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Dziś w „Głosie Pomorza'
Magazyn Sportowy

Chory na Parkinsona
szedł z SOR w nocy
piechotą, a miał
czekać na oddziale
STRONA 4
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Paweł Lisowski starostą słupskim

Posady już
rozdane
w starostwie
Zbigniew Marecki
zbigiiew.marecki@gp24.pl

'J*

Paweł Lisowski, radny z KWW Poro
zumienie Samorządowe,będzie no
wym starostą słupskim, Rafał Konon
z KWW Platforma Obywatelska za
chowa funkcję wicestarosty. a Zdzi
sław Kołodziejski, dotychczasowy
starosta, zostanie członkiem Zarzą
du Powiatu Słupskiego.Natomiast
Jan Olech ma zachować funkcję prze
wodniczącego Rady Powiatu Słup
skiego.

O takich ustaleniach dwóch komite
tów wyborczych, które nadal będą
tworzyć rządzącą koalicję w powiecie
słupskim, w sobotę poinformowali
Zbigniew Konwińsła,Mer PO w Słup
sku i powiecie słupskim,obecny sta
rosta ZdzisławKołodziejski orazPaweł
Lisowski i Rafał Konon.
Przypomnijmy: podczas paździer
nikowych wyborów samorządowych
radnych Rady Powiatu Słupskiego
wprowadziły tylko trzy komitety:
KWW Porozumienie Samorządowe 14 771głosów -io mandatów radnych,

w tym 5 nowych radnych; KWW Koa
licja Obywatelska -10 810 głosów -6
mandatów, iKWW SamorządnośćPo
wiatu - 7653 głosy -5 mandatów. Le
wica nie uczestniczyła w podziale
mandatów, bo zdobyła 248 głosów zbyt małe poparcie. PiS nie zdołałona
wet zarejestrować swojej listy wybor
czej, więc nie brało w ogóle w wybo
rach udziału. Zarówno Porozumienie
Samorządowe, jak i POsą zadowoleni
z wyników wyborów, bo obydwa ko
mitety wprowadziły do rady więcej
radnych niż cztery lata temu. Komitet
Zdzisława Kołodziejskiegoma teraz10
radnych, a miał ośmiu. Natomiast PO
ma o jednego radnego więcej niż
cztery lata temu. - Konkurencyjną par
tię w powiecie pokonaliśmy 6:0 - pod
sumował poseł Kowiński. Natomiast
zdaniem byłego starosty Kołodziej
skiego wyborczy wynik świadczy
o tym,że koalicjaprzez ostatniecztery
lata dobrze rządziła w powiecie.
Z tego powodu w powiecie nadal
będzie funkcjonowała koalicja Poro
zumienia Samorządowego (z udzia
łem działaczy PSL) orazPO. Zmieni się
tylko układ ról.Starosta Kołodziejski
żegna się ze swoim stanowiskiem, bo
przechodzi na emeryturę, ale nie re
zygnuje z pracy samorządowej,bo po
zostanie członkiem zarządu.©®
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Miasto nie dało rady
wymalować dwóch
murali na Święto
Niepodległości
STRONA 5

Słupsk

Na sportowo
Święto
Niepodległości

W Słupsku odbył się w niedzielę VI Słupski Bieg Niepodległości. Nie był to jedyny akcent sportowy podczas
obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości

Widowisko
pod ratuszem

WIĘCEJ STRONA 9

Zawieź zupę. pomóż
chorym i ubogim.
PSS Społem już
po raz czwarty
prowadzi akcję

W teatrze Rondo
premierowo
zobaczyć będzie
można spektakl
„Tulipany na betonie"

STRONA 4

STRONA 15

Po raz pierwszy 11 listopada pod ratuszem złożono nie tylko kwiaty, ale i odbyło się widowisko historyczne
„Nieśmiertelna Niepodległa". Zgromadziło ono tłum słupszczan, a zakończyły je fajerwerki
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Pogoda w regionie
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Rafał Nagórski
rafal.nagorski@gk24.pl

LOKALNIE,
CZYLI Z SERCEM
I POMYSŁEM
()d redaktora
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akich tłumów na uro
czystościach z okazji
Święta Niepodległości
jeszcze nie widziałem..
Centrum miasta wy
pełnione uśmiechniętymi
ludźmi z biało-czerwonymi
flagami i akcentami. Wielu
z nas chciało ten wyjątkowy
dzień spędzić odświętnie, ale
spędzić też razem z innymi.
Autentycznie czuło się wyjąt
kową atmosferę. Była wza
jemna życzliwość, a przede
wszystkim duma z tego, że je
steśmy Polakami. Patriotycz
nie i wyjątkowo było w całym
regionie. Jedni stawiali na ak
tywność, uczestniczyli w bie
gach i rajdach niepodległości,
inni brali udział w oficjalnych
uroczystościach, koncertach
patriotycznych i spotkaniach
z tymi, którzy pamiętają bo
haterów tamtych dni. Tak
było m.in. wDygowie pod Ko
łobrzegiem, gdzie można
było wysłuchać opowieści
pani Eugenii Zaleskiej, która

Zbiórka dla dzieci
chorych na raka
Pomorze

Magdalena Olechnowicz
magdalena.olechnowia@polskapre5s.pl

Zróbmy prezent małym pa
cjentom oddziałów onkolo
gicznych. Włącz się doakcji
zbiórki materiałów plastycz
nych i nie tylko.

Zbieramy słodycze, maskotki,
kredki, malowaniaoraz gry i za
bawki edukacyjne. Maskotki,
gry i zabawki nie mogą być uży
wane. Chcemy, aby każde ob

darowane dziecko miało
w miarę podobny upominek mówią organizatorzy. Jak prze
prowadzić zbiórkę? - ty o tym
decydujesz. Możesz zorganizo
wać koleżeńską zbiórkę wśród
rodziny i znajomych. Zbiórka
zakończy się 10 grudnia, tak
aby pozostał czas na przetran
sportowanie prezentów, zapa
kowanie i przekazanie dzie
ciom. Pamiętaj opromocji. Za
proś doakcji znajomych.Szcze
góły u koordynatora akcji - tel.
605530540.©®
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Zi
podzieliła się wspomnieniami
ze spotkania z Józefem Pił
sudskim w uzdrowisku
Druskienniki na Litwie. Wy
jątkowo było również w in
nych pomorskich miastach
gdzie przedstawienia obser
wowały tłumy, jakich jeszcze
11listopada nie było.
Lokalne - te mniejsze
i większe wydarzenia sprawi
ły, że mniej się mówiło
o głównym wydarzeniu marszu w Warszawie. Mar
szu, który, jak pokazały ko
mentarze i wydarzenia
przed i po nim, wciąż dzieli
zamiast jednoczyć. Niestety.
Manifestacja patriotyzmu jak
najbardziej, ale też wydarze
nie, podczas którego docho
dzi do incydentów,które nig
dy nie powinny się zdarzyć.
Dlatego zamiast słuchać ko
lejnej jałowej dyskusji o tym,
czy było to święto polskiej de
mokracji, czy kolejna nieu
dolna próba puszczenia oka
przez rząd do najbardziej ra
dykalnych środowisk prawi
cowych, wolałem skupić się
na tym, co działo się zdecy
dowanie bliżej nas. Wciąż też
uważam, że centralne obcho
dy 100-lecia odzyskania nie
podległości były dużo gorzej
przygotowane niż te odbywa
jące się lokalnie. Może dlate
go, że w te mniejsze auten
tycznie wkłada się serce,
a centralnie wciąż liczy się
tylko polityka. ©®

Na Czytelników czekamy
w redakcji -Głosu Pomorza"
w Słupsku przy
ul. Henryka Pobożnego 19
teł. 59 848 8100
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Krzyżacy zajęli Gdańsk idokonali
rzezi jegomieszkańców.

„Nieśmiertelna Niepodległa" - widowisko historyczne, czyli sceny od czasów sprzed
uchwalenia Konstytucji 3 maja. przez powstania narodowe, aż do odzyskania niepodległości.
Na koniec był pokaz fajerwerków, rzecz od kilku lat niespotykana przed słupskim ratuszem

Tak świętowaliśmy
11 listopada w regionie
Wydarzenia

Grzegorz Hilarecki

1.921

W Krakowie została opubliko
wana wformie plakatu drugajed
nodniówka futurystów polskich
Nużwbżuhu.

1924

Władysław Reymont został ogło
szony laureatem NagrodyNobla
za powieść „Chłopi".

1939

Służbę Zwycięstwu Polskiprze
mianowano na Związek Walki
Zbrojnej (późniejsza Armia Kra
jowa).

We wszystkich miastach re
gionu odbyły się tym razem
nie tylko uroczystości, alei im
prezy na100. rocznicę odzy
skania niepodległości.

Wszystkich słupskich imprez
nie będziemy wymieniać. Pod
kreślmy jednak, że tym razem
pod ratuszemobok corocznego
składania kwiatów pod pomni
kiem, odbyłasię imperza, która
przyciągnęła tłum słupszczan.
Mowa o widowisku „Nieśmier
telna Niepodległa" zakończo
nym pokazem fajerwerków.
Podobało się wszystkim.
Podczas obchodów 100-le
cia odzyskania niepodległości
ustczanie umieścili w ziemi
przed ratuszem kapsułę czasu.
Pomysłodawcą kapsuły był
Piotr Wszółkowski, naczelnik
wydziału spraw społecznych,
oświaty, kultury i sportu
w urzędziemiasta.
Mieszkańcy miasta mieli
możliwość napisania listów
do przyszłych pokoleń, pozo
stawienia pamiątek i fotografii.
W miejscu umieszczenia po
jemnika pozostanietablica z in
formacją i prośbą, by wydobyć
ją w roku 2118 -podczas obcho
dów 200-lecia. Ustczanie przy
nieśli około100 listów: indywi
dualnych, rodzinnych oraz na
pisanych przez uczniów, przedszkolaków i pracowników in
stytucji.
W Bytowie otwarto rondo
Niepodległości była też msza
za ojczyznę oraz piknik zokazji
Święta Niepodległości.
W miastach i gminach odby
wały się tego dnia też koncerty.
©®
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PPS zorganizowała w Warszawie
wielką demonstrację przeciwko
rządom Rady Regencyjnej.

i990

Pojawiła się pierwsza strona
WWW.

2015

Prezydent RP Andrzej Duda de
sygnował na urządpremiera Be
atę Szydło.
W Ustce przed ratuszem umieszczono kapsułę czasu

©®

Z TWITTERA

Adrian Zandberg.Razem

Bojówka Forza Nuovamaszerująca
obok polskiego wojska,spalona
flaga UE,cełtyki. rasistowskiehasła.
Układ PiSz brunatnymibojówkarzami skończyłsię przewidywalną
kompromitacją państwa. Teraz cały
świat obejrzy najwyższewładze
Polski na wspólnymmarszu zfaszy
stami. Wstyd!

Mateusz Morawiecki. PiS
Kwiaty składano przy odnowionym pomniku na pi. Zwycięstwa

Dziękuję ministrom@jbrudzinski,
@mblaszczak i@michaldworczyk
oraz wszystkimsłużbom za za
pewnienie bezpiecznegoprze
biegu obchodówNarodowego
Święta Niepodległości, wtym naj
większego marszuw historii IIIRP.
Peten spokójiprofesjonalizm.

WALUTY Z 9.11181

3.7838 (+)
4,2901 )
3.7535 (+j
4.9221

Rocznicę uczcili motocykliści, przejeżdżając przez miasto

(+) wzrostceny w stosunku
do notowania poprzedniego
(-) spadek cen w stosunku
do notowania poprzedniego.
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OLA FIRM

'Teraz każdy abonament
6 miesięcy za darmo
i sprzęty w supercenach

LTF PLUS

SAMSUNG

Galaxy S9+

Dotyca
„WłEl
Mapa zas

Regulaminach Promocji: .Firma 6 A BO CRATIS",
unktach Sprzedaży oraz na pfus.pi
ed dostępne na plus.pt

plusct

Przyjdź i sprawdź! SZCZECIN Auchan, ul. Struga 361 Galaxy, al. Wyzwolenia 18/20
Helios, ul. Rydla 501 Molo, ul. Mieszka 1731 Ster, ul. Ku Słońcu 67
Turzyn, ul. Bohaterów Warszawy 421 ul. Wojska Polskiego 62
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Wydarzenia

Mężczyzna chory
na Parkinsona szedł
z SOR w nocy piechotą
Magdalena
Olechnowicz

Stupsk
Pan Wojciech został wypisany
z SOR w nocy. Szedł sam
do domu sześć kilometrów.
Po drodze wywracał się. po
nieważ choruje na Parkinsona.
Szpital tłumaczy, że pacjent
źle zrozumiał lekarza, który
kazał mu czekać.

Do redakcji zadzwoniła roztrzę
siona żona pana Wojciecha.
- W takim stanienie powinni
go wypuszczać. On szedł sam
ze szpitala na ulicy Hubalczyków do domu na ulicy Sobie
skiego.Po drodze gdzieś sięwy
wrócił. A jakby mu sięcoś stało?
Przecież mogli do mnie za
dzwonić. Wzięłabym taksówkę
i pojechałabym po niego - pła
cze pani Teresa (nazwisko
do wiadomości redakcji).
Pan Wojciech trafił do Szpi
talnego Oddziału Ratunko
wego we wtorek, 30 paździer
nika.
Mąż
choruje
na Parkinsona. Ciągle się wy
wraca, ma problemy z utrzy
maniem równowagi, dlatego
nigdzie nie chodzi sam. Wy
wrócił się w domu i wyrósł mu
ogromny guz na głowie. Bałam
się, że doszło do jakiegoś urazu
mózgu, więc wezwałam ka
retkę. Tobyło okołogodziny 16,
przyjęli go o koło 18 - relacjo
nuje pani Teresa.- Dzwoniłam
co dwiegodziny, abysię dowie
dzieć, co się z nim dzieje. Nie
mogłam jechać doszpitala, po
nieważ mam niepełnosprawną
córkę wdomu. Cały czas byłam
jednak w kontakcie z SOR, aby
wiedzieć, co się dzieje. Kazali
mu czekaćna korytarzu.Dzwo
niłam o godzinie 21 i o godzinie
23. Cały czas mówili, że trwają
badania. Aż tu nagle godzina
1.30 w nocy, a mąż puka

do drzwi! Biedny, sam wrócił
z Hubalczyków! Nic niepamię
tał, nie wie, jak doszedł. Prze
cież gdyby zadzwonili, że go
wypisali, wsiadłabym w tak
sówkę i pojechała po niego. Tak
nie można! A co najdziwniejsze,
gdy zadzwoniłam,aby zapytać,
dlaczego tak się stało, usłysza
łam, że mąż cały czas jest w re
jestrze szpitala jako pacjent.
Więc mówię tej pani, że to nie
prawda, bomąż właśnie wrócił
do domu.Oni po prostu zgubili
pacjenta! - niemoże ukryćemo
cji pani Teresa.
Choroba Parkinsona jest po
stępującym
schorzeniem
mózgu. Objawy to m.in. sztyw
ność, spowolnienie oraz drże
nie, które razem prowadzą
do narastającej niesprawności
ruchowej.
Poprosiliśmy w szpitalu
o wyjaśnienie tej sytuacji.Zda
niem Moniki Zacharzewskiej,
rzecznika prasowego szpitala
w Słupsku, doszło do nieporo
zumienia.
- Tego pacjenta przyjmował
ordynator SOR,który po zakoń
czonych badaniach powiedział
temu panu,abyusiadł wpoczekalni i zadzwonił do żony z py
taniem, czy go odbierze. Jeśli
nie będzie mogła, miał zostać
zorganizowany transport - wy
jaśnia Zacharzewska. - Jednak
gdy lekarz wyszedł do niego
ponownie, pacjenta już nie
było w poczekalni. Lekarz po
myślał więc, że przyjechała
po niego żona 1 zabrała go
do domu. Najwidoczniej pa
cjent źle zrozumiał słowa leka
rza - mówi.
Szpital zapewnia, że pa
cjenci SOR nie są wypuszczani
prosto na ulicę. Personel zaw
sze kontaktuje sięz rodziną lub
- w uzasadnionych przypad
kach - zamawia transport me
dyczny. Wyjątkiem są sytuacje,
kiedy pacjent nie chce nikogo
rodziny
upoważniać
z
do udzielania informacji o sta
nie jego zdrowia.
©®
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Mężczyzna z chorobą Parkinsona wracał z SOR do domu sam.
Szedł sześć kilometrów. Po drodze się wywrócił
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Bezpłatne badania
cukru w szpitalu

Jutro obchodzimy Światowy
Dzień Walki z Cukrzycą. W ramach
profilaktyki cukrzycy w słupskim
szpitalu w PracowniDiagnostyki
Laboratoryjnej przez całytydzień
- do soboty,17 listopada, będą
prowadzone darmowe badania
poziomu glukozydla wszystkich
chętnych. Itak, codziennie
do piątkumożna przyjść w godz.
6.30-11, a w sobotę w godz.711.30. Badanie glukozy wekrwi
należy wykonać rano,po wypo
czynku nocnym, na czczoprzy
najmniej12 godzin poostatnim
posiłku, po zachowaniukilkudnio
wej diety oumiarkowanej zawar
tości węglowodanów. W razie py
tań, tel.59 846 0310. Wartosko
rzystać z darmowych badań,gdyż
w Polsce na cukrzycę mogą cier
pieć nawet dwamiliony osób,
a zachorowalność stale wzrasta.
Cukrzyca prowadzi m.in.do usz
kodzenia, zaburzenia iniewydol
ności wielu narządów.

Swofawo

Na świętego Marcina
najlepsza jest tutejsza
gęsina

W sobotę iniedzielę w Muzeum
Kultury Ludowej Pomorza
w Swołowie było tradycyjnejuż
święto gęsiny. W muzealnych bu

dynkach odbywały się warsztaty
dla dzieci. Można było zobaczyć:
targ produktów wiejskich,kier
masz rękodzieła, pokazy i war
sztaty. W niedzielę odbyły się wi
dowiska „Prządki" i„Darcie pie
rza". Były też pokazyprzędzenia
na kołowrotkachi wrzecionach

Stupsk

Stupsk

Alpaki odwiedziły
..Kurkę z podwórka"

Słupsk

Fundacja Muszkieterowie Szpiku
zaprasza do wspólnej akcji,która
odbędzie sięprzy współudziale
klubu sportowego FitGaraż,
mieszczącego się przyul. Bana
cha w Słupsku. Akcja odbędzie się
w sobotę, 24listopada, w godz.
13-17.
- To wydarzenie tworzą bohate
rowie - nasi mali wojownicy,czyli
dzieci z oddziałów onkologicz
nych, które wygrały wojnęz no
wotworem, oraz osoby,które na
dal zmagają się z rakiem i walczą
o każdy kolejny dzień.Chcieliby
śmy, aby doakcji przyłączyli się
sportowcy różnych dyscyplin,
olimpijczycy oraz mistrzowie Eu
ropy. Sportowa rywalizacja,niezłomność iwiara w wygraną to
elementy, które są potężnym orę
żem także w walce z chorobą no
wotworową. Dlatego apelujemy
do wszystkich ludzi związanych
ze sportemo pomoc w zorganizo
waniu wydarzenia - mówi
Remigiusz Śnieguła z fundacji.
'(MAG)
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(GH)

Zawieś zupę,pomóż
chorym iubogim

(MAG)

Przyłącz się do akcji
Muszkieterów Szpiku

oraz oddzielania chorągiewek
z piór od twardychstosin. Święto
gęsiny przyciągnęło tłumy gości,
którzy kosztowali nie tylkogęsinę,
ale iinne produkty. Byłosmacz
nie, a iinnych atrakcji niebrako
wało. ©®

Wizyta alpaków w Punkcie Opieki
Dziennej „Kurka z podwórka"
sprawiła ogromną radość malu
chom. - Poprzezdotyk, wrażenia
sensoryczne, dzieci oswajają się
ze zwierzętamii rozwijają swoje

Gmina Stupsk

W minionym tygodniu
mieszkańcy wsi Wiklino
uczylisię pisaćikony

Kilkanaście osób uczestniczyło
w warsztatach, któreprowadziła
Jadwiga Denisiuk, szefowa autor
skiej galerii wCisnej.- Dq Wiklina
prżyjediałartf.bo dcMiedziąlam

zmysły-mówi Milena
Margielewska, właścicielka ekolo
gicznej placówkidla dzieci do3.
roku życia. W „Kurce z podwórka"
wszystko jest inneniż w innych
żłobkach. Po podwórku biegają
kurki, dziecijedzą posiłki na świe
żym powietrzui tylko z natural
nych produktówbez cukru.(MAG)

się, że mieszkają tu ludzie wywo
dzący się z Bieszczad - mówiJa
dwiga Denisiuk.
Wszyscy uczestnicy warsztatów
pracowali nad ikoną typu
Mandylion, która przedstawia ob
licze Chrystusa wpisane w nimb
krzyżowy, ukazane nabiałej chuś-

PSS Społemjuż po razczwarty
prowadzi akcję zawieś zupę.Po
siłki potrzebującym możnaufun
dować w barze Poranek.
- Każda osoba,która kupuje obiad
w barze, może zostawićdowolną
kwotę, którą przeznaczymy
na zupy dla potrzebujących mówi Eugenia Rębacz, prezes
PSS Społem. - Akcja rozpoczęła
się z początkiemlistopada ipot
rwa do końca lutego przyszłego
roku. Niektórzy nasi kliencizosta
wiają po kilka złotych, na przykład
resztę pokupieniu swojego
obiadu, datkiniektórych tonawet
kilkadziesiąt złotych.
Liczba dań, która wydane zostaną
w ramach akcji,uzależniona jest
od codziennych wpłat.Konkretne
kwoty znajdują się na tablicy
i na bieżąco są aktualizowane.
- Część dziennych wpłat zosta
wiamy na wszelki wypadek,
gdyby w kolejnych darowizny
były mniejsze. Każdego dnia wy
dajemy średnio 20posiłków, ale
ich liczba może wzrosnąćnawet
do100. Wszystko zależy
od kwoty,jaką otrzymamy, ale
również od pogody - mówiEuge
nia Rębacz. - Dla tych,którzy od
bierają zupy, często jest tojedyny
ciepły posiłek w ciągu dnia. W tym
czasie mogą się też oni ogrzać.
Ponieważ wśród tych, którzyod
bierają darmowe posiłki, mogą się
zdarzać osoby zaniedbane iagre
sywne, wydawanie zuptrwa
w dni powszednie w godz.7.3011, a w weekendy w godz. 11-12.
Podczas pierwszej edycji akcji,
zimą 2015/2016 zebrano15,3 tys.
zł, za któreprzygotowano 9300
zup. Rok później wpłaty były
mniejsze -12,2 tys. zł -a zup przy
gotowano 6800 tys. Ubiegło
roczna akcja ponownie przyniosła
wpłaty rzędu15,3 tys. złi 8600
wydanych zup.

