10, wyprowadzenie
o godz. 12.40. Msza św. o godz. 8 w kościele pw. św. Faustyny.
Pogrążona w smutku Rodzina
008409361

Panu Jarosławowi Wilkos
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

Mamy
składają

pracownicy Nadleśnictwa Ustka

Słupsk

Glos Dziennik Pomorza

Czwartek, 14.06.2018

Nie tylko mundial w Słupsku
na telebimie na Starym Rynku
<8-

Grzegorz Hilarecki
gnegorz.hilarecki@gp24.pl
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Sportikułtura
Dzisiaj o godzinie 15 startu
je strefo kibica na Starym Ryn
ku. O godz.16 rozpoczyna się
mundial, a o godz.17 mecz
Rosja - Arabia Saudyjska, czyli
pierwsze spotkanie piłkar
skich mistrzostw świata w Ro
sji. Ale strefa kibica w Słupsku
będzie nie tylko podczas mi
strzostw.
Kibice, którzy lubią oglądać
mecze piłki nożnej na dużym
ekranie w towarzystwie innych
fanów z piwem wręku, ucieszą
się, że podczas mundialu na
Starym Rynku będzie działać
strefa kibica. Ale nie tylko dla
kibiców, bo będzie tam też
umiejscowiona strefa kultu
ralna, i to do końca wakacji,
czyli do 31 sierpnia.
- Brakuje nam jeszcze jed
nego pozwolenia, ale zapew
niono mnie, że będzie na czas
- powiedział nam na początku
tygodnia Giulio Caldeo, pomy
słodawca strefy na Starym
Rynku i jej organizator.
To on zwrócił się z pomy
słem do władz miasta i przeko
nał do realizacji. Przy okazji
będą się tam odbywaćinne wy

We wtorek były próby, telebim działa. Dzisiaj strefa powinna być otwarta od godziny 15 do zakończenia mundialowych gier. Miasto zaś zapewnia, że od 20
czerwca będzie tam też strefa kulturalna, która działać ma aż do 31 sierpnia
darzenia. I ma ich być kilkadzie
siąt!
- Oczywiście jest duży ekran,
w ogródku tużobok mojej restau
racji będziemożna kupićnapóje
oraz coś do jedzenia - mówi
Caldeo. -Planuję,żeoprócz spot

kań piłkarskich będą tu też wy
stępy, i to znanych zespołów.
Rozmawiam o tym, ale jeszcze
nie chcę zdradzać szczegółów,
gdyż tocząsię negocjacje.
Ze stronymiasta rozkładim
prez koordynuje Robert Cho-

micki, prezes Stowarzyszenia
Rozwoju Inspiracje.
- W tej chwili plan imprez
kulturalnych naStarym Rynku
jest modyfikowany.Zmiany po
dyktowane są przesunięciem
czasu startu strefy kulturalnej

Rewizja nad absolutorium
Samorząd

rzucono mu, że „...wykonanie
faktycznych, nawet małych in

wie półmiliardowym budżecie
miasta zaledwie kilka procent
przeznaczono na inwestycje.
I choć w zapisach opiewały one
na 42min zł, to kwota tych wy
konanych wynosiła 34 miliony.
Ponad 8 min zł pozostało więc
w kasie.
Co więcej, ponad połowę
z 34 milionów przeznaczono
na akwapark. I tak 15-milionowym „zadaniem inwestycyj
nym" była spłata kar umow
nych po przegranym procesie
z wykonawcą parku wodnego.
Półtora miliona wydano też
na wkład do spółki prawa han
dlowego Akwapark Trzy Fale.
W ten sposób wskaźniki inwe
stycyjne poszybowały automa
tycznie do52 proc.
Jerzy Mazurek z SPO zalecał
wówczas więcej pracy orga

problem". Tocytat z protokołu
z wykonania budżetu. Wyt

(PO) podkreślała, że decyzja
rady to żółtka kartka dlaprezy

Alek Radomski

aleksander.radomski@gp24.pl

Radni z komisji rewizyjnej
opowiedzieli się za udziele
niem absolutorium prezyden
towi Słupska za zeszłoroczny
budżet Podobnie było przed
rokiem, choć wówczas od ra
dy aprobaty Robert Biedroń
nie dostał.
Komisja rewizyjnapozytywnie
i jednogłośnie zaopiniowała
wykonanie budżetu za 2017rok
przez prezydentaSłupska. Wy
stąpiła też z wnioskiem oudzie
lenie Robertowi Biedroniowi
absolutorium. Głosowanie
w tej sprawie odbędzie się
na najbliższej, czerwcowej se
sji.
Jak na razie decyzje klubów
w tej sprawie niezapadły. Pod
czas poniedziałkowej konfe

rencji prasowejBiedroń mówił,

W ubiegłym roku Robert Biedroń zamiast absolutorium

otrzymał od radnych żółtą kartkę
że ma nadzieje na meryto
ryczną, a nie polityczną decy
zję radnych.
Przypomnijmy, że w ubie
głym roku prezydent Słupska

absolutorium nieotrzymał. Za

westycji stanowi dla niego

knięto mu również,że przypra

nicznej, a Beata Chrzanowska
denta. ©®

od 20 czerwca. Gdy wszystko
będzie zapięte na ostatni guzik,
poinformuję - powiedział.
Pewne jest, że Stary Rynek
będzie miejscem imprez aż
do końca wakacji. Co ciekawe,
akurat miałabyć remontowana

Biedronka w Milenium, ale...
zamiast remontu, ponoć
na wieść o strefie kibica, prze
dłużono czas jej pracy do godz.
23.30. Akurat tak, jak będzie
działać strefa kibica.
©®

Chcesz kupić samochód?

REKLAMA

008406119

Burmistrz Miasta Ustka
Jacek Graczyk
zaprasza Mieszkańców Ustki
1. do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie
przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Ustka.
Konsultacje odbędą się w dniach od 19 czerwca do 9 lipca 2018 roku.
W ramach konsultacji odbędzie się otwarte spotkanie, na którym przedstawiony zostanie
projekt uchwały oraz będzie możliwość dyskusji i złożenia swoich uwag do projektu
dokumentu. Projekt dokumentu jest dostępny na stronie www.ustka.pl oraz na BIP
Miasta Ustka przez cały okres trwania konsultacji.
Termin i miejsce spotkania: 21 czerwca 2018 r„ godz. 17:00, Urząd Miasta Ustka, sala 101
Termin i miejsce składania uwag: 9 lipca 2018 r„ Urząd Miasta Ustka,
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, bom1@um.ustka.pl
2. w spotkaniu informacyjnym dotyczącym utworzenia parku kulturowego.
Celem spotkania jest przekazanie Mieszkańcom informacji dotyczących utworzenia parku

kulturowego na terenie Ustki oraz udzielenie odpowiedzi na nurtujące pytania i rozwianie
wątpliwości co do słuszności utworzenia parku kulturowego na terenie naszego miasta.

W trakcie spotkania będzie okazja zapoznać się z ideą parku kulturowego jako formą

ochrony zabytków, przewidzianą w ustawie o ochronie i opiece nad zabytkami, a także
poznać procedury zmierzające do utworzenia parku.

Termin i miejsce spotkania: 28 czerwca 2018 r., godz. 17:00,Urząd Miasta Ustka, sala 101.
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Polska

Kontrowersje wokół
planowanej inwestycji
o. Rydzyka w Toruniu
Tonm
redakcja@polskapress.pl

Czy związana z o. Tadeuszem
Rydzykiem fundacja dostanie
100 min zł z ministerstwa kul
tury na budowę w Toruniu
Muzeum „Pamięć iTożsa
mość'? Przygotowania do in
westycji trwają.
Tygodnik „Nie" opublikowałro
boczą kopię umowy, jaką mini
ster kulturyPiotr Gliński miałby
zawrzeć ze związaną z o.Tadeuszem Rydzykiem Fundacją „Lux
Veritatis". Według niej dotacja
- łącznie 100 min zł - byłaby
przekazanawlatach2018-2020.
O umowę zapytaliśmy
rzecznik resortu AnnęBocian.
- Publikacja tygodnika„Nie"
zawiera nieprawdziwe infor
macje. Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego nie
komentuje informacji pocho
dzących z niewiarygodnych
źródeł - poinformowała nas
rzecznik MKiDN.
W grudniu zeszłego roku
dyrektor Radia Maryja zapo
wiadał, że Muzeum „Pamięć
i Tożsamość"ma przedstawiać
historię „od początku do św.
Jana Pawła II".„Chcemy zacząć
jak najszybciej.Trzeba sięspie
szyć, obyśmy za dwa lata to
muzeum otwarli" - mówił
wówczas redemptorysta.
Obiekt powstać ma w za
chodniej części Torunia, gdzie
stoi już kompleks Wyższej
Szkoły KulturySpołecznej iMe
dialnej oraz okazałe Sanktua
rium NMP Gwiazdy Nowej
Ewangelizacji. Dokładniej pow
stać ma napaństwowych grun
tach, które z wielką bonifikatą
w użytkowanie przekazał wo
jewoda kujawsko-pomorskiMi
kołaj Bogdanowicz.
- Gdy tylkosię o tym dowie
działem, zawiadomiłemo spra
wie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wniosłemo to, wska

Urzędnicy skarbowi
przed komisjaśledczą
ds.AmberGold

W środę komisja ds.Amber Gold
przesłuchała Marię Liszniańską,
byłą zastępcę naczelnika IUrzędu
Skarbowego w Gdańsku.

zując, że interesy Skarbu Pań
stwa mogły zostać naruszone.
Mikołaj Bogdanowicz powi
nien stać na straży tych intere
sów. Tymczasem w zaskakują
cym trybie pilnym, z ogromną
bonifikatą, przekazał ziemię
na cele, które wcale nie muszą
być niekomercyjne - mówił
wtedy poseł PO Michał
Stasiński.
Najpierw, w maju 2017 r.,
wojewoda przekazał zamtys.
zł działkę wartą 1 853 610 zł.
Udzielił wówczas 60-procentowej bonifikaty. W październiku
decyzją wojewody zakonnicy
otrzymali dnigi grunt z 85-procentową bonifikatą: zapłacą
tylko 10 500 zł z VAT za grunt
wart 381100 zł.
- Decydując o bonifikacie,
wojewoda miał na uwadze, że
na tym terenie powstanie mu
zeum z częścią audytoryjną
o niekomercyjnym charakterze
- tłumaczył AdrianMól,rzecznik
wojewody
Bogdanowicza.
Ostatecznie, CBA nie doszukało
się naruszenia przepisów.
Tymczasem przygotowania
do inwestycji są już za
awansowanie. 30 kwietnia
do urzędu miasta wpłynąłwnio
sek Fundacji „Lux Veritatis"
0 pozwolenie na budowę ze
społu muzealno-audytoryjnego
1naukowo-twórczego.
- Projekt budowlany został
30 maja przekazany do Miej
skiego Zarządu Dróg celem za
jęcia stanowiska na temat za
projektowanego układu drogo
wego - informuje Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prezy
denta Torunia Michała Zale
skiego. Gdyby rzeczywiściemi
nisterstwo miało przekazać
fundacji związanej z o.Rydzy
kiem kwotę rzędu100 min zł,
byłby to największy transfer
z budżetu państwa dla „dzieł"
toruńskiego redemptorysty.
©®

(MO, TWER)

-Minister JanRostowski zażyczył
sobie dwiegłowy po wybuchu
afery Amber Gold,w tym moją
- mówiła Liszniańska.Świadek
przedstawiła również listęniepra
widłowości, zktórymi spotkała się
podczas pracy w gdańskiejskarbówce. Wśród nichbył m.in. nie
aktualny rejestr podatników,brak
rejestrów aktów notarialnych.60
tys. tytułów wykonawczych bez
egzekucji oraz stosyakt, pośród
których miała sięznajdować
teczka Amber Gold. Urzędniczka
wielokrotnie podkreślała, że
w gdańskiejIzbie Skarbowejpa
nował bałagan.-Mój przełożony
wiedział o wszystkimw sprawie
Amber Gold.Nie reagował.On
w ogóle małoreagował -powie
działa Liszniańska. (AIP)

Głos Dziennik Pomorza

Czwartek, 14.06.2018

Rząd staw ia na innowacje,
start-upy i sztuczną inteligencję
Grzegorz Skowron
grzegDrz5kowron@polskapress.pl

(jmprjdarka

Państwo ma wydać miliardy
złotych na nowetechnologie.
Premier Morawiecki roztacza
wizję Polski jakolidera innowa
cji. Naefekty wpompowania
pieniędzy w gospodarkę trze
ba będzie poczekać.
Wczoraj w Krakowie rozpoczął
się dwudniowy kongres go
spodarki cyfrowej oraz inno
wacji Impact 2018.0 tym, jak
wielką wagę obecny rząd przywiązuje do tej sfery,świadczy
liczna obecność ministrów,
z premierem Mateuszem
Morawieckim na czele. Poja
wili się także szefowie naj
większych spółek państwo
wych, strategicznych dla pol
skiej gospodarki, które coraz
więcej inwestują w nowo
czesne rozwiązania.
- Chcemy sięzaliczać do naj
bardziej innowacyjnych rządów
świata - przekonywał premier
Morawieda. - Dziś geniusz pol
ski może się rozwijać w Polsce,
nie musi emigrować jakpodczas
rewolucji przemysłowej- dodał.
Ale takżezapraszał do Polski in
nowatorów z całego świata, by
w naszym krajuwspółpracowali
z administracją ibiznesem.

To już działa?

Według wicepremieraiministra
nauki Jarosława Gowina już te
raz widaćefekty decyzji o posta
wieniu narozwój gospodarkicy
frowej w Polsce.
Początkiem byłopojawienie
się na kongresieImpact dwalata
temu prezesaPiS JarosławaKa
czyńskiego, co zostałoodebrane
jako zieloneświatło dofinanso
wania z publicznych pieniędzy

Posłowie PO chcą
dokonać „kontroli
poselskiej"

W środę posłowieKrzysztof
Brejza, MarcinKierwiński iMa
riusz Witczak weszli do kancelarii
premiera, by uzyskaćinformacje
na temat nagród przyznawanych
przez cały okresrządów PiS.
Odwiedzili równieżMinisterstwo
Sportu iTurystyki, Ministerstwo
Finansów izapowiedzieli kolejne
wizyty w innychresortach.-Rząd
Morawieckiegojest w pełni
transparentny. Parlamentarzyści
PO wszędzie zostaliprzyjęci iudo
stępniono imwszystkie doku
menty - tak skomentował sprawę
szef kancelariipremiera Michał
Dworczyk. (AIP)

Premier Mateusz Morawiecki zaprosił do Polski innowatorów
z całego świata. Obiecuje wsparcie dla nowych technologii
innowacji i zajmującychsię nimi
start-upów.
Potem przyszłydecyzje o set
kach milionów złotych, które
na ten cel przekazywały Polski
Fundusz Rozwoju czy Naro
dowe Centrum Badań i Roz
woju. Potem firmy i spółki pań
stwowe zaczęły współpracę ze
start-upami. Dziś można już mó
wić o kilku miliardach złotych
przeznaczonych na rozwój go
spodarki cyfrowej.
Mateusz Morawiecki twier
dzi wręcz,że wnaszym kraju już
jest całysystem wsparcia dla in
nowacji, który zmienia oblicze
polskiej gospodarki. I przypo
mina, żeskuteczną walkę z ma
fią vatowską umożliwiły start-upy, dzięki którym stworzono
mechanizmy analizowania baz
danych i wyłapywania luk w sy
stemie, zktórych korzystali uni
kający płacenia podatku VAT.
- A teraz chcemy takiej współ
pracy w zakresie ochrony zdro
wia, bezpieczeństwa granic czy
cyberbezpieczeństwa - mówi
szef polskiego rządu.

o utworzeniu funduszu EEC
Magenta, któryma wspieraćin
nowacje wenergetyce. Wsumie
na badania i wdrożenia będzie
aż 210 min zł, z tego 50 min zł to
pieniądze dla mniejszych firm,
a reszta na wsparciedużych pro
jektów.
Paweł Borys, prezes PFR,
podkreśla, żepodobnych fundu
szy jest już w Polsce dziewięć,
dysponująpulą640mlnzł. - Ce
lem naten rok jest 20 takich fun
duszy, które będą mieć do dy
spozycji ponad miliard złotych
- mówi prezesBorys.

Dobry czasdla start-upów

Również wczoraj Polska Agen
cja RozwojuPrzedsiębiorczości
ogłosiła konkurs na akcelera
tory, które rozwiną produkty
400 start-upów we współpracy
ze średnimi i dużymi firmami.

Małgorzata Gersdorf poinformo
wała, żenie poprosiprezydenta
o możliwośćdalszego orzekania.
- Konstytucjagwarantuje mi tę
posadę. Niezłożyłam inie złożę
tego wniosku- powiedziała I pre
zes Sądu Najwyższego,(AIP)

Będziemy potęgą

I rządchyba rzeczywiścieuwie
rzył, że dzięki wsparciu gospo
darki cyfrowej Polska stanie się
potęgą w tej częściEuropy (tak
zapowiada premier Morawiec
ki). Dlatego jeszcze w tym roku
rozpocznie się praca nad naro
dową StrategiąRozwoju Sztucz
nej Inteligencji.
Przedsmak tego, co nas
czeka, można było zobaczyć
wczoraj wKrakowie - przed pol
skim premierem na kongresie
Impact wystąpiła Sophie, naj
słynniejszy naświecie humanoidalny robot.Sophie odpowia
dała na pytania prowadzących
konferencję i jej uczestników,
a w trakcie przerwyustawiła się
do niej kolejkachętnych dozro
bienia sobiez nią selfie.

Jak zapewnił wicepremier

Wielkie wsparde

Gowin, zarok poznamyrządowe
plany dotyczącerozwoju sztucz

Temu celowi ma służyć m.in.
podpisana wczoraj umowa mię
dzy Tauronem a PFR i NCBR

Gersdorf nie złoży
wniosku do prezydenta

Do rozdysponowania jest 120
min zł. Jak podkreśla Jadwiga
Emilewicz, minister przedsię
biorczości i technologii, dzięki
poprzedniej edycjitakiego kon
kursu wdrożono już150 nowych
rozwiązań, a kolejnych50 goto
wych jest już do zastosowania
w praktyce. W ostatnim czasie start-upy
w Polsce coraz częściej korzy
stają z publicznych pieniędzy.
Jednak - jak wynika z ubiegło
rocznych badań - większość
z nich (62 proc.) utrzymuje się
z własnych przychodów. Co pią
ty korzysta z zagranicznego
źródła finansowania: akcelera
tora, anioła biznesulub fundu
szu venturecapital. Pośród start-upów planujących pozyskanie
kapitału inwestycyjnego aż
44 proc. planuje współpracę
z inwestorem zagranicznym.
Polskie start-upy stają się też
coraz bardziej międzynarodo
we. Co ósmy ma obcokrajowca
wśród założycieli.

nej inteligencji wPolsce.©®

385 min zł do wygrania
w Eurojackpot
W tenpiątek w Eurojackpot
do wygrania są gigantyczne
pieniądze. Pula nagłówną wy
graną osiągnęła maksymalny
pułap -385min zł.natomiast
pula na wygrane II stopnia mo
że wynieść nawet 98 min zł.
Eurojackpot to gra liczbowa,
wktórej udziałbierze18 państw,
w tym Polska. Istnieje wniejaż12
stopni wygranych. W wyniku
tego, że w żadnym z krajów nie
padła ostatniogłówna wygrana,

jutro tylko w dwóchpierwszych
stopniach do zdobycia będzie
około 480min zł. ZaJdady na losowaniezrekoidowąkwotąmożna zawieraćdo piątku do godz.19.
W Polsce wciąż czekamy na
pierwszego szczęśliwca, który
trafi 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb
i odbierzeastronomiczną kwotę.
Eurojackpot nie jest dostęp
ny przezinternet - zagrać można
we wszystkich punktach
LOTTO. Losowania odbywają
się wpiątkimiędzy 20a2iwHelsinkach. Retransmisja dostępna
na www.lotto.pl.©®
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Kim i Tramp: wyrachowanie
kontra wielkie ego. W tle Chiny
ZJEDNOCZENIE KOREI

POWSTANIE JEDNA
KOREA?

