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W Słupsku śliska
sytuacja
z odśnieżaniem
chodników

\ Dla kogo dodatek
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Rozmowa
z Adrianem
Stawskim, trenerem
Bytovii Bytów
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Wracamy do tematu

Raport NIK
z Darłówka
Wojciech Kulig
wojdech.kullg@posJakpfess.pl

Darłówko
Najwyższa Izba Kontroli opublikowa
ła wyniki dotyczące kontroli prze
prowadzonej po tragedii
w Darłówku. W sierpniu 2018 roku
w pobliżu falochronu utopiło się tro
je dzieci.Z raportu wynika że inspek
torzy stwierdzili nieprawidłowości
w organizacji kąpieliska.

Gdańsk
Zapełniła puszkę prezydenta
Dzięki Patrycji Krzymińskiej z Borkowa k. Gdańska, udało się zebrać dodatkowe 16 min zł na rzecz WOŚP. Na zdjęciu:
pani Patrycja z Jerzym Owsiakiem, mężem oraz dziećmi - 11-letnią Julka i 1,5-rocznym Jankiem. Więcej na str. 6

W gminie Główczyce
inwestor chce
budować tuczarnię
świń

Trwa rekrutacja
ochotników
do Wojsk Obrony
Terytorialnej

Czy500+ ma wpływ
na zawodową
aktywność kobiet
na Pomorzu?
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„Organizacja kąpielisk wDarłowie nie
zapewniała jednolitego poziomu bez
pieczeństwa na całym obszarze obję
tym nadzorem ratowników, a sposób
oznakowania obszaru objętego zaka
zem kąpieli mógł przyczynićsię dode
zorientacji osób korzystających
z plaży" - czytamy w komunikacie
Najwyższej IzbyKontroli. Przeprowa
dzone 28 sierpnia20l8 roku oględziny
wykazały, że przy wejściu na kąpieli

sko „Darłówko Zachodnie" od strony
falochronu (wejście nr l) ustawiona
była tablica, na której umieszczono
znak Al „Kąpiel zabroniona" z napi
sem„Zakaz kąpieli".Pod tym znakiem
umieszczono napis „Czarny punkt
wodny" z piktogramem przedstawia
jącym tonącego,a poniżejnapis „Przy
padki utonięć".Na samymdole tablicy
znajdował się napis „55 m" ze strzał
kami skierowanymi wprawoi w lewo.
Zdaniem NIK,sposób oznakowania
i usytuowanie tablicy nie zapewniały
czytelnej informacjio obszarze,na któ
rym wprowadzono zakaz kąpieli.
- Podtrzymujemy nasze stanowi
sko, że organizacja kąpieliska, jego
oznakowanie iwyposażenie byłopra
widłowe, co niejako potwierdza rów
nież ten raport. Uwagi są sformuło
wane w sposób mało czytelny i nie
konkretny. Te wnioski nie są dla nas
przekonujące.Stoimy na stanowisku,
że wszystko odbyło się ze strony mia
sta w sposób prawidłowy - mówi Ar
kadiusz Klimowicz, burmistrz Dar
łowa.
WIĘCEJ STR.3

KOMUNIKAT
„Wodociągi Słupsk" informują mieszkańców Osiedla Niepodległości w Słupsku,
że w dniach 23 stycznia -3 lutego

9 1 5)upA

w związku z realizacją drugiego i ostatniego etapu przebudowy newralgicznej dla rozwoju miasta magistrali wodociągowej w ulicy Legionów Polskich, w godzinach porannych i wieczornych na wyższych kondygnacjach
budynków wielorodzinnych wystąpią spadki ciśnienia wody. Niewykluczone są także krótkotrwale przerwy w dostawie wody oraz jej zmętnienie związkami żelaza i manganu.
Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy!
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Wojciech Frełichowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl
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WYPEŁZA
Komentarz
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ilka dni temu,po po
grzebie zamordowa
nego prezydenta
Gdańska Pawła
Adamowicza, pisałem
w tym miejscu, żenie wierzę
w zmianę podłego języka
i zduszenie nienawiści, jaką
obrzucają się nawzajem nie
tylko politycy,ale także zwykli
obywatele. Na pogrzebie pre
zydenta Gdańska o powściąg
nięcie emocji apelowało wiele
osób, w tym rodzina zmarłego
oraz duchowni.Choć general
nie politycy starają się jakby
mniej obrzucaćsię inwekty
wami (z nielicznymi wyjąt

Słupsk
A
Opowieść o Normandii
i Bretanii w bibliotece

kami), to ponownie wypełzły
z ukrycia różnorakie indywi
dua, które zatruwają prze
strzeń w intemecie.Niektórzy
na cel wzięli akcję„Zapeł
nijmy ostatnią puszkę Pana
Prezydenta dla WOŚP",czyli
dokończenie kwesty na Orkie
strę, którą prowadził13 stycz
nia Paweł Adamowicz. Dzięki
ludzkiej aktywności, ofiar
ności i solidarności w ciągu
kilku dni zebranoaż 16 min zł.
Wydawałoby się, że z takiego
obywatelskiego odruchu
serca powinniśmy sięcieszyć.
Nic z tego. Niemal natych
miast obrzydliwymi komenta
rzami zabulgotał internet.Nie
przytoczę tu żadnego z prze
czytanych wpisów, aby nie
dać satysfakcji tym „twór
com", że ktoś cytujeich
obelgi. Nie mieści się w gło
wie, że charytatywna akcja,
robiona przez nikomu nie
znaną osobę, niena pokaz,
którą kierują ludzkie uczucia,
może wywoływać taką furię.
To jest jedyne, co potrafią zro
bić hejterzy.©®

W lutym ruszy
kwalifikacja wojskowa

Instytut GeografiiiStudiów Regio
nalnych AkademiiPomorskiej
w Słupsku zaprasza do wzięcia
udziału wl09SpotkaniuKlubu
Obieżyświata. Tymrazem gościem
będzie WojciechMusiał, studentAP.
Prelekcja dotyczyć będzie„urban
exploration", czyli zwiedzania
miejsc opuszczonych,niedostęp
nych dla większości osób.
Spotkanie odbędziesię dnia 30
stycznia o godz.17 w auli Instytutu
Neofilologii AP przy ul.Słowiań
skiej 8 w Słupsku.
(MAZ)

(MAZ)

(WAZ)

^

Słupsk
A
Prelekcja o zwiedzaniu
miejsc opuszczonych

Czwartek, 24.01.2019

Ekonomik w rankingu
najlepszych techników
Rozmowa

(

Po raz kolejny słupskiEko
nomik został ujęty w tym
rankingu.

Jesteśmy w tym rankingu
po raz piąty.Po raz pierwszy
w 2013 roku, wtedy zostali
śmy „Brązową Szkołą". W ko
lejnych dwóch latach byliśmy
„Srebrną Szkołą", a w 2017 ro
ku udało nam się trafić do gro
na „Złotych Szkół".
Aza rok 2018? Jakie miej
sce zajęliście?
,

Otrzymaliśmy srebrną tar
czę, zajęliśmy157 miejsce
wśród techników w Polsce
na przebadanych ponad 2000
placówek i dziewiąte miejsce
w województwie pomorskim.
Co pani zdaniemprzyczyni
ło się, żeEkonomik ujęto
w rankingu Perspektyw?

Renata Draszanowska: W rankingu Perspektyw
znaleźliśmy się po raz piąty

Myślę, że to była ciężka
praca młodzieży, ale także
nauczycieli. Oprócz zajęć dy
daktycznych, na których bar
dzo duży nacisk kładziemy
na ich upraktycznienie, ucz
niowie uczestniczą również
w konsultacjach prowadzo
nych przez nauczycieli. Po
nadto nauczyciele prowadzą
zajęcia dodatkowe przygoto
wujące młodzież do egzami
nów zewnętrznych. Nasi ucz
niowie są też motywowani
do aktywności szkolnej sty
pendiami, dyrektorskimi
i marszałkowskimi, zależnymi
od wyników w nauce.

Aktualizując program
„Płatnik", pamiętaj o haśle
- przypomina ZUS
ZUS

Od 26 stycznia nowy program
„Płatnik" na dobre zastąpi je
go starą wersję.

Od l stycznia obowiązują prze
pisy związane ze skróceniem
okresu przechowywania akt
pracowniczych z 50 do 10 lat

Na Czytelników czekamy
w redakcji „Głosu Pomorza"
w Słupsku przy
ul. Henryka Pobożnego 19
teł. 59 848 8100

Jaka jest zdawalność matur
wZespołe Szkół Ekono
micznych iTechnicznych?

Zespół Szkół Ekonomicznych
i Technicznych w Słupskuzna
lazł się rankingu portalu eduka
cyjnego Perspektywy.
Rozmawiamy z Renatą
Draszanowską, dyrektorZSETT.

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Tegoroczna kwalifikacja woj
skowa rozpocznie się 4 lutego
ipotrwa do 26kwietnia. Obejmie
ona około 210 tysięcy osóbprzede wszystkim mężczyznuro
dzonych w2000 roku.Kwalifika
cję przeprowadzą wojewodowie
przy współudziale szefów woje
wódzkich sztabów wojskowych,
wojskowych komendantów uzu
pełnień oraz starostów, wójtów,
burmistrzów (prezydentów
miast). Kwalifikacja wojskowa
obejmie m.in.: mężczyzn urodzo
nych w 2000roku, mężczyzn
urodzonych w latach1995-1999,
którzy nie mają jeszcze określonej
kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej, mężczyzni ko
biety urodzonych w latach1998
i1999, którzy w latachpoprzed
nich zostali uznaniprzez powia
towe komisje lekarskie zacza
sowo niezdolnych doczynnej
służby wojskowej (kategoria zdol
ności B),jeżeli okres tejniezdol
ności upływa przed zakończe
niem kwalifikacji wojskowej.

Dzisiaj (24 stycznia)o godz.17 Ali
cja Świetlica oraz Śnieżka
Lemańczyk opowiedzą o swojej
podróży po Bretanii iNormandii.
Spotkanie ze słuchaczamiodbę
dzie się w Bibliotece podPlata
nami (Filia nr 7MBP) przy ul.Pod
górnej1 w Słupsku w ramach cy
klu „W drodze". Wstęp wolny.

Glos Dziennik Pomorza

oraz ich elektronizacją.Korzy
stanie z tego rozwiązania wy
maga użycia nowej wersji pro
gramu „Płatnik" ZUS.
Z pierwszym dniem nowego
roku zmienił się m.in. doku
ment ZUS ZWUA. Oznacza to,
że przy wyrejestrowywaniu
pracowników konieczne bę
dzie uzupełnienie kodu przy
czyny wyrejestrowania oraz
podanie podstawy prawnej

Zawsze mieścimy się po
wyżej średniej krajowej i to
też było powodem, że nasza
szkoła została ujęta w rankin
gu Perspektyw. Warunkiem
wzięcia udziału w badaniach
rankingowych są właśnie wy
niki matur.

Jak przebiega kwalifikacja
skutkująca później umiesz
czeniem szkoły w tym ran
kingu?

$ m
Grzegorz Hilarecki

KALENDARIUM
24 stycznia

1507

Zygmunt IStary został korono
wany w katedrze na Wawelu
na króla Polski.

1574

Pierwszy polski król elekcyjny

Henryk Walezy przekroczył gra
Wszystko dzieje się poza
nicę polską pod Międzyrzeczem,
szkołą. Badacze korzystają
gdzie powitałgo biskup kujawski
z danych z naszych osiągnięć,
z systemu informacji oświato Stanisław Kamkowski.
wej oraz danych z okręgowych
1848
komisji egzaminacyjnych.
Jakie szkoły wchodzą
wskład Zespołu Szkół Eko
nomicznychi Technicznych
wSłupsku?

Technikum nr 5i Branżo
wa Szkoła I Stopnia, nato
miast ranking dotyczył Tech
nikum nr 5Wojciech Frełichowski
I Cala rozmowa na wwwgpMjił

James W. Marshall znalazł złoto
wSutter's Mili podSacramento,
co rozpoczęłogorączkę złota
w Kalifornii.

1925

Rada Ministrów podjęła uchwałę
o wzniesieniu w Warszawie
Grobu Nieznanego Żołnierza.

1935

W Newark w amerykańskim sta
nie New Jersey Gottfried Krueger
Brewing Company wypuściła
na rynek pierwsze piwo w puszce
aluminiowej.

rozwiązania stosunku pracy.
Pomiędzy l a 25 stycznia funk
cjonują równocześnie dwie
wersje programu „Płatnik" stara i nowa.Osoby, które roz 2000
liczają składki zagrudzień 2018 Marian Jurczyk zrezygnował
r., mogą to robić w starym pro z funkcji prezydenta Szczecina.
gramie. Z nowego oprogramo W2002 r. wygrał wybory samo
wania muszą korzystać ci, któ rządowe izostał prezydentem.
rzy zamierzają wyrejestrować
pracownika. Pozostali mogą
K0MENTARZEGP24.PL
czekać do26 stycznia.
Aby skorzystać z nowego Krystyna Dardedka
oprogramowania „Płatnik", -Wojewódzka.prezydent
wystarczy wejść doprogramu, Słupska,chce.aby tytuło
kliknąć zakładkę „administra wanoją prezydentką
cja" oraz „aktualizuj kompo Gość
nenty programu i dane płat @ Nazwa zawodu, stanowiska
nie posiada płci. Proste. Mówimy
nika".

©®

rzecznik a nie rzecznica....
To ino Feminizm:
@ Naprawdę bardzo istotna
sprawa dla naszego miasta.
Ink):
@ Przyrostek dentka w słowie
prezydentka brzmi fatalnie.
Pani prezydent brzmi dużo
lepiej.
ty*

@ Nie tak dawnoprzerabialiśmy
już panią ministra.

WALUTY Z 23.01.2019

USD
EUR
CHF
GBP
:

Trwa czas studniówek. Po swoim balu przed maturą jest już m.in. młodzież Liceum
Ogólnokształcącego nr V im. Zbigniewa Herberta w Słupsku. Panie oczywiście nie zapomniały,
aby na tę okazję założyć na nogę czerwoną podwiązkę.

3,7747(+)
4,2867(+)
3,7817 (-)
4,9019 +)

(+) wzrost ceny w stosunku
do notowania poprzedniego
(-) spadek cen w stosunku
do notowania poprzedniego

Wydarzenia

Glos Dziennik Pomorza

Czwartek, 24.01.2019
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Po śmierci dzieci NIK sprawdziła plaże
i oceniła stan bezpieczeństwa
kim chęcią zapewnienia bez
pieczeństwa na plażach o naj
większym natężeniu ruchu tu
rystycznego. Wyznaczenie według ustaleńNIK - naich ob
szarze stref strzeżonych
z przerwami na strefy niestrze
żone spowodowane było ko
niecznością zapewnienia bez: pfeczęństwa na jak najwięk
szym terenie, w sytuacji ograniczońego budżetu miasta
i; niedostatku ratowników

Tomasz TUrczyn
tomasz.turczyn@polskapress.pl

Dańowo
Najwyższa Izba Kontrolipoda
je wyniki prześwietlenia
dariowskich plaż.Kontrola by
ła po tragicznym utonięciu
trójki dzieci w ubiegłym roku.

Najwyższa IzbaKontroli przed
stawiła wyniki kontroli
dariowskich plaż. Ich spraw
dzenie nastąpiłopo tym,jak14
sierpnia ubiegłego roku
w Darłówku utonęła trójka
dzieci.
Co ustalono? Według NIK,
organizacja kąpielisk w Darło
wie niezapewniała jednolitego
poziomu
bezpieczeństwa
na całymobszarze objętymna
dzorem ratowników, a sposób
oznakowania obszaru objętego
zakazem kąpielimógł przyczy
nić się do dezorientacji osóbko
rzystających z plaży. Takie są
główne ustaleniadoraźnej kon
troli NIK przeprowadzonej
po tragedii, do której doszło
008860057

prmświctta dramat
i weryfikuje jego
Morze wyrzuciło jedno z dzieci na głazy. Reanimacja nie dała rezultatu. Ciała dwójki dzieci
wyłowiono kilka dni później

w
pobliżu
falochronu
w Darłówku.
Jednocześnie kontrolą ob
jęte były kąpieliska wSopocie,
gdzie stwierdzono drobne
uchybienia, które zdaniem NIK
nie miały wpływu na bezpie
czeństwo kąpiących. Izba
zwraca uwagę,że podczasoglę
dzin plaż w obu miastach zda
REKLAMA

Pani Gabrieli Fajtek
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Siostry

wm m

NEKROLOGI

mmmm

„Umarłych wieczność dotąd trwa
Dokąd pamięcią im się ptad
Chwiejna waluta Nie ma dnia
By ktoś wieczności swej nie stractT

rzyły się przypadki naruszania
zakazów kąpieli i przebywania
na falochronach.
W Darłowie długość plaży
po zachodniej stronie falo
chronu wynosiła prawie dwa
kilometry. Izba przytacza, że
w 2018 roku miasto wyzna
czyło na niej kąpielisko o dłu
gości 800 metrów, a na nim

Dyrektor, Grono Pedagogiczne
i Pracownicy
Szkoły Podstawowej w Kwakowie

szych, którzy odeszli,
w Głosie Pomorza

Zbigniew Marecki
zbignlew.marecki@gp24.pl

i bezterminowo na stronie

www.nekrologi.net

Wyrazy szczerego żalu i współczucia

Rodzinie Zmarłego

Władysława Stanasiuka

Pana
byłego Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie
oraz zasłużonego nauczyciela
składają
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Uczniowie
Wyrazy szczerego współczucia
Naszemu Dyrektorowi Operacyjnemu
Panu Jerzemu Dwulitowi
z powodu śmierci
/ •

Teścia

składają Pracownicy MGA Entertainment Poland Sp. z 0.0.
Wyrazy szczerego współczucia

Małgorzacie Kałamadze i Edycie Miszczak
z powodu śmierci

Taty

składają Kierownictwo i Pracownicy
Sklepu TOP MARKET ul Dmowskiego

na rynku pracy. Konieczność
zapewnienia wyposażenia
i braki kadrowe nie pozwalały
na objęcie dozorem ratowni
ków całychodcinków kąpielisk
najbardziej uczęszczanych
przez turystów.
Jak ponadto wyjaśnił bur
mistrz Darłowa,rozwiązanie to

©®

Tuczarnia świń i inne problemy

Zamieść nekrolog, kondolencje
lub wspomnienia o najbliż

strefy strzeżoneiniestrzeżone.
Miejsca te przeplatały cztery
strefy niestrzeżone, po75 me
trów każda,umieszczone mię
dzy stumetrowymi strefami
strzeżonymi.
Według wyjaśnień burmi
strza Darłowa, przy wyborze
sposobu organizacji kąpielisk
kierowano się przede wszyst

od adwokata rodziny

nie budziło zastrzeżeń Urzędu
Morskiego w Słupsku, Regio
nalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej wSzczecinie czy woje
wódzkiego inspektoraochrony
środowiska wSzczecinie. Wed
ług burmistrza, podział plaży
sprawił, że ratownicy obserwo
wali także strefy niestrzeżone,
co jego zdaniem podwyższało
poziom bezpieczeństwa na ca
łym terenie. W ocenie NIK taka
organizacja nie zapewniała jed
nolitego poziomu bezpieczeń
stwa na całym obszarze kąpie
lisk.
Tragedię (policja podawała,
że dzieciweszły do wody, gdzie
jest zakaz kąpieli) bada Proku
ratura Okręgowa wKoszalinie.
Śledczy starają się ustalić oko
liczności tragedii oraz to, czy
opiekanad dziećmibyła odpo
wiednia. Zdrugiej stronyadwo
kat rodziny, która straciła
dzieci, złożył zawiadomienie
do prokuratury dotyczące tego,
czy kąpielisko było odpowied
nio zorganizowaneoraz czyra
townicy pracowali prawid
łowo. Tu śledczy niczego nie
przesądzają, bo sprawę nadal
analizują.

Inwestor zewnętrzny chce bu
dować na terenie gminy tuczamię świń na blisko16 tysię
cy sztuk.-To kłód się zestra
tegią gminy-uważa Danuta
May. wójt Główczyc. Wkrótce
na ten temat ma dyskutować
Rada Gminy Główczyce.

Inwestor chce budować nowy
obiekt w pobliżu wsi Warblino.
Prowadzi już działania, które
mają zmierzać wkierunku wy
dania mu pozwolenia na bu
dowę tuczami.
Tymczasem Danuta May,
nowa wójt gminy Główczyce,
która wygrałatam jesienne wy
bory samorządowe, nie
ukrywa, że nie podoba jej się
ten zamiar.
- Nasza gmina ma charakter
rolniczo-turystyczny. Rzeczy
wiście działa tu wielu rolników,
ale naszą szansą na rozwój jest
turystyka, bo raczejwielkich in
westorów nie pozyskamy.
Tymczasem w przypadku tak
wielkiej tuczami, wktórej rocz
nie będą hodowane po 3 albo4
rzuty pełnej obsady świń,
trzeba sięliczyć z wielką ilością
gnojowicy i dokuczliwym
smrodem, co w przypadku ży

cia codziennego mieszkańców
oraz pobytu ewentualnych tu
rystów możesię wiązaćze spo
rymi utrudnieniami - mówi
wójt May.
Nie ukrywa,że swoje zdanie
wyrobiła sobie w trakcie ro
zmów zrolnikami, którzytakże
są podzieleni, bo jedni myślą
proekologicznie, a innisą nasta
wieni na zysk.
- Ich poglądy poznałam pod
czas dwóch tygodni, które po
święciłam na odwiedzenie
większości
miejscowości
w gminie. Długo sądziłam, że
dobrze znam problemy gminy,

ale w trakcie spotkań z miesz
kańcami przekonałam się, że
problemów do rozwiązania jest
o wiele więcej niż początkowo
myślałam -nie ukiywaDanuta
May.
Według wójt, w przypadku
tuczami i zamiarów inwestora
sytuację zasadniczo mogłoby
zmienić uchwalenie miejsco
wego planu zagospodarowania
przestrzennego, ale to wyma
gałoby poniesienia sporych wy
datków. Dlatego pani wójt za
mierza dyskutować o sprawie
tuczami z gminnymi radnymi
podczas najbliższejsesji.

Wielka tuczarnia świń jest szansą na zarobek dla inwestora,
ale może być także źródłem problemów mieszkańców

Danuta Maychce takżeprze
prowadzić ostateczną dyskusję
między mieszkańcami a inwe
storem, który zamierza wybu
dować w Wiklinie biogazownię,
która w przyszłości miałabydo
starczać ciepło do najwięk
szego osiedla wGłówczycach.
- W tym przypadku przygo
towania do budowy są już pra
wie zakończone, ale uważam,
że inwestor i mieszkańcy po
winni jeszcze ze sobą porozma
wiać, abyostatecznie wyjaśnić
wszelkie wątpliwości. Spotka
nie wtej sprawiechciałaby zor
ganizować naprzełomie stycz
nia i lutego - zapowiada wójt
May.
Ponadto w tym roku chce
się skoncentrować na zakoń
czeniu wielkiej inwestycji ka
nalizacyjnej w gminie. Myśli
także nad tym, jak rozwiązać
problemy z wodociągiem
w Żoruchowie, bo tamtejsza
spółdzielnia mieszkaniowa
znajduje sięw upadłości, a ZUS
na razie z powodu wielkiego
zadłużenia spółdzielninie chce
się zgodzić na przekazanie hy
droforni władzom gminy.
Jednym z ważnych powo
dów problemów gminy jest jej
zadłużenie przekraczające 9
min zł. Pani wójt nie chce go
powiększać, więcmusi ograni
czać wydatki. ©®
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fałszywych
Jest zima i zależy,jak śnieg leży. Sprawca
alarmów już był
Śliska sytuacja z odśnieżaniem na policji. Teraz sąd
Grzegorz Hilarecki
Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

Sprawca fałszywych zawiado
mień na policję opróbie sko
ków z dachu wieżowca przy ul.
Królowej Jadwigi w Słupsku
trafi przed sąd.

Trzy dni po nagłym powrocie
zimy można w końcu uznać,
że śliska sytuacja na miejskich
chodnikach została opanowa
na. Gdzienie można usunąć
śniegu, posypano gopia
skiem. Tam.gdzie się udało,
szlak wyznaczono np. węży
kiem.