Wydarzenia
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Muralu rotmistrza Pileckiego nie
ma, a miał być na Niepodległości
•

r

i

Alek Radomski

Słupsk
Mosto zapraszałonaimprezę,
której niebyłaWpiątekmiało
dojść doodsłonięcia mualu rot
mistrza Witolda Pfledaegowramadi obchodów XXXrocznicy
odzyskania raepodegości. ByS
mieszkańcy,byłracbiy. Zabrakło
Pleckiegoiwtadz miasta

„Menu", tak na stronie
internetowej uizędu miasta okre
ślono spiswszystkich wydarzeń
zorganizowanych przezurzędni
ków wramach tegorocznychob
chodów ŚwiętaNiepodległości.
Prezydent miasta zapraszał
w nim dowzięcia udziału w sze
regu imprezokolicznościowych.
Na piątekzaplanowano odsłonię
cie muralu przedstawiającego rot
mistrza Pileckiego, który miał
powstać na bloku wspólnoty

tw? 7

Na murale zabrakło pieniędzy? To dlaczego zamiast jednego z brakujących pojawił się obraz
na siatce, za który też trzeba było zapłacić. I tak polityka dotknęła ścian słupskich bloków

mieszkaniowej przy ul. Bora
Komorowskiego. Miał, bo jak
przekonali sięci, którzy z zapro
szenia skorzystali, wizerunku

na ścianie nie ma. - Jest mi głupio
- przyznaje radny Zbigniew
Wojciechowicz,który naniedosz
łym odsłonięciu był.-Sam zapra

szałem na tę uroczystość.
O muraludowiedziałem sięz in
formacji z miasta przekazanych
radnym.
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czasu. Tymczasem zapewniono
nas w piątek, że na stronie
internetowej miastapojawiająsię
te informacje,które nadsyłają...
miejskie instytucje.
Tymczasem Pilecki niejest je
dynym „niepodległościowym"
muralem, którego nie będzie. Za
miast obrazu,^tolat praw wybor
czych kobiet" na ścianie bloku
przy ul.Bitwy Warszawskiej5 za
wisł wsobotę obraz na siatce.Sam
mural powstać ma w później
szym terminie.Jak powiedziała
nam Magdalena Mijewska, szefowa wydziału kultury:- Tutaj też
koszty okazały się wyższe,niż to
wcześniej było przewidywane.
Dodajmy, żeo kształcie obcho
dów 100. rocznicy odzyskania
niepodległości wiadomo mniej
więcej od lutego tego roku.
Obok Festiwalu Scena Wolności
na liście imprez i uroczystości
znalazła sięteż właśnie realiza
cja murali. Rada miasta na ca
łość imprez rocznicowych wy
asygnowała kwotę 350 tys. zł.
Festiwal pochłonął 200 tys. zł,
czyli lwią część tej sumy. ©®

- Planowaliśmy to miesiąc
temu,licząc, że mural udasię zre
alizować,ale wspólnota mieszka
niowa nie zaakceptowałaczwar
tego projektu -zapewniaJolanta
Krawczykiewicz, dyrektor Słup
skiegoOśrodka Kultury.SOK rea
lizował tę„inwestycję" na zlece
nie wydziału dialoguikomunikaqi ratusza.Pomysłnamuralnarodzićmiał się wramach inicjatywy
lokalnej. -Będę zewspólnotą się
jeszcze spotykać. To była ich ini
cjatywa. Pieniądze są zabezpie
czone - mówi dyrektorka.
Inaczej sprawę przedstawia
wspólnota.Przyznaje, żepierwotniemyślanoo Witkacym,ale osta
tecznie na Pileckiego zgodziłasię
zdecydowana większośćmiesz
kańców.Domuralublokmiałnie
dopłacać, ale już kilka tygodni
temu zarząd wspólnoty został
poinformowany, że na ten cel zo
stanie przeznaczone z miasta
tylko ok.10-12 tys.zł. Takakwota
nie pokryłaby kosztów.
O tym, że mural rotmi
strza w Słupsku nie powstanie
wiadomo więc od dłuższego

AKCJA SPECJALNA „TEST KWALIFIKACYJNY DO BEZPŁATNEJ DIAGNOSTYKI HCV"

Pozbyć się wirusa HCV w 8 tygodni? To możliwe, ale najpierw trzeba go wykryć.
Wirus HCV jest uznawany
przez WHO za jedno
z największych zagrożeń
epidemiologicznych
na świecie. Wywołuje
on wirusowe zapalenie
wątroby typu C (WZW typu
C), potocznie nazywane
„żółtaczką".

Rozprzestrzenia się przez
krew, nie dając wyraźnych
objawów przez wiele lat. Dla
tego warto sprawdzić, czy
jesteśmy zakażeni. Do końca
roku w całej Polsce można
bezpłatnie wykonać badania
diagnostyczne. Dzięki refun
dowanym lekom choroba ta
jest już dzisiaj w pełni wyleczalna.
Do zakażenia wirusem HCV
może dojść, gdy do krwiobiegu zdrowej osoby dostanie się
krew osoby zakażonej. Wy
darzyć to się może w wielu
miejscach, z których korzy
stamy regularnie, np. u sto
matologa, kosmetyczki, fry
zjera, w salonach tatuażu.
Na obecność wirusa we krwi
narażone są również osoby,
które przechodziły transfuzje
przed 1992 r. i były pacjen
tami szpitalnymi minimum 3
razy w swoim życiu.
Aż 85% osób wśród zaka
żonych nie jest świadomych,
jakie spustoszenie w ich
organizmie może wywoły

wać rozwijająca się choroba
- WZW typu C. Z objawami
często
przypominającymi
grypę wirus HCV może po
ważnie uszkodzić wątrobę,
doprowadzając ją do mar
skości, a nawet do raka. To
właśnie konsekwencje niezdiagnozowanego w porę
WZW typu C są najczęstszymi
wskazaniami do transplanta
cji wątroby w Polsce.
Według najnowszych da
nych, tylko w Polsce jest 165
tysięcy osób, które nie wiedzą
0 swoim zakażeniu. „Same
liczby nie muszą nikogo prze
rażać, ale jeśli uświadomimy
sobie, jak wiele osób nie wie,
że jest zakażonych i nieświa
domie przyczynia się do roz
przestrzeniania wirusa, to
problem staje się naprawdę
poważny" - mówi profesor
Robert Flisiak, prezes Pol
skiego Towarzystwa Epide
miologów i Lekarzy Chorób
Zakaźnych, prezes Central
European Hepatologic Collaboration oraz kierownik
Kliniki Chorób Zakaźnych
1 Hepatologii Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku.
„Wystarczą skażone narzę
dzia użyte do zabiegu, korzy
stanie z tych samych igieł,
a nawet brak jednorazowych
rękawiczek podczas procedur
medycznych, by narazić czy
jeś życie" - mówi Barbara Pep-

ke, prezes Fundacji Gwiazda
Nadziei, lider Koalicji Hepatologicznej skupiającej organiza
cje pacjentów zajmujących się
opieką nad osobami z choro
bami wątroby.
Dobrych wiadomości w tej
dziedzinie jest również kilka.
Przede wszystkich, od kiedy
w Polsce wprowadzono do
refundacji terapie bezinterferonowe, HCV można wy
leczyć niemal w 100% przy
padków, w całości na koszt
NFZ. Terapię można zakoń
czyć już w 8 tygodni, zaży
wając jedną tabletkę dzien
nie. „To prawdziwa rewolucja
w leczeniu WZW typu C, bo
dotąd leczenie trwało kilka
miesięcy, było uciążliwe fi
zycznie, psychicznie i wca
le nie dawało tak wysokich
szans na wyleczenie. W do
datku program lekowy, w ra
mach którego prowadzone
jest leczenie w Polsce, jest
na świecie uznawany za je
den z najlepszych, między
innymi ze względu na szeroki
dostęp do leczenia, jak i na
duży wachlarz opcji terapeu
tycznych dostępnych dla pa
cjentów. Teraz największym
wyzwaniem jest znalezienie
osób, które nie wiedzą o swo
im zakażeniu" - porównuje
prof. Robert Flisiak.
W Polsce badanie anty-HCV (stwierdzające, czy mie

liśmy kiedykolwiek kontakt
z wirusem) nie jest refundo
wane przez NFZ na poziomie
lekarza POZ. Jego koszt waha
się od 20 do 30 zł i polega
na pobraniu krwi. „Zaanga
żowaliśmy się w kampanię,
bo chcemy, by Polacy byli
bardziej świadomi ryzyka
zakażenia wirusem, a jed
nocześnie mieli pewność, że
gdy skorzystają z bezpłatne
go badania i wynik będzie
pozytywny, nie zostaną z tą
diagnozą sami" - mówi lek.
med. Agata Strukow z ALAB
Laboratoria.
Do końca roku w ponad
170 miejscach w całej Polsce
można skorzystać z diagno
styki wykrywającej wirusa
HCV bezpłatnie. Lista placó
wek, w których można wyko
nać test w kierunku wykrycia
HCV, znajduje się na stronie
Partnera kampanii - ALAB La
boratoria. „Wystarczy przyjść
w godzinach otwarcia wybra
nego punktu pobrań, nie trze
ba się przygotowywać. Sam
test polega na nakłuciu palca,
a wynik jest znany już po kil
ku minutach. W przypadku
dodatniego wyniku, ALAB
Laboratoria oferuje dalszą,
pogłębioną diagnostykę, rów
nież w ramach bezpłatnego
pakietu" - kontynuuje lek.
med. Agata Strukow z ALAB
Laboratoria.

możliwość wyleczenia zakaże
nia HCV ze skutecznością bli
ską 100%, warto mieć pewność,
że żyjemy wolni od zakażenia
HCV.

Wirus HCV to jedno z wielu
zagrożeń zdrowotnych, z ja
kim możemy mieć do czynie
nia. Mając do dyspozycji bez
płatne badania diagnostyczne i

TEST KWALIFIKACYJNY
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Kraj - Świat
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Sto osób zatrzymanych i setki
cofniętych na granicy z Polską
Leszek Rudziński
leszek.rudzinski@polskapress.pl

lUtrsarmtt
Jeszcze przedrozpoczęciem
Biało-czerwonego Marszupol
skie służby zrewidowałymiesz
kania kilkudziesięciu osóbpodejrzanydi odziałałnośćneo
nazistowską. Cbwięcej, kilkuset
obcokrajowców propagujących
tę ideologięnie zdołało wjechać
do naszegokraju. W święcie
odzyskania niepodległoś
ci wzięła natomiast udział wło
ska organizacja neofaszystowska.

W Biało-Czrerwonym Marszu
„Dla CiebiePolsko", zorganizo
wanym przez prezydenta
i rząd, według wstępnych sza
cunków wzięło udział 250 tys.
osób. A takie wydarzenie nie.
mogło obyć się bez incyden
tów. Zdaniem policji, podczas
warszawskiego marszu byłoich
jedynie sześć. Do najpoważniej
szych należały:napaść na jedną
z uczestniczek marszu, napaść
na operatora kamery jednej ze
stacji telewizyjnychoraz obrzu
cenie przez maszerujących ra
cami
i
butelkami
kontrmanifestantów z KOD,
Obywateli RPi Strajku Kobiet.
Po warszawskim marszu
wylegitymowano łącznie 93
osoby. A mogło być ich znacznie
więcej.

Służby porządkowe zapewniają, że jak na rekordową liczbę
uczestników, niedzielny marsz był wyjątkowo spokojny

REKORDOWA LICZBA
UCZESTNIKÓW MARSZU
Według wstępnych danych
policji w marszu „Dla Ciebie
Polsko" wzięło udział aż 250
tys. osób. Jak się okazuje, to
więcej niż suma trzech
marszów, organizowanych
przez środowiska narodowe,
w ciągu poprzednich trzech
lat. W zeszłym roku w Marszu
Niepodległości wzięło udział
ok. 60 tys. osób, a rok
wcześniej, według szacunków
policji, było 75 tys.
uczestników (organizatorzy
szacowali, że było ich 50
tys.). Z kolei w 2015 roku
w Warszawie stawiło się 60
tys. osób.

Minister koordynator służb
specjalnych Mariusz Kamiński
poinformował, że jeszcze
przed rozpoczęciem niedziel
nych uroczystości służby spe
cjalne „zidentyfikowały około
stu osób, obywateli polskich,
których jedynym celem było
wywołanie zamieszek". W przypadku innych służby
uzyskały pewność, że osoby te
zrezygnują z przyjazdu do War
szawy -mówił minister.
Kamiński dodał, że służby
przeprowadziły kilkadziesiąt
rewizji w mieszkaniach osób
podejrzewanych o działalność
neonazistowską. - Ukilku ujaw
niono materiały o charakterze
neonazistowskim, co zgło
szono prokuraturze - poinfor
mował.
Wyjawił, że monitorowano
także „działalność grupekstre

mistycznych zagranicznych,
których członkowie deklaro
wali przyjazd do Polski". - Prze
kazano straży granicznej listy
400 osób, których się spodzie
waliśmy (...)W wyniku działań
zdecydowana większość tych
osób nie dotarła do naszego
kraju - podkreślił.
Nie wszystkich jednak
udało się zatrzymać. W war
szawskim marszu wzięła udział
włoska neofaszystowska orga
nizacja ForzaNuova. Kamiński
stwierdził, że grupa ta także
była monitorowana, ale sta
nowi problem, bo jest „legalnie
działającą we Włoszech partią".
W czasie trwania Marszu
Niepodległości środowiska
Młodzieży Wszechpolskiej spa
liły flagę Unii Europejskiej,
czym organizacja pochwaliła
się
w
mediach
społecznościowych, publikując
nagranie.
I choć wiceprezes Ruchu
Narodowego Krzysztof Bosak
przekonywał na antenie TVP
Info, żespalenie flagibyło „bez
pieczne i zgodnez prawem", to
policja postanowiła zareago
wać na ten incydent. Poszuki
waniem sprawców podpalenia
zajęli się funkcjonariusze Wy
działu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy StołecznejPo
licji, a jej szef wyznaczył 5 tys.
zł nagrody zawskazówki, które
mogą przyczynić się do wska
zania „podpalaczy".Policja po
szukuje również osób, które
na niepodległościowym mar
szu odpalały race. ©®

Sobociński, Polański,
Annaud - Camerimage
błyszczy od gwiazd
26. edycja „najważniejszego
na świecie festiwalu poświęco
nego operatorom""trwa w Byd
goszczy od soboty.Gala otwarcia EnergaCamerimage obfito
wała we wzruszające chwile
i wielkie filmowenazwiska.

W tym roku festiwal otworzył
sam John Bailey, przewodni
czący Amerykańskiej Akademii
Filmowej - tej, która przyznaje
Oscary. Wspominał początek
swoich związków z Camer
image.
- Pierwszy raz byłem na fe
stiwalu w1994 r. w Toruniu, za
ledwie kilka lat po upadku że
laznej kurtyny- mówił.- Toruń,
mimo znaczącej pozycji
w świecie kultury,wydawał się
wówczas szarym, smutnym
i ponurym miastem,spowitym
gęstym smogiem. Trzy lata
później wpisano go na listę
dziedzictwa UNESCO.
W poruszającym wystąpie
niu Bailey odniósł się także
do jubileuszu odzyskania
przez Polskę niepodległości.
-100 lat temu zakończyła się
I wojna światowa. Śmierć po
niosło 9 min ludzi, 21 min zo
stało rannych. Te drama
tyczne wydarzenia musiały
odcisnąć piętnona wszystkich
dziedzinach życia i sztuki mówił. - Polska w dwudzie
stym wieku była w centrum
konfliktów i mimo przeciw
ności losu to właśnie polska
sztuka, a w szczególności kino

Roman Polański i Witold
Sobociński

wyznaczało
standardy
na świecie.
Bailey nie szczędził słów
uznania Witoldowi Sobo
cińskiemu, wybitnemu auto
rowi zdjęć, seniorowi operator
skiej rodziny Sobocińskich,
który w sobotni wieczór wOpe
rze Nova wBydgoszczy odebrał
nagrodę specjalną festiwalu
za całokształt twórczości dla
operatora. Statuetkę wręczył
laureatowi Roman Polański.
- Wiele filmów razem zrobi
liśmy, wiele wspomnień nas łą
czy, aledla mnienajpiękniejsze
wspomnienia tote o wspólnym
pijaństwie w szkole filmowej żartował Polański.
W czasie sobotniej ceremo
nii wręczono jeszcze dwie inne
nagrody specjalne: wyróżnie
nie dla montażysty ze szcze
gólną wrażliwością wizualną
trafiło w tym roku do Carol
Littleton („E.T."),a nagroda dla
duetu reżysersko-operatorskiego trafiła doJeana Jaquesa
Annaud i Jeana MarieDreujou
(„Wilczy totem").
©®
028685464

100 lat niepodległości
100 przełomowych wydarzeń w historii Polski.

Komandosi Andersa
Ich dewizą było: zwycięstwo lub śmierć.
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Przełomowe odkrycie naukowców z laboratorium „Medical Boyle Millnęrs"
w USA, zadziwiającym postępem w walce z nieustającym bólem
By wyeliminować ból, uderzają bezpośrednio w jego źródło, działają punktowo, dzięki czemu są
nawet 64-krotnie skuteczniejsze od innych środków przeciwbólowych,
w 100% bezpieczne
i nie wywołują skutków ubocznych
w kilka minut od pierwszego użycia: bez recept, operacji,
zabiegów i szkodliwej chemii usuwają cierpienie wywołane przez blisko 40 schorzeń!

roszkovrt

aukowcom z amerykańskiego ośrodka ba
dawczego w Płn. Karolinie, udało się do
wieść skuteczność tej formuły - ma ona aż
98,1% skuteczności. Dzięki niej już 404 tys. osób
pozbyło się cierpienia bez udziału szkodliwych ta
bletek przeciwbólowych.
W odróżnieniu od środków przeciwbólowych,
metoda ta szybko i trwale pokonuje ból, a poprzez
bezpośredni kontakt ze skórą, dociera do komórek
macierzystych, automatycznie rozpoczynając
proces regeneracji zniszczonych tkanek, walkę
z cierpieniem i naprawę funkcjonowania me
chanizmu układu immunologicznego.

„Wystarczyły
dwa plastry na dobę!"
Masywne pasy, ekrany na brzu
chy? Wszystko byłoby ok, ale
nosić je na sobie w moim wieku

*•

Działają miejscowo, dzięki czemu łagodzą

ból znacznie szybciej,niż leki przeciwbólowe,
maści czy zabiegi chirurgiczne.
&& Naklejając bioenergo plastry bezpo
średnio w miejsce bólu, uderzasz dokład
nie w jego ognisko -to czyni je tak niezwykle sku
tecznymi przez 24h(także w nocy).
3 Specjalna formuła co 3h uwalnia impulsy pola ma
gnetycznego o niskiej częstotliwość, pobudzając pro
ces głębokiej odbudowy zniszczonychtkanek.
S Już pierwsza aplikacja potrafi być w 91% sku
teczna i może nie wymagać powtórzeń.
§1 Stymulacja polem magnetycznym zwiększa od-j
porność o 45-55% w stosunku do stanu sprzed roz-|
poczęcia kuracji.
ES

i

Wyeliminujesz wszelkiego rodzaju urazy i inne,

odmiany zakaźnych czynników chorobotwórczych^

to udręka! Ból w kręgosłupie nie

6-krotnie przyspieszysz gojenie się ran, przezwycię-i

opuszczał mnie od czasu pierwszych problemów

żysz wieloletnii przewlekły ból(m.in. odcinka lędźwio-'

z biodrami. Jakby tego było mało, kolana wysiadły

wego pleców, zwyrodniałych bioder, kolan, stenozy,

chwilę po nich.Do tego hormony,tarczyca... myśla

kręgosłupa, mięśnii wielu innych)

łam, że już po mnie. Już 7 dzień naklejam plastry
tam, gdzie czuję choćby najmniejszy ból. Myśla
łam, że to kolejna bujda na resorach, jednak dzisiaj
z pokorą muszę odszczekać swoje słowa - jak Boga
kocham, po bólu ani śladu!
Barbara G. (62 I.) z Rudy Śląskiej
Europejscy specjaliści zapytani o opinię nie mieli
najmniejszych wątpliwości - Ja metoda, dziś bez
wątpienia jest najlepszą i najskuteczniejszą alter
natywą wobec środków przeciwbólowych i prze
ciwzapalnych. Liczby nie kłamią - chroniczny ból to
wróg nr1 już 73% Polaków między 38, a 94 r. życia."

W jaki sposób bioenergo
plastry likwidują ból?

0 3x NIE: Nie musisz stać w kolejce do lekarza, ni^
potrzebujesz specjalnych i drogich recept, nie musisz,
wychodzić z domu, ani angażować w tobliskich.
w wieku 30 lat. Już po kilku aplikacjach następu

Odkryliśmy, że spolaryzowanie siły elektro
magnetycznej w połączeniu z formułą działającą
przez skórę, zmusza do prawidłowego funkcjono
wania mechanizm układu ochronnego organizmu,
odpowiedzialny za zmniejszającą się z wiekiem

f Haluksy Młotkowatość palcy Obrzęki
• Prostatę* Hemoroid^ Parkinsona• Wrzody
• Zwyrodnienia stawów* Cukrzycę* Łuszczycę
• Dnę moczanową* Kamicę żółdow^ Kamienie nerkowe
• Otyłość* Marskość wątroby Nadciśnienie tętnicze
• Nerwica sercowo-naczyniowa* Nerwobóle
• Niedowłady mięśni i koście Nieżyt gardła, krtani
• Reumatoidalne zapalenie stawów* Osteoporozę
• Układu krążenia Podrażnienie gałki ocznej
• Rwę kulszową * Wady postawy i wrodzone* Układu
trawiennego^ Zwyrodnienia kręgosłupa, stawów i kości

je pierwsza poprawa. Cierpisz z powodu bólu, nie

plastrów ma aż 98,1% skuteczności. Osoby mię

chcesz, bądź nie kwalifikujesz się do operacji, a np.

dzy 38, a 94 r. życia biorące udział w ekspery

Twoja rwa kulszowa uciskając na nerwy, nie pozwala

mencie, potwierdziły diametralne zmniejszanie

Ci rano wstać z łóżka? Dzięki tej metodzie masz real

się bólu, niezależnie od jego źródła oraz tego,

ną szansę wygrać z wieloma podobnymi schorzenia

czym został wywołany. Niezależnie od wieku,

mi - podsumował prof. Kelly.

stadium schorzenia i tego, czy był on wynikiem

Klinicznie potwierdzona
98.1% skuteczność
Badania prowadzone pod koniec 2017 r. potwier
dziły, że metoda bioenergostymulacji aktywnej

Geniusz skuteczności nowej formuły opisuje dyr
ośrodka badawczego prof. Steve Kelly:

Bioenergo plastry wyeliminują boi
wywołany przez: schorzenia
i choroby
Lumbago^ Artrozę Deformację stóp

„Po bólu ani śladu"
Mieszkamy w Szwajcarii. Miejsco
wy lekarz ortopeda stwierdził u nas
zaawansowane stadium zwyrod
nień stawów. Od 2 lat regularnie

przepukliny kręgosłupa, problemów z porusza
niem, bólu głowy, mięśni, nerek, reumatyzmu,
zmiany pogody, wieku, ciężkiej pracy czy co
dziennego wysiłku.

Bioenergoplastry
wkraczają na rynek
Ta nowsza i skuteczniejsza odmiana magnetoterapii pozwala na długo pozbyć
się chronicznego bólu, chroniąc organizm
przed szeregiem schorzeń. Dziś debiutuje także
w Polsce. Mała, dyskretna, skuteczna w walce

zapisuje „Dermedical" swoim pa
cjentom twierdząc, że mają blisko 100% skuteczno
ści. Z powodzeniem korzystają z nich ludzie z o wiele

z przewlekłym i deli

gorszymi problemami, m.in. dną moczanową, różny
mi odmianami chorób tarczycy, RZS-em, rwą kulszową, stenozą kręgosłupa, czego On tam jeszcze nie

dzięki

98,1% przypadków cierpiących z powodu chorób

wymieniał... Nawet pojedyncze przypadki bóli no

sce. Nie kupisz ich

zadeklarowało ich 64-krotnie wyższą skuteczność,

wotworowych. Naklejając po 4 plastry na 24h pod
kolanem, już po kilku dniach odczuliśmy poprawę. Po
miesiącu oboje mogliśmy chodzić,nie czując bólu. Do
ukochanej wspinaczki górskiej powróciliśmy już po
60 dniach! Dobrze, gdy człowiek zaufa specjaliście

odporność. Wyniki badań wprawiły w osłupienie
nas samych, udowadniając, że regularne korzy
stanie z plastrów w miejscu schorzenia lub bólu,
pozwala pozbyć się ich nawet w 100%, zaledwie
już po kilku aplikacjach.

niż w przypadku znanych im dotąd środków, przy
100% bezpieczeństwie działania. To fale elek
tromagnetyczne rozpoczynają proces intensywnej
odbudowy działania mechanizmu układu odporno
ściowego. Oznaczato, że nasz organizm znów zaczy
na pracować na najwyższych obrotach, skutecznie
broniąc się przed wieloma schorzeniami, jak u osób

i nowym, skuteczniejszym rozwiązaniom, kiedy już
wszystko inne wcześniej zawiodło.

