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STRONA 2

Pomóż 16-latkowi wrócić do zdrowia i na boisko

Marek chce jeszcze
zagrać w piłkę.
Walczy o nogę!
MiUjiUfriiiiOł* Imiwii i
magdalena.otedinowia@poiskapress.pl

Pomagamy

p, Pacjenci stanęli murem za
dr. Renatą Kurek-Szewczyk

Marek Werenc był jedną z sześciu
osób. która stała na przystanku
w Jezierzycach, kiedy wjechał w nie
go rozpędzony T7-latek bez prawa
jazdy i kradzionymautem. Marek był
w najgorszym stanie. Groziła muam
putacja. Nogę udało się uratować,ale
czeka go długa ikosztowna rehabili
tacja. Rodziceapelują o pomoc.

Kolejny dobry lekarz dostał
wypowiedzenie ze słupskiego
szpitala.Pacjenci protestują STRONA 5

To był sobotni wieczór,17 listopada.
Marek stał zgrupą znajomych naprzy
stanku w Jezierzycach.Czekali na ko
legę. Wtedy z impetem wjechał
w przystanek jego znajomy - kolega
o rok starszy. Cudem nikt nie zginął.
W najgorszym stanie był właśnie
16-letni Marek.
- Syn doznał skomplikowanego,
otwartego urazu stawu kolanowego
nogi lewej,rozcięcia łydki prawej nogi,
zerwania wszystkich wiązadeł kola
nowych lewej nogi, urazu głowy oraz
licznych obrażeń ciała - mówi Małgo
rzata Werenc, matka chłopaka. - Zaraz
po wypadku został przewieziony

Gotowy dom
nr* i

- stan deweloperski

klucze od zaraz
Słupsk okolice, ul. Hubalczyków
tel. 59 724 - 24 - 27
www.nowedomy.slupsk.pl

Marek jest uczniem I klasy
słupskiego mechanika, a także
zawodnikiem Stali Jezierzyce.
Pomóżmy mu odzyskać sprawność,
aby mógł wrócić na boisko

do szpitala w Słupsku, a następnie,
po godzinie - do szpitala wojewódz
kiego wGdańsku. Tamzostał poddany

trzygodzinnej skomplikowanejopera
cji ratującej życie.
Teraz Marek wciąż przebywa
w szpitalu w Gdańsku, a lekarze wal
czą o uratowanie nogi. Cały czas są
z nim rodzice, którzy wynajęli blisko
pokój, abybyć przy synu.
- Marek przyjmuje antybiotyki i jest
codziennie przewożony do komory
hiperbarycznej wGdyni. Wymaga co
dziennej opieki,nie tylkoze stronyle
karzy i pielęgniarek, ale przede
wszystkim naszej - rodziców. Ważna
jest też pomoci wsparcie psychologa,
z uwagi na zły stan psychiczny syna.
W ogóle nie chce mówić o tym wy
padku. Gdy zamyka oczy,widzi swoją
roztrzaskaną nogę.Pamięta tylkohuk.
Rodzice apelują o pomoc finan
sową na portalu pomagam.pl/dlaMarka Werenc. - Zgromadzone pie
niądze w znaczny sposób przyczynią
się do dalszego leczenia i rehabilitacji,
która pomoże mu wrócić do spraw
ności fizycznej i psychicznej. Z uwagi
na trudną sytuację finansową mojej
rodziny - mamy także na utrzymaniu
syna z zespołem Aspergera - liczę
na wsparcie, by móc zapewnić właś
ciwą opiekę i pomoc mojemu synowi
Markowi, który ma nadzieję, że jesz
cze zagra w swoją ukochaną piłkę
nożną - pisze pani Małgorzata. ©®
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Uwaga: w niedzielę przelotne opady

Anna Czemy-Marecka
anna.marecka@polskapress.pl
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PACJENCI BRONIĄ
SWOJEJ PANI
DOKTOR
Od redaktora

R
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zadko zdarza się, żeby
pacjenci pisali listy
w obronie lekarza. Tak
jak zrobili to, żeby za
protestować prze
ciwko zwolnieniu ze słup
skiego szpitala i poradni przy
szpitalnej dr Renaty KurekSzewczyk.
Uzasadnienie tej obrony
to pean na cześć pani doktor
onkolog. Pacjenci piszą, że
jest nadzwyczajnym leka
rzem, o wielkiej wiedzy i do
świadczeniu, ale także wspa
niałym człowiekiem. To bar
dzo ważne, gdyż pani doktor
leczy ludzi chorych na nowo

Niedziela
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długotrwałych i kosztownych procesów
rzedmiotem dyskusji rządów państw UE
sądowych, na które nie stać przede wszystkim
i Parlamentu Europejskiego jest obecnie
małych i średnich wydawców).
unijna reforma praw autorskich, która
mogłaby wesprzeć profesjonalne dziennikarstwo
umożliwiając dużym i małym wydawcom
Obecna reforma musi zniwelować istniejącą
prasy kapitalizowanie ich wartościowych treści
nierównowagę polegającą na słabej pozycji
w internecie.
negocjacyjnej prasy względem wielkich
platform internetowych. Ekosystem cyfrowy
musi działać sprawiedliwie wobec wszystkich:
Jeśli pragniecie stabilnej przyszłości dla
profesjonalnej, niezależnej prasy; jeśli leży Wam twórców treści, dystrybutorów i użytkowników,
a nie preferować tylko kilku potężnych
na sercu sprawa wysokiej jakości, opartych na
i dominujących gigantów internetowych.
faktach treści; jeśli chcecie, aby wydawcy mogli
inwestować w profesjonalne dziennikarstwo;
jeśli - podobnie jak nas - niepokoi Was
Zatwierdzenie prawa pokrewnego dla
perspektywa pustych stron, to nadszedł właśnie wydawców prasy w formie przyjętej przez
Parlament Europejski, jest dla Was okazją
czas, aby zadziałać i wesprzeć prawo pokrewne
wydawcy (Artykuł 11), zgodnie z wersją przyjętą do wsparcia inwestycji w profesjonalne
dziennikarstwo, zabezpieczenia przyszłości
przez Parlament Europejski 12 września.To
wolnej i niezależnej prasy i tym samym do
kluczowy krok dla przyszłości różnorodnej
skutecznego zwalczania tzw. fake news.
i pluralistycznej europejskiej prasy, która
stanowi fundament naszej demokracji.
Europy nie stać na rezygnację z suwerenności
Znajdujecie się obecnie pod presją cyfrowych
poprzez osłabianie roli prasy w demokratycznej
gigantów, zmierzających ku ograniczeniu
debacie.
prawa dla wydawców prasy w sposób
legitymizujący drapieżne praktyki, które
European Newspaper Publishers'Association
prawo to pragnie właśnie ukrócić. Niektóre
wyszukiwarki internetowe, agregatory
(ENPA)
treści i inne firmy opierające swe modele
European Magazine Media Association
biznesowe na wykorzystywaniu wartościowych
(EMMA)
treści wydawców prasy bez zezwolenia
i wynagrodzenia, nie chcą, aby ustawodawcy
unijni przyjęli efektywnie działające i dające
Izba Wydawców Prasy
się wyegzekwować prawo pokrewne dla
29 listopada 2018 r.
wydawców prasy (bez konieczności prowadzenia
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OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY. UCZESTNIKA AKCJI ZORGANIZOWANEJ PRZEZ PODMIOTY ZRZESZONE W IZBIE WYDAWCÓW PRASY

Zapraszają na festiwal
pieśni marynistycznych
Kultura

Y\

W piątek w Kobylnicy odbę
dzie się V Pomorski Festiwal
Piosenki Marynistycznej „Ma
rina 2018". Do udziału zakwa
lifikowano 20 solistów i 9ze
społów z terenu wojewódz
twa pomorskiego izachodnio
pomorskiego.

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło wczoraj w
Kobylnicy około godziny 13. Auto osobowe zderzyło się
czołowo z ciężarówką. Kierujący samochodem osobowym
został odwieziony do szpitala. Z powodu utrudnień w ruchu
utworzyły się korki i policja wprowadziła ruch wahadłowy,
(red)

ns

List otwarty wydawców prasy
do europejskich rządów
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twory, a z racji tego, że ich le
czenie zwykle jest ciężkie,
dolegliwe i długotrwałe, są
oni szczególnie wyczuleni
na empatię i poświęcenie ze
strony lekarza. Chcą mu ufać
i najwyraźniej dr Renata Kurek-Szewczyk na takie zaufa
nie zasługuje.
Dlaczego więc pracujący
od niedawna na oddziale on
kologicznym ordynator po
stanowił się z lekarką pożeg
nać? Nie wiemy, gdyż nie po
dzielił się z nami swoją opinią
na ten temat. Wygląda też
na to, że sama pani doktor nie
za bardzo wie, o co w tym
wszystkim chodzi.
W tekście o tej sprawie,
który znajdziecie na str.5, pa
dają też zapewnienia szpitala,
że oddział onkologiczny ma
wystarczającą obsadę specja
listów. Pada liczba 15 lekarzy.
Doktor Kurek-Szewczyk tę in
formację podważa. Dodaje,
że będzie zmuszona wyje
chać ze Słupska za pracą.
Szkoda, by miasto straciło tak
cenionego lekarza. ©®

A

ENPA

Barometr
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Wiatr
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zachmurzenie
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Festiwal odbędzie się30 listo
pada w sali teatralnej Gmin
nego Centrum Kulturyi Promo
cji w Kobylnicy, ul. Wodna 20.
Początek przesłuchań festiwa
lowych o godz. 10. Gala fina
łowa rozpoczniesię o godz.13.
Celem festiwalu jest propa
gowanie tradycji morskiej
w piosence, wspieranie działań
Pomorskiego ProgramuEduka
cji Morskiej, rozwijanie zainte
resowań muzycznych młodego
pokolenia i tworzenie możli
wości współzawodnictwa arty
stycznego wśród uczniów po
morskich i zachodniopomor
skich szkół.Ponadto założenia
programowe festiwalu zakła
dają wymianę doświadczeń pe
dagogicznych i poszerzanie li
teratury wokalnej dla mło
dzieży oraz prezentację utwo-

Ubiegłoroczna Marina.
W tym roku odbędzie się ona
30 listopada

rów najbardziej wartościowych
pod względem artystycznym.
Organizatorem festiwalu jest
Zarząd Oddziału Ligi Morskiej
i Rzecznej wSłupsku. Patronat
honorowy objęli Mieczysław
Struk - marszałek wojewódz
twa pomorskiego, Andrzej Kró
likowski -prezes ZarząduGłów
nego Ligi Morskiej i Rzecznej

oraz Leszek Kuliński - wójt
gminy Kobylnica.
Współorganizatorzy festi
walu to SP w Kobylnicy,Urząd
Morski w Słupsku, Centrum
Edukacji Regionalnej w Słup
sku, Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Słupsku i Cen
trum SzkoleniaMarynarki Wo
jennej RP w Ustce. Instytucje
partnerskie to m.in. gmina
Kępice, Ministerstwo Obrony
Narodowej, Ministerstwo Go
spodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej, Starostwo Słup
skie, miasto Słupsk, Gminne
Centrum Kultury i Promocji
w Kobylnicy, Kołobrzeska Że
gluga Pasażerska, Centrum
Usług Wspólnych wKobylnicy,
Gminna Spółdzielnia w Kępi
cach, Stowarzyszenie Latarnik,
Nestle Polska.
Wykonawcy oceniani będą
w kategoriach: zespoły i soliści
w dwóch grupach wiekowych:
uczniowie klas I-V szkół pod
stawowych, uczniowie klas VIvm szkół podstawowych i klas
gimnazjalnych. Jury festiwa
lowe: Roman Seta, Beata Kamińska-Mikiciuk, Maciej Koza
kiewicz.

(MAZ)

i

Na Czytelników czekamy
w redakcji „Głosu Pomorza"
w Słupsku przy
ul. Henryka Pobożnego 19
teł. 59 8488100
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Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

KALENDARIUM

29 listopada

1830

W nocy młodzi słuchacze Szkoły
Podchorążych Piechoty w War
szawie pod wodzą porucznika
Piotra Wysockiego wraz z cywil
nymi spiskowcami rozpoczęli
powstanie listopadowe.

1860

W 30. rocznicę wybuchupowsta
nia listopadowego w dawnym
kościele oo. karmelitów na Lesz
nie w Warszawie po raz pierwszy
wykonano pieśń Boże,coś Polskę,
w wersji poprawionej przez Anto
niego Goreckiego.

1918

Józef Piłsudskiobjął urząd głowy
państwa jako Tymczasowy Na
czelnik Państwa. Urząd tenpiasto
wał do20 lutego1919 roku, kiedy
to SejmUstawodawczy zatwier
dził gojako Naczelnika Państwa.

1939

Rada Najwyższa ZSRR wydała de
kret o przymusowymnadaniu
obywatelstwa radzieckiego „by
łym obywatelom polskim".

1951

Na poligonie w Nevadzie przepro
wadzono pierwszą amerykańską
podziemną próbę jądrową.

CYTATY Z TWITTERA

Maran Palade,socjolog

Nie było od początku III RPtak
jednoznacznie proamerykańskiego rządu jak ten tworzony
przez „dobrą zmianę". List amba
sador @USAmbPoland jest dla
rządzących nad Wisłą jak zimny
prysznic. Czas na politykę realną.

Marek Migalski.politolog

Wiem, że topewnie objaw mego
służalstwa izaprzaństwa, ale wy
daje mi się,że niejest w interesie
Polski atakowanie,i to perso
nalne, ambasador USA, w do
datku przyjaciółki Trumpa.Aleja
się nie znamijestem tchórzem,
więc pewnie PiSijego medialni
hunwejbini wiedzą, corobią.

fMDTYZ28.11.2018 1

USD
EUR
CHF
GBP

3,8TI4(+)
42994(+)
3,8137 (+)
43636 (+)

(+) wzrostceny w stosunku
do notowania poprzedniego
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do notowania poprzedniego
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CYKL POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z MINISTERSTWEM ZDROWIA

Kompetencje i rola pielęgniarki POZ
Decyzję o sposobie leczenia
pacjenta podejmuje
wyłącznie lekarz. Jednak
w opiece nad pacjentem
ściśle współpracuje
z pielęgniarką i położną
POZ. Ta trójka uzupełnia się
i wspiera
Od niemal roku obowiązuje
nowa ustawa o podstawowej
opiece zdrowotnej, która prze
widuje świadczenie tej opieki
przez zespoły POZ składające się
z lekarza, pielęgniarki i położnej.
W razie potrzeby mogą one do
datkowo korzystać ze wsparcia
innych specjalistów, np. dietety
ka czy psychologa. Wiodącą rolę
w zespole POZ ma lekarz i to on
koordynuje funkcjonowanie ze
społu.
Co to jest zespół POZ?

To stale ze sobą współpracu
jąca trójka specjalistów: lekarz,
pielęgniarka i położna POZ. Ich
działania w założeniu mają być
spójne, dlatego osoby te two
rzą łącznie jeden zespół POZ.
To rozwiązanie promuje pracę
zespołową, ułatwia kontakt z pa
cjentem i usprawnia sprawowa
nie opieki.
Promocja zdrowia

Dziś naukowcy nie mają naj
mniejszych wątpliwości, że tak
zwane choroby cywilizacyjne,
np. otyłość, nadciśnienie tętni-

w swoim trybie życia, które po
zwolą mu żyć w zdrowiu. W pod
noszeniu świadomości pacjen
tów i promocji zdrowia pomogą
pielęgniarki POZ.
Profilaktyka chorób

tcrcSi
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cze, miażdżyca, choroby układu
krążenia, cukrzyca typu 2, osteoporoza, a nawet nowotwory
w znacznym stopniu związane
są z niezdrowym trybem życia.
Niewłaściwy sposób odżywia
nia, mała aktywność fizyczna
i palenie papierosów znacznie
zwiększają ryzyko zapadnięcia
na te choroby. Rezygnując ze
szkodliwych nawyków i wpro
wadzając prozdrowotne zmiany
w sposobie życia, zmniejszamy
niebezpieczeństwo zachorowa
nia. Do tego jest niezbędna edu
kacja pacjentów w tym zakresie.
Wiedza jest niezbędna, by pa
cjent wprowadził proste zmiany

Stare przysłowie powiada, że
„lepiej zapobiegać niż leczyć".
Najnowsza wiedza medyczna
dostarcza ciągle nowych dowo
dów na to, jak ważne jest zapo
bieganie różnym schorzeniom
i jak dużo można zrobić w tej
dziedzinie. Dlatego coraz waż
niejsza staje się profilaktyka.
Nowy, obecnie wdrażany model
POZ obejmować będzie bada
nia bilansowe przeznaczone dla
osób dorosłych. Przyzwyczaili
śmy się, że bilanse zdrowia do
tychczas dotyczyły niemowląt,
dzieci i młodzieży. Teraz nastę
pują zmiany. Otóż bilanse będą
dotyczyły wszystkich dorosłych
pacjentów w przedziale wie
kowym 20 - 65 lat i będą prze
prowadzane co pięć lat. Mają
one na celu wychwycenie osób
chorych lub zagrożonych kon
kretnymi chorobami. Pielęgniar
ka POZ będzie odpowiedzialna
za wstępną część tego bilansu,
czyli za przeprowadzenie z pa
cjentem wywiadu dotyczącego
stanu zdrowia pacjenta, chorób
występujących wśród krewnych,
trybu życia itp. Pogłębiony wy
wiad będzie przeprowadzany już
przez lekarza. Pacjenci zagroże
ni konkretnymi chorobami będą

kwalifikowani do konkretnego
programu profilaktycznego spo
śród kilku realizowanych w POZ.
Realizacja programów profi
laktycznych

Programy te są realizowane
w poradni POZ przez lekarza
i współpracującą z nim pielęg
niarkę. Aktualnie prowadzone są
następujące trzy programy:
• program profilaktyki chorób
układu krążenia - adresowany
do osób w wieku 35,40,45, 50
i 55 lat, u których nie została
dotychczas rozpoznana cho
roba układu krążenia i które
w ciągu ostatnich pięciu lat
nie korzystały ze świadczeń
udzielanych w ramach pro
gramu (także w innych porad
niach);
• program profilaktyki chorób
odtytoniowych (w tym POChP, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) - prze
znaczony do osób powyżej
18. roku życia palących papie
rosy, a szczególnie kierowany
do osób pomiędzy 40. a 65.
rokiem życia, które w ciągu
ostatnich trzech lat nie miały
wykonanych badań spirome
trycznych w ramach programu
profilaktyki POChP i u których
nie zdiagnozowano wcześniej
przewlekłej obturacyjnej cho
roby płuc, przewlekłego zapa
lenia oskrzeli lub rozedmy ten program realizują wybrane
placówki POZ;

• program profilaktyki gruź
licy - przeznaczony dla do
rosłych, u których nie rozpo
znano gruźlicy, a którzy mieli
bezpośredni kontakt z chorym
na gruźlicę lub mają trudne
warunki życiowe, szczególnie
osoby bezdomne, chorujące
przewlekle, uzależnione od al
koholu lub narkotyków.
Wystawianie skierowań na ba
dania i recept

Pielęgniarka POZ, która posiada
odpowiednie kwalifikacje zawo
dowe, jest obecnie uprawniona
do wystawiania skierowań na ba
dania diagnostyczne, np. labora
toryjne, a także może pobierać
materiał do badań i wykonywać
testy nie w laboratorium, tylko
w mieszkaniu pacjenta. Ma ona
także prawo do wypisywania re
cept, czyli ordynowania leków
(oprócz tych najsilniej działają
cych, np. środków odurzających
i leków psychotropowych), za
równo w ramach samodzielno
ści zawodowej, jak i w ramach
kontynuacji leczenia zaleconego
uprzednio przez lekarza. To duża
wygoda dla pacjentów przewle
kle chorych, którzy nie muszą
już zapisywać się na wizytę do
lekarza, by dostać receptę na
stale przyjmowane farmaceutyki.
Teraz mogą to załatwić u pielęg
niarki.
Pielęgniarki POZ już dziś pełnią
ważną rolę w zapewnieniu lu
dziom odpowiedniego poziomu

zdrowia, niezależnie od ich płci,
wieku, miejsca zamieszkania czy
statusu społecznego, niemniej
ciągły postęp w medycynie i roz
wój nowych technologii sprawia,
że należy dążyć do zwiększania
ról i kompetencji pielęgniarek
POZ, tak aby w przyszłości mo
gły odciążać lekarzy w ich co
dziennej pracy.
Ministerstwo Zdrowia planuje
wprowadzić tzw. poradę pielęg
niarską, w ramach której pielęg
niarki POZ będą mogły kontynu
ować wypisywanie recept na leki,
skierowania na badania, wyko
nywać kontrolę ciśnienia czy po
ziomu cukru we krwi. Przejęcie
części pacjentów przez pielęg
niarki na wstępnym etapie wizyty
w poradni skróciłoby kolejki do
lekarzy. Pielęgniarki do wykony
wania tych czynności są bardzo
dobrze przygotowane.
Takie działania są zgodne z eu-,
ropejskimi i światowymi trenda-i
mi w zakresie poprawy dostęp
ności i jakości opieki zdrowotnej
i zostały potwierdzone przez
ekspertów Światowej Organizacji
Zdrowia w rekomendacjach do
tyczących roli pielęgniarek w ko
ordynowanej opiece zdrowotnej
na poziomie POZ.
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Opieka nad kobietą oczekującą dziecka
Cykl powstał we współpracy z Ministerstwem Zdrowia

Teraz może ją sprawować nie tylko lekarz, lecz także położna
- bezpłatnie, w ramach NFZ. Wybór należy do kobiety spo
dziewającej się dziecka. Co przysługuje w ramach takiej opie
ki? Czy prowadzenie ciąży przez ginekologa i położną czymś
się różni?

powiednie kwalifikacje i mających
podpisaną umowę z NFZ. Jeśli ciąża
przebiega prawidłowo, bez powikłań,
iekarz nie jest niezbędny - kobietą
od początku ciąży aż do urodzenia
dziecka i w połogu może zajmować
się wyłącznie położna. Ma ona prawo
samodzielnie prowadzić ciążę nieod
płatnie, w ramach NFZ. Taką możli
wość wprowadziło Zarządzenie nr 125
Prezesa Narodowego Funduszu Zdro
wia z 22 grudnia 2016 roku w sprawie
określenia warunków zawierania i re
alizacji umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej przez podmioty
realizujące świadczenia koordyno
wanej opieki nad kobietą i dzieckiem
oraz zmiany niektórych zarządzeń
Prezesa Narodowego Funduszu Zdro
wia w związku z przepisami ustawy
0 wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem". Odpowiedni zapis znaj
duje się też w ustawie o zawodach
pielęgniarki i położnej. Mówi on,
że położna może sprawować opiekę
nad kobietą w ciąży fizjologicznej,
czyli przebiegającej bez komplikacji.
Warto dodać, że w naszym kraju re
fundowana przez NFZ opieka położ
nicza w czasie porodu i połogu przy
sługuje każdej kobiecie, nawet jeśli
nie jest ubezpieczona.

Dwie kreski w teście
1 co dalej?

Kobiety planujące zostać mamami
często nie wiedzą, że prowadzenie
ciąży nie jest w Polsce wyłącznie
kompetencją lekarza. Może się tym
zajmować także położna, ale jesz
cze do niedawna robiła to wyłącznie
na warunkach komercyjnych. W do
datku nie miała możliwości wypisy
wania skierowań na laboratoryjne

badania kontrolne. Obecnie to się
zmieniło.

