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Pożyczka na święta - jak
odstąpić od kredytu - str. 8

Gdzie szukać
Twojego „Głosu
Pomorza"?
Sprawdź punkty
sprzedaży!
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STRONA 12

Stanisław Gawłowski
już bez immunitetu.
Wkrótce usłyszy
nowe zarzuty

Wtorek 4 grudnia 2018

STRONA 3

W Słupsku także trwa akcja „Szczepimy, bo myślimy"

Nie zaszczepisz
dziecka, nie przejmą
go do przedszkola

Bulwersujący
proces

Magdalena Olechnowicz
magdalen3.oledinowia@pol5kapress.pl

Wkrótce zapadnie wyrok
za znęcanie się naddziećmi
i usiłowanie zabójstwa
STRONA3

Od jutra zamknięty będzie fragment ulicy
Łady-Cybulskiego w Słupsku STRONA 5
Pił spirytus, zapalił
papierosa i zajął się
ogniem. Poparzony
66-latek trafił do
szpitala w Gryficach
STRONA 4

Słupsk
W całym krajutrwa zbiórka podpi
sów pod projektem ustawy,by
do żłobków iprzedszkoli przyjmo
wać tytko zaszczepione dzieci.Do ak
cji możeprzyłączyć się każdy. W
Słupsku podpisy zbieranesą w sie
dzibie słupskiej delegatury Okręgo
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Ruch antyszczepionkowy,który nasilił
się w ostatnich latach,neguje zasadność
wielu szczepień obowiązkowych.W tej
sytuacji rozpoczęto akcję pod nazwą
„Szczepimy, bo myślimy". Autorami
projektu ustawy „O zmianie ustawy
Prawo oświatowe oraz niektórych in
nych ustaw"są Robert Wagner iMarcin
Kostka. Ideą jest wprowadzenie kryte
rium dla rodziców ubiegających się
o miejsce w przedszkolu dla swojego
dziecka lub dzieci,którym byłaby ko
nieczność przedłożeniazaświadczenia
o wykonaniu obowiązkowych szcze
pień ochronnych, ewentualnie za
świadczenia potwierdzającego prze
ciwwskazania do przeprowadzenia

Czwarta rewolucja dzieje się.
O prawie600tys.zł wzrośnie
budżet obywatelski w Słupsku
na przyszły rok. Wejdą do niego
trzy nowe zadania STRONA 4

Autorzy projektu ustawy chcą, aby przy ubieganiu się o miejsce w przed
szkolu rodzice musieli przedstawić zaświadczenie o zaszczepieniu dziecka
szczepień. -Środowiska antyszczepionkowe skuteczniewywołują i wykorzy
stują lęki przed jedną znajlepiej spraw
dzonych i skutecznych procedur me
dycznych, jaką są szczepienia - mówi
Konrad Kiersnowski, przewodniczący
słupskiej delegatury Okręgowej Izby
Lekarskiej w Gdańsku. - Zabobony
i kłamstwacoraz częściejstają się przy
czyną tego, że rodzice unikają szczepie
nia swoich dzieci, czym narażają ich
zdrowie i życie, a także wywołują zagrożeniepowrotunadużąskalęchorób,
które udałosię niemal całkiem zlikwi

dować. Myślę tum.in. oodrze. Ostatnie
przypadki
zachorowań
na
odrę wkraju pokazują,że ryzyko zacho
rowania jest realne, jeśli nie zaszcze
pimy dziecka - mówi dr Kiersnowski.
Obecnie samorządynie mają moż
liwości stosowania kryterium dopeł
nienia obowiązku szczepień jako wa
runku przyjęcia dziecka do żłobka lub
przedszkola. Celem projektu jest
wprowadzenie takiejmożliwości. By
łoby to kryterium dodatkowe - obok
innych, jalde są już stosowane.

JAK POPRZEĆ AKCJĘ?STR.2

KOMUNIKAT
„Wodociągi Słupsk" informują mieszkańców

Osiedla Niepodległości w Słupsku, że w dniach 5-7 grudnia
w związku z przebudową szczególnie istotnej dla rozwoju miasta magistrali wodociągowej

w ulicy Legionów Polskich, w godzinach porannych i wieczornych na wyższych kondygna
cjach budynków wielorodzinnych wystąpią krótkotrwałe przerwy w dostawie wody, spadki jej
ciśnienia oraz zmętnienie wody związkami żelaza i manganu.

Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy!
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Uwaga: jutro przeważnie słonecznie, potem deszczowo

Anna Czemy-Marecka
anna.marecka@pol5kapress.pl
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OGON NIE MOŻE
KRĘCIĆ PSEM,
BO GŁOWA BŁĄDZI
Od redaktora

G

dzie ogon rządzi, tam
głowa błądzi
-powiada polskie
przysłowie. Inne, po
krewne, mówio ogo
nie, który kręci psem. Takie
mam skojarzenie, gdy pojawia
się po raz kolejny temat obo
wiązkowych szczepień prze
ciwko groźnym chorobom za
kaźnym. Ten„ogon" to ruch
antyszczepionkowy. Ułamek
społeczeństwa, któregool
brzymia większość uznaje
obowiązek szczepień i szczepi
dzieci. Ułamek,ale jakże
głośny i prowadzący agre
sywną propagandę w me

diach społecznościowych.
Zwłaszcza od czasu, gdy pod
obrady Sejmu trafił wniosek
o wprowadzenie dobrowol
ności szczepień zamiast ich
obowiązkowości.
Antyszczepionkowcy
przywołują w tej medialnej
dyskusji masę ciężkich do
zweryfikowania przez laika
argumentów - ich zdaniem
medycznych. Dlaczego więc
olbrzymia większość lekarzy
na całym świecie zachęca
do szczepień? Jeżeli wierzyć
antyszczepionkowcom, ule
gają oni z jakichś względów
koncernom farmaceutycz
nym. Do tych mam raczej
ograniczone zaufanie, ale
do medycyny i lekarzy już nie
- ufam, że wiedzą, co robią,
optując za szczepieniami. Hi
storia eliminowania wielu pa
skudnych chorób dzięki
szczepionkom do mnie także
przemawia. Niektóre, jak
odra, wracają. Szczepień trze
ba moim zdaniem bronić.
0 tym piszemy na stronie l
1 obok. ©®

Głos Dziennik Pomorza
Wtorek, 4.12.2018

Jesteś za szczepieniami,
podpisz się pod ustawą
Rozmowa
O akcji „Szczepimy,bo myśli
my*' rozmawiamy z Konradem
Kiersnowskim. wiceprezesem
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku oraz przewodni
czącym słupskiej delegatury
Okręgowej Izby Lekarskiej.
W całym kraju trwa akcja
„Szczepimy, bomyślimy".
Włączył się także Słupsk.
Jaki jestjej cel?
Akcja przebiega pod ha
słem „Szczepimy, bo myśli
my". Chodzi o poparcie oby
watelskiej inicjatywy ustawo
dawczej, która ma celu po
parcie obowiązkowych szcze
pień dzieci.
Szczepienia w Polsce są
obowiązkowe, alez egzek
wowaniem tego obowiąz
kujest coraz trudniej. Ro
dzice. którzy nieszczepią
dzieci, za nic mają wezwa
nia do zaszczepienia wysy
łane przez wojewodę czy
nakładane grzywny.
Dlatego projekt zakłada, że
kryterium obowiązkowym

Spotkanie dla rodziców
i robienie stroików
świątecznych

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych Wiatraczek
zapraSza rodziców iopiekunów
dzieci niepełnosprawnych na
spotkanie grupy wsparcia.Odbę
dzie się dzisiaj(4 grudnia) w Słup
skim CentrumOrganizacji Poza
rządowych iEkonomii Społecznej
przy ul. Niedziałkowskiego6 (I
Rjętro, w budynkujest winda).
Fbczątek o godz.16. W programie
TTi.in. robienie stroikówświątecz
nych na kiermasz organizowany
przez stowarzyszenie, zktórego
dochód przeznaczony będzie
na działania statutowe, (MARA)

Ustka

Konsultacje społeczne
w sprawie budżetu
na przyszłyrok

Urząd Miasta w Ustce rozpoczął
konsultacje społeczne w sprawie
projektu budżetumiasta na 2019
rok. Od wczorajkażdy pełnoletni
mieszkaniec Ustki możewypełnić
formularz konsultacyjny do
stępny w ratuszu w BiurzeOb
sługi Urzędu.Formularz jestrów
nież dostępny w formie elektro
nicznej na stronieinternetowej
Ustki.12 grudnia w ratuszu w sali
nr101o godz.17 odbędziesię
otwarte spotkaniez mieszkań
cami, podczasktórego zostanie
omówiony projekt przyszłorocz
nego budżetu.(WF)

Konrad Kiersnowski jest
wiceprezesem Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku
przyjęcia kandydata do pub
licznego przedszkola, oddzia
łu przedszkolnego przy szko
le podstawowej lub publicz
nej innej formy wychowania
przedszkolnego ma być
przedłożenie zaświadczenia
potwierdzającego przebycie
obowiązkowych szczepień
ochronnych wynikających
z obowiązującego kalendarza
szczepień lub zaświadczenia
o przeciwwskazaniu do odby
cia takich szczepień wystawionegoprzez lekarza.
Jest to inicjatywa obywa
telska dwóch wrocławian.

Sukces

zbigniew.marecki@gp24.pl

Iwona Poźniak i Dariusz
Kloskowski. słupscy twórcy
ogółnowojewódzkiego pro
gramu matematycznychza
baw nawigacyjnych na mapie
morskiej, otrzymalinagrodę
w kategorii Pomorski Edu
kator Żeglarstwa Roku.

Łtóli

W tej samej kategorii za trud
wychowywania i edukowania
żeglarskiego dzieci i młodzieży
uhonorowano także Magda
lenę Radzką (Yacht and Fun
Mechelinki) orazSzkołę Żeglar
stwa Szekla w Gdańsku.
- Fajnie było usłyszeć, że
mój pomysł okazał się być
strzałem w dziesiątkę, i poka
zać, żeSłupsk też ma coś do po
wiedzenia, choćnie mamy do

/

v
\
/

/'

-

;

Podpisać pod projektem
usta wymogą się tylko le
karze?
Każdy może się podpisać.
Listy są w siedzibie słupskiej
delegatury Okręgowej Izby
Lekarskiej przy ul. Moniuszki
7/1. Cały projekt ustawy i li
sty, na których można się
podpisać, znajdziemy także
w internecie na stronie
www.oilgdansk.pl. Można je
wydrukować i przynieść
do słupskiej siedziby OIL.
Magdalena Olechnowicz
Cały projekt ustawy oraz listy,na których można się pod
pisać, są także na stronie www.szaepimytximyslimy.pl

Docenili słupskie
działania z zakresu
edukacji żeglarskiej
Zbigniew Marecki

Słupsk

ale poparły ją środowiska
lekarskie. Dlaczego?
Inicjatywę poparły wszys
tkie 24 izby lekarskie w kraju.
Wszyscy lekarze zdają sobie
sprawę, jakie zagrożenie nie
sie ze sobą zaprzestanie
szczepień dzieci przez rodzi
ców. To najskuteczniejsza
metoda zapobiegania wielu
chorobom zakaźnym. Dlatego
zachęcamy wszystkich leka
rzy, aby rozpropagowali tę ak
cję w swoich placówkach.

stępu domorza. Połączenie na
wigacji, geografiii matematyki
stanowi ciekawy pomysł dore
alizowania zajęć metodą pro
jektu w szkołach podstawo
wych i średnich. Sam pomysł
dzięki staraniom Ośrodka Do
skonalenia Nauczycieli, głów
nie Iwony Poźniak, dorósł
do rangi konkursu wojewódz
kiego. Pracuję już nad tym, aby
konkurs zrealizowaćw Słupsku
na szczeblu krajowym - mówi
komandor Kloskowski.
Nagrody KryształowyŻagiel
laureaci odebrali 30 listopada
w TeatrzeMuzycznym w Gdyni
w trakcie Pomorskiej Gali Że
glarskiej.
©®
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Na Czytelników czekamy
w redakcji .Głosu Pomorza"
; w Słupsku przy
i ti.Henryka Pobożnego 19
teł. 59 8488100

—
4 grudnia
iS20

Zatwierdzono przywilejtoruński,
którego głównympostanowie
niem było wprowadzenie przy
musu pańszczyzny w wysokości
jednego dnia w tygodniu, w miej
sce 2-4 dni wroku.

1326

Roman Dmowski utworzyłObóz
Wielkiej Polski.

1930

Upadłdrugi rząd Józefa Piłsud
skiego. Nowympremierem został
mianowany Walery Sławek.

1942

Powstała Rada Pomocy Żydom
„Żegota".

1962

We Wrocławiu rozpoczął siępro
ces sześciu sprawcównapadu
na bank w Wołowie.
2003

Śmigłowiec Mi-8 zpremierem
Leszkiem Milleremrozbiłsię
pod Piasecznem.Rannych zostało
14 spośród15 osób napokładzie.

2006

Ujawniono seksaferę wSamoo
bronie RP.

CYTATY ZTWITTERA

Dominika Wiełowieyska,
dziennikarka

- A co ksiądzarcybiskup powie
na temat filmu„Kler"? - zagadnął
ktoś niedawnoabp. Sławoja
Leszka Głódzia. - No,nie każdego
gra sam Janusz Gajos -odparł hie
rarcha. Anegdota zasłyszana
w Sopocie.

Tomasz Lis.dziernkarz

Pląsy państwa zPIS zdyrektorem
Rydzykiem ijego fanami wielu
uważa za ilustracjępaństwa wyzna
niowego. Ja widzęw tymtylko mie
szaninę czegoścojest bardziejpo
gaństwem niżchrześcijaństwem ze
złym gustem,wszystko pokro
pione wodą święconą przy akom
paniamencie brzękumonet.

USD
EUR
CHF
GBP

informuje, że:

- teren stanowiący własność Gminy Miasta
Ustka, części działek nr - 1560/124,1023/4,
1023/2 przy ul. Westerplatte w Ustce,
zabudowanych urządzeniami teletechnicznymi.

i

WALUTY Z Q3.12.2Q18!

Burmistrz Miasta Ustka
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ustka,
ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 3, został wywie
szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości,
położonych w Ustce, przeznaczonych do
wydzierżawienia:

JWJ

Szukasz pracy?
[WDDŻ NA GRATKA.PL|

Filmy, koncerty, spotkania autorskie z pisarkami i reżyserkami oraz przedstawienie teatralne.
W niedzielę zakończył się. trwający od 26 listopada. 13. festiwal Miejsce Kobiet. Na zdjęciu
reżyserka filmu opowiadającego o losach ludzi żyjących w PGR-ach - Joanna Warecha

3.7672 .)
4,2818 1
3.7768 (-)
4.8148 (-)

(+) wzrostceny w stosunku
do notowania poprzedniego
'-)spadek ceny w stosunku
do notowania poprzedniego

Wydarzenia

Glos Dziennik Pomorza

Wtorek, 4.12.2018

Wkrótce wyrok za znęcanie
się i usiłowanie zabójstwa

Stanisław Gawłowski
wkrótce usłyszy
nowe zarzuty
Sejm

Mariusz Parkitny
mariusz.parkitny@polskapress.pl

Krzysztof Bednarek
krzysztof.bednarek@polskapre55.pl

UmsudkiDramśm

14 grudnia zapadnie wyrok
w głośnej sprawie o znęcanie
się nad dziećmii usiłowanie
zabójstwa. Katarzynie W.
iMarkowi K., wyrodnejparze,
która na początku 2016r.
w hosteiu w Drawsku Pomor
skim bezlitośnie katowała
6-letniego synka kobiety ije
go starszego o dwa latabrata,
grozi dożywocie. Wczoraj
w Sądzie Okręgowym w Ko
szalinie prokurator iobrońcy
wygłosili mowy końcowe.
Wysłuchanie mówkońcowych
obrońców i prokuratora trwało
kilka godzin i odbywało się
za zamkniętymi drzwiami.Po
dobnie jak cały proces, który
rozpoczął się w lutym 2018 r.
i w którym na ławie oskarżo
nych zasiedli 28-letnia Kata
rzyna W. - matka maltretowa
nych dzieci, i jej konkubent,
41-letni Marek K.

• J

Proces Katarzyny W. i Marka K. w koszalińskim sądzie odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
Prokuratura oskarża ich o znęcanie się nad dwoma synami kobiety, a Marka K. także o gwałty
Gehenna dzieci rozpoczęła
się na początku 2016 r. i trwała
trzy miesiące aż do czasu, gdy
6-letni wówczas Marcel w sta
nie krytycznym trafiłdo kosza
lińskiego szpitala. Chłopiec
przeżył. Jednak matka i jej
konkubent oskarżeni zostali
m.in. o usiłowanie zabójstwa
6-letniego Marcelka oraz znę

Oddajesz krew,
startujesz za darmo
Magdalena Ołechnowicz
magdalena.olechnowia@polskappess.pl

W sobotę. 8 grudnia,sprzed
parafii pw.św. Jana Kantego
wystartuje IIIMikołajkowy
Kross Górski zKomandorkiem. Każdy zuczestników za
wodów zobowiązany jest wy
startować iukończyć bieg
w czapce Mikołaja otrzymanej
w biurze zawodów.
Biegi przy parafii św. Jana
Kantego w Słupsku wpisały się
już na stałe w kalendarz biego
wych imprez w mieście. Zaw
sze cieszą się ogromnym powo
dzeniem. Przyczyn jest kilka.
Po pierwsze, zawsze jest ja
kiś celcharytatywny, podrugie,
zawodnicy, którzy ukończą
bieg, otrzymują oryginalne,
zawsze inne, pięknie grawero
wane medale, a po trzecie każdy może się najeść do woli,
a jedzenie jest pyszne, bo włas
noręcznie przygotowywane
przez organizatorów. Nie ina
czej będzie w sobotę.
Zawodnicy pobiegną po leś
nych dróżkach wLasku Połud
niowym, słynącym z wielu
stromych podbiegówi z biegów
na dystansie6 km. Start ogodz.
11. Pięć minut później wyruszą

„kijkarze", którzy pomaszerują
na dystansie5 km. Biurozawo
dów przy parafii czynnebędzie
wgodz. 9-10.30.
Zapisy
na
stronie
internetowej www.biegi-slupsk.pl. Zostały ostatnie wolne
miejsca. Ze względu na ogrom
ne zainteresowanielimit został
zwiększony z 200 do 230 osób.
Wpisowe wynosi 30 zł przy
opłacie internetowej, 40 zł
w dniu zawodów(uwaga, może
nie byćmiejsc).
Każdy, kto do 7 grudnia
odda krew w Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Słupsku,
pobiegnie za cjarmo po okaza
niu zaświadczenia. Krew będą
mogli oddać na miejscu także
wszyscy ci,którzy przyjdą kibi
cować. W czasie trwania biegu
oraz w Biurze Zawodów zbie
rane będą dobrowolne datki
do puszek dla Hospicjum Miło
sierdzia Bożego.- Pobiegu pla
nujemy wręczyć medale isłod
kości zbierane przez Aktywną
Fabrykę chorym z hospicjum
i oddziału onkologii szpitala
w Słupsku - mówi Dariusz
Kloskowski, organizator biegu.
Dla smakoszy będzie
smalczyk własnej roboty Anny
Kloskowskiej oraz kiszonki
Marcina Kisielewskiego.©®

canie się zeszczególnym okru
cieństwem nad nim i nad jego
bratem. Konkubent został do
datkowo oskarżony o gwałty
na chłopcach.
„Działanie sprawców cha
rakteryzowało sięwyjątkowym
okrucieństwem, brutalnością
i bestialstwem, a gwałt na ma
łoletnich był odrażający, per

wersyjny i sadystyczny" wskazała w 2017 r, w specjal
nym komunikacie Prokuratura
Krajowa.
Nieoficjalnie dowiedzieli
śmy się, że wczoraj podczas
mowy końcowej prokuratura
domagała sięnajwyższego wy
miaru kary zarównodla matki,
jak i dla jej konkubenta. ©®
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- Poseł Stanisław Gawłowski
prawidłowo zrzekł się immu
nitetu -orzekła wczoraj komi
sja regulaminowa Sejmu.To
otwiera prokuraturze drogę
dostawiania politykowi Plat
formy Obywatelskiej kolej
nych zarzutów korupcyjnych.
Otwarta pozostaje sprawa
aresztu.
Polityczno-śledczego serialu
ciąg dalszy. Poniedziałkowa
decyzja komisji oznacza, że
prokuratura może postawić
Gawłowskiemu nowe zarzuty
korupcyjne. Na rozpatrzenie
w Sejmie czeka jeszcze sprawa
aresztu. Prokuratorzy ze
Szczecina nie wykluczają, że
będą wnosić do sądu o ponow
nie aresztowanie Gawłow
skiego. Muszą mieć na to jed
nak zgodę posłów. Decyzja za
padnie najwcześniej na rozpo
czynającym się w środęposie
dzeniu Sejmu. Gawłowski sam
zrzekł się immunitetu dwa ty
godnie temu.Dlatego wczoraj
komisja regulaminowa Sejmu

musiała sprawdzić, czy zrobił
to zgodnie z prawem. Okazało
się, że tak, dlatego od wczoraj
Gawłowskiego nie chroni im
munitet. Posłowie nie mieli
żadnych pytań do obecnych
na posiedzeniu szczecińskich
prokuratorów, którzy prowa
dzą śledztwo. Jeden z posłów
PO chciał tylko wiedzieć, dla
czego nie została ujawniona
opinia biegłego o jednym z
przestępstw, korzystna dla Ga
włowskiego. Przewodniczący
komisji uznał jednak, że to nie
jest tematem obrad.
Gawłowski ma już na kon
cie pięć zarzutów, w tym trzy
korupcyjne z czasów afery
melioracyjnej oraz gdy był wi
ceministrem środowiska. Te
raz prokuratura chce mu po
stawić dwa kolejne. Chodzi
o wzięcie 100 tys. zł łapówki
w gotówce oraz w formie apar
tamentu w Chorwacji. Aby
ukryć pochodzenie łapówek,
poseł miał z rodziną popełnić
przestępstwo prania brudn^ich
pieniędzy i przepisać nieru
chomość na teściów pasierba.
Stanisław Gawłowski ńie
przyznaje się do winy. Grozi
mu do10 lat więzienia. ©®

Druga przysięga żołnierzy WOT
76 żołnierzy Wojsk Obrony
Terytorialnej złożyło w nie
dzielę przysięgę w Słupsku. To
już drugagrupa szkolonych
w mieście żołnierzy WOT. któ
rzy mają być częścią nowego
batalionu piechoty.Jego sfor
mowanie ma się odbyć w
przyszłym roku.
Na razie żołnierze, a wśród nich
20 kobiet,wracają domacierzy
stego batalionu w Malborku,
gdzie będą przechodzić trzylet
nie szkolenie specjalistyczne.
16-dniowe szkolenie, które jest
już za nimi, było skierowane
do osób powstępnej kwalifika
cji w WKU. Brali w nim udział
kandydaci na żołnierzy, którzy
nie składali jeszcze przysięgi
i niebyli dotychczas w wojsku,
a trzeba ich było zapoznać
z podstawowymi zasadami
obowiązującymi we współ
czesnej armii.
Nie jest wykluczone, że
nowi żołnierze w przyszłości
zasilą także inneformacje woj
skowe, bo jednym zcelów dzia
łalności WOT jest przygotowy
wanie przyszłej kadry wojsko
wej. Jaksię dowiedzieliśmy, nie
jest jeszcze przesądzone,gdzie

Niedzielna przysięga żołnierzy WOT odbyła się na placu apelowym 7. Brygady Obrony
Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Słupsku

zbigniew.marecki@gp24.pl

nów w Malborku, Słupsku
i Gdyni.
Nabór chętnych do Wojsk
Obrony Terytorialnejprowadzą
na bieżąco WKU. Każdy
w wieku18-63 lat(w przypadku
oficerów i podoficerów) oraz
od 18-55lat (w przypadku sze
regowych), kto przejdzie po
myślnie postępowaniekwalifi
kacyjne, może zostać żołnie
rzem obrony terytorialnej.
Jak wskazują organizatorzy

szkoleń, z każdym kolejnym
powołaniem dosłużby dostrze
galnych jest kilka trendów: ińalejąca średnia wieku ochotni
ków, coraz większa liczba ko
biet i coraz większa liczba osób,
które postanowiły wstąpić
do WOT zachęconeprzez tych,
którzy już pełnią służbę. Coraz
więcej wśród „terytorialsów"
jest także par i małżeństw, które
zdecydowały się wspólnie
wstąpić w szeregi WOT. ©0

dokładnie będzie się mieścił
słupski batalion WOT.
Przypomnijmy, że Wojska
Obrony Terytorialnej to piąty
rodzaj sił zbrojnych. WOT jest
formacją powszechną i ochot
niczą. Obecnie w jego szere
gach w całym kraju służy już
prawie 17 tysięcy żołnierzy,
a na Pomorzu - ok. 400 osób.
Docelowo w naszym regionie
WOT ma liczyć 2,5 tys. żołnie
rzy w ramach trzech batalio

Zbigniew Marecki
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stanął
Zabójstwo strażnika z Chojnic. 66-latek
w płomieniach. Będzie
Skarb Państwa nie zapłaci
leczony specjalistycznie
Bogumiła
Rzeczkowska

-SlSSis

"*<

i J

Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

bogumila.izeczkow5ka@gp24.pl

Pił spirytus, zapalił papierosa
i zajął się ogniem.Mężczyznę
pijącego alkohol w parku uga
szono i odratowano.Doznał
rozległych poparzeń. Ze Słup
ska został wysłany do specja
listycznego ośrodka leczenia
oparzeń w Gryficach.