Thomas R. (641.)

z żoną Teresąz Genewy

VS*i°do
6U
Sto

'Pad

katnym bólem.
„Dermedical"
producenta

refundacji
są

dziś

dostępne także w Pol
w aptekach, na szpi
talnym oddziale czy
w sklepie. Chorujesz
i cierpisz z powodu
bólu? Ilość zestawów
jest ograniczona - de
cyduje kolejność zgło
szeń.

Pierwsze 220 osób, które zadzwoni do 16 listopada 2018 r.,
dostanie73% zniżki oraz całkowicie darmową wycenę.
Wszystko po to, by decydując się na zakup,
otrzymać produkt korzystny cenowo i w 100% skuteczny
w walce z przewlekłym bólem i schorzeniami. Dostawa GRATIS!

Zadzwoń: 56 30031 79
Port: - pt.; 8.00-20.00, sob. i niedz. 9.00-1&00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
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Niezbędnik pracownika (cz. 1)

Gdy nie pracujesz, bo chorujesz
Komu przysługuje zasiłek chorobowy i na jakich zasadach

WARTO WIEDZIE
OD1GRUDNIA
L4 TYLKO W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
Od 1 grudnia 2018 roku
lekarze będą wystawiali
zwolnienia tylko w formie
elektronicznej.
Przy wystawianiu takiego
zwolnienia większość
danych wypełnia się
automatycznie, dzięki
czemu cały proces trwa
maksymalnie 40 sekund.
E-zwolnienie, które wystawi
lekarz, automatycznie trafia
do systemu ZUS. Gdy lekarz
wystawi e-ZLA, każdy
pracodawca posiadający
profil na Platformie Usług
Elektronicznych ZUS ma
niemal natychmiastową
wiedzę o zwolnieniu
wystawionym
pracownikowi. Z kolei chory
nie musi takiego zwolnienia
dostarczać swojemu
pracodawcy,
pod warunkiem że ten ma
założony profil na PUE.
Pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o swojej absencji w ciągu 48 godzin od otrzymania zwolnienia

Niezbędnik pracownika
Zasiłek chorobowy przysługu
je, gdy osoba ubezpieczona
jest niezdolna do pracy z po
wodu choroby i przebywa
na zwolnieniu lekarskim. Zasi
łek z reguły wynosi 80 proc.
podstawy wymiaru pensji.

Zasiłek z ubezpieczenia choro
bowego może otrzymać osoba,
która jest objęta w ZUS obo
wiązkowym ubezpieczeniem
chorobowym. Mowa tutaj
o pracownikach (osobach za
trudnionych
na
umowę
o pracę), członkach rolniczej
spółdzielni produkcyjnej lub
spółdzielni kółek rolniczych
albo o osobach odbywających
służbę zastępczą.

od 15. do 33- dnia niezdolności
do pracy w roku kalendarzo
wym ubezpieczonemu będą
cemu pracownikiem, który
ukończył 50. rok życia. Zasada
ta ma zastosowanie także
do osób wykonujących pracę
nakładczą oraz osóbodbywają
cych służbę zastępczą.
- W przypadku ciąży i wy
padku w drodze do pracy lub
z pracy zasiłek wynosi 100
proc. Jeśliniezdolność dopracy
związana jest z badaniami lub
pobytem w szpitalu jako dawca
tkanek i organów, zasiłek rów
nież wynosi 100 proc. - mówi

Krystyna Michałek z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Uwaga! Podstawę wymiaru
zasiłku dla pracownika stanowi
przeciętne miesięczne wyna
grodzenie wypłacone za 12
miesięcy kalendarzowych po
przedzających powstanie niez
dolności do pracy. Natomiast
podstawę wymiaru zasiłku
przysługującego ubezpieczo
nemu, który nie jest pracowni
kiem, a np. zleceniobiorcą, sta
nowi przeciętny miesięczny
przychód, od któregoopłacana
jest składka na ubezpieczenie
chorobowe za12 miesięcy ka

Kto ijak długo wypłaca
zasiłek chorobowy?

Zasiłki chorobowe są wypła
cane przezZUS lub pracodawcę
(jeżeli zgłasza do ubezpiecze
nia chorobowego powyżej 20
ubezpieczonych), a finanso
wane zFunduszu Ubezpieczeń
Społecznych.
Okres wypłaty zasiłku cho
robowego przysługuje przez
czas trwania niezdolności
do pracy z powodu choroby, nie
dłużej jednak niż przez 182 dni,
a jeżeli niezdolność do pracy
została spowodowana gruźlicą
lub występuje w trakcie ciąży nie dłużej niż przez 270 dni.
Komu należy się
wynagrodzenie chorobowe

Jaka jest wysokość
zasiłku chorobowego?

Miesięczny zasiłek z ubezpie
czenia chorobowego wynosi:
# 80 proc. podstawy wy
miaru zasiłku (taką podstawą
jest np. wynagrodzenie),
•70 proc. tej podstawy
za okres pobytu w szpitalu.
Zasiłek chorobowy przysłu
guje w wysokości 80 proc. pod
stawy wymiaru za okres po
bytu w szpitalu przypadający

lendarzowych poprzedzają
cych powstanie niezdolności
do pracy.

Gdy przebywamy na L4. możemy się spodziewać kontroli ZUS

Przepisy przewidują również
wypłatę wynagrodzenia choro
bowego. Zapisano to w art. 92
Kodeksu pracy. Zgodnie z nim,
pracownikom, osobom wyko
nującym pracę nakładczą oraz
osobom odbywającym służbę
zastępczą za czas niezdolności
do pracy trwającejłącznie do33
w ciągu roku kalendarzowego,
a jeżeli ukończyli 50. rok życia

łącznie do 14 dni, przysługuje
prawo do wynagrodzenia cho
robowego wypłacanego przez
pracodawcę z jego środków.
Okres 33 lub odpowiednio
14 dni niezdolności do pracy,
za który ubezpieczony zacho
wuje prawo do wynagrodzenia
chorobowego, ustala się sumu
jąc poszczególne okresy niez
dolności do pracy w roku ka
lendarzowym,nawet jeżeli wy
stąpiły między nimi przerwy
a także jeżeli w danym roku ka
lendarzowym pracownik był
zatrudniony u więcej niż jed
nego pracodawcy.
Jak ZUS nas sprawdza,
gdy chorujemy

Gdy przebywamy na zwolnie
niu lekarskim, ZUS może nas
skontrolować. Taka wizyta nie
jest zapowiedziana, a jej celem
jest ustalenie, czy dana osoba
podczas korzystania z „choro
bowego" nie pracuje albo czy
nie wykorzystuje zwolnienia
od pracy w sposób niezgodny
z jego celem.
Pracownik ZUS, który przy
chodzi nakontrolę wykorzysty
wania zwolnienia lekarskiego,
ma zawsze przy sobie doku
ment ze zdjęciem i upoważnie
nie do przeprowadzenia takiej

kontroli itylko na tej podstawie
może zostać wpuszczony
do mieszkania. Jeżeli na czas
choroby zmieniamy adres za
mieszkania (np.: wyjeżdżając
do rodzinyna wieś), należy po
wiadomić o tym fakcie ZUS.
Jeśli kontroler nie zastanie
chorego w domu, należy uspra
wiedliwić swoją nieobecność.
Nieobecność może być uspra
wiedliwiona w przypadku uzy
skania informacji, że kontrolo
wany np.był z wizytą u lekarza,
realizował receptę w aptece,
miał rehabilitację lub wykony
wał czynności niezbędne dla
zaspokojenia podstawowych
potrzeb życiowych, gdyż nie
było innych domowników mo
gących te czynności wykonać
(np. zakup podstawowych ar
tykułów żywnościowych).
W przypadku odmowy wy
jaśnienia albo braku odpowie
dzi w terminie, uznaje się, że
zwolnienie lekarskie jest wyko
rzystywane niezgodnie z jego
celem. Wtedy ZUS wydaje
ubezpieczonemu
decyzję
o utracie prawa do zasiłku.
Bez cienia wątpliwość ZUS
zabierze zasiłek chorobowy,
gdy złapie pracownika, który
podczas pobytu na L4 pracował
(u siebie w firmie czy doryw
czo), remontował mieszkanie,
wyjechał na urlop czy też np.
brał udział w zawodach sporto
wych.
Szef również może sprawdzić
chorego pracownika

Pracodawca zatrudniający po
wyżej 20 osób, ma prawo
do kontrolowania prawidło
wości wykorzystywania przez
pracowników zwolnienia cho
robowego.Szef może wystąpić
do Zakładu UbezpieczeńSpo
łecznych o kontrolę prawidło
wości orzeczenia o niezdol
ności do pracy. Przeprowadza
się wówczas badanie lekarskie
lub kieruje pracownikado leka
rza specjalisty - konsultanta
ZUS.
W przypadku zwolnienia
chorobowego z tytułu opieki,
pracodawca ma prawo skontro
lować (za pośrednictwem ZUS),
czy w miejscu zamieszkanianie
ma innychosób, któremogłyby
również sprawować tę opiekę
(nie dotyczy to opieki naddzie
ckiem w wieku do2 lat).Dodat
kowo, osobasprawująca opiekę
musi faktycznieprzebywać we
wskazanym miejscu.
Małgorzata Wąsacz

Wydarzenia
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Nowa stara koalicja
i nowy starosta
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OGŁOSZENIE 0 LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tei. 94 312 29 51) ogłasza, że dnia 7.12.2018 r. o godz. 12.00 w budynku Sądu
Rejonowego w Białogardzie, mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z działki gruntu numer 11/8
o powierzchni 3058 m2 oraz znajdującego się na tej działce budynku mieszkalno-gospodarczego. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalno-gospodarczego
wynosi 729,10 m2. Część mieszkalna budynku obejmuje następujące pomieszczenia: parter - 2 pokoje, kuchnię, pralnię, korytarz, klatkę schodową, hall, łazienkę,
w.c., pomieszczenie gospodarcze; poddasze - 5 pokoi, magazynek, klatkę schodową, salon z aneksem kuchennym, łazienkę; piwnicę (1 pomieszczenie klatka
schodowa). Część gospodarcza budynku obejmuje następujące pomieszczenia: parter przy części mieszkalnej: pomieszczenie gospodarcze, składzik, pomieszczenie
gospodarcze zaplecza garażu, garaż; parter: 6 pomieszczeń gospodarczych, klatka schodowa; poddasze: 2 pomieszczenia do adaptacji na gospodarcze.
Ww. nieruchomość położona jest w Międzyborzu, gmina Połczyn-Zdrój, obręb ewidencyjny numer 0098. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie,
VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr KW K02B/00014582/6.
Suma oszacowania wynosi 538 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 358 667,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu
zobowiązany jest najpóźniej do dnia 6.12.2018 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska
10/E, 78-200 Białogard, złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 53 800 zł w gotówce.
MATERIAŁ INFORMACYJNY SAMSUNG ELECTRONICS

Zbigniew Marecki

Telewizor Fuli HD czy Ultra HD. Co wybrać?

zbigniew.marecki@gp24.pl

Słupsk

Zakup nowego telewizora to spory wydatek, dlatego stając przed sklepową półką, warto wziąć
pod uwagę m.in. to, jak długo będzie nam służył, jak łatwy będzie w obsłudze i czy w perspektywie

Paweł Lisowski będzie no
wym starostą słupskim. Zwy
cięska koalicja w powiecie
słupskim podzieliła się stano
wiskami.

Zmieni się tylko układ ról. Sta
rosta Kołodziejski żegna się ze
swoim stanowiskiem, bo prze
chodzi na emeryturę, ale nie re
zygnuje z pracy samorządowej,
bo pozostanie członkiem Za
rządu Powiatu Słupskiego.
Główny ster ma natomiast
przejąć Paweł Lisowski, który
w kończącej się kadencji był
członkiem Zarządu Powiatu
Słupskiego i wypowiadał się
jako rzecznik prasowy staro
stwa.
Jak zapowiedział Rafał
Konon, nowa-stara koalicja
w powiecie będzie nadal sku
piała uwagę na inwestycjach
drogowych. Dwie najważniej
sze z nich to przebudowa dróg
powiatowych Łosino-Barcino
oraz Przewłoka-Objazda. Już
trwają zabiegi o pozyskanie
funduszy na realizację obu ce
lów. Ponadto grupa rządząca
powiatem słupskim zamierza
kontynuować inwestycje dro
gowe z samorządami gmin
nymi na zasadzie ich współfi
nansowania. Podczas pierw
szego posiedzenia nowejRady

następnych lat będzie mógł utrzymać stały poziom jakości obrazu.
Jeszcze kilka lat temu, gdy na półkach
królowały telewizory Fuli HD, chęt
nie wybieraliśmy ekrany o przekątnej
49". Dziś coraz częściej decydujemy
się na większe przekątne - 55" i 65",
a ta zmiana powoduje, że rosną też
wymagania względem jakości obrazu.
Odpowiedzią na te potrzeby jest coraz
szersza oferta telewizorów Ultra HD
(UHD), czyli 4K.

Dlaczego telewizor UHD?
Przed pięciu laty zaczęły pojawiać się

Koalicja dokonała roszady. Nowy starosta, drugi od prawej

Powiatu Słupskiego mają się
odbyć głosowania,które praw
dopodobnie potwierdzą sobot
nie zapowiedzi. Wtedy mamy
także poznać kandydatów
na pozostałych członków pię
cioosobowego Zarządu Po
wiatu Słupskiego, zastępców
przewodniczącego Rady Po
wiatu Słupskiego oraz szefów
komisji resortowych rady.
Kim jest nowy starosta

Paweł Lisowski ma 35 lat. Jest
magistrem
administracji
po Uniwersytecie Gdańskim.
Ukończył także studia pody
plomowe poświęcone samo
rządowi terytorialnemu na Uni
wersytecie Warszawskim. Z sa
morządem jest związany już

kilkanaście lat.Najpierw praco
wał w samorządzie miasta
i gminy Kępice, gdzie był m.in.
przewodniczący Rady Gminy
Kępice. Przez ostatnie cztery
lata był członkiem ZarząduPo
wiatu Słupskiego. Z jego
oświadczenia majątkowego
za 2017 rok wynika, że w tym
czasie był współwłaścicielem
dwóch domów. Teraz ma już
tylko jeden dom, którego
współwłaścicielem jest żona.
Spłaca kredyt hipoteczny (w
grudniu 2017 roku zostało mu
do spłaty 432 tys. zł) oraz kre
dyt remontowy (w grudniu
2017 r. do spłaty zostało mu 35
tys. zł). Żonaty, ma dwoje
dzieci. Mieszka w Kobylnicy.
O®

pierwsze telewizory UHD (Ultra High
Definition; 4K), a dziś stały się nowym
standardem. Po pierwsze, UHD to

(VOD), jak np. YouTube, HBO, TVP
VOD, Player czy Netflix. W tym roku
po raz pierwszy w Polsce widzowie
mogli śledzić drużynowe zmagania
Mistrzostw Świata czy Ligi Mistrzów
w piłce nożnej w wysokiej rozdziel
czości (Ultra High Definition-4K). Tele
wizor UHD to także dużo lepsze wra
żenia podczas grania - nowe modele,
np. NU8002 czy z serii Samsung QLED,
takie jak np. Q7FN, świetnie współpra
cują z popularnymi konsolami.

Telewizor I Internet

Telewizor i jego otoczenie
Teraz króluje minimalizm - ekrany
praktycznie pozbawione są

ramek.

Dzięki temu, bardzo prawdopodobne
jest, że kilkuletni 49-calowy telewi
zor można będzie zastąpić ekranem

Smart TV to w uproszczeniu telewizor
podłączony do Internetu. Dzięki Smart
TV, takim jak np. Samsung QLED TV,

o przekątnej 55 cali. Samsung np.
świetnie poradził sobie z kablami
w telewizorach QLED - rozwiązania,

znikają ograniczenia związane z tele
wizyjną ramówką - sami decydujemy,
co i kiedy oglądają. Fakt, że najwięksi

takie jak np. tylko jeden, praktycz
nie niewidoczny kabel (One lnvisible
Connection), który dostarcza zarów

rują w wysokiej rozdzielczości. Bardzo

nadawcy, tacy jak TVP czy TVN, in
westują w rozwój własnych platform
wideo na żądanie, wyraźnie wyznacza

no prąd, jak i sygnał telewizyjny, po
zwalają wyeksponować największy
w domu ekran na ścianie lub nawet

dobre jakościowo wideo znajdziemy
w takich serwisach wideo na żądanie

nowy kierunek rozwoju dla branży te
lewizyjnej również w Polsce.

na środku salonu - bez plątaniny nie
estetycznych przewodów wokół.

wyższa rozdzielczość, która w prakty
ce daje lepszy jakościowo i przyjem
niejszy dla ludzkiego oka, bardziej
szczegółowy, wyrazisty obraz. Po dru
gie, nadawcy telewizyjni i producenci
filmów coraz więcej materiałów ofe

Szukamy sportowców, trenerów i drużyny
Plebiscyt

Ważne daty

Start głosowania w plebiscycie
nastąpi w poniedziałek, 26 listo
pada. Kandydatów można zgła
szać do środy, 5 grudnia.Zakoń
czenie głosowania nastąpi
w piątek,21 grudnia, o godz.23.

alarm@gp24.pl

•

Rozpoczynamy 59. edycję ple
biscytu „Głosu Pomorza".Wy
bierzemy najpopularniejszych
sportowców, trenerów oraz
drużyny z rejonu słupskiego.
Rozpoczynamy plebiscyt
„Najpopularniejszy sporto
wiec i trener w rejonie słup
skim".

Czekamy na zgłoszenia kandy
datów, sportowców, którzy
w minionym roku osiągnęli
sukces.
- Największą siłą tego plebi
scytu jest to,że poświęcony jest
on sportowcom wszystkich dy
scyplin i wszystkich szczebli mówi Krzysztof Nałęcz, redak
tor naczelny „Głosu Dziennika
Pomorze". - Nagrodzimy w nim
zarówno mistrzów Polski, jak
i sportowe talenty, które do

Z^oś sportowca

piero rodzą się w różnych zakąt
kach naszego regionu. Doce
niamy amatorów, zawodow

ców i tych, którzy ich szkolą.
To już po raz 59- nagrodzimy
wyjątkowe osoby.

W plebiscycie pojawisię 6 kate
gorii: Sportowiec Roku Kobiety,
Sportowiec Roku Mężczyźni,

Sportowiec Junior Dziewczęta,
Sportowiec Junior Chłopcy,Tre
ner Roku oraz DrużynaRoku.

Już od dziś czekamy na zgło
szenia sportowców we
wszystkich 4 kategoriach. Do
datkowo zgłosić można trene
ra sportowego oraz drużynę
sportową. Zgłoszenia można
dokonać w serwisie
gp24.pl/sportowiec. Na spor
towców czekają statuetki
i cenne nagrody.Kapituła
konkursu jak co roku również
wyróżni wyjątkowe osoby ze
świata sportu. Wszystkie
szczegółowe informacje
o przebiegu i nagrodach znaj
dziecie w serwisie. ©®
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Widmo ostrego ^indykatora
wciąż straszy wielu Polaków
^r
Zbigniew Biskupski
redakcja@polskapress.pl

Wierzytelności
W Polsce porównywalne kło
poty w obrocie prawnym mają
i dłużnicy,i wierzyciele -za
równo osoby prywatne,jak
i firmy. Choć więc w przepi
sach o wierzytelnościach było
ostatnio dużo zmian, to usta
wodawca wciąż jeszcze nie
powiedział ostatniego słowa.

Na przestrzeni ostatnich pięciu
lat blisko co piątemu Polakowi
zdarzyła sięsytuacja, w wyniku
której mógł dochodzić roszcze
nia, np.odszkodowania, alesię
na to nie zdecydował, wyka
zały wyniki badania D.A.S.
w raporcie „Problemy prawne
Polaków 2018". W przypadku
sporu prawnego największą
obawę wywołują jego poten
cjalne koszty,tak wskazało37,5
proc. badanych.
Ale nie tylko wierzyciele mają
problemy zpraktyką stosowania
prawa. Jeszcze więcej stresów
dostarcza ona dłużnikom. Co
prawda kilka miesięcy temu
weszły w życie nowe regulacje,
skracające terminy przedawnie
nia długów,ale to wciążza mało.
Nic więc dziwnego, żeMinister
stwo Sprawiedliwości zapowie
działo kolejne zmiany prawne,
mające wesprzeć konsumentów,
którzy są zadłużeni.

WAŻNE DLA MAŁEGO
BIZNESU
ZUS

Obcokrajowcy częściej
ubezpieczeni

Z danychZakładu Ubezpieczeń
Społecznych zaIIQ br.wynika, że
już ponad403tys.Ukraińców płaci
składki w Polscena ubezpieczenia
społeczne.Too49 proc.więcej niż
w podobnymokresie ubiegłego
roku. Zdaniemekspertówto efekt
wprowadzenia nowegotypu zez
wolenia na pracęsezonową. Dzięki
niemu ograniczonezostało wyda
wanie fikcyjnychoświadczeńicoraz
więcej Ukraińców pracujew Polsce
legalnie.-Tak duży wzrostliczby
Ukraińców ubezpieczonych wZUS
wskazuje wyraźnie,że dziękiwpro
wadzonym napoczątku tegoroku
zezwoleniom napracę sezonową
zdecydowanie udałosię ograniczyć
szarą strefę. Mamyobecnie szcze
gółowe danedotyczące tego,ilu re
alnieobcokrajowców podjęłopracę
w Polsce na podstawie wydawa
nych oświadczeń. Tobardzo cenne.
Ukrócono teżproceder wystawia

Firma windykacyjna powinna zacząć swoje działanie
od ustalenia z dłużnikiem realnego harmonogramu spłat

Z danych Konferencji Przed
siębiorstw Finansowych wy
nika, że przeciętny dług konsu
menta, którego zobowiązania
zostały scedowane przez wierzy
cieli pierwotnych (głównie
banki) na firmy zarządzające
wierzytelnościami, zrzeszone
w KPF, wynosi5560zł.Ponad 74
proc. rodaków twierdzi,że płaci
raty bezproblemowo i w termi
nie.Ponad19 proc. przyznaje, że
spłaca zobowiązania z małymi
problemami, aponad 5 proc. de
klaruje, że ma duże problemy
w spłacie, choć opóźnienie nie
przekracza sześciumiesięcy
Strach przed windykatorem

- Każdą pożyczkęczy innezobo
wiązanie należy zaciągnąć
po wcześniejszejanalizie możli
wości budżetu domowego
i własnych zdolności do ich ob

nia fikcyjnych wniosków,bo teraz
pracodawcy mają obowiązek infor
mować otym,czy dana osobapod
jęła unich pracę- mówiKrzysztof
Ingtot, prezesZarządu Personnel
Service. Zdanych ZUS wynika,ze
już 541tys. cudzoziemców wPolsce
płaci składkina ubezpieczenia spo
łeczne. 403tys.z nichto Ukraińcy,
którzy stanowią 74 proc.wszyst
kich płatników.Drugą grupą są Bia
łorusini, którychwZUS ubezpieczo
nychjest prawie30 tys.
(AJP)