Jak powinien wyglądać po
prawnie odśnieżony chodnik?
Pytanie na czasie, ale nie ma
jednoznacznej odpowiedzi.
Do końca nie jest jasne, czy
trakt pieszy powinien być
wolny od śniegu, czy wystar
czy go tylko odgarnąći zasypać
piaskiem.
- Nie ma na to naprawdęgo
towego wzorca - tłumaczy Pa
weł Dyjas,szef słupskiej Straży
Miejskiej. - Ale chodnik powi
nien być tak odśnieżony, aby
piesi się nie przewracali. Jeżeli
nie widać polbruku, to powi
nien być posypany. Chodzi
o to, aby nie było ślisko.Oczy
wiście nie może być tak, że
śnieg wydeptują ludzie.Myślę,
że sytuacja na chwilę obecną
nie wygląda źle. Nie ma się
do czego przyczepić.
Za utrzymanie porządku
na ulicach odpowiada ratusz.
- Konkretniej ZarządInfrastruk
tury Miejskiej, który bieżące
«utrzymanie czystości pasów
drogowych zleca na zewnątrz.
- Umowa z miastem precy
zyjnie tego nie reguluje - przy
znaje Jan Gurgun, prezes

Róg ul. Boh. Westerplatte i Mierosławskiego. Ten rejon miasta odśnieżają Ogrody SC

Umowa z miastem
lnówi o bezpiecznej
nrożffwośti poruszania
się pieszych
pochodnflcadi .
Jan Gurgun. prezes PGK

Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Słupsku pytany
o definicjęodśnieżonego chod
nika. - Mówi o bezpiecznej
możliwości poruszania się pie
szych. Jeśli temperatura nie
pozwala na doprowadzanie
do takiej sytuacji, że chodnik
jest czarny, to powinien być za

Rejon ul. Szczecińskiej. Według mapy ZIM-u za stan
chodników odpowiada tu Eco-Plan

bezpieczony przed możliwoś
cią poślizgu.
Tak zwane bieżące utrzy
manie miasta zostało podzie
lone na trzy strefy. Centrum,
Podgrodzie, Ryczewo, os.
Słowińskie i rejon ul.Bałtyckiej
to domena PGK. Za osiedla
Niepodległości, Piastów, Zato
rze i częśćŚródmieścia odpo
wiada firma Eco-Plan. Pozo
stała część Słupska przypadła
firmie Ogrody SC.
Inaczej jest w przypadku
jezdni. Wszystkie odśnieża
PGK. W tym przypadku wpro
wadzono podział na standardy.
Na tych najważniejszych luźny
śnieg nie może zalegać więcej
niż dwie godziny od ustania

opadów, a błoto pośniegowe
więcej niż cztery. Zaspy nie
wchodzą w grę.
Jednocześnie ZIM na swo
ich stronach internetowych
przypomina, że za utrzymanie
czystości w mieście odpowie
dzialny jest nie tylko zarządca
drogi, ale też zarządca nieru
chomości i jej właściciel. Wska
zuje przy tym na zapisy
ustawy, które obligują tego
ostatniego do uprzątnięcia
błota, śniegu, lodu i innych za
nieczyszczeń z chodników po
łożonych wzdłuż nierucho
mości. Zanieodśnieżony w ten
sposób chodnik grozi mandat
od 20 do 500 zł.
©d)

Centrum ul. J. Tuwima. Mapa ZIM-u wskazuje, że to rejon
odpowiedzialności słupskiego PGK
008859702

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „EMPEC" sp. z o.o.
Ul. Bałtycka 5A; 76-270 Ustka

zaprasza do złożenia dwóch ofert na dostawę węzłów ciepłowniczych
dla dwóch odrębnych postępowań przetargowych: sprawa nr 1/2019: dostawa 6 węzłów ciepłowniczych, sprawa nr 2/2019: dostawa
5 węzłów ciepłowniczych terminy realizacji: końcowy do dnia 30.07.2019, dla poszczególnych węzłów w SIWZ.
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium.
Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego do dnia 15.02.2019 do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2019 r godz. 12:15 w miejscu wskazanym w SIWZ SWIZ, opis przedmiotu zamówienia i pozostałe
dokumenty dostarczymy drogą elektroniczną na wniosek oferentów przesłany na adres: empec@partner.net.pl. Uprawniona osoba
do kontaktów: Stefan Smychowski, tel. 602-330-279; s.smychowski@poczta.onet.pl.
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Mężczyznabył jużna policji-Zo
stał poinformowany, że sprawa
trafi dosądu,bo jesttowykrocze
nie - poinformowałnas wczoraj
Robert Czerwiński z Komendy
Miejskiej Policji wSłupsku.
Mężczyzna ma już dwa są
dowe wyroki zafałszywealarmy.
W jednym został skazany na
bezwzględne więzienie.Do od
siadki ma1,2 roku,ale sąd nie wy
znaczył jeszcze terminu,w któ
rym ma się on stawić do odby
wania tejkary.
Przypomnijmy. W ubiegłą
środę radiowozy, strażacy i ka
retka pogotowia przyjeżdżały
pod wieżowiecprzy ul.Królowej
Jadwigi l,bo mężczyzna poinfor
mował służby, że chce skoczyć
z tego budynku. Okazało się,że
to był żart, asprawcą jest Adrian
K., mieszkaniec Trzebielina,
który jużdwarazypizez sądy zo

stał skazany za fałszywealaimy,
w tymo bombach wszkołach.
W czwartekrano mężczyzna
napisał na Facebooku, że stoi
na dachu wieżowca, a policja
i straż znowupompują materace
ochronne.
Wpis wywołał reakcję idużo
komentarzy w internecie. W od
powiedzi mężczyzna napisał:
„Dajecie się nabrać".
Latem ubiegłegoroku Adrian
K stanąłprzedsądem wMiastku.
Wtedy 19-latek wysyłał SMS-y
z fałszywą treścią do KWP
w Gdańskui Katowicach.Infor
mował w nich o tym, żechce się
zabić. Dobrowolnie poddał się
karze, akceptując1000 złotych
grzywny oraz 5ÓO złotych na
wiązki narzeczKWP wGdańsku.
Natomiast kilka tygodni
przed rozprawąwmiasteckimsą
dzie sąd wŚwiebodzinie wwoje
wództwie lubuskim skazał go
na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności za fał
szywe alarmy o podłożeniu
bomb, m.in. w świebodzińskich szkołach. Dostał też120
tys. zł kary. Spędził w areszcie
osiem miesięcy. Do odsiadki
ma jeszcze rok i dwa miesiące.

©®

Oszuści polują
na łatwowiernych
ZpoBęji
Marzena Sutryk
mar7ena5utryk@polskapress.pl

Uwaga! Znowu dzwonią
oszuści. Jest jedna poszkodo
wana - tym razem to 77-letnia
mieszkanka Koszalina.

Zadzwoniła do niej kobieta,
która podała się za tłumaczkę
języka niemieddego. Przeko
nywała, że syn 77-latki miał
wypadek w Niemczech i żepo
trzebne są pieniądzena kaucję.
Po gotówkę przyszedł mężczy
zna, 77-latkaprźekazała mu50
tys. zł.Dopiero później zorien
towała się,że padłaofiarą oszu
stów.
- Te dni to okazja, gdy
odwiedzamy seniorów z okazji
Dnia Babci i Dnia Dziadka. Po
święćmy im trochę więcej
czasu,
poza
kwiatami
i słodkościami przekażmy im
też słowa przestrogi, byuważali
na siebie,nie ufalidzwoniącym
oszustom, którzy wymyślają
kolejne sposoby, by wyłudzić
pieniądze - mówi Beata Gałka,
rzeczniczka koszalińskiej ko
mendy poliqi.
- W ostatnim czasie oszuści
znowu bardziej się uaktywnili
- przyznaje mł. insp. Krzysztof
Sieląga, komendant KMPw Ko

szalinie. - Modyfikują metody
działania, by dotrzeć do senio
rów i przekonać ich do przeka
zania gotówki. Już nie tylko
na „wnuczka", czy na „poli
cjanta" albo„oficera CBŚP",ale
też działają na „wypadek".
Opowiadają przez telefon, ze
łzami w oczach, grającna emo
cjach, nieprawdzwe historie,
udając krewnego - wnuczka,
syna, córkę.Mówią, że zdarzył
się wypadek, że ofiara np. wal
czy o życie, że sprawa jest po
ważna i że koniecznesą pienią
dze na opłacenie kaucji, by
wyjść na wolność. Proszę więc
seniorów, aletakże ich bliskich,
by na to wyczulali swoich ro
dziców, dziadków - mianowi
cie, żaden policjant ani proku
rator nie będzie do nikogo
dzwonił w sprawie kaucji,nie
ma mowy,by prosiło przekaza
nie jakichś pieniędzy. Trzeba
być czujnym. A jeżeli dzwoni
ktoś, kto podaje się za krew
nego, który twierdzi, że jest sy
nem, że potrzebuje pieniędzy,
wówczas sprawdźmy to, oddzwońmy do tego krewnego
na jego numer albo do bli
skiego, który może sprawdzić,
czy faktycznie coś sięstało, czy
zdarzył się jakiś wypadek. Nie
dajmy się oszukać - powtarza
komendant. ©®
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Terytorialsi ze Słupska.
Rekrutacja do YYOT-u trwa
rtfflHfc
Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

Ą ^ ^^

Trwa formowanie 7. Pomor
skiej Brygady Obrony Teryto
rialnej. Wczoraj kilkunastu
ochotników zostało zapozna
nych ze specyfiką służby.
Przed nimi szkolenie,przysię
ga i żołd.

Zapoznanie z warunkami peł
nienia służby, rozmowa kwali
fikacyjna i skierowanie na ba
dania lekarskie. Wczorajkilku
nastu ochotników zostało
wdrożonych w specyfikę Wojsk
Obrony Terytorialnej w Woj
skowej Komendzie Uzupełnień
w Słupsku. Mówionoo struktu
rze, organizacji i specjalnoś
ciach, które można zdobyć
podczas szkolenia rozpisanego
na trzy lata. Ochotnicy mogli
wybrać rolę radiotelefonisty,
strzelca, sapera czy ratownika.
Część ochotnikówdo komendy
zgłosiła się już ze sprecyzowa
nymi planami.
- Jestem pielęgniarką, ale
zawsze interesowało mniewoj
sko - mówi Laura Wica
z Lęborka.- WOTto połączenie,
które bardzo mi pasuje. Chcę
pomagać, rozwijać się i pod
nieść swoje kwalifikacje.

Średnia wieku żołnierzy WOT to 34 lata. Ponad połowa może się pochwalić wykształceniem średnim. Dziesięć procent
terytorialsów to studenci. Szkolenie terytorialsa trwa trzy lata

Wspierać państwoi jego obron
ność.
Z kolei18-letni SebastianKo
walski ze Słupska myśli o spe
cjalności strzelca. Służbę
w WOT zamierza połączyć
z nauką. Przed nim matura
i studia. Jakna razietutejsza ko
menda rekrutuje do oddziału

WOT w Malborku. 72. słupski
batalion lekkiej piechoty 7. Po
morskiej Brygady Obrony
Terytorialnej jest jeszcze
w trakcie formowania. Doce
lowo terytorialsi z regionu mają
służyć na miejscu. Zgodnie
z ideą, do każdego powiatu
w kraju przypisana ma być

jedna kompania Obrony Tery
torialnej.
- Szukamy osób zaintereso
wanych służbą wojskową, pa
sjonatów- mówi kmdr ppor
Mirosław Olszewski, szef wy
działu rekrutacji w słupskim
WKU. - A właśnie WOT poz
wala łączyć pasję z codzienną

pracąiobowiązkami. Jestto tak
zwana służba weekendowa.
W pozostałym okresieżołnierz
jest w dyspozycji.
W praktyce służba sprowa
dza się do jednego weekendu
szkoleń i ćwiczeń w miesiącu.
Żołnierz w sobotę rano trafia
do koszar, które opuszcza
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w niedzielę wieczorem. W po
zostałe dnimiesiąca terytorialsi
mają dbać o kondycję fizyczną
trenując np. dzięki aplikacji
mobilnej i studiując materiały
nadsyłane drogą elektroniczną
przez dowódców. Docelowo
mogą też liczyć na karnety
na siłownięlub basen opłacane
przez armię.Takie rozwiązania
funkcjonują już w jednostkach
OT. Raz w roku żołnierzy czeka
obowiązkowe 14-dniowy poli
gon. Za dzień ćwiczeń szere
gowy OT otrzyma 91 zł mie
sięcznie, a za tak zwaną goto
wość bojową 320 zł.Miesięczny
żołd płatny zdołu toponad 500
zł.
W WOT, tak jak w regular
nym wojsku, wkrótce będą po
dwyżki. Płatne są też zajęcia
na poligonie i 16-dniowy kurs
podstawowy, który kończy się
przysięgą.
Przypomnijmy, że obecnie
w szeregach WOT pełni służbę
ponad 17 tys. żołnierzy. To
mniej niż pierwotnie zakła
dano. Obok batalionu w Słup
sku, Malborku oraz batalionu
dowodzenia sformowany ma
zostać
jeszcze
jeden,
obejmujący
rejon
po
wiatu bytowskiego.Najpewniej
przy jednostce w Czamem.
Wniosek o powołanie
do służby można złożyć w
WKU przy ul.Boh. Westerplatte
8 w Słupsku lubelektronicznie
przez platformę ePUAP. ©®

Nie chcemy być odbieram jako elita młodych
Zbigniew Marecki
zbigniew.mareckl@gp24.pl

v

to zdecydowanie dość rzad
kie przypadki. Mam nadzieję,
że będzie ich jak najmniej, bo
nie chciałbym, aby te sprawy
stanowiły najważniejszy ele
ment mojej pracy. Na pewno
jednak będę się zajmować
kwestiami związanymi z ła
maniem prawa albo konflik
tami związanymi z ocenia
niem uczniów. Ta ostatnia sy
tuacja miała miejsce przed
kilku laty w jednej ze słup
skich szkół.

Przed kilkudniami Młodzieżo
wa Rada Miejska w Słupsku
wybrała ze swojego grona
rzecznika praw iobowiązków
ucznia. Został nim Dominik
Kwiatkowski, na co dzień
uczeń IILO w Słupsku. Rozma
wiamy z rzecznikiem o jego
zamiarach.
Czy to jest pierwsza tego
typu instytucja w kraju?

Nie, to nie jest pierwsza te
go typu instytucja w kraju.
Wiem, że podobnie umoco
wany rzecznik działa już
przy Młodzieżowej Radzie
Miejskiej w Lublinie. W jed
nej z poprzednich kadencji
naszej rady posiadaliśmy peł
nomocnika ds. ucznia, ale
wtedy jego rola była nieco in
na. Ja chciałbym razem

Jakimi innymi problemami
chcesz się zajmować?

Dominik Kwiatkowski, rzecznik praw i obowiązków ucznia,
wybrany przez Młodzieżową Radę Miejską w Słupsku

z młodzieżową radą działać
na nieco szerszym polu. Cho
dzi o to, aby organizować róż
ne spotkania i prowadzić de
baty oraz zajmować się prob
lemami smolnymi uczniów.

Jakie problemy masz
namyśli?

Jest ich dużo. One nie są
najmilsze dla nikogo - ani dla
dyrekcji i nauczycieli, ani też
dla uczniów i ich rodziców.Są

Choćby kwestią Strategii
Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Słupsku, która jest na eta
pie formowania się na trzech
płaszczyznach: oświatowej,
kulturalnej i sportowej. Jest
już kilka pomysłów, które ra
zem z radą będziemy chcieli
wprowadzić. Dotyczą m.in.
przeprowadzenia szeregu

ważnych debat w słupskich
szkołach. Chcielibyśmy m.in.
dyskutować o rozeznaniu po
litycznym i partycypacyjnym
młodzieży. Liczymy także, że
w czasie tych spotkań usłyszy-my ważne podpowiedzi
dotyczące spraw, którymi
moglibyśmy się zająć. Zarów
no mnie, jak i całej radzie za
leży na tym, aby był ścisły
kontakt między nami a inny
mi uczniami, abyśmy wszy
scy razem robili rzeczy dla
nas i żebyśmy nie byli odbie
rani jako elita.
Powiedziałeś, że chcecie
się zająć rozeznaniem poli
tycznym uczniów. Czy za
mierzacie sprawdzić,do ja
kich partii politycznychna
leżą albo z jakimi sympaty
zują?

Nie, w żadnym wypadku.
Razem z pozostałymi radny
mi postanowiliśmy, że nie

chcemy się mieszać w sprawy
polityczne. Pod tym wzglę
dem jesteśmy zróżnicowani.
Chcemy działać proaktywnie.
W przypadku rozeznania po
litycznego chcemy się zorien
tować, jakie jest polityczne
rozeznanie i wiedza uczniów
szkół ponadpodstawowych
w tematach społecznych.
Zdecydowliście już. cobę
dziecie chcieli propagować
w szkołach?

Będziemy postępować
dość klasycznie. Z pewnością
będziemy się zajmowali
hejtem. Trochę w związku
z mową nienawiści, choć
uważam, że ten termin jest
nieco nadużywany. Przede
wszystkim trzeba sobie zda
wać sprawę, że młodzież ma
duże problemy psychiczne
i psychologiczne.
I Calarozmowanagp24.pl
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Ostatnia puszka prezydenta.
Znalazło się w niej 16 min złotych
Dr Wiesław Baryła, psycho
log społeczny z Uniwersytetu
SWPS, zwracauwagę na szersze
tło tegopięknego zrywu.
- Ta niezwykłai cennaaktyw
nośćPolaków jest motywowana
nie tylkochęcią wsparcia WOŚP
i szpitali pediatrycznych,ale za
pewne także chęcią zademon
strowania poparcia dla idei Pa
wła Adamowicza - komentuje
doktor Baryła. -Niewątpliwie
pomorskie szpitale pediatryczne
skorzystają na tym i to będzie
z pożytkiemdla naswszystkich.
Trzeba mieć świadomość, że
główną motywacją niebyła chęć
wsparcia tych placówek pedia
trycznych, tylko wyrażenie po
parcia dlaprogramu prezydenta

Katarzyna Gruszczyński
ttgruszczyRska@pfasa^da.pl

(ktańskMtorsumw
Dzięki Patrycji Krzymińskiej,
skromnej krawcowej
z Borkowa,udało się zebrać
dodatkowe 16milionów zł
na rzecz WOŚP. To ona wymy
śliła akcję „Zapełnijmy ostat
nią puszkę Pana Prezydenta
dla WOŚP". - „Tojest najpięk
niejsze. obywatelskie szaleń
stwo na świecie! Paweł! Twoja
dzisiejsza skarbonka będzie
z nami do końca świata ijeden
dzień dłużej" -mówi Jurek
Owsiak.

W nocy z wtorku na środę
na liczniku stuknęła magiczna
16-tka. - Jestem bardzo szczę
śliwa, że udałosię zebrać aż tak
ogromną kwotę - mówinam Pa
trycja Krzymińska. -Toniezwykłe, żeludzie aż takbardzo zaan - Bardzo przeżyłam śmierć Pawła Adamowicza, poruszyły mnie filmiki, na których pokazywano,
gażowali się w tę akcję i to nie jak prezydent zbiera pieniądze na WOŚP - mówi pani Patrycja
tylko z Polski, ale też z innych
państw. Akcja zdecydowanie dlatego zainicjowałam akcję może uzbierać tyle milionów jewództwie pomorskim. przekroczyła granice naszego zbierania pieniędzy w inter- złotych-mówi.
Od samego początku pragnęli
kraju. Zaangażowanie było tak necie. Zaprosiłam do niej mo
Szczęśliwy i wzruszonymąż śmy, aby taostatnia skarbonka
ogromne, żenie byłamwstanie ich znajomych, żeby też coś do pani Patryqinapisał natomiast mogła przynieść jak najlepszy
w trakcie zbiórki na bieżąco rzucili i tak się zaczęło - opo na Facebooku: „To jest jakiś efekt w szpitalach w ukocha
Matrix. Dziękuję wszystkim, nym mieście pana prezydenta sprawdzać, jakie kwoty ludzie wiada.
Początkowo pani Patrycja którzy wpłacali". A główny dy Gdańsku - przyznają przedsta
wpłacali-dodaje.
Skąd pomysł na zorganizo myślała, że osiągnie sukces, je rygent orkiestry, czyli Jurek Ow wiciele WOŚP. -Rozpoczęliśmy
wanie zbiórki? - Bardzo przeży śli uda jej się zebrać tysiąc zło siak, komentuje: „To jest naj procedurę zakupu karetki
łam śmierćPawła Adamowicza, tych. Gdy ta kwota rosła piękniejsze, obywatelskie sza neonatologicznej dla Szpitala
poruszyły mnie filmiki, na któ i na koncie był milion złotych, leństwo na świecie! Tobyło coś św. Wojciecha w Gdańsku. Je
rych pokazywano, jak prezy a do akcji dołączały się kolejne nieprawdopodobnego! Patrycjo, steśmy także po rozmowach
dent Gdańska zbiera pieniądze osoby, nie mogła wto uwierzyć. całujemy, ściskamy, jesteśmy z Oddziałem Kardiochirurgii
Pani Patrycjana codzień pro wniebowzięci! Paweł! Twoja dzi- Dziecięcej im. Wielkiej Orkie
na WOŚP.Prezydent byłbardzo
dumny ze swojej ostatniej wadzi pracownię krawiecką, siejsza skarbonkabędzie znami stry Świątecznej Pomocy,który
puszki. Mówił,że udało mu się szyje ubrania. Ma męża Piotra do końca świata i jeden dzień także już przysłał nam zapo
trzebowanie na niezbędny
pobić jego ostatni rekord. Do i dwoje dzieci: ll-letnią Julkę dłużej!".
Za te ogromne pieniądze zo sprzęt. Co dalej- to będziezale
tarło do mnie, że to jest jego i1,5-rocznego Janka.
- Wcześniej nawet do głowy stanie zakupionysprzęt dlaszpi żało od głosu nas wszystkich ostatnia puszkai żechciałabym
do niej wrzucić coś od siebie, by minie przyszło, żekrawcowa tali pediatrycznychw całymwo dodają.

Internauci iK^itywriie ocenili ograniczenie
handlu w niedzielę. Ankietę zorganizował szef JS?
GdotfaJc

Szymon Zięba
szymonjeba@polskapress.pl

.Jak oceniasz funkcjonowanie
ograniczenia handlu w 2018ro
ku?" Takie pytanie w ankiecie
zadał przewodniczący „Soli
darności Pfotr Duda.Aż 79
proc.glosujących odpowie
działa że „negatywnie".Rzecz
nik związkowców zdradza, że
podobnej odpowiedziudzie
lił... sam szef..S".bo ustawa
funkcjonowała żle.

