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Tajemnice tajemniczej
liczby pi zdradza dr
Stanisław Kowalczyk
z Instytutu Fizyki AP
STRONA2

JanCzechowiczkończy
szefowaniewSłupskiej
IzbiePrzemysłowo-Handlowej

Czwartek 14 marca 2019

STRONA 3

Urząd Pracy zbadał zawodową aktywność kobiet

Kobiety wolą dom,
Są większością
w urzędzie pracy

m

Szymon Zięba

Kłótnie ws.brexitu.które mogą
się skończyć odwołaniem
rozwodu zUnią Europejską:I STRONA 7

Rowery transportowe w Słupsku?
Przetarg na nie zostaniepowtórzony smonas

Stupsk/Pomorze

y
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Urzędy pracy na Pomoizurejestrują
więcej kobiet niżmężczyzn. Panie
stanowią 62 proc. wszystkichosób
bez zatrudnienia. W regionie ta war
tość jest nieco niższa,ale itak panie to
większość. Zdaniem ekspertów nie
bezznaczenia są tu benefity iprogra
my takie jak 500+.

Wojewódzki Urząd Pracy przeprowa
dził badania aktywności zawodowej
mieszkanek Pomorza po urodzeniu
dziecka oraz pań po 50. roku życia.
Na podstawie ankiet zdiagnozowano
bariery w podjęciu pracy. Eksperci
wskazują na efekt programu Rodzina
500+, brak możliwości dojazdu
do miejsca zatrudnienia i łatwo do
stępnych publicznych przedszkoli
oraz żłobków.Nie bez znaczenia są też
postawy pracodawców, którzy pań
zwyczajnie nie chcą zatrudniać.
Tymczasem liczba zawodowo
czynnych kobiet w Pomorskiem took.
pół miliona, z czego 446 tys. pracuje.
Kobiety są mniej aktywne zawodowo

Programy socjalne zdaniem WUP w Gdańsku mają ułatwiać kobietom
decyzję o pozostaniu w domu z dziećmi. Nie jest to jednak jedyny powód

niż mężczyźni. W urzędach pracy sta
nowią 30tys. osób.Na koniecpoprzed
niego roku PUP w Słupsku zarejestro
wanych było 3658osób. W tej liczbie
mieści się aż 2090 pań. Więcej kobiet
niż mężczyzn bez pracy jest w powie
cie. Co więcej, udział kobiet w ogólnej
liczbie zarejestrowanych w naszym
PUP zwiększa się, kiedy *w skali woje
wództwa tawartość maleje. W powie
cie na koniec2017 roku paniestanowiły
57 proc. bezrobotnych, arokpóźniej już
58,7%. Również wSłupsku te wartości
poszły w górę. - Owszem, otrzymu

jemy jednostkowe sygnały od przed
siębiorców, mówiące, żepanie niechcą
podejmować zatrudnienia- przyznaje
Paweł Kądziela, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy wSłupsku. -Nie bez zna
czenia jest tu dodatkoweźródło, jakim
jest 500+.Trzeba powiedzieć,że sytuaqa materialna kobiet i ich rodzin po
lepszyła się,aleiofertypracy niesą do
brze płatne.Czy jest praca dla kobiet?
Oczywiście. Nie dyskryminując ni
kogo, więcej jest jej dla mężczyzn.©®
STRONA 3

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie posiada do wynajęcia gabinety lekarskie
w Przychodni w Słupsku przy Al. 3-go Maja 96
Osoby i firmy zainteresowane wynajmem proszone są o kontakt telefoniczny 660 50 99 31

02

Druga strona

Pogoda w regionie
Dzisiaj

Barometr
994.9 hPa
Wiatr
22 km/h
Uwaga
przelotne opady

8°C
4°C
7°C

4°c

Uwaga: opady deszczu
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PRAWDZIWA
WIOSNA
NADCHODZI
komentarz