Zmiana przepisów
Od stycznia 2017 roku obowiązu
ją nowe zasady opieki nad kobietą
w czasie ciąży. Rozszerzono upraw
nienia położnych posiadających od

Kiedy kupiony w aptece test ciążowy
da pozytywny wynik, należy możliwie
najszybciej iść do lekarza ginekologa
lub wybranej położnej. Specjalista jest
w stanie potwierdzić ciążę już około
4 tygodnia od zapłodnienia. Lepiej
nie zwlekać z wizytą, gdyż ta pierw
sza konsultacja powinna odbyć się
nie później niż w 10 tygodniu ciąży.
Lekarz lub położna skieruje pacjentkę
na jeszcze jeden, bardziej dokładny

test ciążowy -z krwi. Podczas pierwszej
wizyty zostanie oceniony stan zdrowia
kobiety. Wywiad będzie szczegółowy:
padną pytania o wiek, przebyte ciąże
i ewentualne poronienia, przebyte lub
przewlekłe choroby u samej pacjentki
oraz u najbliższych krewnych. Ważne
jest także, jaki zawód wykonuje kobieta
- lekarz lub położna ocenią, czy praca
wiąże się ze szczególnymi obciążenia
mi lub zagrożeniami. Ciężarna dostaje
skierowania na wiele badań: morfolo
gię krwi, oznaczenie grupy krwi, stęże
nie glukozy we krwi, WR, przeciwciała
anty-HIV, w kierunku WZW typu B i C,
różyczki i toksoplazmozy, badanie mo
czu i na cytologię itp. Ginekolog położ
nik podczas tej pierwszej wizyty może
wykonać pierwsze USG lub skieruje
kobietę do specjalistycznego gabinetu.
Położna nie zrobi sama ultrasonografii
- nie ma uprawnień. Ale może wypisać
skierowanie. Kobieta otrzymuje też kar
tę prowadzenia ciąży i jest szczegółowo
badana.

Prowadzenie ciąży
Dzięki nowym przepisom położna
zyskała uprawnienia samodzielne
go specjalisty w zakresie opieki nad
kobietą w ciąży, podczas porodu
i w okresie połogu. Aby móc pod
pisać kontrakt refundacyjny z Naro
dowym Funduszem Zdrowia, położ
na musi dysponować odpowiednio
wyposażonym
gabinetem,
mieć
podpisaną umowę z podmiotem
zapewniającym transport sanitarny
oraz z centrum diagnostycznym,
które przeprowadza badania labo
ratoryjne. Przyszła mama ma u niej
zapewnione bezpłatnie wszystkie
świadczenia, tak samo jak u leka
rza położnika: tę samą liczbę wizyt
kontrolnych i takie same badania.
Położna rozpoznaje ciążę, zakłada

kartę ciąży, przeprowadza pierwsze
i kolejne badania kobiety aż do po
rodu, wypisuje skierowania na ana
lizy krwi i moczu. Obowiązkowo
na początku ciąży kieruje pacjentkę
na konsultację do lekarza, by stwier
dził, czy ciąża jest prawidłowa. Jedy
na różnica w porównaniu z kompe
tencjami ginekologa położnika jest
taka, że położna nie ma uprawnień
do robienia badań USG. Na wszyst
kie
badania
ultrasonograficzne
przewidziane w planie prowadzenia
ciąży kieruje kobietę do placówki,
która je wykonuje. Położna prowa
dzi również edukację prozdrowotną
przyszłej mamy dotyczącą właściwe
go odżywiania, suplementacji kwa
su foliowego, dbania o siebie w tym
szczególnym okresie, radzenia sobie
z ciążowymi dolegliwościami, przy
gotowaniem do porodu, profilaktyką
różnych chorób u mamy i dziecka itp.

Kiedy położna,
a kiedy lekarz położnik
W
większości
krajów
Europy
i w Ameryce położne prowadzą pra
widłowo przebiegające ciąże. Mają
prawo do wypisywania skierowań
na badania oraz samodzielnego
wykonywania badań USG itp. Na
tomiast w razie stwierdzenia jakichś
odstępstw od fizjologicznej normy,
położna korzysta ze wsparcia leka
rza specjalisty.
Rozwiązanie wprowadzone w Polsce
od początku zeszłego roku wpro
wadza dobre zmiany w standardach
opieki nad kobietą ciężarną. Do tej
pory było tak, że kobiety spodziewa
jące się dziecka w pierwszej kolejno
ści udawały się do gabinetu lekarza
specjalisty ginekologa - położnika.
Rola położnej w czasie oczekiwania
na narodziny dziecka była zminima

lizowana, ponieważ w powszechnej
świadomości ugruntowało się, że
jest ona niezbędna dopiero na eta
pie porodu, w okresie połogu oraz
w czasie opieki nad noworodkiem.
Warto zaznaczyć, że położna i gine
kolog położnik działają komplemen
tarnie, wspierają się w opiece nad
ciężarną. Zaraz po stwierdzeniu ciąży
przez położną kieruje ona kobietę
na konsultację do położnika. Jeżeli
w trakcie ciąży stwierdzi jakiekolwiek
odstępstwa od fizjologicznej normy,
przekazuje kobietę pod opiekę leka
rza. Z kolei on ma obowiązek skiero
wania każdej swojej pacjentki między
21 a 26 tygodniem ciąży do położnej
POZ. Obejmuje ona kobietę opieką
położniczą, doradza udział w zaję
ciach szkoły rodzenia, pomaga podjąć
decyzję co do miejsca porodu.
Wybór położnej jako specjalistki,,
która prowadzi ciążę, daje kobie
cie jeszcze jedną korzyść. Może
ona pozostawać pod opieką swo
jej położnej także podczas porodu
oraz później - przez dwa miesiące
po przyjściu dziecka na świat. Kobie
ta ma bowiem prawo do co najmniej
czterech bezpłatnych wizyt patronażowych wybranej położnej w ciągu
dwóch pierwszych miesięcy po po-j;
rodzie. Jeśli zaistnieje taka potrze-;
ba, młoda mama może skorzystać
nawet z większej liczby takich wizyt.
Praktyczna wiedza i doświadczenie
tej specjalistki są bezcenne zwłasz- -"
cza dla pacjentek, które po raz
pierwszy zostały mamami.
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Podatki, podwyżki i pieniądze.
Rada glosuje i decyduje

Nowy amerykański
dowódca tarczy
antyrakietowej
Redzlknwo
Alek Radomski

Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

Baza w Redzikowie ma nowe
go szefa. Został nim capt. Jon
Grant, który zastąpił odcho
dzącego po rocznej służbie
capt. Scotta McCIellanda.

Stupsk
Druga sesja rady miasta tej
kadencji. Wybrano wiceprze
wodniczących. uchwalono
postulowane przez władze
miasta podwyżki podatków
i spierano się o pieniądze.

Wczoraj radni wybrali wice
przewodniczących rady mia
sta. Kandydatów było dwóch.
Tadeusza Bobrowskiego z PiS
zgłosił jego klubowy kolega
Wojciech Lewenstam,który ar
gumentował, że Bobrowski to
doświadczony radny szóstej
już kadencji. Podobnie o Woj
ciechu Gajewskim mówił Artur
Wiszniewski, przewodniczący
prezydenckiego klubu Łączy
nas Słupsk. Rada wątpliwości
nie miała i w tajnym głosowa
niu wskazano na obu. Później
szych uchwał już tak gładko
nie procedowano.
Emisję obligacji na 10 min
złotych zaproponował skarb
nik miasta Artur Michałuszek,
na czym Słupsk miałby tylko
zyskać. Jak zaznaczył, ratusz
ma 10 min zł niewykorzysta
nych środków z tytułu wydat
ków majątkowych, więc nicnie
traci. Więcej, marża 0,96 proc.
nowych obligacji jest korzyst
niejsza od zaciągniętych po
przednio (2,2proc.).
- Operacja tylko w przysz
łym roku pozwoli zaoszczędzić
100 tys. zł - tumaczył radnym
Artur Michałuszek.
- Wpadł pan na dobry po
mysł, ale to nadal czyszczenie
budżetu - mówił Tadeusz Bo
browski z PiS, ostatecznie gło
sując za.
Rada miasta nie zajmowała
się wczoraj podwyżką opłaty
za wywóz i zagospodarowanie

Wiceprzewodniczącymi rady zostali Wojciech Gajewski i Tadeusz Bobrowski

W moim przekonaniu
należy wymagać
ptacic ooDfze. jezeii

można dać więcej,
to czemu nie
Bogusław Dobkowski

odpadów. Ratusz wycofał się
z tego pomysłu, ale finansową
dziurę powstałą na skutek nie
uregulowanych faktur wysta
wionych przez PGK zapropo
nował zasypać pieniędzmi
z budżetu. Uchwała w tej spra
wie opiewała na ponad milion
złotych. PiS zaproponowało,
aby pomysłem zająć się w
grudniu, kiedy to śmieciowy
problem omawiany ma być
szerzej, ale w kontrzei murem
stanęła Platforma Obywatel
ska.

- Dziwię się, że PGK nie po nym kształcie na sesji.Podno
dał jeszcze miasta do sądu szono, że warto wcześniej wie
za niezapłacone faktury - mó dzieć, jakie ośrodki i organiza
wił Jan Lange, przewodniczący cje otrzymały w ubiegłym roku
klubu PO.0 potrzebie uregulo wsparcie, a o taką informację
wania należności mówił Paweł wcale nie jest łatwo.
Szewczyk (PO), a Bogusław
Dodajmy, że w tej puli za
Dobkowski (PO) i Wojciech wierają się też pieniądze
Gajewski (klub prezydencki) na sport. Pytana o ten ostatni
o konieczności spłacania dłu Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska,
gów.
Rada zadecydowała też, poinformowała, że w struktu
a wnioskowała o to nowa wła rach urzędu pojawić ma się
dza Słupska, o podwyżce po wydział sportu,rekreacji i pro
datku od nieruchomości i środ mocji. W grudniu ogłoszony
ków transportu. Co ważne dla ma zostać konkurs, który wy
portfeli mieszkańców, o sto łoni jego dyrektora.
pień inflacji.
Uchwalono też prezydenc
Odrzucono za to opiewa ką pensję. Składające się z pod
jący na 4,7 min zł program stawy, dodatku funkcyjnego,
współpracy miasta zorganiza stażowego i specjalnego wyna
cjami pozarządowymi. Radni grodzenie wynosić będzie
podkreślali, że jest to zbyt 10 600 zł brutto miesięcznie
ważna sprawa,aby nie zająć się i jest o340 zł niższe od wartości
nią na komisjach branżowych, maksymalnej.
tylko przyjąć w proponowa ©®

Przekazanie obowiązków mia
ło miejsce we worek w Słup
skiej Szkole Policji,z którą Ame
rykanie mocno współpracują.
Tym razem na uroczystość nie
zaproszono mediów,a o wyda
rzeniu poinformowano pofak
cie. Dotychczasowego szefa
NSF Redzikowo, capt. Scotta
McCIellanda, zastąpi capt. Jon
Grant.
Grant w ostatnimczasie peł
nił obowiązki w Naval Infor
mation Forces West w San
Diego. Wcześniej, między listo
padem 2016a 2017 r.,był głów
nodowodzącym NSF Deveselu,
czyli działającej już bazy anty
rakietowej w Rumunii.
Przypomnijmy, że to już
trzeci z kolei szef budowanej
wciąż tarczy w Polsce. Pierw
szym, w listopadzie 2016 roku,
został capt.Rick Gilbert.

Cpt. Jon Grant pełnił obowią
zki dowodzącego NSF Deveselu w Rumunii, jednostki
analogicznej do tej budowa
nej w Polsce

Amerykańscy dowódcy, tak
samo jak i podlegli im maryna
rze, okrętowani są do służby
w Redzikowie pod Słupskiem
na okres jednego roku.
Zgodnie z pierwotnym har
monogramem antyrakietowa
baza w Redzikowie powinna
już działać. Nowe terminy od
dania instalacji doużytkowania
to 2020 rok.
W Redzikowie ulokowany
zostanie radari wyrzutnie z antyrakietami rodziny SM-3.
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Rodzinie i Bliskim
najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy
w trudnych chwilach po śmierci
ś1"p

Marka Teodorowicza

składają
Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustka wraz z pracownikami

008760318

Wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia
Pani Dorocie Żuk
z powodu śmierci

Ojca

składają
Zarząd i pracownicy PGK Spółka z o.o. w Słupsku
008760251
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Rekord
cordowe czytanie
„Pana Tadeusza"

Aż 610 osób w środę wspólnie
przeczytało „Litwo!Ojczyzno
moja! Ty jesteśjak zdrowie..."
z „Pana Tadeusza" Adama Mickie
wicza. Tym samympobito rekord
Polski w jednoczesnymczytaniu
Inwokacji. Na placu Zwycięstwa
czytały dzieci imłodzież, dorośli
i seniorzy. To pomysł Nowego Te
atru z okazji100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości,ale
też promocja spektaklu„Pan Ta
deusz", który można będziezoba
czyć w teatrze w piątek isobotę.
By rekord w jednoczesnymczyta
niu zatwierdziło BiuroRekordów,
musiały w jego biciu wziąćudział
przynajmniej 302 osoby, (DMK)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 28 listopada 2018 roku
odszedł w wieku 64 lat kochany Mąż, Ojciec i Dziadek

Bogdan Furman

Śtp
Pogrzeb odbędzie się 1grudnia br. na Starym Cmentarzu
w Słupsku. Wystawienie urny w kaplicy o godz. 12.50,
wyprowadzenie o godz. 13.20.
Msza św. o godz. 7.30 w sanktuarium św. Józefa.
Rodzina
M875932B

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca

Pani Alicji

Motolko

składają
Zarząd i pracownicy PHUP ROLMASZ Sp. z 0.0.
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Ordynator zwolnił dr Szewczyk.
Pacjenci murem za panią doktor
Magdalena
Olechnowicz

Stupsk
Pacjenci oddziału onkologii
klinicznej i chemioterapii napi
sali list w obronie dr Renaty
Kurek-Szewczyk. która nie
spodziewanie otrzymała wy
powiedzenie z rąk prezesa.

Wczoraj list trafił do prezesa
szpitala, mediów, marszałka
województwa, dyrekcji NFZ,
posłanki PiS. Pacjenci apelują
w nim o cofnięcie wypowie
dzenia stosunku pracy dr Rena
cie Kurek-Szewczyk,specjaliś
cie onkologii w OddzialeOnko
logii Kliniczneji Chemioterapii
w słupskim szpitalu.
- Pani doktor jest wspania
łym lekarzem i człowiekiem
pełnym empatii. Jesteśmy za
dowoleni ze współpracy z pa
nią doktor - piszą pacjenci,któ

rzy podpisali się pod listem.
- Pani doktor jest cenionym
przez pacjentów lekarzem on
kologiem w szpitalu i w przy
chodni przyszpitalnej. Pod
opieką pani doktor czujemy się
bezpiecznie i mamy do niej
pełne zaufanie w sposobie le
czenia. Jest fachowa i rze
czowa, a przy tym miła i empatyczna dla pacjentów - czy
tamy.
- To lekarka, która nigdy nie
odmówiła pomocy i nikogonie
zbyła. Zawsze jest pod telefo
nem. Bliska mi osoba choruje
na nowotwór, jest po kolejnym
cyklu chemioterapii i wiem, jak
ważne jest dla niej, ale też dla
innych pacjentów, zaufanie
do tego lekarza. Ci ludzie nie
wyobrażają sobie, że nagle ich
leczeniem zajmie się nowa
osoba -mówi mężczyzna,który
przyszedł z pismem do redak
cji „Głosu".
Wyjaśnienie zarządu szpi
tala jest krótkie.- Decyzją orga
nizatora pracy (od red. - koor
dynatora oddziału)została roz

tów. Przyznaje,że jest rozgory
czona, a decyzja o zwolnieniu
jest dla niej krzywdząca.
- To decyzja nowego ordy
natora, który pracuje niecałe
dwa miesiące. Jest mi na
prawdę bardzo przykro, że
po tak krótkim czasie pracy
w oddziale wyrzuca mnie.Pra
cuję w zawodzie 27 lat i oddaję
sie pacjentom całym sercem.
Byłam na każde zawołanie, peł
niłam dyżury, kiedy nikomu
nie pasowało, czasami w wee
kend zrywano mnie z łóżka,
aby przyjść do szpitala. Nigdy
nie odmawiałam- mówi dr Ku
rek-Szewczyk.
Zapytana oprzyczynę zwol
nienia, nie jest w stanie jedno
znacznie wskazać,o cochodzi.
- Zapewniam, że nie byłam
w konflikcie z ordynatorem,
trudno wpaść w konflikt pod
czas tak krótkiego czasu.Były
drobne nieporozumienia me
rytoryczne i kwestie rozliczeń
z NFZ, ale to były takie zwy
czajne rozmowy między nami
lekarzami w oddziale - mówi

wiązana umowa cywilno-prawna z panią doktor Kurek-Szewczyk z okresem trzymie
sięcznego wypowiedzenia mówi Monika Zacharzewska,
rzeczniczka prasowa słup
skiego szpitala. - Jednocześnie
zapewniamy, że pacjenci nie
zostaną bez opieki. W oddziale
pracuje 15 lekarzy, w tym jedna
pani doktor zatrudniona w li
stopadzie. Wkrótce pfacę roz
pocznie jeszcze jedna pani dok
tor - dodaje Zacharzewska.
Organizatorem pracy w od
dziale jest nowy koordynator dr
Bartosz Itrych,który pracęroz
począł w październiku. Nie
chciał jednak komentować
swojej decyzji.
Doktor Renata Kurek-Szew
czyk jest wybitną specjalistką.
Pracuje w zawodzie 27lat, ma
specjalizację z onkologii kli
nicznej, chemioterapii i z cho
rób płuc. Pracuje nie tylko
w oddziale, ale także w przy
szpitalnej poradni, prowadzi
konsylia i konsultacje lekarskie.
Pod opieką ma kilkuset pacjen

pani doktor. - Tym bardziej
uważam, żedecyzja ozwolnie
niu jest dla mnie krzywdząca
i jest mi bardzoprzykro.
Przyznaje, że próbowała się
od niej odwołać.
- Byłam na rozmowie z pre
zesem, który powiedział, że
owszem, mógłby dalej ze mną
współpracować, ale nie może
podważać decyzji ordynatora,
który jest organizatorem pracy.
Rozmawiałam też z dr.
Itrychem, alenie pozostawiłmi
złudzeń. Będę więc pracowała
jeszcze trzy miesiące, a później
będę zmuszona wyemigrować
ze Słupska w poszukiwaniu
pracy w innym szpitalu - nie
ukrywa rozżalenia dr Renata
Kurek-Szewczyk.
Dodaje też, że nieprawdą
jest, że w oddzialeonkologii kli
nicznej i chemioterapiipracuje
15 lekarzy.
- Nie wiem, skąd ta liczba.
W oddziale pracuje pięciu on
kologów razem ze mną, w tym
czterach ze specjalizacją z on
kologii klinicznej i jeden z che
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mioterapii. Jamam obie te spe
cjalizacje -mówi pani doktor.
Pochwał pani doktor nie
brakuje w internecie. Są same
pozytywne opinie. - Pani dok
tor jest osobą pełną ciepła i em
patii, rzeczową, a jednocześnie
taktowną. Poszłam z wynikami
w imieniu taty, który nie był
w stanie stawić się sam.
Przy ciężkim stanie paliatyw
nym, gdzie nie wchodzi w grę
żadne leczenie, pani doktor
udzieliła bardzo pomocnych,
przynoszących dużą ulgę wska
zówek i przepisała leki, które
poprawiły jakość życia. Zserca
polecam - pisze kobieta. Inne
opinie są w podobnym tonie.
- Pani doktor jest doskona
łym fachowcem i przemiłą
osobą. Dawno już nie spotka
łem takiego lekarza, który leczy
zarówno ciało, jak i duszę - pi
sze mężczyzna, który jest pa
cjentem pani doktor.
Pani doktor zależyna utrzy
maniu stanowiska.Czy ordyna
tor zmieni zdanie? Do tematu
wrócimy. ©®
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Rząd nie chce komentować listu
ambasador USA do premiera
Ttr«-

ItL

C0 MOSBACHER
POWIEDZIAŁA W SEJMIE

Jakub Oworuszko
jakub.owofuszko@polskapfess.pl

WmMimmu
- Nie zamierzamy bezpośred
nio odnosić się do treści Rstu
pani ambasador Mosbacher
- przyznała rzecznik rząduJo
anna Kopcińska. We wtorek
wyciekł list do premiera
Morawieckiego, w którym
ambasador USA broni stacji
TVN iautorów reportażu
o polskich neonazistach.

Kopcińska przekonuje, że zda
niem rządu „dyplomacja wy
maga spokoju i rozwagi".List
Mosbacher określa „incyden
tem", który nie zmieni bardzo
dobrych relacji pomiędzy Pol
ską i Stanami Zjednoczonymi.
- Polska tak samo jak USA ceni
sobie wolność słowa i w żaden
sposób nie ogranicza wolności
mediów. Rynek medialny
w Polsce jest pluralistyczny,
a media prezentują pełne spek
trum opinii - podkreśla.
Kopcińska odniosła się też
do zarzutów kierowanych
pod adresem autorów repor
tażu o polskich neonazistach,
którzy zorganizowali„urodziny
Hitlera". - (...) sprawa wymaga
bardzo dokładnego wyjaśnienia
oraz zbadania czy nie zostały

Zarówno list ambasador USAdo premiera,jak ijej spotkanie zparlamentarzystami wywołały falę
komentarzy. PolitycyPiS mówią o braku kompetencjiMosbacher i przekroczeniu granic

przekroczone granice między
relacjonowaniem wydarzeń
a ich kreowaniem - zaznaczyła
rzecznik rządu, dodając
przy tym, żePolska była ofiarą
hitlerowskich Niemieci „nie ma
w Polsce miejsca nanazizm, fa
szyzm czy jakąkolwiek inną
zbrodnicząideologię".

Mniej powściągliwiwkomentarzach są politycy PiS, którzy
zgodnie powtarzają,że ambasa
dor USA niema doświadzcenia
w dyplomacji i przekroczyła
pewne granice.-Pani ambasador
niebyła wcześniejpracownikiem
amerykańskiego korpusu dyplo
matycznego, to jej pierwsza pla

cówka - przyznał w rozmowie
z Agencją Informacyjną Polska
Press europoseł Ryszard
Czarnecki. Jak przekonuje, am
basador popełniłabłąd,ale to nie
wpłynie nabardzo dobrerelacje
Polski iUSA
O kryzysiew relacjach mówi
opozycja. - To PiS do niego do-

„Czy będzie jakiś
procedowany projekt, co
do którego państwo myślicie,
że należy się zainteresować,
czy też coś może nas
niepokoić? Powinniście mieć
świadomość, że jedna rzecz,
co do której Kongres
amerykański się zgadza,
zarówno demokraci, jak
i republikanie, to jest wolność
prasy. I nie mogę tego
mocniej wyrazić. W tej chwili
kongres jest bardzo
pozytywnie nastawiony
do Polski. I demokraci,
i republikanie bardzo chętnie
pomagają Polsce, bo wiedzą,
że Polska jest bardzo ważnym
sojusznikiem. Ale to się może
wszystko posypać, jeśli
chodzi o wolność prasy, to tu
wszystko jest czarno-białe
w USA. I mówię to państwu,
bo słyszę o tym ciągle".

prowadziło -podkreśla Tomasz
Siemoniak z PO. Zwraca on
uwagę, że list w ogóle nie po
winien zostać upubliczniony,
PiS zapewne wycofasię zoskar
żeń podadresem TVN.- PiSnie
długo przeprosi panią ambasa
dor - przewiduje Siemoniak
w rozmowie z AIP.

Wancuma

Komisja złożydoniesienie
ws.ministra finansów

Wmrtsamm

Kto odpowiada za wypadek,
instruktor, czy kursant?

Petru chceinformacji od
premiera ws.afery KNF

NOWY
NUMER

salon

Pytaj w kioskach i salonach prasowych

motosalon.motofakty.pl

-Chciałbym dowiedzieć się
od pana premiera na najbliższym
posiedzeniu Sejmu,jakie działania
podejmowałjego resort,kiedy był
wicepremierem, w sprawie
dwóch bankówLeszka Czarne
ckiego. Tam,u niego wresorcie
powstały rozporządzenia, które
uderzały tylko w dwa banki-Idea
Bank iGetin Bank. Chciałbymteż
poznać opinię premiera,jak oce
nia działania prokuratury isłużb
w tej sprawie,czyli jakocenia
pracę Zbigniewa Ziobry -mówił
Ryszard Petru,odnosząc się
dosprawytzw. afery KNF. (AIP)

Poseł PiS MarcinHorała
zapowiedział, żeKomisja ds. VAT
zawiadomi prokuraturę
w sprawie byłegoministra
finansów Jacka Rostowskiego
ibyłego ministra transportu
Sławomira Nowaka. Zdaniem
części członkówkomisji
(posłowie opozycjibyli przeciw
zawiadomieniu) Rostowskimógł
przekroczyć
uprawnienia, ujawnićinformacje
objęte tajemnicą skarbową
inarazić na szkodęSkarb
Państwa. Zkolei Nowak,zdaniem
posłów, mógłdoprowadzić
do strat w mieniupublicznym.