Aleksandra Gersz
aleksandra.gersz@p0lskapre5s.pl

Singapur
Nie cichną komentarze po spot
kaniu Donalda Trumpai Kim
Dzong Una w Singapurze.
Szczyt został okrzyknięty prze
łomowym ihistorycznym, mi
mo że wpodpisanejdeklaracji
brakuje szczegółów. Czy uścisk
dłoni dwóch potężnychliderów
może coś zmienić?
„Świat cofnął się o duży krok
od potencjalnej katastrofy nu
klearnej! Nie będzie więcej wy
strzałów rakiet, prób rakieto
wych czy badań! Zakładnicy są
z powrotem wdomach, wrócili
do rodzin.Dziękuję przewodni
czącemu Kimowi, nasz dzień
razem był historyczny!" -napi
sał na Twitterze Trump tuż po
spotkaniu z Kimem.
Optymistycznie wyrażałysię
także o szczycie kontrolowane
przez rządpółnocnokoreańskie
media. Spotkanie Kim Dzong
Una z Donaldem Trumpem
znalazło się na pierwszejstronie
nazywanej głosem reżimu ga
zety „Rodong Sinmun", która
wieści, że „to najważniejsze
spotkanie całego wieku".
Jednak mimo entuzjazmu
z obustron, a takżesojuszników

Zdaniem Schnepfa „Kim wydajesię dobrze przygotowanym itwardo stąpającym poziemi
politykiem", za to Trumpowibrakowało na spotkaniu„finezji" i„ma ego znacznie większe odKima"
obu państw(zadowoleniewyra
ziły m.in. Chiny, Japonia,Korea
Południowa czyRosja), eksperci
zalecają ostrożność.-Mówienie
o zaufaniu między Trumpem
a Kimem jest absurdalne. W po
lityce czegoś takiego nie ma,
a zwłaszcza między krajami,
które mają tak trudną historię

pełną wzajemnej wrogości czy
podejrzliwości - uważa byłyam
basador Polski w USA Ryszard
Schnepf. Jak zaznacza, to wy
łącznie gra polityczna, w której
bardziej wytrawnym graczem
okazał się Kim DzongUn. - Widaćbyło po mowie ciałaipotym,
że konferencja prasowabyłatak

Paryż

Waszyngton
Tańczący agent FBI
oddał się w ręce policji

Marokańczyk wziął
zakładników w Paryżu

GeorgeBush senior
skończył 94 lata

Były prezydentStanów Zjednoczo
nych GeorgeH.W. Bushwe wtorek
skończy!94 lata.Tojedyny amery
kański przywódca,który dożyłaż
taksędziwego wieku.Zaledwie
o kilka miesięcymłodszyjest Jimmy
Carter.Swoje urodzinyBush spędził
w gronierodziny (przyjechałrów
nieżjegosyn, takżebyły prezydent,
George W. Bush)w swoimdomu
w Kennebunkportw Maine.
George H.W.Bush rządziłUSA w la
tach1989-1993 r.,wcześniej byłdy
rektorem ClA orazwiceprezyden
tem. Jego żona BarbaraBush
zmarła w kwietniu tegoroku. (A*>)

Wciąż nieznanesą motywy,jakimi
kierował sięmężczyzna, którywe
wtorek wziąłdwojezakładników
w kamienicywcentrumParyża.
Mężczyzna twierdził,że mabombę
i broń,oraz żądałkontaktu ziracką
ambasadą.Kilka godzinpóźniej
poddałsięjednak podczasszturmu.
Policja znalazłaprzy nimnóżiatrapę
karabinu. Jakustaliło „LeParisien",
mężczyzna to27-letniYoussefO.,
z pochodzeniaMarokańczyk. Nie
byłznanysłużbom,które wyklu
czyły podłożeterrorystyczne.(AH>)

W czerwcuświatowe mediaobie
gło nagranie,na którymwidać
agenta FBIbawiącego siępogodzi
nach pracywklubiewDenver.
Kiedy mężczyzna wykonywał
skomplikowane taneczneakroba
cje wśrodkukółka imprezowiczów,
naglezjegospodni wypadła broń.
Kiedy 29-letniagentją podniósł, ta
wystrzeliła iciężko raniła jedną
osobę. CNNpoinformowało, że
mężczyzna samjuż zgłosiłsię
na policję, (AIP)

łkltSłK

Jemeńskie wojsko walczy
o kluczowyport

W środęrozpoczęła sięofensywa
jemeńskich siłrządowych, której
cełemjest odbiciez rąkrebeliantów
z ugrupowaniaHutigłównego
portu wkraju-Al-Hudąjdy. Jak zau
waża BBC,przez miastoprzebiega
główny kanałpomocy dlacywilów
na terenachrebeliantów iatak grozi
katastrofą humanitarną. Mięszka
tam600tys. ludzi. Krwawawojna
w Jemenie trwa od2015 r. (AIP)

Huragan „Bud"grozi
Meksykowi iKalifornii

Na OceanieSpokojnym, nawy
brzeżach Meksyku,szaleje huragan
„Bud",którego prędkośćwiatru wy
nosi nawet120 km/h.Żywioł nie
wkroczyłjeszcze naląd, przyniósł
jednak zesobą intensywne opady,
a Guadalajara-drugie największe
meksykańskie miasto-została za
lana. Ulewy niosą nietylko ryzyko
powodzi,ale równieżlawin błot
nych.„Bud" wśrodęzbliżałsięjuż
do USA,do Kalifornii,(AIP)

naprawdę jednostronna, że to
Trumpowi bardziej zależy
na sukcesie niż Kimowi. Mimo
że potencjałtych dwóch krajów
jest tak różny,to stroną silniejszą
psychicznie jestKorea Północna.
Między innymi dlatego, że
za Koreańczykami stoją Chiń
czycy -mówi dyplomata.

Po spotkaniach Kim Dzong
Una z prezydentami Korei
Południowej i USA pojawiają
się spekulacje, że dojdzie
do zjednoczenia Półwyspu
Koreańskiego. - Myślę, że
jest to bardziej możliwe, niż
było przedtem, ale to nie
będzie proces po myśli
świata zachodniego
- twierdzi Ryszard Schnepf
i dodaje: - Do unifikacji
półwyspu mogłoby dojść
pod patronatem Chin, nie
wcześniej niż za 10 lat
i w myś] chińskiego modelu
ekonomicznego, czyli
gospodarki silnie liberalnej,
ale mocno kontrolowanej
przez państwo. To, co mówił
Donald Trump o rozwoju
Korei Północnej, nie jest
więc w ramach tego modelu,
który Korea Północna
przyjmie.

Według Ryszarda Schnepfa
niespodziewana zgoda Kim
Dzong Una naspotkanie zDonal
dem Trumpem „to element szer
szego planu zmiany układu sił
na Dalekim Wschodzie, w któ
rym sprawczą rolę odgrywają
Chiny". -Korea Północna, kraj
zubożony, w permanentnym

Mafia w Polsce
Ludowej
W PRL władza na wszelkie możliwe
sposoby tuszowała funkcjonowanie
przestępczości zorganizowanej.
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kryzysie, oczywiściedłużej nie
może tak funkcjonować,ale wy
daje się, że chodzi głównie o to,
żeby Azja była wrękach Azjioraz
żeby pozbyćsię wpływówame
rykańskich i europejskich.
A także o to, żeby Chiny mogły
prowadzić swobodną politykę
dominacji w całej Azji na po
trzeby wyprowadzenia Amery
kanów z Korei Południowej
i ewentualnierównież z Japonii.
Myślę, że to plan na dłuższy
przedział czasowy - twierdzi
były polski ambasador w Wa
szyngtonie i nie wyklucza, że
podczas poufnych rozmów
w PekinieKima z prezydentem
Chin Xi Jinpingiem przywódca
Korei Północnej mógł usłyszeć,
że to on byłby świetnym przy
wódcą zjednoczonej Korei.
Jak jednakpodkreślaRyszard
Schnepf, ten wspólny plan Chin
i Korei Północnej raczej nie bę
dzie po myśli Zachodu. - Po Kimie można się spodziewać wy
łącznie działań, które są po jego
myśli iktóre są zgodne z jego wi
zją Korei. Na pewno nie jest to
Korea, która jest elementem
świata zachodniego - twierdzi
ekspert. Pod znakiem zapytania
stoi także denuklearyzacja re
żimu. Według Schnepfa „Kim
DzongUnbyć może jest gotowy
powstrzymać rozwój swoich
zdolnościnukleamych, alemożna powątpiewaćw to, czy jest go
tów do likwidacji swojego arse
nału atomowego".©®
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Alimenty (cz. 4)

Dla kogo pieniądze z funduszu?
Niektórzy mogą liczyć na pomoc z funduszu alimentacyjnego

za

WARTO W1E0Z1

KIEDY WYPŁATA?

> ' .

Pomoc z FAprzysługuje dziecku do18. rokużycia; do25 łat. gdy sięuczy lub bezterminowo-gdyma znaczny stopieńniepełnosprawności
Pfuni} rwhhtt*'

Gdy egzekucja afimentów jest
bezskuteczna, komornicmoże
wydać nam zaświadczenie;
z którymmożemy pójść
do urzędu-ośrodka pomocy
społeczną lub podobnej insty
tucji która jest uprawniona
do wypłacarra świadczenia
zfimdiszu alimentacyjnego
i złożyć wniosek ojego wypłatę.
O świadczenie z FA możemysię
ubiegać, jeśli w ciągu dwóch
miesięcy nie udało się wyegze
kwować pełnej należności z ty
tułu zaległych i bieżących zobo
wiązań alimentacyjnychlub gdy
dłużnik przebywa poza grani
cami RP, a wszczęcie postępowa
nia egzekucyjnegonie jest moż
liwe ze względu na brak pod
stawy prawnej lub nie można
ustalić miejsca zamieszkania
dłużnika za granicą.

niepełnosprawności
•
gdy ro
dzina nie przekracza kryterium
dochodowego wynoszącego725
zł naosobę miesięcznie (zmiany
ogłoszone 22 majabr. zakładają
zwiększenie tej kwoty do800zł).
Wyłączone z takiej pomocy
są osoby, które weszły w zwią
zek małżeński bądź zostały
umieszczone w instytucji za
pewniającej całodoboweutrzy
manie albow pieczy zastępczej.

Składamy wniosek

Żeby się ubiegać o wypłatę ali
mentów z funduszu, musimy

złożyć bezpłatny wniosek. Po
winna to zrobić osoba uprawnionalub jejprzedstawiciel usta
wowy. Wniosek można pobrać
ze strony internetowejMinister
stwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej lub stron inter
netowych ośrodków pomocy
społecznej i innych instytucji
uprawnionych do wypłacania
świadczeń zFA.Na nichnajczęś
ciej znajdują się też wzory wy
pełnienia takiego wniosku.
Wniosek składamy w urzędzie
gminy lub miasta właściwymdla
miejsca naszego zamieszkania.

Jaką pomoc finansową
można dostać?

Maksymalna kwotaświadczenia
z FA to500 złotych na jednodzie
cko miesięcznie, nawet jeśli za
sądzone alimenty w wyroku są
dowym opatrzonym klauzulą

Dla kogo świadczenia?

Wypłaty z funduszu alimenta
cyjnego przysługują:
•
dzieciom
do ukończenia18. roku życia lub
do ukończenia nauki w szkole
oraz szkole wyższej, jednak nie
dłużej niż do25. roku życia,albo

bezterminowo, jeśli dzieckoma

orzeczenie oznacznym stopniu

Do wniosku dołączamy za
świadczenie komornika o bez
skuteczności egzekucjizawiera
jące informacjęo stanie egzeku
cji, przyczynach bezskutecz
ności oraz o działaniach podej
mowanych w celu wyegzekwo
wania zasądzonych alimentów.
Świadczenie jest przyzna
wane od l października do 30
września roku następnego.
Wnioski o ustalenie prawa
do świadczeń z FA na kolejny
okres są przyjmowaneod1sierp
nia.
Postępowanie w sprawie
ustalenia prawado świadczenia
kończy sięwydaniem decyzjiad
ministracyjnej wciągu miesiąca
od złożenia wniosku. W przy
padku konieczności przeprowa
dzenia szczegółowegopostępo
wania termin załatwienia
sprawy możesię wydłużyć.

. .
• •:* c
Maksymalna kwota świadczenia z FA to 500 zł na jedno dziecko

wykonalności wynoszą znacz
nie więcej.Poniżej 500 złotych
fundusz wypłacapieniądze wtakiej kwocie, jaką orzekł sąd. Je

Jeśli złożysz wniosek wraz
z dokumentami:
•
do 31sierpnia -ustalenie
prawa doświadczenia orazjego
wypłata za październik nastę
pujedo 31października.
•w okresie od 1września
do 30 września - ustalenie
prawa doświadczenia oraz wy
płata świadczenia przysługują
cego za październik następuje
do 30listopada.
•
od 1 października do 31
października -ustalenie prawa
do świadczenia oraz wypłata
świadczenia październik nastę
puje do31grudnia.
•od 1 do 30 listopada ustalenie prawadoświadczenia
oraz wypłata świadczeniaprzy
sługującego za listopad nastę
puje do31stycznia.
#od1grudnia do31stycznia
-ustalenie prawado świadcze
nia oraz wypłata świadczenia
przysługującego za grudzień
i styczeń następuje do 28 lu
tego.

Odwołanie od decyzji

Od decyzji w sprawie ustalenia
prawa do świadczeń z fundu
szu alimentacyjnego przysłu
guje prawo wniesienia odwoła
nia w terminie14 dniod daty jej
otrzymania. Odwołanie wnosi
się za pośrednictwem urzędu,
w którymskładaliśmy wniosek
o wypłatę świadczenia.

Wymagane dokumenty

Do wniosku musimy dołączyć:
•zaświadczenie komornika
o bezskuteczności egzekucji
•
odpis podlegającegowykona
niu orzeczenia sądu zasądzają
cego alimenty
•
odpis postano
wienia sądu o zabezpieczeniu
powództwa o alimenty
•
odpis
protokołu zawierającego treść
ugody sądowej lub zawartej
przed mediatorem•dokumenty potwierdzająceotrzymy
wanie lub utratędochodu.
•Jeżeli dłużnik alimentacyjny przebywaza granicą:infor
mację właściwego sądu lub
właściwej instytucji o podjęciu
przez osobę uprawnioną czyn
ności związanych z wykona
niem tytułu wykonawczego
za granicą albo o niepodjęciu ta
kich czynności.
żeli więc mamy zasądzone 400
•
Dokumenty stwierdzające
złotych, todostaniemy dokład wysokość dochodu rodziny:
oświadczenia wnioskodawcy
nie tyle, a nie więcej.
Urząd, który je wypłaca na o dochodach swoich albo
leży nabieżąco informować o za członka rodziny niepodlegająchodzących zmianach: liczby cych opodatkowaniupodatkiem
członków rodziny,uzyskania lub dochodowym od osób fizycz
utraty dochodualbo innych ma nych osiągniętychw roku kalen
jących wpływ na prawo darzowym poprzedzającym
doświadczeń.
okres, na który ustalane jest
Świadczenia wypłaca się prawo doświadczenia z fundu
w formie: przelewuna prywatne szu alimentacyjnego (np. sty
konto wskazane przy wniosku; pendia).
czeku elektronicznego - świad
•
Jeżeli ktoś z członków ro
czenie można wówczas wypła dziny prowadzi działalność go
cić w banku PKO BP SA; kartą
spodarczą opodatkowaną w for
mie ryczałtu: zaświadczenienabankomatowo-płatniczą.
" czelnikaurzędu skarbowego do
tyczące członkówrodziny rozli
świadczenie nieprzysługuje
Świadczenia zfunduszu alimen czających sięna podstawieprze
tacyjnego nie przysługują, jeśli pisów o zryczałtowanym po
osoba uprawniona:#ukończyła datku dochodowym od niektó
18. rok życia i nie uczy się rych przychodów osiąganych
w szkole lub szkole wyższej przez osoby fizyczne.
•Jeżeli mamygospodarstwo
©ukończyła 25. rokżycia inie le
gitymuje się orzeczeniem rolne: zaświadczenie właści
o
znacznym
stopniu wego organu gminy,nakaz płat
niepełnosprawności
•
zawarła niczy albo oświadczenie wnio
związek małżeński•została skodawcy o wielkości jego go
umieszczona w instytucji za spodarstwa rolnegoalbo gospo
pewniającej całodobowe utrzy darstwa członka rodziny wyra
żanej w hektarach przeliczenio
manie lubwpieczy zastępczej.
Atakże, gdy dochód naosobę wych ogólnej powierzchni
wrodzinie przekracza kryterium w rokukalendarzowym poprze
dochodowe lub egzekucja ali dzającym okres zasiłkowy.
Mkną Kochanowska
mentów okazałasię skuteczna.

Po godzinach

Glos Dziennik Pomorza

Czwartek, 14.06.2018
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SHOW-BIZNES

Polscy piłkarze bawili się
podczas lotu namundial

Piłkarska reprezentacja Polski wy
leciała wczoraj na mistrzostwa
świata w Rosji.Piłkarze pochwalili
się zdjęciamizsamolotu potwier
dzającymi. żew kadrzejest świetna
atmosfera. GrzegorzKrychowiak
dodał naswój Instagramzdjęcie,
na którymnasi zawodnicyubrani
wgarnitury iokulary przeciwsło
neczne lecą doRosji posukcesy.
Krychowiak zaznaczył,że polska
reprezentacja jużnadciąga:
„Russia we're coming".
(TYM)

Krzyżówka nr $1

Edyta Górniak w ostrych
słowach oDonatanie

Piotr Żyłaznów będzie
razem zżoną Justyną?

(TYM)

(TYM)

Pokontrowersyjnymgeście Donatana,którydotknął pośladkówEdyty
Górniak podczasfestiwaluwOpolu,
wokalistka wydala oświadczenie.Na
pisała wnim,żeucierpiatojejpoczucie
godnośa.Donatanowiporadziła:
„Nawetgdybyś miałsamczą niekon
trolowaną potrzebępo^askaćpopo
śladkach ukochaną kobietęw miejscu
mocnopubfcznym-zawszebędzie
to niestosowne".
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Poziomo:

1) surówki -na stal,
6) poprawia błędy w gazecie,
książce,
10) polski producent sprzętu
AGD,
11) sprzęt wojskowy wycofany
z użycia,
12) medyczny lub wodny,
13) krymski w dorobku Mickie
wicza,
16) stan w USA z Little Rock,
19) aktorka z filmu „Uwierz w
ducha",
24) imię wykonawczyni hitu
„Niech żyje bal",
25) tłuszcz ze słoniny,
27) okład leczniczy,
28) polska śpiewaczka opero
wa (zmarła w 1968 r.),
29) kreśli szablony części stat
ku,
31) czerwona za brutalny faul,
33) Angela, kanclerz Niemiec,
34) przegradza Wisłę we Włoc
ławku,
36) Ćmikiewicz, piłkarz Orłów
Górskiego,
37) pracownik radia,
38) cztery ... i piec piąty,
39) cecha Szkotów,
40) udzielany uchodźcom poli
tycznym.

Pionowo:

1) włoskie miasto studiów Miko
łaja Kopernika,
2) krzyżacki w Malborku,
3) duchowny z synagogi,
4) kojący kosmetyk,
5) ciężarek murarza,
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6) związek firm z tej samej
branży,
7) puszki rogowe krasuli,
8) duże miasto na Litwie,
9) samiec w stadninie,
14) bierze udział w regatach
wioślarskich,
15) Górniak lub Bartosiewicz,
17) odgłos przewracanych krze
seł,
18) przyrząd dla kulturysty,

20) czerwienią się w zbożu,

Dyrektor (kultami

Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98

Piotr Grabowski

Redaktor naczelny

Krzysztof Nałęcz
Zastępcy

YnonaHusaim-Sobecka

Marcin Stefanowski (internet)

• •12
14

•

30

Dyrektor działu reklamy

Prezes oddziału Polska Press
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18
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Ewa Żelazko, te). 94 347 35 27

wwwgp24.pt wwwgfc24.pt wwwigs24.pl
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Dyrektor działu mariethpi
Robert Gromowski, tel. 94 347 3512
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czarna ..., jadowity wąż,
podwodny z peryskopem,
szczyt zachwytu, szczęścia,
lekkoatleta z USA, zdobyw
ca 9 złotych medali olimpij
skich,
29) podtrzymuje złamaną rękę,
30) w parze z nadawcą,
31) mebel z oparciem,
32) odpowiedź na zarzuty,
35) zapięcie z czepliwymi wy
pustkami.
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TVN 7 20:00
Na jednej z zatłoczonych ulic
Nowego Jorku dochodzi do nie
groźnej kolizji. Jej uczestnikami
są*, młody prawnik Gavin i agent
ubezpieczeniowy Doyle. Konse
kwencje stłuczki są zaskakujące.