Z wokandy
Nie będzie zadośćuczynienia
za śmierć strażnika ze Schro
niska dla Nieletnich w Chojni
cach. Żona icórka zabitego
Ryszarda B. zrezygnowały
z odwołania się od wyroku Są
du Okręgowego w Słupsku.
W ten sposób wyrok sądu pra
cy stał się prawomocny.
Proces o zadośćuczynienie
w związku ze śmiercią straż
nika rozpoczął się przedSądem
Okręgowym wSłupsku w grud
niu 2015 roku. Sprawę rozpo
znawał wydział pracy, ponie
waż do zdarzenia doszło w za
kładzie pracy.
Żona i córka Ryszarda B.,
strażnika zeSchroniska dla Nie
letnich w Chojnicach, doma
gały się od Skarbu Państwa 400
tysięcy złotych za krzywdy, ja
kich doznały w związku ze
śmiercią męża i ojca. Pozwały
Schronisko dla Nieletnich
w Chojnicach.Do sprawy przy
stąpiła ProkuratoriaGeneralna
Skarbu Państwa, która jako
pozwanych wskazała też czte
rech mężczyzn prawomocnie
skazanych za napaść i zabój
stwo strażnika.
Schronisko stanęło przed
zarzutami uchybień, dotyczą
cych braku bezpieczeństwa
swoich pracowników.Chodziło
o zbyt małą ochronę i zbyt dużą
grupę wychowanków na zaję
ciach ślusarskich, a także złą
obsługę monitoringu. Dopiero
po tragicznym zdarzeniu zmie
niły się procedury.
Proces w Słupsku toczył się
częśęiowo za zamkniętymi
drzwiami. To na wniosek żony
zmarłego sędzia Tamara
Kulczewska-Miszczak częś-

Słupsk

- A naszedziałania polegały
na udzieleniu pierwszej po
mocy - relacjonuje starszy ka
pitan Tomasz Ponczkowski,
rzecznik PSP w Słupsku.
- Na ochłodzeniu oparzeń
na ciele i przekazaniu pana
państwowemu ratownictwu
medycznemu.

Mężczyzna spożywał
spirytus, który rozlał
Chwilę po godzinie ósmejrano
się na ubrania. Alkohol
policja, pogotowie i straż po
zajął się. kiedy 66-lażarna zostały zaalarmowane
i wezwane domężczyzny, któ tek odpalał papierosa

Ogłoszenie wyroku w Sądzie Okręgowym w Słupsku w czerwcu tego roku
ciowo wyłączyła jawność roz
prawy. Dlatego, że ujawnione
i roztrząsane na sali sądowej
okoliczności dotyczyły szcze
gółów życia rodzinnego.
Wyrok zapadł w czerwcu.
Jego uzasadnienie było nie
jawne. Sąd oddalił pozew, nie
podając publicznieprzyczyn tej
decyzji.
Sąd zasądził też od powó
dek na rzecz Prokuratorii Ge
neralnej iSchroniska dla nielet
nich w Chojnicach łącznie 21,6
tys. złotych kosztów procesu.
Kobiety złożyły apelację,ale
wezwane przezsąd nieopłaciły
jej kosztów.I w tejsytuacji ape
lacja została odrzucona, a wy
rok stał się prawomocny.
Krwawa ucieczka
6i-letni strażnik Ryszard B. zo
stał zamordowany w lipcu 2012
roku przez jednego z wycho
wanków, którzy zaplanowali

ucieczkę
ze
schroniska.
Alessandro G.uderzył strażnika
w głowę kilkunastokilogramową metalową kotwą (ele
ment ogrodzenia). Nieletni
przebywali wtedy na zajęciach
ślusarskich. Ryszard B. zmarł
w szpitalu cztery dni później.
Bandyci przebywali w
schronisku, czekając na
umieszczenie w poprawcza
kach. Mieli tam trafić za roz
boje, pobicia i zniszczenie mie
nia. Zaplanowali
jednak
ucieczkę. Wybrali na nią dzień
16lipca, gdy przypadała służba
najstarszego strażnika - 6l-letniego RyszardaB. Gdy strażnik
wyszedł z sali lekcyjnej,sygnał
do rozpoczęcia napaścidi naj
starszy z nastolatków, Dariusz
K. On jeden miał skończone17
lat i w sensie karnym był doro
sły. Po sygnale wychowanko
wie zaatakowali wychowawcę.
Połamali mu żebra.Nauczyciel

wyrwał się i ukrył w sąsiedniej
salce. Alessandro G. chwycił
kotwę. Dogoniłstrażnika i ude
rzył go wgłowę. Później uciekł
razem z Bartoszem B., Toma
szem J. i Dariuszem K. Wolność
jednak trwała tylko 40 minut.
Zostali zatrzymani półtora ki
lometra dalej i umieszczeni
w pogotowiu opiekuńczym
w Słupsku.
Sprawcy skazani
Przed sądem wszyscy odpo
wiadali jak dorośli sprawcy.
Urodzony w Niemczech
Alessandro G. z Torunia został
skazany za zabójstwo na15 lat
więzienia. Pozostałych spraw
ców ukarano za napaść na
funkcjonariuszy i ciężkie usz
kodzenie ciała wychowawcy:
Bartosza B. z Gdańska -12, Da
riusza K. z Inowrocławia -10,
a TomaszaJ. z Włocławka- 5la
tami więzienia.©®

Dębnica Kaszubska

Już 40 lat oddają
honorowo krew

m

W niedzielę uroczyście obcho
dzono 40-leciepowstania Klubu
Honorowych Dawców Krwi PCK
przy Urzędzie Gminy w Dębnicy
Kaszubskiej. Z tejokazji do Gmin
nego Ośrodka Kultury zapro
szono dawnych iobecnych człon
ków klubu orazjego partnerów
i sponsorów. Były odznaczenia
i wyróżnienia, wspomnienia oraz
wiele ważnych słów okoniecz
ności kontynuowania drogi wy
znaczonej przez członków klubu.
Niektórzy z nichoddali jużponad
sto litrów krwi.Obecnie doklubu
należy przeszło 20osób. Więcej
w piątkowym wydaniu„Głosu

Słupska", (MAZ)

rego ubranie zajął ogień. 66-la
tek w miejskim parku przy ul.
Wazów w Słupsku spożywał
alkohol.
- Spirytus - precyzuje
nadkom. Robert Czerwiński,
oficer prasowy KomendyMiejskiej Policji w Słupsku. - Jak
sam mówił, wyciągnął papie
rosy i zapałki, ale ogień zajął
rozlany na odzieży alkohol.
Pierwszej pomocy 66-latkowi udzielili pracownicy
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej. Świadkowie zda
rzenia mieli stłumić ogień
przy pomocy gaśnic.

nadkom. Rober Czerwiński

Mężczyzna z rozległymi po
parzeniami ciała trafił na Szpi
talny Oddział Ratunkowy. Był
przytomny, a jego stan okre
ślono jako stabilny. Jak infor
muje Monika Zacharzewska,
rzecznik szpitala wojewódz
kiego w Słupsku, po południu
lekarze podjęli decyzję o prze
transportowaniu poparzonego
drogą lądową do specjalistycz
nego ośrodka leczenia oparzeń
w Gliwicach.
©®

Urośnie słupski budżet
partycypacyjny
Stupsk
Zbigniew Marecki

0 582tys. złotych w 2019 ro

ku urośnie słupskibudżet
partycypacyjny. Dlategouda
się zrobić trzy dodatkowe pro
jekty, którepierwotnie do
niego nie weszły.
Zgodnie z pierwotnymi założe
niami budżet partycypacyjny
(inaczej - obywatelski) w Słup
sku na 2019 rok miał wynosić
dwa miliony złotych, które
przeznaczono na realizację pro
jektów infrastrukturalnych
1 społecznych. Ponieważ jed
nak zgodnie z przeforsowaną
przez rząd Prawa i Sprawiedli
wości ustawą obowiązkowy
budżet partycypacyjny od no
wego roku ma wynosić jeden
procent budżetu gminy, władze
Słupska były zmuszone do jego
powiększenia o582 tysiące zło
tych.
Z tego powodu można
do niego włączyć trzy zadania,
które pierwotnie z braku pie
niędzy nie zmieściły się wśród
projektów włączonych do bu
dżetu partycypacyjnegomiasta
na 2019rok. W praktycedodat
kowo dojdzie do realizacji na
stępujących projektów:

1) Rozbudowa Parku Street
Workout w Parku Kulturyi Wy
poczynku w Słupsku poprzez
zamontowanie dodatkowych
elementów, jakimi są poręcze
gimnastyczne, zestaw drąż
ków, drabinka skośna po
dwójna, trzy poręcze gimna
styczne, drążek wzdłużny po
trójny, trzy bloki parkour, ławki
parkowe oraz oświetlenie.
Na ten cel przeznaczono 295
tys. zł.
2) Budowa piątej części
Parku Witkacego za 300 tys. zł.
3) Projekt społeczny Akade
mia Aktywnego Seniora za 40
tys. zł.
-193 tysiące złotych pozo
stawiliśmy w rezerwie, bo ist
nieje niebezpieczeństwo, że
w wyniku przetargów trzeba
będzie przeznaczyć większe
kwoty narealizację wspomnia
nych projektów - dodaje Kry
styna Danilecka-Wojewódzka,
prezydent Słupska.
Przy okazji przypominamy,
że już wcześniej włączono
do budżetu partycypacyjnego
na 2019rok12 projektów, w tym
jeden ogólnomiejski projekt in
frastrukturalny, cztery lokalne
projekty infrastrukturalne oraz
siedem projektów społecz
nych, których koszty są zróżni
cowane. ©®

Słupsk
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Nowe skrzyżowanie do końca roku.
Utrudnienia w ruchu od środy
*

Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

Słupsk
Od jutra Zarząd Infrastruktu
ry Miejskiej zamyka fragment
ulicy Łady-Cybulskiego. Prace
nad przebudową skrzyżowa
nia z ul. Bohaterów Wester
platte powinny potrwać oko
ło 2-3 tygodni. Mogą się jed
nak przedłużyć, jeśli nie dopi
sze pogoda.
Zmiana organizacji ruchu
na os. Hubalczyków. Od środy
remontowany fragment ul.
Łady-Cybulskiego będzie nie
przejezdny na odcinku od ul.
Bohaterów Westerplatte do ul.
Posmykiewicza, włącznie ze
skrzyżowaniem.
- Na ul. Łady-Cybulskiego
wykonaliśmy już wszystko to,
co można było wykonać bez
konieczności jej zamykania przyznaje w rozmowie z „Gło
sem" Tomasz Orłowski, kie
rownik DziałuEksploatacji i In
westycji Zarządu Infrastruk
tury Miejskiej w Słupsku. - Uło
żone zostały krawężniki, ale
wchodzimy teraz wetap wyko
nywania podbudów i jezdni
właściwej. Po zakończeniu
modernizacji, która potrwa
jeszcze okołodwóch lub trzech

Koszt tej inwestycji to około 2.8 min zł. z czego 1,5 to rządowe dofinansowanie, które udało się pozyskać miastu. To kolejna
tak kosztowna drogowa inwestycja na osiedlu Hubalczyków
tygodni, ulica znajdzie się
w docelowym kształcie.
Do końca roku zakończyć
powinna się też cała przebu
dowa skrzyżowania ul. ŁadyCybulskiego z Bohaterów
Westerplatte. Powinna, choć
założony przez drogowców
termin uzależniony jest od wa

runków pogodowych, co ozna
cza, żemoże ulec przesunięciu.
Z pozornego bezładu tej bu
dowy wyłonił się już nowy
przystanek autobusowy.
Co ważne, nie jest to jedyna
zmiana w tym miejscu, projekt
zakłada też poważniejszeprze
budowy.

Niestety, nie powstanie tu
rondo. W zamian pojawić ma
się lewoskręt. W konsekwencji
poszerzeniu ulegnie pas dro
gowy, ale pojawią się też ele
menty spowalniające ruch.
Wybudowane zostaną za
toki autobusowe,a wzdłuż ist
niejącej ścieżkirowerowej uło

Uczcili stulecie Ligi Morskiej
Gmina tHobybuca
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

W piątek (30 listopada) w Sali
Teatralnej Gminnego Centrum
Kulturyi Promocji odbyła się
uroczystość obchodów 100lecia Ligi Morskiej iRzecznej
zorganizowana przez słupski
oddział Ligi.
W uroczystościach wzięli
udział członkowie Zarządu
Głównego LMiR z jego wicepre
zesem Markiem Padjasem
na czele,reprezentanci oddzia
łów Ligi w Kołobrzegu
i Wyszkowie, przedstawiciele
władz samorządowych woje
powiatowych
wódzkich,
i gminnych, reprezentanci Do
wództwa Generalnego Sił
Zbrojnych, 3- Flotylli Okrętów,
Morskiej JednostkiRakietowej
w Siemirowicach, Centrum
Szkolenia MarynarkiWojennej

Wójt gminy Kobylnica odebrał jedną z jubileuszowych
statuetek Ligi Morskiej i Rzecznej
w Ustce, Urzędu Morskiego
w Słupsku, placówek oświato
wych i kultury ze Słupska i po
wiatu słupskiego orazczłonko
wie Ligi z jej kół, które działają

m.in. w słupskichszkołach.

Po wprowadzeniu pocztu
sztandarowego ZarząduGłów
nego Ligi Morskiej i Rzecznej
odśpiewano „Hymn do Bał
tyku" oraz wysłuchano opraco

wanego

przez

Katarzynę

Tchorzewską zarysu dziejów
Ligi na ziemi słupskiej.
Zarząd Oddziału LMiR przy
znał statuetki z okazji jubileu
szu instytucjom najaktywniej
krzewiącym marynistykę w re
gionie słupskim. Otrzymali je:
Gmina Kobylnica, Urząd Mor
ski w Słupsku, Centrum Szko
lenia Marynarki Wojennej
w Ustce, Kołobrzeska Żegluga
Pasażerska i Ośrodek Doskona
lenia Nauczycieli wSłupsku.
Indywidualne podziękowa
nia za znaczącą aktywność
na rzecz słupskiego oddziału
Ligi otrzymali: Anna Butryn,
prof. Antoni Drapella, ks. Woj
ciech Froehlich,kmdr por.Ma
ciej Jonik, Jolanta Porada i An
drzej Szczotkowski.
Obchodom stulecia Ligi
Morskiej i Rzecznej towarzy
szyła kolejna edycja festiwalu
piosenki żeglarskiej „Marina
2018".

©®

żony zostanie chodnik. Ma
mieć dwa metry szerokości
i sięgać do podstrefy ekono
micznej Płaszewko. Koszt tej
inwestycji to około 2,8 min zł,
z czego1,5 to rządowe dofinan
sowanie.
Przypomnijmy, że o pla
nach przebudowy mówiono

od dawna. Początkowo bu
dowa ścieżki rowerowej
wzdłuż
ul.
Bohaterów
Westerplatte miała być więk
szym przedsięwzięciem. Po
stulowano nawet zamknięcie
ul. Sojki, cospotkało się z aler
giczną reakcją kierowców.
Z pomysłów ostatecznie zre
zygnowano, kiedy koszt z mi
liona złotych wzrósł trzykrot
nie, Finalnie ułożono asfal
tową ścieżkę rowerową,
do której podłączono oświetla
nie. Po uzyskaniu rządowego
wsparcia, możliwym okazało
się dokończenie tej inwestycji.
Wcześniej urząd miasta zre
alizował inną wyczekiwaną
przez mieszkańców osiedla in
westycję. Mowa o przebudo
wie ul. Szafranka i ul. Aluchny
-EmelianoW za ponad pięć mi
lionów złotych.
Zakończył się już remont
nawierzchni ulicy Kaszubskiej.
Droga została poprawiona
na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Sportową do granicy
miasta. W trakcie prac w go
dzinach porannego i popołud
niowego szczytu tworzyły się
tam korki. ZIM podkreśla, że
dużą rolę w ich rozładowywa
niu odegrała policja.Kontynu
owane są natomiast prace
na ul. Mostnika i Długiej w ra
mach programu rewitalizacji
Słupska. Remontowana jest
wciąż ul. Władysława IV.

©®
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GŁOS

NEKROLOGI

POMORZA

„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.nekrologi.net

v
c.

Pani Teresie Butrym

najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają

Koleżanki i Koledzy
z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Wyrazy szczerego współczucia

Irenie Tabor

Pani
z powodu śmierci

Taty

składają
dyrekcja i pracownicy SPMZOZ w Słupsku
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PIS nie tyka aborcji.
Działacze pro-life
tracą cierpliwość
Leszek Rudziński
leszek.rudzinski@polskapress.pl

Kaja Godek napisałaEst do Ja
rosława Kaczyńskiego,zarzuca
jąc muże.PiS nierobi nic
wsprawie aborcjT.-Zaostrze
nie kirsuantyaborcyjnego mo
że niepotrzebnie wprzyszłości
odbić się zezdwojoną siłą-od
powiedział poseł PSJan
Mosiński. Wcześniejjednak
podpisał petycję naciskającą
na TK.aby tenzajął się sprawą
legalności aborcji.
Przedmiotem sporu między
działaczami antyaborcyjnymi
a obecnymrządem jest kwestia
aborcji eugenicznej. Środowi
ska pro-life już od dawna sta
rają się, aby wada płodu prze
stała być jedną z przyczyn poz
walających na przerwanie
ciąży.
Jako że w tym względzie
bardzo liczyły na pomoc partii
rządzącej, obecnieczują się roz
czarowane jej biernością. Dała
temu wyraz Kaja Godek z Fun
dacji Życie i Rodzina, kierując
gorzkie słowa w liście do pre
zesa PiS Jarosława Kaczyń
skiego.
- Zdziwienie jest tym więk
sze, żePiS ma większość wSej
mie i Senacie oraz przychyl
nego sprawie prezydenta,
który wielokrotnie deklarował,
że gdy ustawa trafi na jego
biurko, podpisze ją - przypom
niała Godek, w piśmie, które
opublikował „Nasz Dziennik".

Dodała, że rozmawiając
z posłami, spotykała się z de
klaracjami, że ci „chcieliby
uchwalić zakaz aborcji".
Trudno się z tym nie zgo
dzić, bo nie dalej jak tydzień
temu 79 posłów, głównie z PiS,
zwróciło się z apelem do pre
zes Trybunału Konstytucyj
nego Julii Przyłębskiej o na
tychmiastowe wyznaczenie
terminu rozprawy ws. aborcji
z powodu wad genetycznych
(pytanie o konstytucyjność
aborcji eugenicznej zostało
złożone ponad rok temu).
Swój podpispod apelemtłu
maczył wczoraj poseł Jan
Mosiński. Stwierdził on, że pe
tycję podpisał„w przyspieszo
nym trybie". - Podobnie jak
większość z nas (...). Ale, jak
wieczorem zapoznałem się
z treścią pisma,to miałem wąt
pliwości, co do niektórych za
pisów - mówO:poseł. Sprecyzo
wał, że „nie chciał czegokol
wiek przyspieszać czy naciskać
na decyzję TK". - Ten wniosek
to była indywidualna sprawa
każdego z nas, nie było to sta
nowisko partii- oznajmił parla
mentarzysta.
Wiadomo
również,
że owego„nacisku" nie akcep
tuje także kierownictwo PiS,
o czym poinformowała rzecz
nik partii Beata Mazurek.
Mościński podkreślił, że nie
zgadza się z opinią Kai Godek,
która twierdzi, że to kierowni
ctwo partii blokuje procedowanie ustawy zaostrzającej prze
pisy aborcyjne. ©®

CBŚ rozbiło dwie grupy
przestępcze

Neumann z zarzutami
od prokuratury

Centralne BiuroŚledczePolicji roz
bito dwiezorganizowane grupy
przestępcze,które zajmowałysię
prowadzeniem agencjitowarzy
skich. Zatrzymanowsumiejede
naście osób.Jedna agencja mieściła
się w willina warszawskich Wło
chach, natomiastdruga działała
wcentrumTorunia. Wagencjach
pracowałyobywatelki Polski,Biało
rusi, Ukrainy orazMołdawii.(AI»)

Poseł Sławomir Neumann, prze SLD boisię koalicji
wodniczący klubu parlamentar
z Platformą Obywatelską
nego Platformy Obywatelskiej,
-Nie mamochoty być w związku
usłyszał w poniedziałek zarzut
z Platformą na zasadzie samicy
przekroczenia uprawnień w cza modliszki,która zjada swojego
sie, kiedy był wiceministrem
partnera podczas stosunku-po
zdrowia (sierpień 2012 -listo
wiedział Włodzimierz Czarzasty,
pad 2015). Zdaniemprokura
.przewodniczący SLD w Radiu
tury, w efekcie jego działań,pry
Plus. Według Czarzastego,najlep
watna klinika miała osiągnąć 13,5 szym rozwiązaniemdla Sojuszu
min zł korzyścimajątkowej. Pro Lewicy Demokratycznej byłaby
kuratura Okręgowa w Jeleniej
wspólna lista do PE lewicy zPartią
Górze poinformowała, że
Razem oraz Zielonymi.Dopiero
Neumann nie przyznał się
jeśli nie udasię jejstworzyć,SLD
do winy oraz odmówił składania
zastanowi sięnad koalicją z Plat
wyjaśnień w tej sprawie, (AIP)
formą Obywatelską, CAIP)

Glos Dziennik Pomorza
Wtorek, 4.12.2018

Katowice: Zaskakujące słowa
o węglu podczas szczytu COP24
rs

Bartosz Wojsa
b.wojsa@dzxom.pl

ii
Nie madzisiaj wPołsce strategii
całkowitej rezygnacjiz węgla.
Tonasz strategiczny surowiec,
więc trudna byśmyz niegorezygnowaB-taką zaskakującą
deklarację prezydentAndrzej
Duda powtórzyłdwukrotnie
podczas wczorajszegooficjal
nego rozpoczęciaszczytu kfimatyczriego w Katowicach.
Ponad 30tys. osób z blisko200
krajów na całymświecie ma po
jawić się łącznie przez najbliższe
dwa tygodnie w Katowicach.
Szczyt klimatycznyONZ rozpo
czął siętam w niedzielę,2 grud
nia, aledopiero wczoraj wsalach
Międzynarodowego Centrum
Kongresowegomiała miejsceoficjalna ceremonia rozpoczyna
jąca COP24. Wzięli wniej udział
m.in. politycy, aktywiści spo
łeczni czyszefowie wielupańkw
na całymświecie.
- Jesteśmy wwielkich tarapa
tach - mówił Antonio Guterres,
sekretarz generalny Organizacji
Narodów Zjednoczonych. - Ne
gatywne zmianyklimatu postę
pują szybciej, niż myślimy. Mu
simy działać, póki nie jest
za późno.Dla wielu ludzi,regio
nów, anawet państw to kwestia
życia lub śmierci - podkreślał
podczas ceremonii.