(AIP)

Warszawa

Gdańsk straci Polską
Agencję Kosmiczną

Nowelizacja ustawy o Polskiej
Agencji Kosmicznej zakłada,że
jej centrala zostanieprzeniesiona
z Gdańska do Warszawy. Ma to
ułatwić współpracę
z „instytucjami centralnymi".
(AIP)

W ubiegłym tygodniu Agen
cja Informacyjna Polska Press
opublikowała stenogram ze
spotkania ambasador USA
z polskimi parlamentarzy
stami. Georgette Mosbacher
przestrzegała przez zmianami
w prawie dotyczącym mediów
i forsowaniemtzw. repolonizacji.
We wtorek media opubliko
wały list ambasador do pre
miera, w którym „wyraża głę
bokie zaniepokojenie niedaw
nymi zarzutami, które zostały
wysunięte przez członków
rządu Polski przeciwko dzien
nikarzom i zarządowi TVN
i Discovery,dotyczącymi mate
riału śledczego wyemitowa
nego
w
programie
„Superwizjer" wstyczniu 2018
roku o aktywności neonazi
stów w Polsce". Politycy PiS,
przywołując ustalenia portalu
wPolityce.pl, przekonywali, że
reportaż TVNo polskich neona
zistach mógł być prowokacją
stacji.
Jak informuje „Do Rze
czy", ambasador wzywała też
do siebie osoby związane
z polskim rządem,które zaan
gażowane były w prace
nad nowelizacją ustawy o po
datku dochodowym od osób
fizycznych
i prawnych.
Chciała, by amerykańskie
firmy mogły liczyć na lepsze
warunki.

©®

Warszawa

KE nie wycofa skargi
przeciw Polsce

Komisarz ds.sprawiedliwośdViera
Jourowa pozytywnieoceniła decyzję
polskiego rząduozastoso\Aaniusię
dozaleceń Brukseli,czyli wstrzyma
niu zmianpersonalnych wSądzie
Najwyższymipracą nad nową
ustawą dotyczącą polskiego wy
miarusprawiedliwośd. Oświadczyła
jednak, żeKomisja Europejskanie
wycofuje na razie skargiw tejsprawiezTrybunałuSprawiedliwośd
UE.- Sprawajest wtokuijest konty
nuowana -mówiła komisarz,cyto
wana przezportal czeskiego radia
publicznego, (AIP)

Warszawa

PO chce sprawdzenia,
na co idą pieniądze z PFN

Poseł POMariusz Witczak zapowie
dział, żezłożenie w trybiepilnym
do NajwyższejIzby Kontroli wnio
sku o.sprawdzenie zasadnosa wy
dawania pieniędzy Polakówprzez
Polską Fundację Narodową".-To
potężny kapitał,który możebyć
wykorzystywany wrozmarty spo
sób,w tymna działalnośćpoli
tyczną - przekonywał, (AIP)

Głos Dziennik Pomorza
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w jednostce więcejniż miesiąc.
Jaki jest cel szkoleń?
- Chodzi o to, żeby rezerwi
sta wiedział, jak wygląda jego
jednostka wojskowa, gdzie
znajduje sięmagazyn amunicji,
kto jest jego dowódcą i kto bę
dzie zajmował stanowisko
obok niego - wylicza płk To
masz Szulejko, rzecznikSztabu
Generalnego WP.
Płk Szulejko przyznaje, że
rezerwowi po kilkunastu lub
kilkudziesięciu latach od skie
rowania do rezerwy są zwykle
o kilka kilogramów grubsi, co
ma znaczenie organizacyjne.
- Podczas szkolenia można
im dobrać nowy, właściwy ro
zmiar munduru - mówi rzecz
nik.
Dodatkowo żołnierze, któ
rzy służyli przed 1992 r., pod
czas szkolenia złożą nową przy
sięgę wojskową. Wezwania
może się spodziewać pan
Krzysztof, 59-latek z Łodzi.
Do rezerwy został przeniesiony
w1982 r.ze stopniemstarszego
kaprala. Na wypadek wojny
miał się stawić w Wojskowych
Zakładach Lotniczych nr l
w Łodzi, jednak zakłady zdą
żyły przekształcić się współkę.
- Niemam pojęcia,co mógłbym
tam dziś robić- przyznaje.

Pan Krzysztof z Łodzi brał
udział w szkoleniu rezerwistów
podczas swojejsłużby wojsko
wej. - Pobierali munduryi przez
dwa dni biegali i ćwiczyli mówi. Dlatego potencjalnego
szkolenia się nie boi.
- Domyślam się, że broń
od lat 80. mocno się zmieniła
i dobrze byłoby wiedzieć, jak ją
obsługiwać - tłumaczy starszy
kapral rezerwy.
Kilkanaście lat temu na ćwi
czenia rezerwistów wzywano
rocznie od 45 do 70 tys. osób.
W latach 2009-2012 taide szko
lenia były zawieszone.
W tym roku 5,2 tys. żołnie
rzy rezerwy zostało wezwa
nych na ćwiczenia jednod
niowe, 24 tys. na ćwiczenia
krótkoterminowe i 450 naćwi
czenia trwające ponad 30dni.

Armia wzywa na ćwiczenia
Matylda Witkowska
matyida.witkowska@polskapress.pl

Obronność
Wojsko Polskie chce
w przyszłym roku powołać
na ćwiczenia prawie 50 tys.
rezerwistów. To dwa razy
więcej niż w ostatnich latach.
Wezwania mogą spodziewać
się nawet 60-latkowie.
W ten sposób armia spraw
dza stan rezerw na wypadek
wojny.

W 2019 r. na szkolenia wezwa
nych zostanie 49 tys. rezerwi
stów w całej Polsce. Rok temu
wezwano 25 tys. osób, w tym
w tym roku - blisko30 tysięcy.
Powodem są kurczące się za
soby kadrowe w rezerwie, co
jest wynikiem zlikwidowania
poboru i służby zasadniczej.
Kto może spodziewać się
powołania

- Powołany na ćwiczenia może
zostać tylko ten,kto jest żołnie
rzem rezerwy i ma kartę mobi
lizacyjną - wyjaśnia mjr An
drzej Nieradko, oficer prasowy

ŚWIAT

Pjongjang

Kim DzongUn obiecuje
wpuścić inspektorów

Główny kompleks nuklearny Ko
rei Północnej Jongbjon będzie
udostępniony zachodnim inspek
torom. Taką deklarację złożył
przywódca tego kraju KimDzong
Un. Ale udostępnienienastąpi nie
od razui nie bezwarunkowo. Za
strzeżeniem jestbowiem wcześ
niejsze uczynienie odpowiednich
kroków przez USA. Z wrześnio
wych rozmów przywódców obu
Korei miało wynikać, żejeśli Ame
ryka poczynijakieś ustępstwa wo
bec Pjongjangu, to północnokoreański przywódca byłby gotów
nawet zamknąć kompleks nukle
arny. Od historycznego,jak to
określono, szczytuDonalda
Trumpa z KimDzong Unem wSin
gapurze upłynęłojuż wiele mie
sięcy, a do tejpory Korea Pół
nocna nie zrobiła praktycznie nic,
by przybliżyć demilitaryzacjępół
wyspu. Padają głosy, że Kim
DzongUn gra na zwłokę,nie speł
nia złożonych wcześniej obietnic.

(AIP)
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Rezerwiści poznają nową broń. dostają nowe mundury, dowiadują się. jak teraz wygląda ich
jednostka wojskowa, niektórzy składają nową przysięgę

Wojskowej Komendy Uzupeł
nień w Poznaniu.
Armia, powołując na ćwi
czenia, sprawdza stan kadr
wśród żołnierzy rezerwy, któ
rzy mogliby być potrzebni
w czasie wojny. Wojskowi pod
kreślają, żepowrót do ćwiczeń
wśród rezerwistów nastąpił
w 2015r. iod tegoczasu coroku

Paryż

Premier porozmawia
z protestującymi

Francuski premier Edouard
Philippe jestgotów spotkać się
z przedstawicielami tzw.żółtych
kamizelek. Od dłuższegoczasu
protestują oni przeciwko pod
wyższaniu akcyzy na paliwo.
Choć premier oznajmił, żeroz
mowy mogą być pożyteczne, to
jednak kategorycznie zastrzegł,
że podatek od paliwa zostanie
podwyższony od1stycznia 2019.
Jego zdaniem jestto rozsądna de
cyzja. Reakcji przedstawicielipro
testujących jeszczenie było.

(AIP)

Buenos Aires

Kontrowersyjna wizyta
saudyjskiego księcia

Saudyjski książę Mohammedbin
Salman wylądował w Argentynie,
gdzie przybył na szczyt G20.Me
dia określiły jego wizytęjako kon
trowersyjną, bonastępca tronu
ma być zamieszany w zabójstwo
krytycznego wobec niego dzien
nikarza saudyjskiego, który w ta
jemniczych okolicznościachprze
padł po wejściu dosaudyjskiego
konsulatu wStambule. Przedsta
wiciele organizacji HumańRights
Watch wystąpili do władz argen
tyńskicho aresztowanie księcia.
Sugerują, aby użyć wobecniego
prawa ścigającego zbrodnie prze
ciwko ludzkości. Oskarżają księcia
o zaangażowanieswojego kraju
w konflikt w Jemenie oraz zabicie
niepokornego dziennikarza.
(AIP)

powoływanych jest kilkadzie
siąt tysięcy osób.
Szeregowcy mogą się spo
dziewać wezwania do 50. roku
życia, oficerowie i podoficero
wie do 60. roku życia. Karty
wezwania powinny dojść dwa
tygodnie przed datą ćwiczeń,
a za każdy dzień w wojsku
przysługiwać będzie rekom

pensata - np.szeregowi otrzy
mają 91 złza dzień ćwiczeń.
Ile trwa ijak wygląda
szkolenie

Wiadomo natomiast,czego re
zerwiści mogą spodziewać się
na szkoleniach. Mają one trwać
jeden lub kilka dni, ale l proc.
wezwanych może spędzić

Programy dla chętnych

Jednocześnie wojsko zachęca
do dobrowolnych szkoleń
wojskowych. Dla studentów
przygotowano program „Le
gia Akademicka", a dla pozo
stałych chętnych akcję „Zo
stań żołnierzem Rzeczypo
spolitej". Wciąż trwa też nabór
w szeregi Wojsk Obrony Tery
torialnej.

©®

Prezydent Poroszenko: Panie
Putin, wynoś się z Ukrainy
Kazimierz Sikorski
redakqa@poisk3times.pl

Kgów, Moskwa
Pojmani przez Rosjan ukraiń
scy marynarze pozostaną w
areszcie najbliższe dwa mie
siące. Jeśli będą uznani za win
nych nielegalnego przekro
czenia granicy rosyjskiej, o co
się ich oskarża, mogą zostać
skazani na sześć lat więzienia.

Pavlo Klimkin, szef ukraiń
skiej dyplomacji, oświadczył,
że powinni byćoni traktowani
jak jeńcy wojenni, a Rosja nie
ma prawa ich sądzić. Ukraina
oraz Zachód domagają się
uwolnienia wszystkich mary
narzy.
Trzech z nich, Andrij
Drach, Serhij Tsybizow i Wołodymyr Lisowij, wyrecytowali
w rosyjskiej telewizji przygo
towane oświadczenie, że
świadomie naruszyli granice
tego kraju i nie reagowali
na sygnały radiowe, by tego
nie robić.

Rosja nie potraktowała ukraińskich marynarzy jak jeńców
wojennych, tylko jak zwykłych bandytów, których chc sądzić

Lisowij mówił, że byłostrze
gany o „prowokacyjnym cha
rakterze" ukraińskich działań
na morzu. Andrij Drach doda
wał, że dostałrozkaz płynięcia
z Odessy do Mariupolu. - Byli
śmy ostrzegani przez pogra
niczników rosyjskich, że naru
szamy ich prawo. Powtarzali
nam, byśmy opuścili ich wody
terytorialne - powtarzał Drach.
Zdaniem ukraińskiego wi
ceadmirała Ihora Woronczenko żołnierze zostali pod

dani presji psychologicznej.
- Znam tych marynarzy. To ho
norowi ludzie i profesjonaliści,
a to, co mówią,nie jest prawdą.
Strona rosyjska nie skomento
wała tych słów.
Konflikt
w
Cieśninie
Kerczeńskiej nadal wywołuje
wzburzenie nie tylko na Ukrai
nie, ale w wielu zachodnich
krajach. Prezydent Petro
Poroszenko w wywiadzie dla
stacji telewizyjnej NBC News
powiedział wprost: - Panie

Putin, wynoś się z Ukrainy. Za
apelował on do prezydenta
USA Donalda Trumpa, by ten
poruszył sprawę incydentu
z Władimirem Putinem pod
czas zbliżającego się szczytu
G20 w Argentynie.
Z tym możebyć problem, bo
Trump oświadczył, żepoakęjirosyjskiego specnazu możeodwo
łać spotkanie z prezydentemRo
sji. Prezydent USA dodał wroz
mowie z „Washington Post", że
czeka teraz na raport w sprawie
zajścia. Z jego słów wynika, że
może on być niekorzystny dla
Moskwy, stądrezerwa, jeśli cho
dzi o spotkanie z Putinem.
-Może nie będę chciał się spotkać
(z Putinem). Nie lubię agresji
- oznajmił Trump. Jak powie
dział John Bolton, doradca ds.
bezpieczeństwa narodowego
Stanów Zjednoczonych, obaj
przywódcy mieli w Argentynie
rozmawiać m.in.o bezpieczeń
stwie, kontroli zbrojeń, Ukrai
nie iBliskim Wschodzie.
Na razie nie mazdecydowa
nych ruchów ze stronyStanów
Zjednoczonych, które tylko po
nagliły kraje europejskie, by
bardziej jeszcze wspierały
w tym kryzysieKijów. ©®
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Jaką rentę można dostać (cz. 4)

Przy krótkim stażu - renta socjalna
Obecnie renta socjalna ma wysokość1029,80 zł brutto

Ubezpieczenia
JAK ODWOŁAĆ SĘ
OD NIEKORZYSTNEJ
DECYZJI ZUSWSPRAWIE
RENTY

Choroba nie pozwoliła ci
na wypracowanie długiego
stażu - takiego,który byłby
wystarczający do przyznania
renty chorobowej? To z my
ślą o osobach takich jak ty
ustawodawca stworzył
świadczenie zwane rentą so
cjalną. Renta socjalna przy
sługuje jedynie osobom peł
noletnim. Pełnoletność wią
że się przede wszystkim
z ukończeniem 18. roku ży
cia. Od tej zasady jest jednak
wyjątek. Za pełnoletnią uwa
ża się bowiem także kobietę,
która nie ma jeszcze ukoń
czonych 18 lat.ale ma więcej
niż 16 lat i wyszła za mąż.
Niezdolność do pracy

Na otrzymanie świadczenia
mogą liczyć jedynie te osoby,
które zostaną uznane za cał
kowicie niezdolne do pracy,
a więc niezdolne do wykony
wania jakiejkolwiek pracy.
Tak samo jak w przypadku
rent chorobowych oceny
stopnia niezdolności do pracy
dokonuje lekarz orzecznik Za
kładu Ubezpieczeń Społecz
nych. Podczas badania opiera
się on przede wszystkim
na dostarczonej dokumenta
cji medycznej, opisującej
przebieg dotychczasowego
leczenia i stan zdrowia ubie
gającego się o rentę. Zada
niem orzecznika jest ocena,
czy stan zdrowia chorego jest
przeszkodą w wykonywaniu
przez niego pracy zawodo
wej.
Jeśli niezdolność do pracy
jest trwała, renta zostanie
przyznana na stałe. Jeśli zaś
niezdolność jest czasowa -bę
dzie przyznana na wskazany
okres.
Moment rozpoczęcia się
choroby

W przypadku rent socjalnych
poza stwierdzeniem odpo
wiedniego stopnia niezdol
ności do pracy przed orzecz
nikiem stoi dodatkowe zada
nie. Musi on ocenić,kiedy roz
poczęła się choroba (jak mó
wią przepisy - kiedy powstało
naruszenie sprawności orga
nizmu), której skutkiem jest
niezdolność
całkowita
do pracy. Rentę socjalną mogą
bowiem otrzymać jedynie te
osoby, których choroba rozpo
częła się:

Jeśli niezdolność do pracy jest trwała, renta zostanie przyznana na stałe. Jeśli zaś czasowa - na wskazany okres

•przed ukończeniem 18.
roku życia;
•
w trakcie nauki w szkole
lub studiów, ale przed skoń
czeniem 25. roku życia;
•
w czasie stiidiów dokto
ranckich lub aspirantury nau
kowej.
Co istotne, wymaga się, by
w jednym z tych okresów
powstała choroba, która stała
się przyczyną niezdolności
do pracy. Nie ma znaczenia,
kiedy chory stałsię niezdolny
do pracy.
PRZYKŁAD

Tadeusz od dzieciństwa cierpi
na poważną chorobę kręgo
słupa. Potwierdza to doku
mentacja medyczna. Niemal

Istotny jest moment
rozpoczęcia się
choroby,
której skutkiem
Jest całkowita
niezdolność do pracy
-oceni to orzecznik

przez całe dorosłe życie męż
czyzna pozostawał na utrzy
maniu żony. Choć ukończył
już 52 lata, łącznie udało mu
się osiągnąć zaledwie 3 lata
stażu ubezpieczeniowego. To
za mało, by mógł ubiegać się
o rentę z tytułu niezdolności
do pracy(chorobową). Jeśli Ta
deusz wystąpi do ZUS o przy
znanie renty socjalnej, alekarz
orzecznik potwierdzi, że jest
on całkowicie niezdolny
do pracy, a niezdolność ta jest
skutkiem choroby, na którą
mężczyzna cierpi od dzieciń
stwa, otrzyma rentę socjalną.
Istotny jest moment zachoro
wania, a nie powstania całko
witej niezdolności do pracy.
Warunki wykluczające
przyznanie renty socjalnej

Mimo spełnienia wszystkich
opisanych warunków renta
nie zostanie przyznana oso
bie, która ma:
•
emeryturę,
•rentę z tytułu niezdol
ności do pracy, inwalidzką lub
strukturalną,
e świadczenie lub zasiłek
przedemerytalny,

e nauczycielskie świadcze
nie kompensacyjne,
•uposażenie dla osób
w stanie spoczynku,
e rentę z zagranicy,
•
rentę rodzinną w wyso
kości przekraczającej 200
proc. najniższej renty z tytułu
całkowitej
niezdolności
do pracy (obecnie jest to
kwota 2059,60 zł),
• nieruchomość rolną
o powierzchni użytków rol
nych przekraczających 5 hek
tarów.
Renty socjalnej nie może
też otrzymywać osoba tym
czasowo aresztowana lub od
bywająca karę pozbawienia
wolności (chyba że jest to kara
pozbawienia wolności odby
wana w systemie dozoru elek
tronicznego). Od tej zasady
jest jednak wyjątek. Aresztant
lub więzień może wniosko
wać o kontynuowanie wypłat
renty, jeśli jest samotny, nie
ma innego przychodu ani
ustalonego prawa do renty ro
dzinnej i jest właścicielem
mieszkania albo domu bądź
ma spółdzielcze prawo do lo
kalu lub na przykład jest na

jemcą lokalu komunalnego.
Warunkiem kontynuowania
wypłat jest w tym przypadku
pisemne zobowiązanie się
aresztanta lub więźnia, że bę
dzie on przeznaczał rentę
na regulowanie rachunków
za utrzymanie mieszkania.
Musi też potwierdzić pisem
nie, że w lokalu nie przeby
wają inne osoby.
Wysokość renty socjalnej

Zasadą jest to, że renta so
cjalna przyznawana jest w sta
łej wysokości, która do 31
maja 2018 r. wynosiła 84 proc.
kwoty najniższej renty z ty
tułu całkowitej niezdolności
do pracy. Od l czerwca 2018 r.
renta socjalna wynosi 100
proc. kwoty najniższej renty
z tytułu całkowitej niezdol
ności do pracy - obecnie jest
to 1029,80 zł brutto. Wyso
kość renty podlega corocznej
waloryzacji.
Szczegółowe
informacje
o tym, czy i jakie świadczenia
rentowe ci przysługują, uzyskasz
w każdej jednostce Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Patrycja Wacławska

1. Trzeba zaczekać
na doręczenie orzeczenia
wydawanego przez lekarza
orzecznika.
2. Jeśli osoba zainteresowana
nie jest zadowolona z tego,
co orzekł lekarz orzecznik
ZUS, powinna w ciągu 14 dni
wnieść sprzeciw do komisji
lekarskiej za pośrednictwem
ZUS.
3. Kiedy zostanie wyznaczony
termin badania przez komisję,
ubezpieczony zostanie o tym
powiadomiony.
4. W wyznaczonym terminie
należy bezwzględnie stawić
się przed komisją. Obecnie
w każdym z województw
komisja lekarska ma jedną
siedzibę. Zanim stawimy się
przed komisją, powinniśmy
pamiętać, że istotnym
argumentem, który może
przekonać członków komisji
do zmiany orzeczenia
wydanego przez orzecznika
ZUS, jest dodatkowa
dokumentacja medyczna,
której nie przedłożyliśmy
orzecznikowi. Każdy kolejny
dokument świadczący o tym,
że stan zdrowia osoby
ubezpieczonej przeszkadza
jej w wykonywaniu pracy,
zwiększa szansę na to, że
komisja zmieni orzeczenie.
5. Piątym krokiem
w procedurze odwołania się
od decyzji wydanych
na podstawie orzeczenia
lekarza orzecznika ZUS jest
odwołanie do sądu. Wnosi się
je wówczas, gdy komisja
podtrzymała orzeczenie
lekarza orzecznika.
Odwołanie do sądu wnosi się
w ciągu miesiąca
od doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się
za pośrednictwem ZUS.
6. Kiedy ubezpieczyciel
otrzyma odwołanie, ma 30
dni na ewentualną zmianę
swojego stanowiska. Może
w tym czasie zmienić lub
uchylić decyzję. Jeśli tego nie
zrobi, skieruje odwołanie
do sądu.
7. Po tym, gdy sprawa trafi
do sądu, poczekamy kilka
miesięcy na rozstrzygnięcie.

Po godzinach
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TV HIT

SHOW-BIZNES

w
w
Ciążowe zachcianki
w „Rolnik szuka żony"

Łukasz Sędrowskijestjednym znaj
bardziej kontrowersyjnychrolników
5. edycjiprogramu „Rolnikszuka
żony". W programie została Agata,
Łukasz sięjejoświadczył,
a internaucizaczęli spekulować,że
kobieta jestwciąży. Dowodemtego
miałbyćm.in.ostatni odtinek.Ko
bieta nawiązywała dociąży ipytała
rolnika, czybędzieją karmił, gdybę
dzie miałaciążowe zachcianki.
(BAN)

Krzyżówka nr 183

1

Poziomo:
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3) skomponował „Psałterz
wrześniowy",
10) szczególne w rysopisie, wo
dne na banknocie,
11) zapał, chęć do działania,
12) powiedzenie, które zastę
puje obraźliwe słowa,
14) metal z Klondike,
15) ostry w szpitalu,
16) wielka kompromitacja;
wstyd,
19) opieka nad imprezą artys
tyczną,
23) Michał, wybitny muzyk jaz
zowy,
27) atak furii,
28) znak wodny na banknocie,
29) wycinka drzew w lesie, karczunek,
30) dowodzeni przez atamana,
33) autor powieści „Timur i je
go drużyna",
37) stary, dostojny władca sa
wanny,
38) kołdra dla turysty śpiącego
w namiocie,
39) serek lub rybka akwariowa,
40) cięty w wazonie,
41) Jana Pawła II trwał ponad
26 lat.
Pionowo:

1) Apacze lub Siuksowie,
2) usuwany brzytwą przez
dziadka,
3) mały flet,
4) na szyi owczarka,
5) matka bogów greckich,
6) elegancki pokój dawnej da
my,

•2 •3
• •

Redaktor naczelny
Krzysztof Nałęcz
Zastępcy
YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)

Zgodnie z długą tradycją wszy
scy członkowie brytyjskiej ro
dziny królewskiej otwierają pre
zenty dokładnie w Wigilię. Ten
zwyczaj, czemu trudno się dzi
wić, jest ponoć uwielbiany przez
najstarszego syna Kate i Wil
liama. Jednak George do tego
stopnia jest ciekawy, jakie wyjąt
kowe prezenty czekają na niego
pod choinką, że wyszukuje
i otwiera je nawet kilka dni
wcześniej.
(BAN)

W miniony czwartek zostałwyemitowany ostatniodcinek12. sezonu
„Przyjaciółek". Wiadomojuż, że
produkcja szykujekolejny sezon,
a zdjęciami z planupochwaliły się
same aktorki.Dodajmy, żewizeru
nek Sochy wostatnimsezonieto
wynik charakteryzacji. Aktorka
była wówczas w ciąży,więc pro
dukcja specjalnie tak ułożyłascena
riusz, żeby zakamuflowaćjej ciążowy brzuch, (BAN)
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7 rzeczy...
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POLSAT 20:10
Siedmiu mężczyzn poszukuje
miłości i szczęścia. Filip traci pra
cę i dowiaduje się, że niedawno
poznana dziewczyna jest z nim
w ciąży. Tomasz boi się zobowią
zań. Kordian stroni od stabilizacji.