Obrót gospodarczy

Rośnie liczba
niezapłaconych faktur

Indeks NależnościPrzedsię
biorstw,mierzący poziom zatorów
płatniczych w Polsce,will kwartale
2018 r. spadłdo najniższegood 3
lat poziomui wyniósł 89,8 punktu.
Aim niższa wartośćINP, tymmniej
terminowo firmy opłacają faktury.
Jeszcze w IVkwartale ub.r.wskaź
nik ten wynosilipunktu,co
z koleibyło historycznymmaksi
mum, patrząc odpoczątku bada
nia, czyli od2009r.Narastające
problemy z otrzymaniem zapłaty
wystąpiły szczególnie wśród ma

sługi - podkreśla AndrzejRoter,
prezes KPF. -Pamiętajmy rów
nież, że w przypadku popadnięcia w nadmierne zadłużenie to
firma windykacyjna może być
wsparciem dla dłużnika. Jej ce
lem jest pomoc w ustaleniu ta
kiego harmonogramu spłat,
który będziedogodny imożliwy
do wypełnieniadla osobyzadłu
żonej-dodaje.
Działania firmy windykacyjnej obejmują zazwyczaj kilka
etapów. Po pierwsze: wezwanie
do zapłaty i propozycję termi
nów oraz warunków, po drugie
- negocjowanie warunków
spłaty z osobą zadłużoną,
po trzecie- zawarcie ugody oraz
spłatę zadłużenia wg ustalo
nych warunków.
W branży działają zarówno
podmioty, które dbają o naj
wyższą jakość usług, jak i takie,

które naruszają prawa konsu
menta. - Nieprofesjonalne
firmy, które stosują praktyki
niezgodne z prawem i nor
mami etycznymi,psują wizeru
nek całej branży. Żałujemy, że
Zasady Dobrych Praktyk wy
pracowane w ramach KPF nie
obowiązują całego rynku windykacyjnego, aczkolwiek dużo
robimy, bytak sięstało- podkre
śla Andrzej Roter.
Rząd niedawnowprowadził
przepisy, które określają ter
miny przedawnienia długów
wobec konsumentów i naka
zują, by to nie dłużnik, a sąd
z urzędu sprawdził, czy w da
nym przypadku do przedaw
nienia doszło. Wcześniej to
osoba zadłużona musiała udo
wodnić, że jej dług został już
spłacony, jest przedawniony
lub zostałnaliczony nieprawid
łowo. Kiedyś wierzyciel miał 10
lat nadochodzenie zapłaty,dziś
- 6 lat. Po tym czasie roszczenie
ulega przedawnieniu,choć wy
jątkowo sądmoże nie uwzględ
nić upływu przedawnienia, je
śli przemawiają za tym względy
słuszności, których przesłanki
są zawarte w znowelizowanych
przepisach. Takie roszczenie,
jednak nie wygasa (długistnieje
i prawo do niego wierzyciela)
oraz nadal można go docho
dzić, choć wyłącznie polubow
nie. Nowe propozycje legisla
cyjne rządu dotyczą również
wprowadzenia
przepisów,
dzięki którym będzie łatwiej
o upadłość konsumencką.
©®

łych firmzatrudniających od10
do 49osób oraztych największych
posiadających więcej niż250pra
cowników. Oilejednak w tej dru
giej kategoriina wzrost zjawiska za
łM?ZpWCZV1VblJ
torów płatniczych wskazywało |
niespełna 11proc. przedsiębiorstw,
W Polsce wymiana opon
to wtejpierwszej ponad29 proc.
wciąż dobrowolna,ale...
0 dziwo, wprzypadku
Polska tojedno z nielicznych
mikroprzedsiębiorców wskaźnik
państw UE, w którychmimo wy
utrzymałsię nadotychczasowym
stępowania śnieżnych zimnie ma
poziomie. - W przypadkudużych
obowiązkowego okresujazdy
firm najwyraźniejmamy doczynie na oponach zimowych. Zaniecha
nia z poluzowaniemkryteriów
nie tejczynności nie ma więc
oceny ryzyka przy sprzedaży- ko
wpływu na wypłaty z polisubez
mentuje Adamtącki,prezes Krajo pieczeniowych. Jedynym wymo
wego RejestruDługów Biura Infor
giemjest wysokość bieżnika,
macji Gospodarczej. Największy
która musi wynosić minimum1,6
wpływ na wzrost odsetka przeter
mm. Coinnegojednak w innych
minowanych fakturmiało zwięk
krajach, doktórych kierowcy oby
szenie się grona firm,w których
watele RP podróżują w okresie ni
należności nieuregulowanewterskich temperatur. W wielu krajach
minie stanowią 50proc.i więcej
europejskich wymógten zaczyna
wystawionych faktur.Badanie po
obowiązywać jużllistopada,
kazuje takżepozytywne zmiany.
a jego nieprzestrzeganiemoże
Obecnie średniczas oczekiwania
słono kosztować niefrasobliwych
kierowców. Zmianyogumienia
na zapłatęfaktury skróciłsięi wy
nosi 3miesiącei9 dni.W poprzed
nie unikną bezkarnie użytkownicy
dróg w Austrii,Chorwacji, Cze
nim badaniu,czyli w II kwartale
tego roku,było to3 miesiącei12
chach, Estonii,Finlandia, Niem
dni.
czech, Norwegii. Rumunii. Słowe
<MP)
nii, Szwecji orazna Litwie, Łotwie

Na organizację świąt
Bożego Narodzenia
wydamy ponad 700 zł
Finanse osobiste
Maciej Badowski
m.badowski@polskatimes.pl

Na zorganizowanie świątchce
my przeznaczyć tylesamo co
w poprzednich latach.Jedno
cześnie zmalałaBczba osób,
którym wcześniejbrakowało
środków na tradycypeświą
teczne wydatki.

W tym roku na wszystkie wy
datki związane z organizacją
świąt Bożego Narodzenia prze
znaczymy średnio719 zł,wynika
z BarometruProvidenta. Najwię
cej na święta, bo 812 zł, chcą
w tym roku przeznaczyć osoby
w wieku40-59 lat.Najniższy bu
dżet zadeklarowaliseniorzy (554
zł).
- Ciekawa różnica w wydat
kach świątecznych ujawnia się
w grupie osób zamożnych.
Osoby dobrze zarabiające i osz
czędzające nie zamierzają szaleć
z wydatkami na święta, łączna
kwota ich wydatków średnio
zamknie się wltys. zł. Natomiast
ci, którzy nie odkładająna czarną
godzinę, planują budżet znacz
nie przekraczający tę kwotę wyjaśnia
Anna
Karasińska, Provident Polska.
Polacy racjonalnie podcho
dzą do świątecznych zakupów
i nie planują wydatków ponad
stan. 70 proc. badanych zamie
rza sfinansować Boże Narodze
nie ze swoich bieżących docho
dów. Nieco częściej niż w ubie
głym roku (40 proc. - 2017,47
proc. -2018) respondenci wska

zywali także, że naruszą swoje
oszczędności, by sfinansować
zakupy świąteczne. Niewielki
odsetek Polaków chcewspomóc
się pożyczką - 4 proc. planuje
w tym celu zwrócić się do ro
dziny, a3 proc.do banku lub in
nej instytucji finansowej.
Rozsądne podejście do wy
datków przełożysię na produkty,
które znajdą sięna świątecznych
stołach i pod choinką. Połowa
ankietowanych zadeklarowała,
że choć kupi wszystkie po
trzebne na święta produkty, to
ograniczy się do tych najtań
szych. Natomiast co trzeci ba
dany stwierdził, że choć koszty
są dla niego ważne,to w koszyku
podczas świątecznychzakupów
znajdą się też droższespecjały.
Jedynie 7 proc. respondentów
zadeklarowało, żepodczas świąt
nie musi liczyćsię zkosztami.
Święta niemogą obyć się bez
radości związanej z rozdawa
niem i rozpakowywaniem pre
zentów znalezionych pod cho
inką. Na Świętego Mikołaja czeka
79 proc. badanych, o3 proc. wię
cej niżw ubiegłymroku.
Co piąty uczestnik badania
chciałby w tym roku znaleźć
pod choinką odzież. Taki sam
odsetek pytanych liczy, że
wświątecznychpudełkach znaj
dzie kosmetyki lub perfumy. 27
proc. kobiet chciałoby dostać
kosmetyki, a co czwarty mężczy
zna liczy naelektronikę. Niewiel
kim zainteresowaniemcieszą się
natomiast prezenty związane
z kulturą.

©®

Alior Bank objął 20 proc. udzia
łów w PayPo, jednej z nielicz
nych na polskim rynkuspółek
oferujących odroczone płat
ności za zakupy internetowe.
Start-up wypracowywał z Alior
Bankiem model współpracy
w trwającym od połowy wrześ

RBL_Start. PayPo przeznaczy
kapitał na rozwój prowadzonej
działalności iekspansję między
narodową.
Coraz więcej klientów przekonuje
się dometody „kup teraz,zapłać
później". Właśnie na niej zbudowałswój biznes PayPo-spółka
fintechowa, dziękiktórej robiąc
zakupy online, można zamówić
produkt izapłacić za niego nawet
po 21dniach, bez kosztów tran
sakcji iodsetek. Dzięki PayPo
klient możeotrzymać isprawdzić
towar przed zapłatą. Jeśliz jakie
goś powodu zakupnie dotrze
do użytkownika,nie musi on
za niego płacić. Firma współpra
cuje jużz takimi sklepami
internetowymi jak TopSecret,
Wittchen czy 5-10-15,a także ser
wisem Przelewy24.
„Obserwujemy wzrost korzysta
nia przez klientów z usługiodro
czonych płatności ijesteśmy prze
konani codo sukcesu tegoroz
wiązania na rynku.Spółka po
siada sprawdzony model bizne
sowy idoświadczony zespół za
rządzający" podkreślił Marcin
Jaszczuk wiceprezes Alior Banku.

nia programie akceleracyjnym

(WWWSTREFABtZNE5U.PL}

i Słowacji.Katalog mandatów
za to przewinieniejest dość zróż
nicowany. Przykładowo, Austria
kowi za brak zimowegoogumie
nia grozi kara w wysokości jedynie
35 euro,jeśli jednak policjauzna,
że jegopojazd stanowił zagroże
nie dla innychużytkowników, po
tencjalny mandat wzrasta do nie
botycznych 5 tysięcyeuro.
W Niemczech za brak „zimówek"
zapłacimy do120 euro.Niewiele
mniej, bo2000tysiącekoron
mandatu (ok.350 zł)grozi nam
w Czechach, pod warunkiemjed
nak, żedamy się złapać bezopon
zimowych,gdy na drodze zasko
czy nas śniegczy lód.
(WWWSTREFABIZNESU.PL)

Alior bank sfinansuje
zakupy „na krechę"
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Stworzyli urządzenie o niebywałej skuteczności w walce z utratą słuchu

ARTYKUŁ REKLAMOWY

Zastraszani przez producentów
aparatów słuchowych

„Mama miała łzy
w oczach"

„Dzięki nam ludzie zaczynali normalnie
słyszeć bez operacji, bez przyjmowania leków,
bez wydawania horrendalnych sum na aparat
słuchowy, bez zapisywania się do lekarza, stania
w długiej kolejce. Inteligentny Wzmacniacz
Słuchu pomaga:
v7-krotnie lepiej wyłapywać szept i różne
dźwięki w tłumie.

„Podarowałem Inteligent
ny Wzmacniacz Słuchu mojej
mamie. Opierała się począt
kowo przed wypróbowaniem
urządzenia, ponieważ wcześniej stosowała różne aparaty
słuchowe, które nie działały dobrze. Długo tłumaczyłem jej,że to nie jest aparat słuchowy. Nie
można go kupić w aptece, jest o wiele lepszej
jakości, jest prosty w obsłudze, nie widać go po
założeniu... W końcu zdecydowała się spróbować. Umówiliśmy się, że po jakimś czasie przyjadę sprawdzić wyniki i ewentualnie zabrać Inteligentny Wzmacniacz Słuchu z powrotem. Kiedy
zjawiłem się ponownie, mama przywitała mnie
szerokim uśmiechem. W jej oczach zobaczyłem
autentyczną radość, na półce w kuchni stało włączone radio. Stała plecami do mnie i odpowiadała
na każde pytanie. Powiedziała mi, że pomogłem
jej odzyskać słuch i że słyszy teraz jak dawniej!"

^/Całkowicie redukować szumy i piski,

obecne w zwykłych aparatach słuchowych.
^Rozumieć mowę ludzką o 264% dokładniej nawet w wieku 80 lat i więcej.
•15 razy lepiej rozróżniać głosy w grupie.
pdńzie znów mogą słuchać radia, muzyki,
oglądać telewizję, rozmawiać przez telefon.

BOHATERZY:

^/Zminimalizować niebezpieczeństwo
wystąpienia demencji.

pomogli pizywrócić słuch wielu ludziom

Grupa francuskich naukowców opracowała technologię, która może
pomóc przywrócić sprawność słuchową -bez badań, recept i wydawania
majątku. Skuteczność i popularność nowego odkrycia wywołała panikę
wśród europejskich producentów aparatów słuchowych, a także firm
sprzedających aparaty słuchowe w Polsce.

N

azwali ich szaleńcami. Grozili pobiciami,
pozwami na miliony euro i końcem karie
ry naukowej. Naukowcy z ośrodka badaw
czego w Lyonie nie mieli łatwego życia. Wszyst
ko dlatego, że odkryli metodę, dzięki której...

Istnieje szansa przywrócenia
sprawności słuchowej
Stwierdzona laboratoryjnie możliwość skutecz
nego odzyskiwania słuchu, 4 razy szybsze
i o 264% lepsze od zwykłych aparatów słucho
wych działanie. Niewielkie rozmiary,brak baterii
(zamiast tego ładowalny akumulator), prosta ob
sługa, dostępność bez recepty i chodzenia po gabi
netach, wypełniania drukóworaz wydawania kroci
- tak przedstawia się rezultat wieloletnich ba
dań francuskich naukowców pod kierownictwem
prof. Mathieu Deschampsa.
Wraz z grupą współpracowników prof. Deschamps opracował urządzenie o dużej sku
teczności w odzyskiwaniu sprawności słucho
wej. Inteligentny Wzmacniacz Słuchu, który
działa 4 razy szybciej, niż jakiekolwiek tego
typu urządzenia, i jest o 264% dokładniejszy od
zwykłych aparatów słuchowych.

liśmy specjalny mikroczip (XV-720), który
może wspomóc działania spowalniające de
generację słuchu oraz wpłynąć na polepsze
nie sprawności słuchowej. Pobudza komórki do

Badania pokazują,że nieleczona głuchota bardzo
często prowadzi do demencji. Niebezpieczeństwo
po pierwszych 2-3 latach wynosi ok. 15% i z czasem
wzrasta aż do 80%. Wielu ludzi można uratować
przed rozwojem tej potwornej choroby wyłącznie
dzięki Inteligentnemu Wzmacniaczowi Słuchu. To
właśnie sprawiło, że..."

Wielkie korporacje wydały
na nas wyrok!

pracy i sprawia, że ludzie słyszą nawet o 264% le
piej. Dosłownie tak, jakby znów mieli po 20 lat!
Chcieliśmy, by urządzenie było dostępne
dla każdego- nawet osoby starszej,która nie zna
się na technologii, ma słabszy wzrok lub problemy
z ruchem. Wszyscy zasługujemy na to, by słyszeć!
Dlatego podjęliśmy współpracę z laboratorium
w Malezji.To pozwoliło obniżyć koszty produkcji

Zaczęło się od głuchych telefonów, anonimów,
pogróżek. Skończyło na podpaleniu samocho
du... Producenci aparatów słuchowych wiedzie
li, ile pieniędzy stracą, nie mogąc już oszukiwać
naiwnych ludzi! W ich oczy zajrzało widmo ban
kructwa. Zdecydowali się wyeliminować odkry
cie i bronić swoich interesów!
Ale my nie poddaliśmy się tak łatwo! Zbyt
długo pracowaliśmy nad tym przełomowym od
kryciem! Postanowiliśmy walczyć. Chcieliśmy
dać możliwość przywrócenia sprawności su-

Niestety, zespołowi prof. Deschampsa przy
szło zapłacić wysoką cenę za te badania. Z dnia
na dzień, zaczęli być...".

Walka była długa, ale fakty stały po stronie
naukowców. Inteligentny Wzmacniacz Słuchu
zastosowało 13 000 osób z całej Europy. Wie

bez utraty jakości".

chowej każdemu człowiekowi".

logia jest aż 87 razy tańsza od tej, którą sto
suje się w zwykłych aparatach słuchowych

o zbliżonym działaniu.
Co więcej, urządzenie jest praktycznie nie
widoczne dla innych (91% badanych przyznało,
że nikt z ich rodziny lub znajomych nie zauwa
żył, że mają coś w uchu), trwałe i niezawodne
oraz banalnie proste w obsłudze (jak mówił je
den z badanych: „korzystanie z urządzenia jest
dziecinnie proste!").

jak to możliwe?
Prof. Deschamps: „Odkryliśmy pewne prawidło
wości w ludzkim uchu. Można na nie oddziały
wać na poziomie nanokomórkowym. Stworzy-

Oszczędzają rocznie nawet 400 złotych
Inteligentny Wzmacniacz Słuchu ładuje się bez §
baterii - podłączając kabel do gniazdka! Dzię--|
ki temu oszczędzasz rocznie ok. 400 złotych na s.
samych bateriach. Konstruktorzy zdecydowa-£
li się całkowicie wyłączyć z gry apteki, sklepy|
i podejrzanych pośredników. Dzięki temu In-|
teligentny Wzmacniacz Słuchu można otrzy- 0
mać za udział w klubie rabatowym aż o 70% ta- -g
niej. Tylko pierwsze 110 osób dofinansowanie.£

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Już za kilka dni możesz słyszeć czysto, ostro i wyraźnie
Nie czekaj na kolejną taką szansę. Odzyskaj pełną sprawność słuchową

z Inteligentnym Wzmacniaczem Słuchu!

1

m

^ Nie mttskz

te mas* 90 w uchu!

Inteligentny Wzmacniacz Słuchu
nie potrzebuje baterii (oszczędzasz
do 400 zł rocznie!). Ma pojemny
akumulator, który wytrzymuje
3 x dłużej od baterii. Po wyładowaniu
podłączasz po prostu urządzenie do
ładowarki, która jest w zestawie.

Ś Ife Ś

W Jest tak wygodny, że
z czasem zapomnisz o nimi

4 Nikt nie zauważy,

kupować baiet"!

Urządzenie jest tak małe, jak
moneta 10-groszowa. Właśnie
dlatego po włożeniu do ucha
jest praktycznie niewidoczne. To,
czemu zawdzięczasz tak dobry,
ostry słuch pozostanie tylko
Twoją tajemnicą.

Inteligentny Wzmacniacz Słu
chu jest nie tylko mały, lecz tak
że bardzo wygodny. W zesta
wie otrzymasz aż 5 silikonowych
wkładek w 4 różnych rozmiarach.
Dzięki nim wzmacniacz zawsze
dopasuje się do Twojego ucha!

Zadzwoń do 18 listopada 2018 r. a otrzymasz dofinansowanie! Dostaniesz wówczas
Inteligentny Wzmacniacz Słuchu prof. Deschampsa za udział w klubie rabatowym
zamiast za 2f5&aŁ tylko za 137 zł (prze śka GRATIS)!

Zadzwoń już dziś: 42

231 90 32

Ponitdiiiitek«*pii|t©k 8$0-21:00, sobota I ni iziela 9:00-21:00
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le z nich cierpiało z powodu poważnych ubyt
ków słuchu. Niektórzy z trudem rozumieli, co się
do nich mówi. Byli wyłączeni z życia, kontaktu
z rodziną i znajomymi. Byli też tacy, którzy pro
blem ze słuchem zaczynali dopiero u siebie do
strzegać. Wszyscy oni zyskali szansę odzyska
nia sprawności słuchowej. I do dziś cieszą się
doskonałym słuchem, a dodatkowo...

DOFINANSOWANIE DLA PIERWSZYCH 110 OSOB!

Kosmicznie tania technologia
Można by pomyśleć, że urządzenie będzie drogie.
Jest przecież od 4 do 7 razy skuteczniejsze, niż
większość aparatów słuchowych. Jednak jakość
nie musi oznaczać wysokiej ceny. Zastosowana
w Inteligentnym Wzmacniaczu Słuchu techno

Mateusz ze swoją mamą Marią, Wadowice
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0 Usłyszysz każdy szept!
Mikroczip XV-720 wyłapuje dźwię
ki we wszystkich zakresach, w któ
rych operuje ludzkie ucho. Dzięki
niemu możesz znów usłyszeć czyjś
szept, wyłapywać i rozróżniać gło
sy w tłumie - nie umknie Ci żaden
ważny dźwięk!
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Jesienią mniej osób szuka pracy
Katarzyna Piojda
redakcja.praca@gratka.pl

Czwarty kwartał roku niby nie
sprzyja powiększaniu stanu
kadr. ajednak w ostatnich
miesiącach roku bezrobotni
i ci mającypracę, ale chcący ją
zmienić, powinni terazszukać
etatu bardziej intensywnie.
Wyjaśniamy dlaczego.

Co roku jest podobnie:
po wakacjach przybywa bezro
botnych. Dzieje się tak przede
wszystkim dlatego, że z koń
cem sierpnia (ewentualnie
września) osobom, zatrudnio
nym na czas określony i pracu
jącym tymczasowo lub na za
stępstwo, skończyły się
umowy terminowe. Jest rów
nież więcej absolwentów, któ
rzy - chociaż w większości
skończyli szkoły i studia
w czerwcu - dopiero jesienią
wstępują w szeregi oficjalnych
bezrobotnych i rejestrują się
w urzędach pracy. Toz tegopo
wodu, że na początku lata,
a więc po otrzymaniu świade
ctwa bądź dyplomu, zrobiliso
bie zasłużone wakacje, a teraz

przyszła pora wziąć się
do pracy. A raczej: zabrać się
za intensywne jej szukanie.

miejsca pracy niż kandydaci,
którzy brali udział w procesie
rekrutacyjnym wiosną.
Z podobnych przyczyn, kto
obecnie nie ma pracy albo ma,
lecz postanowił sobie, że jesz
cze w bieżącym roku znajdzie
stałe zajęcie na lepszych wa
runkach, powinien rozglądać
się za propozycjami pracy.