H |aszczęscienietapoli|V Ityczna,a prawdziwaka-

I

\ |^(^ai^waiP0g0dowa.
I \|Jeszcze tylko kilka dni
Ukiepskiej pogody i w nie
dzielę prawdziwa wiosenna
temperatura
ze słońcem. Nareszcie.
Ale i wokółtej Wiosny poli
tycznej, założonejprzez Roberta
Biedronia, byłegoprezydenta
Słupska, i MarcinaAnaszewicza,
wciąż jeszczeaktualnego dyrek
tora strategicznegosłupskiego
ratusza, robi sięgorąco. Mowa
o finansach tej partii
Już nasamym początku
Wiosny pytany pizez jednego

21JS

Piszą listy
w sprawie waloryzacji

W ciągu miesiąca do emerytów
i rencistów trafi blisko8,5
min listów zZUS. Znajdą się
w nich informacjeo wysokości
waloryzacji.
Każdego roku w marcu Zakład
Ubezpieczeń Społecznych prze
prowadza waloryzację emerytur
irent.
Wszyscy objęci waloryzacją
otrzymają list z ZUS z informacją
o nowej wysokościświadczenia.
Tegoroczna waloryzacja będzie
kwotowo-procentowa. Jej pro
centowy wskaźnik wynosi
W tym roku jednak świadcze
nia wyższe niż minimalnegwa
rantowane przez państwo
wzrosną nie mniejniż o70 zł.
Najniższa emerytura, renta z po
wodu całkowitej niezdolności
do pracy, renta socjalnai ro
dzinna wzrosły do1100 zł, a renta
z powodu częściowejniezdol
ności do pracy-do 825 zł. Walo
ryzacją objęte są świadczenia
wypłacane przed1marca.

(MAZ)

17°C

5°c

m

Grzegorz Hiłarecki

102,86.

4°c

Dzisiaj

z dziennikarzyBiedroń powie
dział, żepartia finansowana jest
z fundacji.A wtym samymdniu
Anaszewicz innemudziennika
rzowi, żez datków.Kłopot
w tym,że jak prawdę powie
dział Biedroń, topartia jest
finansowana nielegalnie.
Wczoraj posełRobert
Winnicki zRuchu Narodowego
zapowiedział, żezłoży zawiado
mienie doprokuratury, bo uwa
ża, żeugrupowanie Roberta
Biedronia sfinansowałokon
wencję partii Wiosna przez In
stytut Myśli Demokratycznej.
Tcik, teninstytut, na którego
stronie głównymzdjęciem jest
obrazek spodsłupskiego ratu
sza, z widokiemBiedronia
i Anaszewicza.Panowie założyli
ten instytut, gdypowinni zaj
mować się miastem. Gdy jesz
cze nikt innynie wiedział,że już
myślą o partii.
Pewnie nie takiegopocząt
ku Wiosny z pytaniami o finan
se sięspodziewali. Gekawe,
czyje ujawnią.Na razie się
przed tym bronią, jak mogą,
jakby mieli coś do ukrycia. ©®

Stupsk

Ruszają konsultacje
zadania ze SBP 2019

V

Ratusz zaprasza douczestnictwa
w konsultacjach społecznychdo
tyczących zadania zeSłupskiego
Budżetu Partycypacyjnego2019
pn. „Zespółrekreacyjny u zbiegu
ulic Gdyńskiej,Parkowej, Awstrica
i Pogodnej wSłupsku".
Konsultacje potrwają od 25marca
do16 kwietnia. W ich ramachza
planowano:
a) spotkaniekonsultacyjne, które
odbędzie się9 kwietnia ogodz.17
w Szkole Podstawowejnr 5przy
ul. Hubalczyków7;
b) dwa dyżurykonsultacyjne:
1i2 kwietnia w siedzibie Zarządu
Infrastruktury Miejskiej przy
ul. Przemysłowej73 (pok.11);
c) możliwość zgłaszania uwag
osobiście lub papierowo(za po
mocą formularza uwag) na adres
Zarządu Zarządu Infrastruktury
Miejskiej przy ul.Przemysłowej 73
lub elektroniczniena adres
zim@zimslupsk.com (w tytule
mejla trzeba wpisać „Zespół re
kreacyjny uzbiegu ulic Gdyńskiej,
Parkowej, Awstrica iPogodnej
wSłupsku")dol6 kwietnia,(MARA)