W opublikowanej przez Piotra
Dudę, przewodniczącego „S",
ankiecie oddano ponad 59 ty
sięcy głosów.Lwia częśćz głosu
jących - boaż 79 procent, nega
tywnie oceniła ograniczeniehan
dlu w2018 roku. Ankietawywo
łała także lawinę komentarzy.
Wielu internautówna ogranicze
niu handlu,za którymopowiada
się,3" nie zostawiłosuchej nitki.
-1 jak wynikisondy? Weźmie
je pan poduwagę? - zapytał pan
Przemysław. O komentarz
w sprawiewyników ankiety po

prosiliśmy rzecznika „Solidar
ności".
- Zarówno ja, jak i pan prze
wodniczący Piotr Duda, w ankie
cie oddaliśmy głos za tym, że
ustawa o ograniczeniu handlu
w 2018 roku źlefunkcjonowała komentujeMarekLewandowski,
rzecznik „Solidarności".
-Ustawa oograniczeniu han
dlu wymaga nowelizacji, prze
pisy nie funkcjonują tak, jak
chcieliśmy. Pierwotny projekt
przygotowany przez „Solidar
ność" był inny. Wprowadzono

do niegomnóstwo zmian,które
nasze propozycje rozwodniły, co
było widać w ubiegłym roku- do
daje.
Rzecznik „S" zwraca uwagę
na „różne kruczkiprawne", któ
rych przepisynie eliminowały.
- Takie jaknp.działające gale
rie handlowe na dworcach,czy
pseudoplacówki pocztowe,
czynne w niedzielę. Poza tym
w20l8roku wprowadzono tylko
dwie niedziele z ograniczeniem
handlu.„Solidarność" propono
wała, by niehandlowe były

Patrycja Krzymińska:
wcześniej nawet
do głowy by mi nie
ffriftm6w2totydi
i wyrażenia jedności ze wszyst
kimi tymi, dla których to mor
derstwo jest tragedią,nie mogą
się z nim pogodzić. To daje
do myślenia tym wszystkim,
którzy by chcieli dezawuować
nasz gdański, pomorski,ale też
i polski szacunek dla sposobu
uprawiania politykiprzez Pawła
Adamowicza -dodaje.
Jednak niewszyscy popierają
zbiórkę. Internautów zbulwerso
wał wpis publicystyStanisława
Janeckiego. „W trumnie już 11
min, a teraz kurs na europarlament. Żałoba w rozkwicie" -na
pisał naTwitterze.
- CzyPan mnie- ofiarodawcę
może przestać obrażać? Czy
na serio nie może Pan uszano
wszystkie niedzielew miesiącu.
Takie regulacje wprowadzałyza
mieszanie: ludziechodzili z ka
lendarzem izastanawiali się,czy
danego dnia„jest wolneczy nie"
- mówirzecznik „Solidarności".
Pytany o to, czy wyniki an
kiety nie są wyrazem niechęci
do ograniczenia handlu w nie
dzielę, MarekLewandowski od
powiada: -Nie wiem, być może
nie wszyscyzrozumieli intencje,
zawarte w pytaniu przewodni
czącego Dudy.
Rzecznik „S" podkreśla, że
związkowcy są zdziwieni i roz
czarowani„braiaem zapowiada
nej nowelizacji" ustawyo ograni
czeniu handlu.
Marek Lewandowskinawią
zuje do zmian, które dotyczyć

wać tyletysięcy ludzi? Co Panu
daje taki obraźliwy tekst?Saty
sfakcję?Miejsce wniebie?Proszę
nie obrażać ludzi - ripostował
m.in. jezuita Grzegorz Kramer,
a takich głosów byłodużo wię
cej.
Wczoraj poznaliśmy też wy
niki kwesty przeprowadzonej
podczas uroczystościpogrzebo
wych śp. Pawła Adamowicza.
Była ona możliwa dzięki rodzi
nie zmarłego prezydenta,która
zaapelowała o nieprzynoszenie
kwiatów i zniczy,a zamiast tego
włączenie się w pomocdla gdań
skiego Hospicjum im. ks.Euge
niusza Dutkiewicza. Udało się
zebrać niespełnamilion złotych!
- Jest to dla nasolbrzymia po
moc finansowa - powiedziała
Anna Janowicz, prezes zarządu
Fundacji Hospicyjnej.
Od
śmierci
Pawła
Adamowicza minął już tydzień
i corazgłośniej mówisię też opo
trzebie jego upamiętnienia. Są
różne pomysły. Marszałek woj.
pomorskiego MieczysławStruk
zaproponował, by Paweł Ada
mowicz został patronem Uni
wersytetu Gdańskiego. To nara
zie luźnakoncepcja,musi się wy
powiedzieć senat UG.
Pracodawcy Pomorza złożyli
w BiurzeRady Miasta Gdańska
oficjalny wniosek o zmianę
nazwy al. Zwycięstwa naal. Pa
wła Adamowicza. -Al. Zwycię
stwa to główna arteria komuni
kacyjna Gdańska miasta, któ
rego współtwórcą historii naj
nowszej byłPaweł Adamowiczargumentuje we wniosku Zbig
niew Canowiecki, prezydent
Pracodawców Pomorza. Zda
niem Jacka Karnowskiego,pre
zydenta Sopotu i przyjaciela Pa
wła Adamowicza, jeśli jego imię
miałaby nosićulica, tonajlepiej,
żeby byłato ulica międzyGdań
skiem aSopotem. ©®
miały dwóchpoważnych proble
mów,jiiehandlowych niedziel".
Po pierwsze,chodziło o kwestię
definicji doby pracowniczej,
a po drugie - o przypadki prze
kształcania przez przedsiębior
ców rodzaju prowadzonejprzez
siebie działalności, aby skorzy
stać w ten sposób z wpisanych
do ustawy wyjątkówod ograni
czeń w handlu.
Oba te problemy miała rozwiązaćnowelizacjaustawy.Prace
nad nią wstrzymano jednak nie
spodziewanie pod koniec ubie
głego roku. -Domagamy się, żeby
prace nad rozwiązaniem tych
problemów rozpoczęły się jak
najszybciej - zaznaczaMarek Le
wandowski.
©®
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„ODZYSKAŁAM SŁUCH
bez wszczepiania implantów!"
Nowy aparat poprawia słuch
macnia dźwięki o 98%

Wypróbuj oryginalne urządzenie i pozbądź się niedosłuchu, jak 12 700 osób w Polsce
Ratuje przed głuchotą od 1. zastosowania. Całkowicie regeneruje nerw słuchowy,
wyostrzając zdolność słyszenia nawet najcichszego szeptu. Już prawie 13 tysięcy osób
odzyskało znakomity słuch, pozbyło się szumów usznych i powiększyło zakres słyszenia
aż 4-krotnie, dzięki nowatorskiej metodzie cofającej upośledzenie słuchu w każdym wieku.

P

rzełomowa metoda poprawy słu
chu to szansa dla wszystkich, któ
rzy z dnia na dzień coraz głośniej
nastawiają telewizor, przestają
rozumieć wypowiadane do nich
słowa, mają trudności z komunikacją i od
dłuższego czasu odnoszą wrażenie, że wszy
scy wokół mówią zbyt cicho i niewyraźnie.
To ratunek dla osób po urazach słuchu, ob
ciążonych genetycznie, czy cierpiących na
głuchotę starczą. Innowacyjna technologia
likwiduje niedosłuch i zwiększa natężenie
odbieranych dźwięków aż 4-krotnie, od
razu po zastosowaniu. Ekspert wyjaśnia:

Już za 48 h usłyszysz czyste,
wyraźne dźwięki
Fonix Repair to pierwsze
urządzenie; które mak
symalizuje zdolność
słyszenia i odbudowuje
zniszczone połączenia
nerwowe w układzie
słuchowym. W przełomo
wym urządzeniu zastosowano najnowszą
technologię wzmacniania dźwięku na po
ziomie komórkowym, dzięki czemu każda
osoba stosująca aparat zaczyna odbierać
pełne, czyste, głośne i wyraźne dźwięki
- bez względu na swój wiek i przyczynę
pogorszenia słuchu.
rrot. Śianisfaw ^osako^^

Usłyszałam pierwsze
słowa wnuka

„Nie mogłam pogodzić się z tym, że zaczęłam
głuchnąć. Zwykłe aparaty słuchowe nie po
magały, powodowały jedynie ból głowy, coraz
większą frustrację i obawy, że wkrótce całkiem
przestanę słyszeć. Impulsem do szukania in
nych rozwiązań były narodziny mojego wnuka.
Uparłam się, że będę babcią, na której można
polegać , która usłyszy każdy płacz wnuczka,
pomoże w opiece. Fonix Repair mi to umożli
wił - dosłownie naprawił mój słuch w 2 dni."
- opowiada pani Jadwiga, która jako jedna z
tysięcy osób skorzystała z innowacyjnej tech
nologii Fonix Repair. Nie tylko ona zawiodła
się na tradycyjnych aparatach słuchowych . To

nic zaskakującego, jeśli zdamy sobie sprawę, że
zwykłe aparaty mają jedynie izolować odbiera
ne dźwięki, nie wpływając w żaden sposób na
poprawę pracy układu słuchowego. Specjaliści
przekonują, że technologia Fonix Repair wkrót
ce całkowicie wyprze z rynku tradycyjne, nie
skuteczne aparaty słuchowe. To formuła przy
szłości: potężna i kompleksowa regeneracja
słuchu na nieosiągalnym dotychczas poziomie".

pożądanych szumów, bez trudu słyszy i roz
poznaje dźwięki z bliska i z oddali, odzyskuje
świetny słuch i znacznie poszerza zakres od
bieranych dźwięków, pozbywając się niezręcz
ności i wstydu w codziennych sytuacjach.
Fonix Repair
przywrócił mi słuch
i chęć do życia

Przez słabnący słuch
trudno było mi poro
zumieć się z bliskimi.
W rozmowach często nie
rozumiałam słów, musiałam wielokrot
nie prosić o powtórzenie. Zaczęłam się
izolować, a lekarze namawiali mnie na
douszne implanty ślimakowe. Jakie było
moje zdziwienie, gdy po założeniu Fonix
Repair NATYCHMIAST zaczęłam lepiej
słyszeć! Po 2 tygodniach badania pokaza
ły, że mój słuch poprawił się o 95%!

Słuch absolutny bez recepty

Fenomen nowego systemu tkwi w zastoso
waniu audialnego mikroprocesora, któiy
dyskretnie mocuje się na uchu. Dzięki wyko
rzystaniu najnowszych zdobyczy technolo
gicznych, Fonix Repair precyzyjnie łączy się
z układem kosteczek słuchowych, stymulu
jąc je do systematycznych drgań. To dlatego
ucho zaczyna bez problemu odbierać nawet
najcichszy szept i dźwięki z dalszej odległości
natychmiast po założeniu urządzenia.

PIERWSZA TAKA
FORMUŁA W EUROPIE!

FONIX REPAIR
Inteligentny mechanizm Fonix Repair zwięk
sza wrażliwość ucha na dźwięki z otoczenia,
eliminuje szumy i gwizdy charakterystyczne
dla przestarzałych aparatów słuchowych.
Komórki zaczynają reagować prawidłowo,
a uszkodzone fragmenty nerwu słuchowego
ulegają odbudowie. Po 7-10 dniach przywró
cone zostają wszystkie funkcje słuchowe.

Barbara 61 lat, Tarnów

NIE ZWLEKAJ-wzmocnij
swój słuch już dziś

Popularność nowatorskiego aparatu wciąż
rośnie. Z pomocą Fonix Repair już prawie
13 tysięcy Polaków odzyskało lepszy słuch,
wyciszyło uciążliwe szumy uszne i pozbyło
się krępującego niedosłuchu, który uprzy
krzał im codzienne życie. Ty też możesz po
prawić jakość swojego słuchu w ciągu kilku
dni tym bardziej, że trwa wyjątkowa promo
cja dla naszych czytelników!

*dane z 9 sierpnia 2018 r.

Naukowcy są zgodni: Fonix Repair nie ma
obecnie żadnej konkurencji na światowym
rynku zwalczania zaburzeń słyszenia. Me
chanizm z powodzeniem zaczyna zastępować
wszczepianie implantów ślimakowych, bły
skawicznie przywracając zdolność wyraźnego
słyszenia bez zabiegów i powikłań. Aż 98%
osób stosujących nowatorskie urządzenie już
w ciągu pierwszego tygodnia pozbywa się nie-
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Wbudowany nanoprocesor dźwięku
AYD-873 9-krotnie wyostrza szept, zwięk
sza rozumienie ludzkiej mowy o ponad
176%, pozwala rozróżnić pojedynczy
głos
>o?edyj
w tłumie i słyszeć wszystko
" "adniei
szystk dokładniej
:w ptaków, głos ze słuchawki telefonu,
telef
(śpiew
radio) nawet po 80. roku życia.
Energooszczędny mikroprocesor!

1. Wygodny, dopasowany
do Twojego żyda

Słuchawka, którą wkładasz do ucha jest bez
pieczna i wygodna w użytkowaniu. Ma zale
dwie kilka centymetrów szerokości, a więc
BEZ OBAW - nikt nie za
uważy, że właśnie korzy;
stasz z Audiokorektora
Wzmacniającego Słuch
najnowszej generacji.

2. Kompaktowa opakowania
w sam raz do kieszeni

Urządzenie możesz przechowywać w nie
wielkim, solidnym opakowaniu, które
otrzymasz w zestawie GRATIS. Opakowa
nie chroni aparat przed uszkodzeniami
i zabrudzeniem, jest także świetne w po
dróży, a co najważniejsze - zmieści się na
wet do kieszeni.

ZADZWOŃ I POPROŚ 0
DARMOWA WYCENE KURACJI!

9/10 osób całkowicie odzyskało słuch
po 48 h od założenia Fonix Repair*

Hr 1 takie na głuchotę starczą

t Mikrofon pojemnościowy
2. Regulacja głośności 3. Włącznik
4. Słuchawka S> Nakładka termopłastycnza

Pierwszym 250 osobom, które zadzwonią do 27 STYCZNIA 2019 r.y
przysługuje całkowicie darmowa wycena oraz gwarantowane
73% dofinansowanie producenta w momencie zakupu Fonix Repair

(przesyłka GRATIS)!

71 300 3041

Od poniedziałku do nlodzlell: 8:00-20:00
Zwykło połączenia lokalne bez dodatkowych opłat.

Liczba promocyjnych opakowań jest ograniczona!
-sg, -fc. IŁ "SSL
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Pieniądze dla rodziców i dzieci (cz. 4)

Dla kogo dodatek mieszkaniowy?
Taki dodatek pomoże nie tylko lokatorom zalegającym z czynszem
Pieniądze
dla rodziców i dzieci

WARTO WIEDZIEĆ

CZĘSTE PYTANIA

Jeżeli nie radzimy sobie
z opłatami za mieszkanie,
sprawdźmy, czy niemożemy
się starać o dodatek mieszka
niowy ienergetyczny.

Czy jeżeli przekroczymy
wysokość dochodu
uprawniającego do dodatku
mieszkaniowego, to już go
nie dostaniemy?
W przypadku przekroczenia
dochodu dodatek można
dostać, ale pomniejszony
o wysokość nadwyżki
dochodu.

Lepiej zawczasuzorientować się,
czy tegorodzaju pomocnam się
należy, żebynie popaśćwdługi.
Jeżeli chcemy takie dodatki
otrzymywać,musimy się zgłosić
do miejskiego lub gminnego
ośrodka pomocyspołecznej albo
do urzędugminy lubmiasta.

Czy mamy prawo
do dodatku, jeśli nasze
mieszkanie jest większe?
Powierzchnia zajmowanego
lokalu przez jedną osobę
powinna wynosić 35 mkw.,
dopuszczalne jest jednak jej
przekroczenie o 30 proc.
W takim przypadku
wysokość dodatku naliczona
będzie jednak
do powierzchni 35 mkw.

Kto może się starać
0 dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest
formą pomocy przeznaczoną dla
osób mających tytuł prawny
do lokalu, który spełnia kryterium metrażowe, nieprzekraczających określonychdochodów.
Może się więcnależeć:* na
jemcom oraz podnajemcom lo
kali mieszkalnych # osobom
mieszkającym w lokalach,
do których przysługujeim spół
dzielcze prawo dolokalu miesz
kalnego # osobom mieszkają
cym w lokalach mieszkalnych
znajdujących się wbudynkach,
stanowiących ich własność
1 właścicielom samodzielnych
lokali mieszkalnych * innym
osobom mającymtytuł prawny
do zajmowanego lokalu miesz
kalnego i ponoszącym wydatki
związane z jego zajmowaniem
# zajmującymlokal mieszkalny
bez tytułu prawnego, oczekują
cym na przysługujący im lokal
zamienny albosocjalny.
Jakiego dochodu nie wolno
przekroczyć?

Dodatek ten przysługuje, jeżeli
średni miesięczny dochód
wprzeticzeniunaczłonkagospodarstwa domowego, w okresie
trzech miesięcy poprzedzają
cych datęzłożenia wniosku,nie
przekracza 175% kwoty najniż
szej emerytury wgospodarstwie
jednoosobowym, czyli obecnie
1802,15 zł oraz 125%tej kwoty,
czyli 1287,25 zł - w gospodar
stwie wieloosobowym.
Za dochód uważa się wszel
kie naszeprzychody poodlicze
niu kosztów ich uzyskania oraz
po odliczeniu składek na ubez
pieczenie emerytalnei rentowe
oraz na ubezpieczenie choro
bowe, chyba żezostały zaliczone
do kosztów uzyskania przy
chodu.

Żeby ubiegać się o dodatek energetyczny, należy przede wszystkim mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego

Dochód z prowadzenia go
spodarstwa rolnego ustala się
na podstawiepowierzchni grun
tów (wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych)i przeciętnego
dochodu z 1 hektara przelicze
niowego ostatnio ogłaszanego
przez Prezesa GłównegoUrzędu
Statystycznego.
Do dochodu nie wlicza się:
# świadczeń pomocy material
nej dla uczniów#dodatków dla
sierot zupełnych # jednorazo
wych zapomóg ztytułu urodze
nia się dziecka# dodatku z ty
tułu urodzenia dziecka 9 po
mocy w zakresie dożywiania
# zasiłków pielęgnacyjnych
# zasiłków okresowych z po
mocy społecznej # jednorazo
wych świadczeń pieniężnych
i świadczeńw naturze zpomocy
społecznej # dodatku mieszka
niowego# zryczałtowanego do-

Dodatek mieszkaniowy
wpłacany jest na konto
osoby zarządzającej
daną nieruchomością,
a dodatek energetyczny
trafia na nasze konto

datku energetycznego# świad
czenia pieniężnego i pomocy
pieniężnej, o których mowa
w przepisach ustawy o działa
czach opozycji antykomuni
stycznej oraz osobach represjo
nowanych zpowodów politycz
nych* jednorazowego dodatku
pieniężnego dla niektórycheme
rytów, rencistów iosób pobiera
jących świadczenie przedeme
rytalne, zasiłków przedemery
talnych, emerytury pomostowej
albo nauczycielskiego świadcze
nia kompensacyjnego#świad
czenia wychowawczego; do
datku wychowawczego.
Od czego zależy kryterium
metrażowe?

Kryterium to uzależnione jest
od liczby osób mieszkających
w lokalu. Powierzchnia użyt
kowa kwalifikującado otrzyma
nia dodatkumieszkaniowego to:
# dla1osoby -35 mkw.(maksy
malna powierzchnia uprawnia
jąca do dodatku - 45,5 mkw.)
# dla 2 osób - 40 mkw.(maksy
malna to 52 mkw.)#dla 3 osób45 mkw. (maksymalna to 58,5
mkw.) # dla 4 osób - 55 mkw.
(maksymalna to71,5mkw.)#dla
5 osób -65 mkw.(maksymalna
to 84,5mkw.)* dla 6 osób -70

mkw.(maksymalna to9imkw.).
Gdy w lokalu mieszka więcej
osób, dla każdej kolejnej osoby
zwiększa się normatywną po
wierzchnię tego lokalu o5 mkw.
Normatywną powierzchnię
lokalu powiększa sięo15 mkw.,
jeżeli w lokalu mieszka osoba
niepełnosprawna poruszająca
się na wózku lub osoba niepeł
nosprawna, jeśliniepełnospraw
ność wymagamieszkania w oddzielnym pokoju.
Dodatek mieszkaniowyprzysługuje, gdy powierzchniaużyt
kowa lokalu mieszkalnego nie
przekracza normatywnej po
wierzchni o więcejniż 30%lub
50%, pod warunkiem że udział
pokoi i kuchni w powierzchni
użytkowej tego lokalu nie prze
kracza 60%.
Uwaga! Nieprzyznajesiętego
dodatku, jeżeli jego kwota byłabyniższa niż2%kwoty najniż
szej emerytury, która to kwota
obecnie wynosi20,60 zł.Doda
tek wpłacany jest na konto za
rządcy nieruchomości.
Dodatek energetyczny

O zryczałtowany dodatek ener
getyczny może się ubiegaćtylko
osoba pobierająca dodatek
mieszkaniowy. To forma po

mocy mającaczęściowo rekom
pensować koszty zakupuenergii
elektrycznej.
Żeby otrzymaćdodatek ener
getyczny, należy:mieć ustalone
prawo do dodatku mieszkanio
wego; złożyćwniosek ododatek
energetyczny z załączoną
umową kompleksową lub
umową sprzedaży energii elek
trycznej,której stronąjest osoba
pobierająca dodatek mieszka
niowy; mieszkać w miejscudo
starczania energiielektrycznej.
Wysokość zryczałtowanego
dodatku energetycznego do 30
kwietnia 2019 r. wynosi mie
sięcznie: dla gospodarstwa do
mowego prowadzonego przez
osobę samotną -11,35zł; dla go
spodarstwa domowego składa
jącego się z 2 do4 osób-15,77 zł;
a dla gospodarstwa domowego
składającego się z co najmniej 5
osób-18,92 zł.
Uwaga! Ten dodatek otrzy
mamy na własne konto. Wy
płaca się go do10. dnia każdego
miesiąca nawskazany przeznas
we wniosku rachunekbankowy.
W styczniudodatek wypłacasię
do dnia 30. tego miesiąca.
Milena Kochanowska
(Poradniki przygotowane z pomocą
Poznańskiego Centrum Świadczeń)

Kiedy wypłata dodatku może
zostać wstrzymana?
Wypłatę dodatku
wstrzymuje się, jeżeli
uprawniony do niego nie
płaci czynszu przez dwa
miesiące. Wznawia się ją, jeśli
spłacimy całość zadłużenia
w ciągu trzech miesięcy
od dnia wstrzymania
dodatku.
Czy po wydaniu decygi
przyznającą dodatek
mieszkaniowy musimy
zgłaszać zm iany
w dochodach rodziny?
Nie. Zmiany w dochodach,
które nastąpiły po wydaniu
decyzji, nie mają wpływu
na wypłacany dodatek.
Jak długo mogę korzystać
z dodatku energetycznego?
Tylko w okresie uprawnień
do dodatku mieszkaniowego,
a więc maksymalnie
przez 6 miesięcy.
Czy przyznany dodatek
energetyczny muszę
przeznaczyć tylko i wyłącznie
na zapłacenie rachunków
za energię?
Dodatek wypłacany jest
bezpośrednio osobie
uprawnionej i nie musi być
przeznaczony na opłacenie
rachunku, ale na przykład
na zakup energooszczędnych
żarówek.

Po godzinach

Glos Dziennik Pomorza

Czwartek, 24.01.2019
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SHOW-BIZNES

Będzie druęa część filmu
„Chłopaki niepłaczą"
Po dwóch dekadachprzerwy
Ilona Łepkowska nakręciła trzecią
część „Kogla-mogla". Tymczasem
okazuje się,że to niekoniec kon
tynuacji popularnych filmów.Jak
zapowiedział Cezary Pazura na ła
mach „Gazety Wyborczej", pow
staną również „Psy 3" oraz „Chło
paki nie płaczą 2". „Brzmi totro
chę jak odcinaniekuponów, ale to
tak nie jek.Robiąc film polatach,
nawiązując do poprzedniego ty
tułu, trzeba zrobić film współ
czesny"-powiedziałaktor.

TV HIT

SHOW-BIZNES

SHOW-BIZNES

liwa Janachowska. Rosati niemalnie śpi,bo
(
ma dużo obowiązków
ziewa siędziecka

Izabela Janachowska, znana
głównie z „Tańca zgwiazdami",
oraz jejmąż KrzysztofJabłoń
ski spodziewają się dziecka,
o czymcelebrytka właśnie poin
formowała W mediach
społecznościowych. Jesteśmy
najszczęśliwsi na świecie,że sami
możemy podzielić sięz Wami ra
dością, która nas przepełniajuż
od kilkumiesięcy"-napisała Iza
bela Janachowska.

Weronika Rosati wyznała w ro
zmowie z „SuperExpressem", że
w nawale obowiązków macie
rzyńskichi zawodowychprak
tycznie przestała sypiać.„Ostat
nio bardzo intensywniepracuję
na planie kilkuprodukcji" -powie
działa aktorka. Wcześniej Rosati
zwierzyła się również „Gali".Ro
zmowie towarzyszyła sesja zdję
ciowa, w której wystąpiła w towa
rzystwie swojejcóreczki.

Kto zaśpiewa podczas
tegoroczne]Eurowizji?

Czy Natalia Szroederbędzie repre
zentować Polskę podczas tego
rocznej Eurowizji?Takie plotki
od dłuższegoczasu krążą w sieci.
Teraz podsyciła jesama woka
listka. „Lutybędzie takimmiesią
cem, gdziebędę mogła sięniektó
rymi sprawamipodzielić. Dziękuje,
że jesteścieze mną tak cierpliwie"
-napisała na Instagramie. Fani,ko
mentujący wpis, niemają wątpli
wości, że tozapowiedź występu
artystki na Eurowizji.Czy tak bę
dzie? Na decyzjętrzeba poczekać.