15

Szyfry wojny

TV 4 22.00
Podczas walk na Pacyfiku
Amerykanie wykorzystują
Indian Navajojakoszyfrantów.
Oficer marines dostaje rozkaz
ochraniania jednego z nich. Ta
jemnica kodu ma być strzeżona
za wszelką cenę.

• •

j
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7) faza Księżyca,
8) wąskie paski jako wzór na
tkaninie,
9) święty patron Irlandii,
17) składnik ropy naftowej,
18) przecinka w lesie,
20) marka polskich zup w prosz
ku,
21) krach finansowy lub resztki
budowli,
22) dobrze mieć żelazne,
24) oblewany przez fale,

Dyrektor działu maricetńgu
Robert Gromowski, tel. 943473512
Prenumerata, tel94 3473537
GłosKoszaSński-wwwgk24j)l
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin.tel. 94 34735 99,
fax 94 347 35 40, tel. reklama 94 347 3512,
redakqa.gk24@polskapress.pl.
reklama.gk24@polskapress.pl
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34

35

36

sporymi problemami. Niektórymi zadaniami
postaraj się podzielićz innymi osobami.

• • •
• • •
•40
• •
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25) ślepy bez pocisku,
26) wielki skandal finansowy,
duży szwindel,
30) „Cicha noc" śpiewana w
wigilię,
31) szychta w kopalni,
32) mityczny potwór z jednym
okiem,
34) punkt widzenia,
35) opowiadany przez kawala
rza,
36) wczesna msza w adwencie.

Głos Pomorza-wwwg)244)1

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk.
tel. 59 848 8100, la* 59848 8104,
tel. reklama 059 848 8101,
redakqa.gp24@polskapress.pl.
reklama.gp24@polskapfess.pl
Głostazeański-wwwgs244)l

ul. Nowy Rynek 3,
71-875 Szczecin,
tel. 9148133 00, fax 9143348 64,
tel. reklama 9148133 92,
nedakqa.gs24@polskapress.pl
reklama.gs24@polskapress.pl

ODDZIAŁY
Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 354 50 80.fax 94 3527149
Bytów ul. Wojska Polskiego 2.77-100 Bytów,
tel. 59 822 6013, tel. reklama 59 848 8101
Szczeckiek ul. Plac Wolności 6,78-400 Szczecinek,
tel. 94 374 8818, fax 94 37423 89

Lew (23.07-22.08)

Twoje słowa będą dzisiaj inspiracją dla kilku
osób. Dlategodobieraj jestarannie inie rzucaj
na wiatr. Wieczorem przekonaszsię, codzięki
Tobie udało sięosiągnąć innpludziom.

Waga (23.09-22.10)

Będziesz dziśkopalnią dobrych pomysłów.
Efekty, jakiedzięki Twoimpropozycjom zostaną
osiągnięte, przejdą najśmielszeoczekiwania.

Bliźnięta (21.05-21.06)

Łagodnym nastawieniemisubtelną perswazją
osiągniesz wszystkie zamierzone cele.Zech
cesz takie„metody" stosować wprzyszłości.

Rak (22.06-22.07)

Staraj siędziś panować nademocjami. Jeśli
ktoś celowo będzieCię prowokował,odwróć
się plecamii zlekceważ takie zaczepki.

Stargard ul. Wojska Polskiego 42.73-110 Stargard,
tel. 91578 47 28, fax9157817 97,
reklama tel. 91578 47 28
©©-umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku
le. w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
możliwość jego dalszego rozpowszechnianiatylko
i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci,
www.gp24.pi/tresd.www.gs24.pl/tresci.iwzgodzie
z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Polskie Badanu Czytelnictwa

SwinoujScie ul. Armii Krajową 12,
72-600 Świnoujście,tel. 9132146 49,
fax913214840, reklama tel. 91578 4728

TVN 22:30
Absolwentka ASP (Anna
Cieślak) marzy o pracy w agen
cji reklamowej. Choć spotykają
ją same rozczarowania, nie
poddaje się. Wkrótce w jej
życiu pojawia Janek
-prezes firmy reklamowej.

Baran (21.03-19.04)

Byk (20.04-20.05)
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Dlaczego nie!

Panna (23.08-22.09)

Musisz dzisiaj wykazaćsię umięjętnośaą pil
nowania kilku sprawjednocześnie.Jeśli do
brze sobie zewszystkim poradzisz,możesz li
czyć nacoś więcej niżzwyczajna wdzięczność

Rozwiązanie nr 182

TVP POLONIA 20:45
Tomasz romansuje z atrakcyj
ną Julią. Pewnego dnia para
zostaje napadnięta. Mężczy
zna traci przytomność, a gdy
się budzi, widzi na podłodze
martwego gangstera.

Ryby (19.02-20.03)

Nie oceniaj zbytsurowo postępowania innych
osób. Przekonasz się, żeodrobina wyrozumiałośa przynosi znaczniewięcej korzyśd

38

Uwikłani
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Wodnik (20 01-1&02)
Nie odkładaj dzisiajniczego na później,bo
• • •
• • • spiętrzenie
obowiązków może zakończyćsię
14

Dyrektor (kukami
Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98
wwwgp244>fc wwwgk24.pt wwwgs24.pl

Książę George prezenty
otwiera przed Wigilią

Będzie kolejny sezon
serialu „Przyjaciółki"

4

12

Dyrektor działu reklamy
Ewa Żelazko, tel. 94 34735 27

Prezes oddziału Polska Press
Piotr Grabowski

SERIAL

SERIALE

Żona Zamachowskiego
opowiada ojego zdradach

Monika Zamachowska (461.),żona
aktora Zbigniewa Zamachowskie
go, udzieliłakolejnego szczerego
wywiadu, wktórym ponownie
opowiedziała oproblemach finan
sowych orazo... zdradach męża.
Dziennikarka przekonuje,że niejest
niczemu winnainie zniszczyłamał
żeństwa aktora,bo ten...zdradzał
żonę wcześniej. Monikaubolewa
więc, żemedia plotkarskie
zrobiły zniej „czarnycharakter"
iza wszystkoją obwiniają.
(BAN)
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Nakład Kontrolowany ZKDP

POLSKA
PRESS
GRUPA
WYDAWCA
Polska Press Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 45,02-672 Warszawa,
tel. 22 20144 00, fax: 22 2014410
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wkeprezes zarządu Dariusz Świąder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz

Dobry dzień na nadrabianie zaległośa.Jeśli
masz coś odłożone„najutro", zrób todzisiaj.
Nawette zadania,które niesprawiają G przy
jemność, zrealizujesz szybkoisprawnie.
Będziesz dzisiaj podwrażeniem tego,co uda
się osiągnąć osobiezTwojego bliskiego oto
czenia. Pokrótkim namyśle postanowisz
w najbliższym czasiepójść tą samą drogą.

Skorpion (23.10- 21.11)

Żytie postawidzisiaj przedTobą bardzo am
bitne zadanie.Efekt, jakiosiągniesz, będzie
miał bardzo duży wpływ na Twoją przyszłość.

Strzelec (22.11-21.12)

Musisz dzisiaj wykazać sięcierpliwością wo
bec osób,które nieustannie zrzędzą inarze
kają. Lekkonie będzie, alejakośwytrzymasz...

Koziorożec (22.12 -19.01)
Uda Ci siędzisiaj wygospodarować więcejniż
zazwyczaj czasuna odpoczynek irelaks. Oddaszsię bezreszty swoimulubionymzajędom.
Oyrektor artystyczny
Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu
Sławomir Nowak, slawomir.nowak@połskapress.pl
Dyrektor zarządzający biura reklamy
Maciej Kossowski
maciej.kossowski@polskapress.pl
Dyrektor kolportażu
Karol Wlazło karol.wlazlo@polskapress.pl
Agencja AIP
kontakt@aip24.pl
Rzecznik prasowy
Joanna Pazio tel. 22 20144 38, joanna.
pazio@polskapress.pl
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Czekamy na Państwa
listy po adresem
ul. Henryka Pobożnego
19,76-200 Słupsk
Telefon dyżurny
598488124
Email alarm@gp24.pl

Pasiaj dyżuruje
Aleksander Radomski

n
'H

:

lnicy pomagają
Czytelni
Oddam:

Pan Jerzy ze Słupska ma do odda
nia lodówkę.Odbiór własnym tran
sportem. Kontakt:503 848198.
Pani Alicja ze Słupska ma doodda
nia odzież i obuwiemęskie (duże
rozmiary). Kontakt: 694832824.
Pan Stanisław zeSłupska ma dooddania dwie wersalki i dwa fotele.
Odbiór własnym transportem.
Kontakt: 696683 215.
Pani Barbara z Ustkima dooddania
meblościankę, wersalkę,dwa fotele

LISTY/OPINIE
Czekamy na Państwa
listy po adresem
ul. Henryka Pobożnego
19.76-200Słupsk
Telefon dyżurny
59848 8121
Email
daniel.klusek@gp24.pl

1

1
Dzisiaj dyżuruje
Daniel Klusek

Słupsk zaciągnie nowe
kredyty na spłatętych
starszych

@Marcin: -Lawirując międzySopo
tem a Warszawą, minimum raz w
tygodniu często dostaję pytanie
„a jak jest w tym Słupsku?" Odpo
wiadam, że kocham to miasto!
Słupsk jest supermiejscemdo mie
szkania, wyluzowania się itd., ale
niestety między innymi dzięki na
szemu „Macronowi" polskiejlewicy
nasze miasto nigdynie będzieme
tropolią.

iszafkę. Odbiórwłasnym transpor
tem. Kontakt:509 706354.
Pani Kazimiera za Słupska ma
do oddania telewizor, meble ku
chenne, wózek spacerowy istolik
z krzesełkami dla dzieci. Odbiór
własnym transportem.Kontakt: 59
8412513.
Pani Danuta ze Słupska ma do od
dania cegłę rozbiórkową. Odbiór
własnym transportem. Kontakt:59
8413435.
Pani Ewa ze Słupska ma do odda
nia zimową odzież damską. Kon
takt: 59845 34 07.
Pani Grażyna zeSłupska ma do od
dania meble pokojowe. Odbiór
własnym transportem. Kontakt:
661154067.
Słupszczanin ma dooddania meb
lościankę. Odbiór własnym tran
sportem. Kontakt:783 414082.

Potrzebuję

Pan Wojciech ze Słupska prosi o
pralkę. Kontakt:578 041380.
Mieszkanka Słupska prosi oodzież
zimową dziecięcą i damską. Kon
takt: 530506 020.
Pan Marian ze Słupska prosi o lo
dówkę, pralkę, segmenti kuchen
kę. Kontakt: 511706900. (DMK)

@Tomasz: - Jak profesor Ryszard
Bugaj krytykuje„Macrona" polskiej
lewicy, toja biorę na to poprawkę,
traktuję z delikatnym przymruże
niem oka. Alejak młody mieszka
niec Słupska mówi tak naprawdę
0 rozczarowaniui złości do Roberta,
to traktujęto zupełnieserio. Intere
sująca i emocjonalna wypowiedź.
Dlatego ważna.
@Mariusz: - Kredyty na spłatęzad
łużenia wziętego przez jeszcze
wcześniejszego prezydenta,który
doprowadził miasto do bankru
ctwa... Biedrońbył ok, tylkoma tro
chę zbyt wybujałą wyobraźnię...
Trzeba rozliczyć jego poprzedni
ków. Poza tym Gdańsk odcina nas
od środkówiinwestycji. Niejest ła
two. Nie wieszajcie psów na kimś,
kto chciał zrobićjak najwięcej.
@Paulina: - Nie da się oddłużyć
miasta w cztery lata, gdy ono byb
zadłużane przez 50,jak nie więcej
poprzednich lat.
@Zorya: - Nie da się jednocześnie
inwestować i oddłużać, można
tylko znaleźć w tym złoty środek 1 niebędzie totrwałojednej ani na
wet dwóch kadencji... Ale jak to
wytłumaczyć reszcie? (DMK)
008757537

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn"
76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516
ogłasza przetarg nieograniczony:

Na wykonanie i wymianę balustrad schodowych
w dwóch budynkach mieszkalnych przy ul. Banacha 9 i 11 w Słupsku
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 19.12.2018 r. o godz. 9.45
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać ze strony
internetowej www.czyn.slupsk.pl.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie, bez
podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu

Glos Dziennik Pomorza
Czwartek, 29.11.2018

Porządkują kwaterę, żeby
stworzyć kolumbarium

Tamkonsumenci
mogą znaleźć pomoc

Mieszkańcy Słupska o pomoc mo
gą prosić miejskiego rzecznika kon
sumentów. Zbigniew Perzyna
przyjmuje interesantów przy ul.
Jana Pawła I11, pokój 225(II piętro),
tel. 59 810 52 93, e-mail: mrk@
um.slupsk.pl.
Mieszkańcy powiatu słupskiego
o pomoc mogą prosić powiato
wego rzecznika konsumentów.Ma
rek Kurowski interesantów przyj
muje w pokoju 132,Starostwa Po
wiatowego, tel. 59 84187 00, email: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl.
Pomocy w problemach konsumen
ckich udziela Delegatura Woje
wódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Słupsku, ul.Jana Pa
wła I11, tel. 59 842 54 68,e-mail:
ihslupsk@wp.pl.
Konsumenci mogą się zgłaszać
do Oddziału Federacji Konsumen
tów wSłupsku, al.3 Maja 44,tel. 59
842 0224, e-mail:slupsk@federacja-konsumentow.org.pl.
Bezpłatną pomoc prawną konsu
menci mogą uzyskać pod nr. info
linii Federacji Konsumentów 801
440 220 i 22 2908916. (DMK)

Słupsk

Daniel Klusek
daniel.ldusek@gp24.pl

Czytelnik twierdzi, że teren
przejęty przez cmentarz jest
porośnięty chaszczami i nikt
o niego nie dba. Urzędnicy za
pewniają, że trwają tam prace
porządkowe, a planowane są
wieksze inwestycje.

Nasz czytelnikregularnie odwie
dza groby bliskich na starym
cmentarzu. Bardzo nie podoba
mu się teren na jego końcu,
od strony ul. Lipowej, za lapida
rium i postacią żołnierza z pom
nika z placu Zwycięstwa. Tam
znajduje się kwatera numer 44.
- Walący się płot i chaszcze
za płotem -tak to tam teraz wy
gląda. Od co najmniej dwóch lat
władze cmentarza obiecują, że
płot zostanie naprawiony i że
cmentarz zostaniepowiększony
0 ten teren.Jednak nictakiego się
nie dzieje- twierdzi nasz czytel
nik. - Ten teren wygląda na kom
pletnie zaniedbany, a przecież
możnabygouporządkowaćibyłoby miejscena kilkadziesiątno
wych grobów.
Katarzyna Winiarska,kierow
nik cmentarzy komunalnych
w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej, potwierdza, że kwatera44
nie wygląda jeszcze dobrze. Za
pewnia jednak, że wciąż trwają
tam praceporządkowe i żedoce
lowo będą się tam odbywać po
chówki.
- Kiedyś były tam ogródki
działkowe, jednak już odkilku lat
mamy plany poszerzenia cmen
tarza o ten teren - mówi Kata
rzyna Winiarska. -Nie było jed
nak pieniędzy na takie prace.
Mimo tegostaraliśmy się wygo
spodarować w budżecieśrodki
na odchwaszczenie tego terenu
1 wycięcie krzaków. Robimy to
etapami, w miarę możliwościfi
nansowych.
Jak twierdzi,ta działka przez
lata pełniłafunkcję dzikiego wy
sypiska śmieci,gdzie pełno było
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Strona od czytelników
dla czytelników

Prace porządkowe przy cmentarnym terenie

min. gruzu. Zbierała siętamrównie okoliczna młodzież, a w
opuszczonej altance zimąmiesz
kali bezdomni.
-Kilka razyna zniszczonypłot
kładliśmy prowizoryczną siatkę,
żeby wszystkoładniej wyglądało.
Jednak często jużpo kilim dniach
zarówno siatki, jak i całe przęsła
były niszczone - mówi kierow
niczka cmentarza. - Prosiliśmy
nawet strażmiejską ipolicję, żeby
częściej patrolowali ulicęLipową,
którasąsiaduje zterenemprzejętymprzez cmentarz.To przynio
sło efekty, bo aktów wandalizmu
i śmiecijest już mniej.

Zarząd Infrastruktury Miej
skiej złożył już do władz miasta
projekt przyszłorocznego bu
dżetu.Sąwnim zapisanepienią
dze na zagospodarowaniedziałki
numer 44.
- Jeślibędzie finansowanie in
westycji, docelowo stanienowe
ogrodzenie, a nadziałce będą się
odbywały pochówki - planuje
Katarzyna Winiarska.-Ponieważ
jednakjesttoterenbardzoblisko
domów mieszkalnych, planu
jemy postawić tam kolumba
rium Chcemy też stworzyćnowy
parking odstrony ul. Jana Druyffa.©®

REKLAMA

008760099

Na stronach Akcjaredakcja piszemy
o tym,o czyminformują nas czytel
nicy. Na Wasze sygnałyczeka dzien
nikarz Daniel Klusek.
Jeśli widzą Państwo coś, co Was
zdenerwowało, poinformujcienas
o tym. Pod adresem: daniel.klusek@gp24.pl czekamy na e-maile
z opisem sytuacji. Zachęcamy też
do przesyłania nam fotografii. In
terwencje można równieżzgłaszać
pod nr. tel.:59 848 8121.
Wszystkie sygnały sprawdzimy,
a najważniejsze i najciekawsze za
mieścimy na łamach „GłosuPomo
rza" igp24.pl.
W redakcyjnym ramach Banku po
mocy można przekazywać sobie
m.in. meble, sprzęt RTV i AGD.
Na zgłoszenia czekamy pod nr. tel.
59 8488121. Oferty iprośby o po
moc publikujemy wewtorki, czwar
tki isoboty.
(DMK)
REKLAMA

KM 1806/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Andrzej Śniegocki ogłasza, że: dnia 18.12.2018 r. o godz. 14.00 w budynku SR w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 13, odbędzie się pierwsza
licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, lokalu mieszkalnego nr 4 składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c, przedpokoju i spiżarni
o pow. uż. 72,62 m2 wraz z udziałem 137/1000 aęści w prawie własności działki gruntu nr 469/8 o pow. 268 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalno-użytkowy
obejmujący powyższy lokal, i udziałem 137/1000 w częściach wspólnych tego budynku: 76-200 Słupsk, W. Polskiego 6/4, dla którego SR w Słupsku VII WKW prowadzi kw o nr
KW SL1S/00090683/7.
Suma oszacowania wynosi 145.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108.750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszac., tj. 14.500,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:
Santander Bank Polska S.A. 0. w Słupsku 62150016921216 9005 97910000.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w'przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
008757533

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn"
76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn"
76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516

ogłasza przetarg nieograniczony:

ogłasza przetarg nieograniczony:

Na remont klatek schodowych w dwóch budynkach mieszkalnych
przy ul. 8anacha 9 i 11 w Słupsku
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Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 19.12.2018 r. o godz. 9.45

imm
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 19.12.2018 r. o godz. 9.45

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać
- ze strony internetowej www.ayn.slupsk.pl.

Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać
ze strony internetowej www.ayn.slupsk.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie,
bez podania przyczyn ibez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie,
bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

REKLAMA

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn"
76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516
ogłasza przetarg nieograniczony:

Na wykonanie i wymianę balustrad schodowych
w budynku mieszkalnym przy ul. Bogusława X 6 w Słupsku
Termin składania ofert przetargowych upływa dnia 19.12.2018 r. o godz. 945
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać
ze strony internetowej www.czyn.slupsk.pl.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie,
bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Region
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sek radnegoO. Buczkowskiego
upadł. Później przegłosowano
całą uchwałę odotacji w wyso
kości 12 tys. zł. W kolejnych
punktach
przegłosowano
nowe stawkipodatku od nieru
chomości, podatek rolny oraz
wynagrodzenie wójta (wszyst
kie te uchwały jednogłośnie).
Dyskusja wywiązała się

przy podatku transportowym.
Wójt Andrzej Lemańczyk za
proponował obniżenie stawek
o 22,30 i 34 procent. Radni to
zaakceptowali. Zwiększono na
tomiast stawki w przypadku
autobusów. Stawka dlaautobu
sów do 22 miejsc wynosić bę
dzie 500 zł,a powyżej 22 miejsc
-905 zł.

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 29.11.2018

Sesja nadzwyczajna.
Podatki w górę
Ustka

Bogumiła Rzeczkowska
bogumila.izeakowska@gp24.pl

Na dzisiejszej sesji nadzwy
czajnej ustceccy radni podej
mą ważne dla miasta decyzje.
I trudne,bo chodzi o wzrost
podatków lokalnych iprzesu
nięcia w budżecie. Tym bar
dziej że projektów uchwał nie
opiniowały komisje rady. któ
rych na razie nie ma.