Ostatni kwartalna rynku

Przedsiębiorstwa iorganiza
cje nie są z reguły skłonne po
większać stanu kadr w ostat
nim kwartale roku. Firmy ra
czej zwalniają tempo w tym
okresie, co da się zauważyć
na całym rynku pracy. Jeśli or
ganizacje planują wykonać ru
chy kadrowe, to związane są
one najczęściej z przygotowa
niami do zwolnień pracowni
ków, a nie z planami powięk
szenia zespołu wfirmie. Skutek
jest taki, że jesienią - i w ogóle
pod koniec roku - jest mniej
ofert na rynku pracy. Niektóre
statystyki podają, że w ostat
nim kwartale roku jest ich o 35
procent mniej w porównaniu
z pozostałymi trzema kwarta
łami (najwięcej ofert ukazuje
się natomiast wiosną - prze
ważnie o30 procent więcej niż
np. latem).
Mniejsza konkurencja

O tej sytuacji wiedzą bezro
botni oraz osoby planujące

Czasem poszukiwanie pracy jesienią, bywa skuteczniejsze niż
szukanie etatu wiosną, gdy z reguły następuje wysyp ofert pracy.

zmienić zatrudnienie. Więk
szość dostosowuje się do rea
liów: skoro maleje liczba ofert
zatrudnienia, to maleją ambicje
i chęci na zdobycie posady. Jed
nocześnie maleje zaintereso
wanie znalezieniem pracy. Po
szukujący pracy są bowiem
świadomi, że z końcem roku
ich szanse na zdobycie wyma
rzonego etatusą mniejsze. Tym
samym przynajmniejniektórzy
z tej grupy osób biernie pod
chodzą do tematu.
Inni z kolei wykorzystują
ten czas bardziej produktyw
nie, podchodząc dosprawy ina
czej. Są przekonani, że jeśli
mniej osób szuka obecnie za

trudnienia, to automatycznie
ich szansena rynku pracy wzra
stają - i słusznie. Przykład:
o pracę w firmie farmaceutycz
nej (5 etatów) wiosną ubiegało
się 35 kandydatówna przedsta
wicieli handlowych. Staty
stycznie rzecz biorąc, co
7. z nich otrzymał posadę. Oka
zało się, że jeden z nich po pół
roku, właśnie jesienią, zrezyg
nował z pracy i odszedł do in
nej firmy. Korporacja niespo
dziewanie ogłosiła zatem do
datkowy nabórna jedno stano
wisko. Zgłosiły się jedynie
cztery chętne osoby. To ozna
cza, że każda z nich i tak miała
większe szanse na zdobycie
008722192

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru Wodnej Doliny w Koszalinie

I. podjęciu przez Radę Miejską w Koszalinie uchwały nr XLVI11/704/2018 z dnia
20 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wodnej Doliny w Koszalinie, który
obejmuje swoim zakresem zmianę:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym
część doliny rzeki Dzierżęcinki, zawarty między ulicami 4 Marca, terenami wojskowymi
wzdłuż rzeki Dzierżęcinki, ulicą Ignacego Jana Paderewskiego i ulicą Sybiraków
w Koszalinie, przyjętego uchwalą nr XLIX/583/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia
25 marca 2010 r. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r.
nr 37, poz. 786
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze zawartym między
ulicami Gnieźnieńską, 4 Marca, terenami wojskowymi, rzeką Dzierżęcinką, terenem
Rokosowo Południe - Dzierżęcin i terenem linii kolejowej w Koszalinie, przyjętego
uchwałą nr XXVI/397/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 9 czerwca 2005 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 r. nr 52, poz. 1205
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koszalinie z dnia
26 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w dolinie rzeki Dzierżęcinki na południe od zbiornika
retencyjnego „Wodna Dolina", przyjętego uchwalą nr XV/188/2015 Rady Miejskiej
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
poz. 5754
II. przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu
ww. planu miejscowego.
Wnioski do planu można składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, w terminie do dnia 6 grudnia 2018 r. Wniosek
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją, w pokoju nr 313 Urzędu
Miejskiego w Koszalinie w godzinach 12.00-15.00.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została opublikowana
na stronie http://bip.koszalin.pl/?a=24018 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Koszalinie w budynku ratusza na III piętrze przy pokoju nr 303.
PREZYDENT MIASTA
Piotr Jedliński
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Większość przedsiębiorstw
aktualnie tworzy budżet i pla
nuje kolejny rok.Skoro tak, to
planują też często ruchy ka
drowe. Jeśli więc zamierzają
powiększyć stan kadr, to listo
pad czy grudzień są odpowiednirąi miesiącami na rozpoczę
cie naboru nowych pracowni
ków. Przyjmując, że w listopa
dzie firma opublikuje ogłosze
nie dotyczące zatrudnienia,to
oferty spłyną nie szybciej niż
w ciągu dwóch tygodni. Na
stępnym krokiem będzie wy
bór kandydatów, których
przyszły przełożony (prezes,
dyrektor lub właściciel przed
siębiorstwa) zechce zobaczyć
w firmie podczas rozmowy
kwalifikacyjnej. To sprawi na
REKLAMA

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 94-312-29-51) ogłasza, że dnia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 94-312-29-51) ogłasza,

7.12.2018 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie, mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A,

że dnia 7.12.2018 r. o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z ułamkowego udziału wynoszącego 190/1000
części we współwłasności sześciu działek gruntu numer 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/14, 248/15 o łącznej
powierzchni 1366 m2 oraz lokalu niemieszkalnego- magazyn. Program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące

248/13, 248/14, 248/15 o łącznej powierzchni 1366 m2, oraz lokalu niemieszkalnego - magazyn. Program

pomieszczenia: magazyn (101,86 m2) i kantor (8,02 m2), a łączna jego powierzchnia wynosi 109,88 m2. Standard
wykończenia lokalu: posadzki - betonowe, ściany - tynki zwykłe, wrota wjazdowe - stalowe. Lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną. Nieruchomość położona jest w Białogardzie przy ul. Wiślanej 13C. Dla nieruchomości

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39
ust. 1 w związku, z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 2081), zawiadamiam o:

Planowanie budżetu

tomiast, że spotkania z kandy
datami będzie można zorgani
zować nie szybciej niż pod ko
niec listopada. Proces rekruta
cji zahaczy pewnie o początek
grudnia, a druga połowa grud
nia niebędzie sprzyjała prowa
dzeniu rekrutacji.To z prostego
względu: w tym czasie każdy
już będziemyślał o zbliżających
się świętach Bożego Narodze
nia i bardziej o poszukiwaniu
prezentów, a nie o poszukiwa
niu zatrudnienia. W praktyce
rozpoczęte rekrutacjezakończą
się w najszybciej w połowie
stycznia.
Istotne jest ponadto per
spektywiczne podejście.Komu
zależy na szybkim znalezieniu
nowej pracy, powinien wziąć
pod uwagę fakt, żena początku
nowego roku ruchna rynku za
trudnienia stanie się sporo
większy. To nie oznacza ko
rzystnej sytuacji dla bezrobot
nego. Ukaże się wprawdzie
więcej ofert, ale jednocześnie
o te oferty będzie ubiegało się
więcej osób. Wśród kandyda
tów znajdą się ci, którzy zostali
zwolnieni wraz z końcem roku
kalendarzowego.

tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW
K01B/00044813/7. Suma oszacowania wynosi 34 000,00 zł, zaś ceną,wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 25 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 6.12.2018 r.
w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska
10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 400,00 zł w gotówce.
REKLAMA

008720722

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu
działki o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej w obrębie Kiełpino.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
i art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miejską w Bornem Sulinowieuchwały nr XLIX/531/2018 z dnia3 sierpnia
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki
o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej w obrębie Kiełpino.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływań na środowisko dotyczącej ww. projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. dokumentów:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Bomem Sulinowie,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie,
w pokoju nr 21,
-za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:
planowanie@bornesulinowo.pl
Wnioski należy
składać do Burmistrza Bornego Sulinowa,
Al. Niepodległości 6,78-449 Borne Sulinowo z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości,
której wniosek dotyczy do dnia 5 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

ul. Lipowej 1 A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z ułamkowego udziału
wynoszącego 96/1000 części we współwłasności 6 (sześciu) działek gruntu numer 248/10, 248/11, 248/12,
funkcjonalny lokalu niemieszkalnego obejmuje jedno pomieszczenie magazynu, a łączna jego powierzchnia
wynosi 56,13 m2. Standard wykończenia lokalu: posadzki - betonowe, ściany - tynki zwykłe, wrota wjazdowe stalowe. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną. Nieruchomość położona jest w Białogardzie przy ul.
Wiślanej 13 B. Suma oszacowania wynosi 17 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 12 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 6.12.2018 r. w kancelarii
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E
78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 700,00 zł w gotówce.
REKLAMA

008720153

Ogłoszenie o przetargu Rolnicza Spółdzielnia
produkcyjna Stary Chwalim w Likwidacji
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż dwóch lokali
mieszkalnych w Starym Chwalimiu stanowiących część budynku
4-rodzinnego nr 115 na działce nr 81.1.
Lokal mieszkalny 115/1 pow. użytkowa 54,0 m2 plus
przynależne piwnice 17,8 m2 plus budynek gospodarczy
25,2 m2. Do niniejszego lokalu przypada udział w nieruchomości
gruntowej 1655/100002.
Lokal mieszkalny 115/4 pow. użytkowa 54,4 m2 plus
przynależne piwnice 27,1 m2 plus budynek gospodarczy
26,1 m2. Do niniejszego lokalu przypada udział w nieruchomości
gruntowej 1834/10000.
Powyższe lokale mieszkalne są zamieszkałe przez członków
spółdzielni, minimalna cena lokali wraz z częściami
przynależnymi to:
1 .lokal nr 115/1 - 45.000 zł
2. lokal nr 115/4 - 47.000 zł
Oferty należy składać do dnia 30.11.2018 osobiście lub
za pośrednictwem poczty na adres: Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna Stary Chwalim w Likwidacji, Polne 33, 78-460
Barwice.
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr.
603 061 502 lub korespondencyjnie.
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Dziś wielki finał plebiscytu „Nauczyciel
na medal", możesz jeszcze zagłosować!
fSucsyciet na medal

czas uroczystej gali w ramach
Pomorskiej KonferencjiEduka
cyjnej, która odbędzie się
na początku grudnia wTeatrze
Wybrzeże w Gdańsku.

Anna Zawiślak
anna.zawislak@polskapress.pl

Dziś masz ostatnią szansę
zagłosować na swojego ulu
bionego nauczyciela iszkołę.
Jeszcze do godziny 22.otwar
te są bramki SMSowe.

Finał pierwszego etapu,
a od piątku etap drugi

Pierwszy, powiatowy etap ple
biscytu będzietrwał dowtorku,
13 listopada do godz.22.
Później te osoby, które
zajmą
pierwsze miejsce
w swoim powiecie awansują
do etapu wojewódzkiego, za
chowując pełną ilość zdoby
tych do tej pory głosów.
Głosowanie w wojewódz
kim finale rozpocznie się wpiątek, 16 listopada ibędzie trwać
do środy, 28listopada do godz.

Szkoła to miejsce, w którym
dzieci spędzają mnóstwo
czasu. Śmiało można powie
dzieć, że to drugi dom, dlatego
tak ważne są osoby, które na co
dzień edukują i opiekują się po
ciechami.
Czas ich docenić inagrodzić.
Waszymi głosami wybierzemy
tych najpopularniejszych.

22.

Odszukaj swojego nauczyciela

Nagrody dla nauczycieli zo
staną przyznane w trzech kate
goriach. Osobno nagrodzimy
nauczycieli klas I-III szkoły
podstawowej, nauczycieli klas
IV-VIII oraz tych, którzy uczą
młodzież w szkołach ponad
podstawowych. Najpierw lau
reaci zostaną wybrani osobno
w Gdańsku, Gdyni, Sopocie,
Słupsku, Rumi i wszystkich po

wiatach województwa, później
najlepszych na Pomorzu wy
łoni wojewódzki finał plebi
scytu. Podobnie będzie w przy
padku tytułu SZKOŁA NA ME
DAL, który najpierw zostanie

przyznany osobno w miastach
i powiatach. Nauczyciele aka
demiccy będą wybierani wjednym głosowaniu prowadzo
nym w skali całego wojewódz
twa.

Nagrodzimy także nauczyfieli akademickich.Ich rola jest
oczywiście trochę inna, jednak
tak samo na docenienie zasłu
guje umiejętnośćpełnego pasji
i zaangażowania przekazywa

nia wiedzy, wysoka kultura
osobista, przyjazne i cierpliwe
podejście dostudentów.
Laureaci odbiorą medale
i nagrody z rąk Marszałka Wo
jewództwa Pomorskiego pod

Trwa finałowy a rozgrywka,
możesz w dalszym ciągu
wspierać swojego kandydata
do prestiżowej nagrody Nau
czyciel na medal.Sprawdź ko
niecznie ranking i zobacz jak
rozkładają się głosy. Zostało już
niewiele czasu.
Plebiscyt swym patronatem
objął Marszałek Województwa
Pomorskiego.

WAtańczona historia miłosna rodem z Irlandii
sobą elementy teatru, muzykę
na żywo,balet i step. W jegopo
pularyzacji dużą rolę odgrywa
"Gaelforce Dance". Kilkugo
dzinne widowisko jest nazy
wane irlandzkim świętem. Ży
wiołowe rytmy w połączeniu
z umiejętnościamitancerzy hip
notyzują od pierwszych minut
pokazu.
- Byłam na jednym z ostat
nich przedstawień "Gaelforce
Dance" w Polsce - pisze
internautka. - Jestem zauro
czona tańcem, śpiewem,
a w szczególności muzyką
na żywo. Artyści swoimi umie
jętnościami potrafią wywołać
śmiech, łzyradości, wzruszenia
i... złości.Złości, żewystęp trwał
tak krótko. Spokojnie mógłby
trwać całą noc.
Show zespołu jest w stu pro
centach na żywo. Łączy taniec
nowoczesny z celtyckimi ryt
mami, balet ze stepowaniem,

Monika Latkowska
monika.latkowska@polskaptess.pl

Gloszaprasza
Wybitny, fenomenalny,na
dzwyczajny - ilość komple
mentów kierowana w stronę
pokazu Gaelforce Dance jest
niemała, a wszystko wskazuje
na to. że będzie jeszcze więk
sza po występie w koszaliń
skiej hali widowiskowo-sportowej już 1grudnia o godz.
18.00. Niemożesz tego prze
gapić!

Grono wielbicieli tańca ir
landzkiego w Polsce rośnie
z roku na rok. Należą do niego
ludzie niemal wszystkich grup
wiekowych. Nie ma się co dzi
wić. To widowisko łączące ze

• Staramy się być innowacyjni i bardzo teatralni - mówi Richard Griffin, główny choreograf
Gaelforce Dance. - Łączymy taniec nowoczesny z celtyckimi rytmami
008726258

Daj się porwać emocjom
i
zasiądź na widowni
"Gaelforce Dance". Bilety
do nabycia w kasach Hali
przy ul.Śniadeckich 4 w Kosza
linie (informacja: tel. 94 343 61
43), w redakcji „Głosu", ul. A.
Mickiewicza 24 (tel. 94 34735
16) oraz sieci salonów EMPiK.
Bilety dostępne również online
na: kupbilecik.pl | hala.koszalin.pl |©®

KM1067/17 OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI *

OGŁOSZENIE 0 LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Andrzej Śniegowski ogłasza, że dnia 13.12.2018 r. o godz. 12:30
w budynku SR w Słupsku mającego siedzibę przy Szarych Szeregów w sali nr 101 odbędzie się druga licytacja

Komornik Sądowy SR w Słupsku Andrzej Śniegocki ogłasza, że 29.11.2018 r. o godz. 12.30 w budynku SR w Słupsku przy
ui. Szarych Szeregów 13 odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 437/1 o powierzchni 2.900 m2 zabudowanej sześcioma budynkami o funkcjach produkcyjno-magazynowobiurowo-mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.494,79 m2, położonej: 76-251 Kobylnica, ul. Główna 31 a nr KW

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 444/5 o powierzchni 27 m2
oraz nr 444/13 o powierzchni 2.835 m2 zabudowanej budynkiem trafostacji o powierzchni zabudowy 27 m2,

SL1S/00005339/9.

położonych: w obrębie ewidencyjnym nr 6 Miasta Słupska przy ulicach Władysława Reymonta oraz Ludwika Solskiego
nr KW SL1S/00100788/7.

Suma oszacowania wynosi 666.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 444.000,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 513.000,00 zł (brutto), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 342.000,00 zł (brutto).

Rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 66.600,00 zł, należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,

i)~

Gdzie pobilety?

REKLAMA

KM 2593/16

i

muzykę i gręświateł, tradycję ze
współczesnością. Publiczność
zwraca uwagę na jeszcze jeden
aspekt. - Na występ zabrała
mnie córka, to był prezent
naimieniny -pisze Dariusz. -Bę
dąc szczerym nie spodziewałem
się takich emocji. Nietylko mu
zyka itaniec, ale sama scenogra
fia i stroje artystów były zaska
kujące. Uważam,że wrażenia jakie wywołuje występ - są
warte każdejceny.

•przelewem na konto: Santander Bank Polska S.A. III 10. w Słupsku 62150016921216 9005 97910000 lub w ka§ie kancelarii.c
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Rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 53.300,00 zł, należy złożyć na konto komornika najpóźniej w dniu przetargu przele
wem: Santander Bank Pojska S.A. Ilł/O. w Słupsku 62150016921216900597910000 lub w kasie kancelarii.
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Ogłoszenia drobne
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Drobne

MIESZKANIA-SPRZEDAM
59,6M2-WOLNO stojące,
dwupoziomowe. Słupsk, W. Polskiego,
533795937

Oddział Koszalin, ul. Mickiewicza 24.75-004 Koszalin, tel. 94 3473516.347 3511.347 3512. fax 94 347 3513
Oddział Słupsk: ul. Henryka Pobożnego 19.76-200 Słupsk, tel.59 848 8103, fax 59 8488156
Oddział Szczecin: ul. Nowy Rynek 3.71-875 Szczecin, tel. 9148133 61.48133 67, fax 91433 48 60

ABAKUS
Aniela Barzycka -18 lat na rynku

szukamy

lub

-pokojowego mieszkania
przy ulicy

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
2-POK. nowe wyposażone Mielno ul.
Kwiatowa tel. 502-106-481
MIESZKANIE, 721-163-421. GK
POKÓJ 1-2-os. z łazienką, 602577109
po godz. 16.00.

Wańkowicza, Jagoszewskiego, Jana Pawła II
(obok Związkowca)

tel. 661-841-555

www.abakus-nieruchomosci.pl

LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA
5 pomieszczeń biurowych,
połączonych-107 mkw. Koszalin,
508-386-431.

DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM
7079 mkw z 2 magazynami Koszalin
Szczecińska 503146930

TANI wolnostojący dom
2 kuchnie, 2 łazienki garaż
Świeszyno - 374 000,-

GARAŻE

AUTO Auto - Skup. Tel.791-035-861.
AUTO skup wszystkie 695-640-611

AUTOKASACJA Świeszyno.
608421479

GARAŻE Blaszane
BRAMY Garażowe
KOJCE dla Psów

CZĘŚCI WYPOSAŻENIE KUPIĘ

3 pokoje I piętro Nasz Dom
229 000,-

WCIĄGARKĘ linową do Stara 660,
603577256

Dogodne

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

Transport i montaż
<SKM7f]$ cały KRAJ

94-318-80-02 91-311-11-94
58-588-36-02 95-737-63-39
59-727-30-74 512-853-323

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

www.konstal-garaze.pl

POŚREDNICTWO
NIERUCHOMOŚCI-SZCZERBIŃSCY.
K-lin, ul. Bogusława II3,512-299-104.

klucze w biurze, ciepłociąg
2 pok. wyremontowane
154 900,- rej. Modrzejewskiej
STYROPIAN producent, dostawa, tel.

FOTO, KSIĄŻKI

52/331-62-48.

LOMBARDY

Finanse biznes

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.
ZŁOM kupię, potnę, przyjadę
i odbiorę, tel. 607703135.

AUTO-LOMBARD, skup złota, RTV
K-lin ul. Młyńska 63,509-345-577.

POŻYCZKI" Związkowiec" 699186581
SZYBKIE pożyczki. 501982756.

MATERIAŁY BUDOWLANE
!NAJTANIEJ Używane konstrukcje
stalowe, blachy dachowe, profile
i rury stalowe tel.889009001
NIEMICA

Szczegółowe informacje na
stronie internetowej ZASP-u
www.zasp.pl

MOPR w Koszalinie ogłasza
nabór kandydatów na stanowisko
pracownik socjalny. Informacje
http://mopr.koszalinJbip.pl
NIEMCY - cieśle, murarze,malarze,
elektrycy, hydraulicy. Tel. 506-313-139
NIEMCY -murarze, cieśle, malarze,
elektrycy, spawacze 730 011300
OPIEKA Niemcy, legalnie,
tel. 725-248-935.
OPIEKUNKA Seniorów
w Niemczech. Teraz atrakcyjne
bonusy jesienno-zimowe! Kurs
języka od podstaw w Koszalinie bez
opłat, po nim gwarantowana praca
w Niemczech. Tel. 501357 022,
Promedica24

OPIEKUNKA Seniorów
w Niemczech. Teraz atrakcyjne
bonusy jesienno-zimowe! Kurs
języka od podstaw w Szczecinie bez
opłat, po nim gwarantowana praca
w Niemczech. Tel. 517175 599,
Promedica24
OPIEKUNKI do Niemiec tel.
730 497 771 www.ambercare24.pl
dzisiaj 70 ofert!
PIELĘGNIARKI z dobrym niemieckim,
umowa o pracę, 1800 € netto.
Zapewniamy zakwaterowanie i dojazd.
Tel.774025245
PRACA dla Opiekunów
w POLSCE z zamieszkaniem
u podopiecznego. Wymagane
kilkuletnie doświadczenie w opiece.
Promedica24.
Zadzwoń 501356445
PRACA w magazynie - od zaraz!
Nowa, wyższa stawka17,5 zł brutto/h
+ premie i dodatkowy bonus 1000 zł
brutto! Darmowy transporti obiady!
Zadzwoń już dziś:695-060-634. APT 364.
PRACA w Niemczech dla
Opiekuna/ki Seniorów. Atrakcyjne
wynagrodzenie, szybkie wyjazdy,
pełna organizacja wyjazdu ipobytu.
Promedica24:505 337 777.
PRACE budowlane i wykończeniowe
w Holandii tel.+48 600-545-085

ZATRUDNIĘ
BIURO Rachunkowe zatrudni
księgową z doświadczeniem. CV na:
info@biuro-rachunkowe-koszalin.pl

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

ZASP-Stowarzyszenie
Polskich Artystów Teatru,
Filmu, Radia i Telewizji prosi
aktorów lub ich następców
prawnych, którzy do tej pory
nie podejmowali należności
za okres 2007-2018 z tytułu
artystycznych wykonań
(tzw. tantiem) o zgłaszanie się
do siedziby ZASP - Warszawa,
Al. Ujazdowskie 45,po odbiór
należnych wynagrodzeń.

DPD zatrudni KURIERA na teren
Shipska.Własna działalność
i samochód dostawczy£07003350

KREDYTY, POŻYCZKI
94/342-30-60. Kredyty na
oświadczenie do 20 000. Koszalin,
Młyńska 17.
BEZ BIK, bez zdolności 510-781-038

KSIĄŻKI, płyty muzyczne. Skup.
509-675-586,508-245-450.

BUDOWLAŃCÓW - wykończeniówka
tel. 508-158-100.

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

008235241

Różne wymiary

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

AUTA i busy kupię, 504-672-242

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

Najniższe

OSOBOWE KUPIĘ

Absolutny Autoskup, 728773160.

MAGAZYN 1250m Koszalin 503146930
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Jak zamieśdć ogłoszeniedrobne? Telefonicznie: 943473516
Przez itemet: ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:

Nieruchomości

U

Glos Dziennik Pomorza

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 94 312 29 51) ogłasza,
że dnia 7.12.2018 r. o godz. 11.30 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie, mającego siedzibę przy
ul. Lipowej 1 A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z lokalu mieszkalnego numer 1
oraz udziału wynoszącego 1/4 części we współwłasności działki gruntu numer 391 o powierzchni 1837 m2.
Nieruchomość położona jest w: Dobrowo 45/1. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 54,88 m2.
Program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka
z w.c. i przedpokój. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystych,
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW K01B/00023348/3.
Suma oszacowania wynosi 60 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
40 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 6.12.2018 r. w kancelarii
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E,
78-200 Białogard, złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 000 zł w gotówce.
008710002

POZYCZKI
In est Finanse

TEL. 506 240 450

OD 500 DO 10.000 ZŁ

• DYSKRECJA I ZAUFANIE • MINIMUM
FORMALNOŚCI* SZYBKA DECYZJA
• EKSPRESOWA DOSTAWA GOTÓWKI
UDZIELAMY: • emerytom I rencistom
• osobom fizycznym • prowadzącym
działalność
• honorujemy świadczenia 500

POZYCZKI DLA KAŻDEGO

PRACOWNIKÓW do pracy przy
produkcji elementów betonowych
ogrodzeń. 605948883,60-594-88-83,
Słupsk

Wójt Gminy Szczecinek
informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy
Szczecinek, przy ul. Pilskiej 3,
zostały wywieszone na okres
21 dni wykazy nieruchomości
przeznaczonych do oddania
w dzierżawę i najem.

REKLAMA

008722471
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (lei. 94/312-29-51) ogłasza, że dnia
7.12.2018 r. o godz. 12.30 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie, mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A,
odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
składającej się z prawa własności niezabudowanej działki gruntu nr 245, położonej w miejscowości Lulewice,
gm. Białogard, o pow. 2000 ml Działka gruntu nr 245 w kształcie regularnym - zbliżonym do prostokąta, zlokalizowana
jest na terenie płaskim. Przy działce w drodze publicznej przebiegają media: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW K01 B/00033952/3.
Suma oszacowania wynosi 40 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 6.12.2018 r. w kancelarii Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E, 78-200 Białogard, złożyć rękojmię
w wysokości 1 /10 sumy oszacowania, tj. 4 000.00 zł w gotówce.