Krzyżówka rir 14
Poziomo:
1) ptak drapieżny (w nazwie
jest inny ptak),
6) Kim, aktorka z filmu „Tajem
nice Los Angeles",
10) tłuszcz do sałatek,
11) specjalista od koni,
12) kreskówka z bohaterskimi
zabawkami,
13) miasto z lotniskiem nad
Mleczną,
16) obserwuje naukowo niebo,
19) ciecz w stanie lotnym,
24) potocznie o pieniądzach,
25) zarządza majątkiem upadłej
firmy,
27) obfite zbiory z pól,
28) przerwa w spektaklu „Ham
leta",
29) burza na Bałtyku,
31) spowalnia kierowcę samo
chodu,
33) wodna atrakcja w gorące
dni,
34) zwrotka wiersza,
36) wielki ssak morski z długim
ciosem,
37) kościelna trybuna,
38) wyciągana na powitanie,
39) okrągła bułka z nacięciem
krzyżyka,
40) epitet dla marnego piłkarza.
Pionowo:
1) żółta glinka do wyrobu farb,
2) odgłos flagi na wietrze,
3) przewrót przez głowę,
4) miażdżąca porażka na bois
ku,
5) przysmak Kubusia Puchatka,
6) filmowy człowiek-nietoperz,
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YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)

23

Wredne dziewczyny

Panama i jej oblicza
przed ŚDM 2019

POLSAT 20:05
Abby jest producentką popular
nego programu. Pewnego dnia
zostaje zmuszona do współpracy
z szowinistycznym gwiazdorem,
Mike'em, który ma inne poglądy
na temat relacji damsko-męskich.

TVP 123:00
Reportaż jest wprowadzeniem do
Światowych Dni Młodzieży,które
odbędą się w styczniu 2019 roku
w Panamie. Autorzy odwiedzają
miejsca, w których w styczniu
będą gościć polscy pielgrzymi.

27

28

29

30

32

31

33

34

36

Wodnik (20X11-18.02)

Lew (23.07-22.08)

Ryby (19.02-20.03)

Panna (23.08-22.09)

Zaangażujesz się dzisiajw przedsięwzięcia za
inicjowane przezinne osoby. Początkowo
Twoje podejście będziedość sceptyczne,ale
zczasemmocnosięnimizainteresujesz. '

35

Z rezerwą podejdź do propozycji, jaką złoży G
ktośzgrona znajomych - zwłaszcza że
na Twoje pytania oszczegóły tq sprawy
padną mgliste, wymijające odpowiedzi.

37

Baran (21.03-19.04)

38

39

7) długa u łabędzia,
8) waga towaru bez opakowa
nia,
9) panoramiczny w kinie,
14) aktorska specjalność Ru
dolfa Valentino,
15) zdziera się podczas jazdy
na asfalcie,
17) łączy psa z właścicielem,
18) fonia bez wizji,
20) wieczorne przyjęcie w am
basadzie,

Dyrektor działu marketingu

Robert Gromowski, teł. 94 347 3512

Zastępcy

22

20

26

Dyrektor (bukami
Stanisław Sikora. teL 94 340 35 98

Krzysztof Nałęcz

15
19

Brzydka prawda

TVN 7 20:00
Don przechodzi kryzys. Jedyną
radość sprawia mu oglądanie
stron pornograficznych. Pewne
go dnia odkrywa, że jego15-letni
syn Chris również regularnie
korzysta z podobnych źródeł.

24

Dyrektor działu reklamy

Piotr Grabowski

14

Uwiązani

TVN 22:30
16-letnia Cady całe dotychcza
sowe życie spędziła w Afryce.
Teraz państwo Heronowie
przeprowadzają się do Ame
ryki, do miasteczka niedaleko
Chicago. W tutejszej szkole
panują prawa dżungli.

10

Ewa Żelazko, teł. 943473527

wwwgp24.j)fc wwvtgk24.pt wwwLgs24.pł

09

Prenumerata, teL 94 3473537
GłosKoszafińsid-www£k24pi

ul. Mickiewicza 24.754)04 Koszaliatel. 9434735 99.
fax 94 347 3540, teł. reklama 943473512,
rełdama.gk24@połskapress.pl

40
21) nie urodzi sokoła (w przysło
wiu),
22) policyjny nad podejrzanym,
23) Chinka lub Koreanka,
26) obrońca polskiej reprezen
tacji piłkarskiej,
29) statek żaglowy z kilkoma
masztami,
30) siekierka strażacka,
31) komplet naczyń kuchennych,
32) broń piechura,
35) dawny grosz Niemca.

Głos Pomorza -ww«Łgp24pł

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk.
teł. 59 848 8100. fax 59 848 8104,
teł. reklama 059 848 8101,
redakga.gp24@poiskapress.pl.
reklama.gp24@polskapress.pl
GtosSzaeriński-wwwgs24.pł

ul. Nowy Rynek 3,
71-875 Szczecin,
teł. 9148133 00, fax 91433 48 64,
teł. reklama 9148133 92.
redakqags24@polskapress.pl
reklama.gs24@ polskapress.pl
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Bytów ul. Wojska Polskiego 2,77-100 Bytów,

tel 59 822 6013. teł. reklama 59 848 8101

Szaednekul. Plac Wolności 6,78-400 Szczecinek,

teł. 94 374 8818. fax 94 374 23 89
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świnoujście ul. Armii Krajową 12,
72-600 ŚwinoujścieM 9132146 49,
fex 913214840, reklama tel. 915784728

Ktoś zwróci siędzisiaj do Ciebiez prośbą
o wsparcie. Jeślitylko nieprzekracza to Two
ich możliwości,postaraj sięjakoś pomóc.

Zaimponujesz dzisiaj kilkuosobom swoją po
mysłowością ikreatywnością. Słowa uznania
usłyszysz nawet odosób małoCi przychylnych.

Bliźnięta (21.05-21.06)

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

Poznasz dzisiaj osobę,która zainspiruje Cię
do małej metamorfozy.Rewolucją tego nie
można nazwać, ale zmianybędą widoczne.

Nie będziesz dzisiajw najwyższej formie.Jeśli
czekają Cię jakieś wymagające dużego zaan
gażowania zadania,lepiej odłóżje na później.

Osoba, którejdziałanie było dotychczasczę
sto zwiastunem problemów,zrobi dzisiaj coś,
co przyjmiesz z wielkimzadowoleniem...

Niesłuchaj mało pochlebnychopinii,jakie
możesz dzisiaj usłyszećna swój temat.Będzie
się za tym kryłajedynie chęć dokuczenia Ci...

Rak (22.06-22.07)

©© - umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku
le. w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci,
www.gp24.pl/tresci.www.gs24.pl/tresci, i w zgodzie
z postanowieniami niniejszego regulaminu.

3Df

Waga (23.09-22.10)

Jest czwartek, pełniakarnawału, więc dzisiaj
kilka razy zastanowisz się,jak spędzić zbliża
jący się wielkimi krokamiweekend. Robiąc
plany, uwzględniajprzy tym potrzebyinnych.

d ul. Wojska Polskiego 42,73-110 Stargard,
tel. 91578 4728 fax 9157817 97.
reklamatel 91578 4728

Polskie Badania Czytelnictwa

Jeśli nie wszystkobędzie szłodzisiaj po Twojej
myśli, nieobwiniaj się,tylko zastanów się,jak
szybko ibez wielkiego wysiłku wyeliminować
te niepowodzenia.Na pewno coś wymyślisz...

Skupiaj się dzisiajjedynie na tym,co jest
ważne dla CiebieiTwoich bliskich. Jedno
czesne łapanie kilkusrok za ogon możeprzy
nieść zgubne skutki.Złap jedną,a dobrze...

Byk (20.04-20.05)

Rozwiązanie nr 13

Swoje dzisiejszeplany mierz wedługwłasnych
możliwości. Gdy zauważysz,że jakieśprzed
sięwzięcie jeprzerasta, wycofajsię z niegoalbo
poprośo pomoc życzliwychO ludzi.

Nakład Kontrolowany ZKDP
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GRUPA
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Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45,02-672 Warszawa,
tel. 22 20144 00. fax: 22 2014410
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes zarządu Dariusz Świąder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz

Koziorożec (22.12-19.01)

Dyrektor artystyczny

Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu

Sławomir Nowak, slawomir.nowak@polskapress.pl
Dyrektor zarządzający bura reklamy

Maciej Kossowski
maciej.kossowski@potskapress.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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Akcja redakcja

Czekamy na Państwa
listy po adresem
ul. Henryka Pobożnego
19,76-200 Słupsk
Telefon dyżurny
59 848 8124
Email alarm@gp24.pl

Dzisiaj dyżuruje
Aleksander Radomski

a

lnicy pomagają
Czytelni
Oddam:

Pan Jerzy ze Słupska ma do odda
nia lodówkę. Odbiór własnymtran
sportem. Kontakt:503 848198.
Pani Alicja ze Słupska ma doodda
nia odzież i obuwie męskie (duże
rozmiary). Kontakt:694832 824.
Pan Stanisław zeSłupska ma dooddania dwie wersalki i dwa fotele.
Odbiór własnym transportem.
Kontakt: 696 683215.
Pani Barbara z Ustkima dooddania
meblościankę, wersalkę,dwa fotele

iszafkę. Odbiór własnymtranspor
tem. Kontakt:509 706354.
Pani Kazimiera za Słupska ma
do oddania telewizor, meble ku
chenne, wózek spacerowy i stolik
z krzesełkami dla dzieci. Odbiór
własnym transportem.Kontakt: 59
8412513.
Pani Danuta ze Słupska ma do od
dania cegłę rozbiórkową. Odbiór
własnym transportem.Kontakt: 59
8413435.
Pani Ewa ze Słupska ma do odda
nia zimową odzież damską. Kon
takt: 59845 34 07.
Pani Grażyna zeSłupska ma dood
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 prosio odzież
zimową dziecięcą i damską.Kon
takt: 530506 020.
Pan Marian ze Słupska prosi o lo
dówkę, pralkę, segment ikuchen
kę. Kontakt: 511706 900.(DMK)
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LISTY/OPINIE
Czekamy na Państwa
listy po adresem
ul. Henryka Pobożnego
19,76-200 Słupsk
Telefon dyżurny
59 8488121
Email
daniel.klusek@gp24.pl

Dzisiaj dyżuruje
Daniel Klusek

Jak służby i zarządcy
terenów poradzili sobie
z odśnieżaniem?

@Patryk: - Ale sensacja, śnieg
spadł, trzeba stan klęski żywioło
wej ogłosić,bo w końcu tostyczeń.
No niedo pomyślenia.
@Natalia: - Amniesiępodoba. Pro
ponuję przy takciężkich warunkach
bez potrzeby nie wychodzić z domow.
@Jolanta: - Tak, to prawda. Nie
dbają o to, z ludzichcą kaleki poro
bić, masakra. Jak zwykle nie przy

gotowani, a zimy teraz skromne
ijeszcze nie mogą podołać.
(©Małgorzata: - Ul. Lipowa nie po
sypana, normalnieszklanka. Masa
kra, a sami starsiludzie tam mieszkają.
@Adi: -Najgorsze toto, żechodnik
przed posesją jest nieogarnięty,
a obowiązkiem twoimjest go ogar
niać ze śnieguitp. Boto twójteren.
Ale gdyprzysłowiowy Janusz dzia
bnie piwo w tym miejscu, raptem
staje się miejscempublicznym. Jak
to w końcu działa? Bozgłupiałem.
@Damian: - Tragedia, na ul. Kosy
nierów nikomu niechce sięodśnie
żać.
@Piotr: - Deklaracje o gotowości
do zimy to bzdura, no może z wy
łączeniem ratusza i okolic.
@Urszula: - Na osiedlu Niepodle
głości zabrakłona chodniki piasku?
Jestem starszą osobą, wyszłam
z pieskiem na spacer i łapa łam pi
ruety. Gdziesą służby? Śpią?
@Kasia: - Droga na Redzikowoto
dopiero była tragedia. Przez całą
noc chyba anijeden pługnie przeje
chał.
@Paulina: -Co za szok, w styczniu
zima?

@Jola-. - Mnie się podoba, tylko
szkoda, że na większości chodni
ków jest..szklanka". Mijałamdzisiaj
starszą panią, która nie mogładojść
do domu z zakupami,bo nie miała
się czegotrzymać, a nogisię rozjeż
dżały... Nie mówiąc o tym, że są
ulice, którenigdy nie są sypane iza
wsze tam sięmożna przejechać...
@Hieronim: - Zaskoczeni to po
winni być,jak by śnięgw lipcuspadł.
@Marek: - Podobno to kwestia
tego, że niema ludzi dopracy.
©Joanna: - Norma,co rokujest tak
samo, zima zaskakuje.
@Sylwia: - Zawsze zima zaskaki
wała drogowców, teraznawet nas.
@Dawid: - A wcentrumulice icho
dniki odśnieżone, więcnie przesa
dzajmy. Poza tym na zdjęciach wi
dać, że w wielu miejscach ulice są
czarne, a chodniki posypane pia
chem. A osiedlowe uliczki niemu
szą być odśnieżane zaraz po tym,
jak spadnie śnieg.Noiodśnieżanie
chodników to nie tylkoobowiązek
miasta. Bo przecież nie wszystkie
drogi ichodniki należą do miasta.
Ale my tak lubimy narzekać. Teraz
na śnieg,potem na odwilż,a w koń
cu na upały... (DMK)

Pacjenci szpitala boją się,
że oddychają spalinami
Słupsk

HHNHi

Na chodniku jest zwężenie,
ale bariery tam niepotrzebne
Słupsk

Daniel Klusek

Pan Michał uważa, żedla bez
pieczeństwa pieszych na wą
skim odcinku chodnika przy
ul. Sobieskiegopowinny zo
stać zamontowane barierki.

Chodzi oodcinek przy ogrodze
niu przedszkola,obok skrzyżo
wania z ul.Piłsudskiego.
- Wszystko przez rosnące
tuż obok duże drzewo - mówi
nasz czytelnik. - Gdy piesi mu
szą się minąć wtym miejscu,je
den z nich musi niemal wejść
na jezdnię. A na ulicy Sobie
skiego to nie jest rozsądne.
Może gdyby postawić tam ba
rierki, byłoby bezpieczniej?
Zdaniem przedstawicieliZa
rządu Infrastruktury Miejskiej
nie ma takiej potrzeby.
- We wskazanym przez
mieszkańca miejscu chodnik

ulicy Sobieskiego faktycznie
jest lokalnie zawężony przez
rosnące drzewo. Jednak chod
nik w najwęższej części ma 1,5
metra, dlatego teżnaszym zda
niem nie jest zasadnym wpro
wadzenie
barier,
które
zawężyłyby ten chodnik o ko
lejne 40centymetrów - tłuma
czy Tomasz Orłowski, kierow
nik działu eksploatacji i inwe
stycji w ZIM. - W warunkach
miejskich tegorodzaju zawęże
nia spowodowaneistniejącą in
frastrukturą, zabudowaniami
lub rosnącymi drzewami,nie
stety, występują dosyć często,
jednak jeśli jest taka możliwość,
to niedogodności te likwidu
jemy. Najlepszym przykładem
może być ubiegłoroczna prze
budowa ulicy Jaracza, gdzie
niebezpieczny 50-centymetrowy chodnik został posze
rzony do wymiarów umożli
wiających bezpieczne porusza
nie się.©0

-Przed wejściem głównym
do szpitala są urządzenia, któ
re zasysają do budynku po
wietrze. Obok jest przystanek
autobusowy iparking, więc
zasysane są rówież spaliny twierdzi nasz czytelnik.

Pan Marek ze Słupska w ostat
nich dniach regularnie bywał
wszpitalu, gdzie odwiedzał cho
rego z jego rodziny. Wchodząc
do budynku głównego, zauwa
żył pokaźnych rozmiarówurzą
dzenia wentylacyjne.
- Zasysają one powietrze,
które potem doprowadzane jest
do budynku. Problem jednak
w tym, że nie jest to powietrze
najlepszej jakości- twierdzinasz
czytelnik. -Tuż obok tychurzą
dzeń znajduje się przecieżprzy
stanek, na którym stoją czasem
po dwa autobusy, jest też duży
parking. Nietrudno więc sobie
wyobrazić, żetakim powietrzem
oddychają potem pacjenci i pra
cownicy szpitala na poszczegól
nych oddziałach. To raczej nie
wpływa dobrzena stan ichzdro
wia.
Jak zapewniają przedstawi
ciele szpitala, powietrze, które
dostaje się dobudynków,nie jest
zanieczyszczone spalinami zau
tobusów.
- Przy głównym wejściu
do szpitala znajdująsiętak zwane
czerpnie powietrza dla potrzeb
części bloku D. Czerpnie doprowadzają powietrzedo systemów
wentylacyjnych rozprowadzo
nych wtymbudynku - tłumaczy

Na stronach Akcja redakcja piszemy
o tym,o czyminformują nas czytel
nicy. Na Wasze sygnały czekadzien
nikarz Daniel Klusek.
Jeśli widzą Państwo coś, co Was
zdenerwowało, poinformujcienas
0 tym. Pod adresem: daniel.klusek@gp24.pl czekamy na e-maile
z opisem sytuacji. Zachęcamy też
do przesyłania nam fotografii. In
terwencje można również zgłaszać
pod nr. tel.:59 848 8121.
Wszystkie sygnały sprawdzimy,
a najważniejsze i najciekawsze za
mieścimy na łamach „GłosuPomo
rza" igp24.pl.
(DMK)

Ucęfarakikęfa
U nas czekają zguby
1 ofertypomocy

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

Zobacz, jak powstaje
„Głos Pomorza"

Zapraszamy do odwiedzin wsłup
skiej redakcji„Głosu Pomorza".Nasi
goście poznają też dziennikarzy
i pracowników z działu promocji,
składu i biura ogłoszeń. Będzie
także możliwość zrobieniazdjęcia,
które zostanie opublikowane
w „Głosie". Na zgłoszeniagrup cze
kamy w godz. 10-16 podnr. tel. 59
8488121.

Daniel Klusek

Wąski odcinek chodnika przy ul. Sobieskiego

Akcja redakcja
Strona od czytelników
dla czytelników

(DMK)

DLA KONSUMENTÓW

Tam konsumenci
mogą znaleźć pomoc
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Czerpnią przy wejściu do budynku głównego szpitala

Monika Zacharzewska,rzecznik
prasowa słupskiegoszpitala.-Po
wietrze zaczerpniętez zewnątrz
jest tym samym, którym oddy
chamy na dworze czy na przy
kład otwierając okna. Jednak
przepływając przez czerpnie,
przechodzi przezsystem wenty
lacji, gdzieulega dodatkowej fil
tracji.
Jak dodaje, przystanek linii
autobusowych numer 15 i 16
znajduje sięna terenie szpitala,
tuż przed wejściemgłównym,bo
takie były monity pasażerów,
a zarazem pacjentów szpitala
oraz osóbodwiedzających.
- Wielokrotnie apelowaliśmy
do kierowców autobusów, aby
po przyjeździe na przystanek,
na którym oczekują na kolejny
kurs czasem kilkaminut, wyłą

czali silnikipojazdów - informuje
Monika Zacharzewska.
JarosławBorecki, dyrektor Za
rządu Infrastruktury Miejskiej,
zapewnia, że autobusy przed
szpitalem na czas postoju mają
wyłączane silniki.
-Uczulamy kierowców,by tak
właśnie robili, iregularnie to kon
trolujemy. Nietylkona tymprzy
stanku końcowym - mówi Jaro
sław Borecki.-Dlatego tylko spo
radycznie zdarza się, że kierowcy
stojąz włączonymsilnikiem Po
nadto autobusy jeżdżące na li
niach numer 15 i 16 to pojazdy
w wyśrubowanymi normami
emisji spalin,najczęściej gazowe.
One więcniemal nie emitują spa
lin. Azpewnościąnie wtatómza
kresie, żeby było to czuć w bu
dynku szpitala.©®

Mieszkańcy Słupska o pomoc mo
gą prosić miejskiego rzecznika kon
sumentów. Zbigniew Perzyna
przyjmuje interesantów przy ul.
Jana Pawła II1, pokój225 (IIpiętro),
tel. 59 810 52 93, e-mail: mrk@
um.slupsk.pl.
Mieszkańcy powiatu słupskiego
o pomoc mogą prosić powiato
wego rzecznika konsumentów.Ma
rek Kurowski interesantów przyj
muje w pokoju132, Starostwa Po
wiatowego, tel. 59 84187 00,email: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl.
Pomocy w problemachkonsumen
ckich udziela Delegatura Woje
wódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Słupsku, ulJana Pa
wła III,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
440220 i22 290 8916.(DMK)
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Klub Osiedlowy Baza,
już zaczęły się prace
Lębork

do spędzania w tym miejscu
czasu przez mieszkańców
w każdym wieku.
Lęborscy urzędnicy wska
Kilka dni temu ruszyłagrun
zują, że podejmowane w ra
towna przebudowa byłej bazy mach rewitalizacji działania
mają charakter wielokierunko
Zakładu Komunikacji Miej
wej pomocy mieszkańcom ob
skiej przy ul.Łokietka 5.
jętego programem obszaru.
Przed budynkiempojawi się
zieleń, a w bliskim sąsiedztwie Mają pomóc w zmianie postaw,
przezwyciężeniu istniejących
podwórka przebiegać będzie
problemów i zagrożeń społecz
ścieżka pieszo-rowerowa. In
nych.
westycja pochłonie kilka mi
Temu celowi służyć mają
lionów złotych.
także zaplanowanei skonsulto
Ma tam powstać nowoczesny wane wcześniej z mieszkań
Klub Osiedlowy BAZA. Zago cami działania, a także przed
spodarowane zostanie także sięwzięcia inwestycyjne -do
otoczenie. Inwestycja realizo prowadzenie do zmiany wy
wana jest w ramach programu glądu, poprawa estetyki tych
rewitalizacji
„Odnowiony terenów, podniesienie kom
Lębork".
fortu życia, stworzenie warun
W formule „zaprojektuj ków wypoczynku i rekreacji
i wybuduj" adaptację budynku oraz podniesienie bezpieczeń
i otoczenia na potrzeby miesz stwa, zmniejszenie ubóstwa
kańców dzielnicy wykona do15 i wykluczenia społecznego.
sierpnia 2019 roku Zakład Bu
- Ważnym elementem dzia
dowlany Dzida i Zaręba łań jest zaangażowanielokalnej
z Lęborka. Wartość podpisanej społeczności w proces rewita
umowy wynosi 3 min 544 tys. lizacji, doprowadzeniedo iden
zł.
tyfikacji z zamieszkiwaną dziel
nicą tak, aby mieszkańcy po
Tu znajdziesz pomoc
czuli się gospodarzami swoich
Według zapowiedzi, w Klubie dzielnic, ulici podwórek- pod
Osiedlowym BAZA funkcjono kreślają urzędnicy.
wać będą Punkt Wsparcia Ro
dzin, Punkty Wsparcia Senio Unijna dotacja
rów oraz Ośrodek Pracy z Mło Podejmowane działania w ra
dymi Nasze Miejsce. Przed bu mach Zintegrowanego Pro
dynkiem pojawi się zieleń, gramu Rewitalizacji obszaru
a w bliskim sąsiedztwie po „Lębork Nowy Świat" mają
dwórka przebiegać będzie charakter inwestycyjny, jak
ścieżka pieszo-rowerowa łą i społeczny. Wartość Zintegro
cząca ulice Łokietka z Kellera.
wanego tego programu to 21
Przyjazna mała architek min 436 tys. zł, w tym 14 min
tura, taras nadachu, duże okna 49 tys.zł pochodzi z dofinanso
i przeszklenia zachęcać będą wania unijnego. ©©
Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl

Dzień Babci i Dziadka
w szpitalu w Miastku
itiirtstto

Andrzej Gurba
andrzej.guit)a@polskapress.pl

Piernikowe serca, kartki z ży
czeniami oraz piękne występy
- tak wyglądał Dzień Babci
i Dziadka zorganizowany w Za
kładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala Miejskiego
w Miastku.
Pierniki dla pensjonariuszy
upiekła młodzież z Placówki
Opiekuńczo-wychowawczej
Dorian n wSławnie. Papierowe
kartki i serca z życzeniami to
dzieło uczniów Szkoły Podsta
wowej w Bierkowie (opiekun
Dorota Szczutkowska). Wo
kalny koncert przygotowali
uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 3w Miastkupod kierunkiem
Marzanny Hasulak.
- Wszystkim serdecznie
dziękujemy. To dla nas wielka
radość -mówi Anetta Jankow-

Dzień Babci i Dziadka
w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym w Miastku

ska, psychologwspółpracujący
z Zakładem OpiekuńczoLeczniczym w Miastku.
Więcej zdjęćoraz film wideo
z uroczystości do obejrzenia
na naszej stronie internetowej
www.gp24.pl.
©®

To jest nąjważniejsze
dla dzielnicowych
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress..pl
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IHmiatbylowski
Dzielnicowi z bytowskiej ko
mendy policji opracowali pla
ny działań priorytetowych
na pierwsze półrocze 2019ro
ku.