To tylko seks

Blokada

Wodnik (20.01-18.02)

Lew (23.07-22.08)

Ryby (19.02-20.03)

Panna (23.08-22.09)

POLSAT 20:10
Jamie poznaje Dylana z Los
Angeles, którego namawia na
przeprowadzkę do Nowego
Jorku. Szybko się zaprzyjaźniają
i,jako wrogowie romantycznej
miłości, postanawiają spróbować
związku bez zobowiązań.

Niesłudiaj ludzi,którzy będą próbowali studzić
dzisiaj twójzapał izniechęcać ciędo zap>lanowanych obowiązków.Będą tak robić, bosami
często są niezbytpracowitymi malkontentami.

• •
•
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To może byćjeden z ważniejszychdni
w twoim życie wostatnim czasie.Okolicz
ności sprzyjają podejmowaniu śmiałychde
cyzji oraz wyznaczaniuambitnych celów.

Możesz spotkać dzisiajosobę, zktórą kontakt
urwałasiędość dawnotemu. Przekonatie
się, żeczas nie ostudziłwaszej znajomość
- nadal maciesporo wspólnychtematów.

Dbaj dzisiajo swój wizerunek.Zwracaj uwagę
na to,jak wyglądasz orazcoido kogomówisz.
To wszystko będziebacznie obserwowane.

Unikaj dzisiaj drażliwychtematów inie zada
waj zbyt dociekliwychpytań, botaka postawa
może się staćzarzewiem małej awantury.

Baran (21.03-19.04)

Byk (20.04-20.05)
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Bliźnięta (21.05 -21.06)

Twoja chęć stawianiana swoimda dziś znać
ze zdwojoną siłą. Widząc tenupór, niektórzy
będą z niedowierzaniem kręcić głowami.

Rak (22.06-22.07)

Niczym gromzjasnego nieba spadniedzisiaj
na ciebie informacja,która wywróci dogóry
nogamitwoje plany nanajbliższedni.

Stargard ul. Wojska Polskiego 42,73-110 Stargard,

Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,

reklama tel. 91578 47 28

tel. 94 354 50 80. fax 94 3527149

©© - umieszczenie takich dwóchznaków przy Artyku
le, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem

reklama.gp24@polskapress.pl

Bytów ul. Wojska Polskiego 2.77-100 Bytów,
tel. 59 822 6013. tel. reklama 59 848 8101

Prenumerata, tel94 3473537

ul. Nowy Rynek 3,

Szczecinek ul Plac Wolności 6,78-400 Szczecinek,

GlosKosialńsld-ww*Łgk244)l

71-875 Szczecin,

tel. 94 374 8818. fax 94 374 2389

ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,tei. 94 347 35 99,

tel. 9148133 00, fax 91433 48 64,

fax 94 3473540, tel. reklama 94 347 3512.

tel. reklama 9148133 92,
redakqa.gs24@polskapress pl

72-600 Świnoujście,tel. 9132146 49,

reklama.gk24@polskapress.pl

reklama.gs24@polskapress.pl

fax 9132148 40. reklama tel. 91578 47 28

tainouiScfe ul. Armii Krajowej 12.

tel. 915784728. fax9157817 97.

zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci,

www.gp24.pi/tresci,www.gs24.pl/trKd.iwzgodzie
z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Polskie Badania Czytelnictwa

Harmonię życia osobistego możeci dzisiaj
nieco zakłócić informacjao problemachkogośzgrona znajomych. Niewkluczone,że bę
dzie potrzebna twojaszybka interwencja.

Otwarcie mów dzisiajo tym,co tię dręczy
iutrudnia a żytie.Szczerość w rozmowach
nawet na najtrudniejszetematy przyczyni się
do poprawy twoichrelacji z otoczeniem.

ul. Henryka Pobożnego 19,

GksSzaeaAski-wwwgs24.pl

ALE KINO+20:10
Khadir został wypuszczony
z więzienia pod warunkiem taj
nej współpracy z policją. Jego
zadaniem jest odbudowanie
zaufania u pełnego podejrzeń,
opuszczonego przez żonę
i dzieci brata, Ahmeda.

Trzymaj dzisiaj dokładniepieczę nadswoimi
sprawami, bochwila nieuwagi możespowo
dować dość przykrekonsekwencje. Na to,że
ktoś cię wporę ostrzeże,nie masz coliczyć.

76-200 Słupsk.

tel. 59 848 8100, fox 59 848 8104,
tel. reldama 059 848 8101,

Zmiana pasa

TVP 116:30
Dwudziesta pierwsza edycja
zmagań o mistrzostwoświata
w piłce nożnej otwarta zostanie
na moskiewskich Łużnikach.
W imprezie biorą udział trzydzie
ści dwie drużyny.

• • •
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Glos Pomora-wwwg>24.pl

MS w Rosji

Dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska przyznała, że ma
siwe włosy ioznajmiła, że prze
staje jefarbować. „Wreszcieprze
staję udawać.Martwić się o ten
cholerny odrost. Oto, czy ktoś
zobaczy, że niemam18 lat.
I uzna, żejestem »stara«.Chrza
nić to, raz siężyje. Szczerość
przede wszystkim"-napisała
Korwin-Piotrowska na swoim
Instagramie. Na razie rozjaśniła
włosy, ale niezamierza ich jużfar
bować. (TYM)
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Korwin-Piotrowska nie
będzie farbować włosów

Po medialnejburzy dotyczącejroz
stania skoczkanarciarskiego Piotra
Żyły zżoną Justyną są oznaki po
prawy relacjimiędzy nimi. Wroz
mowie zmagazynem „Flesz"Ju
styna Żyła oznajmiła: „Powiem
tylko, żeterazjest międzynami do
brze. Mam nadzieję,że tenkieru
nek zostanieutrzymany". Umowa
jest taka,żeoboje niebędą opowia
dać szczegółóww mediach.

• • ••24
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Nakład Kontrolowany ZKDP

POLSKA
PRESS

GRUPA

Waga (23.09-22.10)

Skorpion (23.10-21.11)
Strzelec (22.11-21.12)

Twoja spostrzegawczość osiągniedziś wyżyny.
Jeśli ktośbędzie próbował cośprzed tobą
ukryć -nie ma nato najmniejszychszans.

Koziorożec (22.12 -19.01)
Dzisiaj dobry dzieńna zmiany. Niechodzi tu
oczywiście orewolucję, aledrobną metamor
fozę, którapoprawi ri samopoczurie.

Dyrektor artystyczny
Tomasz Bocheński

Dyrektor marketingu
Sławomir Nowak, slawomir.nowak@polskapress.pl

Dyrektor zarządzający biura reklamy
Maciej Kossowski

WYDAWCA
Polska Press Sp. z o.o.

maciej.kossowski@polskapress.pl
Dyrektor kolportażu

ul. Domaniewska 45.02-672 Warszawa.

Karol Wlazło karol.wlazlo@polskapress.pl

Prezes zarządu Dorota Stanek

kontakt@aip24.pl

tel. 22 20144 00, fax. 22 2014410

Agencja AIP

Wiceprezes zarządu Dariusz Świder

Rzecznik prasowy

Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz

pazio@polskapress.pl

Członek zarządu Paweł Fąfara

Joanna Pazio tel. 22 20144 38, joanna.
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Akcja redakcja

Isty pod adresem
uL Henryka Wbcesraego
19,75-300Słupsk

59 8488134

laSarra@gpMjpil
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nicy pomagają
Czytelni
Oddam:

Pan Andrzej ze Słupska ma dood
dania kanapę. Odbiór własnym
transportem. Kontakt: 502 032
308.
Pani Grażyna zeSłupska ma dood
dania telewizor ze stolikiem,stoły
konfenercyjne i biurowe szafki wi
szące. Odbiór własnym transpor
tem. Kontakt:606 789099.
Pan Krzysztof ma do oddania bal
konik dla osobyniepełnosprawnej.
Kontakt: 59848 8121.

Pani Barbara zUstki mado oddania
meblościankę, wersalkę,dwa fotele
i szafkę. Odbiórwłasnym transpor
tem. Kontakt:509 706354.
Pan Henryk ze Słupska ma dood
dania segment pokojowy i ławę.
Odbiór własnym transportem.
Kontakt: 505 755030.
Pan Robertz Redzikowa mado od
dania segment pokojowy. Odbiór
własnym transportem. Kontakt:
602587736.
Pani Kazimiera za Słupska ma do
oddania telewizor, meblekuchen
ne, wózekspacerowy istolik z krze
sełkami dladzieci. Odbiórwłasnym
transportem. Kontakt:598412513.
Pani Danuta ze Słupska ma dood
dania cegłę rozbiórkową. Odbiór
własnym transportem.Kontakt:59
8413435.

Potrzebuję:

Pan Wojciech ze Słupska prosi
o pralkę.Kontakt: 578041380.
Pan Andrzej ze Słupska prosio fo
telik samochodowy. Kontakt:502
032308.
Pan Marian ze Słupska prosio lo
dówkę,pralkę, segmentikuchenkę
mikrofalową. Kontakt: 511 706
900. (DMK)

Glos Dziennik Pomorza

Czwartek, 14.06.2018
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Nie ma komu zbierać
truskawek

@Marta: - To,że ludzie niedają się
już frajerować, tonie żaden efekt
500+!
@Kamila: - Nie ma chętnych do
zbioru, plantacjeupadną! Będzie
ciejedli hiszpańską,sypaną nie wia
domo czym,żeby nie gniła,i płacić
20 zł za1%. Gratuluję podejścia.
@Teresa: - Płaćcie więcej za ko
białkę, tomoże będą chętni.2 zł za
kobiałkę? Lepiej niech zgniją, niż
dać ludziomnp.5złza kobiałkę?

@Laura: - Z jednej strony dać 5 zł
za kobiałkę,a zdrugiej za 7zł kupić,
brakuje zysku dla właściciela plan
tacji.
@Teresa: - Kobiałka ma 2 kgza 17
zł, aza zbiórkobiałki 5zł.Ma12 złzysku.
@Pola: -Ale w warzywniakuchcia
łoby się płacić5zł za kilogram,pra
wda?
@Tomasz: - Taaaaa,12 zł zysku, a
truskawki same się chronią i na
wożą. Przychód nierówna się do
chodowi. Jest coś takiegojak ko
szty produkcji.
@lzabela:- A sklep też chce zaro
bić ipośrednik.
@lrena: - A gdzie kosztują 17 zł?
Ostatnio kupiłam po 7,50 zł, a
wcześniej naKaszubach zapłaciłam
10 zł za kobiałkę,czyli po5 złotych
za kilo.
@Monika: -A przepraszam,podle
wanie, nawożenie,transport tonie
kosztuje? Czysty zysk mieć pole
z truskawkami, niechludzie zbie
rają, aja będę miałakasy jak lodu.
@Katarzyna: - My płacimy 5 zł za
kobiałkę. A4,50złza kgdostajemy.
To, po iletruskawka jest w sklepie,
nie ma nicwspólnego ztym, codo

stają plantalorzy. Doliczyć koszty
przywozu idowozu ludzi, wodę,
którą oferujemy w upale itd., to
wcale kokosów niema.
@Mateusz: - Ludzi do pracy jest
pełno, tylkotrzeba zacząć płacić!
@Krzysztof: -Niech samiplantato
rzy teraz zbierają!
@Grzegorz: - Dochodzi dosytua
cji, gdzie pracownik nie będziepra
cował za 2złza kobiałkę,a zdrugiej
strony pracodawca nie da więcej,
bo musię nieopłaci, boutrzymanie
pola kosztuje.Pat. Tak zaczynabyć
w wielu sytuacjach.Nie da radyje
chać w nieskończoność na taniej
sile roboczej.
@Damian: -Ja mogę pójśćipozbie
rać, alena koktail.
@Paweł: - Niedaleko mojej wioski
truskawki są po 5 zł.
@Wojciech:- Jakapłaca, takapraca,
to niejest wcale dziwne.
@Weronika: -U naspłacą 4złza ko
białkę i ludzi pełno.
@Szymek: -Ktoś dotego doprowa
dzi, że w Polsce nic sięnie będzie
opłacać!
@Maria: - Mają 500+,to imsię ro
bić niechce, darmozjadom.
(DMK)

Woda cieknie po ścianach,
jest szansa na remont
ShgMi;

Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

Mieszkaniec kamienicy przy
ul. Kołłątaja13 od ponad
dwóch lat prosi administrację
o interwencję w sprawie zale
wania ściany w korytarzu.

Tak zaparkowali kierowcy na chodniku przy al. 3 Maja

Nawet gdy chodnik szeroki,
nie wolno stać na zakazie
Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

Czytelnik przysłał do redakcji
zdjęcie trzech samochodów
zaparkowanych nieprawidło
wo na al. 3 Maja.
Auta stały na chodniku przy
wjeździe na pobliski parking.
W tym miejscu chodnik jest
szeroki, a kierowcy parkują tam
regularnie. I regularnie popeł
niają wykroczenia.
- Parkowaniena chodnikach
możliwe jest tylko w miejscach
dozwolonych, jeśli nie ma zna
ków zakazu. A takie znaki przy
alei 3 Maja się znajdują - mówi
Paweł Dyjas,komendant Straży
Miejskiej w Słupsku. - Kierow
cy, którzy zostawili swojeauta
w tym miejscu, popełnili więc
wykroczenie, za co grozi man
dat w wysokości 100 złotych
i jeden punkt karny.

Jak twierdzi, do podobnych
zdarzeń dochodzi regularnie.
- Kierowcy w niewłaściwych
miejscach zostawiają auta we
wszystkich częściach miasta,
w centrum i na osiedlach. Par
kują na chodnikach, ścieżkach
rowerowych i ciągach pieszo-jezdnych - wylicza szef słup
skich strażników. - Do podob
nych zdarzeń jesteśmy wzy
wani regularnie. W przypadku,
gdy stwierdzimy wykroczenie,
dla kierowców nie mataryfy ul
gowej. Nie pomaga tłumacze
nie, że auto zostało zostawione
tylko na chwilę.
Jak dodaje, zgodnie z prze
pisami samochód można za
parkować na chodniku, jeśli nie
ma znaku, który tego zakazuje.
Auto powinnostać równolegle
do krawędzi chodnikai jak naj
bliżej jezdni. Dla pieszych
trzeba też zostawić pas chod
nika o szerokości co najmniej
półtora metra. ©®

Pan Adam pod koniec 2015 r.
na ścianie zauważył wilgoć.
- Woda lała się również po
ścianach w łazience i kuchni.
Interweniowałem w admini
stracji - mówi nasz czytelnik.
Przedsiębiorstwo Gospo
darki Mieszkaniowej zaplano
wało więc na 2016 rok izolację
ścian fundamentowych, a po
tym remont mieszkania pana
Adama. Nic takiego się jednak
nie stało. Nasz czytelnik ko
lejny razinterweniował w swo
jej sprawie niemal rok temu.
Tym razem dowiedział się,
że przyczyną zacieków jest„zły
stan obróbek blacharskich na
dachach garaży, które przyle
gają do ściany budynku". Ga
raże są własnością PKP i do niej
administracja wystąpiła z pis
mem opilną naprawę. PGM na
pisało również, że z powodów
kosztów wspólnota mieszka
niowa zrezygnowała z planu
docieplenia ściany szczytowej.
Teraz Andrzej Nazarko, dy
rektor ds. zarządzania nieru
chomościami w PGM, informu
je, żeadministracja interwenio
wała w sprawie pana Adama.
- Rzeczywiście,w lipcu2017
roku najemca wysłał do nas
pismo w sprawie śladów wil
goci, które pojawiły się w mie
szkaniu. Sprawdziliśmy i oka-
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Strona od czytelników
dla czytelników

Na stronach Akcja redakcja pi
szemy o tym, oczym informują
nas czytelnicy.Na Wasze sygnały
czeka dziennikarz Daniel Klusek.
Jeśli widzą Państwo coś,co Was
zdenerwowało, poinformujcienas
o tym.Pod adresem:daniel.klusek@gp24.pl czekamyna e-maile
z opisemsytuacji. Zachęcamy też
do przesyłanianam fotografii.In
terwencje możnarównież zgła
szać podnr. tel.:59 8488121.
Wszystkie sygnałysprawdzimy,
a najważniejsze inajciekawsze za
mieścimy na łamach „GłosuPo
morza" igp24.pl.
(DMK)

U nas czekają zguby
i oferty pomocy

W „Głosie" funkcjonuje BiuroRze
czy Znalezionych.0 tym, coznaj
duje sięw BRZ, piszemy wponie
działki, środyi piątki.
W ramach Banku pomocy można
przekazywać sobiem.in. meble,
sprzęt RTV iAGD. Na zgłoszenia
czekamy pod nr.tel. 59 8488121.
Oferty i prośby o pomocpubliku
jemy we wtorki,czwartki isoboty.
(DMK)

Zobacz, jak powstaje
„Glos Pomorza"

Zapraszamy do odwiedzin
w słupskiej redakcji„Głosu Pomo
rza". Nasigoście poznają też
dziennikarzy ipracowników
z działupromocji, składui biura
ogłoszeń. Będzietakże możli
wość zrobienia zdjęcia, którezo
stanie opublikowane w„Głosie".
Na zgłoszenia grupczekamy
w godz.10-16 pod nr.tel. 59848
8121. (DMK)

Tam konsumenci
mogą znaleźć pomoc

Tak wygląda ściana w korytarzu mieszkania pana Adama
zało się,że jedną z przyczyn jest
zły stan techniczny pomiesz
czeń bezpośrednio przyległych
do budynku i mieszkania loka
tora. Zarządzane są przez inny
podmiot. W sierpniu wysłali
śmy do zarządcy pismo infor
mujące o potrzebie dokonania
naprawy dachów i jednocześ
nie oczyszczenia rynien oraz
rur spustowych z zalegających
w nich śmieci. Odpowiedziano,
iż prace te zrealizowane będą
do końcalistopada, co faktycz
nie się stało - mówi Andrzej
Nazarko. - Tym niemniej nie
ma gwarancji, że wilgoć na ścia
nach już się nie pojawi, ponie
waż dachy nadal pozostają
w nienajlepszym stanie.
Jak dodaje, drugim powo
dem zawilgocenia mieszkania

jest brak odpowiedniej izolacji
fundamentów budynku,w któ
rym mieszka czytelnik.
- Obiekt należy do wspól
noty mieszkaniowej,lecz właś
ciciele ze względu na duży
koszt ocieplenia ściany i izola
cji fundamentów nie są jeszcze
gotowi doremontu. W związku
z tym, że pan Adam zajmuje
mieszkanie komunalne, a my
nim zarządzamy, poczuwamy
się doobowiązku pomocy - de
klaruje dyrektor w PGM. - Dla
tego wykonamy izolację wew
nątrz, lecz nie metodą trady
cyjną na styropian, a w innej
technologii. Zobaczymy wów
czas, jala będzie efekt.Dotych
czas zastosowaliśmy ją w kilku
mieszkaniach i na razie zdaje
egzamin. ©@

Mieszkańcy Słupska o pomocmo
gą prosić miejskiego rzecznikakon
sumentów. Zbigniew Perzyna
przyjmuje interesantów w pokoju
la urzędu miejskiego,tel. 59848
83 09,e-mail: mrk@um.slupsk.pl.
Mieszkańcy powiatu słupskiego
o pomoc mogą prosić powiato
wego rzecznikakonsumentów. Ma
rek Kurowski interesantów przyj
muje w pokoju 132starostwa po
wiatowego, tel. 59 841 87 00,
e-mail: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl.
Pomocy w problemachkonsumen
ckich udziela Delegatura Woje
wódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Słupsku,ul.Jana Pa
wła I11, tel. 59 842 54 68,e-mail:
ihslupsk@wp.pl.
Konsumenci mogą się zgłaszać
do Oddziału Federacji Konsumen
tów wSłupsku,al. 3Maja 44,tel.59
842 0224,e-mail: slupsk@federacja-konsumentow.org.pl.
Bezpłatną pomoc prawną konsu
menci mogą uzyskać pod nume
rami infolinii Federacji Konsumen
tów 801440 220 i 22 2908916.
(DMK)
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Spotkanie w sprawie
placu w poniedziałek
Sylwia Lis
sytwia.lis@polskapres5.pl