- Jest to sesja nadzwyczajna,
więc podejmowane uchwały
nie wymagają opinii komisji wyjaśnia Eliza Mordal, rzecz
niczka usteckiego ratusza.
Tak więc radni zasiądą
nad dokumentami finanso
wymi. Muszą zapewnić prawie
53 tys. zł na opłacenie kar
umownych, wynikających
z przegranego procesu sądo
wego z wykonawcą dokumen
tacji projektowej obwodnicy.
- Chodzi o firmę wyłonioną
w przetargu w marcu2015 roku
- mówi Adam Meller-Kubica,
naczelnik wydziału inwestycji,
infrastruktury komunalnej
i ochrony środowiska w usteckim ratuszu. - Wówczas prze
bieg obwodnicyplanowanybył
na wysokości ronda Wileń
skiego przeztory bez wiaduktu.
Firma wykonała część prac
i wystąpiła o uzgodnienia
do PKP. Okazałosię, żePKP nie
dopuszczają możliwości ta
kiego przebiegu ze względu
na dużą ilość transportu i ko
nieczność wykonania wia
duktu. Mieliśmy więc do czy
nienia ze znaczącą zmianą
przedmiotu zamówienia pub

licznego i musieliśmy odstąpić
od umowy. Skutkiem tego był
przegrany proces, w wyniku
którego miasto musi zapłacić
kary umowne. Po kolejnym
przetargu drugi wykonawca
zmienił przebieg obwodnicy
od ulicyRzemieślniczej i zapro
jektował wiadukt.
Kolejne finanse dotyczą Sta
rej Osady Rybackiej.
- Prace zostały wydłużone
w związkuz decyzją konserwa
tora zabytków.Podczas prowa
dzonych tam prac archeolo
gicznych we wrześniu tego
roku odkryto, że fundamenty
kościoła znajdowały się w in
nym miejscu, niż wskazywały
badania georadarowe. Czas
prac archeologicznych musiał
zostać wydłużony do listopada
i trzeba przeprojektować cały
układ skweru Jana Pawła II tłumaczy naczelnik.
W związku z tym ponad 862
tys. zł na realizację inwestycji,
w tym ekspozycjęruin kościoła
pw. św. Mikołaja z powodu
wydłużenia terminu trzeba
przenieść na następny rok.
Niestety, ratusz zaplanował
podwyżkę podatków. - Po
dwyżka wynika z waloryzacji,
której nie było od dwóch lat argumentuje Eliza Mordal.
Podatek od l mkw. po
wierzchni użytkowej budynków ma wzrosnąć z0,70 do 0,72
zł, w związku z prowadzeniem
działalności gospodarczej z 22,5
zł do 23 zł, transportowy o1,6
proc. Podatek od posiadania
psa z 50 do52 zł, a od każdego
następnego z 25na 26 zł. Zwal
nia się z opłat właścicieli psów
z identyfikatorem. ©®

Wykonali domki
dla kotów i psów
M&astko
Andrzej Gurba
andrzq.guiba@polskapress.pl

Uczniowie Szkoły Podstawo
wej nr 3 w Miastku już po raz
trzeci wykonali domki dla bez
domnych psów i kotów. - Ucz
niowie odczwartej klasyszkoły
podstawowej do trzeciej klasy
gimnazjum wykonali łącznie
ponad 30 domków dla psów
i kotów. Domki są z drewna,
płyt, styropianu, ocieplone.
Przekażemy je dostowarzysze
nia Bezdomny Kundelek,które
ustawi je w różnych miejscach
na terenie całej gminy - mówi
Marzanna Król-Hasulak, nau
czycielka ze SPnr 3 w Miastku,
która prowadziła akcję.Małgo
rzata Kuna,wicedyrektorka SP
nr 3w Miastku,podkreśla wiel
kie zaangażowanie uczniów.
- Wykonałam z drewna do
mek dla zwierzęt. Robiłam go

Uczniowie SP nr 3 w Miastku
wykonali około 30 domków
dla kotów i psów

z tatą. Chciałam, aby bez
domne zwierzęta miały lepiej
zimą - mówi Martyna Kurdyła
z klasy siódmej. Jej koleżanka
Oliwia Kwiatkowska(też z siód
mej klasy) przygotowała do
mek ze styropianu.

©®

Ustalono pensję dla wójta,
podatki w dół i w górę
Andrzej Gurba

Lipnica
Rada Gminy w Lipnicy ustaliła
na sesji wynagrodzenie wójta
Andrzeja Lemańczyka. Jedno
głośnie zaakceptowano, że
w nowej kadencji będzie zara
biał tyle. ile wcześniej, czyli
miesięcznie10180 zł brutto.

Radni zaakceptowali także
zmiany w budżecie gminy
na 2018 r., choć kontrowersje
wzbudziło zwiększenie wydat
ków na klub piłkarski
Lipniczanka Lipnica. Zgodnie
z projektem uchwały zapisano
wzrost wydatków naklub jesz
cze w tym roku o 12 tys. zł.
Swoje wątpliwości zgłosił
radny Olgierd Buczkowski. W czasie komisji większość rad
nych była przeciw - powiedział
radny. Przewodniczący rady
Wojciech Megier uściślił, że
na komisji wynik był remisowy
4:4. Radny O.Buczkowski zgło
sił wniosek,aby zwiększyć wy-

Sesja Rady Gminy w Lipnicy

datki na klub nie o 12 tys. zł,
a o 7 tys. zł, czyli o 5 tys. zł
mniej. W. Megier zapytał, czy
obecni na sali prezes i wicepre
zes Lipniczanki chcą zabrać
głos. Nie chcieli. Zawnioskiem
o obniżeniedotacji głosowało5
radnych, 5 było przeciw, 4
wstrzymało się. W takiej sytu
acji, zgodnieze statutem, wnio

kierował pod wpływem
narkotykow
ije posiadał

Zatrzymaniem mieszkańca po
wiatu bytowskiego zakończyła się
policyjna kontrola.
Przy ul.Szarych Szeregów
w Bytowie policjanci zatrzymali
do kontrolidrogowej samochód
seat. Nerwowe zachowanie
kierującego w czasie kontroli
od razu wzbudziłopodejrzenia
policjantów. W trakcie kontroli
funkcjonariusze zauważyli, jak
20-latek próbuje cośschować
do kieszeni.
Gdy polecili opróżnić mężczyźnie
kieszenie, okazało
się, że trzymał tamzawiniątko
z suszem roślinnym.Badanie
testerem potwierdziło,że zabez
pieczony przez policjantów susz
jest marihuaną.Ponadtomundu
rowi sprawdzilistan trzeźwości
20-latka. Okazałosię, że znajduje
się pod działaniemamfetaminy.
Policjanci zatrzymali kierującemu
prawo jazdyi przewieźli go
do bytowskiej komendy.
- 20-letni mieszkaniecpowiatu
bytowskiego niebawemusłyszy
zarzuty - mówi Jarosław
Juchniewicz, pełniący obowiązki
rzecznika prasowego policji
w Bytowie. - Za kierowaniepojaz
dem w stanie pod wpływem
środka odurzającego grozimu
kara dwóch lat pozbawienia wol
ności, natomiast za posiadanie
środka odurzającego trzy lata
pozbawienia wolności.
(ZIDA)

/ I > rj|\

• r <?

.

«c.

;

ś

-

/

i

•

1.12 KOSZALIN
Hala Widowiskowa

EHHU
ORGANIZATOR

[24.pl

MECENAS

11ieC

koszAlin

PARTNER

PLRflErfl

12

Strefa biznesu

Glos Dziennik Pomorza

Czwartek, 29.11.2018

Wniosek o dofinansowanie
wspólnego biletu został wysłany
JAK TO BĘDZIE DZIAŁAĆ?

Wojciech Frelkhowski
wojdech.freiichowski@gp24.pl

Konumikaqa
Spółka InnoBałtka. która zaj
muje się wdrożeniem wspól
nego biletu dla komunikacji
na Pomorzu, wnioskuje o po
nad 90 min zł dotacji z Unii Eu
ropejskiej. Środki będą prze
znaczone na kampanię infor
macyjną. 300tys.kart po
dróżnych, 30punktów obsłu
gi klienta iponad 5 tys. czytni
ków kart.

Tak duży i skomplikowany sy
stem, jatóm będzie Platforma
Zintegrowanych Usług Mobil
ności - bo tak brzmi pełna
nazwa projektu wspólnego bi
letu dlaPomorza - wymaga bar
dzo zaawansowanego techno
logicznie systemu. Znajdą się
w nimm.in.: konta pasażerów,
informacje taryfowei otrasach
czy rozkładach jazdy pociągów,
autobusów ikomunikacji miej
skiej.
Elementem systemu będzie
też tzw.aplikacjabillingowa. To
algorytm, który pozwoli rozli
czyć konkretnego pasażera
za przejazd nadanej trasie róż
nymi środkami komunikacji.
Pasażer będzie musiał jedynie
odczytać swoją kartę na przy-

W Słupsku od kilku tygodni pasażerowie komunikacji miejskiej mogą zauważyć takie
identyfiaktory na uchwytach w autobusach

Stanku czy w pojeździe w spe
cjalnych urządzeniach zwa
nych walidatorami.
W pojazdach transportu
zbiorowego w całym woje
wództwie
będzie
4870
walidatorów. Dodatkowo 477
urządzeń znajdzie sięna przy
stankach kolejowych. W ra

mach systemu powstanie rów
nież około 30 stacjonarnych
punktów obsługi klientów.
Integralnym elementemsy
stemu będzie aplikacja mo
bilna, pozwalająca na zaplano
wanie trasy i pełne rozliczenie
jej kosztów pomiędzy przewoź
nikami.

Wniosek o dofinansowanie
projektu ujednoliconych płat
ności za przejazdy transportem
publicznym został złożony
w Centrum UnijnychProjektów
Transportowych.
Czy
InnoBaltica otrzyma dofinan
sowanie zProgramu Operacyj
nego Infrastruktura i Środowi-

Wspólny bilet dla
wszystkich przewoźników
na Pomorzu zgodnie ze
złożonymi deklaracjami
wystartować ma w 2020 r.
W rzeczywistości ma być
zintegrowaną platformą
usług mobilności.
Zintegrowane zostaną
wszystkie dostępne środki
transportu, począwszy
od roweru, poprzez carsharing, autobusy, tramwaje,
pociągi, trolejbusy. Płatności
odbywać się będą
za pomocą jednego nośnika,
np. karty lub smartfona.
Pasażer z wyprzedzeniem
zostanie poinformowany, ile
cała podróż będzie
kosztować. Wszystko, co
będzie musiał zrobić
pasażer, to tylko
zarejestrowanie się
w systemie.

sko, z którego środki pochodzą
z funduszy unijnych, będzie
wiadome na przełomie maja
i czerwca 2019 r.Jeśli pomorski
projekt znajdzie się na tzw. liś
cie rankingowej,umowa nado
finansowanie zostanie podpi
sana w sierpniu lub wrześniu
2019 r. Pierwszy etap systemu

powinien zostać uruchomiony
w 2020 roku.
Pieniądze z CUPT to niejedyne unijne dofinansowanie,
jakie pozyskała InnoBaltica.
Z instrumentu ELENA spółka
uzyskała kwotę około 10 min
zł. Będzie ona przeznaczona
na
pomoc
techniczną
przy opracowaniu i wdrożeniu
systemu. Kolejną pomocą fi
nansową jest kwota 6,7 min zł,
pochodzącą z międzynarodo
wego projektu Interconnect.
W jego ramach prowadzony
jest obecnie pilotaż systemu
nazywanego potocznie wspól
nym biletem dla Pomorza.
W pojazdach komunikacji miej
skiej i regionalnej w Gdańsku,
Gdyni, Słupsku, Sopocie
i Starogardzie Gdańskim
testerzy sprawdzali, jak działają
kasowniki, karty i aplikacje dla
pasażerów. Spradzająteż, czy
zainstalowane wpojazdach ele
menty infrastruktury są przyja
zne dla ludzi czy aplikacja dla
pasażerów jest przejrzysta iin
tuicyjna, czy nowa procedura
zakupu biletu nie sprawiaprob
lemów i jestakceptowalna spo
łecznie.
Natomiast pierwszym wi
docznym efektem pilotażu
są specjalne identyfikatory
z uchwytem dla pasażera,które
pojawiły się w pojazdach ko
munikacji publicznej, także
w Słupsku.
©®

Wytańczona historia miłosna rodem z Irlandii
Monika Latkowska
mcnika.latkowska@poiskapress.pl

(itos zaprasza
Wybitny, fenomenalny, na
dzwyczajny - ilość komple
mentów kierowana w stronę
pokazu Gaełforce Dance jest
niemała, a wszystko wskazuje
na to. że będzie jeszcze więk
sza po występie w koszaliń
skiej hali widowiskowo-sportowej już 1grudnia ogodz.
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
Gaełforce Dance. - Łączymy taniec nowoczesny z celtyckimi rytmami

sobą elementy teatru, muzykę muzykę i grę świateł, tradycję ze
na żywo,balet istep. W jego po współczesnością. Publiczność
pularyzacji dużą rolę odgrywa zwraca uwagę na jeszcze jeden
"Gaełforce Dance". Kilkugo •aspekt. - Na występ zabrała
dzinne widowisko jest nazy mnie córka, to był prezent
wane irlandzkim świętem. Ży na imieniny-piszeDariusz. -Bęwiołowe rytmy w połączeniu dąc szczerym niespodziewałem
z umiejętnościamitancerzy hip się takichemocji. Nie tylkomunotyzują od pierwszych minut zykaitaniec, ale sama scenogra
pokazu.
fia i stroje artystów były zaska
- Byłam na jednym z ostat kujące. Uważam, że wrażenia nich przedstawień "Gaełforce jakie wywołuje występ - są
Dance" w Polsce - pisze warte każdejceny.
Gdzie pobilety?
internautka. - Jestem zauro
Daj się porwać emocjom
czona tańcem, śpiewem,
a w szczególności muzyką i zasiądź na widowni
na żywo. Artyściswoimi umie "Gaełforce Dance". Bilety
jętnościami potrafią wywołać do nabycia w kasach Hali
śmiech, łzy radości,wzruszenia przy ul.Śniadeckich 4 w Kosza
i... złości.Złości, żewystęp trwał linie (informacja: tel. 94343 61
tak krótko. Spokojnie mógłby 43), w redakcji „Głosu", ul. A.
trwać całą noc.
Mickiewicza 24 (tel. 94 34735
Show zespołu jest w stu pro 16) oraz sieci salonów EMPiK.
centach na żywo. Łączy taniec Bilety dostępnerównież online
nowoczesny z celtyckimi ryt na: kupbilecik.pl | hala.koszamami, balet ze stepowaniem, lin.pl |@®
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mieszkania na11. piętrzez wido
kiem na morze. Polityką się nie
interesuje, jednak ze względu
na zainteresowania zawodowe
przyjął w maju br. zaproszenie
na Konwent Morski do Akade
mii, aobecnieUńiwersytetuMorskiego.Spotkaniezudziałem pre
miera MateuszaMorawieddego
odbywałosię na WydzialeNawigacji. Akurat tegodnia DarMło
dzieży wypływał w rejs dookoła
świata. Wydawałosię, że próbie
mów z wejśdem na salęnie bę
dzie. Nazwisko pana Jerzego
szybko znaleziono naliśde.Jed
nak panowie z Biura Ochrony
Rządu kazali mu podnieść
do góry obie ręce.Padło ostrze
gawcze pytanie: Co pan tu
wnosi? - To takie urządzenie
wspomagające serce.-Ale co jest
wtej czarnej torbie? -Sterownik,
dwie baterie. A tu jest kabel zasi
lający lewą komorę. Pokręcili
tylko głowami.-Toniechpanpokaże jakąś legitymacjęlub jakiś
inny dokument.Pan Jerzynicze
go takiego nie miał. Wezwano
dowódcę.Dopieroonzgodził się
wpuśdć go nasalę.
O tych kłopotach pan Jerzy
opowiedział podczas kolejnej wi
zyty, wlipcu br.w przyszpitalnej
poradni swojej pani psycholog
AleksandrzeStańskiej. -Gdy oka
zało się, że podobne problemy
mają też inni pacjend, Ola za
częła działać. Akurat byłem
w szpitalu nakontrolnych bada
niach, gdy pokazała mi gotowy
projekt specjalnej opaski na rękę
oraz kartęwyglądem przypominającąbankową -opisujepan Je
rzy.
Najważniejsze jest to, że
wszystkie widniejącena nichin
formacje są w dwóch językach:
polskim iangielskim
-Czekam teraz na przeszczep,
ale jak przyjdzie moment, że
będę mógł ruszyć w świat,tospe
cjalnie polecę za granicę,by prze
testować, jak potraktują mnie
na lotnisku -deklaruje pan Jerzy.
- Opowiadałemkiedyś, że śni mi
się czasem, że zasłabłem na przy
stanku, a pracownicypogotowia
uznali, żenie żyję.Od kiedymam
opaskę, przestiemsię bać
Z pacjentami Kliniki Kardio
chirurgii i Chirurgii Naczyniowej
Aleksandra Stańska z Zespołu
Psychologów UCK związana jest
od czterech lat.Madonichszcze
gólny sentyment,bo gdyrozpo
czynała tuprace,poraź pierwszy
dr PiotrSiondalski wszczepiłpa
cjentowi pompęimplantowaną.
Zabiegi takie odbywają się
wdwócljtrybach.
- Czasami zdarzają się sytua
cje wręcz ekstremalne -pacjent
przyjeżdża w stanie niemal ago
nalnym i trzeba mu wszczepić
wspomaganie krążenia w trybie
pilnym. To zabiegiratujące żyde
- tłumaczy psycholog.
Inna grupa to chorzy tzw.
elektywni. Oni na pompę ocze
kują zwykle na kardiologii.

- Staramsię donich podejść
i wytłumaczyć im, jak działa to
urządzenie, jakje obsługiwać ijak
zmieni się ich życie po zabieguopowiada. -Tłumaczę im,że re
habilitacja może trochę potrwać,
że będą dni,kiedy będzielepiej,
aleitakie, gdy będą czuli się go
rzej. Jak długopotrwa rekonwa
lescencja, zależy od psychiki.
Mają obawy, jak terazbędą żyli.
Atak naprawdęwolno im niemal
wszystko. No, może z wyjątkiem
pływania w morzu czy basenie.
Mogą podróżować, prowadzić
normalne żyde i normalną ak
tywność seksualną. Ostrożnie
za to z alkoholem, bo leki,które
muszą przyjmować, rozrzedza
jące krew,może wpływaćna po
ziom ENR, czyli tzw. wskaźnik
krzepliwośd. Również po wyj
ściu zeszpitala Aleksandrautrzy
muje znimi stały kontakt i stara
się otoczyć ich opieką. Mają jej
numer telefonu i mogą dzwonić
o każdej porze.
Na pomysłopasekikartinfor
macyjnych wpadłapo rozmowie
z panemJerzym.
-Doszłam wtedydo wniosku,
że jeśli staramy się poprawić ja
kość życia naszychpaęjentów,to
musimy zrobićwszystko, by po
czuli siębezpiecznie -deklaruje
Aleksandra Stańska.
Pacjend z kardiowerterem
czy stymulatorem takie doku
menty mająiokazująje,gdy zajdzie potrzeba. Dlaczego więcpa
cjend ze wspomaganiemkrąże
nia mieliby byćtegopozbawieni?
Gdy projekty były gotowe, za
częli szukaćsponsora Zgłosiłasię
firma Medtronic, światowypro
ducent min.pomp serca,stymu
latorów i kardiowerterów-defibrylatorów. To ona sfinansowała
produkcję kart iopasek.
-Opaski świecą w demnośd,
widnieje nanich napis:„pacjent
na wspomaganiukrążenia" i jego
dane w dwóch językach,by rówmeżzagranicąmógłczućsiębezpiecznie - deszysię psycholog.
Na opasce zapisano też
wszystkie ważne numerytdefonów alarmowych. Karta ma
pendriva.
Zawiera on informacje nate
mat systemu i sposobu postępo
wania w przypadkach awaryj
nych, zagrażającychżyciu. Teraz
Medtronic planuje wprowadzić
takie opaski w całej Europie.
Chce wykorzystać pomysłgdańskiegoHeartTeamu.
- Pierwszą pompę implanto
waną dowewnątrz ciałapaęjenta
wszczepiliśmy cztery latatemu wspomina drSiondalski, odpo
wiedzialny w Uniwersyteckim
CentrumBÓinicznym zaprogram
transplantacji serca. W sumie
w Gdańsku wszczepionoich 15.
Dwóch pacjentów z tego
grona jest już potransplantacji.
Na całymświede z implantowanymi pompami żyje już 40 ty
sięcy osób.W Polsceok.200.
©©

Z sercem na baterie czekają na dawcę
Po roku intensywnego leczenia
frakcja wyrzutowa jego serca
(czyliobjętośćkrwi,która jestwy
pompowywana z komoryserca
w czasie skurczu) z wręczdrama
tycznych wartości ok. 13 proc.
wzrosła do45 proc Januszmógł
wrócić dopracy. Jako kierowca
tira przejechałcałą Europę.Dwa
latatemu przeszedłdwieciężkie
infekqe. I potym jużjego schoro
wane serce zastrajkowało.
Me mógł ruszyćręką

- Takie identyfikatory mają ułatwić życie chorym z pompą wspomagającą pracę serca •
tłumaczy Aleksandra Stańska

Jolanta Gromadzka-Anzełewicz

j.gromadzka@prasa.gda.pl

Medycyna
Byio krok odśmierci zpowodu
skniną niewydolności iMadu
krążenia.Idiserca b|ą nadal
dzięki spegabiympompom za
sianym przezbaterie. WPolsce
jest ok.200takichpacjentów,
w pozostałych krajachponad
40 tysięcy.Świat musionkh
wiedzieć,by niezrobić im
krzywdy.

J

erzego służby ochrony
rządu niechciały wpuścić
na salę, gdzie obradował
KonwentMorski,podgrze
wając, że „ukrywa bom
bę". Robert wprawił w konster
nację personellotniska wEdyn
burgu, który niemiałpojęcia,czy
może przepuścić mężczyznę
przez bramkę,czy też powinien
go z tego obowiązku zwolnićRa
townicy z pogotowia z duszą
na ramieniu udzielalipierwszej
pomocy Januszowi -który wwy
padku samochodowym doznał
obrażeń ręki. Prawdziwy horror
przeżył kolejny chory -przysnął
w tramwaju, a wtedy złodzieje
chcieli mu ukraść torbę,z którą
nigdy sięnierozstawał.Gdyby im
się to udało - nie miałby szans
naprzeżycie.
Czekają na dawcę

Takich pacjentów jak Jerzy, Ro
bert i Janusz jest w Polsce
i na świecie coraz więcej. Żyją
dzięki niewielkim,mechanicz
nym urządzeniom,które wspo
magają pracę ich serca.
Tymczasem nikt nie jest
w stanie wyznaczyć im daty
transplantacji. Nie wiadomo, ile
czasu będą musielina niegocze
kać. Miesiąc, rok,dwa lata?Dla

tego pracęskrajnie niewydolnych
serc Jerzego, Roberta i Janusza
wspomagają specjalne, implantowane pompy,które mogą pra
cować przez wiele lat. Pompa
musi być z zewnątrz zasilana.
Dlatego pacjenci noszą przewie
szone jak u listonosza czarne
torby, wktórychznajdujesięste
rownik urządzenia oraz dwie ba
terie.Z takimi pompami pacjenci
mogą żyć i fiinkcjonować nor
malnie, pod warunkiem że lu
dzie, których spotkają na swej
drodze, będą rozumieli, jak
one działają Na genialnie prosty
sposóbidentyfikaqi tych chorych
wpadli specjaliści zHeart Teamu
wUniwersyteckim Centrum Kli
nicznym wGdańsku.
Sen się sprawdzi

Jeszcze pół roku temu Jerzemu
śnił się taki sen: siedzi na przy
stanku, czeka naautobus inagle
traci przytomnośćKtoś wzywa
karetkę. Ratownik sprawdza,czy
pacjent żyje.Chwyta go zanad
garstek. Tętna nie ma. Aninatętnicy promieniowej,ani - na szyj
nej. Sprawdza jeszcze raz i myśli
- facet nie żyje. Zamiast naszpi
talny oddział ratunkowy wiozą
żywego człowieka do kostnicy.
Apotemonbudzi się wlodówce.
Jerzemu, któryz implantowaną
lewą komorą serca, czeka
na dawcę już czwarty rok, do
głowy nie przyszło, że to,co śniło
musię co jakiśczas,może komuś
zdarzyć się wrzeczywistośd
Piątego grudnia2017. Janusz
zdecydował, żepojedzie zareje
strowaćsięna rehabilitację. Droga
była oblodzona, śliska, pan Ja
nusz stracił panowanienad kie
równicą Uderzyłw drzewo.Ska
sował samochód.Pompa serca,
którą wszczepiono mu do klatki
piersiowej, stanęła. Szczęśliwie
po 28 sekundach samoczynnie
uruchomiła się znowu. Z wraku
Janusz wydostał się przez prawe
drzwi. W tymczasiektoś wezwał

karetkę pogotowia.Po chwilibyła
na miejscu równieżstraż pożarna
i poliq"a. W karetce ratownik
chciał, by Janusz zdjął czarną
torbę, boim przeszkadzała. Za
częła się słowna przepychanka.Torzecz niepotrzebna,po co pan
to nosi? - To pompaserca -sterał
się tłumaczyćJanusz. -To są ja
kieś dreny,chyba nie wiepansam
co mówi - obruszył się ratownik.
I choćpan Janusz bardzosię sta
rał, załoga karetki itak dokońca
nie dała się przekonać. Sanita
riusz, którynie był w stanie wy
czuć tętna,miał oczy okrągłe ze
strachu izdumienia.Padła nawet
sugestia, że wskutek uderzenia
pacjent po prostu sfiksował.
Podobnie zareagował perso
nelSORwszpitalu. Nigdy wcześ
niej czegośtakiego nie widzieli.
Jak takiemu choremu udzielać
pomocy? Czy można mu zrobić
EKG? Znieczulić do zabiegu?
Odetchnęli z ulgą, gdy okazało
się, żepan Janusz ma tylko pęk
niętą jedną z kości przedramie
nia. Założyli mu gips i mógł wró
cić do domu. Jakiś czas potem Ja
nusz zgłosiłsię do szpitala nabadanie przewodnictwa nerwo
wego. Na wszelki wypadek ode
słano go do szpitala wGdańsku.
O tym, że serce ma tak po
większone, że nie mieści się
w klatcepiersiowej, Janusz do
wiedział,gdy skończył33 lata.31
grudnia 2003 roku znosił się
na SOR do szpitala w Gdańsku
Zaspie. Skarżył sięna duszności
i osłabienie.Dyżurujący tegodnia
lekarz niepotraktował go poważ
nie.Byudowodnićmu, że symu
luje, wysłałpacjenta na oddział
kardiologiczny nabadanie echo.
- Poszedłem na górę zdrowy,
wróciłem ciężko chory, na wózku
- relacjonuje Janusz.Po dwóch
tygodniach prosto zZaspy skie
rowano go do Zabrza na trans
plantacje serca.Biopsja serca wykazałajednak,że z przeszczepem
serca można jeszcze poczekać.