Na podstawie sygnałów zgła
szanych przez mieszkańców
nieprawidłowości wskazanych
na Krajowej Mapie Zagrożeń
Bezpieczeństwa, atakże analiz
stanów bezpieczeństwa i po
rządku publicznego wyodręb
niono zagrożenia i wskazano
działania, które mają na celu
ograniczenie lub całkowitą li
kwidację zagrożeń i naruszeń
przepisów.
W rejonie bytowskim chodzi
m.in. onieprawidłowe parko
wanie ibrak opieki nad psami

W rejonie bytowskim konkret
nie chodzi o: nieprawidłowe
parkowanie na ul.Górnej oraz
ul. Zielonej w Bytowie, pozo
stawione bez nadzoru psy oraz
niezachowywanie zwykłych
środków ostrożności przy trzy
maniu zwierząt w Małej Wsi,
Pomysku Małym, Ugoszczy.
Dalej: Niestosowanie się przez
kierujących do znaku zakazu
ruchu pojazdów o masie powy
Miastka

Wnioski doprojektu
budżetu gminy

Klub radnychSamorządność zło
żył we wtorek kilka wniosków
do projektubudżetu gminy
Miastko na 2019 r.Dotyczą one
m.in. podwyżek dla pracowników
administracji, obsługiszkół
i przedszkoli orazinnych gmin
nych placówek. Zostałyone prze
głosowane w czasie wspólnego
posiedzenia komisji rewizyjnej
oraz przewodniczących stałych
komisji rady. Pojawił sięjednak
problem proceduralny.Takie
wnioski powinny byćzgłoszone
wcześniej w czasie stałychkomisji
rady (a nie były).I wychodzina to,
że teraz teprzegłosowane we
wtorek wnioski nie mają „formal
nej" mocy.-Jest jednak wyjście
z tej sytuacji.Mogą one zostać
wprowadzone do projektubu
dżetu jakoautopoprawki burmi
strza. Pani Danuta Karaśkiewicz
zadeklarowała w czasie komisji
ich zgłoszenie. Zobaczy,jak bę
dzie na sesji-mówi Dariusz
Zabrocki, przewodniczący komisji
budżetu izarazem szefklubu rad
nych Samorządność, (ANG)

Problemem, nie tylko w powiecie bytowskim, jest brak właściwej opieki nad psami. Na tym
skupiać się będą dzielnicowi

żej 12 ton w miejscowości
Sumin (gm.Parchowo), spoży
wanie alkoholu w miejscu za
bronionym -Borzytuchom ul.
Dworcowa.
W rejonie miasteckim chodzi
m.in. o nieobyczajne wybryki
i zaśmiecanie

Na terenie działania Komisa
riatu Policjiw Miastku chodzi o:
pozostawione beznadzoru psy,
niezachowywanie zwykłych
środków ostrożności przy trzy
maniu zwierząt wPrzęsinie, Za-

miesięcy 2019 roku. Na taki
czas bytowscy I miasteccy
dzielnicowi wskazali priorytety
swlch działań

drach oraz na osiedlu nr 4 (ul.
Koszalińska, osiedleNiepodle
głości, Ogrodowa, Młodzie
żowa, Dworcowa, Jeziorna).
A także o spożywaniealkoholu

w miejscach niedozwolonych,
zaśmiecanie, zakłócanie po
rządku publicznego, dopusz
czanie się nieobyczajnych wy
bryków na ul.Długiej.
- Realizując zadania okre
ślone w planach, dzielnicowi
będą również współpracować
ze swoimi kolegami z ogniwa
patrolowo-interwencyjnego
oraz ruchu drogowego - mówi
Michał Gawroński, rzecznik
prasowy KomendyPowiatowej
Policji w Bytowie.

©®
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Nowe ścieżki
pieszo-rowerowe

Od niedawnamieszkańcy gminy
Borzytuchom orazodwiedzający
ją turyści mogą korzystać z dwóch
odcinków ścieżki pieszo-rowerowęj zrealizowanej w ramachpro
jektu.Zrównoważone, eduka
cyjne iturystyczne udostępnienie
unikatowych w skalikrajujezior
lobeliowych na tereniegminy
Borzytuchom". Pierwszyodcinek
0 długości161,96 metra zaczyna
się odbudynku GminnejBiblioteki
1 Ośrodka Kultury
w Borzytuchomiuikończy się
przy skwerze wpobliżu ośrodka
zdrowia. Na terenieskweru za
montowano tablicęinteraktywną
z mapą ścieżki dydaktycznej, infor
macjami dotyczącymiistniejących
form przyrody w regionieoraz opi
sującymi bogactwounikatowych
jezior lobeliowychi obszarów Na
tura 2000.Drugi wybudowany
odcinek ścieżki odługości 520,17
metra prowadzi wzdłużul. Jezior
nej w Borzytuchomiui kończy się
przyskrzyżowaniuzdrogą powia
tową Borzytuchom - Krosnowo.
(ZIDA)

w wieku 50-69 lat w Lęborku

Ijbork

Bezpłatne badania
mammograficzne

Bezpłatne badanie
mammograficzne w ramach Pro
gramu ProfilaktykiRaka Piersi fi
nansowanego przez NFZ będą
mogły zrobić panie w wieku 5069 lat w Lęborku w dniu28 stycz
nia na parkingu przy sklepie
Kaufland przyul. Toruńskiej. Ba
danie wykonywane będzieprzez
wyspecjalizowany idoświad
czony personel medyczny Lux
Med

będą mogły zrobić panie
Jest szybkieicałkowicie bez
pieczne. Zdjęcia w techniceobra
zowania cyfrowegooceniane są
przez dwóchniezależnych lekarzy
radiologów, a wprzypadkach wąt
pliwych, nawettrzech lekarzy.
Istotnym elementemopisu bada
nia jestocena porównawcza zpo
przednimi obrazami,dlatego
trzeba zabrać zesobą zdjęcia z po
przednich mammografii. W celu
uniknięcia oczekiwania w kolejce
oraz sprawdzenia uprawnień
do badanianależy skontaktować
się podnr. teł.58 6662444.(ZIDA)
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Na Pomorzu Program 500+ nie zachęca
kobiet do poszukiwania pracy
oprać. Wojciech
Frełichowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

Rynek pracy
Ministerstwo Rodziny.Pracy
i PolitykiSpołecznej uważa, że
dzięki Programowi500+ ko
biety chętniej szukają pracy
iją znajdują. Z badań,które
przeprowadził Wojewódzki
Urząd Pracy w Gdańsku, wyni
ka, że na Pomorzu sytuacja
jest odwrotna - Program50CK
nie zachęca bezrobotnych ko
biet do poszukiwania pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Gdańsku w imieniu samo
rządu województwa pomor
skiego w2018 r. zbadałproblem
aktywizacji społeczno-zawodowej kobietdługotrwale pozosta
jących bezpracy.Szukano m.in.
przyczynichniskiej aktywności
zawodowej (w okresieprzerwy
związanej z urodzeniem
i opieką nad dzieckiem orazko
biet po50. r.ż.). Ozdanie pytano
zarówno kobiety, jak i praco
dawców oraz instytucje, które

iJ
Według WUP jedną z przyczyn bierności zawodowej kobiet jest opieka nad dzieckiem

zajmują się działaniami aktywi
zującymi.
Z badań wynika, że kobiety
nie chcą wrócićdo pracy,szcze
gólnie ze względu na sytuację
rodzinną, konieczność opieki
nad dzieckiem. Pracodawcy
i specjaliści rynku pracy wska
zują, że wpływ może mieć też
Program 500+.

- W trakcie prowadzonych
przez nas badań i rozmów z re
spondentami pojawiał się wą
tek Programu 500+ - mówi Ka
tarzyna Żmudzińska, wicedy
rektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy wGdańsku. - Oprogramie
wprost mówili pracodawcy i li
derzy wparcia, którzy podkre
ślali m.in., żekobiety kalkulują

W grudniu 2018 r. nastąpił
nieznaczny wzrost bezrobocia
Statysta

MMI/AIP

redakaqa@poslkapress.pl

Stopa bezrobocia rejestrowa
nego w grudniu 2018 roku wy
niosła 5.9 proc.- wynika ze
wstępnych danych Minister
stwa Rodziny.Pracy iPolityki
Społecznej.

Na koniecubiegłego rokuliczba
bezrobotnych wyniosła 971,3
tysięcy osób. W porównaniu

do listopada 2018 roku liczba
bezrobotnych wzrosła o 20,8
tysiąca osób, czyli o 2,2 proc.
Wzrost liczby bezrobotnych
w grudniu ubiegłego roku był
silniejszy niż przed rokiem,
kiedy liczba bezrobotnych
wzrosła o 14,1 tys. osób, czyli
o1,3 proc.
Wzrost liczby bezrobotnych
odnotowano we wszystkich
województwach. Najsilniejod
czuwalny był on w wojewódz
twie pomorskim, gdzie odno

towano wzrost o 5,1 proc.,
w województwie opolskim
(wzrost o 4,3 proc.), w woje
wództwie świętokrzyskim(3,3
proc.) i lubelskim, gdzie odno
towano wzrost o3 proc.
W grudniu pracodawcy
do urzędów pracy zgłosili 81,8
tys. wolnych miejsc pracy.
Analitycy rynku pracy są
zdania, że lekki wzrost bezro
bocia w grudniu może mieć
charakter przejściowy.
©®

Spotkanie dla przedsiębiorców
Słupsk

Wojciech Frełichowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
w Słupsku organizuje spotka
nie informacyjne dla przedsię
biorców poświęcone dotacjom unijnym.

Bezpłatne spotkanie odbędzie
się 31 stycznia pod hasłem
„Wsparcie przedsiębiorców konkurs1.1.1. Ekspansja przezin
nowacje - wsparcie dotacyjne
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego

na lata2014-2020". To pierwszy nia wniosków, kryteria oceny
nabór, wktórym firmymogą po projektów, wybórprojektów.
Spotkanie odbędzie się
zyskać kompleksowe wsparcie
finansowe zarówno na badania, w czwartek,31stycznia, wsiedzi
jak ina wdrożenie w ich wyniku bie LokalnegoPunktu Informa
innowacyjnych rozwiązańwbi- cyjnegoFunduszy Europejskich
wSłupsku,przyul.Portowej13B
znesie.
Podczas spotkaniaporuszone (budynekSłupskiego Inkubatora
zostaną m.in. następujące za Technologicznego, sala konfegadnienia: jakie projekty mogą rencyjnalpiętro), wgodz.10.30otrzymać dotacje, kto może 12.30.
ubiegać się o dofinansowanie
Warunkiem uczestnictwa
w ramach InteligentnychSpecja- wspotkaniu jestprzesłaniedo30
lizaqi Pomorza, pomoc pub stycznia formularzazgłoszenio
liczna w projektach, prefero wego na adres: slupsk.pife@powane typy projektów, poziom morskie.eu lub zgłoszenie tele
dofinansowania,
wydatki foniczne pod numerem:59 714
kwalifikowalne, zasady składa 1844lub 597141845.©®

opłacalność podjęcia pracy
i często przy niskim wynagro
dzeniu niesą chętne do jej pod
jęcia. Zwracano także uwagę
na to, że oferty pracy są mało
atrakcyjne, niskopłatne,co po
woduje, żekobiety wolą korzy
stać z pomocy ośrodków po
mocy społecznej i Programu
500+. Po prostu więcej „zaro

bią" na zasiłkach. Dlatego za
skakują nas informacje publiko
wane przez Ministerstwo Ro
dziny, Pracy i Polityki Społecz
nej, które chwali się, że w efek
cie wprowadzenia Programu
500+ więcej kobiet szukapracy
i ją podejmuje - podkreśla
Żmudzińska.
Także z danych Głównego
Urzędu Statystycznego wynika,
że kobietyna Pomorzu są mniej
aktywne zawodowo od męż
czyzn. Tylko wHI kwartale2018
r. aktywnychkobiet byłoaż o18
pkt proc. mniej niż mężczyzn.
Dotyczy to szczególnie pań
w wieku25-34 lata,czyli w mo
mencie, kiedypod opieką w ro
dzinie pozostają małe dzieci.
Niepokojącym zjawiskiem jest
także rosnący z roku na rok od
setek kobiet wśród bezrobot
nych.
Przyczyna takiejsytuacji jest
zapewne poziom wynagro
dzeń, który jest niski w porów
naniu z zasiłkami, w tym500+.
W efekcie kobiety nie podej
mują pracy, która wymaga
od nich wysiłku organizacyj
nego i emocjonalnego (rozsta
nie z dzieckiem). Jeden z praco
dawców, który wziął udział

w badaniu WUP, tak opisał sy
tuację:„Pakiety, któredająmiasta, łącznie z 500+, mają taki
efekt: kobieta,która ma3 dzieci
dostaje 4230 zł. W żadnym
miejscu czy to instytucji samo
rządowej, czy państwowej nie
dostanie tego na rękę. To jest
kwota brutto".
- Te słowa pokazują kolejny
wątek zależności między sytu
acją kobiet na rynku pracy
a Programem 500+- zaznacza
Katarzyna Żmudzińska. - Ko
biety, którepobierają świadcze
nie, są z góry postrzegane jako
niezainteresowane podjęciem
pracy, bo wolą żyć z zasiłków podkreśla.
Kobiet, które rejestrują się
w pomorskich urzędach pracy
jako bezrobotne jest obecnieok.
29 tys. Ich liczba z roku na rok
maleje, ale dynamika spadku
jest niższa niż u mężczyzn.
W związku ztym wogólnej licz
bie bezrobotnych udział kobiet
rośnie, a mężczyzn maleje.
W końcu 2015 r. stanowiły 57,4
proc. ogólnej liczby bezrobot
nych (mężczyźni - 42,6 proc.),
a w listopadzie 2018 r. ichudział
wzrósł do63,5 proc.(mężczyzn
spadł do36,5 proc.). ©®

Gdańskie lotnisko z kolejnym
rekordem pasażerów
Komunikaęfa

WojciechFrełichowski

\

wojciech.frelichowski@gp24.pl

W 2018 roku PortLotniczy hn.
Lecha Wałęsy w Gdańsku ob
służył ponad 4,9 minpasaże
rów. Najczęściej wybierane
kierunki przez pasażerów,to
Londyn. Oslo iSztokholm.

Jak informuje samorząd woje
wództwa pomorskiego, każ
dego roku działalności gdań
skie lotnisko obsługuje coraz
więcej podróżnych. Pod wzglę
dem liczby odprawionych pa
sażerów plasuje się na trzecim
miejscu w kraju, ustępując
tylko lotniskom w Warszawie
i Krakowie.
Do ostatniego dnia 2018
roku nie było pewne, czy uda
się przekroczyćliczbę 5 min po
dróżnych. Ostatecznie gdań
skie lotnisko odprawiło 4 980
647 osób. Too 8procent więcej
niż w 2017 roku. Najwięcej po
dróżnych obsłużono w sierp
niu. Było ich wtedy ponad pół
miliona.
W PorcieLotniczym im.Le
cha Wałęsy w Gdańsku zdecy
dowanie dominuje ruch mię
dzynarodowy. Poza granice
Polski leciaż 91procent podróż
nych. Najwięcej, bo aż 534 676

W 2018 roku Port Lotniczy i. Lecha Wałęsy w Gdańsku
obsłużył4 980 647 pasażerów

podróżnych, wybrało loty
do Londynu. Ponad 380 ty
sięcy pasażerów podróżowało
do Oslo. Ponad120 tys.pasaże
rów przewiozły linie KLMlata
jące do Amsterdamu. Spadła
za to liczba pasażerów lotów
do Warszawy.W 2018rokubyło
ich około 269 tysięcy. Urucha
miane były również nowe
atrakcyjne kierunki, takie
jak: Ateny, Wiedeń, Kijów czy
Ryga.
Dobre wyniki gdańskiego
lotniska to również zasługa
wzrastającego ruchu czartero
wego. W ciągu całego roku pa

sażerów lotów nieregularnych
było 405 555. Najczęściej wy
bieranym kierunkiem byłaGre
cja, gdzie poleciało 42 procent
podróżnych oraz Turcja i Hi
szpania.
Z kolei na terminalu towaro
wym Cargo w ciągu całegoroku
2018 r. odprawiono6213 ton ła
dunków. Too12 procent więcej
niż w 2017 r. Za ponad połowę
przesłanych ładunków odpo
wiada firma kurierska DHL,
która w listopadzie 2018 r.
otworzyła nowoczesny termi
nal cargo.
<£Xp} . , , . .

Czwartek, 24.01.2019

Grażyna Osliupofeka
grazyniostropokka
@pokkapress.pl
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Medycyna
Krwawe operacje ze skalpelem
tojużreOct laparoskopia też
będzie wkrótce pizeżytkiem.
Przed nami: robotyka medycz
na. a po niejkolejny trend: ma
nipulacja genami, która leczy
bez użycia noża U wuigkznegŁ Dokąd zmierza medycyna?
-pytamy naukowca, prof.dr.
hab.Tomasza Drewę, kierowni
ka Katedry Urołogioraz Kfiraki
Urofogii Ogólnej i Onkologicz
nej Wydziału Lekarskiego Collegkmi Medicum UMK.
Świat zelektryzowała infórmaga, że chiński gene
tyk zmodyfikował zarodki
dziewczynek, urodzonych
na początku listopada. Wy
eliminował z ich DNA gen,
powiązany z HIV. by wy
tworzyć odporność na za
każenie tym wirusem. Czy
przyszłość medycyny to
manipulacja genami?

Bez wątpienia zmierzamy
w tym kierunku,ale problem
polega na tym, że wyłączenie
pojedynczego genu lub od
cinka z łańcucha DNA nieko
niecznie przyniesie zamierzo
ny efekt. Zapisywanie i kopio
wanie DNA jest bowiem pro
cesem ciągłym i wyrzucenie
jednego genu może mieć
wpływ na całość zapisu infor
macji, która zostanie przepro
gramowana.
Manipulowanie genami to
nie tyfco dęcie łańcucha
DNA.

Modyfikacja DNA nastę
puje w naszych komórkach
wraz z ich starzeniem. Docze
piają się do nich różne cząstki
chemiczne, które nie są noś
nikami informacji. Obciążone
nimi komórki inaczej się za
chowują i ekspresja cech, któ
re niosą, też staje się inna. To
proces naturalny, związany
z naszym starzeniem, ale
można go też wykorzystać
do celowego wyciszania dzia
łania niektórych komórek.
Najprościej rzecz ujmując,
można w określone miejsce
dolepić tyle cząsteczek che
micznych, by kopiowanie in
formacji stało się wolniejsze
i utrudniało ekspresję cechy,
powodującej konkretną cho
robę. Nadejdą czasy, że nie
będziemy leczyć i operować,
tylko, manipulując DNA ko
mórek - uzyskiwać pożądany
efekt medyczny..
Klonowanie też idziewinnymkienaiku.Jużniedziefi
się errtbrionów;tyfco zastę
pujejądro komórki jąjową
jącfcempobranymzinnej ko
mórki. Wten sposóbskłonowano niedawno makaki.

Makaki to zwierzęta zbli
żone do człowieka. Otwiera

Prof. Tomasza Drewę (na zdjęciu): Aktualnie prowadzi się prace nad narzędziami robotycznymi. wprowadzanymi do brzucha pacjenta

Małe roboty wjadą
do brzucha
i wyleczą pacjenta
to drogę do klonowania ludzi
i podejrzewam, że takie ek
sperymenty już są, tylko la
boratoria, które się tym zaję
ły, nie publikują swoich osiąg
nięć ze względów etycznych.
Bo niby dlaczego badacze nie
mieliby czynić takich prób,
skoro należymy do podobnie
zbudowanego świata zwie
rząt, a DNA człowieka jest
w 70 proc. tożsame z DNA
najprostszych organizmów.
Otwarte operacje z uży
ciem skalpela to w dużych
ośrodkach medycznych
rzacficość. Wyparła je lapa
roskopia, która w USA trafi
ła do lamusa, zast^iona
robotyką medyczną.

W klinice urologiiCM UMK
otwarte operacjeto przeszłość.
Kiedy pacjent z prostatą wjeż
dża na salę, już wiemy, gdzie

W Polsce nie ma
klimatu dla innowacji
medycznych, bo
naukowcom rzuca się
kłody pod nogi
Tomasz Drewa

ma potencjalne węzły chłonne
z przerzutami, gdzietrzeba
zrobić dojściei wbić trokary.
Laparoskopia to już zupełnie
inna medycyna, a nowa tech
nologia powoduje, że urolodzy
stają się chiruigami jednego
narządu. Jedni są specjalistami
od operaqi prostaty,inni
od pęcherza, a jeszcze inni
od usuwania kamieni z nerek.
Nawet pielęgniarki - instrumentariuszki pracują tylko
w swojej dziedzinie i rzadko się
zdarza, by ta asystująca chi
rurgowi przy otwarciu głowy
szła do wycięcia pęcherza mo
czowego. Mam w kliniceCM *
UMK lekarzy rezydentów, któ
rzy nie widzieliotwartej opera
cji usunięcia pęcherza,bo od3
lat wszystko opartejest na la
paroskopii i na robotyce, więc
czeka ich przeszkolenie
w mniejszych ośrodkach, które
takie zabiegi wykonują.
To niebezpieczne, ba po
wiedzmy, wybucha wojna
lub jest awaria prądu, a zło
dzieje kradną generator.

Szpitale są dobrze zabezpie
czone, ale w ekstremalnej sy
tuacji sięgniemy po latarki
i skończymy operację, bo
na szęzęście w naszym zespole

są doświadczeni lekarze, wyć
wiczeni w otwartych zabie
gach. Laparoskopiato metoda
bezpieczniejsza dla pacjenta,
bo minimalizujenajczęstsze
przyczyny powikłań, czyli
utratę i przetaczanie krwi.
W USA laparoskopia to re
likt Tam dominuje roboty
ka, która w Polsce dopiero
kiełkuje.

Robotyka medyczna nie
rozwija się w takim tempie,
jak to prognozowano, bo je
dyna firma, która produkuje
roboty, nie ma jeszcze dobrej
jakościowo konkurencji. Ak
tualnie prowadzi się prace
nad narzędziami robotyczny
mi, wprowadzanymi
do brzucha pacjenta. To będą
małe robociki, przypominają
ce urządzenia do czyszczenia
basenów, samojezdne kosiar
ki czy odkurzacze. Będą się
same przemieszczać i za po
mocą odpowiednich narzędzi
- operować: wycinać, napra
wiać i zszywać wewnętrzne
narządy.
Jak robot .wjedzie"
do brzucha?

Testuje się różne rozwią
zania. Można go np. wprowa

dzać przez otwory naturalne.
Są już takie ośrodki, gdzie po
biera się pacjentce nerkę
do przeszczepu przez pochwę
i przeszczepia ten organ innej
osobie.
Podczas Kongresu Polskie
go Towarzystwa Urologicz
nego w Katowicach transmitowano operację, którą
wykonywał pan za pomocą
robota da VmcL zainstalo
wanego w Specjalistycz
nym Szpitalu Miejskim
w Toruniu. Co pan opero
wał i jak urządzenie, warte
7 min zł. sfinansowane
przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju,sprawdza
się w codziennej praktyce?

To był pierwszy w Polsce
zabieg robotycznej cystektomii, czyli usunięcia pęcherza
moczowego wraz z węzłami
chłonnymi. Siedziałem
w konsoli i sterowałem ma
netkami. Przy takiej operacji
chirurg mniej się męczy, bo
pracuje w pozycji siedzącej,
nie pochyla głowy i ma trój
wymiarowe widzenie. Pa
cjenci też lepiej taki zabieg
znoszą. Robot da Vinci to
w Polsce rzadkość, bo amery
kańska firma, która go produ
kuje, nie była do tej pory za
interesowana naszym ryn
kiem i dopiero w ubiegłym
roku otworzyła biuro w War
szawie. Ten robot był kupio
ny w ramach grantu i służy
głównie do eksperymental
nych badań, które prowadzi
my w Bydgoszczy i Toruniu.
W codziennej praktyce bywa
gorzej, bo zabiegi z udziałem
da Vinci płatnik, czyli NFZ,
wrzuca do jednego worka
z otwartą operacją i laparo
skopią, więc stosunkowo dro
ga operacja robotyczna gene

ruje straty dla szpitala i nie
jest mile widziana, choć
w efekciesię opłaca, bo niwe
luje powikłania. Najdroższe
są wymienne instrumenty
chirurgiczne do robota, za
programowane tylko na10
zabiegów.
Trzy lata temu zespół nau
kowców pod pana kierow
nictwem rozpoczął badania. związane z regeneracją
układu moczowego. Pracowafiśdem.in. nad wstawką
do odprowadzania moczu,
wyhodowaną z komórek
macierzystych, skracającą
operację. Na jakim etapie
jest ten eksperyment?