Do bytowskiego ratusza
wpłynęło sześć prac konkur
sowych na zagospodarowanie
placu Szymona Krofeya.Przy
znano drugie i trzecie miejsce.
Żaden projekt nie powalił ko
misji na kolana.
Kilka dni temu w bytowskim
urzędzie odbyło się posiedze
nie sądu konkursowego w kon
kursie architektonicznym na
koncepcję zagospodarowania
placu Szymona Krofeya w By
towie.
- Doudziału zgłoszono sześć
projektów, jednak ze względów
formalnych jedna praca nie zo
stała dopuszczona - informuje
Leszek Neubauer, architekt
miejski. Jak twierdzi, wszyst
kie były interesujące.
W wyniku głosowania sąd
konkursowy (15-osobowa ko
misja składająca się z pięciu
specjalistów oraz10 przedsta
wicieli różnychśrodowisk) zde
cydował oprzyznaniu drugiego
miejsca i nagrody w wysokości
15 tys. złotych pracy wykona
nej przez zespół projektowy
z Krakowa w składzie: dr inż.

arch., arch. kraj. Miłosz Zieliń
ski - kierownik zespołu, mgr
inż. arch. kraj. Jan Kocieniewski, mgr inż. arch. kraj. Adriana
Baryżewska. Trzecie miejsce
i nagrodę w wysokości10 tys.
złotych przyznano pracy wyko
nanej przez zespółprojektowy
z Bytowa w składzie: mgr inż.
arch. Klaudia Iwanowska - kie
rownik zespołu, Anna Stępień.
Pierwsze miejsce w konkur
sie nie zostało przyznane. Nie
przyznano takżenagród dodat
kowych.
Dodajmy, że już w warun
kach konkursu określono, że
pomnik Światowida, który
znajduje sięna placu,powinien
zostać rozebrany. W pierwszej
pracy w tym miejscu umiesz
czono pomnik „ducha opie
kuńczego tegomiejsca" wyglą
dem przypominający skrzydła.
W kolejnej zaprezentowano
niewielld postument z tablicą
granitową, na której znajduje
się wizerunek pomnika Świato
wida z krótką historią tego
miejsca.
Ratusz chce, aby projekty
zostały zaprezentowanemiesz
kańcom. Spotkanie odbędzie
się w najbliższy poniedziałek
w restauracji Jaś Kowalski
ogodz.17.©®
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Stowarzyszenie „Niebieski
Skarb" ma już pięć lat
SylwiaUs

Miwri
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- W wielu przypadkach, gdyby
nie nasza pomoc,dzieci imło
dzież z autyzmem pozbawio
ne byłyby specjalistycznej re
habilitacji - mówi prezes
Agnieszka Pujsza-Pomorska.
Dokładnie12 czerwca2013 roku
w sali 108 biurowca ZWAR-u
swoje spotkaniezałożycielskie
odbyli członkowie Stowarzy
szenia Pomocy Osobom ze
Spektrum Autyzmu„Niebieski
Skarb". Idea stworzenia organi
zacji pomagającej osobom i ro
dzinom dotkniętym proble
mem autyzmu padła na po
datny grunt. Przez kolejne lata
stowarzyszenie rozszerzało
działalność i zwiększało liczbę
członków. Dziś liczy 60 osób
i ma pod swoją opieką 28 osób
(głównie dzieci)z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu.
- Wszystko zaczęło się
od spotkania informacyjnego

Stowarzyszenie „Niebieski Skarb" liczy obecnie 60 członków i ma pod opieką 28 osób
projektu „Zrozumieć Autyzrp"
realizowanego przezStowarzy
szenie Pomocy Osobom z Au
tyzmem w Gdańsku na terenie
województwa pomorskiego.
9 kwietnia 2013roku takiespot
kanie odbyłosię też wLęborku.
Przyszło na nieponad stoosób.
Gość z gdańskiego SPOA Le
szek Bartoszewski zachęcał ze

branych do organizowania się,
zakładania stowarzyszeń, fun
dacji, by wspólnymi siłami
zmierzyć się z problemem au
tyzmu, a przede wszystkim po
móc rodzicom i zbudowaćsy
stem wsparcia. Odzew uczest
ników, przede wszystkim ro
dziców, byłbardzo pozytywny.
Po spotkaniu spontanicznie

kilka osób zadeklarowało chęć
założenia jakiejś organizacji
pomocowej. Ponad dwa mie
siące później odbyło się zebra
nie założycielskie „Niebie
skiego Skarbu". Wzięły w nim
udział 34 osoby - wspomina
prezes stowarzyszenia Ag
nieszka Pujsza-Pomorska.
©®

Strefa Biznesu - nowy numer już dostępny
Najświeższe nowiny, najciekawsze wydarzenia i najważniejsi ludzie ze świata biznesu Pomorza Zachodniego po raz kolejny spotykają się na łamach
ekskluzywnego magazynu Strefa Biznesu. Branżowy kwartalnik to odpowiedź na potrzeby biznesmenów, właścicieli firm, menedżerów średniego
i wyższego szczebla, ale przede wszystkim osób aktywnych, interesujących się oryginalnymi rozwiązaniami i nowymi możliwościami inwestycyjnymi.
W tym wydaniu czytelnicy
będą mogli poznać BSP Service, jedną z najlepiej rozwinię
tych firm na rynku automaty
ki i teletechniki. Koszalińska
marka nie tylko promuje, ale
i wdraża innowacyjne i ekono
miczne rozwiązania w branży
zabezpieczeń przeciwpożaro
wych czy monitoringów wi
zyjnych. Pozostając w temacie
nowoczesnych
technologii,
na wyróżnienie zasłużyła też
firma Bright ONE, lider bran
ży IT, który właśnie nawiązał
ścisłą współpracę z czołowym
dostawcą rozwiązań dla pro
ducentów samochodów - gru
pą P3. Wraz ze szczecińskimi
uczelniami zbuduje centrum
kompetencyjne Szczecin Automotive HUB. Spółka dekla
ruje zatrudnienie w ramach
inicjatywy kilkuset dobrze wy
kształconych ekspertów.
Na łamach pojawiło się również
podsumowanie
ubiegłorocz
nych wyników finansowych

Grupy Kapitałowej PŻM. Grupa
zarobiła w ubiegłym roku, aż
117 min zł. To pierwszy zysk od
pięciu lat. Całkowity przychód
wyniósł ok. 1,6 mld. zł. W autor
skim materiale bierzemy pod
lupę Międzyzdroje i sprawę tzw.
czyścicieli kamienic. Właściciele
mieszkań i domów nadmorskie
go kurortu odstycznia br. próbu
ją wyjaśnić sprawę spółki FWP
(Fundusz Wczasów Pracow
niczych), która na podstawie
ustawy z 2015 chce im odebrać
nieruchomości. - Co z konsulta
cjami i prawem własności - pyta
ją lokatorzy, którzy nabyli lokale
bezpośrednio od FWP lub z ryn
ku wtórnego.
Nie zabraknie też sportowych
emocji. Pogoń Szczecin wchodzi
w nową erę. Transfer Jakuba Pio
trowskiego do Belgii ma szczegól
ny charakter, a kibice już pytają
- czy zapoczątkuje to nowy okres
w klubie? Czy klub w końcu za
cznie zarabiać na sprzedaży swo
ich piłkarzy? Odpowiedź czeka

w tekście. Nic tak nie pasuje do
meczu, jak kufel dobrego piwa,
więc i o piwie będzie. Lustrujemy
historie najsłynniejszych bro
warów Pomorza Zachodniego.
Okazja ku temu jest tym lepsza,
że Browar Bosman w Szczecinie
kończy w tym roku 170 lat
Jak w każdym wydaniu, odkry
wamy też strefę beauty. Tema
tem wiodącym tym razem jest
ekskluzywna bielizna marki
Victoria's Secrets. Roy Ray
mond, założyciel firmy stworzył
ją z myślą nie o kobietach, tylko
0 mężczyznach. Chciał, żeby
panowie czuli się komfortowo
kupując bieliznę dla swoich żon
1 kochanek. Na swoim pomyśle
zaledwie w rok zarobił półmilio
na dolarów. Mimo to nie wszyst
ko ułożyło się po jego myśli.
Ponadto dziennikarze Strefy Bi
znesu przygotowali mnóstwo
nowinek ze świata motoryzacji,
designu i nowych technologii
zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Magazyn już dostępny w salo
nach Empik i dobrych salonach
prasowych oraz bezpłatnej dys
trybucji w wybranych punktach
na terenie województwa

'''o#;

12

Strefa Biznesu

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 14.06.2018

Sobótka w rewitalizacji. W przyszłym roku
ośrodek nad jeziorem ma tętnić życiem
Wojciech Frelichowski
wojciech.frelictiow5ki@gp24.pl

W Obłężu w gminie Kępice
trwa rewitalizacja ośrodka
wypoczynkowego Sobótka.
Obiekt zostanie zagospo
darowany jako miejsce
turystyczno-kułturalne.
Ośrodek Wypoczynkowy So
bótka w Obłężu jest położony
przy drodze powiatowej nr208,
ok. 2 kilometry od Kępic. Właś
cicielem Sobótki były kiedyś
Lasy Państwowe, potem po
wiat słupski.Później przeszedł
pod administrację gminy
Kępice, która przekazywała
prowadzenie ośrodka dzier
żawcom. Jednak w ostatnich la
tach nie było chętnych na pro
wadzenie ośrodka. Brakowało
też środków na jego utrzyma
nie i obiekt uległ dewastacji.
Gmina Kępice opracowała
plan rewitalizacji Sobótki.Ma
tam powstać centrum integracyjno-kulturalne, w którym

Niedawno na nowym budynku, który powstaje w Sobótce, zawisła wiecha
będą się odbywały spotkania
dla mieszkańców i turystów.
W ubiegłym roku samorząd
zdobył dofinansowanie na ten
projekt. Dotacja została przy
znana ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju, którą zawiaduje
Słowińska GrupaRybacka.

Obecnie trwa budowa bu
dynku, w którym będzie sala
konferencyjna, toalety, po
mieszczenia socjalne i sani
tarne, a na piętrze dwa pokoje.
Obiekt będzie dostosowany do
potrzeb osób niepełnospraw
nych i seniorów.Przy budynku
powstanie wiata oraz miejsca
postojowe. Budynek ma być

Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich na wyjeździe
Kępice
Wojciech Frelichowski
wojciech.frelichowski@gp24.pt

Jutro, tj.15 czerwca, w Urzę
dzie Miejskim w Kępicach
będą udzielane informacje nt.
pozyskania Funduszy Euro
pejskich.
Dyżur zorganizował Lokalny
Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Słupsku. W ra
mach tzw. Mobilnego Punktu

Informacyjnego pracownicy
LPI FE w Słupsku udzielą bez
płatnych konsultacji w zakresie
możliwości uzyskania wsparcia
ze środków Unii Europejskiej
w perspektywie finansowej
na lata 2014-2020.
W trakcie dyżuru będzie
można się dowiedzieć m.in.:
czy planowane przedsięwzię
cie kwalifikuje się do wsparcia
w ramach założeń Funduszy
Europejskich nalata2014-2020,
jakie są zasady ubiegania się

o środkieuropejskie oraz gdzie
należy szukać przydatnych in
formacji.
Z konsultacji skorzystać
mogą osoby indywidualne,
firmy, instytucje, a także orga
nizacje pozarządowe. Na spot
kanie nie są prowadzone za
pisy. Dyżur odbędzie się
w godz. 9-11.30 w Urzędzie
Miejskim w Kępicach, ul. Nie
podległości 6. Szczegółowein
formacje podnr. tel.:59 846 81
14; 598468115.©®

Potęgowo odzyskało podatek VAT
Wojciech Frelichowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

Gmina Potęgowo odzyskała
250tys. zł w wyniku korekty
podatku VAT. Środki, które za
siliły budżet gminy, zostaną
przeznaczone na zadania in
westycyjne.
Po raz pierwszy w historii sa
morządu gmina Potęgowo
zwróciła się do urzędu skarbo
wego z wnioskiem o korektę
VAT-u. Chodzi o korektę po
datku VAT za 2013 rok.Wniosek
w tej sprawie złożono pod ko

niec 2017 roku. Gmina Potę
gowo wnioskowała o odzyska
nie 300 tys. złotych. Udało się
jej odzyskać250 tys. zł.
- Kiedy tylko dowiedzieli
śmy się o możliwości odzyska
nia podatku VAT z różnego ro
dzaju inwestycji, to niezwłocz
nie przystąpiliśmy do działania
- mówiDawid Litwin.- Dawniej
nasza gmina o tonie zabiegała,
dlatego już na początku tych
działań cofnęliśmy się o pięć
lat, bo zgodnie z przepisami
w takim okresie można odzy
skać ten podatek, i dokonali
śmy korekty.Po długich bojach
udało sięnam odzyskaććwierć

miliona złotych. To nasz
ogromny sukces. Według mo
jej wiedzy jesteśmy pierwszym
samorządem z powiatu słup
skiego, który po centralizacji
podatku VATskutecznie wystą
pił o zwrot podatku - dodaje
wójt.
Jak informują władze gminy
Potęgowo, dodatkowe środki
zasilą tegoroczny budżet samo
rządu. Za te pieniądze mają zo
stać zrealizowane zadania in
westycyjne. Wójt gminy
Potęgowo zapowiada złożenie
kolejnych korekt deklaracji
VAT.
©®

oddany do użytku we wrześ
niu.
Wartość tych prac to400 ty
sięcy złotych, z czego 65 pro
cent pochodzi zdotacji. W dru
gim etapie modernizacji ośro
dka w Sobótce powstanie bu
dynek przystosowany do ob
sługi ruchu kajakowego z toa
letami, kuchnią polową, miej

scem na grilla i ognisko, wiaty
i kolejne miejsca parkingowe.
Ponadto gmina Kępice pla
nuje w Sobótce budowę Cen
trum Sportów Wodnych. Bę
dzie to nowoczesna placówka
rekreacyjna, w której będzie
można uprawiać m.in. wakeboarding (pływaniena specjal
nej desce zaczepionej liną
do łodzi lub wyciągu), pojeź
dzić na nartach wodnych oraz
wypożyczyć sprzęt wodny.
Atrakcją ma być wyciągdla nar
ciarzy wodnych.Obecnie w po
wiecie słupskim nie ma tego
typu urządzenia. Najbliższy
wyciąg znajduje się w Szcze
cinku.
Jak informuje Marzena
Piszko-Bojaryn, pełnomocnik
ds. osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Kępi
cach, Sobótka będziedostępna
również dla osób niepełno
sprawnych. - Między innymi
na plaży na pomost będzie
można wjechać na wózku,
na pomoście będzie także spe
cjalny wysięgnik dla osób ma
jących problemy z porusza
niem się-dodaje.
Jednocześnie wSobótce bę
dzie można popracować nad

wzmocnieniem tężyzny fizycz
nej. W ośrodku powstaniemiej
sce rekreacji, tzw. siłownia na
powietrzna.
- Strefa aktywnego wypo
czynku będzie uzupełnieniem
inwestycji na terenie ośrodka,
dzięki jej powstaniu turyści
i mieszkańcy będą mogli ak
tywnie spędzić czas nad jezio
rem - mówi Magdalena Majew
ska, burmistrz Kępic.
Na terenie Sobótki stanie
sześć urządzeń siłowni napo
wietrznej, cztery ławki, urzą
dzenia do gier edukacyjnych
i trzy urządzenia rekreacyjne.
Ponadto w ramach inwestycji
będą tam wykonane nasadze
nia krzewów, kwiatów i trawy.
Gmina Kępicechce również
wyremontować stare obiekty
ośrodka Sobótka.To m.in. pię
trowy budynek noclegowy z
kilkunastoma pokojami oraz
trzy domki kempingowe typu
Brda. Wszystkie te obiekty są
jednak w tak złym stanie,
że obecniesamorządu, z braku
środków, nie stać na ich re
mont. Naten cel konieczne bę
dzie znalezienie finansowania
zewnętrznego.
©®

Drutex z nagrodą za dobrą
reputację w biznesie i otoczeniu
Wojciech Frefichowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

Spółka Drutex otrzymała ty
tuł Marki Wysokiej Reputacji
Premium Brand w jedynym
na polskim rynku projekcie
badającym reputację marek,
jako element przewagi konku
rencyjnej wśród konsumen
tów.
Ogólnopolskie badanie reputa
cji marek i firm przeprowadziła
agencja Maison&Partners na
zlecenie Fundacji Premium
Brand na przełomie marca
i kwietnia br. Wzięło w niej
udział niemal 10 tys. konsu
mentów znających daną firmę
lub markę.Oceniano: zaufanie
do marki,referencje, lojalność,
atmosferę medialną towarzy
sząca marce, zaangażowanie
społeczne firmy (CSR) oraz wi
zerunek marki jako praco
dawcy.
Tytuł MarkiWysokiej Repu
tacji, jako jedyna firma
z branży, zdobyła spółka
Drutex. Tytułten jest przyzna
wany firmom, które zarówno
w biznesie, jak i w jego otocze
niu postępują fair.

- Todla nasogromne wyróż

nienie, zwłaszcza że wynika

.
W imieniu spółki Drutex nagrodę odebrał dyrektor Adam Leik
(drugi z lewej)
ono z opinii naszych klientów.
Jest ono dla nas tym ważniej
sze, że znaleźliśmy się w ści
słym gronie zaledwie kilku na
grodzonych firm i jako jedyne
przedsiębiorstwo z naszej
branży. Toświadczy o wielkim
zaufaniu do naszej marki ze
strony klientów i partnerów
biznesowych, ale również po
twierdza naszą strategię działa
nia i budowania silnej, zdrowej

marki - komentuje Adam Leik,

dyrektor ds.marketingu spółki
Drutex.
Badanie reputacjimarek jest
realizowane od 2006 r. Tego

roczna edycja obejmowała ok.
250 marek i firm w 20 katego
riach przypisanych produktom
i usługom. Pomiar reputacji
marki przeprowadzany był
według autorskiej metodologii
prof. Uniwersytetu Warszaw
skiego Dominiki Maison.
Oprócz regularnego po
miaru reputacji marek i firm
obecnych na polskim rynku
fundacja wspiera ideę budowa
nia reputacji marki oraz kon
cepcję traktowania reputacji,
jako jednego z kluczowych ele

mentów przewagi konkuren
cyjnej w biznesie.©®

Glos Dziennik Pomorza

Czwartek, 14.06.2018

Katarzyna KacheJ
redakcja@dzlennik.krakow.pl

Historia
Jeśfi nie będziemy potrafili
spojrzeć uczciwie w naszą
przeszłość,nie będziemy
w stanie wyciągnąć wniosków
na dziś-mówihistoryk Kamil
Janicki, autorksiążki „Epoka
miczenia. PrzedwojennaPol
ska. októrej wstydzimy się mó
wić".

To żart?

Dlaczego?

Bo każda wmiaręzdrowa
kobieta,gdyby tego nie
chciała, toby się obroniła?
Tak dowodził Paweł
HoroszowskLjedenzautorów wydanej w1937roku
Encyklopedii Pockęcznej
Prawa Karnego.

Przedwojenni prawnicy
mieli manię na punkcie postę
pu. Za postęp uważali jednak
rozmywanie odpowiedzial
ności i niwelowaniekar. W cza
sach zaborów gwałt byłtrakto
wany jako przestępstwo ściga
ne zmocy prawa, ale polscy
prawodawcy wprowadzili za
sadę, iż ściga się go tylko wte
dy, jeśli kobieta sobie tego wy
raźnie zażyczy. Przekładało się
to oczywiście na przyjętą pow
szechnie opinię,że tylko bezw
stydna albo ta, która chce wy
musić pieniądze,będzie do
chodzić swoich praw. Może
i sam przepis w kodeksiebrzmi
dość surowo,ale już formalne
interpretacje zakrawają naab
surd, jak choćby orzeczenie

dwojenna prasa była bowiem
niesamowicie drapieżna;
w notce pojawiałosię imię,
nazwisko, adres,np. mężczy
zna zamieszkały w tej konkret
nej kamienicy, pracujący w ta
kim zawodzie, zgwałcił dziew
czynkę, będącą córką itd. Po
dawano nazwiska,nie orientu
jąc się do końca w sprawie,
mieszając fakty z fantazją.

Handel żywym towarem.
pedofifia.staldng.Nicsięnie

Wszyscy badacze i pediatrzy
dowodzili, że są to zeznania
bezwartościowe. Podobnie jak
zeznania dowolnej kobiety. Pa
weł Klinger dowodził,że panie
są podatne na zaburzeniama
ciczne, tak więcszczególnie
w okresiemiesiączki żadnej nie
wolno ufać,mają skłonności
do fantazji i do konfabulacji,
także kleptomanii.Mówiąc
krótko: ich mózgnie działa pra
widłowo. Zeznanie kobiety jest
z zasady mniej wiarygodne niż
zeznanie mężczyzny. Jeśli dziś
przyjrzymy sięmitom na temat
gwałtu, jest podobnie.