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek,14.03.2019

Tajemnicza liczba pi
bez tajemnic
Rozmowa
14 marca obchodzony jest ja
ko Międzynarodowy Dzień
Liczby Pi.Co to za liczba iskąd
się wzięła? Odpowiada dr Sta
nisław Kowalczyk, dyrektor
Instytutu Fizyki AkademiiPo
morskiej w Słupsku.
Czym że jest ta liczba pi,
skoro aż zasłużyła na swój
dzień?

To, że liczba pi ma swój
dzień, to zasługa mediów, że
ją wykreowały. Natomiast
faktycznie liczba pi zasługuje
na to, ale są też inne ważne
liczby, mniej znane, które też
by na to zasługiwały.Liczba
pi to pierwsza stała matema
tyczna, którą wprowadzili
Grecy, a dokładnie
Archimedes 2500 lat temu.
Ma bardzo prostą definicję. Pi
jest to stosunek obwodu
okręgu do jego średnicy.
A dlaczego jest tak znana?

Przede wszystkim liczy się
jej uniwersalność. Nie wiem
czy czytelnicy zdają sobie
sprawę, ale liczba pi pojawia

taka liczba jak pierwiastek
z dwóch, która nie jest wy
mierna i był to dla nich szok.
0 liczbie pi nie wiedzieli nic
1 było to właśnie jedno z py
tań, jakie zostawili starożytni
Grecy potomnym, jaki cha
rakter ma liczba pi. Odpo
a
wiedź na to pytanie zajęłą po
nad 2000 lat, bo dopiero
na początku XIX wieku fran
cuski matematyk Ewaryst
Dr Stanisław Kowalczyk,
Galois udowodnił, że liczba pi
dyrektor Instytutu
nie jest liczbą algebraiczną.
Matematyki AP w Słupsku
Wiąże się to z dość ciekawą
historią, bo podobno Galois
się właściwie w każdej dzie
dzinie nauki. Nie tylko w geo pisał tą teorię na dzień
przed swoją śmiercią w poje
metrii, ale na przykład w ra
dynku z wybornym fechmichunku prawdopodobień
stwa, w teorii liczb, w fizyce,
strzem. Galois przeczuwał, że
zginie i wcześniej sporządził
w ekonomii. Tak naprawdę
notatki, z których można było
nikt nie potrafi powiedzieć,
udowodnić, że liczba pi jest
co jest tak uniwersalnego
liczbą przestępną.
w tej licznie, że ma tak
szertokie'zastosowanie.
Czy liczba pi została wyli
czona?

Nie, nikt tej liczby nie wy
liczy. To był właśnie problem.
Dla Greków istniały tylko licz
by wymierne. Na przykład
Pitagoras odkrył, że istnieje

Załóż kolorowe skarpetki
i powitaj radośnie wiosnę
z zespołem Downa
Siupsk

Impreza trwaćbędzie w godzi
ArmaCzerny-Marecka
V' nach od10 do13 naskrzyżowa
anna.mareckd@polskapress.pl
niu ulic WojskaPolskiego i Sta
rzyńskiego w Słupsku. Człon
Stowarzyszenie naRzecz
kowie Stowarzyszenia naRzecz
Osób Niepełnosprawnych
Osób
Niepełnosprawnych
„Wiatraczek" zaprasza
„Wiatraczek" będą wręczać
wszystkich na słodki poczęulotki z informacją o chorobie
stunek z okazji Pierwszego
zespół Downai częstowaćgości
Dnia Wiosny oraz Światowego ciastem, kawą lub herbatą. Dla
Dnia Zespołu Downa -21mar
najmłodszych będziemalowa
ca (czwartek).
nie twarzy.

To ile wynosi liczba pi?