W Polsce nie ma klimatu
dla innowacji medycznych,
bo naukowcom, którzy po
dejmują intensywną działal
ność badawczą, rzuca się kło
dy pod nogi. My czekaliśmy
aż 17 miesięcy na przyznanie
kolejnych transz pieniędzy
z NCBiR na eksperyment. To
śmierć dla projektu naukowe
go, zaplanowanego na 5 lat.
W tym czasie odeszło z na
szych zespołów trochę osób,
bo nie da się przeżyć pracując
jako wolontariusz. Aktualnie
pracujemy nad zastąpieniem
tkanek pęcherza moczowego
przez inne komórki macierzy
ste, pobierane z tkanki tłusz
czowej pacjenta. Sprawdza
my też to, czego do tej pory
nikt nie zbadał, a mianowicie,
czy w komórkach tłuszczo
wych pacjenta z zaawanso
wanym rakiem pęcherza nie
ma przypadkiem pojedyn
czych komórek nowotworo
wych. Wykrycie takowych
oznaczałoby przełom w me
dycynie regeneracyjnej, bo
znacznie ograniczyłoby liczbę
potencjalnych dawców.©®
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metoda badania pismaręczne
go. Dziśbada się je komputero
wo. Postęp jest olbrzymi,nie
do wyobrażenia 40 czy 50lat
temu. Dlategoistnieją coraz
większe szanse,by powiedzieć,
że niema zbrodni doskonałej.
Zbrodnia doskonała jest fikqą
literacką, która nie mapokrycia
w rzeczywistości.

Przypominam sobie spra
wę, że pewna kobieta urodziła
dziecko i oskarżyła dziesięciu
partnerów, że to ich potomek.
Każdy płacił na jejkonto pie
niądze. Ale natrafiła na czło
wieka, który był bezpłodny.
Przyniósł zaświadczenie, że
ma martwe plemniki. W takich
przypadkach bardzo szybko
sprawę rozwiązałoby badanie
DNA. DNA sprawiło na pewno
przełom w kryminalistyce.Po
stęp polegał na tym, by rozsze
rzyć zakres identyfikacji indy
widualnej kosztem identyfika
cji grupowej. Bymożnabyło
bezpośrednio, na podstawie
danych śladów, stwierdzić, że
należą do określonej osoby,
a nie do grupy osób. Ztym że
są takie przypadki, które przez
identyfikację grupową prowa
dzą do identyfikacji indywidu
alnej. Wyobraźmy sobiewypa
dek drogowy zeskutkiem
śmiertelnym. Sprawca ucieka.
Ale są ślady opon,lakieru, roz
bite szkło.Później poszukuje
się samochodu,badania poz
walają na zindywidualizowa
nie autai sprawcy wypadku.
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Nie ma zbrodni doskonałej
AnnaGronczewska
a.gronczewska@dziennik.iociz.pl

Rozmowa
Zprot Brunonem Hołystem.
wybitnym polskimkryminolo
giem, specjalistą z kryminaSstykl wieloletnim wykładowcą
na Uniwersytecie Łódzkim
Jest duża różnica między
współczesną kryminafistyką
- a tą sprzed trzydziestu, czter
dziestu lat?

Ogromna! W związku z po
stępem nauk fizycznych, przy
rodniczych, chemicznych udo
skonalona została technika
kryminalistyczna. Archiwum X
nie odniosłoby sukcesów, gdy
by nieDNA. W latach 60.mi
nionego wieku stałosię dowo
dem sądowym.Profil osiągnię
ty z DNA pozwalanam zidenty
fikować sprawców prze
stępstw.
Tojużwlatadi sześćdziesią
tych było znaneDNA?

"Mc Pierwsi jakodowód
uznali je Niemcy. W Polscesta
ło się znane w połowie lat
osiemdziesiątych. Tarecepcja
w Polsce jest zawsze opóźnio
na. Jednak znając laboratoria
kryminalistyczne w Niem
czech, Francji, Anglii, a nawet
FBI w Stanach Zjednoczonych,
bo byłempierwszym Pola
kiem, które je odwiedzał,mogę
powiedzieć, żeaktualne wypo
sażenie CentralnegoLaborato
rium KryminalistycznegoIn
stytutu BadawczegoKomendy
Głównej Policji jest na dobrym
poziomie.
Wtakim razie jak kiedyś badało się ślady zbrodni?

Podstawowym dowodem
były ślady daktyloskopijne, od
bitki linii papilarnych.Ale też
ślady narzędzi. W powsze
chnym użyciu był mikroskop
porównawczy produkowany
przez Niemców.Pozwalał
na porównywanieśladów -do
wodowego iporównawczego.
Ślad dowodowy to był ten, któ
ry został zabezpieczony
na miejscu zdarzenia. A ślad
porównawczy to pochodzący
na przykład od narzędzia zna
lezionego u osobypodejrzewa
nej opopełnienie przestęp
stwa. Trzeba powiedzieć, że
daktyloskopia nie utraciła swe
go znaczenia.Doszła jeszcze
fonoskopia, czyli identyfikacja
człowieka na podstawie głosu
ludzkiego. To też już podko
niec latsiedemdziesiątych.
Rozpoczęły się badania
fonoskopijne i stały siędowo
dem sądowym.Badało sięteż
pismo.Udoskonalona została

JednakwsłyimychArchiwadiXleży dalej wiele nie
rozwiązanych spraw.

Bo milicja,potem policja nie
przyłożyła sięnależycie doich
rozwiązania. Zlekceważono
pewne rzeczy,popełniono Wę
dy w czasie oględzin,nie prze
słuchiwano świadków. Wiele
niewyjaśnionych spraw jest
wynikiem błędów,niechluj
stwa organówścigania, anie
z powodu niedoskonałej tech
niki sprawców.Takich wybit
nych sprawców w historii kry
minalistyki chyba niebyło
za wielu.
Pamięta pan profesor swoją
pierwszą sprawę?

Pojechałem na miejscepo
żaru, gdzie znaleziono zwłoki.
To było gdzieś pod Warszawą.
Wtedy pisałem pracędoktor
ską na UniwersytecieWarszaw
skim okryminalistycznej prob
lematyce pożarów.Gdy już zo
stałem doktorem,to dopiero
zobaczyłem prawdziwe poża
ry, wcześniej ich nie widziałem.
Była taka sprawa,którą
oo uzbojpan pamęof

Uczestniczyłem w przesłu
chaniu Władysława Mazurkie
wicza. Był to zbrodniarz zKra
kowa, który zabił sześćosób,
w tymsiostry deLaveaux. Ma
zurkiewicz handlował dolara
mi, nazywano go eleganckim
zbrodniarzem. Gdyszedłem
na jego proces, kobiety prosiły,
bym wprowadził je na sale są
dowe. Miał duże powodzenie
u kobiet.Będąc za granicą, ro
zmawiałem ze znanymi prze
stępcami.
Toznaczy?

Na przykład wKanadzie ro
zmawiałem z zabójcą pięciu
prostytutek. Miał do nich uraz.
Widać, cośmu nie wyszło... Zo
stał skazany na 30lat więzie
nia, siedział już dziesięć. Cała
cela była obwieszona porno
graficznymi zdjęciami. Zapyta
łem go, czego mu brakuje
w więzieniu.Odpowiedział:
Kobiet! Powiedziałteż, żema
do mnieprośbę, jako do przy
bysza z innegokraju. Stwier
dził, żenie może już jeść bana
nów. A to było w latach siedem
dziesiątych, kiedy w Polsceba
nany były towarem deficyto
wym. Chciałzmiany. Prosił
mnie, bym załatwił, aby dosta
wał sałatkę wieloowocową.

Prof. Hołyst: Miałem15 lat i pomyślałem, że mogę zostać
biskupem katolickim, generałem lub profesorem

Obiecałem, że to zrobię.Towa
rzyszył minaczelnik więzienia
i go o topoprosiłem. W Japonii
spędziłem pół roku. Odwiedzi
łem zakład karnydla kobiet.Za
pytałem japońskie więźniarki,
z jakiego kraju pochodzę. Jedna
z tych Japonek popatrzyła
na mniei powiedziała: z Afryki!

jącą rolę. Niemcy zaś w literatu
rze kryminalistycznejużywają
stwierdzenia majestat przy
padku. Gdyby nie tasprawa
z Warszawy,to morderca
z Gałkówkanie zostałby nigdy
złapany.

A pamięta panprofesor spra
wę „wampira zGalkówka?

Gdy StanisławModzelewski
został zatrzymany, zaczęto ba
dać jego życiorys.Ustalono, że
odbywał służbę wojskową
w Gałkówku i skojarzono te
sprawy... Dotego doszedłten
mundur.

Pamiętam, nawet wystąpi
łem w poświęconymmu filmie.
Śledztwo wprowadzonotam
na mylnetory. Myślano,że
zbrodni dokonujekolejarz.
Zczęgotowynflcafto?
Jedna z kobiet, która przeży
ła napadStanisława Modzelew
skiego, powiedziała,że widziała
mundur. Rzeczywiście był to
człowiek w mundurze. Niebył
jednak kolejarzem,ale żołnie
rzem. Okazało się,że służył
w wojsku w jednostce wojsko
wej wGałkówku. Jednak
w tamtychokolicach munduru
nie kojarzonoz wojskiem, tyl
ko z koleją. Mieszkałotam wie
lu kolejarzy. Aten wojskowy
wpadł po wielu latach w War
szawie. Zabiłstarszą panią, oile
pamiętam, pracowała jako
sprzątaczka uMiry ZimińskiejSygietyńskiej. Modzelewski
utopił tę kobietę w wannie.
Modzelewskiego ztapano do
piero po15 latach,przypad
kiem-

Na podstawie tego skon
struowałem tezę, że przypadek
w śledztwie odgrywa decydu

Na ten tropmusiał wpaść jaloś bystry mSgant?

Jeśfimówimyoseryjpych
mordercach, niemożna zapomniećosprawie Zdzisła
wa Marchwickiego.

Nie chciałbym specjalnie
na ten tematsię wypowiadać.
Podaje się w wątpliwość,czy to
rzeczywiście onbył mordercą.
Zginęła wtedy osoba z rodziny
Edwarda Gierka.Podniesiono
szum. Jeden z braciMarchwi
ckiego był pracownikiem nau
kowym uniwersytetu. I on te
raz twierdzi, że Zdzisław został
niewinnie skazany.
Gdyby było DNA.łatwiej by
było znaleźć mordercę?

Na pewno, ale wtedy DNA
było w polu. W ogólenie było
DNA.

DNA to dziś zbawieniedb
poficflprokiicrtoróMi sądów
a także oskarżonych, bonie
którym może pomócoczyścićsięzzarzutów

A pamięta pan profesor
sprawę napadu nabank
Pod Ortamiprzy uL Jasnej
w Warszawie z1964roku?

Oczywiście! To bardzo cie
kawa sprawa,do tej pory nie
wykryto sprawców.Podejrza
nych było około2 tysięcy osób.
Byli to wysocy mężczyźni. By
łem wśród nich i ja.
Jaktb?
Mieszkałem na ul. Marszał
kowskiej, bliskotego banku.
Ale miałem żelaznealibi.
Skąd pan wiedział że znalazł
sięnatejlsaeosoDpoaegizanydionafpadatakże za
bójstwo dwóch osób?

Mój student, miliqant, zo
baczył mnie na tej liście. Zaraz
z niej mnie skreślił.Powiedzia
łem mu, że w tym czasie, gdy
doszło do napadu, byłem w re
stauracji Cristal z profesorem
Janem Sehnem,dyrektorem
Instytutu EkspertyzSądo
wych.
Dlaczego nie wykryto
sprawców napadawktórym zginęły dwieosoby?

Jeśli prowadzi sięśledztwo
przeciw 2 tysiącom osób, to nic
z tego nie wyniknie.Mówiło
się, że napadu dokonali zwol
nieni pracownicy UB.
Pan profesor urodził się
w Rogowie, między KbluszkamiaSkiemiewicami.

Ojciec był tam kierowni
kiem szkoły w Rogowie.
Wcześniej walczył wLegio
nach. Pochodził z okolic Kra
kowa, amama była spodLwo

wa. Mama była też nauczyciel
ką. Rodzicedostali przydział
pracy w Rogowie.Spędziłem
tam piękne dzieciństwo.
Mieszkaliśmy w budynku
szkoły.
Co sprawiło, żepan profesor
zainteresował się krymino
logią, kryminafistyką?

Miałem 15 lat i zastanawia
łem się, co mogę robić w życiu.
Pomyślałem, że mogę zostać
biskupem katolickim,genera
łem lub profesorem.W każdej
dziedzinie zrobiłbym karierę...
Gdy miałem17 lat,rozpoczą
łem studia na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Łódzkiego.Po
myślałem, że powinienem za
jąć siętaką dziedziną prawa,
która jest niszowa i ma ogólno
światowe znaczenie.Dzięki te
mu zrobiłem karierę.Byłem
profesorem w Japonii,Niem
czech, Kanadzie,USA. Gdy
bym zajął sięprawem karnym,
które w każdym kraju jest in
ne, niezrobiłbym takiej karie
ry. A kryminalistyka jest jedna
na świecie. Nie było kryminali
styki socjalistycznej, kapitali
stycznej. Kryminologia miała
trochę zabarwienie polityczne,
ale niewielkie.I dlatego zdecy
dowałem się na te dziedziny.
Pan profesor wspomniał że
nie spotkał mądrego prze
stępcy. Naprawdę?

Są mądrzy przestępcy, usu
wają ślady, ale my w krymina
listyce zwracamy uwagęnie
tylko naślady widoczne gdym
okiem, a także na mikroślady.
Z reguły przestępcy nie są
w stanieusunąć mikrośladów.
Nie są widoczne gołym okiem,
a my ujawniamy je przy użyciu
aparatury. Chodzi na przykład
0 śladymoczu. Są też dziś
przestępcy w białychkołnie
rzykach czy superinteligentni
hakerzy. Kiedy byłem wSta
nach Zjednoczonych, pewien
pracownik banku odcinał
od kont swoich klientów po5
czy 10 centów.Doszedł
do wielkiej potęgi finansowej.
Gdyby na tym poprzestał,
pewnie by nikt tego nie wy
krył. On jednak tego niezrobił.
1 został wykryty.
Można powiedzieć, żente
ma przestępstw doskona
łych?

Uważam, że nie ma.Tylko
przestępcy korzystają z błę
dów śledczych. Edgar Allan
Poe powiedział, że przestępcy
są twórczymi artystami, a de
tektywi nędznymi krytykami.
Ja chciałbym toodwrócić. By
twórczymi artystami byli poli
cjanci. Wiadomo, że przestęp
cy wyprzedzają policję. Naj
pierw jest przestępstwo, a po
tem śledztwo.
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Rekordowy rok2018

W 2018 roku w naszym kraju
przybyło w sumie prawie 1,6
miliona aut. Do tej pory
największy rezultat, dokładnie
1548702 sztuki, odnotowany
został w 2008 roku.
W minionym roku
zarejestrowano nad Wisłą
521704 nowe samochody
osobowe oraz 66 602 nowe
auta dostawcze. W przypadku
aut osobowych oznacza to
wzrost o 10,5 proc.
Najszybciej rośnie segment
premium. Do tych liczb należy
dodać niemal milion
samochodów używanych
sprowadzonych do Polski.
Zdanych wynika, że
do grudnia łącznie od początku
roku 2018 importowano blisko
935 tys. aut.

Nmśngmdb

Droższy przejazd
autostradą A2

Od drugiego stycznia
na płatnym odcinku autostrady
A2 między Nowym Tomyślem
a Koninem, wzrosły opłaty
dla samochodów ciężarowych.
Dla pojazdów osobowych
i motocykli ceny nie uległy
zmianie. To pierwsza
od czterech lat zmiana
wysokości opłat dla
ciężarówek. Podwyżki
w zależności od kategorii
pojazdu wynoszą od 2 do 5 zł.
Obecnie, kierowcy pojazdów
z kategorii 2. za przejazd
każdym z trzech
50-kilometrowych odcinków
autostrady pomiędzy Nowym
Tomyślem a Koninem zapłacą
31 zł, kategorii3. -47 zł, zaś
kategorii 5.-73 zł.

Czy używanie
zagłuszarek sygnału
GPS/GSM jest legalne?

Standardowym ekwipunkiem
złodziei aut są zagłuszarki sygnału
GPS/GSM. To sprzęt dziękiktó
remu złodzieje mają nadzieję
uniknąć namierzenia kradzionego
właśnie auta. Takie urządzenia
można kupować iposiadać, ale
nie można z nich korzystać.To sy
tuacja analogiczna
do antyradarów. Wedługwytycz
nych Urzędu KomunikacjiElektro
nicznej (UKE), przydzielającego
w naszym kraju częstotliwości,
z wykupionego pasma częstotli
wości legalnie możekorzystać je
dynie jego właścicielbądź grupa,
jak to się dzieje wprzypadku tele
fonii komórkowej.Gdy pojawia
się na nim sygnałkogoś lub cze
goś innego, np.zagłuszarki syg
nału, działanietakie jest nie
zgodne z prawem.
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Zakup auta. Zaliczka to nie zadatek
motofakty.pl
Wszystko o samochodach
Regina Skibińska

Bez względu na to, czy kupu
jemy auto w salonie czy w ko
misie, jeśli wpłacimy zadatek,
to zabezpieczymy się na wy
padek zerwania umowy przez
sprzedawcę. Takiej rolinie
spełni zaliczka.

Zaliczka to część ceny, która
jest uiszczana przed wykona
niem umowy. Jeżeli umowa
dojdzie do skutku, zaliczka zo
staje zaliczona w poczet wyna
grodzenia. W sytuacji, gdy
umowa nie dojdzie do skutku,
strony zwracają sobiewszystko,
co świadczyły. Jeżeli któraś ze
stron nie dotrzyma umowy,
wówczas zaliczka zwracana jest
osobie, która ją wpłaciła i tonie
zależnie od tego, która ze stron
zrezygnuje ze sfinalizowania
umowy kupna-sprzedaży.
Przykładowo: upatrzyliśmy
w komisie samochód w cenie
15 tys. zł. Zawarliśmy umowę
przedwstępną i wpłaciliśmy za
liczkę w kwocie1500 zł.Sprze
dawca jednak sprzedał samo
chód komuś innemu. Jest on
zobowiązany do zwrotu wpła
conej zaliczki.Będzie onmusiał
oddać nam zaliczkę także
wtedy, jeśli to my rozmyślimy
się i nie kupimy tego samo
chodu.
Inaczej niż z zaliczką jest
w przypadku zadatku, któryza
bezpiecza zarówno interes ku
pującego, jak i sprzedającego
na wypadek zerwania umowy.

śśdt

O tym. czy mamy do czynienia z zadatkiem czy zaliczką nie decyduje wpłacona przez kupującego kwota, a zapis w umowie

Art. 394 §1kodeksu cywilnego
stanowi, że w braku odmien
nego zastrzeżenia umownego
albo zwyczaju zadatek dany
przy zawarciu umowy ma to
znaczenie, że w razieniewyko
nania umowy przez jedną ze
stron druga strona może bez
wyznaczenia terminu dodatko
wego od umowy odstąpić
i otrzymany zadatek zachować,
a jeżeli sama go dała,może żą
dać sumydwukrotnie wyższej.
Oznacza to, że jeżeli sprze
dawca rozmyśli się i sprzeda
auto komuś innemu, wów
czas będzie musiał zwrócić

nam dwukrotność wpłaco
nego przez nas zadatku. Z ko
lei jeżeli to my zrezygnujemy
z zakupu samochodu, to
wpłacony przez nas zadatek
przepadnie.
Jak to wygląda w praktyce?
Zawarliśmy umowę przedw
stępną kupna-sprzedaży auta
o wartości 10 tys. zł, wpłacili
śmy zadatek w kwocie 2tys. zł.
Jeśli zrezygnujemy z zakupu,
druga strona umowy zatrzyma
wpłacone przez nas 2 tys. zł,
z kolei jeśli sprzedawca się ro
zmyśli i nie sprzeda nam po
jazdu, będzie musiałnam wpła

Uwaga na haczy ki w umowie
Mariusz Michalak

Popularny slogan reklamowy
-w razie szkody nie stracisz
zniżek - niejest jednak
do końca prawdziwy.

W odróżnieniu od polisy OC
ubezpieczenie autocasco (AC)
jest dobrowolne, a jego zakres
bardziej złożony. Dość pow
szechna jest opinia, że AC to
ubezpieczenie chroniące właś
ciciela samochodu na wypadek
kradzieży auta. Oczywiście jest
to jeden z podstawowych ele
mentów ochrony w ramach
ubezpieczenia pojazdu,chociaż
nie jedyny. UbezpieczenieAC to
również ochrona w przypadku
zaistnienia stłuczki, gdy kie
rowca przeznieuwagę zniszczy
własny samochód, np. „zapar
kuje" nim na przydrożnych ba
rierkach czy słupkach.
Wiele polis autocasco za
wiera „haczyki" zapisane ma
łym drukiem.Okazuje się, żena

prawa szybyczy oponyz dodat
kowego ubezpieczenia, może
zostać uznana za normalną
szkodę.
Jeśli kontynuujemy polisę
u tegosamego ubezpieczyciela,
w którym np. była ubezpie
czona szyba,nie mato wpływu
na utratęzniżek przy polisie au
tocasco. Natomiast jeśli zmie
niamy ubezpieczyciela na inną
firmę, ta szkoda jest raporto

wana do Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego jako
szkoda z autocasco.
Inaczej mówiąc - zmienisz
ubezpieczyciela, zapłacisz wię
cej. Większość klientów korzy
stających z dodatkowego ubez
pieczenia, nie jest tego świa
doma. O tym kiedy utracimy
zniżki, decyduje treść polisy.
Przed jej podpisaniem, warto się
z nią dokładnie zapoznać.

O tym kiedy utracimy zniżki, decyduje treść polisy. Przed jej
podpisaniem należy się z nią dokładnie zapoznać

cić 4 tys. zł, czyli dwukrotność
wpłaconej przez nas kwoty.
Z tego powodu jeżeli
chcemy mieć pewność, że
do transakcji dojdzie i kupimy
upatrzony przez nas samo
chód, powinniśmy zdecydo
wać się na wpisanie w umowę
przedwstępną oraz wpłacenie
zadatku, gdyż wtedy sprze
dawcy nie będzie opłacało się
rezygnować z umowy.
Jeżeli sprzedaż nie docho
dzi do skutku za zgodą obu
stron albo z powodu okolicz
ności, za za które żadna z nich
nie ponosi odpowiedzialności,

wówczas zadatek wraca
do osoby,która go wpłaciła.Je
żeli dojdzie do transakcji, to za
datek, podobnie jak zaliczka,
zostanie wliczony w cenę sa
mochodu.
To treść umowy decyduje
o tym, czy sprzedający i kupu
jący zdecydowali się na wręcze
nie zadatku czy zaliczki. Jeżeli
nie ma postanowień odmien
nych, to uważa się, że kwota
wręczona po zawarciu umowy
nie jest zadatkiem, a zaliczką,
dlatego jeśli chcemy wpłacić
zadatek, to w umowie musi on
być jasno określony.

I»n)gi zwalniające
zostaną zlikwidowane?
Progi zwalniające są często
stosowanym rozwiązaniem
na zmniejszenie prędkości
w miastach. Jednak jeden
z posłów złożył interpelację
do ministra infrastruktury,
w której stwierdził, że mogą
one być niebezpieczne.

- To jest najprostszy sposób
na zmniejszenie prędkości,ale
trzeba go stosować z umiarem
- przekonuje Józef Lassota po
seł PlatformyObywatelskiej.
„Przejazd przez próg z pręd
kością większą niż dopusz
czalna powoduje podbicie kół
samochodu i dyskomfort dla
kierowcy i pasażerów, przez co
skłania do przejeżdżania przez
niego z ograniczoną prędkoś
cią, zazwyczaj20 lub30 km/h"
- wynika z interpelacji.
„Progi zwalniające generują
wibrację ihałas, narażają zdro
wie mieszkańców, kierowców

i bezpieczeństwo pasażerów
karetek pogotowia, w zimie
utrudniają odśnieżanie, a także
niszczą auta (m.in. zawieszenie
pojazdów, przedwczesnezuży
cie amortyzatorów,hamulców,
drążków i wahaczy), a hamu
jące samochody zwiększają stę
żenie szkodliwych pyłów"przekonuje poseł.
Józef Lassota zwraca także
uwagę, żena zachodzieEuropy
zamiast progów zwalniających
coraz częściej stosuje się zwę
żenia dróg,szykany iinnego ro
dzaju rozwiązania, które nie
mają opisywanych wad.„Może
w Polsce takierozwiązania rów
nież zdałyby egzamin" - suge
ruje polityk.
Podkreśla również, że prze
pisy w Polsce umożliwiają
wręcz dowolną interpretację
w kwestii wysokości, szero
kości oraz sposobu budowy
progów zwalniających.