Cytuje pani Boya-Żeleńskiego.

Bo zdaniem Boya nie o to
w seksiechodzi. Kobietamusi
stawiać opór,bo to podnosi
temperaturę stosunku.Gwał
tów w tej wspaniałej epoce
po prostu nie było...
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Dziecko przed sądemtrak
towano jakonic nieznaczącego świadka?

„Samiczki należy zdoby
wać"...

W żadnym razie. Boya-Żeleńskiego kojarzymy jako
wielkiego propagatora femini
zmu; człowieka, który otwo
rzył nam oczyna to, jak należy
postrzegać seksualność Jego
prawdziwa sylwetka jest dużo
bardziej skomplikowana. To
mężczyzna żyjący w pierwszej
połowie XX wieku, zanurzony
w tamtej epoce. Wiele jego po
glądów było z naszej współ
czesnej perspektywy obmierz
łych, prymitywnych i szkodli
wych. Ten wpływowy publicy
sta uważał choćby, że nielet
nich nie da sięmolestować. Co
więcej, kiedy myślano, by
do kodeksu karnego wprowa
dzić zapis, który dziś staje się
normą, mianowicie,iż nadu
życiem seksualnym jest
wszystko, na codruga strona
nie wyrazi zgody,był jednym
z tych, którzyto odstrzelili.

Zbliżenia

Służące były traktowane niemalże jak niewolnice

Sto lat temu i dziś.
Najgorsze strony
ludzkiej natury
polskiego Sądu Najwyższego,
który w1934 roku orzekł, że
gwałt ma miejsce wtedy, kiedy
kobieta stawia opór, i jest to
opór stały, prawdziwy, niesymulowany. Prowadziłoto
do sytuacji, iż każda ofiara mu
siała udowadniać, że napraw
dę była zgwałcona. Ją stawia
no przed sądem, a nie sprawcę.
Wydano też kolejne orzecze
nie, w myśl którego sprawca
musiał być w pełni świadomy
tego oporu.Tak więc wystar
czyło, żeby zeznał,że nie miał
pojęcia, że kobieta się broniła.
Seksualnej przemocy
w przedwojenną Polsce
więc niebyło?
Były to przypadki tak rzad
kie, że nawet nie prowadzono
statystyk. Tylko w dwóch la
tach, kiedy wydanobardzo
szczegółową statystykę prze
stępczości, mamy liczby doty
czące nadużyćseksualnych.
Jest to dwieście kilkadziesiąt
spraw w skali roku.Niewiele.
Ito byłpowódby napisać
książkę?
Powód był taki, że dziś,
po stu latach,się nic nie zmie
niło. Jeśli zajrzymy dostaty
styk policyjnych, okazuje się,
że za przestępstwa seksualne

mamy około 500 skazań rocz
nie. Iliczba spada z roku
na rok. W połowie przypad
ków wyroki są w zawieszeniu.
Mamy więc sprawcę, októrym
wiadomo, że zgwałcił, ale nie
spędzi ani dnia za kratami.
Zdanie praf.W9ctoraGrzywo-Dąbrowskiego, żekobie
ty niedasię zgwałcić,wciąż
jest aktualne?
Wszystkie nasze dzisiejsze
wyobrażenia na temat prze
stępczości seksualnej zrodziły
w przedwojennejPolsce,
w czasach,które postrzegamy
jako ten perfekcyjny, nieskala
ny punkt odniesienia.Tyle że
Grzywo-Dąbrowski nie był
pierwszym lepszym gryzipiór
kiem, tylkoczołowym patolo
giem, który tworzył pierwszy
podręcznik medycyny sądo
wej w Polsce i badał setki ko
biet, twierdzących, że zostały
zgwałcone. Mówię„twierdzą
cych", bo on niemal zawsze
dochodził do wniosku, że
gwałtu nie było. Jego opinie
miały fatalne konsekwencje,
w prasie pojawiały się nawet
takie artykuły, w którychsuge
rowano, że zgwałconej cała ta
„awanturka" mogła się przyś
nić, a że jest kobietą,to niebyła
w stanie odróżnić rzeczywi

stości od marzeń. Nawet ludzie
najbardziej postępowi, jak Pa
weł Klinger,celebryta, prze
dwojenny seksuolog, autor
swego rodzaju„polskiej
Kamasutry", owszem,przy
znawał, żeczasami gwałty się
zdarzają, alemają całkiem nie
istotne znaczenie społecznie.
Nie przeszkadzało mu to w tej
samej książce opisać historię
pacjentki, która przyszła
sprawdzić, czy aby ma syfilis.
Kiedy doktor zaczął dopyty
wać, skąd zrodziły się u niej
podejrzenia usłyszał, że...wi
działa przez dziurkęod klucza,
jak jej mąż gwałci córkę sąsia
dów. Sam fakt jej nie zszoko
wał, ale wzbudził niepokój
o własne zdrowie, bo według
popularnego zabobonu stosu
nek z nieletnią leczył kiłę.

Pisze pan.żeofegwałty
na dorosłychnie byty wcale
gorącym newsem,przemoc
wstosunku do nieletnichpo
jawiała się na łamachprasy.

Ale to też nie były sprawy
z pierwszych stron gazet,ra
czej zapychacze. Gdzieś obok
wypadku tramwaju i drobnych

ogłoszeń, naostatnich szpal

tach. Byłyelementem kroniki
towarzyskiej, który potrafił
złamać ludziom życie.Prze

W prawiejednak tak.

Kodeks kamy wciąż bazuje
nad tym przedwojennym, a za
sada, że przestępczość seksual
ną ściga się tylko na wniosek
pokrzywdzonego, obowiązy
wała w Polsceaż do2014 roku!
I zniesiono ją przy wielkich pro
testach środowiska prawnicze
go i lekarskiego,argumentują
cego, podobnie jak przed woj
ną, by nie wchodzić kobietom
z buciorami w życie.Sto latte
mu tego aigumentu używano
nawet w stosunku do... więź
niarek. Kiedy jeden z twórców
kodeksu, stwierdził, żesprawy
zaszły za dalekoi przynajmniej
w przypadku, gdy gwałtu do
puszcza się strażnik więzienny,
należy użyćinnych przepisów,
byle wyciągnąćod niego kon
sekwencje, został wyśmiany.
Absurdalne, aledziś naprawdę
niewiele sięzmieniło.
Zamiatamy poddywan?
Unikamy tematu, autocenzurujemy się.Skala hipokryzji
przedwojennej była gigantycz
na, alechętniej przyznawano
się dopoglądów niż dziś. Je
stem przekonany, że wielu
mężczyzn myśli podobnie jak
ongiś Grzywo-Dąbrowski, tyle
że nieogłoszą tego otwarcie.

Twierdzi pan.że samekobie
ty na toprzyzwalały. Matka
wybierając służącą, wiedzia
ła, żerównocześnie wybiera
kochankę synowi.

Służące były wPolsce trak
towane jak niewolnice. Miesz
kając w kuchni,musiały sięli
czyć z tym, że gospodarz, jego
syn, kuzyn,czy kto tam jeszcze

zażąda od nich usługi seksual

nej. To był temat ftywolny, żar
towano z niego, krążyły o tym

anegdoty. Był to standard. Ale
prawda jest taka, że przedwo
jenna kultura byłakulturą

gwałtu, z której dziś czerpiemy.

zmieniło?
Dziś nie wywozi się Polek
do Argentyny,ale ile jest ta
kich, które łudzone pracą koń
czą w domach publicznych czy
klubach ze striptizem? Z prze
dwojennymi Polakami łączy
nas podejście do prostytucji,
0 której nicnie chcemy wie
dzieć, tak jakby nie istniała.

Z czego wynica ta pozycja
kobiet?

Gdyby dało się łatwo odpo
wiedzieć na to pytanie,to nie
mielibyśmy takich problemów,
a ja niepisałbym tej książki.
Z wychowania, schematów,
patriarchalnego podziału ról.
Według mnie, jako historyka,
mamy wielki problem z naz
waniem problemu, a jeśli jest
nienazwany, jak go rozwiązać?
Lepiej hołubić przeszłość, cza
sy naszej wolnejPolski, niż po
kazać patologie, które ją trawi
ły. Problem wtym, że jeśli nie
będziemy potrafili spojrzeć
uczciwie w naszą przeszłość,
to także nie będziemy w stanie
wyciągnąć wniosków. To był
mój główny cel; pokazanie, że
dziedziczymy grzechy pra
dziadków.
Nie bałsię panwyciągać te
tnąjy z szarfy?
Nie była tołatwa książka, bo
musiałem zająć się najgorszymi
stronami ludzkiej natury. Uzna
łem, że ktoś musi to zrobić
1 mam wielką satysfakcję, że
udało mi się zebraćtak poważ
ny materiał. Trzeba było otwo
rzyć tęszafę, bo najłatwiej mil
czeć. Opisujędewiacje nie
po to,by się nimi fascynować,
ale by pokazać, w jakisposób
myśleli nasi przodkowie.

Co pana zaskoczyło?

Że to kobieta jest traktowa
na jako ta najgorsza, nimfo
manka, prowokatorka,dzi
waczna zboczona istota. To ko
biety uwodzą, są wampirami.
Zaskoczyło mnie jak niewiele
się zmienia. Że to, co istniało
sto lat temu, istnieje i dziś, mo
że i na większą skalę. Techno
logia poszła do przodu, proble
my zostały.

Cenzurował się pan?

Myślałem o tym, alestwier
dziłem, że nie będę potrafił
ukazać skali zjawiska, jeśli nie
odważę się pokazaćkonkret
nych spraw i konkretnych lu
dzi. Dziewczyn z autentyczny
mi imionami, któremiały prze
trącone życiorysy.Pisząc tę
książkę, rozmawiałem z wielo
ma współczesnymi naukowca
mi; jeden z wiodących krakow
skich psychiatrów powiedział
mi, że bardzo sięcieszy, że taka
książka powstała, bo wciąż ma
wiele pacjentek bitych przez
mężów, wykorzystywanych
seksualnie w małżeństwie. To
nie zniknęło.Musimy to
w końcu dostrzec. I dobrze zo
baczyć to z męskiej perspekty
wy... ©®
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Zwierzęta i my
Funeralny biznes, ale nie ten
ludzki, lecz zwierzęcy,jest
w rozkwicie. Przybywa zwie
rzęcych cmentarzy, kamienia
rze w swojej ofercie mają
zwierzęce nagrobki, produ
cenci zniczy proponują świa
tełka dla psów i kotów, a bar
dziej majętni właściciele mogą
sobie zafundować ekskluzyw
ny kryształ pamięci z procha
mi swojego skremowanego
pupila.

3B

P

ożegnanie z przyjacie
lem to bardzo trudna
rzecz. A właśnie tak
traktujemy żyjące
w naszych domach
psy, koty,króliki, świnki morskie
czy żółwie. Kiedy nadchodzi
kres ich dni,ludzie cierpią i pła
czą. I nie ma w tym niczego
dziwnego. Wszak zwierzak był
członkiem rodziny, a czasem je
dynym zaufanym towarzy
szem. Pogodzić się z jego odej
ściem jest bardzo trudno.
- Kocham swoją pracę z jed
nym małym wyjątkiem - tymi
momentami, kiedy nie mogę
już pomóc - mówi Monika
Jakubiak, lekarka weterynarii
z 20-letnim stażem w zawo
dzie. -Kiedy muszępowiedzieć
starszej pani, że dla jej kun
delka nie ma już ratunku, albo
małemu chłopcu, że jegokotek
odchodzi. Mimo dużego do
świadczenia nie oswoiłam się
z takimi sytuacjami,zawsze się
wewnętrznie buntuję.
Z drugiej strony Monika
Jakubiak
zwraca
uwagę
na ogromną zmianę w podej
ściu do zwierząt, która zaszła
w ludziach w ostatnim dziesię
cioleciu.
- Większość właścicieli to
osoby odpowiedzialne,znające
swoje obowiązki wobec zwie
rzęcia. To się przekłada na tro
skę, zainteresowanie, poświę
cony czas. Kiedy zwierzę cho
ruje, właściciele nie czekają aż
mu się polepszy, tylko niez
włocznie szukają ratunku u we
terynarzy. Są gotowi płacić
za leczenie tyle, ile jest ko
nieczne - mówi Monika
Jakubiak.
W odwiedziny na mogiłę
O ludzkiej potrzebie godnego
pożegnania ukochanych pupili
świadczyć mogą liczby. Na to
ruńskim cmentarzu dla zwie
rząt i podbydgoskiej nekropolii
tego typu spoczywa ich grubo
ponad 2 tysiące. Większośćma
nagrobki, pomniki, pamiąt
kowe kamienie,zdjęcia. Nama
łych grobach palą się znicze,
rosną kwiaty, stoją zabawki.
Mogiły są zadbane bardziej niż
wiele tych naludzkich cmenta
rzach.
- Straciłam Nutkę z powodu

raka, a konkretnie chłoniaka.

Na cmentarzu dla zwierząt w Toruniu pochowanych jest 728 psów i 145 kotów. Są też dwie fretki i trzy króliki. Cena pochówku większych zwierząt to 260 zł

Kiedy ukochane
zwierzę odejdzie,
jego pan zapłacze
izap aci
Weterynarz niemógł niczrobić,
z ciężkim sercem zapropono
wał eutanazję. Zgodziłam się,
bo niemogłam patrzećna cier
pienie mojej psiny - opowiada
pani Wanda, która swoją pu
pilkę pochowała na toruńskim
cmentarzu dla zwierząt. - Wzię
łam ją ze schroniska i spędziły
śmy razem siedem pięknych
lat. Rozstanie było bardzo
trudne. Teraz staram się ją
odwiedzać przynajmniej raz
w tygodniu.
W Polsce niełatwo znaleźć
miejsca pochówku dla zwie
rząt. z probleme zmagają sięna
wet wielkie miasta - w Krako
wie od lat mówi sie o potrzebie
grzebowiska dla zwierząt, i...
natym się kończy.
W Mochlu nieopodal Byd
goszczy miejsce pochówku
zwierząt działa od 2001 roku,

a osoby, które mają tam groby

swoich pupili,bardzo je chwalą.
Teren cmentarza jest tak zaa

ranżowany, by ludzie odwie

dzający swoich pupili mogli ro
złożyć sobie koc, posiedzieć
na ławce, pospacerować.
- Właściciele cmentarza bar
dzo o niego dbają. Zawsze jest
tam posprzątane, teren został
ogrodzony. Dla odwiedzają
cych przygotowane są podsta
wowe narzędzia ogrodnicze i
zbiornik z wodą do podlewania
- opowiada pan Mieczysław,
który w Mochlu pochował uko
chanego wilczura.
Zwierzęce nekropolie są
przez ludzi często odwiedzane.
Przyjeżdżają tam samocho
dami, rowerami, komunikacją
miejską. I nie tylko po to, by
uporządkować mogiłę,ale też,
by po prostu tam pobyć.
Mocnym dowodem
na wielką miłość do nieżyją
cego pupila była pewna pani,
która przeprowadzając się ze
Szczecina do Torunia, ekshu
mowała szczątki swojego psa.
Pochowała go ponownie u nas

i do dziś odwiedza jego grób -

opowiada Piotr Rozwadowski,
prezes firmy w Toruniu, która
zawiaduje zwierzęcym cmen
tarzem. - Zdarzyło nam się
również wzywać na cmentarz
pogotowie, ponieważ niektó
rzy mdleją, przeżywając rozsta
nie ze swoimi pupilem.

Wzruszające wspomnienia

W Toruniu koszt pochówku psa
lub kota wynosi 260 złotych,
a w przypadku małych zwie
rząt, takich jak myszy, żółwie,
fretki, chomiki czy świnki mor
skie to 104 zł. W opłacie tej
mieszczą się koszty dwulet
niego prawa do pola grzebal
nego oraz oznaczenie miejsca
kamieniem oraz tabliczką
z imieniem pupila i datą po
chówku. Ponowienie prawa
na kolejne trzy lata kosztuje104
złote dla wszystkich zwierząt.
- Zwierzęta grzebane są
w pojemnikach kartonowych
bądź specjalnych biodegradowalnych woreczkach w wyzna

czonym miejscu, które ozna
czane jest następnie kamie
niem i pamiątkową tabliczką
z imieniem zwierzęcia i datą
pochówku - tłumaczy Piotr
Rozwadowski. - Zezwalamy
na umieszczaniena tabliczkach
zdjęcia pupila,ale tekoszty po
krywa już jego właściciel.Moż
liwe jest też upamiętnianie
zwierząt pomnikiem oraz zasa
dzenie w pobliżu niego krze
wów czy kwiatów.
Pod Bydgoszczą koszty są
podobne, ale miejscena cmen
tarzu wykupowane jest na pięć
lat. Co miesiąc naliczana jest
symboliczna opłata pielęgna
cyjna na utrzymanie grobu.
Wynosi ona 2 zł.
Właściciele
nekropolii
w Mochlu zapewniają, że jest
ona czynna 365 dni w roku,
a pochówki odbywać się mogą
nawet po zmroku, bo teren jest
oświetlony. Na stronie inter
netowej cmentarza prowa
dzona jest księga wspomnień,
gdzie właściciele pochowanych
w Mochlu zwierzaków mogą
zamieszczać zdjęcia i wpisy
na ich temat.
„Dokąd idą psy gdy odcho
dzą? Nobo jeśli nie idą do nieba,
to, przepraszamCię PanieBoże,
mnie tam także iść nie po
trzeba... - pisze Marta. - Są
pewne rytuały, które zacho
wuję: tapczan tylko w połowie
zajmuję, nóg pod stół ku
chenny nie wsuwam za daleko,
chodzę na spacer drogą utartą
od lat. Ja i cień mojego psa".
Kryształy z prochami
I choć sam pochówek zwierzę
cia nie jest rujnującym wydat
kiem, to już wszystko wokół
niego swojekosztuje. W ofercie
zakładów kamieniarskich zna

leźć można najróżniejsze zwie
rzęce nagrobki. Około 400 zł
kosztuje pomnik z płasko
rzeźbą (psa, kota, królika do wyboru) wykonany z kon
glomeratu odpornego na wa
runki pogodowe. Większemo
dele kosztować mogą nawet ty
siąc złotych.Tyle samowarte są
nagrobki wykonane np. z gra
nitu.
Za dopłatą można na pom
niku umieścić zdjęcie pupila
(160 -200 zł)lub napisu z meta
lowych liter (2- 6 zł za sztukę).
Tabliczka z napisem to35-50 zł.
Na rynku są też specjalne zni
cze przeznaczonena zwierzęce
mogiły. To gipsowe odlewy
imitujące mosiądz, miedź lub
srebro. Kosztują od 15 do40 zł.
Nowością w tym funeralnym świecie są
tak
zwane kryształy pamięci. Jak
reklamują sięich sprzedawcy,to
połączenie najwyższej jakości
czeskiego kryształu z niewielką
ilością prochów pokremacji. Są
one sprzedawane w wersji
„ludzkiej" oraz zwierzęcej.
Kryształy pamięci mają fanta
zyjne nazwy - „duch", „węzeł",
„bliźniak" (może służyć też jako
świecznik), „złote serce". Ich
przeznaczeniem -oprócz nieza
przeczalnej wartości sentymen
talnej - jest zdobienie naszych
domów i mieszkań.
Ciekawostką są także spe
cjalne tablice do odcisków
zwierzęcych łap. W zestawie oprócz tabliczki w kilku kolo
rach do wyboru - znajduje się
zawieszka na ścianę i ramka.
Odcisk nadaje się do powiesze
nia lub postawienia. W ten spo
sób można zadbać o pamiątkę

po swoim pupilu, gdy ten jesz
cze jest z nami. Cóż,pomysł jak
każdy inny.©®
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Przepisy

Apteczka ma być obo
wiązkowym wyposaże
niemauta

Obecnie nie ma przepisu,który
nakazuje wszystkim posiadanie
apteczki w samochodzie. Przepis
dotyczy wyłącznie kierowców
taksówek, autobusów, pojazdów
nauki jazdy iaut ciężarowych
przewożących osoby. Ma się to
zmienić w 2019 roku. Przypom
nijmy, że zgodnie z art.162 Ko
deksu karnego, ktoczłowiekowi
znajdującemu się w położeniu
grożącym bezpośrednim niebez
pieczeństwem utraty życia, albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
nie udziela pomocy,mogąc jej
udzielić bez narażenia siebielub
innej osoby na niebezpieczeń
stwo utraty życia, albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, podlega
karze pozbawienia wolności
do lat trzech.