250 min złkary
za przerwany remont

PKP PolskieLinie Kolejowedoma
gają się ćwierć miliardazłotych
od włoskiejfirmy Astaldi,która od
stąpiła odumowy na moderniza
cję odcinka torówna trasie Lublin-Warszawa. Firmaostatecznie
zeszła z budowy wpaździerniku.
Zostawiła przy tympodwykonaw
ców - mniejszepolskie firmyz nie
zapłaconymi fakturami. W sumie
roszczenia firmprzekroczyły100
min złotych.Teraz tepieniądze
wypłaca PKP. Astaldiza swoje
usługi -czyli zmodernizowania to
rów dostycznia 2019 roku- miała
otrzymać bliskomiliard złotych.
Prace zostały wstrzymane, (AIP)

Wśród zaproszonych gości jest słynny Arnold Schwarzenegger.
który angażuje się również w walkę o ochronę klimatu
WY I CELEWrt

GRETA THUNBERG, DAVID
ATTENBOROUGHI ARNOLD
SCHWARZENEGGER
OBECNI W KATOWICACH
Na szczycie klimatycznym
w Katowicach, oprócz
polityków i szefów państw,
pojawili się też aktywiści,
gwiazdy i celebryci. Wśród
nich była 15-letnia Greta
Thunberg, nastoletnia
aktywistka, która zasłynęła
w Szwecji miesięcznym
protestem w sprawie polityki
klimatycznej. Nie zabrakło też
aktora Arnolda
Schwarzeneggera czy biologa
Davida Attenborough, którzy
mocno angażują się w walkę
o ochronę klimatu.

O ważnej roli Polski w szczy
cie klimatycznymmówił z kolei
prezydent AndrzejDuda. COP24
w Katowicach jesttrzecim odby
wającym się w naszym kraju,
choć Polska przewodniczy kon
ferencji już po raz czwarty.Po
przednie szczyty wPolsce odby
wały się w 2008roku w Pozna
niu (COP14) i w2013 roku wWar
szawie (COP19).
- Polska jest dziś gotowa
do wzięcia swojej części odpo
wiedzialności za międzynaro
dowe bezpieczeństwo- tym ra
zem także w wymiarze polityki
klimatycznej -mówiłprezydent
Andrzej Duda. - Katowice zali
czane są obecnie do grona naj
bardziej zielonych miast w Pol
sce. (...) Czy to nie zadziwiające,
a zarazemsymboliczne, żetego
roczna konferencja COP24 od
bywa sięw tym samym miejscu,

wktórym kiedyśczynnabyła ko
palnia węgla?- dodawał.
Później padły zaskakujące
słowa o... węglu. A konkretnie
jego roli w polskiej energetyce.
Zdaniem prezydenta Dudy, wę
giel „nie stoi w sprzeczności
z ochroną klimatu i postępem
technologicznym w tym zakre
sie". - Nie ma dzisiaj w Polsce
strategii całkowitej rezygnacji
z węgla.To naszstrategiczny su
rowiec, więc trudno, byśmy
z niegorezygnowali -podkreślał
po raz drugi na spotkaniu
z przedstawicielamimediów.
Taka retorykadziwi, zwłasz
cza ekologów. Spalanie węgla
emituje bowiem C02,jedenzgazów cieplarnianych,który przy
czynia się do negatywnych
zmian klimatu.Ekolodzy wielo
krotnie podnosili, że z węgla
trzeba stopnioworezygnować.
Przypomnijmy, że najważ
niejszym celemszczytu jestplanowane przyjęcie pełnego pa
kietu wdrażającego porozumienie paryskie, czyli pierwszej whi
storii międzynarodowejumowy,
która zobowiążewszystkie pań
stwa świata dodziałańwcelu za
trzymania globalnegoocieplenia
i ochrony klimatu. Każde pań
stwo zobowiązane będzie
do przedstawienia swoich pla
nów na kolejne lata. Polscy
przedstawicielechcą,bywporozumieniu pojawiłosię zwiększe
nie działań w obszarze walki
o czyste powietrze, ale też
elektromobilność (czyli m.in.
elektryczne pojazdy)i zwiększe
nie terenów zielonych.©®

Macron nie pójdzie śladami
Hol landea, będzie stanowczy
Rząd radzi nadtym,jak zapo
biec kolejnymprotestom
przedw podnoszeniu cen
paliw.
Emmanuel Macron ma niskie
notowania i obecne protestysą
najtrudniejszym momentem
od objęcia przez niego prezy
dentury. Niektórzy widzą po
dobieństwa ostatnich zamie
szek w Paryżu z wybuchem re
wolty imigrantów na przed
mieściach stolicy Francji
w 2005 r. Wielu dodaje, że to
największy polityczny kryzys
w kraju od 1968 r.
Wszyscy zastanawiają się
nad fenomenem ruchu „żół
tych kamizelek",którego ludzi
widać na ulicach Paryża. Naj
pierw był luźnym sojuszem
młodych ludzi z regionów
Francji, wściekłych na podnie

sienie podatku od silników
diesla, bo badania ujawniły, że
emitują bardzo niebezpieczne
cząsteczki.
- Ci sami, którzy protestują
przeciw podwyżkom cen paliw,
chcą jednocześnie ograniczyć
zanieczyszczenie powietrza,bo
ich dzieci chorują - odpowiada
prezydent Macron.
W połowie listopada ruch
zaczął blokować drogi Francji.
Pierwszego dnia doliczono się
ok. 300 tys. żółtych kamizelek
na ulicach. Tydzień później za
częły sięstarcia wParyżu. Ruch
zamienił się w rewoltę prze
ciwko polityceMacrona, propo
nowanych reform, które mają
gospodarkę przestawićna kon
kurencyjne tory.Nie podobasię
też Francuzomnapuszony styl
sprawowania władzy Macrona.
Dołączyli szybko do ruchu
zadymiarze, którzy są dziśnaj
bardziej widoczni. Szef MSW

Christophe Castaner twierdzi,
że „profesjonalni protestujący"
są organizatorami przemocy,
przejęli ruchi oni określają jego
charakter. Choć ponad80 proc.
społeczeństwa popiera protest,
to zwykli ludzie nie przyłączają
się doruchu.
Ulice Paryża były już wi
downią starć z policją. Groma
dziły setki tysięcy ludzi,w tych
ostatnich, bierzeudział niewię
cej niż 5000. I przed taką
garstką miałby ustąpićMacron
- kpią ludzie z jego otoczenia.
Sam Macron mówi o dużej
sile i determinacji tych, któ
rzy organizują protesty. Wspo
mina o fatalnym ich wpływie
na wizerunekkraju. Przyjął inną
strategię niż jego poprzednik,
który poprotestach wycofywał
się ze swoich planów.Marcon
taki nie chce być. Może czeka
na wypaleniesię protestów. ©®
Kazimierz SikoRki
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Ogromne koncerny
postanowiły nas
znN&csyc!
Producenci aparatów słuchowych
poczuli bezradność, gdy uświadomi
li sobie, jaki ogrom pieniędzy stracą,
nie mogąc już dłużej żerować na na
iwności zwykłych ludzi! Strach przed
bankructwem ich paraliżował. Zaczęli
więc za wszelką cenę bronić swoich
interesów!
Nie poddawaliśmy się jednak tak
łatwo! Zbyt wiele pracy i poświęcenia
włożyliśmy w to przełomowe odkry
cie! Naszym celem było umożliwie
nie odzyskania pełni słuchu każde
mu, kto ma z nim problemy".
Batalia trwała miesiącami. Au
diokorektor Wzmacniający Słuch
zastosowało już 27 tys.osób z całe
go świata. Mnóstwo z nich cierpiało
z powodu bardzo poważnych ubyt
ków słuchu. Niektórzy z ogromnym
trudem rozumieli,co Się do nich mówi.
Zamknięci w domach i wyłączeni z ży
cia towarzyskiego, kontaktu z rodziną
i przyjaciółmi. Wszyscy oni odzyskali
pełną sprawność słuchową, do dziś
ciesząc się perfekcyjnym słuchem.

ZBAWICIELE

Uratowali słuch "'

osób

Zespół amerykańskich naukowców stworzył technologię, która
pozwala przywrócić 100% sprawności słuchowej. Niezawodność
i ogromny sukces nowego odkrycia wywołały strach wśród
europejskich producentów aparatów słuchowych, a także
koncernów sprzedających aparaty słuchowe w Polsce.
Całkowicie darmowa
róbowali zrobić z nich waria
Czy to w ogóle możliwe? Szantażowani
wycena, bez
tów, straszyli aktami oskar
żenia na miliony dolarów Audiolog Davis Grayson: „Odnaleźli i zastraszani przez
finansowego ryzyka!
i końcem kariery zawodowej. śmy pewne prawidłowości w ludzkim
Jeśli masz jakieś pytania, coś budzi
uchu. Da się na nie oddziaływać na po producentów
Naukowcy z centrum badawczego
Twoją wątpliwość, zadzwoń i zapytaj.
ziomie wewnątrztkankowym. Zapro
w Illinois odnaleźli metodę, za sprawą
Zamawianie jest banalne, a o tym, czy
jektowaliśmy specjalny mikropro zwykłych aparatów

P
której...

Nawet całkowicie
głusi odzyskali dawną
sprawność słuchową
Potwierdzona naukowo 100% sku
teczność w odzyskiwaniu słuchu,
5-krotnie szybsze i o 282% lepsze od
popularnych aparatów słuchowych
działanie. Mały rozmiar, dyskretna
konstrukcja, banalna obsługa, dostęp
ność bez recepty i konieczności stania
w kolejkach do lekarzy - tak wygląda
efekt blisko 11-letnich badań najbar
dziej cenionych amerykańskich na
ukowców pod kierownictwem audiolo
ga Davisa Graysona.
Razem ze swoim zespołem opraco
wał on urządzenie o 100% skutecz
ności w walce z głuchotą i innymi
ubytkami słuchu. Zaprojektowany
przez nich Audiokorektor Wzmacnia
jący Słuch działa bowiem 5-krotnie
szybciej, niż inne tego typu urządze
nia i jest o 282% precyzyjniejszy od
sklepowych aparatów słuchowych.

Technologia
kosztująca grosze
Z założenia urządzenie tego typu po
winno być drogie. Jest przecież od 5
do 8 razy skuteczniejsze niż 9 na 10
aparatów słuchowych. Jednak jakość
nie musi od razu łączyć się z wysoką
ceną. Zastosowana w Audiokorektorze nowoczesna technologia jest
aż 76 razy tańsza od tej, stosowanej
w zwykłych aparatach słuchowych.
To niewielkie, dyskretne urządzenie
noszone za uchem już nigdy z niego
nie wypadnie, jest wyjątkowo wy
trzymałe, niezawodne oraz niezwykle
proste w obsłudze.

cesor (AVD-873), który zatrzymuje
degeneracje słuchu i automatycznie
przywraca dawną sprawność słucho
wą. Pobudza komórki progenitorowe odpowiedzialne za regenerację
narządów i sprawia, że ludzie słyszą
nawet o 282% lepiej.
Naszym celem była dostępność
urządzenia dla wszystkich, także
tych bardzo zaawansowanych wie
kiem, którzy nie znają się na techno
logii. Nikt nie może być niewolnikiem
swoich uszu! Dlatego nawiązaliśmy
współprace z laboratorium na Filipi
nach. To znacząco pozwoliło obniżyć
koszty produkcji bez utraty jakości".
Niestety zespół Graysona zapłacił
ogromną cenę za to odkrycie. Z każ
dym kolejnym dniem byli
coraz częściej...
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Artykuł reklamowy
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„Dzięki naszemu odkryciu ludzie wy
grali z głuchotą bez operacji, bez po
łykania mnóstwa kolejnych leków, bez
wydawania kosmicznych sum na zwy
kłe aparaty. Audiokorektor Wzmacnia
jący Słuch pozwala:
•8-krotnie lepiej wyłapywać szept
i różne dźwięki w tłumie.
/ Całkowicie redukować szumy
i piski, obecne przy używaniu zwy
kłych aparatach słuchowych.
S Rozumieć mowę ludzką o 282%
dokładniej.
•15-krotnie lepiej rozróżniać
głosy w grupie. Ludzie znów mogą
słuchać radia, oglądać TV, rozma
wiać przez telefon.
^Zminimalizować niebezpieczeń
stwo wystąpienia demencji
i choroby Alzhaimera.

zdecydujesz się na zakup Audiokorektora, ostatecznie postanowisz
Ty sam, nikt inny! Jedyne co musisz
zrobić, to wykręcić poniższy numer
telefonu. Odbierze Kasia, Monika lub
Andrzej, którzy stacjonują w biurze.
Od teraz przysługuje Ci całkowicie
darmowa wycena, bez najmniej
szego finansowego ryzyka. By jed
nak wycena była rzetelna, a produkt
odpowiedni dla Twoich problemów
zdrowotnych, w imieniu producenta
usłyszysz kilka pytań, by decydując się
na zakup, otrzymać produkt przede
wszystkim korzystny cenowo, a dzięki
indywidualnemu podejściu, wreszcie
skuteczny w walce z uciążliwymi wa
dami i ubytkami słuchu. Zamawianie
jest bezpieczne, ponieważ nie trzeba
wcześniej nic płacić - dopiero u listo-

„Miałam te y
IIczęścią
w oczach"
Audiokorektor Słuchu
otrzymałam od syna
na 73 ur. i tylko dlatego
zgodziłam się go wypróbować. Wierzcie
lub nie, aleod razu po jego założeniu mój
słuch stał się o niebo lepszy. Złapałam
się na tym, gdy na parapecie w kuchni
zostawiłam włączone radio. Gdy roz
mawiałam przez telefon, huczało tak
głośno, że pierwszy raz od lat musiałam
je ściszyć Od tego momentu wszystko
dookoła słyszałam wyraźnie i czysto.
Właśnie wtedy zdałam sobie sprawę, że
to dzięki temu małemu urządzeniu znów
normalnie słyszę. Nawet gdy stoję pleca
mi do syna czy rozmawiam ze znajomy
mi w autobusie, słyszę ich każde słowo.
Syn pozwolił mi odzyskać młodzieńczy
słuch jak wtedy gdy miałam 25-30 lat!
Jadwiga (741.) z Drohiczyna
z wnuczkiem Leopoldem

Nadal nie
mogę w to
uwierzyć..."

0

Człowiek głupi jest, że
tak się upiera i chodzi
i głuchy jak pień. Bo ile
można wszystkich pytać „co? co? Mo
żesz powtórzyć, nie usłyszałem?". To
irytujące! Używałem dwóch aparatów.
Jeden był bardzo drogi, drugi ze śred
niej półki. Słyszałem lepiej, ale niewiele,
a od tych ciągłych trzasków i pisków
dostawałem do głowy! Nie tego czło
wiek oczekuje za takie pieniądze. Au
diokorektor, choćz lepszym procesorem
kupiłem pełen wątpliwości,nie mogłem
uwierzyć że czymś różni się od innych.
Od pierwszego dnia byłem zaskoczony.
Złapałem się na tym, że robiąc zakupy
w końcu nie musiałem prosić o powtó
rzenie kwoty do zapłacenia. Drugi raz,
gdy pies szczekał na ludzi, a ja mogłem
go powstrzymać zanim zrobił komuś
krzywdę. Nareszcie słyszę, rozmawiam
z ludźmi jak dawniej.
Józef (831.) z Budziejowic
noszą w momencie odebrania prze
syłki. Wystarczy teraz zadzwonić na
poniższy numer, by za pośrednictwem
Klubu Seniora otrzymać całkowicie
darmową wycenę wraz z gwaranto
waną 73% zniżką, w przypadku zde
cydowania się na zakup Audiokorektora. Ilość zestawów promocyjnych
ograniczona - decyduje kolejność
zgłoszeń!

Już za kilka dni możesz słyszeć czysto, ostro i wyraźnie
Nie czekaj na cud. Odzyskajcałkowitą sprawność słuchową z Audiokorektorem Wzmacniającym Słuch!
''Nie musisz bać się, ie go zgubisz!

Z Audiokorektorem Wzmacnia
jącym Słuch nie musisz każdego
dnia zastanawiać się, czy wypadnie
Ci z ucha, a jego idealnie dopaso
wany kształt sprawi, że będziesz
czuć się niezwykle komfortowo
i dyskretnie.
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Zadzwoń:

*iłikt nie zauważy,
że masz go za uchem!
Urządzenie przez swój cielisty kolor
jest prawie niezauważalne. To, więc
czemu zawdzięczasz tak dobry,
ostry słuch pozostanie tylko Twoją
tajemnicą. Dodatkowo w zestawie
otrzymasz zestaw silikonowych
wkładek w różnych rozmiarach.
Dzięki nim Audiokorektor zawsze
dopasuje się do Twojego ucha!

Usłyszysz nawet

najmniejszyszept!
Mikrocz/p AVD-873 wyła
puje dźwięki we wszystkich
zakresach, w których
operuje ludzkie ucho. Dzięki
memu możesz znowu usły
szeć czyjś szept, wyłapywać
i rozróżniać głosy w tłumie y[feczna
-ZHIZKA^

m fSMDtjMKMit

71 300 38 48

Port - pt: 8:00-20:00. sob„ i nledz. 930-1&00

(Zwykłe połączenie lokalnebez dodatkowych opłat)

VZy$yłka

wmm&k

Wyróżnienie
SAiF
Produkt Roku

2017

mm
AMERICAN
QUA1ITY

GRATIS!

-"w.a i>k05<

w Najlepszej Cenie

CRYSWSOUND
Advanced Technologies

08

.Poradnik

Głos Dziennik Pomorza
Wtorek, 4.12.2018

Pożyczka na święta (cz. 2)

Jak i kiedy można odstąpić od kredytu
Co zrobić, gdy uznamy, że jednak wcale nie potrzebąjemy krech tu?
UWAŻAJ
Czym jest kradzież
tożsamości?

f
Mamy 14 dni kalendarzowych na tzw. odstąpienie od umowy kredytowej. Na zwrot pieniędzy mamy natomiast 30 dni

Twoje pieniądze
Gdy już decydujemy się
na kredyt po kilkudniach mo
że przyjść refleksja:czy
na pewno potrzebuję tychpie
niędzy? W takiej sytuacji mo
żemy odstąpić od kredytu.
Jak to zrobić?
O czym musimy pamiętać,sta
rając się okredyt?
Potrzebny będzie nasz do
wód osobisty i wizyta u do
radcy kredytowego. Spiszemy
wniosek i musimy oświadczyć,
jakie mamy dochody.
Doradca zapyta o to, gdzie
pracujemy lub skąd pochodzą
nasze dochody (np.emerytura,
renta lubdziałalność gospodar
cza). Musimy również powie
dzieć, jaki jest nasz miesięczny
dochód.
Padnie także pytanie: czy
mamy jakieś inne zobowiąza
nia do spłacenia? W związku
z R0D0 wyrażamy zgodę
na przetwarzanie naszych da
nych osobowychi wniosek jest
wysyłany do danej firmy lub
banku.
Co to telefon weryfikacyjny?
Czasami już w ciągu minuty po
znajemy decyzję. Jeśli jest ona
pozytywna, a nam odpowiada
kwota, to podpisujemy doku
menty.
- Niektóre firmy wymagają

potwierdzenia, żeklient podpi

sał dokumenty i wtedy muszę
je zeskanować i wysłać.Są jed
nak także firmy, które tego nie
oczekują. Czasami wystarczy
tzw. telefon weryfikacyjny, co
oznacza, że weryfikator może
zadzwonić i zapytać klienta,
o jaką kwotę się stara i na jaki
okres. Może też zapytać o do
chody oraz dane zdowodu oso
bistego. Niewykluczone są
również pytania dotyczące
tego, czy posiadamy już jakieś
inne zobowiązania - tłumaczy
Agnieszka Snakowska, właści
cielka biura kredytowegoDom
Finansowy QS w Zawierciu
oraz
biura
Kredyty
w Myszkowie.
Ile czasu na rezygnację?
Gdy rozmowa z weryfikatorem
przebiegnie pomyślnie, środki
wpływają na nasze konto albo
pobieramy je na poczcie(korzy
stając z papierowego czeku,
który otrzymamy od doradcy
kredytowego, lub ze specjal
nego kodu, który dostaniemy
SMS-em).
Jeżeli pokilku dniachokaże
się, że jednak niepotrzebujemy
gotówki, to mamy14 dnikalen
darzowych na tzw. odstąpienie
od umowy kredytowej.
Musimy złożyć pismo w tej
sprawie i oczywiście zwrócić

wszystkie pożyczone środki.

Na zwrot pieniędzy mamy 30
dni. Ekspertka tłumaczy: -

W praktyce wygląda to tak, że

w ciągu 14 dni do firmy musi
wpłynąć pismo informujące
0 odstąpieniu od kredytu
1 mamy jeszcze16 dni na to,by
zwrócić pieniądze.W takiej sy
tuacji klientnie ponosi żadnych
dodatkowych kosztów, ale
z doświadczenia wiem, żemusi
się liczyć również z tym, że jego
hikoria kredytowa w danej fir
mie będzienegatywna. Trzeba
pamiętać również otym, że jeśli
pismo związane z odstąpie
niem wpłynie do przedsiębior
stwa w 15. lub16. dniu od pod
pisania umowy, to będzie ono
nieważne - podkreśla Ag
nieszka Snakowska.

zwrot bankowi wykorzysta
nych środków wraz z prowi
zjami i odsetkami. Przykła
dowo, gdy bierzemy kredyt
na remont mieszkania, to cel
ten wskazany jest w umowie.
Przy umowach zakupu na raty
lub z odroczonym terminem
płatności wskazanie celu prze
znaczenia otrzymanych pienię
dzy jest jeszcze bardziej oczy
wiste.
W przypadku kredytów hi
potecznych (np. na zakup
mieszkania) zawsze podaje się
cel, na który są przeznaczone
środki pieniężne. Wynika to
z charakteru kredytu banko
wego.
Kredyt konsumencki?
Warto jednak pamiętać, że
Jak informuje Urząd Ochrony do kredytówhipotecznych sto
Konkurencji i Konsumentów, suje się jedynie niektóre prze
pod pojęciem „kredyt konsu pisy ustawy o kredycie konsu
mencki" rozumiemy nie tylko menckim (nie ma w tym przy
kredyty bankowe, ale też za padku znaczenia wartość kre
kupy na raty lub z odroczonym dytu, bo nie obowiązuje limit
terminem płatności. W tego 255 tysięcy550 złotych).
typu przypadkach już z istoty
Inaczej jest wprzypadku po
wiadomo, na co mają byćprze życzek.
znaczone pieniądze(chodzi np.
W przeciwieństwie do kre
o sfinansowanie remontu dytu przypożyczce nie jest wy
mieszkania, wycieczkę zagra magane podanie, na co otrzy
niczną, kupno sprzętu RTV mywana kwota zostanie wy
itp.).
datkowana.
Kredyt bankowy polega bo
Pożyczkodawcy nie intere
wiem na udostępnieniu okre suje wtedy, na co przezna
ślonej kwoty na określony czymy pożyczoneod niegopie
w umowie cel, a zobowiąza niądze, istotne jest,abyśmy po
niem kredytobiorcy jest jego tem je regularnie spłacali i od
wykorzystanie zgodnie z usta dali całość pożyczonej kwoty.
lonym przeznaczeniem, a także Patryk Drabek

Tożsamość to cechyi dane perso
nalne konkretnejosoby, które
pozwalają ją zidentyfikować.
0 kradzieży tożsamości mówimy
więc w sytuacji, w której ktośbez
prawnie wejdzie w posiadanieda
nych osobowychinnej osoby
1 wykorzysta je wbrewjej woli.
Mówiąc wprost - podszywa się
pod inną osobę, zazwyczaj w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej.
Biuro Informacji Kredytowej
ostrzega: zakres danychi ichbez
prawne wykorzystanie, trakto
wane jako kradzież,może być
bardzo różne.Niekiedy może być
to nick ihasto do forum
internetowego, alemoże to być
również pełen zakresdanych per
sonalnych, które wykorzystanesą
do wyłudzenia kredytu.
Bardzo często,po prostu,kra
dzione są dowody osobiste,
a dzięki nimdane takiejak imię
i nazwisko,adres zameldowania,
PESEL. Dane mogą zostać pozy
skane np.z wyrzucanych
na śmietnik dokumentów bądź
nośników, poprzez włamanie
do komputera,ale sposobów jest
o wiele więcej.
Jak wynika z badań, copiąty Polak
doświadczył negatywnejsytuacji
związanej z bezpieczeństwem
swoich danych.
Część z tychosób zgubiła dowód
osobisty, a część doświadczyła
kradzieży hasła do konta czy
skrzynki mailowej.
Niestety, naszych danychnie
kradną kolekcjonerzy, tylko prze
stępcy, dla którychdane są prze
pustką do podjęcia wielu działań
powodujących przykrekonse
kwencje dla ich właścicieli.