, HB

Zewnętrznym wyróżnikiem Skody Kodiaą Scout są m.in. nakładki na zderzaki relingi dachowe,
obudowy lusterek bocznych i ramki szyb wykończone kontrastowo srebrnym lakierem

Oparcia przednich foteli są ozdobione
napisem Scout

Glos Dziennik Pomorza

motoryzacja

Deska rozdzielcza jest dobrze i przejrzyście
zaprojektowana

czwartek, 24.01.2019

Standardowo w wersji Scout są oferowane obręcze kół ze stopów lekkich w kolorze
antracytowym oraz pakiet przyciemnianych szyb bocznych i tylnych

pasażerów, mają do dyspozycji podłokietnik

Bagażnik Skody Kodiaą jest olbrzymi. Jego
pojemność wynosi 720 litrów

Duży SUV z ambicją na bezdroża

Skoda Kodiaq to fl^gofi^StJVczesldejiiiaiid.Aiito
weszło iraiynekiMKlkoiiirc 2016 roku.
jGlos" testował ten samochód wersji Scout zwysokoprężnym silnikiem o mocy190 KM.
motofakty.pl
Wszystko osamochodach
Wojciech Frełichowski

Skoda Kodiaq została zbudo
wana na płycie podłogowej
MQB, która od kilku lat jest ba
zą konstrukcyjną dla więk
szości modeli koncernu Volk
swagen.

Do testu otrzymaliśmy model
Kodiaą w wersji Scout. To
uterenowiona odmiana tego
samochodu. Jego nadwozie
charakteryzuje się m.in. roz
wiązaniami chroniącymi na
dwozie przyjeździe w terenie,
ale takżezwiększającymi funk
cjonalność auta.Są to m.in. na
kładki na zderzaki, relingi da
chowe, obudowy lusterek
bocznych i ramki szyb bocz
nych wykończone kontrastowo
srebrnym lakierem. Standar
dowo w tej wersji są oferowane
obręcze kół ze stopów lekkich

w kolorze antracytowym oraz prężny silnik 2.0 TDI o mocy
pakiet przyciemnianych szyb 190 KM. Jednostka jest chętna
bocznych i tylnych.
do pracy, a przy tym dobrze
Wzbogacono również ka wyciszona i dość stonowana,
binę. Np. fotele i siedzenia są jeśli chodzi o zużycie paliwa.
pokryte tapicerką wykonaną W naszym teścieśrednie zuży
częściowo z alcantary, pedały cie paliwa wyniosło 7,5 litra.
wyposażono w stalowe na Oczywiście toznacznie więcej,
kładki, a szczególny klimat niż podaje producent, ale pa
wnętrzu nadaje oświetlenie miętajmy, żete pomiarysą wy
Ambiente z funkcją wyboru konywane w warunkach labo
jednego z dziesięciu kolorów. ratoryjnych.
Jest również wysokiej klasy
Głównym atutem modelu
system
multimedialny Kodiaą w wersji Scoutsą zwięk
szone zdolności do jazdy poza
z ośmioma głośnikami.
Skoda Kodiaą występuje utwardzonymi drogach. Auto
także w wersji siedmioosobo jest standardowo wyposażane
wej. Trzeci rząd siedzeń dla w pakiet na bezdroża, tryb
dwóch osób jest składany. Jeśli jazdy offroad oraz napęd
siedzenia są złożone, tworzą na cztery koła.
Sercem napędu 4x4 jest hy
płaską podłogę bagażnika.
A bagażnik Kodiaąa jest prze draulicznie sterowanesprzęgło
pastny. Jego pojemność to aż wielotarczowe z elektroniczną
720 litrów. Zresztą, duża prze regulacją. W normalnych wa
strzeń to cecha charaktery runkach drogowychnapęd jest
styczna kabiny tej Skody. Miej kierowany na przednią oś. Na
sca niebrakuje ani z przodu,ani pęd na oś tylną jest dołączany
z tyłu.
wówczas, kiedy choć jedno
Pod maską testowej Skody z przednich kół zaczyna obra
Kodiaą pracował wysoko cać się zinną prędkością niż po

zostałe. Producent zapewnia,
że dzięki szybkiej regulacji, za
leżnej od stanu jazdy, niemal
nie występują straty przenosze
nia napędu.Podczas hamowa
nia silnikiem lub przy małym
obciążeniu dla oszczędności
zużycia paliwa napęd jest prze
noszony tylko przez przednią
oś.
Podczas jazdy po szosie
Kodiaą Scout zachowuje się
niemal jak limuzyna.Kierowca
może liczyć na nienaganną
współpracę zawieszeniaz ukła
dem kierowniczym. W ostrych
zakrętach wyraźnie było czuć,
że napęd 4x4 kontroluje auto,
nie pozwalając mu na swo
bodne harce. Można też ostro
ruszać z miejsca bez obawy, że
koła będą ślizgaćsię naasfalcie.
Auto sprawdza się również
w mieście, bo kierowca siedzi
wyżej niż w zwykłej osobówce,
ą dziury i krawężnikidla jegodu
żych kółniestanowią problemu.
Z kolei parkowanie ułatwiają
czujniki, a w wersji Scout także
kamery z przodui z tyłu.©®

DANE TECHNICZNE 1 CENY

WYMIARY I MASY
•Długość/szerokość/wysokość: 4706/1882/1676 mm
# Rozstaw osi: 2791 mm # Masa własna: 1677 kg
# Pojemność bagażnika: 7201 * Pojemność zbiornika paliwa:
601

SILNIK 2.0190 KM
# Wysokoprężny, czterocylindrowy * Pojemność:1968 ccm
# Moc maks.: 190 KM przy 3500 obr./min # Maksymalny
moment obrotowy: 400 Nm

OSIĄGI
# Prędkość maks. 210 km/h•Przyspieszenie 0-100 km/h:
8.4 s # Zużycie paliwa w mieście: 6,81/100 km; poza miastem:
5,21/100 km; zużycie średnie: 5,81/100 km # Emisja C02:
152 g/km

CENY
% Podstawowa wersja Skody Kodiaą - Ambition - z bazowym
benzynowym silnikiem 1.5 TS1150 KM i z napędem tylko
na przednią oś, kosztuje 106 250 zł.
Cena Skody Kodiaą 2.0 TD1190 KM w wersji Scout wynosi 167
850 zł.

s
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Drobne

Jak zamieścić ogłoszenie drobne? Telefonicznie 94 347 3516
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

i ZDROWIE
i USŁUGI
i TURYSTYKA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

i BANK KWATER
i ZWIERZĘTA
iROŚLINY. OGRODY

ABAKUS

Nieruchomości

NIEZALEŻNA AGENCJA NIERUCHOMOŚCI (z licencją państwową)

MIESZKAMI A - SPRZEDAM
2-POK. Tychowo 56m ,723-493-634

Nie możesz sprzedać swojego mieszkania?
Zgłoś je do Nas na

TRZYPOKOJOWE okolice centrum
Koszalina sprzedani, tel. 600229715

ZASADACH OTWARTYCH

2

KUPIĘ mieszkanie 2-pok do 40m2
bez pośredników Koszalin,
792669275

ul. Zwycięstwa 143

661-841-555 (obok Związkowca)
www.abakus-nieruchomosci.pl

MIESZKANIE ok. 3 pok. + garaż dla
seniorów w K-lin- kupię, 577-806-169
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
DUŻY pokój 1-os. Ip. 600-599-447 K-lin
klucze w biurze

POKÓJ w domku. Tel. 515-556-834 GK.
DOMY - WYNAJMĘ
DOM wynajem os.UE GAMA
530-736-136.

II piętro loggia 3 pok.

.

rej. Akademickiej 248 000,-

.. : :

M'

DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM
DZIAŁKA bud. pięknie położona na
górce, obok lasu K-lin, 609-665-977
dom z pełnym wyposażeniem

Handlowe

zostaje wszystko

działka 16 ar. Bielice - 790 000,-

MATERIAŁY OPAŁOWE
DREWNO Słupsk, 694-295-410.
KOMINKOWE Opałowe, 792-669-632

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

Motoryzacja

(klucze w biurze) po remoncie

3 pokoje z loggią

rej. Spasowskiego 273 000,-

Finanse biznes

OSOBOWE KUPIĘ
A do Z skup- każde pojazdy,
płacimy nawet za wraki,
oferujemy najwyższe ceny,
536079721
ABASKUS -Auto skup 791035861

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

AUTOKASACJA Świeszyno.
608421479

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.
P02YCZKI" Związkowiec" 699186581
UPADŁOŚĆ konsumencka 943473286.

USZKODZONE. ROZBITE KUPIĘ
AUTO-KUREK kupi każde auto:
osobowe, dostawcze,
ciężarowe, laweta gratis,
690-209-209

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

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

DO restauracji z własnym autem na
stałe i dorywczo, 602-133-125.
GK
FIRMA GEATuchenhagen Polska
w Koszalinie zatrudni pracownika na
stanowisko Mechanik.
Mile widziana: znajomość automatyki,
mechaniki maszyn, elektryki
(uprawnienia SEP do lkV), tel.
695360778, mail:
dariusz.sypka@gea.com
FIRMA GEATuchenhagen Polska
w Koszalinie zatrudni pracownika
na stanowisko operator CNC.
Wymagania: znajomość rysunku
technicznego, umiejętność
posługiwania się narzędziami
pomiarowymi, gotowość do pracy
w trybie zmianowym.
Tel.783880079, adres e-mail:
marcin.piechowski@gea.com.
FIRMA GEA Tuchenhagen Polska
w Koszalinie zatrudni pracownika na
stanowisko ślusarz.
Wymagania: uprawnienia do
kierowania wózkiem widłowym,
gotowość do pracy w trybie
zmianowym.Tel.783880079, adres
e-mail: marcin.piechowski@gea.com

imłodzieżą tel. 733-790-005 chili.
edu.pl
NIEMCY murarze, cieśle, spawacze,
elektrycy i malarze 730 011300
Operator obrabiarek CNC STM
Sp. z 0.0. jest liderem wśród
dostawców linii technologicznych
dla przemysłu rozłewniczego.
Miejscepracy: Złocieniec kontakt
reception @stm-pack.com
teł: 943671471 www.stm-pack.com
OPIEKUNKI do Niemiec tel.

iROLNICZE
i TOWARZYSKIE
ogloszenia.gratka.pl

Usługi
TAPICERSTWO Tanio!!! 531-682-290
AGD RTV FOTO
59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma
NAPRAWA RTV wszystkie typy,
bezpłatny dojazd, anteny,
94/3457461
PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878
BUDOWLANO-REMONTOWE
BALUSTRADY bramy 602 825 699.
CYKLINOWANIE bezpył.
502-302-147

Turystyka
OBOZY 1 KOLONIE
ORGANIZUJESZ kolonie - obóz
sportowy. JastrzębiaGóra
"Hutnik"-tel. 512 092 317,
www.hutnik.net

Rolnicze
MASZYNY ROLNICZE

CYKLINOWANIE bezpył.
511-323-367

1222, C360 przyczeka wywrotka

DACHY-dekarstwo 94/3412184

tel. 692-428-224 OKAZJA!!

KAFELKI, gładzie, 575-417-248.

PŁODY ROLNE

MALOWANIE remonty 500354255
GK

KUPIĘ grykę,peluszkę,łubin,wykę,

dzisiaj 70 ofert!
ZATRUDNIĘ do rozdawania bezpłatnej

REMONTY tel. 794-425-119

NASIONA kukurydzy

gazety Nasze Miasto, 607-140-905.

STANY surowe 94/3412184

ZATRUDNIMY Panie pokojowe

SUCHE zabudowy 94/3412184

730497770 www.ambercare24.pl

od 10.06 do 15.09 2019r.
Apartamentowiec Bobolin k/ dąbek
tel. 603-299-900

USŁUGI glazur., łazienki
696498391
INSTALACYJNE

Zdrowie
GINEKOLOGIA

C.O. hydraul. wod. kan.
515-708-887
GAZOWE -urządzenia, naprawa/
wymiana 606-579-846 GK

515417467 Ginekolog -farmakologia

HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.

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

HYDRAULIK A-Z, 501354264.

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

MASAŻE klasyczne tel. 669-652-507

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

tel.604250237

tel. 601-699-651
ZWIERZĘTA HODOWLANE
SKUP bydła i cieląt 50-027-78-36

Towarzyskie
ADA Słupsk, 513-751-832.
AKTYWNA dojrzała. 507-719-333.
GK
ATRAKCYJNA dojrzała, 661177611.
BASIA Słupsk 797-221-767
JOWITA Koszalin tel. 577-745-071.
KOSZALIN, 531-600-712.

PORZĄDKOWE
SPRZĄTANIE strychów, garaży
piwnic, wywóz starych mebli
oraz gruzu w big bagach,
607-703-135.

WIOLA po 40-tce. K-lin,
691-857-735.
ŻANETA 461,693-771-552 Koszalin

Młyńska 17.

AUTO skup wszystkie 695-640-611
AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych. 59/8119150,
606206077.

FREZERJOKARZfŚLUSARZ
-MECHANIK STM Sp. z 0.0. jest
liderem wśród dostawców linK
technologicznych dla przemysłu
rozłewniczego. Miejsce pracy:
Złocieniec kontakt:
reception @ stm-pack.com tel:
943671471 www.stm-packxom

czwartki 15-20 praca z dziećmi

DLA Firmy poszukujemy: Osób
posiadających wpis na listę
kwalifikowanych POF
z dopuszczeniem do broni. Do grup
interwencyjnych. Umowa o pracę.
Miejsce: Szczecin iokolice,
tel: 667-998-342 (oferta zatrudnienia
tymczasowego PERSONALA wpis do
rejestru agencji zatrudnienia
Nr 13354)

i ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

i MATRYMONIALNE
i RÓŻNE
i KOMUNIKATY

LEKTOR J. angielskiego wtorki-

ZADZWOŃ 94 345-22-75

MIESZKANIA - KUPIĘ
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Ogłoszenia drobne

Glos Dziennik Pomorza

aktualne
z całej Polski

przetargi

ZATRUDNIĘ
Brygadzista STM Sp. z 0.0. jest
liderem wśród dostawców linii
technologicznych dla przemysłu
rozłewniczego. Miejscepracy:
Złocieniec kontakt
reception d) stm-pack.com teł:
943671471 www.stm-pack.com

• mm

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
netyków Dl O zaprasza do składania ofert na
>ściowyni pakiecie zapasów magazynowych
iSBBBBiSSli art. drogeryjnych.

Oferowany do sprzedaży towar można obejrzeć w Koszalinie, ul. Asnyka 6
po uprzednim uzgodnieniu terminu z Syndykiem.
Oferty z proponowaną ceną zakupu należy złożyć
w Biurze Syndyka ul. Zwycięstwa 168, lok. 114,75-611 Koszalin,
w terminie 7 dni od daty niniejszej publikacji.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 503-136-304.
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 94 312 29 51) ogłasza, że dnia
14.02.2019 r. o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie, mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z prawa własności działki gruntu numer
109/2 o powierzchni 1972 m2 oraz znajdującego się na tej działce budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
murowanego, w zabudowie bliźniaczej 1-kondygnacyjnego - parterowego z poddaszem, niepodpiwniczonego
z dachem dwuspadowym, wybudowanego w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej budynku.74,65 m2.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Stanowice numer 86, gmina Brzeżno, obręb ewidencyjnynumer
0067. Dla niemchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW K02B/00017287/9. Suma oszacowania
wynosi 57 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 750,00 zł. Licytant
przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 13.02.2019 r. w kancelarii Komornika
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E, 78-200
Białogard, złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 700 zł w gotówce.
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Trzeba się mocno postarać,
[OSC
by uratować tę miło
na weekend do luksusowego
hotelu, by wnowym otoczeniu
próbować uratowaćswój zwią
zek. Uzbrojeni w podręcznik
„Seks dla opornych" para stara
się poszukać remedium na
nudę w sypialni.
Na scenie widzimy Hannę
Piotrowską i Krzysztofa Kluzika.Spektakl anonsowany jest
jako komedia. Choć humoru,
głównie sytuacyjnego, w tej
adaptacji jest sporo, „Seks dla
opornych" to jednak przedsta
wienie obyczajowe.
Od premiery w lutym ubie
głego roku „Seks dla opornych"
jest jednym z najchętniej oglą
danych przedstawień Nowego
Teatru.
Spektakl zobaczymy w so
botę iniedzielę na małejscenie.
Bilety kosztują 35i 30 zł. ©®

DanielKlusek
danielMjsek@gp24.pl

Słupsk

V

Czy małżeństwuz imponują
cym stażem, ale nieco znudzo
nemu sobą. uda się ponownie
w sobie rozkochać? Przekona
my sięotym w weekend wNowym Teatrze.

„Seks dla opornych" to bijąca
na całym świecie rekordy po
pularności komedia obycza
jowa opowiadająca walkęo sie
bie i związek pary małżeńskiej
z pokaźnym stażem. Po 25la
tach bycia razem Alice i Henry
przeżywają kryzys. Jadą więc

ZAPROSZENIA
Dwie załatane bohaterki- Ilona
i Iwona - będą bawić widzów
w piątek w Gminnym Centrum
Kulturyi Promocji w Kobylnicy.
Dwie stewardessy.Jeden hotel.
Jedna szalona noc. Jednomarze
nie... icoraz więcej przeszkód
na drodze dojego spełnienia!Czy
Iwona iIlona wyrwą się ze szpo
nów demonicznej Kociborskięj
iodlecą za ocean? Co na to Kapi
tan Jacek? A możenic niejest tu
tym, czymsię wydaje? Odpowie
dzi na to pytaniepoznamy już
w piątek, oglądającspektakl
„Wniebowzięte".

KINA
Słupsk
Miszmasz.czyil(o0ełMogeł3,godz.19;
Aquaman, godz.10.15;
Bohemian rhapsody,godz. 13.15;
Bumblebee;godz. 14.20;
Diabkx Wyścig o wszystko, godz.1030.1525,
17.50,20.15,21.15;
Gtegodz. 1650,2030;
Pech to niepach,godz. 12.20;
Undentoft godz. 1030,13.05,15.40,19.15,2050,
2150;
Zabawa, zaba*a,godz.19.40,21.45;

AsterflsiObeBsLTąjemnicamaglanegowyWOT,godz. 10,14.10,1530,16.15,1825,

13,18.25;
Sekretny ŚMattotó* godz.12.05

iffirs

„Seks dla opornych" zobaczymy w weekend w Nowym Teatrze
mówi o życiu widzianymz per
spektywy chłopaka, który,rzu
ciwszy pracę, niedawno rozpo
czął swoją nową drogę życia. Jego
występ tonie tylko żartyz absur
dów codzienności. Początek wie
czoru w niedzielę ogodz.17, wej
ściówki: przedsprzedaż30,25zł.
w dniu wydarzenia 35 zł.(dmk)

Alternatywna Bielizna

Trójmiejski zespół Bielizna zagra
w sobotę ogodz. 20 wMotor
Rock Pubie. Grupa powstała
w połowie lat 80.w Gdańsku. Ze
spół jest zaliczany dokręgu Gdań
skiej Sceny Alternatywnej. Bieli
zna nagrała siedem płyt.Podczas
koncertu usłyszymy hityz całego,

Lębork
Fregata

CJbmelr

Sekretny świat totó* godz. 16;
Undeftk& godz.18,20.15

Elektra
Elektroniczny
wieczór

Fani muzyki elektronicznejw pią
tek o godz.21do Duo Cafebędą
się mogli wybrać na piątą edycję
Escape Reality. Pobawićsię bę
dzie można przy takichgatun
kach, jak:trance, progressive,
classic iEDM. Zagrają: Skybot,dj
i producent zeŚwinoujścia, Ma
rzena iRobert, czyliLightning vs.
Waveband - Warszawski Trance
Duet,Paul Cartwright,dj z Pomo
rza, Matthew Pearz Warszawy
oraz Marcin (Freeq)i Grzegorz
(Gerrard), didżejeze Słupska.
Wejściówki:15 zł. (DMK)

KOMUNIKACJA
Słupsk: PKP TI8000; 2219436;
PKS59 8424256; dyżurny ruchu598437110;
MZK598489306;
Lębork: PKS 59 8621972;
MZK59 8621451;
Bytów; PKS 59 8222238;
Człuchów: PKS59 8342213;
Miastko: PKS598572149.

DYŻURY APTEK
Słupsk
Dom Leków, ul. Tuwima4, teł. 59 842 4957

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

Pogoda dla Pomorza
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Lębork
Gemini, ul. Staromiejska17, teł. 59 8412273

SŁUPSK

r
.
F
m Starogard

zachmurzenie umiarkowane

\J marznąca mgla

Człuchów

o

pogodnie

i

SE 1015 hPa

o Rewal

Miastko
Piastowska, ul. Długa10, teł. 59 8572245

o

Nad Pomorze dociera
mroźne, suche
arktyczne powietrze!
znad wschodniej
Europy. W ciągu dnia
będzie pogodnie \
mroźno. Temperatura:
max do -5:-2°C. Wiatr
Isłaby płd.-wsch. Rano
i przed południem w
miastach możliwy
smog. W nocy po-i
godnie i spory mróz do
-11 °C. Jutro więcej
chmur, bez opadów i
cały dzień mróz do -7:
-5 °C. Wiatr słaby z
płd.-wsch. W weekend
jest szansa na opady
śniegu i lekką odwilż.

"1

Pogoda dla Polski
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^ - przelotne deszcze i burza

ciąglyśnieg

pochmurno

przelotny śnieg z deszczem

marznący deszcz
grubość pokrywy śnieżnej

Ogółnpołskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
wRodzinie. tel.598480111,801120002;

Słupsk:
M4>99KuL Reymonta, tel 598480645;

Straż M^5ka986;598433217;

Urząd Cekiy-587740830;

zamieć śnieżna
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ff ciągły śnieg z deszczem
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Pogotowie Gai

Asterite iObeticsJajemraca magicznego wy
waru, godz.16.15;
Underdog,godz.18;
Zabawa.zabaMia.godz. 20.15

35-letniego okresu działalności
grupy. Bilety:20 zł. (DMK)

POGODA
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MBESUIHA

Ustka

Na kolejny wieczór stand-up bę
dzie sięmożna wybrać w nie
dzielę do klubuDom Ówka. Wy
stąpią tam Tomek Kołecki iWojtek
Pięta. Tomek Kołecki wswoich
występach częstoodnosi się
do bliskichmu tematów takichjak
piłka nożna, kończącasię mło
dość czy marihuana. Wojtek Pięta

1-2

WAŻNE

Dom, który zbudowałJack, godz.18

Humor na stojaka

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

598345309.

Kurck,godz. 15.45;

Apteka z Pasją, ul. Polna 2, tel.732 806600

Krzysztof
Ścibor
- Biuro Calvus^

Człuchów:

Chtopiecz bunty godz.10.05,16.15;
Ralph Demolawinteniede,godz.10.15,12.45,

Reżyserem przedstawienia jest
Albert Osik,aktor doskonale
znany publiczności słupskiego
Nowego Teatru.Początek spekta
klu w piątek ogodz.18, bilety
w cenie 20zł są jeszcze do naby
cia w sekretariacie GCKiP w Ko
bylnicy. (DMK)

Słupsk
Komedia lotnicza

INFORMATOR

Słupsk:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janu
sza Korczaka, ul. Hubalczyków 1, informacja te
lefoniczna 598460100;

Ustka:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul.Mickie
wicza 12 tel. 598146968; Poradnia Zdrowia
P0Z, ul.Kopernika 18,tel.598146011;Pogotowie Ratunkowe -598147009;

Lębork:
Szpitalny Oddział Ratunkowy 59 863 30 00;
Szpital, ul. Węgrzynowicza 13,5986352 02;

Bytów:
Szpital, ul.LęborckaB. tel.598228500; Dział
Pomocy Doraźnej Miastko, tel. 598570900;

Straż Mtejska
616971

Bytów 598222569;

KULTURA
NowyTeatr. ul. Lutosławskiego1, teł. 5984670

00;
Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. JanaPawła 113,
teł. 59 8423839;
Teatr Tęcza, uL Waryńskiego 2, tel.598423935;
Teatr Rondo, ul. Niedziałkowskiego5a, teł. 59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury, uł. Braci Gierymskich1,
teł. 598456441;
Emcek. al. 3 Maja22, teł. 598431130;
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 3, tel.
598405838.