Polska na czarnej liście

W 2017 r. na drogach w UE zginę
ło 25 300osób, czyli o300 osób
mniej niż w roku 2016 (-2 proc.)
i 6200 mniej niż w 2010(-20
proc.). W ubiegłym roku do poli
cji zgłoszono 32 760 wypadków
drogowych w Polsce mających
miejsce na drogach publicznych,
w strefach zamieszkania lub stre
fach ruchu. W Polsce w zeszłym
roku na milion mieszkańców gi
nęło w wypadkach 75 osób. Jest
jednak poprawa, bo w 2016roku
w naszym kraju na milion osób
przypadało 80 ofiar śmiertel
nych na drogach. Nasz kraj znaj
duje się na czwartymod końca
miejscu w całej UE. Gorsza sytua
cji jest w Rumunii(98 ofiar śmier
telnych na milion mieszkańców),
Bułgarii (96)i Chorwacji(80).

Te auta sprzedają się
najlepiej na świecie

Najpopularniejszym
samochodem na świecie
po dwóch pierwszych
miesiącach bieżącego roku
jest Toyota Corolla. Do końca
lutego kupiono 192 442
egzemplarze kompaktowej
Toyoty, o 4,4% więcej rok
do roku. W 2013 roku
przekroczyła 40 milinów
sprzedanych egzemplarzy.
Na drugim miejscu znalazł się
Ford F-Series z wynikiem 147
487 aut (-0,4%), zaś
na trzecim Volkswagen Golf
(137 648 egzemplarzy, +6.6%).
W TOP 10 pojawił się jeszcze
jeden kompakt -Honda Civic
(6. miejsce), a także miejski
Volkswagen Polo (7. miejsce)
i sedan średniej wielkości

Toyota Camry, która ma trafić
do Europy.
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IMIK o błędach w systemie CEPiK 2.0
m o t o t a k t y ,pi
Wszystko osamochodach
Mariusz Michalak

Najwyższa Izba Kontroli usta
liła. że system CentralnejEwi
dencji Pojazdów i Kierowców
nie był prawidłowo przygoto
wany zarówno w okresie za
rządzania przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych jak i Mi
nisterstwo Cyfryzacji.
CEPiK 2.0 miał być urucho
miony już 4 stycznia 2016 r.,
następnie kilkukrotnie zmie
niano ten termin, a koszty zna
cząco wzrosły. NIK wskazuje,
że Ministerstwo Spraw Wew
nętrznych rozpoczynając prace
nad CEPiK 2.0 nie sporządziło
studium wykonalności ani kal
kulacji wartości przedmiotu
zamówienia i oparło się wy
łącznie na ofercie sporządzo
nej przez Centralny Ośrodek
Informatyki.
W umowie między Central
nym Ośrodkiem Informatyki,
a Ministerstwem Spraw Wew
nętrznych, pierwotną wartość
prac przy budowie systemu
CEPiK 2.0 oszacowano na nie
przekraczalną kwotę 149,9 min
zł brutto. W podpisanym anek
sie nr 3 do pierwotnej umowy
kwota ta została zwiększona
do 192,5 min zł (tj. o 28,4%).
Wzrost wartości budowy
CEPiK 2.0 o kwotę 42,3 min zł
uzasadniano potrzebą wyko
nania dodatkowych prac. Zda
niem NIK nie dokonano nale
żytej weryfikacji zasadności
zwiększenia wynagrodzenia

Po uruchomieniu w listopadzie 2017 roku systemu CEPiK 2.0. nastąpiło znaczne wydłużenie czasu np. rejestracji pojazdu
dla CentralnegoOśrodka Infor
matyki, gdyż większość prac
(na kwotę38,5 min zł) objętych
aneksem była już wcześniej
uwzględniona i powinna być
wykonana w ramach pierwot
nej umowy.
Wskazano, że powodem
opóźnień były m.in. częste
zmiany koncepcji organizacji
wytwarzania tego systemu
w latach 2013-2016, w tym
m.in: przeprojektowaniearchi
tektury systemu,przemodelo
wanie zakresu projektu oraz
modyfikacja harmonogramu
prac, czy także zmiana formuły

realizacji
przedsięwzięcia
z projektowej na programową.
Minister Cyfryzacji przejęła
na początku 2016 r. nadzór
nad realizacją CEPiK 2.0, wska
zała istotne nieprawidłowości
i podjęła działania naprawcze,
jednak zdaniem NIK,działania
te nie były w pełni skuteczne.
Po uruchomieniu w listopa
dzie 2017 roku systemu CEPiK
2.0 w zakresie rejestracji pojaz
dów wystąpiły liczne utrud
nienia dla obywateli i urzędów.
Przede wszystkim nastąpiło
znaczne wydłużenie czasu ob
sługi spraw oraz niemożliwe

było załatwienie niektórych ro
dzajów spraw. Jednocześnie
NIK pozytywnie ocenia udo
stępnienie w ramach CEPiK 2.0
e-usług: Sprawdź punkty
karne, Historia pojazdu i Bez
pieczny Autobus, z których
często korzystają obywatele.
NIK zwróciła uwagę na ni
ski stan zaawansowania eta
pów CEPiK 2.0. przewidzia
nych do uruchomienia w2018
r., tj. kolejne e-usług dla sy
stemu - 9%(Etap III) i urucho
mienie Centralnej Ewidencji
Kierowców -3% (Etap IV). Tak
niski stan zaawansowania prac

stwarza ryzyko, że prace w ra
mach tych etapów nie zostaną
zakończone w wcześniej zakła
danych terminach.
Najwyższa Izba Kontroli
skierowała
do
Ministra
Cyfiyzacji wnioski om.in. pod
jęcie działań w celu przyspie
szenia prac nad budową sy
stemu CEPiK2.0, aby zapewnić
terminowe zakończenie kolej
nych etapów prac związanych
z uruchomieniem systemu
CEPiK 2 oraz rozważenie pilo
tażowego uruchomienia kolej
nych udostępnianych funkcjo
nalności CEPiK 2.0.

Surowa kara za nieprawdziwe dane Warto wozić ze sobą
zapasowe żarówki
Mariusz Michalak

Ubiegając się o prawo jazdy,
trzeba złożyć stosowny wnio
sek. Nie wszyscy jednak poda
ją prawdziwe informacje.
Posłowie chcą, by za składa
nie fałszywych oświadczeń
dotyczących zakazów prowa
dzenia pojazdów, kierowcom
ubiegającym się o wydanie
prawa jazdy groziła kara poz
bawienia wolności. Taki czyn
zagrożony miałby być karą
do trzech lat więzienia.
Zgodnie z obecnie obowiązu
jącymi przepisami, podczas
ubiegania się o prawo jazdy
kandydat na kierowcę podpi
suje oświadczenie, że nie zo
stał wobec niego orzeczony
sądowy zakaz prowadzenia
pojazdów, a dokument prawa

pomimo uprzedzenia o odpo
wiedzialności karnej można
tylko wtedy, gdy zobowiąza
nie do złożenia takiego
oświadczenia zamieszczone
jest w ustawie. Tak stanowi
wyrok Sądu Najwyższego
z 2015 roku. Obecnie w od
niesieniu do przepisów doty
czących praw jazdy o zobo
wiązaniu do złożenia oświad
czenia mówi wyłącznie roz

porządzenie ministra infra
struktury. W praktyce ozna
cza to, że osobom składają
cym fałszywe oświadczenia,
nie grozi praktycznie żadna
kara. Wkrótce ma się to zmie
nić, gdyż projekt trafił właś
nie do pierwszego czytania
w sejmowej Komisji Infra
struktury. Nowe prawo może
zacząć obowiązywać już od 4
czerwca 2018 roku.

jazdy ani uprawnienia do kie
rowania nie zostały zatrzy
mane. Skazać kogoś za złoże
nie fałszywego oświadczenia

Karane ma być składanie fałszywych oświadczeń dotyczących
zakazów prowadzenia pojazdów we wniosku o prawo jazdy

Sprawność oświetlenia ma ka
pitalne znaczenie dla bezpie
czeństwa jazdy. Dlatego
światła trzeba często spraw
dzać, by eliminować usterki.
Każda żarówka ma prawo
się przepalić,a ichtrwałości nie
da się jednoznacznie określić.
Stąd właśnie konieczność czę
stej kontroli. Ale stwierdzenie
niesprawności oświetlenia to
tylko jedna strona medalu.
Druga to konieczność naprawy
awarii. Szukanie stacji benzy
nowej, aby kupić odpowiednią
żarówkę to niezawsze najlep
sze rozwiązanie. Znacznie le
piej jest wozić zesobą komplet
żarówek, które są na wyposa
żeniu naszegoauta. Miejsca za
biorą niewiele, a naprawy
można dokonać „od ręki".
W wielu modelach komora sil

nika jestszczelnie zabudowana
osłonami i aby dostaćsię doża

rówki konieczny jest ich de
montaż. Nie należy liczyć, że
miejsca przeprowadzenie tej
operacji będziedużo. Trzeba się
przygotować, że wymianę bę
dziemy zmuszeni wykonać
na wyczucie.
Może się jednak okazać, że
z komory silnika nie będzie do
stępu do żarówek, a dostęp
do nich uzyskamy dopiero
po odchyleniu nadkola. Nie
kiedy wymiana żarówki będzie
możliwa dopieropo wyjęciu re
flektora, a to już komplikuje
prostą czynność. Bywa, że ża
rówki w samochodzie przepa
lają się bardzo często. W takim
przypadku konieczna jest wi
zyta w warsztacie elektrycz
nym, który sprawdzi spraw
ność alternatora, układu pro
stowniczego iregulatora napię
cia. Istotną sprawą jest również
odpowiednie ustawienie re
flektorów głównych.
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Kabina ma stosunkowo wąski pas bocznych okien, a poniżej widzimy poszerzone nadkola oraz
wyraźnie zaznaczone listwy na progach

Kabina Ateki jest przestronna i wyposażona
w wygodne fotele

Deska rozdzielcza przypomina trochę
rozwiązania z modelu Leon

System multimedialny przekazuje również
informację off-road

Przełącznik trybu pracy napędu 4x4 jest
umieszczony pomiędzy przednimi fotelami

SUV z hiszpańskim temperamentem

Model Ateca to pierwszy SUV w historii Seata. Auto występuje zarówno z napędem na obie
osie, jak i z napędem tyiko na przód
reflektory oraz wąska atrapa
chłodnicy.
Kabina ma stosunkowo wą
Wszystko osamochodach
ski pas bocznych okien,a poni
żej widzimy poszerzone nad
kola z progami oraz listwy ota
Wojciech Frelichowski
czające nadwozie. Tył auta
Zgodnie z tradycją, według
nawiązuje do jego przedniej
której Seat nadajeswoim mo
części, głównie dzięki kształ
delom nazwy regionów
towi lamp. I zaskoczenie - logo
i miast Hiszpanii,nazwa Ateca
maski nie jest jednocześnie
też jest zapożyczona z mapy
klamką otwierającą pokrywę
tego kraju. Ateca togmina
bagażnika, tak jak to jest w po
w prowincji Saragossa.
zostałych modelach Seata.
Leon był wzorcem również
Nie będzie odkryciem Ameryki podczas projektowania kabiny.
stwierdzenie, żeAteca - podob Z tego auta przejęto większość
nie jak inne Seaty - jest kon deski rozdzielczej. Już przy
strukcyjnie
spokrewniona okazji opisów dotyczących Le
z modelem Volkswagena. ona wskazywaliśmy, że nie jest
W tym przypadku chodzi ona szczytem popisów styli
o Tiguana. Rzecz jasna do nie stycznych. W modelu Ateca
mieckiej bazy zaprojektowano projektanci mogli się niecobar
hiszpańskie nadwozie i wnę dziej wysilić.Jednak trudnood
trze.
mówić jej funkcjonalności.
Stylistyka karoserii nawią Wskaźniki są czytelne, a ele
zuje do modelu Leon. Najbar menty sterowania systemem
dziej widaćto poprzedniej par audio i klimatyzacji na konsoli
tii nadwozia, gdzie wyróżniają centralnej obsługuje się w spo
się charakterystyczne, skośne sób intuicyjny.

motofakty.pl

Pod względem przestrzeni
kabina nowegoSeata jest prze
stronna, zaśdo jej wykończenia
zastosowano materiały dobrej
jakości.
Jeśli chodzi o pojemnośćba
gażnika, to w wersji z napędem
na przednią oś wynosi ona 510
litrów. W wersji 4x4 bagażnik
jest o 25 litrów mniejszy. Róż
nica występuje także w tylnym
zawieszeniu. Wersje z napę
dem na przód mają zastoso
waną półsztywną oś, zaś
w wersjach 4x4 jest zawiesze
nie wielowahaczowe.
Mieliśmy okazję wypróbo
wać wersję z silnikiem 2.0 TSI
190 KM 4x4 ze skrzynią DSG.
Jest dynamiczny i dobrze wyci
szony. Ale jeśli chodzi ozużycie
paliwa, to trzeba być przygoto
wanym, że średnie spalanie
przekroczy 8litrów na100 km,
a na autostradzie sięgnie 10 li
trów. To cena za sporą moc sil
nika, dość duże nadwozieoraz
napęd 4x4.
System napędu 4x4 działa
automatycznie. W normalnych

warunkach drogowych moc
z silnika jest kierowana na
przednią oś. Napęd na oś tylną
jest dołączany wówczas, kiedy
choć jedno z przednich kół za
czyna obracać się z inną pręd
kością niż pozostałe.Pracę me
chanizmu kontroluje elektro
nika, ale kierowcamoże wybie
rać żądany tryb pracy tego
układu. Do wyboru jest tryb
służący do jazdy na asfaltowej
drodze (jest to tzw. tryb do
myślny), wterenie, jak również
na lodzie czy śniegu. Przełącz
nik trybu pracy umieszczono
na konsoli pomiędzy przed
nimi fotelami.
Podczas jazdy po szosie
Ateca zachowuje się niemal jak
limuzyna. Kierowca może li
czyć na nienaganną współ
pracę zawieszenia z układem
kierowniczym. W ostrych za
krętach wyraźnie byłoczuć, że
napęd 4x4 kontroluje auto,nie
pozwalając mu na swobodne
harce. Można też ostro ruszać
z miejsca bez obawy, że koła
będą mielić asfalt.©®

DANE TECHNICZNE I CENY

WYMIARY I MASY
•Długość/szerokość/wysokość: 4363/1841/1625 mm
•
Rozstaw osi: 2630 mm
•Masa własna: 1536 kg
•
Pojemność bagażnika: 485 I # Pojemność zbiornika paliwa:
551

SILNIK 2.0 TS1190 KM
•Benzynowy, czterocylindrowy•Pojemność: 1984 ccm
•
Moc maks.: 190 KM przy 4200 obr./min•Maksymalny
moment obrotowy: 320 Nm

OSIĄGI
•Prędkość maks. 212 km/h # Przyspieszenie 0-100 km/h:
7,9 s•
Zużycie paliwa w mieście: 8,51/100 km; poza miastem:
6,0 1/100 km; zużycie średnie: 7,0 1/100 km # Emisja C02:
159 g/km

CENY
•Najtańsza wersja Seata Ateca (Reference), z benzynowym
silnikiem 1.0 o mocy 115 KM i z napędem na przód, kosztuje 79
700 zł. Testowy egzemplarz był w bogato wyposażonej wersji
FR i z napędem 4x4. Cena takiego auta, z silnikiem 2.0190
KM, wynosi 135 000 zł.

Ogłoszenia drobne

Glos Dziennik Pomorza

Czwartek, 14.06.2018

Drobne

Jak zamieścić ogłoszeniedrobne? Telefonicznie: 94347 3516

Przez iternet: ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:

17

.

Odd iai Cosza ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,tel. 94 347 3516,3473511,347 3512, fax 94347 3513
Oddział Słupsk: ul. Henryka Pobożnego19,76-200 Słupsk, tel.59 8488103, fax 59 848 8156
Oddział Szczecin ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,4813367, fax 91433 48 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

Nieruchomości
MIESZKANIA - SPRZEDAM

KAWALERKA 32m2 parter, ogród,
parking niepełnosprawnym 604913816
SZCZECIN ul. Frysztacka, M4,54,3 m2,
1p., b. dobra lokalizacja, 600-331-801

•ZDROWIE
•USŁUGI
•TURYSTYKA

i BANK KWATER
i ZWIERZĘTA
i ROŚLINY, OGRODY

ABAKUS

poszukujemy po remoncie
3 lub 4 pokojowego mieszkania
parter, I lub II piętro

a/i nc -»-» -ic

DOMY - SPRZEDAM

AGROTURYSTYKA - budynki, grunt.
3km od Pobierowa, 669-242-291.
ATRAKCYJNY dom w super lokalizacji.
Słupsk, 604-600-116
LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA

LOKAL usługowo-handlowy przy
ul. Fałata chętnie na działalność
medyczną, aptekę, biuro prawnoksięgowe, 70m2, tel.881-491-952.
ULZWY 81 lokal Bar 60m 506366269.
UNIA Spółka z o.o. w Koszalinie
posiada do wynajmu lokal usługowy
o powierzchni 43,5 m2, zlokalizowany
na parterze budynku przy ul.
Piastowskiej 11 w Kołobrzegu.
Szczegóły oferty na www.unia.
koszalin.pl lub tel. 94 342 40 35 wew.
333.

GARAŻE Blaszane
BRAMY Garażowe
•ikhiuccmt KOJCE dla Psów

esNY
RUm wymiary
Dogodna

METY

Transport I montaż

eR££n3 cały KRAJ

94-318-S0-02 91-311-11-94
58-598-36-02 95-737-63-39
59-727-30-74 512-853-323
www.konstal-garaze.pl

Handlowe
WĘDZARNIĘ metalową nową
sprzedam. Łeba, 606433310.
FOTO. KSIĄŻKI

ALBUMY, książki, płyty muzyczne.
Skup. 509-675-586,508-245-450.
MATERIAŁY BUDOWLANE

STYROPIAN producent, dostawa, tel.
52/331-62-48.
ZIEMIA pod trawniki, kamień do
drenażu, piasek płukany, pospółka
tel 94 314 00 84
MATERIAŁY OPAŁOWE
DREWNO Słupsk 694-295-410

ZŁOM kupię, potnę, przyjadę
i odbiorą, tel. 607703135.

Motoryzacja

duże 2 pok.; kuchnia z oknem
nie wymagające remontu
rej. Gierczak 190 000,TANI - nowy parterowy dom
w Bielicach 445 000,-

DO pracy fizycznej młodego
wynagrodzenie tydz. 794-690-168. GK
DO restauracji z własnym autem na
stałe i dorywczo,602-133-125.GK
DO sprzątania biur 606-362-520 GK
DO sprzątania w Hotelu w Koszalinie,
najchętniej Panią na emeryturze,
692-919-946.

FIRMA Aqua- Serwis zatrudni
hydraulika,spawacza,pracownika
ogólnobudowlanego.Praca na terenie
Koszalina nr.660331992

TANIE 3 pok. loggia
Nowowiejskiego/Karłowicza
tylko 195 000,-

FIRMA sprzątająca poszukuje

pracowników sprzątających na
obiekcie wiełkopowierzchniowym
Makro w Koszalinie, mile widziane
osoby z orzeczeniem. Proponowana
stawka 2250 zł Brutto miesięcznie
Tel: 795 528 308

2 pok. rej. Chałubińskiego
149 900,-

KAMIEŃ Pom. sprzątanie 669242291

Kupujący nie płaći prowizji

KUCHARZA praca całoroczna lub

1pokój parter 198 000,rej. Modrzejewskiej

OPIEKUNKĘ do osoby starszej.
Słupsk, 536-170-622
OPIEKUNKI do Niemiec tel.
535340311
www.ambercare24.pl dzisiaj 70 ofert!
OPIEKUNKI Niemcy, wysokie zarobki
w euro, tel. 61/415-13-08.