PRZYJMĘ tynkarzy do pracy
w Niemczech, do lat 40+prawo jazdy,
tel.694379237, tel.+491737654539

CYKLINIARSKIE bezpył. 889-634-534

STSUROWE, mai.elewacji 503135643

CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367

TERMOGAZ sp. z.o.o. zatrudni
operatora minikoparki oraz
pracowników do budowy sieci
i przyłączy gazowych. Wysokie
wynagrodzenie, możliwość zdobycia
uprawnień.Tel.609 505 642

CYKLINOWANIE bezpyłowe
884912222

WORK CENTRE (KRAZ
7098) - Praca w Holandii (od
zaraz)! Telefon: 77/441-06-54,
533-155-868,739-230-594,
533-966-678,533-111-037, www.
workcentrexonLpl

Zdrowie

CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147

CYKLINOWANIE parkietu, układanie,
szczotkowanie, bejcowanie,
olejowanie, woskowanie, deski
dębowe lite idwuwarstwowe.
facebook/Pardet 696727338
CYKLINOWANIE, 888-151-889
DACHY- dekarstwo 94/3412184
KAFELKI, gładzie, 575-417-248.
MALOWANIE, remonty 798-994-839.
REMONTY mieszkań.S-k,535471568
STANY surowe 94/3412184
SUCHE zabudowy 94/3412184

GINEKOLOGIA
12/24 A - Z Ginekolog 501-385-552
515417467GINEKOLOG -farmakologia
A-Z GINEKOLOG, 790-80-35-37
NEUROLOGIA
SPEC. Neurolog. NFZ. Bez kolejek.
Codziennie. Koszalin, 605-284-364.

USŁUGI glazur., łazienki 696498391
INSTALACYJNE
C.O. hydraul. wod.kan. 515-708-887
GAZOWE -urządzenia, naprawa/
wymiana 606-579-846 GK
HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.
HYDRAULIK solidnie 509-765-180. GK

STOMATOLOGIA
STOMATOLOGIA specjalistyczna:
dzieci i dorośli, anestezjolog,
protetyka. K-lin, Małopolska 1"B", tel.
94/343-84-68. Również w soboty.
INNE SPECJALIZACJE

HYDRAULIKA 24h, inne, 798-618-871.
PORZĄDKOWE
SPRZĄTANIE strychów, garaży
piwnic, wywóz starych mebli oraz
gruzu w big bagach, 607-703-135.

ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762
ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.

WSZYWKI ALKOHOLOWE ESPERAL
www.nasz-gabinet.pl +48 519 775 225

DETEKTYW-KOSZALIN.PL 602601166

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

ALKOHOLIZM- leczenie, zastrzyki,
Esperal tel: 601-968-537

Usługi

ZWIERZĘTA HODOWLANE

AGD RTV FOTO
59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma
NAPRAWA RTV wszystkie typy,
bezpłatny dojazd, anteny, 94/3457461
PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878
PRALKI, urządzenia elektr.,
gastronomiczne. Chłodnictwo.
507-380-118.
BUDOWLANO-REMONTOWE
BALUSTRADY bramy 602 825 699.

HERZOG

AfiOMCJ* prany

(certyfikat nr 5950)

poszukuje do pracy w Niemczech:

mBA-amm.

amm svjvazi.

S?ft*ac2» 3BUB2*. ST9URZY

imimmaw mmncmm
[ Mile widziana podstawowa znajomość j. niemie
lub angielskiego oraz prawo jazdy kat. B.

|Kontakt: filia Koszalin ul. Adama Asnyka i

cir 9 fterzoe.cctn.8i
REKLAMA

Rolnicze
KURKI odchowane, kaczki, gęsi,
indyki, perliczki, przepiórki. Dowóz.
600 539 790
PROSIAKI 517 602 480
SKUP bydła w każdej kondycji
GOTÓWKA z vat. tel 791-248-252,
665-804-060.
SKUP cieląt i bydła opasowego tel
608368694

Towarzyskie
ADA Słupsk, 513-751-832.
AKTYWNA dojrzała. 507-719-333. GK
AMANDA Koszalin tel. 881-617-579.
ATRAKCYJNA dojrzała, 661177611.
DOJRZAŁA 40-Stka Słupsk 500362030
FAJNA blondynka Koszalin 516603622
KOSZALIN, 531-600-712.
WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.
ŻANETA 461,693-771-552 Koszalin
008722097

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 94 312 29 51) ogłasza,
że dnia 7.12.2018 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie, mającego siedzibę przy
ul. Lipowej 1 A, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z lokalu mieszkalnego
oraz udziału wynoszącego 121/10000 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze
geodezyjnym 440/2 o powierzchni 5880 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 50,87 m2.
Program funkcjonalny lokalu obejmuję następujące pomieszczenia: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, w.c.
i przedpokój. Do lokalu przynależy piwnica numer 10 o powierzchni 3,50 m2. Nieruchomość położona jest
w Świdwinie przy ul. Wojska Polskiego nr 21/10. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW
K02B/00024060/4.
Suma oszacowania wynosi 102 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
76 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 6.12.2018 r. w kancelarii
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E,
78-200 Białogard, złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 200,00 zl w gotówce.

Głos Dziennik Pomorza

Wtorek, 13.11.2018

Autobiograficzna opowieść
o życiu, przyjaźni i radości
Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

Stupsk
W sobotę w teatrze Rondo
premierowo zobaczyć będzie
można spektakl Teatru Tańca
Enza „Tulipany na betonie".

„Tulipany na betonie" to naj
nowsze przedstawienieTeatru
Tańca Enza.
- Tospektakl okobietach, bo
tańczą w nim kobiety - mówi
Gabriela Keller-Janus, reżyser
ka przedstawienia,ale również
choreografka i autorka sceno
grafii. - Są tu również wątki au
tobiograficzne. Przedstawiamy

w nich zdarzenia, które wyda
rzyły się w moim życiu. Te do
bre, ważne, przełomowe, opo
wiemy też o miłościach i przy
jaźniach.
Jak zapewnia, będzie to
opowieść optymistyczna.
- Podczas podróży, jakie od
byłyśmy z teatrem po Europie
i świecie, zobaczyłyśmy, że
w wielu krajach ludzie mają zu
pełnie inną mentalnośćniż Po
lacy - mówi Gabriela KellerJanus. - Wiele spraw bierzemy
zbyt serio, za bardzo się nimi
przejmujemy. To również po
każemy wtym spektaklu. Mam
jednak nadzieję, że widzowie
zobaczą również drugie, nieco
poważniejsze dno.
Początek spektaklu w tea
trze Rondo w sobotę o godz.
19.05, bilety:25 i 20 zł. ©®

INFORMATOR
KINA

Słupsk

ków,jak thrash, heavy,power.
Wejściówki,15.10 zł. (DMK)

\

Muzyczny Motor

Na dwa koncerty będziesię
można wybrać w sobotę ogodz.
20 do MotorRock Pubu. Zagra
tam Rockasta - zespół założony
w 2011roku przez Przemysława
Nowaka, szczecińskiegoakordeo
nistę isaksofonistę. Muzyka
Rockasty przedstawia niestandar
dowe imato spotykanepołącze
nie akordeonu zmuzyką
hardrockową i metalową,gdzie
instrumentem wiodącymjest
akordeon. Zagra również kosza
liński zespół Othis.Ich muzykę
można określić jakometal, alesły
chać też wpływy takichgatun

Słupsk

Bębniai
Bębniarski czwartek

W czwartek ogodz. 20.15 w klubie
Dom Ówka odbędą się warsztaty
bębniarskie. To zajęcia zarówno
dla początkujących,jak i dla zaa
wansowanych bębniarzy. W pro
gramie nauka prostychrytmów,
wydobywania dźwięków oraz
pełna improwizacja. Wejściówki:
10 zł. (DMK)

Dubowy piątek

Producent, instrumentalistai wo
kalista z Włoch - Pablo Raster - za
gra w piątek ogodz. 21w Dom

MEBESKAUMA
7UCZUĆ, godz.15.25,19.15.21.50;

Bohemian rtiapsody. godz.11.45,14.35,1730,

20.20;
Haltoweengodz. 21.55;
Wer.godz. 12.30,18,20.50;
PlanetaSingy2fgodz. 12.10,13.20,14.45,15.55,
17.20,18.30,20,21.05;
Serce niesłiga.godz.19.50;
Dziadek doorzechówicztery królestwa,2D
dubbinggodz. 11,13.15,17,2Dnapisy godz.10.10;
Hotel Transylwania3, godz.10.11.05,12.25,
15.30;
Klaksonispólka.godz.10.05.14.40.17.45

Wtorek 13.11.2018

Siła wiatru (Bft)
Kierunek wiatru

Ówce. Jego występy tomie
szanka miksowanych na żywo,
pełnych energii,elektronicznych
bitów, wzbogaconychdubowymi
syrenami, efektamii filtrami. Ba
sowa, taneczna, współczesna
muzyka stworzona i wyproduko
wana pod dubowesound sy
stemy. Wejściówki: 10 zł. (DMK)

Słupsk

Urodziny Herbaciarni

Herbaciarnia w Spichlerzu
Richtera świętuje 20-lecieistnie
nia. Z tejokazji w niedzielęo godz.
16 odbędziesię jubileuszowe
spotkanie. Jarosław Rawski,po
mysłodawca Herbaciarni, w ro
zmowie z DanielemOdiją opowie
o początkachtego miejsca. Wy

stąpią również: Paulina Łaga,ab
solwentka IIstopnia Państwowej
Szkoły Muzycznej w Słupsku,oraz
Patrycja Baczyńska (wokal) iMag
dalena Czerwonka (puzon), ab
solwentki Akademii Pomorskiej
w Słupsku. Wstęp wolny, (DMK)

Słupsk

Festiwal dmuchańców

Festiwal Dmuchańców odbędzie
się w hali Gryfia. W programie
od godz.11 m.in.:megadmuchańce, zjeżdżalnie,plac zabaw,prze
ciągany byk rodeo, megapiłkarze,
dmuchany megadart, zapadnia,
szczudlarz, baloniarz,konkursy
izabawy dla dzieci,atrakcje na
scenie oraz maratonzumby.
Wejściówki: 25 zł. (DMK)

SW

Pogoda dla Polski
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Straż Grama598485997;

Mała czarownica,godz.16;
Planeta SingB2,godz. 18,20.15

Pogotowie Ciepłownicze993;

Lębork

Pogotowie WoAw-Kanafcacyjne994;

• - zamieć śnieżna * opad gradu \ kierunek i prędkość wiatru

grubość pokrywy śnieżnej

ciśnienie i tendencja
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KULTURA
Nowy Teatr, ul.Lutosławskiego 1, tel.59 84670

06;
Lębork: PKS 598621972; MZK598621451;
Bytów: PKS598222238;
Człuchów: PKS59 8342213;
Miastko: PKS59 8572149.

00;
Filharmonia Sinfonia Baltica.ul. Jana Pawła113,
tel.59 8423839;
Teatr Tęcza.ul. Waryńskiego 2,tel. 59842 39 35;
Teatr Rondo,ul. Niedziałkowskiego5a, tel.59
8426349,

DYŻURY APTEK

Słupski Ośrodek Kultury,ul. BraciGierymskich 1,
tel. 59 8456441;

Słupsk

Emcek, al.3 Maja 22. tel.598431130; Miejska

Dom Leków,ul. Tuwima4, tel.598424957

Biblioteka Publiczna, ul.Grodzka 3, tel.59 840

Ustka

5838.

Remedium, ul.Wyszyńskiego Ib,tel. 59 81469
69

USŁUGI
POGRZEBOWE

Bytów
Centrum Zdrowia, ul.ks. Bernarda Sychty3. tel.
598226645

Kalla, ul.Armii Krajowej15. tel.59842 8196,601
928600 - całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa. Zieleńtel. (24h/dobę)telefon 502525005
lub598411315. ul.Kaszubska 3 A. Windaibalda
chim przy grobie;Hades, ul.Kopernika 15,
całodobowo: teł.59842 9891,601663796.
Winda ibaldachim przy grobie.Hermes, ul.
Obrońców Wybrzeża 1,(całodobowo), tel.59

Centrum Zdrowia, ul.Szczecińska 13. tel.59 834

8428495,604434441. Winda ibaldachim

3142

przy grobie.

PORADNICTWO
Biuro Porad Obywatelskich- ul.Niedziałkow
skiego 6, czynne:poniedziałek.-czwartek
wgodz. 10-14;

*0 cm
:fcO cm

mmm CfifS
Gdańsk
Kraków
Lublin
Olsztyn
Poznań
Toruń
Wrocław
Warszawa
Karpacz
Ustrzyki Dolne
Zakopane

1Cf
15°
14°
11°
13°
12°
14°
14°
13°
14°
14°

^CO cm

Słupsk:

Bliżej Prawa - bezpłatneporady prawne ioby

Wojewódzki Szpital Specjalistycznyim. Janu
sza Korczaka, ul.Hubakzyków 1. informacjate
lefoniczna 598460100;

718.719) czynne: poniedz.-środa godz.8-16,

Ustka:

poniedziałek - piątek wgodz. 16-20;

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,ul. Mickie

Alkoholowy telefon zaufania Krokus - czynny

12° 4$* i wicza 12 tel.598146968; Poradnia Zdrowia
8 °
P0Z. ul.Kopernika 18,tel. 59 8146011;Pogoto
IP
wie Ratunkowe -598147009;
9 0
10° <Bf i
Lębork:
9 °
9 °
Szpitalny Oddział Ratunkowy59 86330 00;
]
Szpital, ul. Węgrzynowicza13.59 86352 02;
11°
11
9 0 <0? | Bytów:
Szpital, ul.Lęborska 13, tel.59822 85 00;Dział
9°
Pomocy Doraźnej Miastko,tel. 5985709 00;
8 °
6 0 4SP i Człuchów:
5983453 09.

V

61697696498;Bytów 598222S 69;

Słupsk: PKP 118 000;2219436; PKS5984242
56; dyżurny ruchu59 8437110;MZK59 848 93

USŁUGI MEDYCZNE

mżawka
ciągły śnieg z deszczem

Straż Mejskaalarm986: Ustka 5981467

KOMUNIKACJA

Dr Max,ul.1Maja la,tel. 59726 0919

asm

mm

ciągły deszcz

Straż Wiejska986;598433217;

Pogotowie Energetyczne991;

Lębork

°

I

pogodnie

Pogotowie Ratunkowe999;

Ustka

Człuchów

Wtadystaw0w

Nad Pomorze dociera
H«S
wilgotne powietrze
°Ustka
Wejherowo
Lębork
znad Atlantyku. W
8
ciągu dnia będzie
UPSK
Darłowo
pochmurno i okresami:
Sławno
«Kaifuzy
GDAŃSK
20 km/h
pojawią się opady
8
Mielno _
HrUłfl
o
^KOSZALIN
deszczu. Temperatura
Kołobrzeg
Bytów
max do 10:11°C. Wiatr
o Rewal
Kościerzyna
8
EDMS
słaby z płd.-zach. W
fnsa
nocy zanikający de o 1Q°H
11 ma
Świnoujście
szcz. Jutro więcej
przejaśnień jeszcze
Połczyn-Zdrój
na wschodzie możliwy
Człuchów
/
deszcz. Temperatura
Drawsko
max do 12°C. Wiatr
15 km/h
Pomorskie
sz
©c,n033EI
umiarkowany z zach.
Do końca tygodnia już
Stargard 333^
MS
bez opadów i coraz 111 "MS
9°
12°
10°
10°
chłodniej, na weekend
^§3
możliwe przymrozki.

/

Pofiqa997;ul. Reymonta,tel.59848 0645;

Straż Pożarna998;

Wracam do Zdrowia,ul. Dworcowa3. tel.59 857
5155

1-2

2-3

Słupsk:

Winni, godz.18;
Befgman-rokzżyda,godz.20

„Tulipany na betonie" zobaczymy w sobotę w teatrze Rondo

Pogoda dla Pomorza

^

wRodzinie, tel. 59848 0111,801120 002;

Pogotowie Gazownicze992;

POGODA
Stan morza (Bft)

Ogólnpolskie Pogotowie dla OfiarPrzemocy

Urząd Cekiy-587740830;

Miastko

Krzysztof
Ścibor
Biuro Calvus_

WAŻNE

Słupsk

Kbksonispólla.godz.16;
Planeta Singi 2,godz.17.45,20

ZAPROSZENIA

15

Informator-kultura

watelskie. ul.Jana Pawła II(7 piętro, pok.
czwartekgodz.10-18,
Telefon zaufania Tama - 5984140 46, czynny:

17-22,598414605.
REKLAMA

007998622

XW^|TAXI CDih
1 f<. 598422 700 Fi

607 271717
NAi - E TAXIV
l
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Głos Dziennik Pomorza

Reklama

Wtorek, 13.11.2018
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Więcej możliwości
to teraz Santander Bank Polska
,

Bank Zachodni WBK
to teraz Santander Bank Polska

-

4^ Santander
bank jaki chcesz

Bank Zachodni WBK S.A. zmienił nazwę na Santander Bank Polska S.A. Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,
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PUKA NOŻNA. SŁUPSKA KLASA OKRĘGOWA

Rezerwowy załatwił trzy
punkty Słupi Kobylnica
Krzysztof Mekrasz
knysztof.nielau5z@polskipress.pl

W sobotnie popołudnie fawory
zowana Słupia Kobylnica mu
siała się bardzo solidnie napra
cować przez90 minut, żeby zainkasować komplet punktów
w meczu z dołującą w tym se
zonie Jantarią Pobłocie. Osta
tecznie kobylniczanie pokonali
pobłocianl:0, a trzy punkty za
łatwił Kewin Kamiński, który
wszedł dogry od początku dru
giej połowy. A jak przebiegała
rywalizacja w meczu słupskiej
klasy okręgowej? Obydwie
ekipy postawiły na ataki,ale za
wodnikom brakowało precyzji
w strzałach z bliska i dalszych
odległości. WI połowie częściej
w posiadaniu piłki byli goście.
Ich poczynania ofensywne były
groźniejsze. Po przerwie rów
nież gra była bardzo wyrów
nana, ale dynamiczniejsze ak
cje przeprowadzała Słupia.
Kobylnicia
zespół
dążył
za wszelką cenę do zdobycia
bramki i cel zrealizował. Z kolei
Jantaria próbowała jeszcze od

Mecz z udziałem piłkarzy Słupi (stroje czarne) i JantariiPobłocie było emocjonujące i trzymało mocno w
napięciu kibiców. Dla kobylnickiego zespołu było to siódme zwycięstwo w rundzie jesiennej tego sezonu

mienić losy meczu, ale jej gra
czom zabrakło atutów strzele
ckich. Zawody piłkarskie do
brze prowadził sędzia główny
Krystian Lipski zeSłupska.
SŁUPIA
KOBYLNICA
JANTARIA POKOCIE 1:0

(0:0). Bramka: 1:0 Kewin Ka
miński (75).
Słupia: Wójcik, Wołczko, Graś,
Kunicki (57 Nitsche), Kosiński
(46 Kamiński), Waleszczyk,
Drapalski, Łukasz Lemańczyk,
Borowiński, Hostyńsła, Setny.

Jantaria: Klanczkowski, To
masz Klamerus, Władysław
Klamerus, Okrój,Roder, Mate
usz Klawikowski, Adrian
Mięlewczyk, Karol Wolski,Kry
stian Stencel, Radosław Powi
deł, Marcin Klawikowski.

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ZAPLECZA PŁYWACKIEGO W LĘBORKU
W-

Adrianna Pakieła należy do utalentowanych pływaczek z Lęborka
PŁYWANIE. W Lęborku swoją
formę sprawdziło443 mło
dych zawodników i zawodni
czek z dziewiętnastu klubów.

Rafa w Lęborku gościła uczest
ników ogólnopolskich zawo
dów pływackich dzieci i mło
dzieży Meyn. Wśród rywalizu
jących byli przedstawicieleEl
bląga, Gdańska, Ustki, Gdyni,
Chojnic, Rumi,Sopotu, Kartuz,
Kwidzyna, Władysławowa,
Słupska, Starogardu Gdań
skiego i Lęborka. Zmagania
były w siedmiu kategoriach
wiekowych. Wysokieumiejęt
ności potwierdzili lęborczanie,
którzy reprezentowali UKS 1
Solex. Podopieczni trenerów
Mirosława Abrahama, Miro
sława Dyndo i Dariusza
Gromulskiego zdobyli 20 me
dali (7 złotych, 7srebrnych i 6
brązowych). Złote krążki zdo
byli: Adrianna Pakieła (50 m

stylem dowolnym - 33,80 s rocznik2007), Michalina Kulik
(50 m stylem klasycznym42,76 s -2007), Weronika Klejna
(100 m stylem klasycznym 1.19,24 min - 2005), Olimpia
Gromulska (50 m stylem mo
tylkowym - 30,93 s- 2004), Ag
nieszka Kurek (100 m stylem
klasycznym -1.18,67 min i 100
m stylem zmiennym -1.13,54
min - 2003). Srebrne medale
wywalczyli: A.Pakieła (100 m
zmiennym), Hanna Walkusz
(50 m motylkowym i 100 m
grzbietowym), W.Klejna (50m
motylkowym), NataliaLewan
dowska (100 m klasycznym),
Kacper Gliński(100 m kląsyczAym), Igor Kubisiak (100 m
zmiennym). Brązowe medale
zdobyli: M. Kulik (ioo m
zmiennym), Aleksandra
Gliszczyńska (50 m motylko
wym), K. Gliński(50 mmotyl
kowym), Natalia Złoch(100 m

15-letnia lęborczanka Agnieszka Kurek w wodzie czuje się jak ryba
grzbietowym), O. Gromulska
(100 m dowolnym), Simona
Trybułowska (100 m zmien
nym).
- Zadowolony jestem ze spraw
nie przeprowadzonych zawo
dów i występu lęborskich pły
waków. Większość zawodni
ków i zawodniczek poprawiła
własne rekordy życiowe -sko
mentował Dariusz Gromulski,
lęborski szkoleniowiec.
Powody do satysfakcji mieli
trenerzy Skalara Słupsk Maciej
Kowalewski
i
Dariusz
Grondziewski. Słupszczanie
pływali szybko. Ich dorobek to
20 medali (9 złotych, 7 sreb
rnych, 4 brązowe). Złoto zdo
byli: WiktoriaPalicka (50 msty
lem motylk. - 32,38 s i 100 m
grzbiet. -1.07,67 min - rocznik
2005), Kacper Maksajda(100 m
klas. -1.16,01 min-2006), Alek
sander Janczylik (100 m klas. 1.15,31 min - 2004), Adam'

Olejnik (100 m klas. -1.08,59
min i 100 m zmienn. -1.03,63
min - 2003),Dawid Plaga (100
m zmień. -1.09,10 min - 2005),
Amelia Drużba (100 m dow. 1.03,23 min - 2004), Michał
Grzecza (100 m dow. - 57,01 s 2004). Srebro wywalczyli:
Paulina Mazurek (50 m dow. i
50 m grzbiet.),K. Maksajda(50
m motylk.), M. Grzecza (50 m
motylk.), D. Plaga (100 m
grzbiet.), Karolina Suchańska
(100 m zmienn.), Gracjan
Krumplewski (100 m dow.).
Brąz zdobyli:Hubert Łapko(50
m grzbiet.), A. Drużba (50 m
motylk.), G.Krumplewski (100
m grzbiet.), K. Suchańska(100
m grzbiet.). W Lęborku debiu
towali pływacy AQUA Ustka.
Srebrny
medal
zdobył
ustczanin Wiktor Syldatk na50
m stylem motylkowym -28,97
s
w
roczniku
2003.
Krzysztof Niefcrasz

9 GOLI ARTURA RZEPIŃSKIEGO
PIŁKA NOŻNA - SŁUPSKA
KLASA OKRĘGOWA.
Lipniczanka Lipnica u siebie
rozstrzelała aż 14:0
przechlewski zespół Prime
Food Brda. Aż 9 bramek zdo
był Artur Rzepiński.