JAKICH ZASAD
PRZESTRZEGAĆ?
Biuro Informacji
Kredytowej radzi, jak
chronić się przed kradzieżą
tożsamości:
1. Przetrzymuj
w bezpiecznym miejscu
dokumenty, takie jak
dowód osobisty, paszport,
prawo jazdy.
2. Nie udostępniaj
dokumentów osobom
trzecim, jeśli nie jest to
konieczne. Nie pozostawiaj
ich, wypożyczając np.
sprzęt sportowy, nie
kopiuj, jeśli nie jest to
uzasadnione.
3. Niszcz stare dokumenty
i korespondencję
papierową zawierającą
dane.
4. Nie podawaj swoich
danych w trakcie rozmów
telefonicznych z osobami,
których nie znasz, nawet
jeśli podają się za
przedstawicieli banku czy
innej instytucji finansowej.
5. Wybieraj bezpieczne
sklepy internetowe.
6. Dokonuj płatności,
wykorzystując
certyfikowanych
pośredników.
7. Nie otwieraj maili
nieznanego pochodzenia.
8. Używaj różnych haseł
dostępu i zmieniaj je
regularnie.
9. Nigdy nie podawaj
loginów i haseł innym
osobom.
10. Nie zezwalaj na
zapamiętywanie hasła
przez przeglądarkę.

SISSK
Agnieszka Snakowska, właścicielka Domu Finansowego QS
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SHOW-BIZNES

Emocjonujący finał
..Rolnik szuka żony"

Bardzo wiele kontrowersji
wzbudził wśród widzów ostatni
odcinek kolejnego sezonu pro
gramu „Rolnik szuka żony". Rol
nik Łukasz został zaatakowany
przez Paulinę, z którą nie chciał
planować przyszłości. Kobieta
stwierdziła, że niejest prawdzi
wym mężczyzną. I że współ
czujejego wybrance Agacie.
Z kolei rolnik Krzysztof musiał
poradzić się prowadzącej pro
gram, czy ma wstać, gdy do po
koju wchodziła jego wybranka.

Krzyżówka nr 185

Rybus szczęśliwym
ojcem

Polski piłkarz Maciej Rybus, wy
stępujący w rosyjskim klubie
Lokomotiw Moskwa, został nie
dawno ojcem. Wraz żoną
- piękną Leną Rybus - są bardzo
szczęśliwy. W mediach
społecznościowych zamieścili
właśnie wspólne zdjęcie ze spa
ceru z synkiem. Zainteresowanie
internautów wzbudził śliczny
wózek dziecięcy, który kupiła
para.

Sharon Stone została przyła
pana przez fotoreporterów
z nowym chłopakiem. Amery
kańska aktorka, znana z wystę
pów m.in. w popularnych fil
mach „Pamięć absolutna",„Nagi
instynkt" czy „Młody geniusz"
spotyka się obecnie z włoskim
dziennikarzem Enzo Cursio.
I właśnie w Rzymie para wybrała
się ostatnio na romantyczny
spacer.

Piosenkarz Ed Sheerankomplet
nie zaskoczył swoichfanów. Za
zwyczaj bowiemświatowej sławy
muzycy spędzają wakacje w eg
zotycznych krajach, wylegującsię
na plaży iciesząc się piękną po
godą. TymczasemEd Sheeranpo
stanowił spędzić urlop w Polsce,
w urokliwych zakątkach Dolnego
Śląska. Piosenkarz zawodowo był
już kilka razy w Polscei najwidocz
niej bardzomu się wnaszym kraju
spodobało. Mamy nadzieję,że
jego śladempójdą inne gwiazdy.

•

TVP 217:50
W ostatnim meczu fazy wstępnej
francuskich ME polskie piłkarki
ręczne zagrają z prezentującym
wysokie umiejętności Szwedka
mi. Biało-Czerwonestaną
przed trudnym zadaniem.
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5) opowiada przebieg akcji,
6) mogą się rumienić ze wsty
du,
7) paryski łotrzyk,
8) łuk wsparty na dwóch fila
rach,
9) drobny deszcz,
10) sucha trawka pod wigilijnym
obrusem,
20) nagniotek od ciasnego buta,
22) załącznik do umowy,
24) płynie w konwoju,

Dyrektor działu marketingu

Robert Gromowski, te). 94 347 35 U

Piotr Grabowski

Prenumerata, teL 94 3473S37

Redaktor naczekiy

Głos KoszalAski-wwwgk24.pl

ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin.tel. 9434735 99,
fax 94 34735 40, tel. reklama 94 3473512,
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25) gramofonowa lub chodni
kowa,
28) ... Mleczna w kosmosie,
29) przybiera kształt naczynia,
31) uszczerbek, strata,
32) średniowieczny wzór ryce
rza,
33) fryzowana kapusta,
35) mały pokoik,
36) mandarynka lub pomarań
cza,
37) wiersz miłosny.

Głos Pomorza - www.gp24.pl
ul. Henryka Pobożnego 19,

76-200 Słupsk,

Trudno będzie dzisiajsprostać Twoim potrze
bom ioczekiwaniom. Przedwspółpracują
cymi zTobą osobami poprzeczkę zawiesisz
bardzo wysoko. Niewszyscy ją przeskoczą.

tel. 59 848 8100. la* 59 8488104,

tel. reklama 059 848 8101,
redakqa.gp24@polskapress.pl,

reklama.gp24@polskapress.pl

Głos Szczeaiiski-wwwLgs24.pl
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ODDZIAŁY
ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 354 50 80, fax 94 3527149
Bytów ul. Wojska Polskiego 2,77-100 Bytów,
tel. 59 822 60 B. tel. reklama 59 848 8101

ul. Nowy Rynek 3.

Szczecinek ul. Plac Wolności 6.78-400 Szczecinek,

71-875 Szczecin,

tel. 94 374 8818. fax 94 374 23 89

tel. 9148133 00, fax 91433 4864.
tel reklama 9148133 92,

Świnoujścieul. Armii Kijowej 12,

reklama.gs24@polskapress.pl

72-600 Świnoujśde.tel. 9132146 49,
fax 9132148 40, reklama tel. 91578 47 28

ALE KIN020:10
Trzy mieszkające w Wiedniu pary
zostają równolegle rodzicami.
Wszyscy mają po trzydzieści
kilka lat, dobrą pracę, mieszkanie
w centrum miasta. Łączy ich to
samo podejście do życia.

Negocjator

POLSAT 22:20
Negocjator policyjny Danny
Roman (Samuel L. Jackson)
zostaje niesłusznie oskarżo
ny o zabójstwo. Gdy próby
udowodnienia niewinności
zawodzą, barykaduje się
w wieżowcu z zakładnikami.

Lew (23.07-22.08)

PrzedTobą dzień sprzyjający łagodzeniuna^ć
na pewnoniezostanie odtrącona.Nawet pdte
osoby, którezaTobą nieprzepadają.

Panna (23.08-22.09)

Postarajsiędzisiąj po południuwygospodaro
wać trochę więcejczasu na domoweobo
wiązki, bonie tylkoTy widzisz, że masz
pod tym względemtrochę donadrobienia...

Waga (23.09-22.10)

Ludzie wokół Gebieniebędą dzisiajzbyt su
miennie wywiązywaćsięzeswoichobowiąz
ków. Możeto byćźródłem nieporozumień.Mu
sisz uzbroićsięwdużą dozę wyrozumiałość.

Drobne przetiwnośalosu niepozwolą O dzisiaj
zrealizować wszystkichpowziętych planów.
Niektóre trzeba będzieodłożyć napóźniej

Ktoś będzie usilniepróbował Cię przekonać
do realizacji wspólnegoprzedsięwzięcia. Za
nim powiesz„tak", dobrzesię zastanów...

Łatwo Ci będzieprzychodziło dzisiajzjedny
wanie sobie innychosób do swoichpomy
słów. Odniesiesz dziękitemu sporekorzyści.

Nietraćdzisiaj czasu ienergii najałowe spory.
Rób swojeinie oglądaj sięna innych,bo na po
moc z ichstrony raczej niemasz co liczyć

Bliźnięta (21.05-21.06)
Rak (22.06-22.07)

Rozpierać Cię będziedzisiaj wyjątkowa ener
gia ichęć osiągania celów,które wielu oso
bom wydają się niemożliwe dozrealizowania.

Stargard ul. Wojska Polskiego 42,73-110 Stargard,
tel. 91578 47 28. fax 9157817 97.
reklama tel. 91578 4728
O® - umieszczenie takichdwóch znaków przy Artyku
le. w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www gk24.pl/tresd,

www.gp24.pl/tresci,www.gs24.pl/tresci, iw zgodzie

POLSKA
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GRUPA

Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45,02-672 Warszawa,

Polskie Badania Czytelnictwa

tel. 22 20144 00, fax: 22 2014410
Prezes zarządu Dorota Stanek

Nakład Kontrolowany ZKDP

Skorpion (23.10-21.11)

Strzelec (22.11-21.12)

Koziorożec (22.12 -19.01)
Popołudnie iwieczór spędzisz w miłymtowa
rzystwiei bardzo dobrym nastroju.Uśmiech
będzie Twoim nieodłącznymtowarzyszem.
Dyrektor artystyczny

Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu

Sławomir Nowak. sl3womir.nowak@polsł(apress.pl
Dyrektor zarządzający biura reklamy

Maciej Kossowski
WYDAWCA

z postanowieniami niniejszego regulaminu.

PC

Byliśmy cool

Będziesz dzisiaj przykłademskuteczności
iefektywnego działania. Wszystkie zadania
zrealizujesz na czasibardzo precyzyjnie.
U niektórychwywoła to odrobinęzazdrości...

Byk (20.04-20.05)

Rozwiązanie nr 184

Kołobrzeg

Wodnik (20.01-18.02)

Może Cię dzisiajprzytłoczyć nadmiar obo
wiązków. Jeśli zaczniesztratić nadczymkol
wiek kontrolę,nie miejoporów przed prosze
niem opomoc Na pewno niktCi nie odmówi.

Ryby (19.02-20.03)
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Stanisław Sikora, teL 94340 3598

Zastępcy
YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)

Amerykańska gwiazda
ma nowego partnera

fe-

Dyrektor (kukami

Krzysztof Nałęcz

Szwecja - Polska

Ed Sheeran odpoczywał
na Dolnym Śląsku

2

Dyrektor działu reklamy

Prezes oddziału Polska Pres
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Poziomo:
3) składnik powietrza niezbęd
ny do życia,
6) pieszczotliwie o ojcu,
11) elekcja króla,
12) komputer osobisty,
13) czułki ślimaka,
14) Magda, śpiewała „Koncert
jesienny",
15) niekompetentny człowiek,
16) śruba do drewna,
17) druhAtosa,
18) naturalny zbiornik wodny,
19) biała na brzozie,
21) trujący tlenek węgla,
23) utrata spójności; dezinte
gracja,
26) kosmetyk do malowania
rzęs,
27) ananas (ale nie roślina),
30) sytuacja, gdy komuś bra
kuje jedzenia,
31) okupacyjny w fabryce,
34) pracownicy zakładu włókien
niczego,
38) ... Sławek, przedwojenny
premier,
39) kondygnacja nad parterem,
40) struś z pampasów Ameryki
Południowej,
41) kasza jęczmienna,
42) dziennikarz nieco staromod
nie.
Pionowo:
1) ponoć żyje w jeziorze Loch
Ness,
2) sonet lub limeryk,
3) środek na szczury,
4) dawny harcownik na polu
bitwy,
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Po godzinach

Glos Dziennik Pomorza

maciej.kossowski@polskapress.pl

Dyrektor kolportażu
Karol Wlazło karolwlazlo@polskapress.pl

Agencja AIP

kontakt@aip24.pl

Wiceprezes zarządu Dariusz ^wiąder

Rzeank prasowy

Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz

pazio@polskapress.pl

Członek zarządu Paweł F^fora

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

Czekamy na Państwa
listy po adresem
ul. Henryka Pobożnego
19,76-200 Słupsk
Telefon dyżurny
59848 8124
Email alarm@gp24.pl

Dzisiaj dyżuruje
Aleksander Radomski

(05

Czytelni
lnicy pomagają
Oddam:

Pan Jerzy ze Słupska ma do odda
nia lodówkę.Odbiór własnym tran
sportem. Kontakt:503 848198.
Pani Alicja ze Słupska ma doodda
nia odzież i obuwie męskie(duże
rozmiary). Kontakt:694832 824.
Pan Stanisław zeSłupska ma dood
dania dwie wersalki i dwa fotele.
Odbiór własnym transportem.
Kontakt: 696683 215.
Pani Barbara z Ustkima dooddania
meblościankę, wersalkę,dwa fotele

iszafkę. Odbiór własnymtranspor
tem. Kontakt:509 706354.
Pani Kazimiera za Słupska ma
do oddania telewizor, meble ku
chenne, wózek spacerowy i stolik
z krzesełkami dla dzieci. Odbiór
własnym transportem.Kontakt: 59
8412513.
Pani Danuta ze Słupska ma do od
dania cegłę rozbiórkową. Odbiór
własnym transportem.Kontakt: 59
8413435.
Pani Ewa ze Słupska ma do odda
nia zimową odzież damską. Kon
takt: 59845 3407.
Pani Grażyna zeSłupska ma dood
dania meble pokojowe. Odbiór
własnym transportem. Kontakt:
661154067.
Słupszczanin ma dooddania meb
lościankę. Odbiór własnym tran
sportem. Kontakt:783414082.

Potrzebuję

Pan Wojciech ze Słupska prosi o
pralkę. Kontakt:578 041380.
Mieszkanka Słupska prosio odzież
zimową dziecięcą i damską. Kon
takt: 530506 020.
Pan Marian ze Słupska prosi o lo
dówkę, pralkę,segment ikuchen
kę. Kontakt: 511706 900.(DMK)

Glos Dziennik Pomorza
Wtorek, 4.12.2018

LISTY/OPINII
Czekamy na Państwa
listy po adresem
ul. Henryka Pobożnego
19,76-200 Słupsk
Telefon dyżurny
59 848 8121
Email
daniel.klusek@gp24.pl

•:Wr&
Dzisiaj dyżuruje
Daniel Klusek

Robert Biedroń
zrezygnował z mandatu
radnego

@Wojciech: - Mea culpa, sam namawałem do głosowania na Bied
ronia, bowydawało misię, żeczło
wiek z zewnątrz ogarnie uczciwie
problemy przykurzonego czasem
słupskiego ratusza.Coś tam robił,
ale w sumie narobił nowegobała
ganu. Teraz uznał, żeczas pochytrzyćsię na Brukselę,a potem...?
@Tomasz: - Trudnopogodzić pro
wadzenie sklepiku w Warszawie

z funkcją słupskiego miejskiego rad
nego. Ja to rozumiem. PanRobert
zachował się odpowiedzialnie.
@Piotr: - Słuszna decyzja,bo być
radnym, a nie byćprawie cały czas
w pracy,tylko zabiegaćo własną ka
rierę, to byłoby podłe oszustwo
wobec słupszczan, bokasę by po
bierał, a niepracował...
(©Mariusz: - Wydaje mi się, żeBie
droń zrobił zeSłupskiem więcej niż
jakikolwiek poprzedni prezydent.
Popatrzcie na inwestycje (prywat
ne, nie publiczne),jakie zostały zre
alizowane. Polecamstatystyki GUSualboEurostatu.
@Darek: - Byłdo wyborów potrze
bny tylko po to, żeby prezydentka
została prezydentką. Logicznejest,
że gdybychciałzostać, startowałby
na prezydenta.
@Jadwiga: - Nocóż, pa,pa, Robert
Biedroń.
@Anna: - Wstyd mi za tych 2781
wyborców z osiedlaNiepodległoś
ci, bo przecież wiedzieli,że będzie
tworzył partię i będzie startował
do Brukseli,atakto głosy stracone.
@Grzegorz: - On znowu zrobi to
samo. Jak zdobędzie mandat do
europarlamentu, to zrezygnuje i

wystartuje w wyborach do Sejmu
na jesień.

Słupsk zaciągnie nowe
kredyty na spłatę tych
starszych

@Tomek: -Rewelacja - najważniej
sze, że nie zabraknie na podwyżki
dla urzędników z ratusza ina ichna
grody za tę niesamowitą księgo
wość.
@Robert: - Towspaniały, genialny,
cudowny Robertjednak nieoddłu
żył miasta? Ponoć budżet w takim
cudownym staniebył.
@Radek: - Każdy ma kredyty.A że
miasto wpadło w spiralę- bierzeje
den, żebyspłacić drugi.Trudno, się
mówi. si<oro łączy nas Słupsk, to
ikredyty mamy wspólne.
@Konrad: - W Słupsku dzieje się
bardzo dobrze. Nowa paniprezy
dent przez całą poprzednią kaden
cję uczestniczyła we wspaniałym
dziele,jakim byłaprezydentura Ro
berta Biedronia. Teraz przystąpi
do realizacjikolejnych śmiałychpla
nów. Ma zasobą randych. Przecież
to jest dream team. Przez to na
pewno zauważymy, co się dzieje
na plus w naszym mieście, będzie
dużo wywiadów, dużo selfie.(DMK)

Nie zaparkują aut na jezdni,
ale na poboczu już tak
SHąmk

daniel.klusek@gp24.pl

- /1ilftl I

ZIM sprawdzi przyczyny awarii przy ul. Szarych Szeregów

Ciemno na ulicach, niebawem
czeka nas wielkie oświecenie
Shntak
Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

Pani Helena, czytelniczka ze
starówki, twierdz:,że na kilku
.likach nie świecą się lampy.
Awaria zostanie naprawiona.
- Kilka dni temu zauważyłam,
że na ulicach Łukasiewicza
i SzarychSzeregów nieświeciło
się kilka latarni - mówi nasza
czytelniczka. - Odpowiednie
służby powinny zareagować
i naprawić te awarie. Teraz są
najkrótsze dni w roku i ciemno
robi się już bardzo wcześnie.
A gdy idzie się ciemnymi uli
cami, jest nieprzyjemnie i nie
bezpiecznie.
Tomasz Orłowski, kierow
nik działu eksploatacji i inwe
stycji w Zarządzie Infrastruk
tury Miejskiej wSłupsku, zapo
wiada, że informacje o uster
kach przekaże inspektorowi,

który zleci szybkie usunięcie
awarii.
- Do takich zdarzeń czasem
dochodzi, bo infrastruktura
oświetleniowa często ma już
kilkadziesiąt lat - mówiTomasz
Orłowski. - To się jednak już
niebawem zmieni, bo jesteśmy
w trakcie projektowania wy
miany ponad trzech tysięcy
lamp oświetleniowych. Poja
wią się one w całym centrum
miasta i w dużej części ulic
na pozostałych osiedlach.
W ramach akcji większość
słupów zostanie wymieniona
na nowe. Oświetlenie będzie
energooszczędne, z redukcją
mocy isterowane autonomicz
nie, dzięki czemu każda awaria
będzie automatycznie zgłasza
na. Położonych zostanie kilka
dziesiąt kilometrów kabli.
- Początek prac planujemy
na przyszły rok, ich zakończe

nie na rok2020 - mówi Tomasz

Orłowski. ©®

Mieszkańcy ulic CisowejiJod
łowej chcą, bymiasto dopuści
ło ponownie możliwość par
kowania tam najezdni. Urzęd
nicy mają inne, kompromiso
we rozwiązanie.
Cisowa i Jodłowa to spokojne
uliczki na osiedlu Akademickim.
Znajdują się przy nich domy jed
norodzinne. W lutym tego rok
decyzją ówczesnego wiceprezy
denta Marka Biernackiego wpro
wadzono tamzmianę organiza
cji ruchu - ustawiono znaki za
kazu zatrzymywania się. Wszystkopoto,bymożliwybyłpłynny
przejazd pojazdów, ale również
ze względówbezpieczeństwa, by
kierowcy z bocznych ulic mogli
tam widzieć,czy nie jedzie samo
chód, gdy włączają się do ruchu.
Zdaniem urzędników,mieszkań
cy mogą parkować auta na swo
ich terenach,nie na jezdni.
To jednak nie spodobało się
mieszkańcom ulicJodłowej iCi
sowej, którzy odpoczątku prote
stowali przeciwko wprowadze
niu zakazówzatrzymywania się.
I wciążwalczą ozmianę oznako
wania.
- To osiedlowe uliczki i tędy
nie jeżdżą przypadkowi kie
rowcy, tylko mieszkańcy ici, którzyichodwiedzająprywatnielub
służbowo - mówi mieszkaniec ul.
Jodłowej.- Obecne oznakowanie
tylko utrudniłonam życie.Wielu
kierowcówi tak tamstaje na jezd
niach, nie przejmując się zaka
zami. Czasem pojawia się straż
miejska, która wypisuje man-

Na stronach Akcjaredakcja piszemy
o tym,o czyminformują nas czytel
nicy. Na Waszesygnały czekadzien
nikarz Daniel Klusek.
Jeśli widzą Państwo coś, co Was
zdenerwowało, poinformujcienas
o tym. Pod adresem: daniel.klusek@gp24.pl czekamy na e-maile
z opisem sytuacji. Zachęcamy też
do przesyłania nam fotografii. In
terwencje można równieżzgłaszać
pod nr. tel.:59 8488121.
Wszystkie sygnały sprawdzimy,
a najważniejsze inajciekawsze za
mieścimy na łamach„Głosu Pomo
rza" igp24.pl.
(DMK)

U nas czekają zguby
ioferty pomocy

W „Głosie" funkcjonuje Biuro Rze
czy Znalezionych. 0 tym, co znaj
duje się w BRZ, piszemy w ponie
działki, środyi piątki.
W ramach Banku pomocy można
przekazywać sobie m.in. meble,
sprzęt RTV i AGD. Na zgłoszenia
czekamy pod nr. tel.59 848 8121.
Oferty i prośby o pomoc publiku
jemy we wtorki,czwartki isoboty.
(DMK)

Zobacz,jak powstaje
..Głos Pomorza"

Zapraszamy doodwiedzin w słup
skiej redakcji„Głosu Pomorza".Nasi
goście poznają też dziennikarzy
i pracowników z działu promocji,
składu i biura ogłoszeń. Będzie
także możliwośćzrobienia zdjęcia,
które zostanie opublikowane
w „Głosie".Na zgłoszenia grup cze
kamy w godz. 10-16 podnr. tel.59
8488121.
(DMK)

Daniel Klusek
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Akcja redakcja

Strona od czytelników
dla czytelników

DLA KONSUMINTÓW

Tam konsumenci
mogą znaleźć pomoc
i
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Na ul. Jodłowej i Cisowej będzie można parkować na poboczu
daty. Tyle tylko, że nawet jeśli
auta stoją na jezdni, to nikomu
nie przeszkadzają.
Jakdodaje, już kilkamiesięcy
temu urzędnicy obiecywali, że
ponownieprzyjrząsięrozwiązaniom na tych ulicach. Efektów
tego jednak niema.
W strażymiejskiej dowiedzie
liśmy się, że funkcjonariuszesą
wzywani na interwencje na te
ulice.
-Przed wprowadzeniem zna
ków zakazumieszkańcy skarżyli
się, żenie mogą bezpiecznie jeź
dzić.Po ustawieniuznaków jedni
domagają się ich usunięcia, inni
informują nas, że zakazy przez
częśćkierowców nie są przestrze
gane - mówi Paweł Dyjas, ko
mendant Straży Miejskiej wSłupsku. - Jeślistwierdzimy popełnie

nie wykroczenia, wyciągamy
konsekwencje. Za parkowanie
na zakazie grożą mandat w wysokościioo złotychijedenpunkt
kamy.
W ratuszowym wydziale po
lityki transportowej dowiedzieli
śmy się, że szykowane są kom
promisowe zmiany.
- Zakaz zatrzymywania się

na jezdni nadalbędzie obowiązy
wał, by kierowcy wyjeżdżający
z bocznych uliczek mogli bez

piecznie włączyćsię do ruchu mówi Karolina Rutkowska-

Kmiecik zwydziału politykitran
sportowej. - Jest już podjęta de
cyzja odopuszczeniu parkowa
nia napoboczu.Planujemy, żete
zmiany w organizacji ruchu

wejdą w życie wciągu kilkunaj

bliższych tygodni.©©

Mieszkańcy Słupska o pomocmo
gą prosić miejskiego rzecznikakon
sumentów. Zbigniew Perzyna
przyjmuje interesantów przy ul.
Jana Pawła II1,pokój 225(II piętro),
tel. 59 810 52 93, e-mail: mrk@
um.slupsk.pl.
Mieszkańcy powiatu słupskiego
o pomoc mogą prosić powiato
wego rzecznika konsumentów.Ma
rek Kurowski interesantów przyj
muje w pokoju132, Starostwa Po
wiatowego, tel. 59 84187 00,email: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl.
Pomocy w problemachkonsumen
ckich udziela Delegatura Woje
wódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Słupsku, ulJana Pa
wła I11, tel. 59 84254 68, e-mail:
ihslupsk@wp.pl.
Konsumenci mogą się zgłaszać
do Oddziału FederacjiKonsumen
tów wSłupsku, al.3 Maja 44.tel.59
842 0224.e-mail: slupsk@fiederacja-konsumeńtow.org.pl.
Bezpłatną pomoc prawną konsu
menci mogą uzyskać pod nr. info
linii Federacji Konsumentów 801
440 220i 22290 8916.(DMK)

Glos Dziennik Pomorza

11

Artykuł reklamowy

Wtorek, 4.12.2018

Starochińska metoda przełomem
w walce z przewlekłym bólem
MMftli.fi
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Pan Mirosław (l. 67) z Wrocławia szczerze się uśmiał, gdy żona kupiła
mu wkłady magnetyczne, by uśmierzyć jego artretyczne bóle kolan.
Ale gdy ostry ból przykuł go do fotela i...