KIEROWCA kat D 505-406-909. gk
pomocnik, 602-133-125 GK

MAGAZYNIER 605129435 GK

POMERANIA Frucht Sp. z o.o.
w Dziwogórze poszukuje Księgowego.
Doświadczenie stanowiskowe min.
5 lat, znajomość Angielskiego lub
Niemieckiego.Wykształcenie wyższe
ekonomiczne lub rachunkowe. CV, LM
z referencjami: katarzyna.szalek®
pomerania.pl
POMOCNIKA przyuczę 501399600.
PRACAwNiemczechOpiekunka Seniorów. Atrakcyjne
wynagrodzenie, szybkie wyjazdy,
pełna organizacja wyjazdu i pobytu.
Promedica24,505 337 777
PRACOWNIK w gospodarstwie
rolnym, parawo jazdy kat. T i B, wiek
25-40 lat, umiejetność obsługi maszyn
roi. tel kont. 510-121-975.

A do Z skup-skupujemy każde
pojazdy, płacimy nawet za wraki,
oferujemy najwyższe ceny,
536079721
Absolutny Autoskup, 728773160.
AUTA i busy kupię,504-672-242
AUTO skup wszystkie 695-640-611

AUTOKASACJA Świeszyno.
608421479

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

KUPIĘ stary samochód lub motocykl,
min. 40-letni. Może być niekompletny
lub uszkodzony, 609-499-555.

Finanse biznes
KREDYTY, POŻYCZKI

94/342-30-60. Kredyty na
oświadczenie. Koszalin, Młyńska17.
KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.

ZBROJARZY, pomocników lub do
przyuczenia, 665-255-111.

Zdrowie

•ROLNICZE
•TOWARZYSKIE
ogloszenia.gratka.pl
KAFELKI, gładzie, 575-417-248.
MALOWANIE, remonty 798-994-839.
POLBRUK usługi 609-742-703. GK
STANY surowe 94/3412184
SUCHE zabudowy 94/3412184.

GINEKOLOGIA

515417467 Ginekolog -farmakologia

INSTALACYJNE

HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.

A-Z GINEKOLOG, 790-80-35-37

HYDRAULIKA 24h, inne, 798-618-871.

INNE SPECJALIZACJE

ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762
ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.
LECZENIE pijawkami, 508185 558

Usługi

PORZĄDKOWE

SPRZĄTANIE strychów, garaży
piwnic, wywóz starych mebli,
607-703-135

DETEKTYW-KOSZALIN.PL 602601166

AGD RTV FOTO

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma
ARISTON, Termet, Junkersy i inne
naprawa wymiana 606-579-846 GK

Rolnicze
MASZYNY ROLNICZE

NAPRAWA RTV wszystkie typy,
bezpłatny dojazd, anteny, 94/3457461

SPRZEDAM maszyny roi. 604-266-771

PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878

KURKI nioski 7-tyg. 94/312-42-34.

ZWIERZĘTA HODOWLANE

PROSIĘTA tanio, 880741234.

BUDOWLANO-REMONTOWE

BALUSTRADY bramy 602 825 699.

Towarzyskie

BUDOWA A-Z, koparka 510-857-537.

PRALNIA zatrudni Panią
z umiejętnością prasowania. K-lin,
606-915-955.

CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367

ANGELINA 797-566-384 Koszalin

CYKLINOWANIE bezpyłowe

BASIA Słupsk 797-221-767

STARE Bielice, sprzątanie, 691979474
ZATRUDNIĘ kierowców i mężczyzn

przy produkcji pieczywa. Praca
sezonowa lub stała. Koszalin,
94/345-08-64.

ZATRUDNIĘ operatora dźwigu. Praca
w Koszalinie na dźwigu typu "Polan"
tel. 519-326-293.

CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147

537583333

CYKLINOWANIE parkietu, układanie,
szczotkowanie, bejcowanie,
olejowoski, niewidzialny lakier,
deski dębowe lite i dwuwarstwowe.
facebook/Pardet 696727338

l Słupsk, 513-751-832.

CZARUIĄCA Ola, Koszalin 516603622
DOJRZA1A 551.725-107-244. Koszalin
FILIGRANOWA Tel. 516-643-530. GK
KOSZALIN, 531-600-712.

CYKLINOWANIE, 888-151-889

WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.

DACHY - dekarstwo 94/3412184

ŻANETA 461,693-771-552 Koszalin

REKLAMA

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

OGŁOSZENIE

informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 r. poz. 121.) na tablicy ogłoszeń,
w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg, przy ul. Ratuszowej 13 na okres od
dnia 5.06.2018 r. do 25.06.2018 r. wywieszony został wykaz dotyczący
oddania w dzierżawę dziatek nr 9/14 i 45 w obrębie 6 o powierzchni 1.550 m2,
położonych przy ul. Wschodniej w Kołobrzegu z przeznaczeniem na parking.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Nr 8 - Uzdrowisko Zachód"
dla obszarów położonych na zakończeniu ul. K. Arciszewskiego
oraz przy zbiegu ulic Świerkowej i Wylotowej

Grunt wydzierżawiony zostanie w trybie bezprzetargowym, na rzecz
Wnioskodawcy.

AUTO skup, każde. 797552040
AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych. 59/8119150,
606206077.

i ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

PRACOWNIKÓW
ogólnobudowlanych, 607-219-069.

008408118

OSOBOWE KUPIĘ

OSOBOWE SPRZEDAM

INFINITY FX35-SUV- 4x4, sil. 3.51.,
benzyna, 65.000 tys. zł, 30184 tys. km,
Moc około 300KM, pierwszy właściciel,
auto kupione nowe w salonie w USA,
tel. 881-491-952.

ZATRUDNIĘ

FACHOWCÓW do polbruku tel.
601-201-617 GK

szczegóły w biurze
zapraszamy

OPIEKA Niemcy, Germania Care biura
Koszalin, Kołobrzeg. Zadzwoń teraz,
ucieszymy się. 943424056,509780868

PIZZERMAN, 602-133-125.GK

(obok Związkowca)
tel. 661-841-555
www.abakus-nieruchomosci.pl
2 pok. I piętro z loggia
rej. Kołłątaja/Staszica 203 000,-

i MATRYMONIALNE
i RÓŻNE
i KOMUNIKATY

OGŁOSZENIE O LICYTACJI STATKU MORSKIEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Łukasz Tadeusz Sowa
(tel. 94 341 32 91, 535 533 032) ogłasza, że: dnia 28.06.2018 r. o godz. 13.30
w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie I Wydziału Cywilnego mającego sie
dzibę przy Gen. Andersa 17, w sali nr 6 A, odbędzie się pierwsza licytacja stat
ku morskiego o nazwie JUPITER, zbudowanego w 1969 roku w Stoczni Lubbe
Voss, którego portem macierzystym jest Maasholm, a właścicielem i armatorem
E.O. MULLER SCHIFFSAUSRUSTUNGEN GmbH, znajdującego się w porcie
w Darłowie na terenie stoczni, wpisanego do Rejestru Statków Morskich prowa
dzonego przez Sąd Grodzki w Kilonii (Republika Federalna Niemiec) pod nr karty
12517.
Według świadectwa pomiarowego wystawionego przez Federalny Urząd Pomia
rowy Statków w Hamburgu z dnia 19.12.1970 roku długość jednostki wynos 17,14
m, szerokość 5,01 m, długość całkowita 18,33 m, pojemności brutto 34,55 ton rej.
i 10,71 ton rej. netto.
Suma oszacowania wynosi 297 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4
sumy oszacowania i wynosi 222 750,00 zł.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.) oraz
art. 39 ust. 1 pkt 2-5 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1405, z późn. zm.), zawiadamiam o:
-wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Nr 8-Uzdrowisko Zachód" dla obszarów położonych na zakończeniu
ul. K. Arciszewskiego oraz przy zbiegu ulic Świerkowej i Wylotowej wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od 21.06.2018 r. do 12.07.2018 r. w Wydziale
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, pok. nr 311,
w godz. pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30,
- zorganizowaniu dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami, która odbędzie się w dniu 6.07.2018 r. w małej sali konferencyjnej
Urzędu Miasta Kołobrzeg o godz. 12.00.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść do Prezydenta Miasta Kołobrzeg uwagi na piśmie, z podaniem imieniai nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2018 r.
Za wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysoko
ści 1/10 sumy oszacowania, tj. 29 700.00 zł. w gotówce najpóźniej w dniu poprze
dzającym przetarg.

z 2017 r., poz. 570, z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Kołobrzeg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby,
które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,
a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest
w tym przypadku prowadzone.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
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Folklor różnych części Polski
spotka się z kulturą Indian
Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

W niedzielę odbędzie się IIFe
stiwal Zespołów Folklory
stycznych .Ziemia Słupska
2018".

Występy rozpoczną sięw Parku
Kultury i Wypoczynku o godz.
11.30. Wcześniej, bo o godz.10
w kościeleMariackim odbędzie
się msza w intencji twórców lu
dowych. Następniebarwny ko
rowód przemaszeruje ulicami
Słupska, prowadzony przez
Ustecką Orkiestrę Dętą.W tym
roku promowana będzie rów

ZAPROSZENIA

nież kultura rdzennych miesz
kańców Ameryki Północnej,
a także przybyłych tam osadni
ków.
Grupa Huu-Ska Luta zapre
zentuje kulturęIndian Ameryki
Północnej. Odbędzie się to w
scenografii wioski indiańskiej.
Będą śpiewy, tańce, zabawy
przy oryginalnej muzyce In
dian Ameryki Północnej.
Przewidziano także strzela
nie z łuku, dmuchawki i win
chestera. Pojawią się maryna
rze z amerykańskiej bazy woj
skowej z Redzikowa. Wydarze
niu towarzyszyć będą: kier
masz kół gospodyń wiejskich,
pokaz rękodzielników, wys
tawy, warsztaty rzeźbiarstwa.
Całość zamknie koncert ze
społu country Honky Tonk
Brothers. ©®

Muzyczny autobus RedBuli Musie
ponownie będziemiał przystanek
w Słupsku naplacu Zwycięstwa.
Na jegodachu we wtorek wystąpi
jeden znajbardziej charyzmatycz
nych raperów - Quebonafide.
Artysta zaprezentuje utwory
z albumu„Egzotyka".
Osoby poniżej14. roku życia
mogą wejść jedyniez rodzicem
lub opiekunemprawnym. Osoby
między 14. a18. rokiemmuszą po
siadać podpisaną zgodę rodzica
lub opiekuna.Otwarcie bramo
godz.19, rozpoczęciekoncertu o
godz. 20.30. Wstęp wolny, (DMK)

Ustka
Wyszczekarigodz. 16.17.45;Zima wojna,
godz. 19.15;Czuwaj!, godz.20.45

W niedzielę w Słupsku usłyszymy zespoły folklorystyczne

Słupsk

We wtorek ogodz.19 w teatrze
Rondo zobaczyć będziemożna
premierę spektaklu„Żony Lota
- wypędzenieŻydów z Polski".
Przedstawienie obywatelskiezre
alizowane zostało wramach pro
jektu UtratyMarcowe -16.Dni
Kultury Żydowskiej w50.
rocznicę Marca'68.
Scenariusz ireżyseria: Stanisław
Miedziewski, muzyka:Tomasz
Giczewski iPatryk Skarbek-Tłuchowski, scenografia:Jacek
Szuba, choreografia:Gabriela
Keller-Janus. Bezpłatne wej
ściówki są do odebrania w teatrze
Rondo przy ul. Niedziałkowskiego
5.(DMK)

W środę ogodz.17 w Miejskiej
Bibliotece Publicznejodbędzie się
spotkanie „Przemoc wBiblii". Czy
w biblijnychopisach spisków,in
tryg, zabójstw,krwawych wojen
i rzeziczłowiek wierzący może
znaleźć dla siebienatchnienie?
Wielu gorszysię okrucieństwem
zawartym w Biblii. Wieluoskarża
religie o przemoc. Naten temat
mówił będzie ks. prof.Janusz
Lemański. Wstęp wolny, (DMK)

Biblia przemocy

Ustka

Teatr przy kawie

W sobotę ogodz.11 w DomuKul
tury w Ustceobędzie siękolejne
spotkanie zcyklu „Teatrprzy ka

wie". Zmieszkańcami spotka się
Monika Janik,aktorka słupskiego
Nowego Teatru.Każdy chętny
będzie mógł wziąćudział
w otwartej próbie czytaneji wcie
lić się wjedną z postaci. Wstęp
wolny, (DMK)

Słupsk

Biblioteka planszówek

W poniedziałek ogodz.16 w Miej
skiej BiblioteceKultury gracze
będą mogli wziąć udziałwspotkaniu zcyklu „Niechplansze pójdą
w ruch".Miłośnicy planszówek
w różnym wiekubędą mieli do
dyspozycji gryedukacyjne, strate
giczne, przygodowe.Można przy
chodzić z własnymigrami. Wstęp
wolny, (DMK)

Czwartek 14.06.2018!
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KOMUNIKACJA
Słupsk: PKP 118000:2219436; PKS5984242
56; dyżurny ruchu59 8437110; MZK5984893
06; Lębork:PKS 59 8621972; MZK598621451;
Bytów: PKS 59 82222 38; Człuchów:PKS 59 834
2213; Miastko:PKS 59 8572149.

DYŻURY APTEK
Słupsk
Dom Leków,ul. Tuwima 4,tel.598424957

Ustka
Jantar, ul.Grunwaldzka 27a.tel.59 8144672
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Gemini, ul.Staromiejska 17, tel.598412273
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USŁUGI MEDYCZNE
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Słupsk:
Wojewódzki Szpital Specjalistycznyim. Janu
sza Korczaka, ul.Hubalczykówl, informacjate

lefoniczna 59846 0100;

Warszawa
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24°
24°
24°
25°
24°
24°
25°

Karpacz

23°

Gdańsk
Kraków
Lublin

Olsztyn
Poznań
Toruń
Wrocław

V kierunek i prędkość wiatru Ustrzyki Dolne

ciśnienie i tendencja

Oberiand, ul.Długosza 29, tel.598341752

$0 OT)

mżawka
ciągy śnieg z deszczem

Człuchów
Lębork

0

mgła

17.15,20

Rodzinna, ul.Wybickiego 30, teł.59 8578725

2-3
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NEBESKALMA
Ogólnpolskie Pogotowie dlaOfiar Przemocy
wRodzinie, tel. 59 8480111.801120002;

Słupsk:
PoScja997;ul. Reymonta,tel.598480645;
Pogotowie Ratiricowe999;
Straż MKpka986;598433217;

Urząd Cekiy-587740830;

Zakopane

23°
16°

23°
24°
24°
25°
25° +»
25° iii
25° .&
26°

23T

21°

15°

Pogotowie Energetyczne991
Pogotowie Gazownicze992:
Pogotowie Gepłownkze 993;

StrażMfejska alarm986: Ustka 5981467
61697696498; Bytów 598222569:

Han Soło. Gwiezdne wojny-historie,godz

Miastko

Pogoda dla Polski

Nad Pomorze dociera
cieplejsze powietrze
°Ustka
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Lębork
17
20
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Fregata

Centrum Zdrowia, ul.ks. BemardaSychty3,tel.
598226645

Stan morza (Bft)
Siła wiatru (Bft)
Kierunek wiatru

WAŻNE

Pogotowie Wodno-Kanaizacyjne994;

Lębork

Bytów

Krzysztof
Ścibor
Biuro Calvus.

598345309.

Straż Pożarna998:

Pogoda dla Pomorza

:

Avengers: wojna bezpanic,godz. 10;Deadpool 2.godz. 20.50; Jurassic Worid:upadłe kró
lestwo. 2Ddubbing godz.11.13.45,17.30.2D na
pisy godz. 14.45,19.15,20.15.3Ddubbing godz.
12.16.30,3D napisy godz. 22; Pozycja obowiąz
kowa, godz.21.35; Przebudzeniedusz, godz.
16.30; Zhimawojragodz.15.15,17.20.1930.
2135; BelaiSebastian, godz.10.25,14.20; Fu
trzaki ruszają na ratunek, godz.10.10,1230;
Han SdaGwiezdne wojny-łistoriftgodz.
12.50,18.45,- Kaczkizgęsiejpaczki, godz.10.40,
13.05; Wyszczekani,godz. 9.12.14.20,1630,
18.40

Człuchów:

Straż Grama598485997;

POGODA

i

KINA
Słupsk

Nasze najtepszewesełe, godz.15.45; Zimna
wojna, godz.18; Madehltaiy,godz. 20

Słupsk

Obywatelska premiera

Quebonafide na dachu

r

INFORMATOR

Ustka:

KULTURA
Nowy Teatr, ul.Lutosławskiego 1,teł. 5984670

00;
Filharmonia Sinfonia Baltica,ul. JanaPawła II3,
tel.59 8423839;
Teatr Tęcza, ul.Waryńskiego 2,tel. 59 84239 35;
Teatr Rondo,ul. Niedziałkowskiego 5a,tel. 59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury,ul. Braci Gierymskich1,
tel. 59 8456441;
Emcek, al.3 Mąa 22,tel. 598431130;
Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka!tel.
598405838.

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla, ul.Armii Krajową 15, tel.598428196.601
928600 - całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502525005 lub
598411315, ul.Kaszubska 3 A.Winda ibalda
chim przygrobie; Hades.uL Kopernika 5,
całodobowo: teł.598429891.601663796.
Winda ibaldachim przygrobie.
Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1.
(całodobowo),teł.59 842 8495,604434441.
Winda ibaldachim przy grobie.

PORADNICTWO
Biuro Porad Obywatelskich- ul.Niedziałkow
skiego 6,czynne: poniedziałek.-czwartek
wgodz.10-14;
Bliżej Prawa -bezpłatne porady prawneioby
watelskie, ul.Jana Pawła II(7 piętro,pok.
718.719) czynne: poniedz.-środagodz. 8-16,
czwartek godz.10-18,
Telefon zaufania Tama -598414046,czynny:
poniedziałek - piątek wgodz.16-20;
Alkoholowy telefon zaufania Krokus- czynny
codziennie17-22,59 8414605.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Mickie
wicza 12 tel. 5981469 68;Poradnia Zdrowia

ftMA

P0Z, ul. Kopernika 18.tel. 59 8146011; Pogoto
wie Ratunkowe - 59 81470 09;

Lębork:
Szpitalny Oddział Ratunkowy59 86330 00;
Szpital, ul.Węgrzynowicza 13,5986352 02;

Bytów:
Szpital, ul.Lęborska 13, tel.59822 85 00;

Dział PomocyDoraźnej Miastko,tel. 59857 09
00;

TAXI

\j^O

598422700

607 271717
NAJTAŃSZE TAXłW SŁUPSKU

Czwartek, 14.06.2018

Witani chlebem i solą. Polacy
mogą czuć się jak w domu
karzami w kolorach rosyjskiej
flagi (są też postacie z... zimo
Tomasz Biliński.
wych
igrzysk w 2014). Ale łatwo
S. Stachura
się korkuje. Z trudem radziła
sport@gazeta.wroc.pl
sobie nawet policyjna eskorta.
Mimo opóźnienia, drużyna
PSBcanażna kadraI*olski wyszła z autokaru uśmiech
nięta. Czekaćnanią było warto,
Cierpliwość. To jedna z cech, 0 czym przekonał się Rafał,
jaka musiała wyróżniać kibi który od urodzenia mieszka
ców reprezentacji Polski i jej pił w Niemczech. Jest jednym
karzy, kiedy ci przylecieli z dwóch Polaków w czterooso
do Soczi. Zresztą powylądowa bowej paczce, która jeździ
niu mogli być nieco zaskoczeni, na turnieje i mecze Biało-Czerbo na lotnisku zbyt wielu ele wonych. Pozostali to Rosjanin
mentów zapowiadających mi 1 Niemiec. Ale głupich żartów
strzostwa świata nie ma. Wię sobie nieopowiadają.
cej jest ich zato na trzydziesto- Wylosowaliśmy bilety
kilometrowej drodzedo hotelu na piątkowy mecz Hiszpanii
Hyatt Regency, jedynego na z Portugalią i Belgii z Panamą.
prawdę pięciogwiazdkowego Oba są w Soczi, dlategotu jeste
lokum nad Morzem Czarnym.
śmy. Oczywiście gdy usłyszeli
- Szybciej! Kiedy oni przy śmy, że Polacy mają tu swoją
jadą, nie zdążymy na trening bazę, obowiązkowo musieli
waszej drużyny - nerwowo śmy ich przywitać! - opowiada
podskakuje mniej więcej 15- Rafał, który wołaniem zachęcił
letni Wadim. Razem z kolegą
do zatrzymania się Łukasza
urwali się z dwóch ostatni lek Piszczka. Dał mu do podpisania
spodenki piłkarskie. Te pozo
cji.
- Obok Rosji Polska jest stały jednak białe, bo flamaster
jedną z drużyn, którym kibicu okazał się wypisany.
jemy. Komu jeszcze? Brazylii
Ekipę Adama Nawałki przy
z Neymarem! Wy macie wielu witał też(a właściwie rozbawi)
fajnych piłkarzy. (Robert) Le regionalny zespół. Śpiewał,
wandowski,
(Łukasz) tańczył, podał tacę z chlebem
Fabiański, (Łukasz) Piszczek, i solą.Na kawałek chleba skusił
(Grzegorz) Krychowiak, (Kamil) się nawet Robert Lewandow
Glik...
ski. Nadłuższą zabawę nie było
Wiecie okontuzji Glika?- py czasu, bo przez opóźnienia ka
tamy. - Niet! Ale przyleciał? - dra już pierwszego dnia miała
robi wielkie oczy tubylec. - Tak napięty terminarz. W środę za
czy inaczej, trzymamy za was planowana była przecież
kciuki. Myślę, że wyjdziecie pierwsza konferencja w czar
z grupy.
nomorskim kurorcie i trening
Oby to poszło Biało-Czerwo- na obiektach Sputnika.
nym sprawniej, niż przyjazd
Konferencja zaczęła się już
do hotelu.Opóźnienia to jedno, punktualnie, bo trener Adam
drugie to korki.Dwupasmowa Nawałka w takich sprawach
nadmorska droga z lotniska jest perfekcyjny do bólu.Na po
do centrummiasta możeimpo czątku wyjaśnił na początku, że
nować. Jest równa, zadbana, kontuzja stawuskokowego Ra
z pięknym widokiem, do tego fała Kurzawy nie jest groźna
przyozdobiona neonami z pił i za trzy dni powinien już treno

Piłkarska reprezentacja Polski, na czele z jej kapitanem Robertem Lewandowskim,
w pięciogwiazdkowym hotelu Hyatt w Soczi witana była chlebem i solą
wać z pełną parą. -Urazu naba
wił się na treningu dzień
przed meczem z Litwą,ale nie
jest topoważne - przyznał. Po
dobnie jak kapitan kadry Ro
bert Lewandowski i Łukasz
Piszczek wkroczył na konferen
cję w dobrym humorze. Także
dlatego, żemógł ostatecznie za
brać doSoczi Kamila Glika.