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalia, ul. Armii Krajowej 15, teł.5984281%,601
928600 - całodobowo. Pełna oferta pogrzebo
wa.
Ziełeń teł. (24h/dobę)tełefon502525 005 lub
598411315, uł. Kaszubska3A. Wmdaibaldachim przy grobie;
Hades, ul. Kopernika 15,całodobowo.-tel.59842
9891,601663796. Winda i baldachim przy gro
bie.
Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1,
(całodobowo),teL598428495,604434441.
Winda i baldachim przy grobie.

PORADNICTWO
Biuro Porad Obywatelskich - ul.Niedziałkow
skiego 6, czynne: poniedziałek.-czwartek
wgodz. 10-14;
Bliżej Prawa - bezpłatne porady prawne i oby
watelskie, ul.Jana Pawła II (7 piętro, pok.
718719) czynne: poniedz.-środa godz.8-16,
czwartek godz. 10-18,
Telefon zaufania Tama -598414046, czynny:
poniedziałek - piątek wgodz. 16-20;
Alkoholowy tełefon zaufania Krokus - czynny
17-22,598414605.

TAXI
5984 22 700
W
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607 271717
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Czerwono-czarny dym nad San
Siro, Piątek piłkarzem Milanu
Tomasz Dębek
Twitter:@themback

Piłka nożna
Kończy się saga z transferem
Krzysztofa Piątka do Milanu.
23-letni napastnik w środę
przeszedł w Mediolanie testy
medyczne ipodpisał kontrakt,
który związał go z ekipą
Rossonerich do czerwca2023.

Sprawa transferu napastnika
Genoi we Włoszech i Polsce
była tak obszernie relacjono
wana, że wielu kibiców zaczęło
wypatrywać nad San Siro bia
łego dymu,który miałby wiesz
czyć owocnykoniec negocjaqi.
Z okładki największego sporto
wego dziennika Italii, „La
Gazzetty delio Sport", Piątek
nie schodzi od tygodnia. Krok
dalej poszli dziennikarze
z „Corriere Delio Sport".
Na pierwszej stronie środo
wego wydania znalazł się Pią
tek w koszulce klubu z Medio
lanu. „Papież Polak"- obwiesz
cza tytuł. „Czerwono-czarny
dym. Milanma Piątka,swojego
nowego ministra od zdobywa
nia bramek" - czytamydalej.
Na wieści o podpisaniu kon
traktu przez Polaka kibicecze
kali od rana. W Mediolanie po
jawił się we wtorek po połud
niu, jego testy medycznemiały
rozpocząć się w środę o 9-00,
ostatecznie pod klinikę La
Madonnina dotarłtuż przed11.
Badania trwały ok. 3,5 godziny,
po nich Polak udał się do sie
dziby swojego nowego klubu
i tam złożyłpodpis na umowie.
Kontrakt Piątka będzie obo
wiązywał do końca czerwca
2023 roku.Według „LGdS" pol
ski napastnik ma zarabiać pra
wie dwa miliony euro rocznie.
Na konto Genoi ma wpłynąć35

...

..

Krzysztof Piątek został najdroższym polskim piłkarzem w historii

min euro (płatność nie będzie
rozłożona naraty) plus ewentu
alne bonusynp. zamistrzostwo
czy awans do Ligi Mistrzów.
Z decyzji swojego byłego za
wodnika cieszą się też pod Wa
welem. Cracovia zapewniła so
bie pięć proc. z kolejnego tran
sferu Piątka, w tym przypadku
będzie to1,75 mineuro.
Oficjalna prezentacja Piątka
jako zawodnika Milanu ma się
odbyć wczwartek w godzinach
popołudniowych. Polak w Me
diolanie ma zastąpić Gonzalo
Higuaina, który w środę został
zawodnikiem Chelsea. Miejsce
wThe Blues dla Argentyńczyka
zwolnił z kolei Alvaro Morata,
który wraca dorodzinnego Ma
drytu. Tym razem już nie
na Santiago Bemabeu, ale dory
wala zza miedzy,Atletico.

Zaledwie pół roku temu
Genoa zapłaciła za Piątka
Cracovii 4,5 min euro. Urodzo
nemu w Dzierżoniowie zawod
nikowi wystarczyło21meczów,
by swoją wartość powiększyć
ośmiokrotnie. W tym czasie
zdobył dla klubu 19 bramek,
w tym13 wSerie A. Kolejnetra
fienia, już w nowych barwach,
może dołożyć w sobotę.
O 20.30 Milan zmierzy się
z Napoli, drużyną Piotra Zieliń
skiego i ArkadiuszaMilika.
Tego ostatniego Piątek wy
przedził na liścienajdroższych
piłkarzy whistorii polskiegofut
bolu. W2016 roku klubz Neapo
lu zapłacił za niego Ajaksowi 32
min euro. Ostatnie miejsce
na podium zajmuje Grzegorz
Krychowiak, który z Sevilli
do PSG przeszedł za 27,5 min

euro. Więcej niż 10 min euro
kosztowali też Piotr Zieliński
(Udinese - Napoli,14 min), Woj
ciech Szczęsny (Arsenał- Juventus, 12,2 min) oraz Kamil Glik
(Torino - Monaco,11 min). Dzie
siątkę zamykają Kamil Grosicki
(Rennes -Hull), ŁukaszSkorup
ski (Roma-Bologna, obaj 9mln),
Łukasz Fabiański (Swan-sea WestHam, 8mln)i Jerzy Dudek,
za któregow2001r.Liverpool za
płacił Feyenoordowi7,4 min.
Do czołowej 10 na dniach
może wkrótcetrafić kolejny pol
ski napastnik, który opuści Ge
nuę.Serwis SampdoriaNews in
formuje, że determinacja For
tuny Duesseldorf w sprawie
sprowadzenia DawidaKownac
kiego nie maleje. Niemcy propo
nowali już za2l-latka 6,5,a póź
niej 8 min euro. Obie oferty
Sampdoria odrzuciła,oczekując
aż12 min.Według doniesień, po
twierdzonych teżprzez dzienni
karza UEFA.com i „Super
Expressu" PiotraKożmińskiego,
Fortuna jestgotowa wyłożyćtyle
na stół. Do transakcji ma dojść
jednak latem, akolejne półroku
Kownacki spędzi wBundeslidze
na zasadzie wypożyczenia.
Skuteczności polskim napast
nikom pozazdrościćmożeMario
Balotelli, który w tym sezonie
gola jeszcze nie strzelił,a od pra
wie dwóch miesięcy nie zagrał
nawet meczu wNicei. 36-krotny
reprezentant Włoch rozwiązał
kontrakt i podpisał półroczną
umowę z Olympiąue Marsylia,
gdzie zarobi2,6 min euro.
Barcelona zaskoczyła świat
wypożyczeniem Keyina-Prince^
Boatenga z Sassuolo. Na Camp
Nou szykują już kolejny szoku
jący transfer. 21-letniFrenkie de
Jong z Ajaksu ma kosztować
Blaugranę 90min euro.„Dzięki
za zainteresowanie, ale Frenkie
idzie doBarcy" -poinformował
(według„El MundoDeportivo")
przedstawicieli PSG i Manche
steru Cityagent Holendra. ©0

Serena Williams nie wygra po raz ósmy Australian Open

Zmarnowane szanse
Williams i Kubota

Tenis

Hubert Zdankiewicz
redakcja@polskapress.pl

Serena Williams nie wygra
po raz ósmy Australian Open.
Amerykanka przegrała w 1/4
finału 4^.6:4v 5:7 z Czeszką
Karoliną Pliskovą. Z turniejem
w Melbourne pożegnał się
również Łukasz KuboŁ

Młodsza z sióstr Williams ma
czego żałować,bo do tej poryra
dziła sobiew Melbourne bardzo
dobrze. Wmeczach ni HIrundy,
z Kanadyjką EugenieBouchard
i Ukrainką Dajaną Jastremską
straciła łączniesiedem gemów.
W 1/8 finału straciła seta
z Rumunką Simoną Halep, ale
liderkę rankingu WTA również
pokonała. -Kapitalnyjest ten jej
powrót po ciąży. Urodzić dzie
cko iwrócić ztaką formą -to nie
słychane - chwalił nanaszych ła
mach Amerykankę dwukrotny
mistrz Australian Open Boris
Becker, obecnie ekspert trans
mitującego turniejEurosportu.
Mecz zKaroliną Pliskovą Wil
liams zaczęła za to źle.Czeszka
postawiła jej trudne warunki,bo
od pierwszej piłki zaatakowała.
Przyniosło to efekt w postaci
wygrania seta.
Później wszystko toczyło się
już jednak po myśli Amery
kanki, która wygrała drugiego,
a w trzecim prowadziła5:1. Wy-

Nowy katałońskiksiążę przykładem transferowego szaleństwa
PSkanoata
MichałSłaba
(©Skibowy

Keyin-PrinceBoater^wBareelonie totyko kolejnyrozdział
opowieści pt..Skądoni siętam
znaleźli".Nie tylko JBIat^rana"
błądziła.Robifi torównież w Madryde.Uverpooiu czy Manche
sterze.

- Nie wiem, dlaczego wszyscy
dziennikarze się śmieją.Lionel
Messi udowodnił przezostatnie
dziesięć lat, że jest najlepszy,
i kropka - powiedział z uśmie
chem na ustach Kevin-Prince

Boateng, ostentacyjnie wyłącza
jąc mikrofon. Tak wyglądała
pierwsza konferencja prasowa
z udziałem Boatenga, którego
niespodziewanie wypożyczyła
FC Barcelona. Śmie<±y były
z prostego powodu, kilka lat
temuPrincewstawiłdointernetu
zdjęcieCristianoRonaldo, podpi
sując je: najlepszy whistorii. Te
raz ma pół roku, by pomóc
„Blaugranie", a w szczególności
Messiemu.
Reprezentant Ghany tylepił,
imprezował, bawił się z całym
wianuszkiem dziewczyn, że za
pomniał wykorzystać w pełni
swój talent. Ostatnio poszedł

w zapomnienie: Las Palmas,
Sassuolo. Wypożyczenie go z12.
drużyny Serie Ato największa za
gadka zimowego okienka tran
sferowego.
Najwięksi
oponenci
Katalończyków również potrafili
zaskoczyć. W styczniu 2009 r.
Real Madryt wypożyczyłz West
Hamu UnitedJuliana Fauberta,
pomocnika uzależnionegood pa
pierosów, który w Madrycie zo
stał zapamiętany z faktu, że...
przysnął naławce rezerwowych
podczas meczu z Villarrealem.
Cztery lata wcześniej „Królew
scy" również postąpilinierozsądnie, boClaude'a Makelele zastą

pili Thomasem Gravesenem. Jak
pokazał czas, był tosubstytut nie
udany. -Raczej był to typ czło
wieka, którego chciałeśunikać wspominał Gravesena James
Mcfaden, kolega z czasów gry
w Evertonie. W 2004 r.
madrytczycy
sprowadzili
z Newcastle United Jonathana
Woodgate'a. Anglik przez trzy
lata zagrał tylko dziewięć spot
kań, większość czasu w Hiszpa
nii spędził w gabinetach lekar
skich. Jegodebiut wLaliga ogło
szono najgorszym w historiifut
bolu - golsamobójczyiczerwona
kartka w meczu z Bilbao. Nie
tylko na Półwyspie Iberyjskim

dawało się,że jest po meczu, ale
Pliskova niezamierzała siępod
dawać. Zaczęła niesamowitą po
goń i po 2 godzinach i10 minu
tach to ona cieszyła się ze zwy
cięstwa 6:4,4:6,7:5.
- Zrobiłam wszystko,co mo
głam przy tych piłkach meczo
wych, nie miałam hebla (slan
gowe określenie paraliżującego
stresu wtenisie - red.).Po prostu
ona grała wtedy swójnajlepszy
tenis - powiedziała po ostatniej
piłce Williams,która przegrywa
jąc, pozbawiła się również
szansy na zrewanżowanie się
Naomi Osace, za porażkę
w ubiegłorocznym finale US
Open. Japonka (która w pierw
szej rundzie wyeliminowała
Magdę Linette) pokonała 6:4,6:1
Ukrainkę Elinę Switolinę.
Szansy na awans do półfi
nału debla nie wykorzystali
w środęŁukasz Kuboti Horacio
Zeballos. W drugim secie me
czu, z Amerykanami Ryanem
Harrisonem i Samem Querreyem, Polak i Argentyńczyk pro
wadzili z przełamaniem 4:3.
W trzecim, prowadząc 4:3, mieli
break pointa. Nie wykorzystali
jednak tych szans i przegrali
ostatecznie 6:3,6:7(5),4:6.
W półfinale rywalami Harrisona i Quereya będą Francuzi
Pierre-Hugues Herberti Nicolas
Mahut, którzy pokonali inną
amerykańską parę, Boba i Mike'aBryanów. ©®

LOTTO
Środa.23.01

kluby działały wsposób niezro MULT1MULTI - GODZ.14.00
zumiały. Na Wyspach Brytyj 5.14,19.22.26.32,34,40,42,44,
skich również potrafią dziaćsię 49,52,53,58,59,67,70,74,75.
cuda. Szkoleniowiec Liverpoolu 78 plus22
Juergen Klopptrafił wdziesiątkę KASKADA
z pozyskaniem MoSalahaczy 1.2.4.6.7.11.14.17.19.21.22.23
Andy'ego Robertsona, ale jego Wtorek, 22.01
pierwszym ruchemwIiverpoolu MULTI MULTI - GODZ.21.40
było wypożyczenie z zaplecza 1,5,8,9.14.15.17,20.32,40,43.
Premier League Stevena 50.53,54,63,64,65,73,74,80
Coulkera, bardzo przeciętnego plusl
stopera, któryna Anfield się nie KASKADA
sprawdził. Nawet sir Alex 1.2.4.5.7.10.13.18.20.21.22.24
Ferguson błądził. Legendarny EKSTRA PENSJA13,19.24.25.29+3
menedżer Manchesteru United MINI LOTTO5.18,36,38,42
wydał zaBebe siedemmilionów LOTT01,10,14, 36,38,44
funtów,chociaż nigdy niewidział LOTTO PLUS13.21.31.33.38.49
go wakcji.©®
(STEN)
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Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 24.01.2019

Piłka nożna jest moją pasją, której
oddaję się 24 godziny na dobę
PHka nożna

Są to dobrzy zawodnicy.
Uważam, że będą wzmocnie
niem naszego zespołu.

Rozmowa z Adrianem
Stawskim, szkoleniowcem
pierwszoligowej Bytovii By
tów.

Na ostatnich treningach
na testach pojawiło się kil
ku zagranicznych piłkarzy
w różnym wieku. Skąd oni
pochodzą i jakie mają szan
se na pozostanie
w bytowskim zespole?

Z tego. co wiem. to pando
konał już analizy gry swo
ich podopiecznych w dwu
dziestu jeden meczach sezonu2018/2019. Jak
przedstawia się bilans zy
sków i strat oraz czy saty
sfakcjonuje pana dziesiąta
lokata w tabeli Fortuny I li
gi?

Ten okres grania możemy
podzielić na dwie części.
Pierwsza była bardzo dobra
w naszym wykonaniu, druga
nieco słabsza ze względu
na dużą liczbę remisów. Wie
le tych zremisowanych me
czów powinniśmy wygrać.
Jeśli chodzi o miejsce w tabe
li, to uważam że mimo tych
wszystkich problemów po
winniśmy być nieco wyżej.
W przerwie zimowe) prze
bywał pan na stażu szkole
niowym na Cyprze.Co to
panu dało,jakie są wraże
nia ico nowego z rzemiosła
piłkarskiego udasię wpro
wadzić do BytoviT?

Przede wszystkim poje
chałem tam ze względu na to,
że zespoły z Cypru grają każ
dego roku w fazie grupowej
Ligi Europy, mając często bu
dżety podobne jak na przy
kład Zagłębie Sosnowiec.
Sam mikrocykl treningowy
wygląda podobnie jak w Pol
sce, a szczegóły tkwią w do
borze zawodników. Lubię
podpatrywać innych, a szcze
gólnie zagranicznych trene
rów, bo od każdego z nich
można się czegoś nauczyć
i przenieść coś nowego
na bytowski grunt futbolowy.

Są to zawodnicy z Ukrainy
i Bułgarii. Kto z nich zostanie,
to się okaże. Podkreślam tyl
ko, że każdy zagraniczny pił
karz zostanie, ale tylko
pod warunkiem, że będzie
dużo lepszy od Polaków.

*

' >: *

Trener Adrian Stawski zawsze mocno przeżywa występy swoich podopiecznych z Bytovii w
rozgrywkach Fortuny I ligi. Bytowski trener jest niezwykle ambitny. Jego życie to fubol
Od14 stycznia w Bytowie
rozpoczął się okres przygo
towawczy do meczów wio
sennych. Jak wypadły badania kontrolne ijak prze
biegają zajęcia, gdziei ile
trenujecie?

Wyniki tegorocznych ba
dań wydolnościowych są mi
potrzebne po to, aby opty
malnie przygotować zespół
do rozgrywek. Trenujemy
dwa razy dziennie na naszych
obiektach.

Do tej pory Bytoviaroze
grała dwa sparingi z różny
mi rywalami,bo z przedsta
wicielem ekstraklasy ire
prezentantem trzeciej ligi.
Jakie wnioski są po tych
potyczkach kontrolnych?

W tych sparingach zagrało
wielu testowanych zawodni
ków. Myślę, że na ocenę pił
karzy na poszczególnych po
zycjach przyjdzie jeszcze

czas. Drużyna jest na etapie
docierania i wyniki nie są
sprawą najważniejszą.
Na pewno próbował pan
wielu ustawień wgrach
kontrolnych.Jakie będą
rozwiązania taktyczne
związane z młodzieżowca
miina jakich graczy młode
go pokolenia pannajpew
niej będzie stawiał wdalszej fazie rywalizacji sezo
nu 2018/2019?

Dopóki nie mam skomple
towanej kadry, to nie szukam
wielu ustawień taktycznych.
Sprawa młodzieżowców zo
stanie rozwiązana pod ko
niec przygotowań. Na pewno
będę stawiał na dobrych pił
karzy.

Tej zimy doszło do kilku
zmian kadrowych
w bytowskiej drużynie. Kto
ubył i dlaczego?

Odszedł pomocnik Kacper
Chodyna, gdyż jego gra mnie
nie przekonała. Straciliśmy
też dwóch innych graczy z li
nii pomocy. Michał
Jakóbowski chciał kontynuo
wać karierę bliżej domu i zasi
lił poznańską Wartę. Nasz
najlepszy snajper, młodzieżo
wiec Juliusz Letniowski wy
korzystał szansę i przeniósł
się do ekstraklasowego Lecha
Poznań, siedmiokrotnego mi
strza Polski, którego trenerem
jest były selekcjoner kadry
narodowej Adam Nawałka.
W ekipie pierwszoligowej
bytowskiego zespołu poja
wili się nowi zawodnicy.Są
to Fabian Hiszpański i To
masz Swędrowski. Czy ci
piłkarze są w stanie godnie
zastąpić wyróżniających
się pomocników
Letniowskiego i
Jakóbowskiego?

Którzy z młodych piłkarzy
rodem z Bytowa mają naj
większe szanse na poważ
ne zaistnienie w pierwszoligowym futbolu izdobycie
miejsc w podstawowej je
denastce?

Nie chcę nikomu zamykać
drogi na początku przygoto
wań. Młodzi bytowianie mu
szą wykazać się wysokimi
umiejętnościami, zdobyć wy
soką formę, by przebić się
do szerokiej kadry,a później
do wyjściowego składu.
Kto w pana drużynie obec
nie jest największympracusiem?

Wszyscy gracze bardzo
ciężko pracują na treningach.
Rywalizacja odbywa się
na sportowych zasadach.
Każdy dąży do udowodnienia
swojej przydatności do wio
sennych występów w lidze.
Jakie elementy należy
głównie poprawić w grze
pana podopiecznych?

Przede wszystkim grę
w formacji defensywnej.

Jaki według Adriana
Stawskiego będzie naj

Brązowy medal Łukasza Ruszczyńskiego w Pucharze Polski
Boks

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

Łukasz Ruszczyński(urodzony
15.08.1984 r.) jest wychowan
kiem słupskich Czarnych.
W 2003 roku zdobył brązowy
medal podczas młodzieżo
wych mistrzostwPolski (kat. 64
kg) wTychach.Rokpóźniej wy
walczył tytuł młodzieżowego
wicemistrza kraju(waga 64kg)
w Szczecinie. W 2005 roku za
kończył przygodę z boksem,ale
wciąż był aktywny sportowo,
bo zajmował się szkoleniem
młodych adeptów boksu

w Słupsku i pasjonował siębie
ganiem (zaliczył kilkanaście
maratonów) w różnych impre
zach nie tylko w naszym regio
nie.
Pod koniec 2018 roku wznowił
niespodziewanie treningi pięś
ciarskie i zaczął przygotowy
wać siędo rywalizacjiw Pucha
rze Polski seniorów w Człopie.
Powrót na ring zakończył się
sukcesem niespełna 35-letniego słupszczanina. Podczas
pucharowych zmagań w bok
sie olimpijskim Ruszczyński
wystąpił w wadze do 81 kg,
w którejstartowało siedmiu za
wodników. Słupski pięściarz*

reprezentujący barwy klubu
Energa Czarni, w pojedynku
ćwierćfinałowym pokonał 2:1
Pawła Martyniuka z Palestty
Warszawa. W następnej,bo już
w potyczce półfinałowej gorzej
powiodło sięsłupszczaninowi,
bo nie dał rady zawodnikowi
gdańskiego Sako, a był nim
Yitalii Burłak. Przegrał na
punkty 0:3. Tegoroczny brą
zowy medalista jest od 2005
roku zawodowym żołnierzem
w węźle teleinformatycznym
w Słupsku.Ruszczyński ma za
miar jeszcze sprawdzićsię bok
sersko w dwóch, a nawet w
trzech zawodach w 2019 r. ©®

większy atut bytowskiej
drużyny?

Zespołowość.

Na jak długo związany jest
pan umową z Bytową?

Do końca czerwca 2019 r.

Jaki jest cel pana zespołu
na zakończenie rozgrywek
w czerwcu?

Utrzymanie się na zaple
czu ekstraklasy ńa przyszły
sezon.

Do sztabu szkoleniowego
dołączył Ryszard
Mądzełewski. który został
pana asystentem. Jak ukła
da się panu współpraca
z tym trenerem, któryjako
piłkarz był uważany za iko
nę bytowskiego klubu?

Z Ryśkiem znamy się
od bardzo dawna i rozumie
my się bez słów. Zadowolony
jestem, że dołączył do moje
go sztabu.
Kto jeszczepomaga panu
w pracy szkoleniowej?

Krzysztof Bąk, który pia
stuje funkcję kapitana oraz
Michał Chamera.
Jacy piłkarze są jeszcze
na liście życzeń Adriana
Stawskiego?

Na dniach dołączy do nas
Mikołaj Kwietniewski i Łu
kasz Moneta z Legii Warsza
wa. "
Z kim jeszczebędziecie
grali mecze kontrolne?

Z Chojniczanką Chojnice,
Olimpią Grudziądz i
Mieszkiem Gniezno. Te
gry odbędą się na stadio
nie w Stężycy. Ponadto
mamy w planie trzy spa
ringi, które chcemy roze
grać na obozie w Turcji.

ROZMAWIAŁ KRZYSZTOF NIEKRASZ

m
Brydż

Dziś czwarty turniej

Słupskie Towarzystwo Brydżowe
jest organizatoremrywalizacji
o puchary wójta gminy Kobylnica.
Dziś (24.01) ogodz.16.30 spot
kają się brydżyści, by rozegrać
czwarty turniej. Zawody będą
w sali Młodzieżowego Domu Kul
tury przy ul.Szarych Szeregów
w Słupsku. (FEN)
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Łukasz Ruszczyński nie zapomniał jak trzeba wałczyć o medal

koszykówka
Od jutra już granie

Przypominamy, że 25.01(od
godz.16), 26.01(od 11.45) i27.01
(od10.15) w słupskiej Gryfii bę
dzie koszykarski turniej ćwierćfi
nałowy MP U -20. Gospodarz to
Energa Laminopol Słupsk, (FEN)