N

ie był w stanie dojść do toalety,
w desperacji je zastosował. Ku je
go zaskoczeniu - ból zaczął się
zmniejszać!
„Oddam ostatni grosz, by się pozbyć
przewlekłych bólów. Próbowałem wszyst
kiego: tabletek, żeli, plastrów.Bez
skutecznie. Od żony dostałem
komplet biomagnetycznych
wkładek głębokiego oddzia
ływania zrobionych z neodymium (magnesów 100 razy
silniejszych od lodówkowych)
i oddziałujących na zakończe
nia nerwowe spodniej części sto
py. W głowie mi się nie mieściło,
że to może uśmierzyć ból. Włożyłem
wkładkę początkowo tylko do lewego
buta. Chciałem spróbować rozchodzić
ten potworny ból i zobaczyć, czy ucisk
na stopie, wywoływany za pomocą im
pulsów magnetycznych, faktycznie mo
że poprawić mój stan. Czytałem trochę
o akupresurze, ale wobec wkładek byłem
raczej sceptyczny. Prawe kolano zostawi
łem bolące - tak dla porównania.
Po 8 minutach testu pomyślałem so
bie, że to przecież nie może się udać.
Ale cierpliwie trzymałem tę biomagnetyczną wkładkę w bucie - dokład
nie tak, jak kazali w instrukcji. Od cza
su do czasu robiłem kilka kroków i nagle
zorientowałem się, że ból zaczął
się zmniejszać. Świdrowanie

„Uratowałam
kręgosłup"
Bóle kręgosłupa miałam
od wczesnej młodości.
Chodziłam po lekarzach,
dostawałam skierowania do
fizjoterapeutów, masażystów i innych
cudotwórców. Łykałam proszki,
chodziłam na basen, stosowałam
obuwie korygujące. I co? Kompletnie
żadnych efektów! 35 lat się
z tym męczyłam! Gdyby nie wkłady
biomagnetyczne, pewnie już by mi tak
zostało. Połamana, pokrzywiona...
Ale te wkłady zadziałały fenomenalnie.
Po trzech dniach czułam ulgę. Po
kolejnych pięciu ból w zasadzie
ustąpił. Nie pamiętam już życia sprzed
bólu, tak dawno to było. Czuję, jakbym
się urodziła na nowo.
Ewa B. (72 l.) z Ełku
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Wkładki pomogą Ci na:
O nos O tarczyca O tchawica O gardło O zatoki
czołowe i nosowe O nadnercza O móżdżek
O nerw trójdzielny O przytarczyce © oczy
O uszy © limfa © mięsień trapezowy © ramiona
płuca i oskrzela © serce
układ trawienny © żołądek
© pęcherz © nerka
© śledziona
© dwunastnica
© woreczek żółciowy
© trzustka © okrężnica
poprzeczna © kanał
moczowy © jelito
cienkie © zstępnica
© odbytnica © kość
guziczna © odbyt
© kolana © staw
kolanowy © staw
biodrowy
© jajniki © genitalia
© hemoroidy
© system nerwowy
© wyrostek
robaczkowy
© przysadka mózgowa
© nadciśnienie

w lewym kolanie zmniejszało się, z każ
dym krokiem czułem, jak noga staje się
silniejsza, a staw sprawniejszy. Prawe
kolano oczywiście nadal niemiłosiernie
bolało, ale ja miałem już dowód na to,
że biomagnetyczna wkładka pomaga
zmniejszać ból kolan.
Czym prędzej włożyłem wkładkę do
drugiego buta i zacząłem powoli cho
dzić po mieszkaniu. Oczywiście po kil
ku minutach tu też przestało rwać! Od
tego czasu używam wkładek na każ
dy przewlekły ból. I to nie tylko na
ból kolana.
Bark, stawy, wątroba, żołądek,
a nawet nerki. Akupresura oddzia
łuje na zakończenia nerwowe znaj
dujące się po spodniej stronie stóp.
Odpowiedni nacisk na ten obszar po
maga zmniejszać ból i skorygować pra
cę każdego organu! Nie muszę się truć
garściami proszków. Do lekarza chodzę
sporadycznie".
Na czym polega tajemnica
skuteczności nowej metody
uśmierzania bólu?
Dr Nakagawa, twórca magnetoterapii
i dyrektor szpitala Isuzu w Tokio, wy
jaśnia: „Do 30-dniowych testów kli
nicznych wybraliśmy przypadki prze
wlekłego bólu, na które już nic nie
pomagało. W 80% przypadków ból
zmniejszał się już po pierwszym dniu
stosowania biomagnetycznych wkładek.
Po tygodniu 97% badanych uśmierzyło

Wkładki magnetyczne to biomagnesy
wielokrotnego użytku, o mocy

970 GaUSSÓW. Umieszczasz j
je w butach i zapominasz o bólu.
uciążliwy ból bez względu na jego źró
dło. Obojętnie, czy narzekali na stawy
kolanowe, wątrobę, nerki czy bóle pleców.
Pole magnetyczne wnika w bolące
tkanki i nie pozwala elektrycznym impul
som bólu wyrwać się z komórek. Sygnał
bólu jest wygaszany w mgnieniu oka.
Dodatkowo siły magnetyczne powodu
ją, że czerwone krwinki docierają do naj
cieńszych naczyń włosowatych. Wzrasta
natlenienie, odżywianie komórkowe tka
nek oraz wydalanie toksyn. Gojenie się
stanów zapalnych przyspiesza. Znika
ją obrzęki, opuchlizny, nadwrażliwość.
Z każdym dniem stosowania bioma
gnetycznych wkładek pozytywne efek
ty kumulują się na poziomie komórko
wym i po 30 dniach kuracji zazwyczaj
ból się zmniejsza.
Skuteczność magnetoterapii potwier
dzają inni badacze: dr Mark Valbona
z Baylor College of Medicine zreduko
wał bóle artretyczne u 76% badanych. Dr
Erie Weintraub z New York Medical Col
lege zmniejszył palący ból stopy cukrzy
cowej w 90% przypadków".
Wkładasz i zapominasz o bólu!

Pasują do każdego i
rodzaju butów. •
i

dobrana moc pola magnetycznego po
zwala prowadzić kurację przez większą
część doby, nieprzerwanie przez 30 dni.
Podczas pracy, wyjścia do sklepu i spa
ceru z psem.
Gdy ból zacznie się zmniejszać,
wkładki biomagnetyczne należy za
chować do ponownego wykorzystania.
Utrzymują one właściwości przeciwbó
lowe przez 50 lat.
Umieszczając w butach biomagne
tyczne wkładki, możesz przeciwdziałać
ponad 41 przyczynom bólu. W tym bio
der, barków, stóp i skroni.
Wkładki magnetyczne otrzymasz je
dynie w telefonicznej sprzedaży klubu
rabatowego. Technologia produkcji nie
jest tania. Ale dzięki specjalnemu dofi
nansowaniu uczestnictwa w klubie ra
batowym ograniczona liczba osób może
skorzystać z niego aż o 70% taniej. Ilość
opakowań jest ograniczona - decyduje
kolejność zgłoszeń.
REKLAMOWANE W

Nieważne, czy
winowajcą jest
artretyzm, reu
matyzm, rwa kul- nu WERWACH 150 OSÓB!
szowa, migrena, Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią
uraz mechanicz
do Q rjr^.Hnia 2018 r.. przysługuje
ny czy schorze
nie wątroby lub lspecjalne dofinansowanie!
nerek. Nieistotne,
czy bolą Cię sta Otrzymasz wówczas magnetyczny bloker
wy, plecy, biodra, ibólu, za udział w klubie
kolana, kręgosłup,
5*2^97 zł
jedyi
żołądek czy stopy. rabatowym ZB jedyne*
Aby uśmierzyć (przesyłka GRATIS)!
ból, wystarczy
umieścić wkładki Zadzwoń:
UHl
biomagnetyczne il
* pon-pt. 8:00-21:00, sob. i niedz. 9:00-21:00
butach
i
regu
w
I (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
larnie w nich cho
dzić. Bezpiecznie regulamin: trrrisracnrftns-prvtpk.com; Telefon kontaktowy w sprawach zwrotów i reklamacji: 91 443 79 19

32 718 90 20
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Gdzie znajdziesz „Glos Pomorza"?
TwojaGazeta

„Głos Pomorza" możesz kupić
w ok.2400punktach na tere
nie województwa pomorskie
go, jesteśmy w każdym mieś
cie, powiecie i wsi. Znajdziesz
nas w kioskach, sklepach,su
permarketach. salonach pra
sowych, stacjach paliw,w pie
karniach i na każdej poczcie.

Gdy nie możesz znaleźć
swojej ulubionejgazety,
zadzwoń: (94)3401107
lub napisz donas:
dystrybucja.koszalin
(śpolskapress.pl

Jesteśmy m.in.
w następujących
sieciach:
•AUCHAN
•BIEDRONKA
•BP
•CARREFOUR
•CIRCLEK
•DELIKATESY CENTRUM
•DINO
•EMPIK
•GROSZEK
•INMEDIO
•INTERMARCHE
•KAUFLAND
•KIOSK RUCH
•LEWIATAN
•LOTOS
•LUKOIL

•MEDIA PRESS SALONIKI
•MILA
•NETTO
•PIOTR IPAWEŁ
•PKNORLEN
•POCZTA POLSKA
•POLOMARKET
•PSS SPOŁEM
•RELAY
•SALONIKI PRASOWE
KOLPORTER
•SHELL
•SPAR
•STACJA MOYA
•STATOIL
•STOKROTKA
•ŚWIAT PRASY
•TABAK
•TESCO
•TOP PRESS
•ŻABKA

Jeżeli chcesz czytać
naszą gazetę przez
internet na swoim
komputerze
lubsmartfonie

W każdym urzędzie
pocztowym możesz
zamówić
prenumeratę naszej
gazety

Oferujemy także
dostawę
prenumeraty Twojej
gazety przez
wydawcę

Jeżeli chcesz czytać naszą ga
zetę przez internet na swoim
komputerze lub smartfonie,
możesz nabyć wersję elektro
niczną gazety (PDF) wraz do
stępem do archiwalnych wy
dań i pełnej wersji serwisu na
plus.gp24.pl.
Wersja elektroniczna gazety jest
identyczna jak ta, którą kupu
jesz w kiosku czy sklepie, a do
stęp do niejmożesz uzyskać już
ok. godziny3 nad ranem.

W każdym urzędzie poczto
wym możesz zamówić pre
numeratę naszej gazety, którą
dostarczać będzie do domu
Twój listonosz. Szczegółowe
informacje uzyskacie Pań
stwo w każdej placówce Po
czty Polskiej oraz na stronie
internetowej Poczty Polskiej:
prenumerata.poczta-polska.pl lub pod numerem tele
fonu 801333 444.

W wybranych miastach oferu
jemy także dostawę prenume
raty „Głosu Pomorza" realizo
waną przez wydawcę, wprost
z redakcji do domu lub biura.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się
więcej na temat możliwości za
mówienia takiej prenumeraty,
zadzwoń do nas (94) 3401107
lub wejdź na stronę prenumerata.gp24.pl

GŁOS
POMORZA

Jesteśmy do Waszej dyspozycji

Dzwońcie: (94) 3401107
Piszcie: dystrybucja.koszalin@polskapress.pl

Jeżeli jesteś właścicielem sklepów, kiosków isaloników prasowych
i chcesz sprzedawać „Głos Pomorza",
zadzwoń do naszego działu dystrybucji i sprzedaży gazet:
(94)3401107

Pawełek to chłop jak dąb. Ważył
5270 g i jest słupskim rekordzistą

Mikołajkowe Dni Dawcy Szpiku
dla Bartusia już 7-8 grudnia

Stupsk

Słupsk

magdalena.otechnowia@polskapre55.pl

magdalena.olechnowicz@polskapress.pl

Pawełek Linsztet urodził się
w Wojewódzkim Szpitalu Spe
cjalistycznym w Słupsku
w czwartek. Ważył5270g
imiał 60 cmdługości. Tonaj
większy noworodek, jaki
przyszedł na świat na słup
skiej porodówce.

Już 7-8 grudnia w 72 hiper
marketach Auchan w całej
Polsce, także w Kobylnicy, od
będą się akcje rejestracjipo
tencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macie
rzystych do bazy Fundacji
DKMS.

Gdy pani Agnieszka o 2 w nocy
dotarła naSOR, personel my
ślał, że na świat przyjdą bliź
niaki. Ale już po pierwszych ba
daniach było wiadomo, że
chłopakjest jeden, za to pokaź
nych rozmiarów. Lekarka za
pewnia, że chłopakjest zdrów
jak ryba i już w niedzielę mógł
pojechać z rodzicami do do
mu. - Chłopiec urodził się w sta
nie bardzo dobrym, otrzymał
10 punktów w skali Apgar, czyli
maksymalną liczbę punktów,
jaka jest możliwa przy ocenie
stanu zdrowia. Jest piękny i
zdrowy - mówi Magdalena
Kukulska, st. asystent na od
dziale neonatologicznym. Do
daje, że gratulacje należą się
przede wszystkimmamie, gdyż
urodzenie tak dużego dziecka
siłami natury jest zadaniem
ekstremalnie trudnym.©®

Mikołajkowe Dni DawcySzpiku
są wyjątkową okazją, ponieważ
to już 13. raz Fundacja DKMS
wraz z Auchan Polska łączą
swoje siły, zwiększając szansę
na znalezieniedawców dla każ
dego pacjenta potrzebującego
przeszczepienia. Tegoroczne
Dni Dawcy Szpiku dedyko
wane są Bartusiowi i innym pa
cjentom dotkniętym nowotwo
rem krwi.
- Bartuś jest bardzo szczęśli
wym i pozytywnie nastawio
nym do życiai ludzi dzieckiem.
Jest takim naszym słonecz
kiem, które wszystkich potrafi
rozweselić - opowiada mama. Zapytany, colubi, wylicza:naj
bardziej lubię moją Bestię - to
pies Melinda. Lubię Michała
Pazdana, Kubusia Puchatka,
jeździć na rowerze,„Ruda tań
czy jak szalona", leżeć na

Magdalena Olechnowicz

Magdalena Olechnowicz

i*
Pawełek stał się pupilem na oddziale położniczym. Na zdjęciu
z pielęgniarką Kasią, także ratowniczką na słupskim SOR

Bartek to energetyczny chłopiec, u którego zdiagnozowano
zespół Nijmegen oraz nietypowe zmiany w płucach

plaży... Kocham kolor niebie nych dawców komórekmacie
rzystych.
ski.
Bartek to bardzo energe
tyczny i uśmiechnięty chłopiec,
u którego zdiagnozowano ze
spół Nijmegen oraz nietypowe
zmiany w płucach. Pomimo or
ganizowanych w całej Polsce
akcji rejestracji potencjalnych
dawców szpiku i ponad 32 min
dawców w bazach na całym
świecie, dla Bartusia nadal nie
znaleziono „bliźniaka gene
tycznego". Jedyną szansą
na uratowanie jego życia jest
mobilizacja ludzio dobrych ser
cach i dołączanie do baz kolej

W piątek,7 grudnia, w godz.
12-18, oraz w sobotę,8 grudnia,
w godz. 11-17 w hipermarkecie
Auchan w podsłupskiejKobyl
nicy odbędzie się kolejna edy
cja projektu. Na tereniesklepu
będzie można zarejestrować się
jako potencjalny dawca szpiku
oraz wesprzećFundację DKMS
poprzez darowiznę pieniężną
do skarbonek. Rejestrację po
tencjalnych dawców będą
wspierać pracownicy - wolon
tariusze Auchan.
©®
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Ratunek czy obłęd i zabobon?
Jak to ze szczepieniami dawniej było

13

Krzysztof Błażejewski
krzysztof. blazejewski

Zdrowie
Ruch antyszczepionkowy
wcale nie narodził się w obec
nych czasach.Istniał właści
wie od początku procesu
uodpamiania ludzi przezpo
danie im w szczepionkach ce
lowo osłabionych bakterii czy
wirusów. Przez lata nie brak
było protestów i twierdzeń,
jak bardzo jest to niebez
pieczny iszkodliwy proceder.

*

C

złowiek
współ
czesny nie potrafi
wyobrazić sobiecza
sów, w których
różne zarazy pochła
niały życie tysięcy ludzi.Strach
przed dżumą, trądem czy cho
lerą towarzyszył ludziom przez
tysiąclecia.
Rekordzistka,
grypa hiszpanka, już w na
szych czasach doprowadziła
kilkadziesiąt milionów ludzi
do śmierci, pozostawiając
pod względem liczby ofiar da
leko w tyle I wojnę światową!
Ówczesny świat pełen był lu
dzi zeszpeconych ospą i trą
dem, kalek po przebyciu polio,
ludzi wyniszczonych cholerą
czy tyfusem.
Przełomowe okazały się ek
sperymenty angielskiegoleka
rza Edwarda Jennera pod ko
niec XVIII wieku, który wyna
lazł szczepionkę przeciwko
ospie, wstrzykując zdrowemu
człowiekowi ropę z pęcherza
osoby chorej na tzw. ospę kro
wią. Poskutkowało. W czasie
epidemii zaszczepiony nie za
chorował. Próby zastosowania
podobnej metody w walce
z dżumą okazały się jednak tra
giczne w skutkach.
Ostatnia dekadaXIX stulecia
zaowocowała wynalezieniem
szczepionek przeciwkobłonicy,
tężcowi i cholerze, a początek
XX wieku - durowi i gruźlicy.
Najpóźniej, bo dopiero na po
czątku lat 60. ub. wieku, uzy
skano skuteczną szczepionkę
przeciwko polio, czyli chorobie
Heinego-Medina.
Szczepienia przetiwospowe
szybko upowszechniły się
na świecie. Na ziemiach pol
skich pod zaborem pruskim
wprowadzono je już w 1801
roku. W lipcu tegoroku w Byd
goszczy zaszczepiono20 dzieci.
Rok później - 60 młodych
bydgoszczan. Do 1831 roku
mniej więcej połowa mieszkań
ców była już zaszczepiona.
Za te zabiegi płacił pruski skarb

Masowe szczepienia, przeprowadzane w minionym stuleciu z reguły wywoływały w małych pacjentach strach przed nieznanym
państwa. Skutki byłyprzekonu
jące. W latach 80. ub. wiekunie
zanotowano już ani jednego
przypadku tej groźnej dotąd
choroby!
„Haniebny obłęd"
Pomimo tego w 1903 roku uka
zała się w Krakowieksiążka ks.
Wincentego Pixa, spowiednika
z kościoła Mariackiego - „O
krzyczącej niedorzeczności
i strasznej szkodliwości szcze
pienia ospy". Rok później wy
dano ją również po polsku
w Berlinie dlamieszkańców za
boru pruskiego.
Ksiądz Pix twierdził, że
szczepienie jest „zabobonem
i haniebnym straszliwym obłę
dem". Dowodził, że „dzieci
wskutek szczepienia mniej lub
więcej chorują,niektóre przed
wcześnie wboleściach umierają
lub długie lata w charłactwie
mizernieją, w czasie zaś epide
mii ospowej pierwej i mocniej
niżeli innenieszczepione osoby
zapadają na ospę (...)Z ogrom
nej liczby rozmaitych chorób
powstających ze szczepienia
ospy
wymienić
należy
weneryzm (...) gruźlicę, odrę
(żamicę), zołzy, suchoty płuc,
cholerę i raka. Również pow
szechne, niestety, u młodzieży
szkolnej zepsuciemoralne (ona
nizm) wedle opinii lekarzy
(Burnette, Wolf itd.) ma swoją
przyczynę często wszczepieniu
ospy".