Pierwszą wiarygodną diagnozęjak twierdzi Robert (37lat) - uzy
skał dopiero wszpitalu uniwer
syteckim w Gdańsku. Dr Piotr
Siondalski wyjaśniłmu szczegó
łowo na czym polega jego cho
roba. Siły zaczął tracić 10 lat
wcześniej. Wrodzona wadado
prowadziła jego serce doniewy
dolności. Do tego dołączyło się
migotanie komór. Gdy trafił
do UCK w marcu tego roku,był
tak słaby,że nie był wstanie pod
nieść ręki. Wcześniej przeszedł
dwa ciężkie udary mózgu,z którychjednak cudem wyszedł bez
szwanku. Wpisano go na listę
oczekujących naprzeszczep. 20
marca dr Siondalski wszczepił
mu pompęwspomagającą pracę
serca. - 95 proc. ludzi z mojego
otoczenia w ogóle otym niewie
- uważa Robert. Jedynie sąsiad
spytał go, czywtej czarnej torbie,
z którą Robert się nie rozstaje,
nosi jakieśgrube pieniądze.Było
gorącoiRobert stał wtedyna bal
konie tylkow podkoszulku.
Chwile grozy przeżyli nato
miast podczasostatnich wakacji.
Żona spełniłajego wielkiemarze
nie i zabrałago doSzkocji. Wdro
dze powrotnej na lotnisku
w Edynburgu wprawił personel
odprawy pasażerów w kom
pletne osłupienie.Obsługalotniska niemiała pojęcia,oco chodzi
Uratowało ich to, że dobrze znają
angielski. Dzięki temu po15 mi
nutach tłumaczenia zgodzono
się, by Robert ominął bramkę
kontroli bezpieczeństwa. Jed
nego bylipewni - pacjenci „z ser
cem na baterie" powinni unikać
pola elektromagnetycznego.
Podejrzewał, żema bombę

Pan Jerzy (czwarty rok napom
pie) nie panikuje,ale chciałby być
już po przeszczepie, bo - jak
mówi-jest coraz starszyiza jakiś
czas niebędziejużwarto wniego
inwestować Aktywnieuczestni
czy w życiu: uprawia działkę,
chodzi dokina, teatru, wkrótce
przeprowadzi się do nowego

Opaski świecą
w ciemności, widnieje
na nich napis: „pacjent
na wspomaganiu
krążenia" i jego dane
w dwóch językach
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Czwartek, 29.11.2018

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

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

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

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

Jesteśmy do Waszej dyspozycji
Dzwońcie: (94) 3401107
Piszcie: dystrybucja.koszalin@polskapress.pl

Jeżeli chcesz czytać
naszą gazetę przez
internet na swoim
komputerze
lub smartfonie

W każdym urzędzie
pocztowym możesz
zamówić
prenumeratę naszej
gazety

Oferujemy także
dostawę
prenumeraty Twojej
gazety przez
wydawcę

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

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

W wybranych miastach oferu
jemy także dostawę prenume
raty „Głosu Pomorza" realizo
waną przez wydawcę, wprost
z redakcji do domu lub biura.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się
więcej na temat możliwości za
mówienia takiej prenumeraty,
zadzwoń do nas (94)340 ll 07
lub wejdź na stronę prenumerata.gp24.pl

GŁOS
POMORZA

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

CO. GDZIE?

Z HISTORII

Świat

Światowy Dzień AIDS

Polska

Światowy Dzień AIDSprzypada 1
grudnia. Został zainicjowany
przez Światową Organizację Zdro
wia w1988 roku. Ma na celuza
równo zapobiegać AIDS,jak iwy
razić solidarnośćz chorymi.
Uczestnicy mogą to zrobić, przyw
dziewając czerwoną wstążkę.

Jacek Kamiński
redakcja@poiskapress.pl

Sanitariuszki
Świat
w legionach
Miedzynarodwy Dzień
Osób Niepełnosprawnych Rozkaz JózefaPiłsudskiego nie
Przypada 3 grudnia.Celem święta
ustanowionego przezZgromadze
nie OgólneONZ w1992 rokujest
przybliżenie społeczeństwuproble
mów osób niepełnosprawnych.
Chodzi tuzarówno opomoc we
włączeniu tejgrupy wspołeczne ży
cie jakichoćby kwestiedotyczące
barierarchitektonicznych.

Świat

Światowy Dzień Gleby

Przypada 5grudnia. Zwraca uwagę
na wpływ naturalnejgleby na nasze
zdrowie. Glebajest kluczowym
komponentem środowiskaprzy
rodniczego .Z tejokazji Międzyna
rodowa Unia Towarzystw Glebo
znawczych w2002rokuustano
wiła Światowy DzieńGleby. Data
obchodów pokrywa sięzurodzi
nami króla TajlandiiBhumibola
Adułyadeja, któryma duże zasługi
w zakresie ochronygleb orazroz
wojurolnictwa.
(MG)

Choroba Leśniowskiego-Crohna - jak leczyć?

pozostawiał wątpliwości. Już
w kilka tygodni po wybuchu
I wojny światowej zdecydo
wano ousunięciu zLegionów
Polskich niemal wszystkich ko
biet. Nawetsłużba medyczna
była dostępna dla pań tylko na
tyłach. Te,które mimoto chcia
ły wyruszyć na front, musiały
to robićw męskich przebra
niach ipod przybranymi nazwi
skami. Chętnych wcale nie bra
kowało. Znanesą dobrzelosy
trzech kobiet,które jesienią
1915 rokuruszały z pomocą le
gionistom prowadzącym cięż
kie bojena Wołyniu.Maria Błaszczykówna, występująca ja
ko Tadeusz Zalewski,„zginęła
na stanowisku, opatrując ran
nego na przedpolu podczas
walki". ElizaDaszkiewiczówna, służącapod pseudoni
mem StanisławaKepisza, Ma
ria Wołoszynowska służąca
jako Alfred Wołoszynowski.

Pierwszy objaw to potworny
bół, który sprawia, że wyzwa
niem stają się nawet najprost
sze czynności. Zapomnij
0 normalnym funkcjonowa
niu. Obawa, żemożesz stracić
pracę, jest uzasadniona.Ma
rzenia, jak te o dalekichpodró
żach, też trzeba odłożyć na bli
żej niesprecyzowaną przysz
łość. Przygotuj się na spore
wydatki związane z lecze
niem. ile kosztujeCrohn? Zbyt
wiele, również dla gospodarki.
A pacjentów z tą chorobą stale
przybywa, zwłaszcza wśród
ludzi młodych.

Przyczyny
choroby
Leśniowskiego- Crohna do dziś
nie są znane, ale dzięki nowo
czesnej medycyniemożna sku
tecznie kontrolować jej prze
bieg i leczyć pacjentów w zaa
wansowanym stadium. Ob
jawy Leśniowskiego-Crohna to
osłabienie organizmu,zmęcze
nie z powodu długotrwałej
1 wycieńczającejbiegunki, ostre
bóle brzucha,utrata masyciała,
gorączka. Do tego dochodzą
groźne powikłania: ropnie,
przetoki, krwawieniez odbytu.
Choroba atakuje też inne na

rządy.
Chorzy
cierpią
na zmiany stawowe, oczne,
skórne, płucne, choroby wą
troby i nerek.
W Polsce na nieswoiste za
palenie jelit choruje ponad 50
tysięcy osób,w tym nachorobę
Leśniowskiego-Crohna od 10
do 15 tysięcy. Aż 70 proc. pa
cjentów w momencie rozpo
znania choroby ma mniejniż 35
lat. Według raportu ekspertów
Uniwersytetu
Łazarskiego
z 2017 r., na leczenie choroby
Leśniowskiego-Crohna NFZ
przeznaczył dwa lata wcześniej
około 70 min złotych. Świad
czenia ZUS za2014 rok to około
20 min zł - połowa z tego zo
stała wypłacona narenty, reszta
wydatków dotyczyła absencji
chorobowej.
Najnowsze dane raportu
PEX PharmaSequence z 2018
roku wskazują, że koszty, jakie
ponoszą pacjenci chorujący
na Leśniowskiego-Crohna,
rosną w sposób dynamiczny
wraz z tym, jak postępuje cho
roba - miesięcznie dochodzą
do około 2,5 tys. złotych. Dla
gospodarki łączna wartość
utraconej produktywności tych
chorych wynosi około140 min
złotych rocznie.
Przebieg choroby jest nie
zwykle agresywny i utrudnia
wszelką aktywność. Ludzie

Choroba Leśniowskiego-Croh
na oznacza cierpienie i koszty

chorzy nie funkcjonują normal
nie w życiu społecznym, towa
rzyskim czy rodzinnym. Otym
wszystkim mówili eksperci
na konferencji „Kiedy wyzwa
niem jest codzienność- czyli ile
kosztuje Crohn", która była
częścią kampanii Instytutu
Praw Pacjenta i Edukacji Zdro
wotnej „Wyzwania Crohn".
Podkreślali, że chorzy w Polsce
cierpią również z powodu
braku dostępu do odpowied
nich leków, donowych terapii.
Istnieją programy, jeśli chodzi
o podstawowe leki biologiczne,
ale u części pacjentów jest słaba
odpowiedź na leczenie nimi.
Choroba
LeśniowskiegoCrohna dziś nie jest jeszcze ule
czalna, ale są leki, dzięki któ

rym można ją opanować.Poja
wiła się szansa dla chorych
w zaawansowanych stadiach,
u których żadna ze stosowa
nych wcześniej terapii się nie
powiodła, którzyna żadną nie
zareagowali. To terapia prze
ciwciałem monoklonalnym
o całkiem nowych mechani
zmach działania, podawana
tylko cztery razy doroku. Nie
stety, niedostępna dla polskich
pacjentów.
Potrzebna jest zmiana mo
delu leczenia: to lekarz prowa
dzący powinien decydować
0 tym,jak leczyćchorego. Prof.
Grażyna Rydzewska,kierownik
Kliniki Chorób Wewnętrznych
1 Gastroenterologii w Central
nym Szpitalu Klinicznym
MSWiA, podkreśla, jak ważne
jest stworzenie koordynowanej
opieki nad pacjentami z tą cho
robą. Są na to duże szanse, bo
trwają właśnie prace nad pilo
tażem stworzenia 20 ośrodków
w Polsce, w których pacjenci
mieliby dostępnie tylkodo od
powiedniego leczenia,ale rów
nież psychologa czy dietetyka.
Taka opieka po pierwsze przy
niosłaby istotne oszczędności
dla systemu,a podrugie dawa
łaby chorym możliwość po
wrotu do aktywności.
Chcesz wiedzieć więcej:
www.ilekosztujecrohn.pl.
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Rolniczy czwartek
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Najbardziej ugruntowaną
pozycję na rynku ma 8 spółek
hodowli roślin.3 z nich prowa
dziły hodowlę roślin ogrodni
czych, natomiast 5spółek -ho
dowlę roślin rolniczych. W 2017
r. własnością spółek było ogó
łem 319 odmian roślin rolni
czych oraz 365 odmian roślin
warzywnych.
Podstawowym celem pracy
hodowlanej
prowadzonej
w spółkach zajmujących się ho
dowlą zwierząt była produkcja
materiału zarodowego w celu
doskonalenia populacji maso
wej zwierząt gospodarskich.
Hodowlę bydła mlecznego
prowadzi w chwili obecnej 37
spółek, w których na koniec
grudnia 2017 r. utrzymywano
prawie 27tysięcy krów.
Głównym celem prowadzo
nych prac hodowlanych w sta
dach zarodowych
trzody
chlewnej - 3 spółki - jest pozy
skiwanie materiału reproduk
cyjnego. W tych spółkach
utrzymywane są trzy rasy
świń: wielka biała polska, pol
ska biała zwisłoucha i duroc.
W stadach znajdują się 484 lo
chy objęte oceną. Hodowlę
owiec i produkcję owczarską

prowadzono natomiast w 5
spółkach. Na koniec2017 roku
utrzymywanych było prawie
1,5 tys. sztuk matek owczych,
w tym cztery rasy owiec,
z czego najbardziej liczną był
merynos polski. W trzech spół
kach prowadzona była ho
dowla merynosa polskiego
na poziomie zarodowym.
W grupie spółek nadzoro
wanych przez KOWR znajdują
się również takie, które w 2017
roku odnotowały straty. Wed
ług KOWR pod tym względem
najtrudniejsza jest sytuacja jest
w spółkachhodowli koni.Tym
zajmuje się 14 spółek samo
dzielnych oraz 6 jednostek
funkcjonujących w strukturach
innych spółek. Podmioty te
prowadzą hodowlę 9 podsta
wowych ras koni, dla których
w Polsce prowadzone są księgi
stadne, tj. pełnej krwi angiel
skiej, czystej krwi arabskiej,
wielkopolskiej, małopolskiej,
szlachetnej półkrwi, śląskiej,
polskiego konia zimnokrwi
stego, huculskiej oraz konika
polskiego. Stadniny koni
w roku 2017 prowadziły pracę
hodowlaną, mając w stadach
prawie 1000 klaczy.©®

Rosną zyski państwowych spółek hodowli
roślin i zwierząt, które nadzoruje KOWR
zbjgntew.mdrecki@gp24.pl

Robactwo
Zysk netto państwowych spó
łek hodowli roślin i zwierząt
przekroczył w 20T7 roku 50
milionów złi był wyższy o 70
procent niż rok wcześniej wynika ze statystyk Krajowe
go Ośrodka Wsparcia Rolni
ctwa.

KOWR nadzoruje 41 spółek ho
dowli roślin i zwierząt. Mają
one duże znaczenie nie tylko
dla rolnictwa, ale całej gospo
darki państwa. Większość
z nich osiąga także dobre wy
niki finansowe.
W praktyce jednak sytuacja
w poszczególnych spółkach
jest mocno zróżnicowana. Ze
statystyk KOWR wynika, że
w 2017 roku najwięcej zarobiły
spółki hodowlane zwierząt go
spodarskich. Ich łączny zysk
w tymroku przekroczył 32 mi
liony zł. Wśród nich na pierw
szym miejscu uplasował się

Ze spółek nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2017 roku najwięcej
zarobiły spółki hodowlane zwierząt gospodarskich

Kombinat Rolny Kietrz, który
osiągnął ponad 8,2 min zł zy
sku. Kolejne miejsca zajęły:
Ośrodek Hodowli Zarodowej
Garzyn (ponad 5,2 min zł zy
sku) oraz Hodowla Zarodowa
Zwierząt Żołędnica, która od
notowała prawie 5,3 min zł.
Nieźle w ubiegłym roku wy
padły także spółki hodowli ro

ślin, które w sumie osiągnęły
ponad 15 min zł zysku. W tej
grupie liderem została spółka
Danko, które specjalizuje się
w produkcjinasion wysokiej ja
kości.
W 2017roku dobrze wydały
także spółki z grupy Stadnin
Koni i Stada Ogierów. Łącznie
zarobiły netto 5min zł.To zna

czy, że ich zysk był wyższy
od tego z 2016 r.Spośród nich
najlepiej wypadła Stadnina
Koni w Pępowie, która hoduje
konie wielkopolskie selekcjo
nowane pod kątem przydat
ności w sporcie zaprzęgowym,
oraz stacłnina Prudnik, hodu
jąca wybitne konie rasy mało
polskiej.

W Mikorowie już funkcjonuje
nowoczesna tuczarnia świń
Hodoula

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

W gminie Czarna Dąbrówka,
w miejscowości Mikorowo,
w październiku otwarto no
woczesną chlewnię tuczu
świń na15 tysięcy sztuk wsa
du w cyklu otwartym. To wy
jątkowa inwestycja.

To największy tegotypu nowy
obiekt w całym województwie

pomorskim. Tuczarnia została
zbudowana w gospodarstwie
Karoliny Konkol.Inwestyqajuż
na etapie projektowania, kon
sultacji społecznych i budowy
powstała we współpracy z sa
morządem gminnym i wła
dzami gminy Czarna Dą
brówka.
W bezpośrednim sąsiedz
twie chlewnidocelowo planuje
się wybudować małą biogazownię, wktórej głównymskład
nikiem do produkcji biogazu

FMMS
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będzie wykorzystana gnojo
wica z chlewni.
Tuczarnia została wybudo
wana z najnowszych elemen
tów docieplenia, zapewniają
cych stabilność parametrów
izolacji termicznej.Sufity wbudynku są łatwo zmywalne,
a ściany chlewni wyłożone zo
stały elementami ceramicz
nymi, również łatwo zmywal
nymi i zapewniającymi utrzy
manie czystości i higieny.
©®

Polak został Rolnikiem Roku
Sukces

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Krzysztof Kowalski,rolnik
z Mazowsza w Polsce, został
w Jonkoping w Szwecji oro
szony zwycięzcą międzynaro
dowego etapu konkursu
na Rolnika Roku regionu Mo
rza Bałtyckiego, organizowa
nego przez WWF. Już drugi
raz w historii konkursu jego
zwycięzcą jest Polak!

Pan Krzysztof Kowalski otrzy
mał główną nagrodę w wyso

kości10 000 euroza wdrożenie
w swoim gospodarstwie wielu
praktyk przyjaznych środowi
sku morskiemu orazholistycz
nego podejścia do zrównowa
żonego rolnictwa.
Konkurs naRolnika Rokure
gionu MorzaBałtyckiego orga
nizowany jest w ramach Pro
gramu WWF na rzecz Ochrony
Ekoregionu Morza Bałtyckiego.
Pierwsza edycja konkursu od
była się w2009 roku.
Do tej pory już ok.50 rolni
ków irolniczek, których gospo
darstwa znajdują się w zlewi
sku Bałtyku,zostało wyróżnio

nych za stosowanie w rolni
ctwie innowacyjnych praktyk
przyjaznych środowisku mor
skiemu.
Konkurs składa się z dwóch
etapów: krajowego imiędzyna
rodowego. W etapiekrajowym
jury ocenia sposób prowadze
nia gospodarstwa pod kątem
wdrożenia praktyk przyczynia
jących się do ochrony wód
przed zanieczyszczeniami po
wodowanymi przez związki
azotu ifosforu. Finaliści w dru
gim etapie są oceniani przez
międzynarodowe jury.

®®

SKORZYSTAJ Z PROMOCYJNEGO FINANSOWANIA 0%
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Utenberg Sp. z.0.0
76-220 Główczyce
ul. Szosa Słupska 1

501152007

w.kondracki@uienberg.pl

784647981

r.luczak@ulenberg.pl

74-200 Pyrzyce
ul. Lipianska 79
78-125 Rymań
ul. Koszalińska17
76-142 Malechówko
Malechówko 19a
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Najcenniejszemarki
motoryzacyjne

Toyota zajmuje pierwsze miejsce
w rankingu najbardziej wartoś
ciowych marek motoryzacyjnych
według Interbrand. W rankingu
Best Global Brands 2018japoń
ska firma zajęła 7 miejsce, zysku
jąc w tym zestawieniu w ciągu
roku 6 proc. Jej wartość to53,4
mld dolarów.Tuż za Toyotą upla
sował się Mercedes-Benz,
a na podium wśród najcenniej
szych marek motoryzacyjnych
według Interbrand, wskoczyła
inna niemiecka marka - BMW.
Czołówka to dominacja japoń
skich iniemieckich producentów.
W pierwszej piątce wyjątkiem
jestjedynie Ford. Warto zauwa
żyć, że na 93 miejscu znalazł się
kultowy, amerykańskiproducent
jednośladów Harley Davidson.

ĘfmA

Polacy
Polać) rejestrują mniej
nowych samochodów
»amocn<

W grupie nowych
samochodów osobowych
we wrześniu 2018 roku
zarejestrowano w Polsce 27 312
egzemplarzy (- 26,4 proc.).
Po 41 miesiącach kolejnych,
nieustannych wzrostów,
zanotowano spadek rejestracji
w odniesieniu do tego samego
miesiąca roku poprzedniego.
Nabywcy indywidualni
zarejestrowali w ostatnim
miesiącu tylko 7 tys. sztuk ibyło
to mniej niż rok wcześniej
o 30,1proc. i mniej niż
w poprzednim miesiącu o 38
proc. Nabywcy instytucjonalni
zarejestrowali we wrześniu br.
20,3 tys.samochodów,
co oznacza spadekdo roku
poprzedniego o 25 proc.,
kiedy zarejestrowano 27,1 tys.
samochodów w tej grupie.

Fotoradar z dodatkową
kamerą

Główny Inspektorat Transportu
Drogowego postanowił zainwe
stować w nowy sprzęt. To dodat
kowa kamera, która ma wspoma
gać działanie fotoradaru.Taki ze
staw testowo działa na ulicy
Radzymińskiej w Warszawie
iobecnie jestjedynym w Polsce.
Kamera pozwala na zarejestro
wanie tablicy rejestracyjnej z tyłu
pojazdu- to szczególnieistotne
w przypadku motocykli. Trady
cyjny fotoradar wykonuje zdjęcie
tablicy z przodu pojazdu. Aby ka
mera zadziałała, najpierw zdjęcie
musi wykonać fotoradar.Po
dobne rozwiązania stosowane są
m.in. w Holandii.Urządzenie jest
testowane, a za zarejestrowane
nim wykroczenia, łamiący prze
pisy nie otrzymają mandatu.

Glos Dziennik Pomorza
Czwartek, 29.11.2018

motoryzacja

Zamieszanie z nowymi przepisami
motofakty.pl
Wszystko osamochodach
Mariusz Michalak

Od1października podczas
kontroli drogowej wystarczy
jedynie ważne prawo jazdy.
Niema obowiązku posiadania
ze sobą dowodu rejestracyj
nego ipotwierdzenia zawarcia
polisy OC. Praktyka pokazuje
jednak, że lepiejposiadać
przy sobie te dokumenty.

Po zmianach kierowcy wPolsce
nie muszą mieć przy sobie do
wodu rejestracyjnegoi potwier
dzenia zakupu polisy OC - o ile
nie zamierzają przekraczać gra
nicy. Policja weryfikuje dane
o aucie w CentralnejEwidencji
Pojazdów. Co ważne papierowa
forma dowodu rejestracyjnego
oraz ubezpieczenia OC nie zo
stała zlikwidowana.
Zniesienie obowiązku po
siadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się rów
nież ze zmianą dotyczącą za
trzymywania i zwrotutych do
kumentów. Do tej pory doku
ment był zatrzymywany fi
zycznie. Od dnia l października
w przypadku, gdy pojazd nie
spełnia wymagań ochrony śro
dowiska, zagraża bezpieczeń
stwu lub porządkowi ruchu
drogowego, uprawniony organ
odnotowuje zatrzymanie do
kumentu w systemieinforma
tycznym. Informacja o zatrzy
maniu ma być przekazana
do CentralnejEwidencji Pojaz
dów, a kierujący otrzyma po
kwitowanie. Zwrot zatrzyma-

Nadal grożą kary za brak m.in. dokumentu prawa jazdy, ale nie dotyczy to od 1 października polisy OC i dowodu rejestracyjnego

nego dokumentu będzie mógł
odnotować zarówno organ (np.
urząd miasta),który go wydał,
jak i dowolna jednostka w ra
mach podmiotu, który go za
trzymał.
Należy pamiętać, żedowód
rejestracyjny nadal pozostaje
obowiązującym dokumentem
niezbędnym przy załatwianiu
formalności m.in. przy sprze
daży auta lub wyjeździe za
granicznym. Jeśli kierowca
prowadzi pojazd pojazd,który
został zarejestrowany poza
Polską, to podczas kontroli
musi okazać dowód rejestra

cyjny i odpowiednie ubezpie
czenie.
Okazuje się, że niektóre
dane na temat samochodu nie
są natychmiast dostępne
w elektronicznym systemie,
w którym sprawdzanesą pod
czas kontroli drogowej. Prob
lemy mogą wystąpić po bada
niu technicznymauta, a szcze
gólnie jeśli pojazd przechodził
je w ostatnim czasie. W syste
mie może nie być jeszcze infor
macji, a zgodnie z przepisami,
funkcjonariusz w zasadzie po
winien dokonać zatrzymania
wirtualnych dokumentów.