LIPNICZANKA LIPNICA PRIME
FOOD
BRDA
PRZECHLEWO 14:0 (6:0).
Bramki:1:0 Artur Rzepiński (8),
2:0 Bartosz Wnuk-Lipiński (10),
3:0 Tomasz Piechowski (14), 4:0
Rzepiński (20), 5:0 Rzepiński
(32), 6:0 Artur Wojach (rzut
wolny -40), 7:0 Rzepiński (48),
8:0 Rzepiński (rzut Kamy - 51),
9:0 Rzepińsld (54), 10:0
Rzepiński (60),11:0 Wojach(68),
12:0 Rzepiński (70),13:0 Fabian
Górski (83),14:0 Rzepiński (89).
Lipniczanka: Oleszkiewicz, Ce
zary Pupka-Iipiński,Szmidke,
Pranczk, Wójcik(63 Chylewski),
Cybula, Bartosz Wnuk-Lipiński
(74 Wielewski), Piechowski (69
Fabian Górski), Wojach,Szada
Borzyszkowski (85 MrozekGliszczyński), Rzepiński.Prime
Food Brda: Gwóźdź, Modrze
jewski, Sylwester ŻmudaTrzebiatowski,
Orłowski,
Paduch, Lemańczyk, Kowcun,
Czernyk, Kacper Ginter, Adrian
Ginter, Śliwicki.
KAROL MELAREX PĘPLINO STAL JEZIERZYCE 2:1 (0:0).
Bramki: 0:1Łukasz Skierka (57),
1:1 Patryk Blank (rzut wolny 70), 2:1 Blank (86). Karol
Milarex:
Marcin
Petrus,
Bewersdorff, Kostka, Karol
Petrus,
Mazowiecki,
Daszkiewicz (46 Blank),
Łochowski, Kostuch, Gołąb (63
Grzybowski), Gołaszewski,
Gruszka (57 Kiełczykowski).
Stal:Kaliszewski, Czaiński,Biel,
Łukasz Pakuła,Skórcz (85 An
drzej Pakuła), Sadura, Perlański,
Bentkowski, Werenc (82
Rozgowski),
Perkowski,
Skierka.
SOKÓŁ WYCZECHY - SPARTA
SYCEWICE 6:2(2:1). Bramki: 0:1
Rafał Bobrowski (8), 1:1 Maciej
Jaroszyński (24), 2:1 Kajetan
Pogorzelski (38), 2:2 Szymon
Schulz (50),3:2 KarolDołgowski
(68), 4:2 Karol Borek (79), 5:2
Ariel Sobczak (87), 6:2 Maciej
Jaroszyński (90). Sokół: Kiejzik,
Piłat, Littwin, Haziak, Wojcie
chowski,
Pogorzelski,
Terechów, Borek (86Sobiegraj),
Karol Dołgowski, Sobczak,
Jaroszyński. Sparta: Ziniewicz,
Schulz, Bobrowski, Han,
Cudziło, Giersz, Szymon My
tych, Mordal (70 Libigocki),
Budziński, Dąbrowski, Rado
sław Terefenko.
CHROBRY CHARBROWO - ZA
WISZA BORZYTUCHOM 2:1
(Łi).Bramki:1:0 Tomasz Berliń
ski (27), l:l Filip Zblewski (45),
2:1Dominik Stencel (90).Chro
bry: Mayer, Czupryniak,
Butowski, Kierznikiewicz, Ber
liński, Kruszyński (40 Dominik
Stencel), WojciechKrzyżanow
ski (30 Paweł Mielewczyk),
Pawlik,
Karol
Kiełtyka,

Kalamaszek (46 Dariusz
Wroński), Sebastian Wiśniew
ski.
Zawisza: Stoltman,
Gierdalski (70 Krzysztof
Petryszyn),
Kuszlewicz,
Rachwał, Dariusz Syldatk,
Bartłomiejczuk, Świderski (78
Lublewski), Mateusz Zblewski,
Nogieć, Wajs,Filip Zblewski(82
Cesak).
MKS DEBRZNO - MYŚLIWIEC
TUCHOMIE 2:1 (1:0). Bramki:
1:0 Mariusz Góra (21), 1:1 Kry
stian Barra (80), 2:1 Sebastian
Stalka (90+2).MKS: Słonka, Woj
ciech Taras, Mucha, Lisewski,
Borucki (88 Karnowski), Filip
Malmon (63Lica), Góra(80 Ma
rzec), Władyczak,Pacholik, Szy
mon Malmon, Stalka. Myśli
wiec: Łukasz Michańczyk,
Demko, Sobisz, ChamierCiemiński,
Reschka
(52
Kajetowski), Wałdoch, Domi
nik Michańczyk, Szymon,
Żmuda-Trzebiatowski, Zinko
(46 Ryngwelski -90+3 Pawłow
ski), Penkowski, Barra.
BŁĘKITNI GŁÓWCZYCE PIAST CZŁUCHÓW 1:3 (1:3).
Bramki: 0:1Andriy Badyan(rzut
karny - 8), 1:1 Przemysław
Romowski (20), 1:2 Dominik
Gołuński (38),1:3 KarolLubiński
(44). Błękitni: Paweł Mydło,Ko
chanowski, Dawid Mydło,
Subocz (46 Chustak), Adrian
Łyszyk, Grzeszkowiak (56 To
masz
Iwanicki),
Marek
Skibiński, Piekarz,Romowski,
Makowiecki, Majcher (46
Szamal). Piast: Paciorek, Łukasz
Bednarek
(73
Woźniak),
Badyan, Maślanyk, Kamil
Kałdowski, Ignacy Nawrocki,
Zachajczuk (81Kluk), Urbaniak,
Lubiński, Łukasz Czarnowski
Gołuński.
LEŚNIK CEWICE - START
MIASTKO 2:2 (0:1). Bramki: 0:1
Rafał Żukowski (40), 1:1 Rafał
Ruła (48), 2:1 Patryk Szarkiel
(52), 2:2 Paweł Koniuszek (rzut
wolny - 75). Leśnik: Rafał
Łapigrowski, Janusz Formela
(46 Czajkowski), Sulkowski,
Adam Zieliński,Szarkiel (81Da
niel Zieliński), Bulczak, Urban,
Ruła, Florek,Szymikowski (78
Piotr Zieliński), Wiesław Kwiat
kowski (84 Waczkowski).Start:
Przeplasko,
Czerwiński,
Pufelski, Kapica, Świąder,
Borowicz, Trzeciński (64 Jakub
Kwiatkowski), Oskar Wiśniew
ski, RafałŻukowski,Koniuszek,
Kłonczyński (74 Lewandowski).
1.Lipniczanka Lipnica

14 37

2.Start Miastko

14 36

63 -11
38-8

3.Sparta Sycewice

14 28

39-25

4.Piast Człuchów

14 27

43-28

5.Karol Miiarex Pęplino

14 22

30-26

6.Słupia Kobylnica

14

21

23-21

7.ChrobryCharbrowo

14 20

24-27

8.SokółWyczechy

14 19

25-32

9.MK5 Debrzno

14 18

39-44

lO.Myśiiwiec Tuchomie

14

17

24-24

UZawisza Borzytuchom

14 16

26-32

12.Stal Jezierzyce

14 16

21-35

B.Brda Przechlewo

14 15

20-48

14Jantaria Pobłocie

14 12

23-29

15.Błękitni Główczyce

14 12

21-33

16.Leśnik Cewice

14

6

14-50

KRZYSZTOF NIEKRA5Z
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Na Zielonej uczcili lOO-lecie Polski.
Bramkarz GKS pokonany pięć razy
PIŁKA NOŻNA-IV LIGA Porażka Pogoni Lębork w Ustce spowodowała spadek tego zespołu na ostatnie miejsce

Gryf Słupsk

4(1)

GKS Kolbudy

10)

Bramki:
MŁukasz Stasiak (21)
tl Paweł Żuk (27)
2:1 FabianSłowiński (48-kamy)
3:1Łukasz Stasiak (51)
4:1 Damian Mikołajczyk(88)
Gryf: Dybowski -D.Więckowski. Piechowski ,
Szalek. Amoah (61 W.Bamik),K.Bednarczyk,
Piekarski, Wandzio (77Szmytkiewicz), Zieliński
(73 Kopciński), Słowiński(77 D.Mikołajczyk),
Stasiak.
Kofeudy: Szuciło - Merchel (85Cjsewski),
S.Frankowski, Stasiuk, Żuk , Wroński,Stani
sławski, Pastuszka, ŁDziengielewicz(65
Dubanowski), P.Piotrowski (75 Małkowski),
M.Frankowski.
JarosławStenceł
iaroslow.5tencel@polskapres5.pl

Przed rozpoczęciem gry piłka
rze obu drużyn wraz z kibicami
odśpiewali hymn narodowy.
Zawodnicy Gryfa w koszulkach
stylizowanych na przedwo
jenne wyszli na murawę trzy
mając także baner z hasłem
„Gramy dlaKasi", która jest bli
sko związana z klubem i od nie
dawna zmaga się z chorobą no
wotworową.
W grze Gryfa przez pierw
szy kwadrans brakowało ostat
niego podania i strzałów. Do-

Fabian Słowiński strzelił jedną

z bramek dla drużyny Gryfa

środkowań próbowali Amoah
i Bednarczyk, jednak piłka pa
dała łupem rosłych obrońców
gości. W18.minucie meczu go
spodarze odebralipiłkę naswo
jej połowiei dwoma podaniami
wyszli dokontrataku. Piekarski
zagrał piłkę na lewą stronę
do Bednarczyka,a ten wrzucił
ją w pole karne do wbiegają
cego Łukasza Stasiaka. Napast
nik Gryfamimo asystyobrońcy
uderzył z powietrza i umieścił
piłkę pod samą poprzeczką.
Po wznowieniu gry ponownie
słupszczanie przejęli inicja
tywę, a goście próbowali gry
z kontry. Ich starania przynio
sły efekt w 27. minucie. Naj

pierw długa piłka zagrana
na prawą stronę a następnie
przerzut w pole karne, który
minął obrońców Gryfa i trafił
do kapitanaGKS-u Pawła Żuka.
Ten uderzył z półwoleja tuż
przy dalszym słupku.
Druga połowa zaczęła się
od zdecydowanego ataku
Gryfa. W efekcie podcięty
na skraju pola karnego został
Oskar Zieliński,a sędzia główny
Marcin Skwiot nie miał wątpli
wości i podyktowałrzut kamy.
Pewnym egzekutorem „jede
nastki" okazał się Fabian
Słowiński. Gryf po zdobyciu
drugiego gola zaczął graćpew
niej i z większym luzem. Goście

także dobrze uzupełniał się
w obronie z Dawidem
Więckowskim, tymbardziej że
mieli przeciwko sobie dobrze
dysponowanego w niedzielę
Mateusza
Frankowskiego.
W środku pola dwójka Piekar
ski - Wańdzio niemal przez cały
mecz dyktowała warunki gry.
Gdy wszyscy już spodziewali
się, żemecz zakończy się wyni
kiem 3:1kolejny błąd indywi
dualny zawodnika z Kolbud
pozwolił
przejąć
piłkę
Damianowi Mikołajczykowi.
Napastnik Gryfa miał duży za
V >--<*G pas sił, wyprzedził obrońcę
3 i strzałem z ok. 16 metrów
na dalszy słupek podwyższył
na 4:1.
W Ustce ze strony gospoda
natomiast popełniali kolejne rzy największezagrożenie spra
błędy. Ich efekt zobaczyliśmy wiali ofensywni gracze Karol
już w 51. minucie gdy środ Czubak i strzelec dwóch bra
kowy obrońca GKS poślizgnął mek, napastnik Kamil Wójcik.
się z piłką. Na taki błąd tylko To właśnie ten drugi zawodnik
czyhał Stasiak, który momen w 40.minucie otworzył wynik
talnie dopadł do piłki, wbiegł spotkania lobującLabudę z ko
w pole karne dobrze zastawił złującej piłki rzuconej z autu.
się od obrońcy i strzałem Kilka minut później było już
po ziemi nie dałszans bramka 2:0. Mimo, że Wójcik miał
rzowi gości. Po ustaleniu wy przy sobietrzech obrońcówPo
niku na3:1 obaj trenerzy zaczęli goni zdołał oddać celny strzał
dokonywać zmian w składzie. z ok.16 metrów i ustalić wynik
Obraz gry jednak nie uległ meczu.
zmianie. Gryf często atakował
skrzydłami. Dobry mecz zagrał JANTAR USTKA-P0G0ŃLĘB0RK2K)
Kacper Bednarczyk, który (2:0)
ciężko pracował na lewej Bramki:1:0 Kamil Wójcik (38),2:0 Kamil Wój
flance. Nie tylko atakował, ale cik (44)

NIEPOKONANY WICEUDER BYŁ ZBYT SILNY DLA CZARNYCH
KOSZYKÓWKA -1LIGA.
Czwartej kolejnej porażki do
znali koszykarze Czarnych
Słupsk. Na pocieszenie,lepszy
był niepokonany wicelider.
JarosławStenceł
iaroslawstencel@polskapress.pl

Słupszczanie świetnie rozpo
częli spotkanie.Po trójceŁuka
sza Seweryna prowadzili 7:2.
Później jeszcze trafił Mantas
Cesnauskis. Sześciopunktowa
przewaga jednak stopniowo
topniała, by ponownie wzros
nąć do ośmiu punktów
po trójce Cesnauskisa (19:11).
Był to bardzo dobry okres gry
słupskich zawodników. Tuż
przed końcem pierwszej części
goście zbliżyli się na l punkt, ale
znów
celnie
trafiali
Wyszkowski i Długosz. W dru
giej częściCzarni prowadzili na
wet 43:33- Zacięli się jednak,
i na początku trzeciej części
goście prowadzili 47:46, a po
tem 49:58oraz 55:66. W czwar

Czarni Słupsk również uczcili 100-lecie odzyskania niepodległości
tej goście wygrywali już 78:64.
Czarni starali się zmniejszać
stopniowo stratę, ale zdołali ją
umniejszyć tylko do pięciu
punktów (84:89) na 24 s.
przed końcem spotkania.

CZARNI SŁUPSK - RAWLPLUGSOKÓŁ
ŁAŃCUT 86:94(28:25,16:18,1825,
24:26)
CzamŁ Kordalski 10.Sprengel 0, Seweryn 5
(1x3),Długosz 13,Wyszkowski16(1).Cechniak
15, Cesnauskis 18(2), Rypiński 0,Pełka 90).

Astoria-. Zaguła 5, Kulikowski12, Zywert 14,
Karolak 22 (4),Małgorzaciak 14(3), Klima 9,
Sewioł 14 (1),Pruefer 0, Fiszer4 (1).
Pozostałe wyniki: Biofarm Basket Poznań FutureNet Śląsk Wrocław70:79, AZS AGH Kra
ków - SKK Siedlce 94:72, KS Księżak Syntex Ło
wią - Jamalex Polonia 1912 Leszno
97:80, Górnik Trans.eu Wałbrzych - GKS Tychy
73:65, Elektrobud-lnvestment ZB Pruszków Energa Kotwica Kołobrzeg 80:74, Pogoń
Prudnik - Polfarmex Kutno 89:66, Enea Astoria
Bydgoszcz - WKK Wrocław 62:76. ©®
I.FutureNet Śląsk Wrocław 19 10 911-780
2.Rawlplug Sokół Łańcut 16 8 726 - 624
3.WKK Wrocław
16 9 753 - 674
4.Jamalex Polonia Leszno 15 9 723-655
5.GKS Tychy
14 9 737-722
6.Enea Astoria Bydgoszcz 14 9 697-685
7.Polfarmex Kutno
14 9 685-689
8.Górnik Trans.eu Wałbrzych14 9 636-656
9.AZS AGH Kraków
13 9 749-743
lO.Pogoń Prudnik
13 9 740-769
HEIektrobud ZB Pruszków 13 9 591-632
12.STK Czarni Słupsk 12 9 730-744
B.Biofarm Basket Poznań 11 9 652-718
14.SKK Siedlce
11 9 709-792
15.KS Księżak Syntex Łowicz11 9 693-782
16.Energa Kotwica KołobrzeglO 9 695-762
W tabeli: punkty mecze, małe punkty

Jantar: Wilhelm - Zborowski, Żebrowski,
Szwakiel(82Brzostowicz),Kaszuba .K.Da
wid, B.Oleszczuk, Nałęcz, Miecznikowski(65
Wasiuk), Czubak (88 Brzozowski), K.Wójcik.
Pogoń:Labuda -Kliński, Szymański, Musuła,
Stankiewicz, Atanacković, Iwański, Miotk(75
Bigus), Kochanek, Węgliński (55 Michor),
Miszkiewicz.
ANIOŁY GARGEGORZE- KASZUBIA
KOŚCIERZYNA 1:0 (0:0)
Bramka:1:0 Mariusz Karpiński (63)
Anoły. Wojtowicz - Trawiński,B.Tomasie
wicz , Drzazgowski,t.tapigrowski ,
Smolarek (46 FJomasiewicz), Sidor (84
Fudala), M.Staszczuk,Karpiński (90 D.Górski),
Słumiński. Pozostałe wyniki: AriaII Gdynia GKS Kowale 3:0, Wikęd Luzino -Orion Rumia
4-3, Powiśle Dzierzgoń - StołemGniewino 1:1,
Grom Nowy Staw - Wda Lipusz7:1,Gedania
Gdańsk-Lechia II Gdańsk 13, JaguarGdańskGKS Przodkowo 1:6. Pauza: BytoviaII. ©®
I.Gryf Słupsk
16 40
42 -17
2.Grom Nowy Staw
16 36
49-16
3.Stolem Gniewino
52-24
17 34
38-16
4.GKS Przodkowo
16 32
5.Wikęd Luzino
16 31
27-19
35-20
6.Lechia II Gdańsk
15 29
17 27
7.Wda Lipusz
33-32
16 25
8.Powiśle Dzierzgoń
30-26
16 23
9.Arka II Gdynia
39-29
16 21 28-43
lOJantar Ustka
16 18
n.GKS Kowale
23-24
16 18
12.Gedania Gdańsk
22-31
23-35
B.Kaszubia Kościerzyna 16 18
16 13
15-30
14Jaguar Gdańsk
15 13
21-37
IS.Orkan Rumia
15-38
16.Bytovia II Bytów 16 13
9-29
IZAnioły Garczegorze 16 12
16 11
23-41
18.GKS Kolbudy
16 10
13-30
19.Pogoń Lębork

BIEGALI DLA NIEPODLEGŁEJ
LEKKOATLETYKA. W Słup
skim Biegu Niepodległości
na dystansie 10km triumfo
wał Mateusz Witkowski (JW
12Z3). Uzyskał czas 32 minuty
i 23 sekundy.

Wyprzedził o 6 sekund Mariu
sza Czemiewskiego (Batalion
Ochrony BazyRedzikowo) oraz

o 37 sekund Ryszarda
Sokołowskiego (LKS Fenix
Słupsk). Wśród pań najlepsza
była
Magda
Witkiewicz
z Białogardu (38:52) przed Ka
tarzyną Merdą (MTS Hamer
Miastko - 40:32) oraz Renatą
Lietz (Totalnie Biegnięci 42:02). Startowało516 zawod
ników. JAROSŁAWSTENCa

Aż 516 biegaczy wzięło udział w słupskiej imprezie. Start

i meta znajdowały się przy Kościele Mariackim
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BOKS.Krzysztof Głowacki rodem z Wałcza tymczasowym mistrzem świata w wadze junior ciężkiej

Szpilka lepszy od Wacha
KrzysztofMaciejewski
sport@glo5.coni

Pochodzący z Wałcza Krzysztof
„Główka" Głowacki pokonał
podczas gali w Chicago Rosja
nina Maksima Własowa jedno
głośnie na punkty, zdobywając
tytuł tymczasowego mistrza
świata federacji WBO w wadze
junior ciężkiej. Po emocjonują
cym 12-rundowym pojedynku
sędziowie punktowali 118:109,
117:110 i115:112 -wszyscy nako
rzyść Głowackiego,którego bi
lans na zawodowym ringu to
obecnie 31-1,19 KO. Rosjaninle
gitymuje się bilansem 42-3, 15
KO. Walka była również ćwier
ćfinałem prestiżowegoturnieju
World BoxingSuper Series. Pół
finałowym
przeciwnikiem
Krzysztofa Głowackiegobędzie
Łotysz Mairis Breidis.
Tymczasem podczas sobot
niej gali w nowej hali w Gliwi
cach Ewa Piątkowska po raz
drugi obroniła pas mistrzyni
świata federacjiWBC w katego
rii superpółśredniej, wygrywa
jąc zdecydowanie jednogłośnie
na punkty(100:90,98:92,99:91)
z reprezentantką Szwajcarii
Omellą Domini.

W Gliwicach ARTUR SZPILKA
pokonał Mariusza Wacha
*
Mi

•ii

W walce wieczoru podczas
gliwickiej gali, nazywanej poje
dynkiem roku w polskim bok
sie, w konfrontacji dwóch na
szych byłych pretendentów
do tytułu mistrza świata w wa
dze ciężkiej ArturSzpilka poko
nał Mariusza Wacha stosun
kiem głosów2:1.
Pojedynek niezawiódł ocze
kiwań, był wyrównany,emocjo

nujący, z wieloma zwrotami sy
tuacji, a werdykt przyznający
zwycięstwo Szpilce 117:113,
113:116,115:114 duża część wi
dzów przyjęła gwizdami i ok
rzykami „złodzieje".
Rzeczywiście pięściarzem
nieco lepszym,a na pewno za
dającym bardziej „konkretne"
ciosy był Mariusz Wach.
W ostatniej 10. rundzie Artur

PUCHAR ŚWIATA W WIŚLE
SKOKI NARC1ARSKIE.JUŻ w
najbliższy weekend Wisła za
pełni siękibicami skoków nar
ciarskich. Po raz drugiw historii
Puchar świata w skokach zosta
nie zainaugurowany właśnie
na skoczni oti. Adama Małysza.
Andrzej Drobik,Wisła
a.drobik@dz.com.pl

Już za kilkadziesiąt godzin naj
lepsi skoczkowie narciarscy na
świecie przyjadą do Wisły, aby
zainaugurować cykl Pucharu
Świata20l8/2019. Porazkolęjny
pierwsze w sezonie zimowym
konkursy rozegrane zostaną
na skoczni im. Adama Małysza
wWiśle-Malince.
W piątkowychkwalifikacjach
na wiślańskim obiekcie wystar
tuje 12 reprezentantów Polski,
którzy walczyć będą o awans
do niedzielnego konkursu indy
widualnego.
Selekcjoner Stefan Homgacher oraz trener kadry BMaciej
Maciusiak powołali do składu
na inaugurujące sezon zawody
w Wiśle 12 polskich skoczków:
Kamila Stocha,Piotra Żyłę, Da
wida Kubackiego,Stefana Hulę,
Jakuba Wolnego, Macieja Kota,
Aleksandra Zniszczoła, Tomasza
Pilcha, Pawła Wąska, Przemy
sława Kantykę, Klemensa
Murańkę i Andrzeja Stękałę.

Program zawodów

Tradycyjnie już rywalizacja
na wiślańskim obiekcie podzie
lona została na trzy dni. W pią
tek, l61istopada,ogodzinie18.00
rozegrane zostaną kwalifikacje
do niedzielnego konkursu indy
widualnego. W sobotęczeka nas
walka najlepszych skoczków
narciarskich na świecie wzawo
dach drużynowych, które roz
poczną się ogodzinie16.00. Na
tomiast ^w niedzielę,18 listopada,
odbędą się zmagania indywidu
alne, których początek zaplano
wano na godzinę15.00.

Ostatnie bilety w sprzedaży

Bilety na inaugurację Pucharu
Świata rozeszły się w mgnieniu
oka. W związku z powiększe
niem trybundo sprzedaży trafiły
dodatkowe bilety na sobotnie
i niedzielne zawody,ale także te,
w sprzedażyinternetowej znik
nęły bardzoszybko. Organizato
rzy PucharuŚwiatawWiśle mają
natomiast dobrą informację dla
fanów, którzy bilety są w stanie
kupić bezpośrednio w Wiśle.
Ostatnie wejściówki na listopa
dową inaugurację są wciąż do
stępne i można nabyć je
w dwóch miejscach - w sklepie
Wiślaczek wcentrum Wisłyoraz
od soboty do dnia zawodów
na terenie skoczni. Ostatnie bi
lety na listopadową inaugurację

są dostępne w sektorach: Al,A4,
A7 i A8.Najtańsze kosztują 140
zł.
Dostępne są także bilety na
piątkowe kwalifikacje- w cenie
40 złotychmożna jekupić także
przez internet, na stronie
kupbilet.pl. Wejściówki nakwalifikacje kosztują 40 złotych.
- Tych kibiców, dla których
zabrakło biletów, zapraszamy
do strefy kibicana wspólneoglą
danie transmisji zzawodów, oraz
zabawęprzymuzyceinietylko informuje Łukasz Bielski, rzecz
nik prasowy wiślańskiegomagi
stratu.