Ksiądz Pix straszył lekarzy,
iż Stwórca, który ustanowił
prawa przyrody, takiej znie
wagi, jak zaprzeczanie im
w postaci szczepień, nie puści
płazem. Podobnie wywodził,
że szczepienia sprzeciwiają się
ewangelii, podkreślał, że jako
niegodziwą
interwencję
w wolę bożą potępiali je też
XIX-wieczni papieże.
Szczepienia obowiązkowe
ospy kontynuowano także
w Polscew międzywojniu.Każ
dego roku w miastach wywie
szano stosowne obwieszcze
nia, kto podlega obowiązkowi
i kiedy odbędą sięszczepienia.
Na wsiach często komunikaty
odczytywano z ambon kościel
nych. Udziału w szczepieniach
pilnowała poliq'a, za uchylanie
się groziły wysokie kary. Szcze
piono masowo wróżnych miejscach, w szkołach, w restaura
cjach, w większych salach
w mieście.Inne szczepieniaor
ganizowano tylko doraźnie.
W1921 roku np. w Toruniu po-

(...) powszechne, nies
tety, umłodzieży szkol
nej zepsucie moralne
(onanizm) (...) ma
swoją przyczynę często
w szczepieniu ospy
ks. Wincenty Pix

informowano o możliwości
zaszczepienia się przeciwko
czerwonce. W tym celu nale
żało zgłosićsię do sali nr21 w ra
tuszu. Zabieg był odpłatny, ale
zachęcano do niego twierdze
niem, że cena jest przystępna.
W latach 30. okazjonal
nie szczepiono dzieci prze
ciwko szkarlatynie, błonicy
oraz gruźlicy.
W tym samymczasie w dal
szym ciągu działał ruch anty
szczepionkowy, wynikający
głównie ze zwykłejniewiedzy,
plotek czy światopoglądu. Na
leżeli do niego m.in. członko
wie sekt, np. Świadkowie Je
howy.
Opornym „pomagała" milicja
Radykalnie zmieniła się sytua
cja w czasachPRL-u. Wprowa
dzono kalendarz obowiązko
wych szczepień, a w ustroju to
talitarnym udało się objąć nimi
praktycznie całą populację.
Od 1946 roku szczepiono po
nownie przeciwko ospie,
od 1947 - durowi brzusznemu,
od 1954 - błonicy,1955 - gruź
licy, od1960 - przeciwko polio,
tężcowi, krztuścowi.
- Należałem'do pokolenia,
które musiało zaliczyć wszyst
kie szczepienia w dzieciństwie
- wspomina tamte czasy Grze
gorz Malinowski z Torunia. Większość szczepień przyjmo
waliśmy w szkole, w stołówce
zamienionej tegodnia w wielki

gabinet zabiegowy. Baliśmy się
okropnie, w kolejce oczekują
cych powszechny był paniczny
strach. Kolega nie wytrzymał
i uciekł.Dostał potem w domu
lanie imusiał iśćsię zaszczepić
do przychodni. Byliśmy też
straszeni, że jeśli nie damy się
zaszczepić, to przyjdzie po nas
do domu milicja. I rzeczywiś
cie tak było, po kolegę wagaro
wicza mundurowi musieli
pójść do domu,dopiero wtedy
rodzicie dowiedzielisię, żenie
chodzi od jakiegoś czasu
do szkoły.
Jak wspomina Malinowski,
sposoby szczepień różniły się
od siebie znacząco.
- Na ospę szczepiono
wprawę ramię, wysoko, spe
cjalnym urządzeniem z igłą,
które bolało, a zostawiało po
tem bardzo trwałą bliznę -cha
rakterystyczne zagłębienie
w skórze, u każdego był inny
kształt. Z westchnieniem ulgi
wiązały się tzw. próby tuberku
linowe przeciwko gruźlicy,
przyklejano wówczas na prze
dramię plaster, a po paru
dniach sprawdzano, czy skóra
pod nim zaczerwieniłasię, czy
nie. Kto nie miał rumieńca,
szedł na dodatkowe szczepie
nie. Często po zastrzyku mieli
śmy opuchnięte i obolałe ra
miona, gorączkowaliśmy. Naj
większą radość sprawiło mi
szczepienie przeciwko choro
bie Heinego-Medina. Szliśmy

w strachu,że znów będzie kłu
cie igłą, a okazało się, że tym
razem szczepionka będzie
do wypicia.Każdy dostał fiolkę
słodkawego płynu.
Masowe
obowiązkowe
szczepienia bez cienia wątpli
wości ocaliły życie ogromnej
rzeszy ludzi. Co ciekawe, ma
sowe szczepienia przeciwko
chorobie Heinego-Medina
na szeroką skalę zastosowano
wcześniej w ZSRR i krajach so
cjalistycznych niż na Zacho
dzie i zdały doskonale egza
min.
Ruchy antyszczepionkowe
w Polsce ożyły w latach 90.
Były one i są nadal efektem
przemian demokratycznych
w naszym kraju, ożywiających
społeczną dyskusję, ale także
wyrazem zupełnego dziś
braku lęku przed chorobami,
które zostały dzięki szczepie
niom zwalczone.©®

13UTPRÓBZBCG
Szczepienia przeciwko ospie
metodą Jennera rozpoczęto
w 1798 roku. Ludwik
Pasteur szczepionkę
przeciwko wściekliźnie użył
w 1885. Wymyślona w 1921
roku szczepionka BCG
przeciwko gruźlicy zaczęła
być skuteczna dopiero po 13
latach prób.
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19-letni Dominik K. był członkiem szajki oszustów, która wyłudziła od rolników krowy o wartości około 150 tysięcy złotych

•fcłwfc* 'A

Oszuści wyłudzali krowy w Małopolsce i woj. świętokrzyskim

Jak szajka młodych oszustów
wyłudziła czterdzieści krów

Oszustwo

K

rowa, mućka, krasula - tak zwycza
jowo się określa
zwierzę, bez którego
trudno byłoby wyo
brazić sobie krajobraz polskiej
wsi.
Nim na tym tle pojawi się
opowieść o przestępczym pro
cederze Dominika K., warto
kilka słów podać o tym dzie
więtnastolatku.
Kawaler,182 cm wzrostu. 82
kg wagi, oczy piwne, blizna
na nodze. Te anatomiczne
szczegóły znalazły się w w po
licyjnych protokołach jego
przesłuchań.
Chłopak z BMW
Napisano tam także, żeDomi
nik jest bezdzietny, ma wy
kształcenie gimnazjalne i był
karany, aleza niezbyt poważne
przestępstwo, czyli jazdę au
tem bez uprawnień.
Stracił prawko za przekro
czenie dozwolonych 21 punk
tów karnych łamiąc przepisy
o ruchu drogowym.
Chłopak kupił sobie uży
wane BMW warte 15 tys. zł,
rocznik 2000, i we wsi nim
szpanował. Trudno byłoby
od niego wymagać, by taką
„gablotę" trzymał w garażu.
Przez roztargnienie jakoś czę
sto zapominał, że na drodzenie

jest sam i że obowiązuje ogra
niczenie prędkości. Gdystracił
prawo jazdy to pechowo jesz
cze dwa razy wpadł w ręce poli
cji w Krakowie i w Kazimierzy
Wielkiej, w woj. świętokrzy
skim. Dostał mandat i jechał
dalej, ale w papierach ślad zo
stał.
Zamożny nie był, więc po
magał wujkowi na posesji w
Skalbmierzu; ten mu wypłacał
dniówkę rzędu30 - 50 złotych.
Dominik miał jednak większe
potrzeby finansowe.
Od kumpla usłyszał, że jest
całkiem niezły interes z kro
wami. Wystarczy je skupować
od rolników,zawozić doubojni
i zysk jest murowany.
Wcześniej, z ojcem, Domi
nik brał udział w niejednej
transakcji z krasulamii potrafił
ocenić ich wiek, stan zdrowia
i wagę.Tak musię spodobał ten
pomysł kolegi na zarabianie
kasy, że postanowił wprowa
dzić go w życie.
Interes z krowami
Z krową tonic, ale byka zagonić
na furgonetkę to nie łatwa
sprawa, dlatego potrzebował
wspólników.
Brał więc na robotę młod
szego brata lub korzystał z po
mocy znajomego, 24-letniego
Adriana, oraz 22-letniego Ka
mila. Oni dwaj mieli prawo
jazdy i mogli prowadzić do
stawczego iveco, na któregoła
dowali krowy. Sferą pozyska
nia klientów i przekonania ich
do interesu zajmował się wy
łącznie Dominik.

Jako chłopak ze wsi dosko
nale wiedział, że znakomitym
źródłem informacji na temat
sprzedawców bydła może być
miejscowy weterynarz.
Wszedł więc w bliższą zna
jomość z jednym z nich i zapro
ponował mu 500 złotych
za każdą krowę, którą uda mu
się kupićod rolników.
Weterynarz doskonale się
orientował, kto co trzyma
w chlewie, która krowa będzie
miała cielaki i który byk jest
w dobrej kondycji. Podczas
zwyczajowych wizyt u rolni
ków wspominał, że ma chęt
nego na ich bydło.

Mniej zaślepione
zyskiem były żony
rolników. Jedna
zapisała numery auta.
którym przyjechali
oszuści
- Kupiec jest rzetelny, wypłacalny, godny zaufania - tak
rekomendował usługi Domi
nika. Gdy gospodarz wyrażał
wstępną zgodę, 19-latek poja
wiał sięautem pod wskazanym
adresem wasyście wspólników
i rozpoczynał negocjacje.Zwy
kle były dość krótkie, bo rze
czowe.
„Na oko" oceniano wagę
krowy lub byka, bo kto maczas
ważyć zwierzęta.Dominik wie
dział, że zwyczajowo rolnik do
stanie 4 może 4,50 zł za kilo

gram mięsa,dlatego on przebi
jał stawkę.
- Oferuję 9 złotych za kilo
gram. Tookazja. Zwierzaka pa
kujemy do auta od razu, a pie
niądze dostarczę do dwóch ty
godni przelewem na konto obiecywał. Tylko w wyjątko
wych przypadkach rolnicy od
mawiali, boprzeważnie wyda
wało się im, że taka okazja się
już nie powtórzy. Kupiec był
na miejscu, nie wybrzydzał,
miał swójtransport, obiecywał,
że sam załatwi formalności
w Agencji Restrukturyzacji
i ModernizacjiRolnictwa. Tam
zawsze trzeba zgłosić transak
cję sprzedaży krowy i byka.
Sprzedaż tonie taka zwykła
rzecz, bo zwierzęta mają
na uszach kolczyki, a ich gospo
darz specjalny paszport. Gdyby
wyszła na jaw jakaś zaraza lub
egzotyczna wysypkato od razu
można ustalić skąd się wzięło
zwierzę i kto je hodował.
Dominik mamił rolników
obietnicami godziwego zysku,
wizją szybkiego zarobku i był
w tym dobry.
Dwa, trzy razy starsi od
niego gospodarzedziwili siępo
tem, że tak łatwo dali się po
dejść takiemu gówniarzowi.
- Zaślepiła mnie dobra cena
jaką mi zaoferował- powie po
tem oszukany Przemysław B.
Umowy z Dominikiem rol
nicy nie spisywali, bo ufali mu
jako osobiez polecenia wetery
narza. Ograniczali się do spo
rządzenia zobowiązania, że Do
minik zapłaci ustaloną cenę
I
i poda adres, gdzie mieszka.

Mniej zaślepione zyskiem
były żony gospodarzy. Jedna
zanotowała numery auta, któ
rym Dominik przyjechał, inna
wzięła od niego numer tele
fonu i dokładnie obejrzała do
wód osobisty, a kolejna wypy
tała kim są jego młodociani
wspólnicy i gdzieteraz trafi ich
ukochana mućka.
Przez trzy miesiące od lipca
do października 2016 r. Domi
nik kupował bydło od gospoda
rzy w Małopolsce i woj. świę
tokrzyskim. Udało mu się zdo
być 40 sztuk bydła za około150
tys. zł.I jednego konia.
Gdy nie pomagał naganiacz,
czyli miejscowy weterynarz, to
Dominik pytał ludzi pod koś
ciołem, w sklepie lub usołtysa,
który gospodarz jest gotowy
sprzedać krowy.
Ceny oferowałróżne. W Ka
miennej kupił krowę z 4 tys.,
w Kucharach za 6 sztuk obiecał
15 900 zł, a w Borzęcinie zapro
ponował z krasulę4600 zł.
Na jego przestępczym
szlaku były też Jadowniki Mo
kre, Tarnawa, Morawiany,
Osówka i Potok. W sumie na
brał 26 rolników.
Po zabraniu bydła scena
riusz był ten sam.
Ludzie czekali na pieniądze,
dzwonili, pytali, gdzie zapłata,
a Dominik łgał, że właśnie wy
słał przelew, że następnego
dnia dostarczy fakturę. Zda
rzyło się raz lub dwa, że fak
tycznie płacił, ale gotówką,
od razu podczas transakcji
kupna. Wściekli ludzie mieli
pretensje do weterynarza, że

wpuścił ich w kanał, a niektó
rzy jechali pod adres podany
przez Dominika. Pojawiło się
tam jednego dnia z dziesięć
osób i policja, która spisała ich
nazwiska.
Gdy Dominik K. wpadł po
dał też dane wspólników
Adriana S. i Kamila K. oraz
młodszego brataDaniela. Przy
znał siędo oszustwa, ale twier
dził, że nic nie zarobił.
- Krowy woziłem do Kra
kowa. Odbierał je znany mi
z widzenia Marcin, ale on mi
nie płacił za zwierzęta - mówił.
Winą za brak przelewów dla
rolników obarczał tego zagad
kowego mocodawcę,o którym
potem mówił ten „bandzior".
Tajemniczego Marcina nie
odnaleziono, ale odzyskano 7
krów, które Dominik trzymał
u zaprzyjaźnionego rolnika. Nie
trafił do aresztu, bo wpłacił 20
tys. zł poręczenia i prokurator
zajął mu BMW warte 15 tys. zł.
Wyrok w zawieszeniu
Sąd Rejonowy dla Kraków No
wej Huty prawomocnie skazał
Dominika K. na rok więzienia
w zawieszeniu na4 lata i naka
zał mu naprawienie szkód na
kwotę około60 tys. zł.
Dominik przepraszał za
swoje zachowanie i przekony
wał, żeodda długi, chce praco
wać, założyć rodzinę i spo
dziewa się dziecka. Także
Adrian S.i Kamil K. dostali wy
roki w zawieszeniu. Sprawa
najmłodszego Daniela K.trafiła

do sądu dla nieletnich.
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Na wynajem mieszkań decyduje się
niespełna 16 procent Polaków

15

w wielu krąjach europejskich sytuacja wygada zupełnie inacze

kań, których budowę rozpo
częto. Popyt oczywiście wciąż
jest wysoki, jednak podaż przy
spiesza zamiast zwalniać, co
dobrze rokuje na przyszłośćdla
tych, którzy mają w planach
kupno mieszkania.

Przemysław Zańko
redakcja@regiodom.pl

Tylko 15.8proc. Polaków wy
najmuje mieszkania lub do
my -wynika z najnowszych
danych Eurostatu. W porów
naniu większością państw Eu
ropy jest to wynik zaskakują
co niski:.
Z danych za rok20l7zebranych
przez Eurostat wyłania się
obraz Europy jako miejsca,
gdzie wynajem mieszkań i do
mów cieszy się dużą popular
nością. W Niemczech wynaj
muje już blisko połowa popula
cji, a odsetek ten od 2011roku
stale lekko rośnie. W krajach ta
kich jak Szwecja, Austria,Fran
cja i Dania wynajmuje ponad
jedna trzecia mieszkańców,
a m.in. w Grecji, Portugalii,
Włoszech, Belgii i Luksem
burgu - ponad jedna czwarta.
Jednak im dalej na wschód,
tym zainteresowanie wynaj
mem staje się mniejsze. W kra
jach
Europy
ŚrodkowoWschodniej odsetek osób wy
najmujących mieszkania waha
się od21,5 proc.(Czechy) doza
ledwie 9,9 proc. (Słowacja).
Niewiele jest coprawda krajów
pokroju Rumunii, gdziewynaj
muje tylko 3,2 proc. populacji,
jednak
różnica
między
wschodnią a zachodnią częścią
kontynentu jest wyraźna.
Ogromny spadek
W Polsce mieszkania lub
domy na wynajem zajmuje
15,8 proc. ludności,z czego: 4,3
proc. wynajmuje po cenach
rynkowych;11,5 proc. płaci ob
niżony czynsz lub korzysta
z bezpłatnego zakwaterowania.

Wiele osób zamiast wynajmować mieszkanie, woli spłacać co miesiąc porównywalną ratę kredytu za własne lokum
Oznacza to, że aż 84,2 proc.
mieszkańców naszego kraju
żyje w lokalach posiadanych
na własność. Co ciekawe,odse
tek osób wynajmujących od lat
systematycznie wPolsce spada
- jeszcze w 2008 roku wynaj
mowało 34 proc. populacji.
Czynsz taki sam jak rata
Wyraźna różnica między Eu
ropą Środkowo-Wschodnią
a Zachodnią wynika przede
wszystkim z zaszłości histo
rycznych, W krajach, które
znajdowały się pod wpływem
Związku Radzieckiego, brak
mieszkań był przez długie lata

jednym z najbardziej palących
problemów. Wielodzietne ro
dziny gnieździłysię naniewiel
kiej przestrzeni,a młodziludzie
zmuszeni byli często mieszkać
z rodzicami. Trudno więc się
dziwić, że gdy na przełomie lat
80. i 90. sytuacja uległa zmia
nie, chęć zamieszkania „na
swoim" była ogromna. Ten
trend kupowania mieszkań
i domów trwa w byłych pań
stwach socjalistycznych, w tym
w Polsce, do dziś i na razie nic
nie zapowiada, by miał szybko
wygasnąć.
Na niską popularność wy
najmu wpływają też czynniki

finansowe. Czynsze najmu
mieszkań są obecnie w Polsce
wysokie, szczególnie w dużych
miastach, gdzie konkurencja o
mieszkania jest największa.
W tej sytuaq'i trudnosię dziwić,
że wiele osób woli spłacać co
miesiąc porównywalną czy nie
wiele wyższą ratę kredytu
za własne mieszkanie. Do tego,
by zaciągać kredyty hipo
teczne, zachęcają też wielu
atrakcyjne oferty banków oraz
utrzymujące się rekordowo ni
skie stopy procentowe.
Co ciekawe, według danych
Eurostatu odsetekPolaków ży
jących z kredytem hipotecz

nym wcale nie jest tak wysoki,
jak mogłoby się wydawać
na podstawie medialnych do
niesień. Spośród 84,2 proc.
osób w Polsce, któremieszkają
we własnej nieruchomości,
w roku 2017 jedynie11,1 proc.
było obciążonych kredytem.
Korzystnie prezentuje się
również dostępnośćmieszkań.
Według danych GUS w ciągu
trzech pierwszych kwartałów
2018 roku oddano do użytko
wania 129,7 tys. mieszkań o 4,4 proc. więcej niż rok
wcześniej. Rośnie także stale
liczba udzielonych pozwoleń
na budowę oraz liczba miesz

Przepełnione domy
Nieco gorzej jest jednak, jeśli
przyjrzeć się samym lokalom
mieszkalnym. Z racji bardzo
wysokich cen nieruchomości
Polacy kupują głównie małe
mieszkania dwu- i trzypoko
jowe, o metrażu nieprzekraczającym na ogół 50-65 mkw. Za
interesowanie większymi nie
ruchomościami co prawda roś
nie, jednak bardzo powoli znów z winy rekordowych cen.
Co więcej, z danych
Eurostatu wynika, że wiele
z naszych domów i mieszkań
jest przepełnionych, tj. mają
cych zbyt mało pokoi w sto
sunku do liczby mieszkańców.
W Polsce takich lokalimieszkal
nych stwierdzonoaż 40,7proc.
W porównaniu zresztą Europy
jest to wynik bardzo wysoki.
Warto jednak pamiętać, że
statystyki Eurostatu wartotrak
tować ostrożnie. Dlaczego? Po
nieważ odsetek osób wynaj
mujących możebyć w pewnym
stopniu zaniżony.
- Część osób wynajmują
cych swoje mieszkania w na
szym kraju nadal niechce dzie
lić się zyskami z fiskusem
i poprostu zarabia na wynajmie
na czarno - wyjaśnia Jarosław
Mikołaj Skoczeń z Emmerson
Realty S.A. - Bardzo trudno jest
oszacować skalę tego proce
deru i tak naprawdę nikt
do końca nie wie, ile jest takich
mieszkań.

Nietypowe zastosowanie spirytusu salicylowego w naszym domu
AnnaSkibicka
redakcja@regiodom.pl

Zastosowanie spirytusu sali

cylowego w kosmetyce jest
znane od dawna.Niewielu jed
nak wie. że ten środek równie
dobrze sprawdza się również
w domu.
Spirytus salicylowy jest nieo
dzownym elementem każdej
domowej apteczki. Używa się
do dezynfekcji zadrapań i ran.
Ma właściwości przeciwza
palne,
przeciwbakteryjne
i przeciwgrzybicze. Ale można

go wykorzystać na znacznie
więcej sposobów. Podpowia
damy, do jakich domowych za
stosowań przyda się spirytus
salicylowy.
Na sztućcach nie pojawi się
rdza, jeśli będą poddawaneką
pielom w spirytusie. Alkohol
zapewni im połysk, zdezynfe
kuje jeoraz uchroni przed rdze
wieniem. Po zaimpregnowaniu
sztućców w spirytusie trzeba je
dokładnie umyć.
Utrapieniem są resztkikleju
pozostawionego po cenachlub
etykietach. Trudno jest się ich
pozbyć, apozostawione wyglą

dają nieestetycznie. Na nic się
zda szorowanie w ciepłej wo
dzie z płynem do mycia na
czyń. Jedynym, skutecznym
rozwiązaniem jest użycie po
pularnego spirytusu salicylo
wego. Wystarczy namoczyć po
wierzchnię spirytusem i ener
gicznie przetrzeć oklejone miej
sca. Klej odchodzi w mgnieniu
oka.
Nie ma nic gorszego, niż
smugi na lustrze.Polerowanie
ich wymaga wielkiegowysiłku.
Nie trzeba kupować specjal
nych płynów, żeby lustro było
perfekcyjne czyste ibłyszczące.

Nanieś niewielką ilość spiry
tusu salicylowego na szmatkę
i okrężnymi ruchami przetrzyj
lustro. Taki sam efekt osiąg
niesz, gdy powtórzysz tą czyn
ność polerująckrany.

Od lat wiadomo, żetłuszcze
najlepiej rozpuszcza alkohol.
Dlatego, kiedy trzeba wyczyś
cić okap w kuchni,blat czy por
celanę warto sięgnąć po spiry
tus salicylowy.Jest tonaturalny
sposób na utrzymanie kuchni
w czystości. Warto sięgnąć
po to rozwiązanie, by nie nara
zić się na działanie amoniaku,
chloru, perchloroetylenu, czyn
nika uznanego przez Między
narodową Agencję Badań
nad Rakiem, za rakotwórczy.
Marker
wodoodporny
w ręku dziecka oznacza kło
poty. Graffiti na marmurowych

płytach w łazience lubplastiko
wym pudełku w salonie łatwo
usunąć używającspirytusu sa
licylowego. To właśnie z tych
materiałów alkohol skutecznie
usuwa niechcianeplamy po tu
szu.
W sezonie letnim, wraz
z owocami i warzywami, poja
wiają się muszki owocówki.
W walce z tymi owadami do
skonale spisuje się spirytus sali
cylowy. Wystarczy wlaćdo roz
pylacza alkohol i spryskać nim
owady. Należy przy tym pamię
tać, żeby spirytus nie osiadł
najedzeniu.
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To już ostatni moment na
przygotowanie okien przed zimą
1*111
Katarzyna Laszczak
redakqa@regiodom.pl

Dobrze zabezpieczona stolar
ka okienna będzie chroniła
nasz dom przez mroźnympo
wietrzem, a nasprzed wysoki
mi rachunkami za ogrzewanie.
Zima to pora roku, która może
być dla naszych okien naj
groźniejsza. Ostry wiatr, obfite
opady śniegu i niskie tempera
tury mogą bowiemniekorzyst
nie wpłynąć na ich elementy.
Przygotowanie
okien
do zimy dobrze jest zacząć
od ich dokładnegoumycia. Nie
należy tego robić przy silnym
słońcu, wówczas bowiem
woda
szybciej
wysycha
i na szybach mogą pozostać
trudne do usunięcia smugi. Le
piej też myć okna, kiedy
na zewnątrz jest dość ciepło,
ponieważ przy niskich tempe
raturach szkłostaje się bardziej
kruche. Przed myciem szyb
powinniśmy wybrać odpo
wiedni środek - najlepiej za
stosować specjalnie przezna
czone do tego celu płyny.
Bardzo ważny jest również
wybór ściereczki do mycia
szyb. Powinna być ona miękka
i bez szwów. Przy myciu profili
z PVC należy ostrożnie wybrać
płyn- nie może on zawierać
agresywnych substancji che
micznych, rozpuszczalników,
ani środków ściernych. Jeśli

W SKRÓCIE
Co zrobić z odparzonym
tynkiem?

Sposób naprawy uszkodzonych
tynków zależy przede wszystkim
od rozmiarów tychuszkodzeń.
Jeśli odparzenia zostaną odkryte
w wielu miejscach-konieczne
jest niestety usunięcie warstwy
tynku w całości. W takim przy
padku zachodzi bowiem duże
prawdopodobieństwo, że pozo
stawione fragmenty także ulegną
odparzeniu w najbliższym czasie.
Jeżeli jednak odparzenia wystę
pują jedynie miejscowoi w nie
wielkich obszarach- prace na
prawcze polegają jedynie na sku
ciu odparzonych powierzchni,
oczyszczeniu podłoża z kurzu
i brudu, zagruntowaniugo inanie
sieniu zaprawy wyrównawczej.
Do renowacji tradycyjnych tyn
ków stosuje się najczęściej
gęstoplastyczne zaprawy cemen
towe. Jedynie w niektórych przy
padkach zachodzi konieczność
użycia pod zaprawę -tzw. war

stwy szczepnej.
(MM)

to wiele czasu,a zaoszczędzi kłopotów.

Biokominki - stosunkowo
tanie urządzenie
i wydajne źródło ciepła
Maciej Mituła
redakcja@regiodom.pl

zimą znacznie zwiększą nasze
Biokominki są alternatywnym
rachunki za ogrzewanie.
Gdy ruchome elementy rozwiązaniem dla osób.które
okna zostaną już odpowiednio chciałyby cieszyć się ciepłem
ustawione, należy je zabezpie i blaskiemognia mimo braku
czyć. Powinniśmy nasmarować w mieszkaniu instalacji komi
zawiasy oraz ruchome części nowej.
okuć okiennych według zale
ceń producenta. W tym celu Chociaż biokominki częściejsą
najlepiej wykorzystać wazelinę traktowane jako dekoracja niż
techniczną lub smary na bazie efektywne źródło ciepła, to
silikonu, bowiem zawarty warte są polecenia dla osób,
w nich rozpuszczalnik odparo które muszą liczyć się z pew
wuje. Do takiej warstwy nie nymi ograniczeniami- małym
przykleja się kurz, a to ułatwia metrażem i brakiem odpowied
niej instalacji kominowej.
utrzymanie okna w czystości.
Biokominki mogą być
Uszczelki są tym elementem
okien, który jest szczególnie na wolnostojące lub można mon
rażony nauszkodzenia podczas tować je na ścianach w miesz
zimy. Dlatego przed zakupem kaniu (nie tylko w salonie, ale
stolarki okiennej warto spraw również w kuchni, sypialni czy
dzić ich jakość. Renomowani łazience), na werandzie, w piw
producenci montują w swoich nicy czy na poddaszu. W zależ
oknach uszczelki z materiału ności od modelu, ich obudowa
EPDM (specjalnie przetworzo może być szklana, metalowa,
nego kauczuku), odpornego ceramiczna, kamienna,a nawet
na działanie czynników atmo drewniana. Palenisko zwykle
sferycznych.
wykonane jest ze stali nie
Uszczelki okienne należy rdzewnej i wyposażone jest
Konserwacja okien nie jest trudną sprawą i warto poświęcić
konserwować przed zimą. w zasuwę regulującą intensyw
trochę czasu na jej przeprowadzenie, szczególnie przed zimą.
Dzięki temu będą one ela ność płomienia.
styczne przez cały czas eksplo
Paliwo do biokominków
użyjemy zbyt silnego środka, tek warto sprawdzić, czy atowania okien.Do konserwa produkowane jest na bazie eta
możemy uszkodzić okno. Bez wszystkie ruchomeczęści dzia cji uszczelek warto użyć sma nolu pochodzenia roślinnego
piecznym rozwiązaniem jest łają prawidłowo. Jeśli zauwa rów silikonowych lub waze (będącego odnawialnym źród
preparat do mycia okien lub żymy, że okno ciężko się liny technicznej. Najwięcej łem energii) poddanego póź
odrobina zwykłego płynu otwiera, zamyka lub jest nie uwagi powinniśmy poświęcić niej denaturyzacji. Cechą cha
do naczyń dodana do wody.
szczelne, powinniśmy wyregu uszczelkom w dole ramy - są rakterystyczną tego rodzaju
Czyste okna powinniśmy lować je według instrukcji po one bowiem najbardziej nara biopaliwa jest „czysty proces
dokładnie obejrzeć,aby ocenić danej przez producenta. Pa żone na zniszczenia i zabru spalania". Oznacza to, że pod
czas palenia nie wydziela się
ich stan techniczny. Na począ miętajmy, że nieszczelne okna dzenia.