Kamil Glik to
odpowiedzialny facet
i jeśli powie, że może
grać. to będzie gotowy
na IOO procent
Łukasz Piszczek,obrońca

- Kamil przez najbliższedni
będzie bardzociężko trenował.
Już
przed
śniadaniem,
na czczo. Ale nie ma innego
wyjścia. Jego dzień będzie tak
intensywny, że o godzinie 22
będzie już pewnie w łóżku. Li
czę, że za sześć dni będzie tre
nował z drużyną - cieszy się
Nawałka, bo bardzo liczy, że
walczący z kontuzją barku
środkowy obrońcareprezenta
cji zagra na mundialu i pomoże
drużynie.
Liczą też na to koledzy z ze
społu.
- Miałem podobną kontuzję
przed ćwierćfinałem Ligi Mi
strzów, więc wiem, jak to jest,
choć przypadek Kamila jest po
ważniejszy. Znającgo, wiem, że

Nasza forma fizyczna była już lepsza niż w meczu
z Chile, ale eksplozja ma przyjść dopiero w Rosji
PHkanożna

Michał Skiba

sport@gazeta.wroc.pl

Z Litwą znowu mogliśmy po
grać w różnych ustawieniach.

Dobrze, że taki sparingmiał
miejsce -mówi Bartosz

Bereszyński, obrońca repre
zentacji Polski.
Nogi podczas meczu z Li
twą były już dużolżejsze

w porównaniu do piątko-

W meczu z Litwą na pew
no wyglądaliśmy lepiej fi
zycznie niż w spotkaniu
z Chile, a szczyt tej formy ma
przyjść przecież na mecz
z Senegalem. Wierzę, że for
ma fizyczna przyjdzie w naj
ważniejszym momencie.
W meczu z Litwinami wszyst
ko wyglądało fajnie, strzelili
śmy cztery gole i kreowali
śmy następne sytuacje. O to
chodzi. Wszyscy zakończyli
śmy mecz bez problemów ze
zdrowiem, a to duży plus.

19

" Mundial 2018

Głos Dziennik Pomorza

„Rzucano" Panem poboi
sku w tym meczu, gdzie
grało się lepiej?

To prawda, w pierwszej

połowie grałem na prawym
wahadle, w drugiej byłem już

i forma eksploduje w meczu
z Senegalem.

Litwini zaskoczyli was swo
im słabym występem?

nie, większość chłopaków
może chyba powiedzieć to sa

Wiadomo, że nie był to ta
ki wymagający przeciwnik
jak Chile, że to też zdecydo
wanie nie jest uczestnik ta
kich imprez jak mundial. Li
twini na pewno nie odstawia
li nogi i robili wszystko, co
mogli, aby przegrać jak najni

żości jeszcze się w nas pojawi

rywal z najwyższej półki, ale

na lewej stronie obrony.

W obu przypadkach trzeba
było dużo pobiegać, ale ja to

przecież bardzo lubię. W me
czu czułem się dobrze fizycz
mo. Wierzę, że więcej świe

żej. To prawda, że nie był to

będzie robił wszystko, by być
jak najszybciej gotowym na100
procent - twierdzi Lewandow
ski. - Kamil to odpowiedzialny
facet, będzie szczery i jeśli po
wie, że może grać, to będzie
na 100 procent gotowy - przy
znał Piszczek, który chciałby
mieć obok w defensywieGlika,
z którym współpracuje mu się
na boisku bardzo dobrze.
Lewandowski nie chciał
składać deklaracji codo wyniku
na mundialu. - Wiadomo,że
chcemy grać tak,by cały naród
był z nas dumny. Skupiać bę
dziemy się na każdym meczu
i będziemy oczywiście chcieli
go wygrywać - stwierdził.
Dziś o 17.00 mecz otwarcia
Rosja - Arabia Saudyjska. ©®
był to rywal, który wymagał
od nas biegania i operowania
piłką. To było najistotniejsze:
całe spotkanie wybiegaliśmy
i obyło się bez kontuzji.

Tomasz Biliński
sport@gazeta.wroc.pl

NIC NIE WIEMY,
ALE POMOŻEMY

J

FocztóakazSocsi
akie to będą mistrzostwa
świata? - to jedno z częś
ciej powtarzających się
pytań dowładz PZPN.
Zwykle odpowiedzi
można podsumowaćzdaniem,
które zresztą wielokrotnie
padło: „Rosję cechujeimprowi
zacja, a nieorganizacja". I wy
starczyło kilkagodzin wSoczi,
by sięo tymprzekonać.
O tym, że bagaże mogą się
zapodziać podczas podróży
lotniczych, wiadomo mniej
więcej, odkąd zaczęli z nich ko
rzystać podróżujący.Tym ra
zem padło na wszystkie osoby
lecące z przesiadką w Mos
kwie, a wpadkę zaliczyła naj
większa lilia lotnicza w Rosji.
Ponoć w stolicy padł system
odpowiadający za tranzyt
i wszyscy, którzy przylecieli
do Soczi,nie mieli na co czekać
przy taśmie. Rosjanin, który
jest w grupiedziennikarzy
z Polski, szybko skwitowałtłu
maczenie pani w okienku:
„Nie wierzyłbym im".
Identyczne problemy
mieli kibice i dziennikarze z in
nych zakątków świata.Kiedy
będą mieli bagaże do dyspozy
cji? Możedziś, może jutro,mo
że za dwa tygodnie? Ot, taki
los. Telefon z numerem info
linii tylko wibruje na biurku.
Jak będą, toktoś przywiezie.
Postać „ktosia"też jest
ciekawa. Po zamknięciu wypo
życzalni samochodów szef nie
wzruszył ramionami.„Natalia,
Natalia!" - wydarł się do córki.
I ta odwiozła, gdzie trzeba,
zmęczonych kibiców. To tak
jak nas wSoczi, gdzie trafili
śmy na wolontariuszy, którzy
w większości spraw nie potra
fili pomóc. Ale wystarczyło kil
ka chwil rozmowy,do tego kil
kanaście wykonanych telefo
nów i...można było skorzystać
z windy na trybuny. ©®

LOTTO
ŚRODA.13.06

MULTI MUŁU - GODZ.14

Goście gralibardzo agre

13.16.17.20.22,23,24,25,30.34,
53,62,67,68,69,72.73.75,76,
77 plus 34

Dwa lata temu, gdy grali

1,2,4,8,10.11,14.16.17,18.22.24

sywnie przez cały mecz.

śmy z nimi ostatni sparing

przed Euro 2016, to również
grali bardzo ostro. Ale to jest

piłka nożna, nikt nie odstawi

w jakimś meczu nogi, bo
przeciwnik jedzie na mistrzo

stwa świata. Sam się o tym
dobitnie przekonałem, uwa
żam, że za faul na mnie

Darvydas Śernas powinien
dostać kartkę. My również nie
nie odstawialiśmy nogi. ©©

KASKADA

WTOREK,12.06

MULTI MULTI -GODZ. 22

2,7,17,21,22,23,27.34,35,39,
40.41.47,48,49,52,54,57.61.
64 plus54
KASKADA

2,3,4,10,14,15.17,18.19,21,23,24

EKSTRA PENSJA 2,15,19,20,29+3

MINI LOTTO 15,18, 25. 27, 41

LOTT013,15.19.30.38.43
LOTTO PLUS1,4,16,21,27,43
(STEN)
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Sport

Glos Dziennik Pomorza
Czwartek, 14.06.2018

Bytowskiej drużynie udało się
zachować miejsce w Nice I lidze
v

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@gp24.pl

Agnieszka Rutkowska jest sportową wizytówką Słupska

Reprezentowanie
Polski jest zaszczytem
Krzysztof Niekrasz
krzy5ztof.niekraszt@polskapress.pl

17 -letnia Agnieszka
Rutkowska ze Skalana Słupsk
uczestniczyć będzie w pływa
ckich mistrzostwach Europy
juniorek. To bardzo duże wy
różnienie dla słupszczanki.
Znasząkadrowiczką rozma
wialiśmy w trakcie przygoto
wań do europejskiego czempionatu.
Od ilu lat uprawiasz pływa
nie ijakie korzyści masz
z tego?

Naukę pływania zaczęłam
w wieku dwunastu lat, w pią
tej klasie podstawówki. Do
Skalara Słupsk trafiłam, gdy
miałam czternaście lat. Każdy
sport uczy dyscypliny, plano
wania oraz dojrzałości. Po
nadto każdy start niesie do
świadczenie, z którego moż
na wyciągać wnioski na
przyszłość. Jest to bardzo
cenne, czego nie mogłabym
doświadczyć, nie pływając.

Jak układa się współpraca
ze szkoleniowcem Dariu
szem Grondziewskim?

Znamy się z trenerem już
bardzo dobrze, mogę mu po
wiedzieć o wszystkim. Jest
dla mnie jak drugi ojciec,
przyjaciel i trener w jednym.

Ile razy trenujesz w tygod
niu ijak przedstawia się
twój trening?

Trenuję dziesięć-jedenaście razy w wodzie plus do
datkowo dwukrotnie ćwiczę
na lądzie.

Co przyniosło tobie najwię
cej satysfakcji w mistrzo
stwach Polski młodzieżow
ców i seniorów w Łodzi?

Na pewno najważniejsze
dla mnie było wypełnienie
minimum na juniorskie mi
strzostwa Europy, a to udało
mi się już za pierwszym ra
zem w wyścigu na 400 me
trów stylem zmiennym. Wiel
ką radość miałam jednak ze
zdobycia brązowego medalu

na 200 metrów stylem kla
sycznym.

Czym dla ciebie jest powo
łanie do reprezentacji Pol
ski na mistrzostwa Europy
juniorek w Helsinkach?

Do zrobienia minimum
podchodziłam już trzy razy
i w końcu za ostatnim razem
się udało. Jestem bardzo za
dowolona. Reprezentowanie
barw narodowych jest dla
mnie wielkim zaszczytem.

Gdzie będziesz się przygo
towywała do tej imprezy?

Obecnie jestem w Ostro
wcu Świętokrzyskim. W tym
mieście trenować będę do
piątku (15 czerwca - dop.
red.). Następnie od piątkowe
go popołudnia aż do końca
tego miesiąca formę będę
szlifować w Łodzi, l lipca za
planowany jest odlot do Hel
sinek.

Jak oceniasz swoje szanse
w rywalizacji z europejski
mi rówieśniczkami?

Na pewno łatwo nie bę
dzie, ale zrobię wszystko, aby
wypaść jak najlepiej.
Czy trudne jest pogodzenie

sportu z nauką?

Chodzę do IV Liceum
Ogólnokształcącego w Słup
sku. Można pogodzić upra
wianie sportu z nauką. To
wymaga wielu wyrzeczeń.
Przy pomocy wychowawczy
ni oraz nauczycieli jest to jed
nak możliwe.

Inne najważniejsze dla cie
bie zawody w 2018 roku.
oprócz ME?

Czeka mnie jeszcze start
w XXIV Ogólnopolskiej Olim
piadzie Młodzieży, która od
będzie się od 20 do 22 lipca
w Gliwicach.

Jaki jest najważniejszy cel?

Dobrze pływać i zdoby
wać medale w kraju i poza je
go granicami. Chcę też popra
wiać rekordy życiowe. Z pły
waniem wiążę przyszłość.
Oby tylko zdrowie dopisało.

21 maja media obieca infor
macja, że główny sponsor
Drutex wycofał sięzdalszego
wspierania finansowego
bytowskiego pierwszoligow
ca. czyliDruteksu-Bytovii.
Czarne chmury wisiały nad
bytowską drużyną. Mówiono
nawet o wycofaniu jejz rywali
zacji na zapleczu ekstraklasy.
Po wielkiej mobilizacji udało
się zgromadzić pieniądze na
dalsze granie Bytowi (już bez
członu Drutex) w rozgrywkach
Nice I ligi.Bytowianie zakoń
czyli sezon2017/2018na trzy
nastym, czylibezpiecznym
miejscu w tabeli. Oto krótkie
podsumowanie tega co wyda
rzyło się w zakończonej batalii
pierwszoligowej.

1

Piłkarska drużyna z Bytowa (czerwone stroje) nadalgrać będzie w Nice I lidze. To jużbędzie jej piąty sezon

Dorobek bytowskiego
Druteksu-Bytovii to:
40 punktów CIO zwy
cięstw. IOremisów.
14 porażek). Bramki
Piłkarski sezon 2017/2018
w Nice I lidze został zakoń 36-45 (u siebie 23-20.
czony. Do Lotto Ekstraklasy na wyjazdach 13-25).
awansowały dwa zespoły. To
Miedź Legnica (pierwsze miej
sce, 63 punkty, bilans bram
kowy 53-27, legniczanie mogą
się pochwalić najskuteczniej
szym atakiem i najlepszą de
fensywą) i Zagłębie Sosnowiec
(druga lokata,58 punktów,46-32, sosnowiczanie zanotowali
największą liczbę zwycięstw
u siebie - na stadionie Ludo
wym w Sosnowcu kibice byli
świadkami jedenastu wygra-

nych meczów). Historyczne
trzecie miejsce wywalczyła
Chojniczanka Chojnice,ale jest
niedosyt. Dlaczego? Bo zimą
chojniczanie spoglądali na po
zostałe drużyny z fotela lidera.
Wiosenne wyjazdy były piętą
achillesową ekipy Krzysztofa
Brede. Z wszystkichbeniaminków najkorzystniej wypadłRa
ków Częstochowa,który upla

sował sięna siódmej pozycji (51
punktów). Rozczarowanie jest
w Katowicach. GKS w pewnym
momencie w trakcie wiosen
nych meczów znajdował się
tuż za Miedzią na miejscu pre
miowanym awansem. Jednak
na przełomie kwietnia i maja
katowicka drużyna straciła
wiele punktów z dołem tabeli,
przegrywając m.in. z Puszczą
Niepołomice, Stomilem Ol
sztyn, chorzowskim Ruchem
i definitywnie straciła szansę
na powrót do grona ekstra
klasy. Zawiodła też Odra
Opole, która była rewelacją je
sieni i rok 2017 kończyła jako
wicelider ze stratą jednego
oczka do liderującej wówczas
Chojniczanki. Tym razem
Drutex-Bytovia nie musiał
mieć dodatkowych spotkań

0 utrzymanie. Ekipa Adriana
Stawskiego byt zapewniła so
bie dwie kolejki przed końcem
rozgrywek. Ciężar zdobywania
bramek wziął na siebie Janusz
Surdykowski (10 goli). Do Et ligi
spadły trzy drużyny: Ruch
Chorzów (27 punktów, najwię
cej, bo 19 porażek, najsłabsza
obrona, gdyż straciła 58 goli),
Olimpia Grudziądz (31 punk
tów, najmniej strzelonych goli
- 24 i zaledwie 7 zwycięstw)
1 Górnik Łęczna (35 punktów,
górnicy wygrali tylko 1 mecz
na wyjeździe). Pogoń Siedlce
(piętnaste miejsce) musi po
walczyć o utrzymanie w barażach z Garbarnią Kraków. Do
grona pierwszoligowców dołą
czyli: GKS 1962 Jastrzębie-Zdrój, ŁKS Łódź i Warta Po
znań. ©®

Jesteś młodym piłkarzem?
Dołącz do Akademii Gryfa
PiOuM nożna
Jarosław Stencel
jaroslaw.stencel@polskapress.pl

W najbliższą sobotę.16 czerw
ca o godz. 13.00 na stadionie
650-lecia odbędzie się pierw
szy otwarty trening Akademii
Piłkarskiej Energa Gryf Słupsk
S.A. dla nowych kandydatów
chętnych do uczęszczania
na treningi w Akademii.
Otwarty treningorganizowany
jest przez Akademię Piłkarską
Energa Gryf SłupskS.A. przede
wszystkim z myślą o dzieciach,
które chciałyby rozpocząć tre
ningi piłkarskie. Na dzieci z ro
czników 2005-2013czekają do
świadczeni trenerzy z przygo
towanym programem trenin
gowym. W trakcie zajęć kandy
daci do Akademii będą oce
niani pod względem kilku kry
teriów. Po zajęciach trenerzy

ag
będą rozmawiać z rodzicami
oraz młodymi zawodnikami.
- Otwarty trening w sobotę or
ganizujemy zarównodla dzieci,
które już wcześniej trenowały
w innych szkółkach, jak i dla
dzieci, które jeszcze nie miały
okazji uczestniczyć w zorgani
zowanych treningach. W so
botę, 16 czerwca zapraszamy
na stadion 650-lecia wszystkie
dzieci z roczników 2005-2013,
które chciałyby rozpocząć tre
ningi piłkarskie - mówi Robert
Chuchla, koordynator Akade
mii Piłkarskiej Energa Gryf
Słupsk S.A. Udział w zajęciach
jest całkowicie darmowy
i otwarty.Każde dziecko,które
dołączy do zajęć w sobotę na
stadionie 650-lecia, dostanie
taką samą szansęudziału w tre
ningu. Sponsorem głównym
Akademii Piłkarskiej Energa
Gryf Słupsk S.A. jest Grupa
Energa. ©®

Pfywame

Wiktoria
I
Wiktoria Palicka
zwyciężyła w Gorzowie

W Gorzowie w Międzywoje
wódzkich Drużynowych
Mistrzostwach Młodzików13-letnich na starciepojawiło się
350 zawodników z 45 klubów.
Skalar Słupsk reprezentowała
pięcioosobowa grupa (Wiktoria
Palicka, Amelia Bałoban, Julia
Leszkiewicz, Karolina
Suchańska, Dawid Plaga).
Najlepiej spisała się Wiktoria
Palicka. W konkurencji 200 m

stylem grzbietowym(2.22,63)
wygrała zmagania w Gorzowie
Wielkopolskim, a w skali całego
kraju dałojej to III miejsce wśród
13-latek. Wiktoria startowała
jeszcze w konkuren
cji 100 m stylemgrzbietowym,
zajmując II miejsce z czasem
1.06,37. - Nie ukrywam,że
liczyłem na sukces Wiktorii.
Bardzo dobrze przepracowała
cały sezon iten wynik jest dla
niej nagrodą za ciężką pracę
- mówi trener MaciejKowalew
ski. JAROSŁAW STENCEL