Co w sytuacji, gdy dojdzie
do stłuczkia sprawca powie, że
nie ma przy sobie dokumen
tów? Czy trzeba za każdym ra
zem wzywać policję? W przy
padku kolizjinadal można spi
sać oświadczenie. Już teraz
znając jedynie numer rejestra
cyjny auta,na stronieUbezpie
czeniowego Funduszu Gwa
rancyjnego, można sprawdzić
polisę OCsprawcy. Otrzymamy
informację m.in. gdzie jest
ubezpieczony pojazd.
Problem namiejscu zdarze
nia możepojawić się kiedynikt
nie posiada np. telefonu ko

mórkowego z dostępem
do intemetu,aby sprawdzićpo
lisę. Wtedy,albo wzywamy po
licję, albo wierzymy na słowo,
że pojazd został ubezpieczony.
Jeżeli oświadczenie które
otrzymamy od kierowcy bę
dzie zbyt skąpe, albo dane
okażą się nieprawdziwe, wtedy
możemy zgłosić sprawę na po
licję. Policja będzie prowadziła
postępowanie w sprawie o wy
kroczenie, czyli kolizję dro
gową i drugie w sprawie o wy
kroczenie niepodania danych
uczestnikowi danego zdarzenia
drogowego.

Karta pojazdu odejdzie do lamusa? Regeneracja filtra
cząstek stałych
Mariusz Michalak

Rząd wprowadzi kolejne uła
twienia dla kierowców.
Od1października 2018 roku
nie ma obowiązku posiadania
ze sobą dowodu rejestracyj
nego ipotwierdzenia zawarcia
polisy OC Niewykluczone,
że wkrótce do historii przej
dzie karta pojazdu.

Szef resortu cyfryzacji Marek
Zagórski
zapowiedział,
że uzgodniono z resortem in
frastruktury kwestie związane
z pakietem deregulacyjnym
dla kierowców. Pakiet przewi
duje m.in. rezygnację z karty
pojazdu, ale nie jest pewne
kiedy zmiany miałyby wejść
w życie.
Karta pojazdu jest doku
mentem, w którym znajdziemy
całą historię np. samochodu
czy motocykla. Istotne jest, że
dokument nie jest wymagany
w ruchu drogowym, nie trzeba

go więcwozić przysobie. Powi
nien być przechowywany
w domu,w bezpiecznym miej
scu. Kupując np. auto zareje
strowane w Polsce po l lipca
1999 roku, od poprzedniego
właściciela do wszelkich in
nych dokumentów powinna
być dołączona właśnie karta
pojazdu. Dokument nie jest za
tem przypisany do właściciela,
ale do konkretnego pojazdu.Je

żeli kupujemynowy samochód
to zgodniezart.77 pkt l Ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 roku
Prawo o ruchudrogowym, obo
wiązek wydania karty pojazdu
spoczywa na jego producencie
bądź importerze.W przypadku
samochodu sprowadzanego
z zagranicy sami musimy wy
stąpić o wydaniekarty pojazdu,
udając się do starostwa powia
towego (urzędu rejestrującego).

Opłata za wydanie karty pojazdu wynosi 75 zł. Przed 2006
rokiem w przypadku pierwszej rejestracji było to 500 zł

Coraz głośniej mówi się o tym.
że auta bez DPF-ów nie będą
dopuszczane do ruchu. Co
zrobić, gdy kontrolka nadesce
zasygnalizuje awarię tego
kosztownego elementu? Filtr
można oddać do tzw.„pralni".

Aby ograniczyć nadmierną
emisję spalin, producenci sa
mochodów głównie z silnikiem
Diesla wyposażają pojazdy
w filtrcząstek stałych,który ma
dwie zasadnicze funkcje.
Pierwszą jest zatrzymywanie
cząstek stałych wydobywają
cych się z silnika, a drugą ich
wypalanie wewnątrz filtra. Filtr
ten - jak wszystkie części za
mienne wsamochodzie - zcza
sem ulega zużyciu i wymaga
wymiany lub regeneracji.Szu
kając oszczędności, niektórzy
kierowcy decydują się na zu
pełne usunięcie filtra. Alterna
tywą jest jego regeneracja. Ma

szyna do czyszczenia filtrów
cząstek stałych swoim działa
niem przypomina pralko-suszarkę. Należy upewnić się, że
filtr nie jest uszkodzony che
micznie czy mechanicznie. Je
śli wszystko jest w porządku,
zaślepiane są otwory przez
które ucieka ciśnienie i filtr lą
duje w maszynie. Ta uderze
niami gorącej wody pod odpo
wiednio dużym ciśnieniem
wybija z jego struktur wszyst
kie zanieczyszczenia. Może to
być np.sadza, olej czy popioły.
Po cyklu czyszczenia następuje
suszenie i ponownesprawdze
nie parametrów.Koszt regene
racji filtra DPF dla auta osobo
wego to około 500 zł. Obecnie
kierowca może zostać ukarany
mandatem za jazdę pojazdem,
który niespełnia norm emisyj
nych. Maksymalna kwota kary
w tym przypadku jaka może
zostać nałożona to 500 zł.
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Ogłoszenia drobne
Jak zamieścićogłoszenie drobne? Telefonicznie: 94 347 3516

jft|"f%i"|tnA

Ul will IC

przez internet: ogloszenia.gratka.pl

W Biurze Ogłoszeń:

Oddział Koszalin: ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin, tel. 94 347 3516,347 3511,347 3512, fax 94 347 3513
Oddział Słupsk: ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk, tel. 59 848 8103, fax 59 848 8156
Oddział Szczecin: ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67, fax 91433 48 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

i BANK KWATER
i ZWIERZĘTA
i ROŚLINY. OGRODY

•ZDROWIE
•USŁUGI
•TURYSTYKA

AKUS

•HU

Nieruchomości

dołącz do naszych klientów

MIESZKANIA-SPRZEDAM

NOWE apartamenty nad

A MI E Ń

morzem tanio sprzedam, www.
apartamentyrusinowo.pl

MIESZKANIE, 721-163-421.

(obok Związkowca)

tel. 661-841-555

GK
LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA

www.abakus-nieruchomosci.pl

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975.

5 pomieszczeń biurowych,
połączonych-107 mkw. Koszalin,
508-386-431.

PRACA w Niemczech dla
Opiekuna/ki Seniorów. Atrakcyjne
wynagrodzenie, szybkie wyjazdy,
pełna organizacja wyjazdu i pobytu.
Promedica24:505 337 777.

stronie www.meckoszalin.pl

operatora minikoparki oraz

KREDYTY, POŻYCZKI

7079 mkw z 2 magazynami Koszalin
Szczecińska 503146930

dom z pełnym wyposażeniem

94/342-30-60. Kredyty na

zostaje wszystko
działka 16 ar. Bielice - 790 000,-

oświadczenie do 20 000. Koszalin,

DZIAŁKI,NIEKŁONICE.UZBROJONE

Młyńska 17.

POŻYCZKI" Związkowiec" 699186581

SZCZEGLINO działki różne: rolne.

gk

-I

GARAŻE blaszane, drewnopodobne,

na bardzo dobrych warunkach

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

z możliwością zakwaterowania tel.

KUPIĘ garaż w rejonie Fałata,
Kotarbińskiego, Piłsudskiego, Banacha
w Słupsku, 515750553.

GK

601-216-732

008235241

GARAŻE Blaszane
U
BRAMY Garażowe
XPKooucE!rr KOJCE dla Psów

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

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

Handlowe

ZŁOM kupię, potną, przyjadę
i odbiorę, teł. 607703135.

Motoryzacja
OSOBOWE KUPIĘ

A do Z skup- skupujemy każde
pojazdy, płacimy nawet za wraki,
oferujemy najwyższe ceny,
536079721
Absolutny Autoskup,
728773160.

FOTO. KSIĄŻKI

KSIĄŻKI, płyty muzyczne. Skup.
509-675-586,508-245-450.
MATERIAŁY BUDOWLANE
!NAJTANIEJ Używane konstrukcje
stalowe, blachy dachowe, profile
i rury stalowe tel.889009001
NIEMICA

elektrycy, spawacze 730 011300

515417467GINEKOLOG -farmakologia

AUTA i busy kupię, 504-672-242
AUTO Auto-Skup.
Tel.791-035-861.

AUTO skup wszystkie
695-640-611

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

INNE SPECJALIZACJE

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

POKOJOWE na 1/2 etatu zatrudni
WSZYWKI ALKOHOLOWE ESPERAL

cały etat, 504038644 hotel@hot.pl

www.nasz-gabinet.pl +48 519 775 225

AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych. 59/8119150,

52/331-62-48.

606206077.

AUTOKASACJA Świeszyno.
608421479

SYLWESTER w Będzinie tel.
600545653

DETEKTYW-KOSZALIN.PL 602601166

Zwierzęta

PON szczenieta FCI tel 608 760 777

DACHY- dekarstwo 94/3412184
GLAZURA terakota gładzie 693277634
MALOWANIE, remonty 798-994-839.

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

Różne
SIATKA do choinek, sól drogowa,

PŁYTKI układanie- prof. 508011742.

chlorek, łopaty do śniegu, piasek z solą

STANY surowe 94/3412184

Koszalin 94/34 22 660

SUCHE zabudowy 94/3412184
TYNKI maszynowe tel. 604941550

Towarzyskie

INSTALACYJNE

C.O. hydraul. wod. kan.
515-708-887

HYDRAULICZNE, tel. 60^-703-135.
HYDRAULIKA 24h, inne,
798-618-871.
PORZĄDKOWE

CZYSZCZENIE dywanów 94/3414295
piwnic, wywóz starych mebli
oraz gruzu w big bagach,
607-703-135.

ADA Słupsk, 513-751-832.
AKTYWNA dojrzała. 507-719-333.
GK

AMANDA Koszalin tel. 881-617-579
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

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

< i k i i i.
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AUTO skup, każde. 797552040

STYROPIAN producent, dostawa, tel.

CYKLINOWANIE bezpyłowe

SPRZĄTANIE strychów, garaży

Hotel Monika K-lin oraz recepcjonistkę

ROZRYWKA

884912222

wymiana 606-579-846 GK

94/343-84-68. Również w soboty.

RENOWACJE, stolarstwo 694917319

CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367

dzieci i dorośli, anestezjolog,
protetyka. K-lin,Małopolska 1"B", tel.

STOLARSKIE

CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147

GAZOWE -urządzenia, naprawa/

730 497 771 www.ambercare24.pl

ogloszenia.gratka.pl

BALUSTRADY bramy 602 825 699.

STOMATOLOGIA specjalistyczna:

OPIEKUNKI do Niemiec tel.
dzisiaj 70 ofert!

www.konstal-garaze.pl

POŚREDNICTWO

GINEKOLOGIA

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

NIEMCY - murarze, cieśle, malarze,
rej. Nowowiejskiego
37 m2 po remoncie
z loggią 185 000,-

Różne wymiary
Transport i montaż
mm* cały KRAJ

WYKWALIFIKOWANY budowlaniec,

STOMATOLOGIA

Najniższe CSGNfY
Dogodne RAW

SZUKAM PRACY

ZATRUDNIĘ

DO opieki nad starszą osobą

BUDOWLANO-REMONTOWE

szczotkowanie, bejcowanie,
olejowanie, woskowanie, deski
dębowe lite i dwuwarstwowe.
facebook/Pardet696727338

wynagrodzenie, możliwość zdobycia

i ROLNICZE
i TOWARZYSKIE

bezpłatny dojazd, anteny, 94/3457461

CYKLINOWANIE parkietu, układanie,

Zdrowie

balkon - 3 pokoje z garażem
tylko 179 000,- rej. Karłowicza

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

i przyłączy gazowych. Wysokie

wykończeniówka- remonty, 502612675

Siedliskowe. Rekreacyjne (z linią
brzegową rzeki) 512 050 706

DO wynajęcia Kościuszki 602615586

AGD RTV FOTO

pracowników do budowy sieci

uprawnień.Tel.609 505 642

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.

95 tys GAMA 510691269

Usługi

CYKLINIARSKIE bezpył. 889-634-534
SPECJALISTA ds. zamówień

TERMOGAZ sp. z.o.o. zatrudni

DZIAŁKI, GRUNTY'SPRZEDAM

SOSNA, 601-201-617. gk

w POLSCE z zamieszkaniem
u podopiecznego. Wymagane
kilkuletnie doświadczenie w opiece.
Promedica24.
Zadzwoń 501 356445

publicznych, Koszalin, informacje na

Finanse biznes

MAGAZYN 1250m Koszalin
503146930

MATERIAŁY OPAŁOWE

PRACA dla Opiekunów

NAPRAWA RTV wszystkie typy,

lub SPRZEDAJ z nami

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

(ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

i MATRYMONIALNE
i RÓŻNE
i KOMUNIKATY

komunikaty.

Zgodnie z art. 11 d. ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1474; z późn. zm.) Starosta Kołobrzeski
zawiadamia, że w dniu14 września 2018 r.na wniosek Wójta Gminy Kołobrzeg
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej:
na rozbudowie drogi gminnej o ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości
Grzybowo; działka numer 1/19,89/1,89/6,92/4,92/32,92/33,111/2,111/3,
111/4, 111/9, 116/8, 116/16, 117/31, 118/5, 118/6, 118/8, 119/12, 119/16,
119/17,120/1,121,199/3, 201, 203, 206/1, 212; obręb Grzybowo; gmina
Kołobrzeg;

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej można zapoznać się w siedzibie Wydziału
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6
w pokój 29 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 t 1530.
Wnioski i zastrzeżenia można składać w godzinach pracy w sekretariacie
Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu w terminie 7 dni od dnia ukazania się
ww. obwieszczenia w prasie lokalnej.

18

Informator-kultura

Głos Dziennik Pomorza

Czwartek, 29.11.2018

40 lat Andrzeja Guzińskiego.
Jubileusz wśród przyjaciół
na, a także kursy gitarowe,
naukę gry na gitarze basowej
oraz saksofonie.
W roku1977rozpoczął pracę
w słupskich instytucjach kul
tury (MOK, WDK,MCK, SOK).
Zespoły, których był instrukto
rem, zdobywały nagrody
na ogólnopolskich festiwalach
i przeglądach muzycznych.
W sobotę,8 grudnia, ogodz.
18 wSOK Andrzej Guziński bę
dzie gospodarzemi bohaterem
benefisu. Dla niego i wraz znim
zagrają: Old Boy Boogie, Magmen, Button Band, Zielone
Oczy Braci Wright,Zero, NoCo
Puka, Nokaut, Saqva Blues
Band, Resekcja oraz Remont.
Bezpłatne zaproszenia re
zerwować można pod nr. tel. 59
84815 93, e-mail k.staskiewicz
@sok.slupsk.pl. ©®

Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

Słupsk
W przyszłą sobotę. 8 grudnia,
w Słupskim Ośrodku Kultury
odbedzie się benefis Andrzeja
Guzińskiego.

Andrzej Guziński występował
w: 74 GrupieBiednych, Skalpe
lach, ST43, Zielonych Oczach
Braci Wright, z którymi brał
udział w licznych festiwalach
i koncertach w całej Polsce.
W Słupskim Ośrodku Kultury
prowadzi Studio Piosenki SOK,
próby zespołów, organizuje
koncerty z cyklu Otwarta Sce

INFORMATOR
KINA
Słupsk
RobhHood:Pocątefc2D dubbing. godz.15.05,
2D napisygodz. 19.40;
Bohenńn ftiapsody,godz.1830.21.20;

fóntastyanezwienĘtezbroto

da. 2Ddubbing godz.930,10,11,17.15,2D napisy
godz.15.40,20.05,3D dubbtnggodz.1425;
Mer. godz.1250;
Miość jest wszystkim,godz.12.40,14.15,1525,
17,18.10,19.45.2055;
Basia -pierwsza wizyta,godz.10.15;
Planeta Skigl2.godz.15.15,1750.2025;
Dziadek dooraechówicztEry królestwa,godz.

12;
Hotel Transylwania3. godz.13.
Klaksonispófca, godz.9.45;
Mfcja Yeti. godz.10.40,13.05.17.40

Żona, godz.16;
Krew Saamów godz.T7;
Sofia,godz. 20.15

Ustka
Dziadek do orzEdiówiczterykrólestwa, godz.

Benefis Anrdzeja Guzińskiego odbędzie się 8 grudnia

zabawny. W rolę braci wcieli się
dwóch aktorów znanych zpro
dukcji telewizyjnychi kinowych:
Piotr Polk iPiotr Szwedes.
Początek spektakli w czwartek
ogodz.19 i w piątek ogodz.18. Bi
lety na pierwszy wieczór zostały
już wyprzedane. Wejściówki:70
i80zł.(DMK)

Słupsk

Matka, synowiei spadek

Komedię „Pół na pół"wgwiazdorskięj obsadzie zobaczyćbędzie
można w czwartek ipiątek na sce
nie usteckiego DomuKultury.
Realizacja życiowych planów
imarzeń dwóchprzyrodnich braci
Roberta iDominika stoipod zna
kiem zapytania. Wbrew pozorom
bracia wcale nie są bezdusznymi
potworami czyhającymi na
śmierć swejrodzicielki ispadek po
niej. Choćrzeczywistość przed
stawiona w komedii jest skompli
kowana, tohistoria relacji łączącej
braci z matką jest opowiedziana
wsposób przewrotny ibardzo...

16;

mówić o tamtychludziach, którzy
istnieliiktórych losjest dla nas
przestrogą? Uprawiać historyczną
hagiografię? Torobili Polacy Pola
kom. Żertwa toofiara całopalna.
Przedstawienie zobaczymy w pią
tek o godz.19 w teatrze Rondo.
Bilety: 20i15 zł. Kupićje można
w kasie przy ul.Niedziałkowskie
go 5a, tel. 59 842 63 49.(DMK)

Słupsk

Słupsk

Nasze narodowemity

Słupski punk

Monodram „Żertwa" w wykona
niu Mateusza Nowaka przywołuje
czas stalinowskich więzień w Pol
sce. Bohateropowieści wprowa
dza odbiorców historii w świat,do
którego dostępjest utrudniony.
Świat ten znalazłsięjuż w prze
strzeni narodowego mitu.Jak

Zespół Karcer zagra w sobotę
o godz.20 w MotorRock Pubie.
To legenda polskiego punk-rocka,
grupa istniejejuż ponad 35lat. Za
gra też Qulturka z Piły.Muzycznie
zespół jest zakorzeniony w punkrocku, ale czerpieteż inspiracje

z dźwięków ska.Ideologicznie
wspiera akcje antyrasistowskie,
wolnościowe iekologiczne. Wej
ściówki:15 zł.(DMK)

Słupsk

Światowy Antrakt

Zespół WaDaDa zagra w piątek
o godz.20 w kawiarniartystycz
nej Antrakt. Tworzymuzykę inspi
rowaną tradycyjnymi rytmami
Afryki, Kubyi Brazylii ze sporą do
mieszką rodzimych melodii. Roz
wija się w nowych kierunkach,łą
cząc akustyczne brzmieniebęb
nów z elektronicznymiefektami,
gitarą i instrumentamiklawiszo
wymi. W 2018 r. ukazałasię nowa
płyta zespołu „Wolna 7". Wejś
ciówki: 30 zł. (DMK)

Lębork
Fantastyczne zwierzęta:ZbrodteGrWelwałda, godz.1530;
Mfaśćjest wszystkim,godz.18.2030

KOMUNIKACJA
Słupsk; PKP 118000;2219436; PKS5984242
56; dyżurny mchu598437110;MZK5984893

06;
Lębork: PKS598621972;MZK598621451;
Bytów: PKS598222238;
Człuchów: PKS598342213;
Miastko: PKS598572149.

Czwartek 29.11.2018
Nad Pomorze dociera
chłodne i suche po
wietrze znad wsch
|
Europy W ciągu dnia
|
sporo chmur ale nie
Ipowinno z nich padać
Temperatura max do
-1:2 °C. Wiatr silny
zimny i nieprzyjemny
płd.-wsch. W nocy
pochmurno i mroźno
Jutro przewaga chmur
ji od zachodu pojawią
się opady śniegu f
deszczu ze śniegiem
Chłodno max 0:1 °C
Wiatr silny zimny z
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marznące opady
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Centralna, ul.Armii Krajowej22. tel.5985790
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NBESKAIMA
Ogólnpolskie Pogotowiedla OfiarPrzemocy
wRodzinie, tel.59 8480111,801120 002;

Słupsk:
Połga997;ul. Reymonta,tel.598480645;
PogotowieRatunkowe999;

0

_3 °

-0°
-1 °
-00

Straż Gminna598485997;
UrządCefciy587M0830;
StrażPożarna998;
PogotowieEnergetyczne991;
PogotowieGazownicze992:
PogotowieOeptowitoe993;
PogotowieMtochw-Kanaftocyjne994;
StrażMejskaalarm98& Ustka 5981467
61G9769649&Bytów 59822256fc

KULTURA
Nowy Teatr,ul. Lutosławskiego1. tel.5984670
00; FilharmoniaSinfonia Baltica. ul.Jana Pawła
113, teł.59 8423839;TeatrTęcza, ul.Waryń
skiego 2.tel.598423935; TeatrRondo. ul.Nie
działkowskiego 5a,tel. 59842 6349;Słupski
Ośrodek Kultury,ul. Braci Gierymskich1, tel.59
8456441; Emcek,al.3Maja22, teL598431130;

USŁUGI
POGRZEBOWE

Miastko

55 km/h

WAŻNE

Dom Leków.ul. Tuwima4.tel.598424957

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

3-4

5-7
SE

598345309.

Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka3, tel.
598405838.

Bytów
Pogoda dla Pomorza
Stan morza (Bft)
Sita wiatru (Bft)
Kierunek wiatru

Człuchów:

DYŻURY APTEK
Słupsk

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

Krzysztof
Ścibor
Biuro Calvus

Szpital, ul.Lęborska 13, tel.5982285 00;Dział
Pomocy Doraźnej Miastko,tel.59 85709 00;

StrażMejska986:598433217;

Mo&jestwszystkka godz.17.45,20.15

ZAPROSZENIA

Bytów:

USŁUGI MEDYCZNE
Słupsk:
Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny im.Janu
sza Korczaka,ul. Hubalczyków1. informacjate
lefoniczna 59846 0100;

Ustka:
Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny, ul.Mickie
wicza 12tel. 598146968;P
oradnia Zdrowia P0Z,ul. Kopernika18. tel.59
8146011;
Pogotowie Ratunkowe -5981470 09;

Lębork:
Szpitalny Oddział Ratunkowy5986330 00;
Szpital, ul.Węgrzynowicza 13,598635202;

Kalla. ul.Armii Krajowej15. teł.59842 8196.601
928 600 -całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa. Ziełeńtel. (24h/dobę)telefon502525005
lub598411315, ul.Kaszubska3 A.Winda ibalda
chim przygrobie; Hades,ul. Kopernika15,
całodobowo: tel.598429891.6016637%.
Winda ibaldachim przygrobie. Hermes,ul.
Obrońców Wybrzeża1. (całodobowo),teL 59
8428495.604434441. Windai baldachim
przy grobie.

PORADNICTWO
Biuro PoradObywatelskich -ul. Niedziałkow
skiego 6.czynne: poniedziałek.-czwartek
wgodz.10-14;
Bliżej Prawa -bezpłatne porady prawnei oby
watelskie. ul.Jana Pawła II(7 piętro,pok.
718.719) czynne:poniedz.-środa godz.8-16,
czwartek godz.10-18,
Telefon zaufania Tama- 598414046.czynny:
poniedziałek - piątekwgodz.16-20;
Alkoholowy telefonzaufania Krokus -czynny
17-22.5984146 05.