Jakie produkty nadają
się do wykonania ozaob
świątecznych?

Robienie ozdóbświątecznych
z produktów spożywczychjest
znane oddawna. Niegdyś dekora
cje powstawały wyłącznie w do
mach, gdyż w sklepach niebyło
gotowych ozdób. Aktualnietrend
powrotu donatury staje sięcoraz
bardziej zauważalny. Ozdoby
z owoców, ciasta piernikowego,
makaronu, czy masy solnejsą
w pełni ekologiczne,a co więcejniektóre z nichmożna zjeść
w czasie świąt. Dojedzenia nie na
daje sięjedynie masa solna isu
rowy makaron. Jednak ozdoby
wykonane z tych materiałów pre
zentują się tak pięknie, żewarto
nad nimi popracowaćsamodziel
nie lub przyudziale pozostałych
członków rodziny. Robienieoz
dób świątecznych w domujest
szczególnie ważne dla dzieci.Dla
tego też nieodbierajmy im tej
przyjemności itwórzmy razem
z nimi.Pamiętajmy, że wspólna
praca umacnia ipoprawia relacje
rodzinne, oco warto zadbać
zwłaszcza przed świętami.
(MMI)

dym, sadza, zapach oraz nie
powstają żadne popioły. Dla
tego biokominek łatwo utrzy
mać w czystości.
Rezultatem spalania jest je
dynie ciepło oraz mieszanina
pary wodnej i dwutlenku węgla
(ze względu na dwutlenek wę
gla należy pamiętać o regular
nym wietrzeniu pomieszcze
nia). Mieszanina ma proporcje
podobne, jakie są w wydycha
nym przez nas powietrzu.
Dzięki
temu
właśnie,
biokominek nie wymaga insta
lacji kominowej i jest urządze
niem mobilnym. Nieograni-

W jesienne i zimowe
wieczory nk tak nie
poprawia nastroju,
jak chwile spędzone
przy emanującym
ciepłem ogniu
czony jakąkolwiek instalacją,
kominek
działający
na biopaliwo może być też do
wolnie aranżowany.
Koszt zakupu zależą m.in.
od materiału, z jakiego wyko
nana jest obudowa oraz wiel
kości paleniska. Ostateczna
cena biokominka zależy rów
nież od wzoru. Ten orygi
nalny będzie oczywiście droż
szy. Pamiętajmy również, że
będziemy ponosić koszty
utrzymania.

Ceny zachęcają, ale lokali wciąż brak
AnnaSkibicka
redakcja@regiodom.pl

0 rządowymprogramie
Mieszkanie Plus głośnojest

od kilku lat. Jednak niewiele

się mówi o efektachtego
przedsięwzięcia.

Program Mieszkanie Plus to
sztandarowy projekt Prawa
1 Sprawiedliwości. Budowa
mieszkań dla rodzin była jed
nym z głównych postulatów
podczas kampanii wyborczej
do parlamentu w 2015 roku.
Po wygranych wyborach, Ma
teusz Morawiecki, ówczesny
wicepremier i minister finan
sów i rozwoju,zapowiedział, że
w ciągu roku będzie powsta
wało 100 tys. mieszkań.
W styczniu 2018 roku, Jerzy
Kwieciński, minister inwesty
cji i rozwoju, powiedział, że
rząd chce do 2030 roku wybu
dować 3 min lokali.

Na chęciach się skończyło.
W ciągu trzech lat zamiast 300
tys. mieszkań wybudowano1,5
tys. Głównym powodem reali
zacji tego projektu miało być
przeciwdziałanie kryzysowi
demograficznemu. By zbadać,
jakie programy mogą najbar
dziej zachęcać do posiadania
dzieci, CBOS zapytał respon
dentów: "Jakieformy wspiera
nia rodziny,obecnie funkcjonu
jące lub postulowane, uważa
Pan(i) za najbardziejprzydatne
i mogące zachęcaćdo posiada
nia dzieci?" Według badań
CBOS-u, 35 proc. uczestników
badania twierdzi, że do posia
dania rodziny najbardziej za
chęca pomocdla młodych mał
żeństw w uzyskaniu mieszka
nia (np.poprzez tańsze kredyty
mieszkaniowe oraz program
Mieszkanie Plus).
W ramach programu Miesz
kanie Plus miało być wybudo
wanych również 45 tys.nieru

chomości z drewna.Specjalnie
w tym celu została utworzona
spółka Polskie Domy Drew
niane. Problem polega na tym,
że wPolsce brakuje odpowied
niej jakości drewna, które mo
głoby służyć jako budulec. Na
wet prywatni inwestorzy, któ
rzy decydują się na budowę
drewnianych domów, muszą
kupować drewno zagranicą.
Najczęściej sprowadzamy suro
wiec z Niemiec, Ukrainy iSkan
dynawii.
Oprócz budulca, proble
mem jest również umiejsco-

W ramach programu
Mieszkanie płus
wybudowano w Polsce
1,5 tys. lokali.
Rządzącym zajęło
to 3 lata

wienie gruntów przekazanych
pod zabudowę. PKP i PZU prze
kazały do Krajowego Zasobu
Nieruchomości setki hektarów
ziemi, które w większości znaj
dują się pozamiastami. Wybu
dowanie osiedla poza aglome
racją jest dla rządu jeszcze
większym wydatkiem. Oprócz
postawienia budynku trzeba go
również wyposażyć w przyłą
cze do kanalizacji, elektrycz
ności czy ogrzewania.
Czynsz za mieszkanie w ra
mach programu Mieszkanie
Plus oscyluje od 10 do 40
zł/mkw. Jest to cena w wielu
przypadkach niższa niż na wol
nym rynku mieszkaniowym.
Wysokość czynszu jest różna.
Wynika to z możliwości wyna
jęcia mieszkania z opcją dojścia
do własności. Jeżeli decydu
jemy się na to rozwiązanie, to
trzeba wziąć pod uwagę, że
czynsz będzie automatycznie
wyższy.

Wtorek, 4.12.2018
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Ogłoszenia drobne

Głos Dziennik Pomorza

Jak zamieścić ogłoszeniedrobne? Telefonicznie: 94 3473516
Przez internet:ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:
'

Oddział Koszalin: ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin, tel.94 347 3516.347 3511,347 3512, fax 94 347 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 61,48133 67, fax 91433 48 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

Nieruchomości
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
1-POKOJOWE 888-199-778 Koszalin
MIESZKANIE, 721-163-421.
GK
DOMY - SPRZEDAM
DOM, ok. Stare Bielice,18ar działka,
460 tys GAMA 512631285

•ZDROWIE
•USŁUGI
•TURYSTYKA

•MATRYMONIALNE
•RÓŻNE
•KOMUNIKATY

i BANK KWATER
i ZWIERZĘTA
i ROŚLINY, OGRODY

ABAKUS
kupimy 2,3-pokoje

STRÓŻA przyjmę - rencista, emeryt.
Bierkowo, 606-206-077.

Zdrowie

MALOWANIE remonty 500354255
GK

GINEKOLOGIA
515417467 Ginekolog -farmakologia

MALOWANIE, remonty 798-994-839.

(obok Związkowca)

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

PŁYTKI układanie- prof. 508011742.

tel. 661-841-555

Finanse biznes

GARAŻE blaszane, drewnopodobne,
kojce dla psów, partnerstal.pl,
698-230-205,798-710-329

KREDYTY, POŻYCZKI
94/342-30-60. Kredyty na
oświadczenie do 20 000. Koszalin,
Młyńska 17.

Handlowe
I piętro ok. 100 m2 318 000,rej. Grottgera/Matejki

STYROPIAN producent, dostawa, tel.
52/331-62-48.

GOTÓWKA dla każdego!!! Słupsk
D.H.Wokulski,box 1, T: 572400200

INNE SPECJALIZACJE

dom z pełnym wyposażeniem
zostaje wszystko

OSOBOWE SPRZEDAM

OSOBOWE KUPIE

POKOJOWE na 1/2 etatu zatrudni
Hotel Monika K-lin oraz recepcjonistkę
cały etat, 504038644 hotel@hot.pl

rej. Nowowiejskiego
37 m2 po remoncie
z loggią 185 000,-

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ
CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

AUTA i busy kupię, 504-672-242
AUTO skup wszystkie
695-640-611
AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych. 59/8119150,
606206077.
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.
008764310

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie
Grzegorz Mrowiński (tel. 94 342-09-73) ogłasza, że dnia 21.12.2018 r. o godz. 12:30
w Sądzie Rejonowym w Koszalinie przy ul. Andersa 34 w sali nr 14, odbędzie się DRUGA
LK "i FACJA położonych w Darłowie przy ul. Wenedów 20 dwóch nieruchomości należących

do dłużnika Grażyny Szafraniec i stanowiących zorganizowaną całość:
1. DZIAŁKĘ GRUNTU NR 271/10 o powierzchni 0,0128 ha zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym w zabudowie szeregowej o powierzchni 264,52 m1,
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
Suma oszacowania wynosi 488.030,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 325.353.33 zl

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy
oszacowania, tj. 48.803,00 zł.
2. DZIAŁKĘ GRUNTU NR 271/12 o pow.0,0034 ha stanowiącą zurbanizowane tereny niezabudowane,
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 42989
Suma oszacowania wynosi 3.718,00 zl, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy
2.478.67 Zl.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy
oszacowania, tj. 371,80 zl.
Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na urzędowe konto komornika: Santander Bank Polska SA
75 1500 1096 1210 9008 5783 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
www.komornik-koszalin.pl

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie
Grzegorz Mrowiński
(tel. 94/342-09-73) ogłasza, że:
dnia 20-12-2018 r. o godz. 11:00
w budynku Sądu Rejonowego
w Koszalinie mającego siedzibę przy
ul. Andersa 17 w sali nr 3A, odbędzie się
DRUGA ŁiCYTACJA 1/2 niewydzielonej
części nieruchomości stanowiącej
LOKAL MIESZKALNY nr 1 składający
się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz
przedpokoju o powierzchni 41,98 m2
wraz z udziałem 19/100 w nieruchomości
wpólnej; położony:
76-150 Darłowo, Emilii Plater 16,
dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie
Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr 74015 \NKW: K01 K/00074015/11.
Suma oszacowania wynosi 47.219,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy
oszacowania i wynosi 31.479.33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu
zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj.
4.721.90 zł w gotówce lub na urzędowe konto
komornika: Santander Bank Polska SA
75150010961210 9008 5783 0000
najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc
w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby,
które mogą nabyć nieruchomość tylko
za zezwoleniem organu państwowego,
a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne

ROZRYWKA
SYLWESTER w Będzinie tel.
600545653

DETEKTYW-KOSZALIN.PL 602601166

REMONTY + instalacje, 883955130
GK
REMONTY solidnie. Słupsk,
536313374

INSTALACYJNE

AGO RTV FOTO

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

PIELĘGNIARKI z dobrym niemieckim,
umowa o pracę, 1800 € netto.
Zapewniamy zakwaterowanie i dojazd.
Tel.774025245

WYNAJMĘ busy 8 i 9 os. typu
Mercedes Vito tel. 94 3410479,
608-652-542

Matrymonialne
37-LATEK pozna kobietę, 604-660-404.

Towarzyskie

SUCHE zabudowy 94/3412184.

POŻYCZKI" Związkowiec" 699186581

OPIEKUNKI Niemcy bez. j. niem. nie
mniej niż 1000-1200 € /mies. od
zaraz +250 e za święta 730497770

TRANSPORTOWE

TYNKI maszynowe tel. 604941550

GAZOWE -urządzenia, naprawa/
wymiana 606-579-846 GK
HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.
HYDRAULIKA 24h, inne, 798-618-871.
PORZĄDKOWE
CZYSZCZENIE dywanów 94/3414295
SPRZĄTANIE strychów, garaży
piwnic, wywóz starych mebli oraz
gruzu w big bagach, 607-703-135.

BUDOWLANO-REMONTOWE
BALUSTRADY bramy 602 825 699.

OPIEKUNKI Niemcy, wysokie zarobki
w euro, tel. 61/415-13-08.

OPEL Corsa, tel. 502-375-818,
94/341-21-65.

ABASKUS-Auto skup
791035861

Usługi

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.

ZATRUDNIĘ

ogloszenia.gratka.pl

STANY surowe 94/3412184.

PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878

działka 16 ar. Bielice - 790 000,-

A do Z skup- skupujemy każde
pojazdy, płacimy nawet za wraki,
oferujemy najwyższe ceny,
536079721

ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

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

i ROLNICZE
i TOWARZYSKIE

DACHY- dekarstwo 94/3412184.

ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762

Motoryzacja

CYKLINOWANIE parkietu, układanie,
szczotkowanie, bejcowanie,
olejowanie, woskowanie, deski
dębowe lite i dwuwarstwowe.
facebook/Pardet 696727338

NASZ DOM, PRZYLESIE, NA SKARPIE
www.abakus-nieruchomosci.pl

MATERIAŁY BUDOWLANE

•ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
•GASTRONOMIA

ADA Słupsk, 513-751-832.
AKTYWNA dojrzała. 507-719-333. GK
AMANDA Koszalin tel. 881-617-579
BASIA Słupsk 797-221-767
FAJNA blondynka Koszalin 516603622
KOSZALIN, 531-600-712.
RITA tylko dla starszych, 731-062-955
WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.
ŻANETA 461,693-771-552 Koszalin

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (Zamawiający)
z siedzibą w Warszawie

ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007411,
NIP: 525-00-10-982, kapitał zakładowy 279 142 000,00 złotych

Ogłasza następujące przetargi nieograniczone
na wybór w latach 2019-2021 wykonawców do następujących Zadań niezbędnych
do realizacji Projektu P4,
prowadzone pod numerami spraw:
49/17000/1/2018 na świadczenie usług pośrednictwa przy wynajmie Lokali przez Zamawiającego;
50/17000/2/2018 na wykonywanie projektów budowlanych adaptacji Lokali;
51/17000/3/2018 na wykonywanie robót budowlanych w Lokalach.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do każdego przetargu odrębną można pobrać
bezpośrednio ze strony: www.totalizator.pl (współpraca/przetargi) lub otrzymać od Zamawiającego po przesłaniu
danych teleadresowych firmy zainteresowanej otrzymaniem SIWZ na adres e-mail w przypadku:
1) przetargu nr 49/17000/1/2018 przetargi 70DQI2018@totalizator.pl
2) przetargu nr 50/17ODO/2/2018 przetargi7ODOII2018@totalizator.pl

3) przetargu nr 51/170DC>/3/2018 przetarg170DQIII2018@totalizator.pl
począwszy od dnia ogłoszenia informacji o przetargu.
Termin wykonania zamówienia - określony w Specyfikacjach dla poszczególnych przetargów.
Termin składania ofert w przypadku:
1)

Przetargu nr49/17ODO/1/2018 upływa 17 grudnia 2018 roku o godzinie 12.00,

2) Przetargu nr 50/170 00/2/2018 upływa 17 grudnia 2018 roku o godzinie 12.00,
3)

Przetargu nr 51/17000/3/2018 upływa 18 grudnia 2018 roku o godzinie 12.00.

Oferty, dla każdego przetargu oddzielnie, należy składać w formie pisemnej, pocztą lub przesyłką kurierską na
adres Zamawiającego: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., 75-525 Koszalin, ul. Piłsudskiego 56 bądź osobiście w
recepcji znajdującej się na II piętrze budynku.
Otwarcie ofert nastąpi w przypadku:
1)

Przetargu nr49/17ODO/1/2018 w dniu 17 grudnia 2018 roku o godzinie 13.00,

3)

Przetargu nr 51/170DC>/3/2018 w dniu 18 grudnia 2018 roku o godzinie 14.00,

2)

Przetargu nr 50/17ODO/2/2018 w dniu 17 grudnia 2018 roku o godzinie 14.00,

w sali konferencyjnej Zamawiającego -przy ul. ul. Piłsudskiego 56 w Koszalinie.
Termin związania ofertą - 90 dni.

Kryteria oceny ofert określone zostały w SIWZ dla każdego przetargu odrębnie.
W przetargu nie jest wymagane wniesienie wadium.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Przewodnicząca/y Komisji Przetargowej, w zależności od

przetargu w przypadku:
1) przetargu nr 49/17000/1/2018 przetargi 7QDOI2018(<iHotali2jtor.Dl
2) przetargu nr 50/17000/2/2018 przetargi7ODOtl20i8(a)totafer:)tor.pi
3) przetargu nr 51/170 00/3/2018 przetargT7ODOIII2018@totalizator.pl

osoby wymienione w tym artykule.

www.komomik-koszalin.pl

Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na pytania Wykonawców zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11 SIWZ.
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Wielka, niespełniona miłość
na scenie filharmonii
tiana zakochuje się w Onie
ginie, znudzonym światowcu,
który odrzuca jej miłość.Po la
tach Oniegin uświadamia so
bie, że jednak kocha Tatianę,
ale ta jest już żoną księcia
Griemina. Mimo żenadal darzy
Oniegina uczuciem, Tatiana
pozostaje wierna mężowi.
Życiowe rozterki bohaterów
przedstawią wspaniali operowi
soliści: Michał Janicki (Onie
gin), Marta Wyłomańska (Ta
tiana), Sławomir Naborczyk
(Lensła), MonikaLedzion-Porczyńska (Olga), Dariusz Górski
(Gremin), Agnieszka Lipska
(niania).
Orkiestrę słupskiej filharmo
nii poprowadzi Ruben Silva.
Widowisko rozpocznie się w
piątek o godz. 19. Bilety kosz
tują 60 zł. ©®

•r~y<3
Daniel Klusek
daniel.ldiBek@gp24.pl

Estradową wersję opery „Eu
geniusz Oniegin" Piotra Czaj
kowskiego wystawi w piątek
orkiestra filharmonii. Zaśpie
wają znakomici soliści.
„Eugeniusz Oniegin" to opera
w trzech aktach, siedmiu obra
zach według libretta Piotra
Czajkowskiego i Konstantina
Szyłowskiego napodstawie po
ematu Aleksandra Puszkina jednego z najwybitniejszychro
syjskich poetów romantycz
nych. Skromna i wrażliwa Ta

ZAPROSZENIA

Dwa koncerty, dwa kluby

W piątek isobotę w klubachDom
Ówka iMotor Rock Pubtrwać bę
dzie muzyczna akcja TitanicSea
Moon. Pierwszego wieczoru w
Dom Owcezagrają zespoły Experimental iAmbient. Natomiast
dzień później w MotorRock Pubie
będzie można zobaczyćgrupy:
Shoegaze, Experimentali Noise.
Początek każdego dnia ogodz.
20.30, wejściówki: 5 zł. (DMK)

Rap Nowatora

Paweł „Nowator" Upski zag
w piątek ogodz. 21w Duo Cafe.
Nowator to wokalista,raper, pro
ducent muzyczny iautor tekstów
pochodzący z Opoczna. Ukończył
szkołę muzyczną I stopnia w kla
sie fortepianu.Nagrał solowy al
bum pt.„Alfabetyczny spis". Przy
gotowuje siędo premiery no
wego krążka pt.„Co tujest gra
ne?". Regularniegra koncerty
na terenie całejEuropy. Pokon
cercie rozpoczniesię dyskoteka
do rana.O dobrą zabawę przy naj
większych przebojach zadbadj
Anna. Wejściówki: 30 zł. (DMK)

Kolędowo

Najpiękniejsze polskie kolędy za
brzmią w sali filharmoniiw nie
dzielę ogodz.12. Kolędy we włas
nym opracowaniu przedstawi

mmmm
KINA
Słupsk
Bohemian rhapsody,godz. 13.10.21.20;
Fantastyczne zwierzęta: ztxrxłnfeGrinde^
da,2Ddubbinggodz.10.1250,17.20,2D napisy
godz. 1935;

Magiczne świĘtaKacpraiEmmy-piefwsza wi
zyta, godz.10.30;
Miłość jest wszystkim,godz. 12.25,16,20.10;
Narodziny gwiazdy,godz.1430,17.45,2035;
Planeta ShglZgodz.15.10,18.45,20.45;
Robin Hood:Początek, 2D dubbinggodz. 930,

r

15.40,2D napisy godz.18.15,2050;

Dziadek do oraediówicztBykrólestwa.godz.
10.10;

3-4
5-7

Kierunek wiatru

Wtorek 4.12.2018

W

Minionkowa zabawa

W galerii handlowej Podkowami
kołajkowa zabawa odbędzie się
w piątek. Na dzieciczekają atrak
cje przygotowaneprzez Minionki.
W programie będą: karmienie
Minionków bananami,wielka bu

Fantastyczne zwierzęta: zbrodnieGrindełwalda. godz.20

dowla z megaklocków,skoki
w workach, nauka piosenek iplą
sów, spacery w trzyosobowych
spodniach, a takżepokonanie te
renu na szczudłach. Będzie też
fotobudka, a na finał dzieciodwie
dzi Mikołaj.Początek o godz.16,
wstęp jest wolny, (DMK)

Teatralne mikołajki

.Spotkania mikołajkowe" to pro
gram artystycznypełen świątecz
nej atmosfery przygotowany
przez Nowy Teatr.Podczas spot
kania dzieci wezmą udział w zaba
wie z aktorami. Wszystkoto
w bajkowej, świąteczno-zimowęj
scenografii. Początek wczwartek
o godz.17. bilety:17 zł. (DMK)

Pogoda dla Polski
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KOMUNIKACJA
Słupsk: PKP 118000:2219436; PKS59 84242
56; dyżurny ruchu59 8437110;MZK59848 93
06;
Lębork; PKS 59 8621972;MZK59 8621451;
Bytów: PKS 59 82222 38;
Człuchów: PKS59 8342213;
Miastko: PKS 59 8572149.

DYŻURY APTEK
Słupsk
Dom Leków,ul. Tuwima 4.tel.59842 4957
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USŁUGI MEDYCZNE
Słupsk:
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Kraków

"f* zamieć śnieżna * opad gradu % kierunek i prędkość wiatru

grubość pokrywy śnieżnej

Centrum Zdrowia,ul. Szczecińska13, tel. 59834
3142
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61697696498; Bytów 598222569;

Mto£Jestwnystklm,godz. 20

Człuchów

sfc 12 cm

"MS

19°; temp. w dzień

Klaksonispółka, godz.16,
DziadekdootzBchćwi czterykrólestwa, godz.