Ostatnie bilety wsprzedaży

A oglądać na pewnobędzie co,
bo do Wisły przyjadą najlepsi
skoczkowie świata, za wyjąt
kiem PeteraPrevca.
Przypomnijmy: przed rokiem
podczas historycznej inaugura
cji na skoczni im. Adama
Małysza w zawodach drużyno
wych triumfowaliNorwegowie,
pokonując reprezentacjePolski
i Austrii, którewspólnie stanęły
na drugim stopniu podium. W
konkursie
indywidualnym
pierwszew karierze zwycięstwo
odniósł Japończyk Junshiro
Kobayashi. Drugie miejsce wy
walczył Kamil Stoch, a trzecie
Austriak
Stefan
Kraft.
©®

Szpilka wylądował na deskach,
był liczony i ostatkiem sił z naj
wyższym trudem dotrwał
do końcowego gongu. Gdyby
pojedynek trwał nieco dłużej,
Szpilka prawdopodobnie prze
grałby przed czasem, a warto
dodać, że na to, by walka odby
wała się na dystansie 12 rund,
nie zgodził się sztab Artura
Szpilki. - Wygrałem tę walkę,
do ostatniej rundy prowadziłem
- stwierdził po ostatnim gongu
Artur Szpilka. -Trochę się zmę
czyłem, bo to duży chłop. Pod
niosłem ręce, ale świrowałem
pawiana. Wygrałem i tyle. Nie
wiem, oco tymludziom chodzi.
- Zabrakło mi jednej rundy,
gdzieś ją przespałem. Mam na
dzieję na rewanż. Byłem świet
nie przygotowany - mówił
w tym czasie Mariusz Wach.
W innych ciekawych wal
kach gliwickiej gali, w poje
dynku o pas międzynarodo
wego mistrza Polski w wadze
półciężkiej PawełStępień, choć
wcześniej byłnadeskachiprzechodził ciężkie chwile, wygrał
przed czasem w przedostatniej
dziewiątej rundzie z Rosjaninem
Dmitrijem Suchockim ina zawo
dowych ringach pozostajenie

pokonany. Z kolei w walcew wa
dze średniej zakontraktowanej
na10 rund MaciejSulęcki poko
nał przez TKOjuż w dnigiej run
dzie Francuza Jeana-Michela
Hamilcaro.
Dodać jeszcze warto, że
Ukrainiec Oleksandr Usyk,
z którym swoją jedyną walkę
przegrał w 2016 roku Krzysztof
Głowacki, tracąc pas mistrza
świata, pokonał w sobotę
w Manchesterze
Anglika
Tonny'ego Bellewa. Ukrainiec
potwierdził swą dominację
w wadze junior ciężkiej,broniąc
cztery pasy mistrzowskie
(WBA, WBC, IBF, WBO). Usyk
zakończył pojedynekprzed cza
sem, nokautując rywala w ós
mej rundzie(do tego momentu
korzystniejsze wrażenie spra
wiał Bellew i, jak się okazało,
prowadził na punkty).
Na pocieszenie dla poten
cjalnych rywali Oleksandra
Usykabyłato zdużym prawdo
podobieństwem jego ostatnia
walka w tej kategorii wagowej.
Jeżeli tak rzeczywiście się sta
nie, Krzysztof Głowacki będzie
nie tymczasowym, a pełno
prawnym mistrzem świata fe
deracji WBO.©©

Triumf Skrzyczyńskiego

Jarosław Skrzyczyński zKJ
Agro-Handel Srem naklaczy
Chacclana wygrał zaliczany
do grupy B Longines Ranking
konkurs GrandPrix podczas za
wodów CSI4*w Samorinie.
Mistrz Polski wystartował
z pierwszym numerem, co nie
ułatwiało zadnia,ale pierwszy
przejazd pokonał bezbłędnie.
Parkur ustawiony przez Włocha
Piera Francesco Bazzoccha był
bardzo trudny,dlatego zpunk
tami karnymi zjeżdżały takie
gwiazdy jakMarco Kutscher,
Martin Fuchs,Henrik von
Eckermann, Pius Schwizer czy
Jereon Dubbeldam. Do roz
grywki awansowało7 z 50 star
tujących par. Skrzyczyński po
jechał bezbłędnie,bez przesad
nego ryzyka,alenatyleszybko,
żeby dotego ryzyka zmusićrywali. I rzeczywiścieci, którzy
chcieli go wyprzedzić (Wilm
Vermeir iMax Kuner)popełnili
błędy. Drugi byłBelg Dominique Hendrickx naKannabis van
deBuoctale, 15setnych se
kundy straty,a trzeciaNiemka
Katharina Offelna JK HorsetrucksLeasureZ. Skrzyczyński
jest pierwszymPolakiem, który
sięgnął pozwycięstwo wkon
kursie rankingowym grupyB
Międzynarodowej Federacji
Jeździeckiej i zajmujeobecnie
6l. miejsce wrankingu. (LUMAR)

STAROSTA WAŁBRZYSKI
ZAWIADAMIA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali,
w tym aktualizacji użytków gruntowych przeprowadzonej
dla gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, w następujących obrębach,
wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Mierosźów - obszar wiejski: Golińsk, Kowalowa,
Łączna, Nowe Siodło, Różana, Rybnica Leśna, Unisław Śląski.

1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji budynków i lokali dla ww. obrębów
ewidencyjnych składa się z rejestru budynków i lokali oraz mapy ewidencyjnej i został opracowany na podstawie
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.z 2016 r.1034)
2. Wyłożenie ww. projektu nastąpi w dniach 5 listopada do 23 listopada 2018 r. w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 20-24, w Wydziale Geodezji i Kartografii - I piętro,
pok. 138abc, w godzinach od 9.00 do 14.00.

3. Zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne mogą zapoznać się, w podanym w pkt 1 terminie,
z danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w opracowanym projekcie operatu opisowo-kartograficznego i zgłosić do
nich uwagi i zastrzeżenia.
4. W przypadku przybycia, zainteresowani powinni okazać się dokumentem tożsamości lub pełnomocnictwem, gdy
występują w imieniu osób nieobecnych.
5. Udokumentowanie czynności wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, w tym umieszczenie zapisów
0 wniesionych do niego uwagach i zastrzeżeniach nastąpi w protokole na tę okoliczność spisanym.
6. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody
w prowadzeniu dalszych czynności związanych z opracowaniem, zatwierdzeniem operatu opisowokartograficznego oraz ujawnieniu nowych danych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

7. Postępowanie administracyjne w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków zakończy informacja
Starosty Wałbrzyskiego potwierdzająca, że projekt modernizacji ww. operatu stał się operatem ewidencji gruntów
1 budynków, która ogłoszona zostanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Dane ewidencyjne pozyskane w procesie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, jak również
zaktualizowane w nim dane dotyczące użytków gruntowych stanowić będą podstawę do udostępniania danych
o gruntach, budynkach i lokalach, jak również ustalania wysokości podatków gruntowych oraz aktualizacji danych
o nieruchomościach w księgach wieczystych.

VI
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LOTTO EKSTRAKLASA. Pogromcy Resovii w Pucharze Polski umocnili się na prowadzeniu w ligowej tabeli

Z Czechami I Portugalią

Piłkarska reprezentacja Polski
rozpoczęła zgrupowanie
w Trójmieście.Biało-czerwoni
wczoraj trenowali,a w czwar
tek (godz.18) na Stadionie
Energa Gdańsk rozegrają to
warzyski mecz z Czechami.
Reprezentanci mieszkają
w hotelu Sopot Marnot Resort
& Spa. W Trójmieście treno
wać będą także po meczu
z Czechami. A za tydzień w poniedziałek rano wylecą
z Gdańska do Porto,gdzie we
wtorek 20 listopada (godz.
19.45) zagrają z Portugalią na
zakończenie rywalizacji w Li
dze Narodów. (PS)

LOTTO

Piątek,an
Muta Mułti-godz.2140
2.3.4,5.6,21,29.31,42,43,46.51,
58,64,66.[67], 70.72.75,77

Kaskada-godz.2140
1,6,8,9,12,14,17,19,20,21.22.24

Superszansa -godz.2140
4582273

Mini Lotto
9,23,24,31,38

Ekstra Pensja
12,13,20,29,34-3

Eurojackpot
8,32.34,46,49-3,5

Sobota.KH1
Mufti Mufti-godz.14.00
1,2,3,6,7,8,12,21,29.31,35.42,
44,45,56,57,59,62.[63], 74

Kaskada-godz.1400

Na kłopoty Paweł Brożek
Dobiegała końca szósta minuta
doliczonego czasu gry w meczu
Wisła Kraków -Zagłębie Lubin
i wszyscy byli już pogodzeni,że
krakowianie na własne życze
nie stracą dwa punkty. Wtedy
jednak do akcji wkroczył Paweł
Brożek i zapewnił swojej dru
żynie ważne trzy punkty.
- Dla takich chwil wróciłem
na boisko - mówił po meczu
szczęśliwy strzeleczwycięskiej
bramki. - Mogliśmy zamknąć to
spotkanie w pierwszej połowie
- dodawał Rafał Boguski.
Trwa dobra seria Pogoni
Szczecin, która w obecności po
nad 13 tysięcy kibiców poko
nała u siebie Legię Warszawa,
a tymsamym jako pierwsza po
konała
mistrzów
Polski
od sierpnia.- Szatnia jest szczę
śliwa. Szkoda, że nadchodzi
przerwa na kadrę. Jesteśmy
przecież tak rozpędzeni stwierdził Łukasz Załuska,
bramkarz „Portowców".
Gorsze nastroje panują
w Cracovii, która przegrała
w Gdańsku z Lechią, a tak
wcale być niemusiało, bow 29.
minucie krakowianiemieli rzut
karny, ale nie wykorzystał go
Javi Hernandez.- Bardzodługo

Gón*Zabm-ŚląskWrodaw22(2:1)Chra
Paweł Brożek (z prawej) zapewnił Wiśle

Kraków wygraną w starciu z Zagłębiem Lubin

„BARDZO DŁUGO
JUŻ JESTEM
TRENEREM, A ŻYCIE
CIĄGLE MNIE UCZY"
MICHAŁ PROBIERZ
trener Cracovii

pek 25-samobójcza, Jimenez 40-Chrapek 22,
Pich 60; Pogoń Szaeói-LegiaWarszawa 2:1
CŁO>Drygas 12, Kozulj76-Andre Martins90;
Led«Gdańsk-QaawaH)((M))Flavto
Paixao 79; Wista Kraków-Zaglębie Lubin32
(£0)Ondrasek 9, Boguski22, Brożek 90+6-Sta
rzyński 49-kamy, Wasilewski 71-samobójcza; Wi

sła Wock-Zaglębie Sosnowiec Ł0(t0)
Ricardinho 31, Furman 90+3-kamy; KoronaIGełce-PiastGfiwiceŁO(U))Sonano38;Medż
Legnica-Aita Gdynia 04(0:1)Janota 11,
Aankour 74, Jankowski 77, Marie 88; Jagielonia
Biafystok-LediPoznań 2JCŁ2)Frankowski

21, Świderski50 -Rogne 27, Wasielewski 34.

już jestem trenerem,a życiecią
gle mnie uczy. Taka seria - nie
wykorzystanych trzech rzutów
karnych w 15 meczach rzadko
się zdarza. Trenujemy to, ro
bimy, zawodnicy strzelają,
a przychodzi mecz i nie wyko
rzystujemy sytuacji.Licząc spa
ringi, to nie wykorzystujemy
już piątego karnego - kręcił
głową Michał Probierz, trener
„Pasów". Bohaterem gdań
szczan - znów - okazał się

Flavio Paixao, adrużyna Piotra
Stokowca dzięki tej wygranej
umocniła się na prowadzeniu
w tabeli.
Do podziału punktów
doszło w Zabrzu, gdzie Górnik
mierzył się zeŚląskiem Wroc
ław, któremu zależało na reha
bilitacji na ostatnią wysoką po
rażkę z Wisłą Płock. Podo
pieczni Tadeusza Pawłow
skiego prowadzili po bramce
Michała Chrapka, ale kilka mi-

nut później ten sam zawodnik
umieścił futbolówkę we włas
nej bramce i był remis.
Zabrzanie jeszcze przed zmianą
stron wyszli na prowadzenie,
ale w drugiej połowie gościom
jeden punkt uratował Robert
Pich. Remisem zakończyło się
także spotkanie w Białym
stoku, gdzie Jagiellonia grała
z Lechem Poznań.
Bardzo dobrze w ostatnim
czasie radzi sobie Wisła Płock,
która bez większych proble
mów pokonałaZagłębie Sosno
wiec. Po efektowne zwycię
stwo sięgnęła w Legnicy Arka
Gdynia. ©®

I.Lechia

15 31

25-15

2. Jagiellonia
15 28
26-18
3. Legia
15 26
25-18
4. Wisła Kraków
15 25
28-19
5. Piast
15 25
21-18
6. Korona
15 25
18-15
7. Pogoń
15 22
15-9
8. Lech
15 21
21-21
9. Arka
15 20
21-17
10. Wisła Płock
15 18
23-24
11. Zagłębie Lubin
15 17
22-26
12. Śląsk
15 16
24-22
13. Cracovia
15 14
11-18
14. Górnik
15 13
15-25
15. Miedź
15 13
16-32
16. Zagłębie Sosnowiec 15 11
21-33
Po 30. kolejce nastąpipodział na grupę mi
strzowską i spadkową
(Mk.AIP24.PL)

1,4,6,9,10,11.15,16,18.19,21,24

Superszansa-godz.1400
6732353

Mufti Mufti-godz.2L40
2,9,10,14,30,31,33,34.35.39,45,
48,49,52,62,67,68.70.73,79

Kaskada-godz.21.40
1,3,5,6,7,8,13,14.15.16,23,24

Superszansa -godz.21j40

„LEWY"ZDOBYŁ DWIE BRAMKI. ALE BAYERN PRZEGRAŁ ZBORUSSIĄ DORTMUND
UGI ZAGRANICZNE. Derby
Manchesteru dla drużyny
Pepa Guardioli. Punkty straci
ły zespoły Arsenału i Chelsea.

3729770

Lotto
3,14,15,31,36,46
Lotto Plus 2,6,8,18,36,49

MmiLotto

5,6,16,37,38

Ekstra Pensja
2,3,14,16,26-4

Niedziela.11.11
Mufti Mufti-godz.1400
3,14,15,16,19, [34],38,39.43,44,
51,52,56,58,60,61,63,67,70.76

Kaskada-godz.1400
1,2,3,4,7.9.11.15.17.21.22.23

Superszansa-godz.1400
8082178

MultiMułti-godz.2L40
1.3.9,12.15.20.27,31,32,36,41,
[54], 55,57.58.67,69.74.76,78

Kaskada-godz.2140
1,2,3,5,6,10,11,12,16,18,23,24

Superszansa -godz.21j40
7043050

MiniLotto
3,11.25,34,35

Ekstra Pensja
3,15,17,33,35-1

Poniedziałek.1211
Mufti Mufti-godz.14.00
15,16.20,21,25.31,36.37,45,48.52.
[53], 54,62,68,69.70.73,75,76

Kaskada-godz. VLOO
1,2,3.5,6.8,10.12,13,17,19,23

Superszansa -godz.14j00
2904393

(STEN)

Canfiff-Brighton 2:1(1:1) Paterson 28,
Bamba 90 - Dunk6;Huddersfieid-West
Ham 1:1(fcO) Pritchard6 -Anderson 75;
Lekester-Bumfey 00; NewcastleBoumemoufłi 2:1(2:1)Rondon7,40 -Lerma
45;Southampton-Watford1:1(1.-0)
Gabbiadini 20 -Holebas 82; Crystal PałaceTottenham 0:1(OK)) Foyth 66, LiverpoolFuftiam 2.-0 0.-0) Salah 41, Shaqiri 53; Chelsea
-Everton OH), Arsenał -Wofmfiampton
1:1 (0:1)Mkhitaryan 86 - Cavaleiro13; Man
chester City -Manchester United 3:1(1.-0)

Francja -Liguel

W poprzednich sezonach starcia
Monaco zPSG dostarczały wielu
emocji. W tym sezoniedrużyna
Kamila Glika całkiem jednak
rozczarowuje i nie inaczej było
w meczu zliderem. Polakjednak
nie grał,bo ma kontuzję.

Lile- Strasbourg0H), Guingamp-Lyon 24

Hiszpania-Primera DMsion

Sensacyjnej porażki doznała
na własnym boisku Barcelona.

|jwante-RealSodedadt3(fcO)Chema4Hemandez73, Juanmi77, Oyarzabal 83; Real
Valadoid-E2)arOO;Getafe-ValendaO:1
(0:1) Parejo 81-kamy; AtfeticoMactytAlhletic Bflbao32(0:1)Partey 61, Hernandez
80, Godin 90+3- Williams36,64; Girona-LeganesOK);Alaves-Huesca2:1(1:1)Jony41,Sobrino68-Gomez35,Barcefona-BetisSewia
3:4(02)Messi 68-karny, 90+2,Vidal 79-Junior
20, Joaquin 34, LoCelso 71, Canales 83; SeviaEspanyol2:1(0:DMerado70,BenYedder89Iglestas 38; RayoVaBecano-Vlareal 22(1:1)

David Silva 12, Aguero 48,Guendogan 86 Martial 58-karny.

(M))Thuram 21,77- Aouar62, Depay 67,73,
Cornet 84, Angers - Montpellier 1:0(Otf)
Thomas 70; Nimes-Nke 0:1(00) Atal61;
Saint Etienne-Reims1-0 (2.-0) Debuchy1,
Khazri 39, Toufouse-Amiens 0:1(0:1)Blin
28; Bordeaux -Caen 00, Marsylia-Dijon
1-0 (1K))0campos 45+2, Rami 84; RennesNantes 1:1(1:1) Johansson 8 -Sala 16; Monaco-PSG 0-4(0-2) Cavani4,11,53,Neymar64kamy.

1. Manchester City

12 32

1.PSG

13 39

45-7

2. Liverpool
3. Chelsea
4. Tottenham
5. Arsenał
6. Bournemouth
7. Watford
8. Manchester United
9. Everton
10. Leicester
11. Wolyerhampton
12. Brighton
13. West Ham
14. Newcastle
IS.Burnley
16. Crystal Pałace
17.5outhampton
18. Cardiff
19. Huddersfield
20. Fulham

12
12
12
12

1. Barcelona

12 24

34-17

2. Lille
3. Montpellier
4. Lyon
5. Saint Etienne
6. Marsylia
7. Nice
8. Strasbourg
9. Reims
10. Nantes
11. Bordeaux
12. Rennes
13. Angers
14. Nimes
15. Toulouse
16. Amiens
17. Caen
18. Dijon
19. Monaco
20. Guingamp

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

21-10

12 23
12 23
12 23

24-14
15-8
17-12

12 21

16-10

12
12
12
12

20-16

(MU)

30
28
27
24

36-5
23-5
27-8
20-10

26-15

12 20

21-16

12
12
12
12

17-14

20
20
19
17

12 16

12 14
12 12
12 9
12 9
12 8
12 8

20-21

19-15
17-16
12-13
13-18
14-18
9-15
12-25
8-17
8-21

12

8

11-25

12
12

7
5

6-22

11-31

(MML)

26
25
24
23
22
20
18
17
16
16
16
15
14
14
13
12
11
7
7

DeTomas 45, Garda 66-Chukwueze 33, Sansone
80; CełtaVjgo-ReałMa4yt24(0:1) Mallo61,
Mendez 90+4 -Benzema 23, Cabral56-samobójcza, Ramos 83-kamy,Ceballos 90+1.

11-16

2. Sevilla
3. Atletico
4. Ałaves
5. Espanyol
6. Real Madryt
7. Valladolid
8. Levante
9. Girona
10. Real Sociedad
11. Getafe
12. Betis
13. Eibar
14. Celta Vigo
15. Valencia
16. Villareal
T7. Athletic

12-23

18. Leganes

12-22

19. Vallecano

20-8

23-16
19-17
24-21
10-14
20-16
8-12
20-18

14-15

16-19
17-19
18-20

11-21
13-21

9-28

20. Huesca

(MIŁ)

20
17
17
17

12 16

12 16

12 16
12
12
12
12
12
12
12
12

15
14
14
11
10
10
7
6

9-9
18-19
13-14
15-14
11-10

12-15
12-18

22-20

8-9
11-13
13-19
9-16

14-25
10-25

Niemcy-Bundesiiga

Bayern Monachium dwukrot
nie prowadził w klasyku
z Borussią Dortmund, ale scho
dził z boiska pokonany.

Hannower-VFL WoHsbugŁ1(Ł0) Maina 31,
Bebou 62-kamy - Weghorst 82-kamy; Werder
Brema-BonissiaM'gladbachl3(0:1)5ahin
59 -Plea 39.48.52; Fortuna DusseldorfHertha Betin4:1(00)Usami 50,Hennings 63,
Raman 84,90+2 -Selke 88; Frefaig-Mańzti
(0-2) Sallai72-Gbamin 6, Mateta18, Onisiwo75;
Hoffenheim -Augsburg 2:1(OQ) Kramaric 65,
Nelson 83- Finnbogason 70;Nunberg-VFB
Stuttgart02(00) Baumgartl68, Thommy 82;
BorussiaDortmuri-BayemMonadiun
32(0:1) Reus49-kamy, 67,Paco Alcacer 74-Le
wandowski 26,53;RBłjpsk-Bayer
Leverkusen3:0(fcO)Poulsen 27,85,
Klostermann 68; Eintradit Frankfurt-SchaJke
Gefseukirchen 3K>(04)) Jovic 61,73,Haller80.
1. Dortmund
11 27
33-12
2.Mgladbach
3. RB Lipsk
4. Eintracht
5. Bayem
6. Hoffenheim
7. Werder
. Hertha
9. Mainz
10. Augsburg
11. Freiburg
12. Wolfsburg
13. Leverkusen
14. Schalke
15. Numberg
16. Hannover
17. Fortuna
18. Stuttgart

(MIŁ)

11 23
11 22
11 20

11
11
11
11
11
11
11

20
19
17
16
15
13
13

11 12

11 11
11 10

11 10
U 9
11

8

11 8

26-13
22-9
26-13
20-14
24-15
19-19
16-17
10-12

19-18
" 15-19
15-17
16-24
8-15
11-24
14-22
10-25
8-24

Włochy-Serie A

Wojciech Szczęsny obronił rzut
kamy w meczu z Milanem.

Trosinone-Fiorentiia1:1(00)Pinamonti89Benassi 47; Horino-Parma12 (Ł2)Baselli 37Gervinho9, lnglese25;Spal-CagSari22(K))
Petagna3,Antenucci71-Pavoletti73,lonita76;
Genoa-Napofit2(H))Kouame20-Ruiz62.
Biraschi 86-samobójcza; Atalanta-InterMedolan4;1(k0)Hateboer9, Mandni 62,Djimsiti
88,Gomez90+4-lardi47;ASRoma-Sampdoria Genua 4:1(ŁO)Jesus 19,Schick 59, EłShaarawy72,90+3 - Defrel 89;CfMMO-Bologna22
CŁOMe^iorini 20-kamy.Obi 45-Santander 5,
Orsolini56;Empoi-Udfoese2:1(ŁO)Zajc41,
Caputo 51- Pussetto81; Sassuob-LazńRzym
11(tf)Ferrari 15- Parolo 8; ACMan-Jwentus
Turyn 0-2(0:1) Mandzukic8, Ronaldo 81.

Uuventus

12 34

26-8

2. Napoił
3.Inter
4. Lazio
5. AC Milan
6. AS Roma
7. Sassuolo
. Atalanta
9. Fiorentina
10. Torino
11. Parma
12.Sampdoria
13. Cagliari
14. Genoa
15. Spal

12 28
12 25

22-10

12 22

18-14

12 21

21-16

12 19
12 19

22-15
20-17
23-14

12 18

19. Frosinone

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

20. Chievo

12 0

16. Bologna
17.Udtnese

18. Empoli

26-13

17
17
17
15
15
14
13
10
9
9
7

18-10

17-15
12-15
16-15
19-24
17-26
11-17
11-18

11-18
12-21

10-25
10-30

Chievo zostało ukarane odjęciem 3punktów.

(MU)©®