TAXI
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5984 22 700F
1
W
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Na kolejkę przed końcem prawie
wszystko już rozstrzygnięte
Kaja Krasnodębska
redakqa@polskatimes.pl

PUkanażna
Bez niespodzianek we wtoricowydi meczachLęg Mistrzów.
Rekord Lewandowskiego,
interwencja Szczęsnego.

Na kolejkę przed zakończeniem
fazy grupowej Ligi Mistrzów
praktycznie brak już znaków za
pytania.Siedem naosiem miejsc
dostępnych dlazespołów zgrup
E-H już zajętych. W walce o to
ostatnie pozostają dwie ekipy
grupy F, w której już zwyciężył
Manchester City. Anglicy po
emocjonującej końcówcezdołali
zremisować wLyonie2:2. Bram
ki padały tylko po przerwie,
a Francuzi dwukrotnie wycho
dzili na prowadzenie. Dzięki
bramkom Aymerica Laporte
oraz SergioAguero podopieczni
Pepa Guardioli nie powtórzyli
blamażu zpierwszej kolejki fazy
grupowej itym samymsprezen
towali szansęna awansrównież
Szachtarowi Donieck. To właś
nie Ukraińcy w bezpośrednim
starciu zawalczą z Olympiąue
o dalszą grę.Francuzom wystar
czy remis,ich rywalemuszą po
konać jedyny niepokonany ze
spół swojej grupy. Wszystko
w ich nogach, a to, że potrafią
zwyciężać, pokazali, pokonując
Hoffenheim3:2.
Z awansu już terazcieszyć się
mogą piłkarze Ajaxu, którzy zro
bili topo raz pierwszyod sezonu
2005-2006.Holendrzy potrzebo
wali zwycięstwa i zgodnie ze
swoim planem pokonali AEK
Ateny 2:0. Ich kibice wyczeki
wany trzynaścielat sukcesświę
towali woparach koktajluMołotowa. W pewnym momencie
wraz z racami poleciał w stronę
ich sektora i na trybunie gości

wybuchł ogień. Na stadion mu
siała wkroczyć policja, którapo
wstrzymała fanów z Amster
damu przed powzięciem re
wanżu.
Ten nie udał się także piłkarzomBenfiki, którana wyjeździe
przegrała zBayernem aż1:5. Kry
tykowany Nico Kovac przed sa
mym meczem miał zapowie
dzieć odejścieswoim zawodni
kom. Według dziennika „Bild"
winę za słabe wyniki podobno
przypisywał gwiazdom, które
dotąd prezentowały się grubo
poniżej oczekiwań.Do tegomiał
im zarzucić, że mają zbyt słaby
„niemiecki" charakter. Ta od
prawa zmotywowałamonachijczyków. Gole strzeliłotrzech za
wodników, którzy mieli wcześ
niej popaśćw konflikt ze szkole
niowcem: Robert Lewandowski,

Arjen Robben oraz Franek
Ribery. Wysokiezwycięstwo za
pewniło im awans do fazy pu
charowej, aPolakowi pozwoliło
wpisać się do historii futbolu.We
wtorek zdobył swoją 50. i 51.
bramkę w Lidze Mistrzów, wy
przedzając pod tym względem
Thienyego Henr/ego.
- Zawsze próbowałemgo na
śladować. Był moimbohaterem
zdzieciństwa.Jegotechnikaipostawa wywierały na mnie duże
wrażenie -mówił w 2016 roku.
Teraz w klasyfikacji strzelców
wszech czasówbędzie próbował
dogonićinnelegendyfiitbolu. 56
trafień maRuud van Nistelrooy,
59Karim Benzemą,arekordzista
- Cristiano Ronaldo-121.
Świetne spotkanie ma za
sobą także Wojciech Szczęsny,
który w efektowny sposób ura

tował Juventusprzed stratą gola
w meczu z Valencią CF. - Nie
wiem, jak to zrobiłem, ale
ważne, żeobroniłem, bonie wi
działem powtórek.Szczerze mó
wiąc, towydawało misię na po
czątku, że tonasz zawodnikude
rzył, dopiero późniejktoś mi po
wiedział, żejednaknie. Fajnie, że
raz byłem potrzebny i udało mi
się pomóc - mówił Szczęsny
w wywiadziedla PolsatuSport.
Turynianie pokonaliValencię
1:0, by z pierwszego miejsca
awansować do kolejnej rundy.
Przebieg tego spotkania śledził
m.in. Czesław Michniewicz.Selekq'oner oglądałskrzydłowego
Nietoperzy CarlosaSolera, który
dzięki dobrymwystępom wklu
bie stał się jedną z gwiazd Hi
szpanii U-21.Do Euro2019 2l-latek przygotowywał będzie się
również podczas występów
w Lidze Europy. Jego drużyna
uplasowała się na trzecim miej
scu w tabeli grupy H, a ostatnie
BSC Young Boys już jej nie do
goni. Szansy pozbawił je
MarouaneFellaini, któryw doli
czonym czasie gry zamienił po
danie Romelu Lukaku na de
cydującego gola. Manchester
United poraz drugi wtymtygod
niu zagrał „na zero z tyłu", ale
jego kibice ńie mają powodów
do radości. CzerwoneDiabły pre
zentowały się po prostu słabo
i z taką formą mogą odpaść już
wnastępnej rundzierozgrywek.
W niej mogą trafić m.in.
na triumfatorów grupy G Real
Madryt orazASRomę. W bezpo
średniej walce ponownie zwy
cięsko wyszli z niej Hiszpanie.
Dwa miesiące temu Królewscy
zwyciężyli 3:0, tym razem 2:0.
Gole GarrethaBale'a oraz Lucasa
padły w pierwszym kwadransie
drugiej połowy. Swoje premie
rowe zwycięstwo w aktualnej
edycji rozgrywek zanotowała
Viktoria Pilzno. 2:1 z CSKA Mo
skwa praktyczniezapewniło Cze
chom grę w Lidze Europy ©®

Przed Robertem Kubicą i zespołem Williams pracowita zima

Kubica sprawdził gumy
na następny sezon
Fornnśat

Tomasz BSński
tomasz.biiinski@polskapfEss.pl

Robert KiiŃca zakończył ostat
nie testywsezonie 2018.Wśrodę przejechał 56okrążeń.-Naj
ważniejsze było wykonanie
ustalonego programui zebra
nie infonriacjlktóre pomogą
nam przygotować siędo kolej
nego sezonu-podsumował kie
rowca WBfiamsa.

W środęKubica rozpoczął jazdy
jako pierwszyz zespołu.Jego se
sja trwała blisko sześć godzin,
tyle że wtym czasiemiał dwugo
dzinną przerwę poświęconą
na zmianęustawień bolidu.Naj
lepszy czas Polaka to1:40.265,
ale w przypadku testów przysz
łorocznych opon nie są one
istotne.
- Przede wszystkim zależało
nam na tym, by zebrać jak naj
więcej informacji dotyczących
opon. Wprawdzie samochód bę
dzie inny niżteraz, ale zachowa
nie różnych mieszanek.Wygląda
na to, że nastąpi poprawa w za
kresie zarządzania temperaturą
opon, jednak nie spodziewał
bym się wielkich różnic - przy
znał krakowianin, który dzień
wcześniej pokonał32 okrążenia.
Ponim(wśrodę)iprzednim(we
wtorek) jeździł pierwszy kie
rowca Williamsa,20-letni George
Russell.

Jedni podnoszą się po porażkach, a inni walczą o wszystko
PHkanożim
Rzeźnkzak i Małecki stają
do meczu o wszystko. Dudelange oraz Karabach już poza
walką. Dinamo chce zmazać
sobotnią plamę, a Genk poka
zać. że niejest w kryzysie.

Jakub Piotrowski i Damian
Kądzior w sobotępo raz pierw
szy poczuli gorycz ligowej po
rażki. Ich kluby, dotąd niepoko
nane, popowrocie piłkarzy z re
prezentacyjnej przerwy zakoń
czyły swoje seriebezprzegranej.
Choć nie straciłypierwszych po
zycji w tabeli, doczwartkowych

starć Ligi Europy podejdą szcze
gólnie zmotywowane. KRC
Genk w starciu z niżej ocenia
nym MalmoFF może zapewnić
sobie awans do fezy pucharowej,
który już jakiśczas temu wypra
cowało sobie Dinamo Zagrzeb.
Podopieczni Nenada Bjelicy jak
dotąd zdobyli wgrupie komplet
punktów, ale dopiero w czwar
tek najtrudniejsze zadanie Chorwaci zagrają na wyjeździe
z wiceliderem grupy D
Fenerbahce. Porażka Turków
stworzy szansę dla pełnego by
łych ekstraklasowców Spartaka
Trnava. Ekipa, wktórej nawypo
życzeniu przebywa Patryk

Małecki, jak dotąd zgromadziła
trzy oczka, ale w przypadku
dwóch zwycięstw mają szansę
na historyczny rezultat. Podo
pieczni Radoslava Latałao życie
zawalczą z zamykającym tabelę
Anderlechtem Bruksela.
Bez nadziei na fazę pucha
rową są już inni pogromcy Legii
F91Dudelange. W eliminacjach
Luksemburczycy pokonali war
szawian oraz CFR Cluj, po czym
w grupie nie zdobyli nawet
oczka. Wycieczkędo Mediolanu,
gdzieźmierzą się z Milanem, po
traktują więc bardziej jako oka
zję do zdobycia doświadczenia.
Włosi z kolei zrobią wszystko,

aby zdobyć łatwe trzy punkty.
Walka o awans w grupie F jest
bardzo zacięta.Liderem jest ma
jący osiem punktówReal Betis,
o oczko ubożsi są Olympiakos
Pireus i właśnieAC Milan. Plaga
kontuzji, która nawiedziłaekipę
z Mediolanu, ma wpływ na ich
postawę wlidze, wczwartek nie
powinna miećjednak znaczenia.
Długa podróż i ciężkiestarcie
przed Tomaszem Kędziorą.
Obrońca Dynama Kijów, który
w weekend zanotował kolejną
asystę, najpewniej wyjdzie
w pierwszym składzie na mecz
z FC Astaną. Choć na dwie ko
lejki przed zakończeniem fazy

- Odczucia mam bardzo po
zytywne. Wszystko potoczyło
się tak, jak się tego spodziewa
łem. Zebraliśmy dużoinforma
cji, któreteraz będziemyanalizo
wać - komentował Brytyjczyk.
Dla niego sezon2019 będzie
debiutanckim. Kubica wróci
do ścigania po ośmiu latach
przerwy, którą rozpoczął wypa
dek w rajdzie samochodowym
we Włoszech. Co prawda rok
temu Polak także brał wtestach
w AbuZabi iwydawało się, że już
wtedy zostanie kierowcą ekipy
z Grovę, towłaściciele Williamsa
postawili na Siergieja Sirotkina.
-Różnica międzytestami wtym,
a w poprzednim roku polegała
na tym, że teraz wiem, że stanę
na starcie wyścigu nowego se
zonu -stwierdził Kubica.
Dyrektor techniczny brytyj
skiego zespołu, Paddy Lowe,
wyjaśnił w serwisie „Grand
Prix": - Rok temu wybraliśmy
Siergieja, cobyło dobrą decyzją.
Robert wtedy niemógł pokazać
pełni swoich możliwości, ale
przez tenrok poznałnasz zespół
i my poznaliśmy jego.Dziś obie
strony wiedzą comożemy sobie
dać i co zrobić.
Nowy sezon Formuły1roz
pocznie się wMelbourne. Grand
Prix Australii odbędzie się 17
marca. Wcześniej- od18 do2llu
tego i od 26 lutego do1marca odbędą się testy na torze wBar
celonie.©®

LOTTO
Środa. 28.11

grupowej obate zespoły mają już
praktycznie zapewnionyawans,
walka o miejsce lidera trwa.
Na razie idą łeb w łeb, mając
po osiem punktów.Trzy oczkato
dorobek Stade Rennais, które
zmierzy się z FK Jablonec.Czesi
wciąż czekają na premierową
wygraną w rozgrywkach.
Jakub Rzeźniczak i jego
Karabach powoli żegnają się już
z Ligą Europy. Matematyczne
szanse wciąż są, ale żeby je ura
tować, trzeba pokonać Sporting
Lizbonę. Polak w lidze zdobył
bramkę, w pucharach będzie to
zgoła trudniejsze zadanie. ©®

1,3,6,25,34

KAJA KRASNODĘBSKA

(STEN)

MUŁU MULTI -GODZ. 14.00

9,13.18,25,31,35,44,47,48,51,
52,55,58,60,61,68,69,70,74,
78 plus 61
KASKADA

1,2,3,4,5,7,9,11,14,19,22,23

Wtorek, 27.11

MULTI MULTI -GODZ. 21.40

2,8,11,12,15,16,18,27,32,36,37,
40,45.51,66.68.71,75,79,80
plus 2
KASKADA

2,3.4.5,6,11,12,16.18,19,20,24
EKSTRA PENSJA

8,10,18,23,24+4
MINI LOTTO
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Sport

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 29.11.2018

Nie jesteśmy zadowoleni
z jesiennych wyników
lemów klubów z podokręgu
słupskiego w czwartej lidze
degradacją do klasy A z na
szej ligi może być w najczar
niejszym scenariuszu obję
tych aż sześć ekip, co zwia
stuje bardzo zaciętą walkę
w dole tabeli. Na dziś na stra
conej pozycji wydaje się być
jedynie Leśnik, bo trudno
oczekiwać, że nagle w run
dzie rewanżowej zacznie se
ryjnie wygrywać spotkania.

Sebastian Michno jest preze
sem Miejskiego Klubu Sporto
wego Debrzno od grudnia
1999r.Z tym piłkarskim dzia
łaczem rozmawialiśmy o za
kończonych rozgrywkach je
siennych w słupskiej klasie
okręgowej edycji 2018/2019.
Jak pan ocenia dwa pierw
sze zespoły w tabeli?

Lipniczanka Lipnica iStart
Miastko, a więc beniaminek
i czwartoligowy spadkowicz,
zdominowali rywalizację
w pierwszej części sezonu.
Miasteccy fiitboliści jako jedy
ni nie przegrali wprawdzie
żadnego meczu, ale wpadki
remisowe z Błękitnymi
Główczyce i Leśnikiem Cewice
pozbawiły ich fotela lidera
na półmetku zmagań.Obie
drużyny dysponują najlepszy
mi składami, a gdyby wziąć
po uwagę uwarunkowania
związane z wiosennym termi
narzem leciutkim faworytem
do wywalczenia awansu jest
Lipniczanka, która zeswoim
najgroźniejszym (i w zasadzie
jedynym konkurentem) zagra
na własnym boisku. Poza tym
większą chęć spróbowania gry
klasę wyżej i dążenie dotego
widać jednak w Lipnicy, gdyż
nigdy dotąd ten klub niemiał
okazji grać na tak wysokim
szczeblu. Wiosną będzie fra
pujący wyścig o czwartą ligę
i może trwać do ostatniej serii.
Co może pan powiedzieć
o grupie pościgowej za pro
wadzącymi?

£

i

Jaki jest poziom grania?

1
Bardzo przeciętny. Więko szość klubów boryka się
g z problemami kadrowymi, co
* widać też po tym, jak nieusta2 bilizowaną dyspozycję pre
Sebastian Michno liczy
zentują poszczególne zespo
na udaną wiosnę dla Debrzna
ły.
Trzecia i czwarta lokata
dla Sparty Sycewice i Piasta
Człuchów, które to drużyny
mają dużą stratę do dwójki
przodowników ligi i równie
wielką przewagę nad resztą
stawki. Szacunek budzi seria
człuchowian, którzy od prze
granej w Pobłociu z
Jantarią w piątej kolejce w na
stępnych dziesięciu meczach
nie ponieśli porażki, zdoby
wając 24 punkty.
Kto najbardziej stoi na stra
conej pozycji?
Grupę zespołów okupują
cych lokaty od piątej do dwu
nastej dzielą zaledwie cztery
oczka i co najważniejsze ża
den z nich nie może być pew
ny bytu w lidze. Wobec prob

Czy MKS zawiódł?
Nie możemy być zadowo
leni z wyników i jedenastego
miejsca. Byliśmy w czołówce,
ale jednym z kluczowym
spotkań były derby u siebie
z Piastem. Prowadziliśmy 4:1,
a skończyło się5:5. Potem
przyszła wpadka w
Główczycach (3:4) i atmosfera
siadła. Od tej pory wygraliśmy
tylko z Zawiszą Borzytuchom
i z Myśliwcem Tuchomie.
Mieliśmy problemy kadrowe.
Musimy mieć się na baczności
wiosną, by nie spaść do klasy
A. Jednak wierzę, że uciek
niemy ze strefy ekip zagrożo
nych degradacją.
ROZMAWIAŁ
KRZYSZTOF NIEKRASZ

Ostatnie
Słupscy
granie
gryfici poza
w Bytowie podium
Tenis stołowy

Judo

krzysztof.niekrasz@polskapfess.pl

kr7ysztof.niekrasz@polskapress.pl

Mała sala Zespołu SzkółPonadgimnazjalnych w Bytowie była
miejscem rywalizacji przedsta
wicieli pingponga.To były piąte
i ostatnie zawody XXXI Grand
Prix Bytów2018. W poszczegól
nych grupach czołowemiejsca
wywalczyli: kobiety open -1.
Aleksandra Gawin (UKS Salos
Konarzyny), 2. Aleksandra
Rapta (Miastko); juniorzy
(rocznik 2001 i młodsi) - l.
Piotr Biernacki (Miastko), 2.
Roman Schuetza (LOBytów);
seniorzy (rocznik 2000 i starsi)
-1. ZbigniewPłotek (RadośćBy
tów), 2. Czesław Popiel
(Słupsk). Grało25 zawodników,
w tym było 7kobiet.

Ponad 600 judoków i judoczek
z Polski (w tym gronie byli
słupszczanie z TS Judo Gryf),
Gruzji, Azerbejdżanu, Czech,
Niemiec,Holandii, Węgieri Ukra
iny uczestniczyło w Pucharze
Polski junioreki juniorówmłodszych - turniejNadziei Olimpij
skich wOleśnicy. Blisko podium
była młodziczka Katarzyna Mi
kołajczyk (+70 kg), która wal
czyła wstarszej grupie wiekowej,
czyli z juniorkami. Ostatecznie
gryfitka zajęła czwarte miejsce.
Słabiej wypadł
Gniewosz
Gawrych (55 kg).Słupszczanin
zajął dwunaste miejsce.To dla
sztabu szkoleniowego Gryfa
Słupsk jest niedosytem.

Krzysztof Niekrasz

Krzysztof Niekrasz

Brydż

Dziś kolejnerozgrywki
o mistrzostwo Stupska

Słupskie Towarzystwo Brydżowe
jest organizatoremotwartych mi
strzostw Słupska w brydżu spor
towym w pięciu kategoriach.
Dwie są już za nami. Trzecia ry
walizacja odbędzie się w kategorii
indywidualneji przeprowadzona
zostanie dzisiaj (29.11) ogodz.
16.30 w sali Młodzieżowego
Domu Kultury przy ul. Szarych
Szeregów w Słupsku.
(FEN)

Szachy

W niedzielę finałowe
zmagania na 64 polach

To jużw niedzielę (2 grudnia) w
świetlicy Polskiego Związku Nie
widomychprzy al. H. Sienkiewi
cza w Słupsku odbędzie się sza
chowy finał VI GrandPrix Słup
ska. Ruchy na 64polach zaczną
się ogodz.10. Sędzią zawodów
będzie tradycyjniejuż
słupszczanin Brunon Studziński.
Za organizację szachowej im
prezy odpowiada Integracyjny
Klub Sportowy Zryw Słupsk.

(FEN)

Tenis stokmy

W sobotę rusza Grand
Prix GminyLipnicy

Aleksandra Gawin królowała
przy stole w gronie kobiet

Zdjęcie z hali w Oleśnicy: G.
Gawrych i K. Mikołajczyk

Pierwszy turniej pingpongowy
Grand Prix Gminy Lipnicy roze
grany zostanie1grudnia (sobota).
Miejsce rywalizacji tosala w Ze
spole Szkół w Borowym Młynie.
Zaplanowane kategorie: dziew
częta (rocznik2006 imłodsze),
kobiety (rocznik2005istarsze),
chłopcy (rocznik2005i młodsi) granie odgodz. 9.30,open męż
czyzn (rocznik2004istarsi) godz.12.30. Organizator
(wuefista Roman Reszka)przewi
dział pięć turniejów, a cztery
z nich będą liczyły się doklasyfika
cji końcowej.
(FEN)

Pierwsze miejsce słupskich Byków

Zaliczka piłkarzy Gryfa Słupsk

Pttkanażna

Pitkanożna

jaroslaw5tencel@polskapress.pl

jaroslaw5tencel@polskapress.pl

Byki Słupsk zajęły l.miejsce w
turnieju Pomorski Futbol Cup
2018 w kategorii juniorów rocznik2007/2008, który odbył
się w Przodkowie. Słupskie
Byki w grupie A pokonały ko
lejno: 2:0 Spójnię Sadlinki
(bramki: KacperSerafin i Karol
liski), Żuławy Nowy Dwór
Gdański 4:1(Kuba Wojtas 2, Se
bastian Słomczyńskii Mateusz
Jałeczko) i Olimpię Osowa 1:0
(Wojtas) oraz zremisowały
z Przodkowemn 0:0.Uzyskane
10 pkt pozwoliły awansować
z l. miejsca i grać w półfinale,
gdzie przeciwnikiem była
pierwsza drużyna gospodarzy
z Przodkowa. Po bramce
Wojtasa słupskieByki awanso
wały do finału, gdzie po remi
sie 1:1 (Jałeczko) czekały rzuty
karne. Słupskie Byki strzeliły3
setki (Jałeczko, Serafin i liski)

W pierwszym meczu barażowym oCentralną Ligę Juniorów
młodszych, piłkarze KS Gryfa
Słupsk pokonali Chemika Po
lice 1:0. Słupszczanie od po
czątku starali się graćostrożnie
z tyłu mając na względzie
bramkostrzelnego napastnika
gości Wiktora Grzeszczaka.
Mimo to,właśnie gracze z Polic
pierwsi i to w pierwszej minu
cie oddali celny strzał
na bramkę Gryfa. Bez prob
lemu wyłapał piłkę jednak Kor
nel Kaniowski.
W10 minucie bezpośredni
strzał z rzuturożnego w wyko
naniu gryfity i bramkarz Che
mika musiał się wykazać.
Główkował Wanikiewicz,strze
lał Potem Kołakowski, ale nie
sprawiło to kłopotu gościom.
W 39. minucie do siatki tra
fił Gulbiński, ale był na spalo

Jarosław Stenceł

Jarosław Stenceł

Pi

Piłkarze Byków Słupsk znakomicie spisali się w Przodkowie
nie dając szans rywalom

i po „pudle" Szymona
Ignatowicza zeSparty Sycewice
zajęły l. miejsce w turnieju.
Najlepszym zawodnikiem zo
stał Kuba Wojtas. Skład: Karol
liski, Mateusz Jałeczko,Fabian

Mizerkiewicz, Kacper Serafin,
Kuba
Wojtas,
Dawid
Dawidowicz, Szymon Jurcaba,
Franciszek Ługowski, Oskar
Okoniewski, Daniel Słom
czyński. ©®

nym. Tuż po przerwie bramkę
na wagę zwycięstwa zdobył Fi
lip Dalecki porzucie rożnym.
KS GRYF SŁUPSK-CHEM1K POLKI

10(00)

Bramki: 1:0Filip Dalecki (49)

KS Gryf: Kaniowski - Gutowski, Barszcz,
Janikiewkz Dalecki, Olszowiec, Wókzyński (55
Parzych), Kołakowski (71Skumóg), Olszewski (62
Formela), Dsćków, Gulbiński.
Chemik: Banaś•Modzelewski, Rajch (41Śdrka),
Palej, Szala, Lis,Cholewiński, Radzik,Kowalczyk,
Witkowski, Grzeszczak. ©®

....

SSilfcyil

Słupszczanie w meczu rewanżowym zagrają w Policach
w niedzielę o godz.13.00. Powodzenia!