Piastowska,ul. Długa10,tel.5985722 45

$0em

Pogotowie Ciepłownicze993;
Pogotowie WodnoJtanaKzacyjne994;

Miastko

<r

Pogotowie Gazownicze 99Ł

Fregata

Centrum Zdrowia, ul.ks. Bernarda Sychty 3, teT
598226645

«r

0

y marznąca mgła

Straż Mejska986:598433217;

Straż Pożarna998,-

Lębork

p

ciągły deszcz

PoBqa997;ul. Reymonta, tel.59848 0645;

Ustka

Maciej Banachowski, twórcai dy
rygent SłupskiejSinfonietty. Wy
stąpi z orkiestrą Sinfonia Baltica
oraz kameralnym zespołem wo
kalnym isolistką Natalią Łęt (mez
zosopran). Usłyszeć będziemo
żna m.in. aranżacjetakich kolęd,
jak: „Mizerna cicha",„Przybieżeli
do Betlejem",„Lulajże Jezuniu",
„Mędrcy świata" czy„Dzisiaj w
Betlejem". Bilety: 20i15 zł. (DMK)

OK

mgla

Słupsk:

Urząd Celny-587740830;

Bytów

przelotny deszcz

Ogólnpolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
wRodzinie, tel. 59848 0111,801120 002;

Straż Grama598485997;

Solistom towarzyszyć będą muzycy słupskiej filharmonii
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Pogotowie Energetyczne 991-

Łe°baOB

$ pogodnie

WAŻNE

Overthefimit.godz.18;
Bohemian rtiapsody, godz. 20

Grindi,godz. 16.30,18.15;

Pogoda dla Pomorza

Siła wiatru (Bft)

598345309.

Dziadek do orzechówicztefykrótestwa,godz.

Jantar, ul.Grunwaldzka 27a, tel. 598144672

Stan morza (Bft)

Człuchów:

Pogotowie Ratunkowe999;

16;

POGODA
Biuro Calvu^

Szpital, ul.Lęborska 13, tel.59 822 85 00; Dział
Pomocy Doraźnej Miastko, tel.59 85709 00.-

Grindugodz. 10,11.15,12.15,13.20.14.20,15.25,
16.25,1730,1830;
Mt$aYeti.godz.1230

Ustka

Krzysztof
Ścibor

Bytów:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.Janu
sza Korczaka, ul.Hubalczyków 1.informacja te
lefoniczna 59 846 0100;

Ustka:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,ul. Mickie
wicza 12 tel.59 814 69 68;P
oradnia Zdrowia P0Z,ul. Kopernika18. tel.59
8146011;
Pogotowie Ratunkowe - 59 81470 09;

Lębork:
Szpitalny Oddział Ratunkowy59 863 30 00;
Szpital, ul. Węgrzynowicza13,59 86352 02;

KULTURA
Nowy Teatr, ul.Lutosławskiego 1,tel. 5984670
00;
Filharmonia Sinfonia Baltica, ul.Jana Pawła 113,
tel. 59 8423839;
Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego2, tel.59 842 39 35;
Teatr Rondo, ul.Niedziałkowskiego 5a. tel.59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury, ul.Braci Gierymskich 1,
tel. 59 845 6441;
Emcek, al. 3Maja 22. tel.59 8431130; Miejska
Biblioteka Publiczna, ul.Grodzka 3, tel. 59840
5838.

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla, ul. ArmiiKrajowej 15, tel.59 842 8196.601
928600 - całodobowo. Pełna oferta pogrzebo
wa. Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502525 005
lub59 8411315. ul.Kaszubska 3 A. Winda ibalda
chim przy grobie;Hades, ul.Kopernika 15,
całodobowo: tel.59 842 9891,6016637%.
Winda ibaldachim przy grobie.Hermes, ul.
Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo),tel. 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
prawne iobywatelskie, ul.Jana Pawła II (7pię
tro, pok.718.719) czynne: poniedz.-środa godz.
8-16, czwartek godz.10-18, Telefon zaufania Ta
ma -59 8414046,czynny: poniedziałek - pią
tek wgodz. 16-20; Alkoholowy telefonzaufa
nia Krokus - czynny17-22,59 84146 05.
REKLAMA

007998622
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Lotto

MultiMulti 03.12.g.14

3.5.7,10,14.26,29,30,34.35.36.
3740,41.43,57,67,73,76,77
plus 57

Kaskada

1,2,4.5,6,10,11,13,14,16,20,21

Multi Multi02.12. g.22

1,2,4,5,8,16,27,30,34,39,40,
44.49,63,66,67,70,73,78,80
plus 39

Kaskada

1,2,3,5,10.11,14,15,16,17,22,23
Ekstra Pensja6.9,17,21,26+4
Mini Lotto 3,15,32,33,40
(STEN)

PUkanożna

Więcej grania w Europie

UEFA zatwierdziła nowe roz
grywki klubowe od2021r. - UEL2
(Liga Europy 2). tonazwa robo
cza. 32 zespoły podzielonebędą
na 8 grup.Do1/8 finału awansuje
zwycięzca, a ekipy z2. miejsc za
grają baraż z drużynami z 3. pozy
cji wgrupach LE.Zwycięzca UEL2
uzyska prawo gry w kolejnejedy
cji LE. MistrzPolski nadal będzie
grał w eliminacjach Ligi Mistrzów.
W razie niepowodzenia, ma
pewne miejsce w faziegrupowej
nowych rozgrywek.

IHtka nożna

Zwycięstwo Piasta

Ekstraklasa: Piast Gliwice- Pogoń
Szczecin 3:0(2:0), bramki:Jodłowiec (10,61),Sedlar (17-karny).
(AIP)

Klubowy mundial nie dla Resovii
Siatkówka

Adrian Heluszka

W finale Klubowych Mi
strzostw Świata w Częstocho
wie zagrały włoskie drużyny.
Trentino Volley pokonało
Cucine Lube Gvitanova 3:1.
Siatkarze Asseco Resovii nie
poszli w ślady PGE Skry
Bełchatów i Jastrzębskiego Wę
gla i nie stanęli na podium Klu
bowych Mistrzostw Świata,
które w ostatnich dniach roz
grywane były w naszym kraju.
Rzeszowianie zajęli ostatecznie
czwartą lokatę, a finałowy tur
niej w Częstochowie upłynął
pod znakiem dominacji przed
stawicieli włoskiejSerie A,któ
rzy spotkali się w wielkim fi
nale. Asseco Resovia Rzeszów,
przeżywająca ogromne prob
lemy w PlusLidze, godnie re
prezentowała nasz kraj i dziel
nie stawiała czoła europejskim
potentatom. W półfinale za
pachniało niespodzianką po
pierwszym secie, gdy ekipa
z Podpromia w walce na prze
wagi pokonała naszpikowane
gwiazdami światowego for
matu, Cucine Lube Civitanova
i do połowy drugiego seta dyk
towała warunki na placu gry.

MIK ASA

Asseco Resovia Rzeszów zakończyła bój o finał KMŚ na półfinale
Wówczas drużynie Gheorge
Cretu przydarzył się niezwykle
kosztowny przestój, a strata
kilku punktów w jednym usta
wieniu okazała się brzemienna
w skutkach dla losów całego
spotkania. W trzeciej przegra
nej14:25 jedyny nasz reprezen
tant w finałowym turnieju był
tylko tłem dla drużyny z Pół
wyspu Apenińskiego. Resovia
zdołała się podnieść w czwar
tej partiii podjęła walkęz fawo

Do mundialu jeden krok, czyli
koszykarze potrzebują wygranej
Koszykówka

Łukasz Żaguń

Polscy koszykarze pokonali
w niedzielę w Ergo Arenie re
prezentację Włoch 94:78
w eliminacjach MŚ 2019. Tym
samym Biało-Czerwoni są co
raz bliżej wyjazduna mundial
do Chin.
Polscy koszykarze rozpoczęli
mecz od bardzo mocnegoude
rzenia. W pierwszej kwarcie
wychodziło
im
niemal
wszystko. Szczególnie aktywni
w ataku byli i Michał
Sokołowski i Mateusz Ponitka.
Duet ten zdobył 15 z 31 punk
tów, które Polacy zgromadzili
na swoim koncie w dziesięciu
pierwszych minutach.Świetnie
piłki do swoich partnerów roz
dzielał natomiast AJ. Slaughter
(6 asyst). Włosi wydawali się
być mocnozaskoczeni świetną
postawą Biało-Czerwonych.
Podopieczni trenera Mike'a
Taylora tempa zwalniaćnie za
mierzali. W drugiej odsłonie co
prawda Włosi byli już bardziej
skoncentrowani, ale nasi koszy
karze nie tracili skuteczności.
Zza łuku świetnie rywali kąsał
Michał Sokołowski, pod ko

szem czujny byłnatomiast Ma-

19

Polscy koszykarze świetnie
spisali się w Ergo Arenie
ciej Lampe.Przebojowe zagra
nia miał też Adam Waczyński.
Efekt? Po pierwszej połowie
Polska prowadziła z rywalem
różnicą 11„oczek".
Niedzielni rywale BiałoCzerwonych budzić zaczęli się
po przerwie. Co prawda to Po
lacy nadal mieli kilka punktów
przewagi, ale w ich grze poja
wiało się coraz więcej chaosu.
Włosi natomiast trafili kilka
ważnych trójek,a nawet potra
fili skutecznie przeprowadzić
akcje... trzy plus jeden. W Ergo
Arenie zatem zaczęło robić się
nerwowo przed ostatnią, decy

dującą kwartą. Na szczęście,
polscy podopieczni amerykań
skiego szkoleniowca Mike'a
Taylora opanowali nerwy
i szybko w czwartej kwarcie
odzyskali wysokie prowadze
nie. Dzięki temu mogli swobod
nie, ażdo ostatniejsyreny, kon
trolować wydarzeniana parkie
cie Ergo Areny.
Przed nami jeszcze mecze
w Chorwacji, a także u siebie
z Holandią. Jedno zwycięstwo
wystarczy, aby zapewnić sobie
bilety na mundial w Chinach.
22 lutego20i9gramy na wyjeź
dzie z Chorwatami a trzy dni
później u siebie zHolendrami.
Polska-Wlodiy 94J8(3118,2123,2124.
21-13)
Polska: Maciej Lampe 22, MateuszPonitka 18, Mi
chał Sokołowski 15, Adam Waczyński 14, AJ.
Slaughter 10 (Tl asyst),Łukasz Koszarek 9, Karol
Gruszecki 3, Adam Hrycaniuk 2, AaronCel 1.
Włochy: Awudu Abass 13, Piętro Aradori 13,
Alessandro Gentile 10,'Christian Burns10, Ariel
Filloy 8, Andrea Cinciarini 6, Stefano Tonut 6,
Brian Sacchetti 6, Paul Biligha 4,Luca Vitali 2,
Achille Polonara 0.
Tabela grupy J
1. Litwa
10
835-660 19
2. Włochy
10
792-709 17
796-741 16
10
3. Polska
711-709 15
4. Węgry
10
5. Chorwacja
10
724-730 14
750-781 13
6. Holandia
10

ryzowanym rywalem, ale
w końcówce ostatnie, decydu
jące słowo ponownie należało
do zespołu z Włoch, który tym
samym przypieczętował swój
awans do wielkiego finału.Resovia nadal nie może
natomiast przełamać fatalnej
passy w starciu z włoskimi ry
walami w europejskich pucha
rach. Jak wyliczyli statystycy,
drużyna z Podkarpacia na zwy
cięstwo w pojedynku z rywa

lem ze słonecznej Italii czeka
aż... 44 lata.
W tym czasieSovia poniosła aż
17 porażek, w tym dwie w tego
rocznej odsłonie klubowego
mundialu - w fazie grupowej
z Trentino Volley i w półfinale
w potyczce z zespołem
z Civitanowy. Na otarcie łez
rzeszowianom przyszło w nie
dzielę rywalizować o brązowy
krążek z rosyjskim Fakiełem
Nowy Urengoj, który po nie

oczekiwanej porażceZenita Ka
zań w fazie grupowej, w Czę
stochowie był jedynym przed
stawicielem
rosyjskiej
Superligi. Pojedynek obrązowy
krążek miał dla Resovii po
dobny przebieg, jak półfina
łowe starcie z Lube. Inaugura
cyjną partię rzeszowianie zwy
ciężyli pewnie25:19, w głównej
mierze dzięki piorunującej koń
cówce. Kluczem do sukcesu
okazała
się
zagrywka.
Rzeszowianie w decydujących
fragmentach posłali aż dwa asy
serwisowe, a po dwóch kolej
nych serwisach Mateusz Mika
skutecznie atakował z przecho
dzących piłek. Zamiast pójść
za ciosem w drugiej partii
Resovia ponownie stanęła,
a inicjatywę przejęli gracze
z Nowego Urengoja, a prym
w ekipie Camillo Placiego
wiedli przyjmujący, Jegor
Kliuka i Dmitrij Wołkow. ©®

WYNIKI KLUBOWYCH
MISTRZOSTW ŚWIATA
Półfinały Cucine Lube Civitanova - Asseco
Resovia Rzeszów 3:1 (29-31,25:19,25:14,25-23),
Fakieł Nowy Urengoj - Trentino Volley13 (25:22,
14-25,1625,19:25). Mecz o 3.miejsce Asseco
Resovia Rzeszów - Fakieł Nowy Urengoj 1:3 (25:19,
2025,23:25,23:25). Finał: Cucine Lube
Civitanova - Trentino N/ołley 13 (20:25,25:22,
2025,18:25).

Każda piłkarska przygoda zaczyna
się na podwórku. Liczy się pasja!
ków. Całkiem możliwe, że
za kilkalat tonazwisko znówpo
jawi się wrelacjachzmeczów,bo
wiem w ślady ojca - Piotra
Mosóra - idzie Ariel. O chłopaka
coraz częściej pytają kluby z za
granicy. Ariel był już na testach
w ManchesterzeUnited iniemie
ckim RBLipsk.
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Z podwórka na stadion

Basia Woźnica
baibaia.woznica@polskapress.pl

Dziewczyna w drużynie chło
paków. nadzieja polskiejmyśli
szkoleniowej, synpodążający
śladami utytułowanego ojca.
bliźniacy kibicujący dwóm
największym rywalom.
Co łączyte cztery historie?Miłość
do piłki nożnej.Sportowe przy
gody Natalii,Dawida, Ariela,Filipa
i Huberta zaczęły się od udziału
w turnieju „ZPodwórka na Sta
dion o Puchar Tymbarku", naj
większych ro2grywkachpiłki dzie
cięcej wEuropie.
Żeński Ronałdo zSobolewa
0 niewielkiej miejscowości
w Małopolsce możebyćwkrótce

ys"
y;
Natalia przygodę zpiłką zaczęła
w LUKS„Sobołik" Sobolów

głośno za sprawą 15-letniej Nata
lii Wróbel, zawodniczki AZS UJ
Kraków (wcześniej chłopięcej
drużyny Cracovii)imłodzieżowej
reprezentacji Polski.Podczas Fi
nału Ogólnopolskiego turnieju
„ZPodwórka naStadionoPuchar
Tymbarku" w 2013 roku media
okrzyknęły 10-letnią Natalię
„żeńskim Cristiano Ronaldo" nie
tylko ze względu na numer 7
na koszulce,ale przede wszyst
kim dzięki wyjątkowymumiejęt
nościom Odtego czasu jejkariera
cały czassię rozwija.

Jacy ojcowie, tacy synowie

Mosór to nazwisko świetnie kojarzoneprzez kibiców, którzy śle-

dzilipolskąligęnapizdomiewie-

Następcy Źewtakowów
Czy poŻewłakowach iBrożkach
polski futbol doczeka się kolej
nych braci? Niewykluczone, że
stanie się tak za sprawą Filipa
i Huberta Adamczyków, którzy
swoje talenty szlifują wAkademii
Piłkarskiej DrawskoPomorskie.
Bracia reprezentowali swoją
szkołę w XVII edycji turnieju „Z
Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku" i byli o krok
od awansu do fazy pucharowej fi
nałów wojewódzkich.
Talenty nie tylko piłkarskie
Tempa nabieratakże kariera tre
nera Dawida Kruczka, który
w 2013 roku zdrużyna SMS Łódź
w nagrodę oglądał mecz BiałoCzerwonych na Wembley. - To
była piękna przygoda dla nas
wszystkich - wspomina trener.Cieszę się,że chłopcy mogli zo
baczyć kawałek świata i przeko
nać się, że dzięki piłce można
mieć fajne życie.

20
W piłkarskim meczu 21. kolejki
Fortuny I ligi sezonu 2018/19 w
Mielcu miejscowa Stal pokonała
Bytovię Bytów 2:1 (2:1).
ADRIAN STAWSKI
(BYTOVIA BYTÓW)

- Nie ulega
wątpliwości, że
byliśmy drużyną
gorszą i nie
zasłużyliśmy nawet na punkt.
Bonaszewski powinien dostać
drugą żółtą kartkę za symulkę
w 30. minucie. Karny był
wątpliwy. Cieszymy się, że
rozgrywki się skończyły. Były
one dla nas bardzo trudne ze
względów organizacyjnych i
ikadrowych. Zajęliśmy
dziesiąte miejsce. Czy
powinniśmy się cieszyć? Sam
nie wiem. Jest niedosyt, bo
powinniśmy zdobyć więcej
punktów. Czeka nas przerwa,
później będą przygotowania
i na pewno trudna wiosna. (FEN)
ARTUR
SKOWRONEK (STAL
MIELEC)

- My bardzo się
cieszymy z tego, że
udało się nam
zrealizować cel zadaniowy, bo
zimę przezimujemy na podium.
Były takie momenty, że
remisowaliśmy mecze i było już
nerwowo. Wytrzymaliśmy
jednak ciśnienie. Dziękuję
wszystkim, którzy byli z nami.
W szatni tworzyliśmy monolit.
Przekładało się to na boisko.
Wszyscy w klubie solidnie
i uczciwie pracowaliśmy
na wyniki. Przed nami trzy
miesiące intensywnej pracy
i będziemy chcieli dobrze
odpalić już w kolejnych
meczach na wiosnę. (H3Q

Sport

Głos Dziennik Pomorza
Wtorek, 4.12.2018

raz skakali wzwyż
Ogromna dawka emocji Drugi
w XVIII Grand Prix o
podczas walk w Słupsku Puchar Prezesa Feniksa
Lekkoatletyka
Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

W hali na słupskim stadionie

650-lecia odbył się drugi kon
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Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk było organizatorem zawodów dla przedstawicieli
podstawówek w roku szkolnym 2018/19. Uczestnicy Słupskiej Szkolnej Ligi Judo z dyplomami

Judo
Krzysztof Niekrasz
k17ysztof.niekrasz@polskapress.pl

Prawie każde zawody w hali
judo na stadionie 650-lecia
w Słupsku zawsze cieszą się
sporym powodzeniemi dostar
czają ogromnej dawki emocji.
Nie inaczej było podczas
pierwszej rywalizacji w ramach
Słupskiej Szkolnej Ligi Judo,
w którejwalczyło 47 zawodni
czek i zawodników z osiemna
stu szkół słupskich i powiatu
słupskiego.
Walki młodych judoków
stały na wysokim poziomie
i częstokibice mieli okazjęoglą

Brydż

dać efektowne rzuty. Turniej
taki pozwala młodym spor
towcom na nabranie niezbęd
nych doświadczeń i sprawdze
nie aktualnego poziomu tech
nicznego.
Z walczących na wyróżnienie
zasłużyli - dziewczęta - Julia
Michalska (SPŁupawa -1pozy
cja - 30 kg), Anna Pacewicz (SP
STO Słupsk -1 lokata - 34 kg),
Weronika Urbaniak(SP lSłupsk
- I miejsce - 44 kg), Maria
Musiałek (SP5 Słupsk -1lokata
- 48 kg),Katarzyna Hadziewicz
(SP DębnicaKaszubska -1pozy
cja - 60 kg); chłopcy- Mateusz
Moszczyński (SP 10 Słupsk I lokata - 33 kg), JakubMartyna
; rtrH

Dzisiaj będziejedenasty
turniej w Ustce

--:ą^?Ą
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(SP Kobylnica -1 pozycja- 34
kg), Alan Czerwonka (SP
Łupawa -1miejsce -38 kg), Ka
rol Sobczyk (SP 2 Słupsk -1 lo
kata -40 kg),Miłosz Szrajda(SP
Katolicka Słupsk -1miejsce - 48
kg), Igor Domaros (SP
Siemianice -1miejsce -52 kg).
Drużynowo: dziewczęta -1.
SP Łupawa, 2. SP Dębnica Ka
szubska, 3. SP STO Słupsk, 4.
SP 5 Słupsk; chłopcy - l. SP
Kobylnica, 2. SP 5Słupsk, 3. SP 2
Słupsk, 4.SP 10 Słupsk.Punk
tacja klubowa (dz.i chł.razem):
l. TS Judo Gryf Słupsk - 70
punktów, 2. Orzeł Kończewo 16 punktów,3. Judo Łupawa -9
punktów. ©©

;

Bardzo ciekawy przebieg ma bry
dżowa rywalizacja w ramach Je
siennego Grand Prix Ustki.Dzisiaj
(4:12) ogodz.17 odbędziesię jede
nasty turniej z tegocyklu. Brydży
stów ibrydżystki zapraszamy
do gry,która zaplanowana jest
w sali DomuKultury (ul.Czerwo
nych Kosynierów) wUstce.

kurs XVIII Grand Prix wSkoku
Wzwyż o Puchar Prezesa LKS
Fenix Słupsk. Tym razem ry
walizację wygrali ci, którzy
w inauguracyjnych zawodach
zajmowali drugie miejsca,
a tymi zawodnikami są Hanna
Grabowska i MikołajMaślorz.
W drugim mityngu dorywa
lizacji przystąpiło 23młodych
lekkoatletów. Atmosfera w hali
lekkoatletycznej w Słupsku
była super. Osiągnięte wyniki
zadowoliły trenerów. Z grona
dziewcząt najwyżej skoczyła
trzynastoletnia HannaGrabow
ska (SP Starkowo), która poko-

nała wysokość163 cm. Ten wy
nik dał jej zwycięstwo. Drugą
lokatę wywalczyła Milena
Patejuk (SP nr 2 Słupsk) -160
cm. To była zwyciężczyni
pierwszego konkursu. Trzecie
miejsce zajęła Adrianna Litwin
(IV LO Słupsk)-150 cm.
Z grona chłopców triumfo
wał Mikołaj Maślorz (SP nr 3
Słupsk) -180 cm.Drugi był Do
minik Wierczyński (SP nr 7
Słupsk) -175 cm. Ten skoczek
był triumfatoreminauguracyjnej imprezy z tego cyklu. Trzeciąlokatę zająłKewin Małek(SP
Głobino) -165 cm. W klasyfika
cji drużynowej wygrała SP nr 3
Słupsk - 22 punky. Trzecie za
wody z tego cyklu będą
5.01.2019 r. (sobota) o godz. 10
w hali IV LO przy ul. M.
Zaborowskiej w Słupsku. '©®

13-letnia Hanna Grabowska prawie fruwała nad poprzeczką
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15-letni Mikołaj Maślorz został zwycięzcą z wynikiem 180 cm

(FEN)

Lekkoatletyka

W czwartek XXVII Bieg
Mikołajkowy w Lęborku

Ta impreza na stałe wpisała sięjuż
do sportowegokalendarza
Lęborka. Chodzi o XXVIIBieg Mi
kołajkowy, któryodbędzie się
w najbliższy czwartek (6.12)
ogodz.11. Starti meta przy zakła
dzie fotograficznym Wifot(ul. E.
Orzeszkowej). Biegi wformie
sztafet (osobnodla chłopców,
osobno dla dziewcząt).Sztafeta
jednej szkoły możeskładać się z
sześciu uczniów reprezentują
cych klasy odI do VI(po jednym
przedstawicielu klasy).
(FEN)

Umhokej

Chłopcy ze Szkoły
Podstawowej we
Wrześciu z przepustką
do finału
do wojewódzkiego

Znakomicie zaprezentowali się
unihokeiści ze Szkoły Podstawo
wej z Wrześcia, którzy grali
w półfinale wojewódzkim w

Tuchomiu. Tam zdecydowanie
zajęli pierwsze miejsce, a tym sa
mym wywalczyli przepustkę
do finału wojewódzkiego.Dalsza
kolejność: 2.SP Tuchomie, 3.SP
Polnica. Zwycięska drużyna z
Wrześcia jest na zdjęciu. W skła
dzie ekipy byli zawodnicy:
Oliwer Pluta (bramkarz,który
bronił rewelacyjnie), Jakub

i Bartosz Rugała, Kamil
Winiarczyk, Igor Wolski, Jakub
Klimkowski,Sebastian
Zdanowicz, Mateusz Lemański.
Trenerem jest Zdzisław Snopek.
Klasyfikacja półfinałowa
w stawce dziewcząt:1. SP
Tuchomie (awansdo finału),2.
SP Wrzeście, 3. SPPolnica.
(FEN)

13-letni Kewin Małek ma wyjątkowy talent do skakania.Był III