Dokładnie nikt tego nie
powie, ale w pfzbliżeniu
3,14. Choć Babilończy
uważali, że liczba pi równa
się 3 i to im wystarczało
do wznoszenia budowli.
Wojciech Frefichowski

- W ten wyjątkowydzień za
chęcamy wszystkich do założe
nia skarpetek- najlepiej trzech,
bo przecież w zespole Downa
są trzy chromosomy w 21. pa
rze, koniecznie w różnych,we
sołych kolorach. Skarpetki
mogą być w paski, w kropki,
za kolano lub tuż przy kostce,
mogąbyć z różnych, niepasujących do siebie par - zaprasza
do udziału w imprezie Jolanta
Książek, prezeska „Wia
traczka". - Jeśli jednak skar
petki todla was zamało, załóż
cie kolorowe ubrania. Kolory
przewodnie Światowego Dnia
Zespołu Downa to granatowy
i czerwony.
©®

i Na Czytelników czekamy
j w redakcji .GłosuPomorza"
I wSIupskuprzy
ul. Henryka Pobożnego 19
! tei. 59 8488100
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KALENDARIUM

14 marca

1440

W KwidzyniepowstałZwiązek Pru
ski-konfederacja szlachtyimiast
pruskich skierowanaprzeciwko
krzyżakom.

T741

Otwarto wiedeński Burgtheater.

1919

Utworzono Instytut WojskowoTechniczny.

1954

Polskie emigracyjnepartie poli
tyczne w Wielkiej Brytanii podpi
sały Aktzjednoczenia
narodowego.

1990

Główny Urząd Statystycznyogło
sił. żeinflacja w ciągu dwunastu
miesięcy wyniosła1360% (naj
wyższa wartość wskaźnika w hi
storii Polski).
Norman Thagardjako pierwszy
Amerykanin został wyniesiony
w kosmos na pokładzierosyj
skiego statku.

2007

Został zlikwidowany urządRzecz
nika InteresuPublicznego.

ZTWITTERA

Grzegorz Sdietyna,
Platforma Obywatelska

Dziękujemy zakolejny dobryson
daż. Alezawsze mówię:jedyne
liczby,które sięliczą, toteogło
szone w wieczórwyborczy.
Mam nadzieję,że26 maja-a po
tem wpaździerniku-pokażą więk
szą przewagę Koalicjinad PiS.
Na raziepraca imobilizacja.

Adrian Zandberg,
Partia Razem

Walczymy omandaty! Czujemyto,
zbierając podpisyna ulicach, wi
dzieliśmy podobny wynik wsondażu wewnętrznym.Badanie
Kantaru topotwierdza:
#LewicaRazem wchodzidogry!

WALUTY Z 13.03.19

USD
EUR
CHF
GBP
W Galerii OT Rondo w Słupsku można oglądać wystawę fotografii studentów oraz absolwentów
UGf a dzisiaj o godz.12 w Bazie Kultury SOK przy ul. Braci Gierymskich otwarcie wystawy
fotografii i prezentacja multimedialna Agaty Szuby absolwentki ASP we Wrocławiu. (KP)

3,8116
4.2976!
3.7813 (-)
5,0332(+)

(+) wzrost cenyw stosunku
do notowania poprzedniego
(-)spadekcenywstosunku
do notowaniapoprzedniego

Wydarzenia

Glos Dziennik Pomorza
Czwartek,14.03.2019
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Jan Czechowicz kończy pracę w roli szefa
Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Zbigniew Marecki
zbigniew.mareckl@gp24.pl

i

Stupsk
Dzisiaj odbędzie się Walne
Zgromadzenie członków
SIPH. podczas któregoJan
Czechowicz, właściciel firm
Plasmet z Widzina. podsuń
jeosiem lat swojej pracy wi
szefa Izby.

- Kończąca się właśnie kad
cja była pod wieloma wzj
dami ważna, a jej najważn
szym wydarzeniem był jut
usz25-lecia naszejIzby-uw
Jan Czechowicz.
Według niego członkom
Izby wspólnie i w dobrejatmo
sferze udało się zrealizować
wiele planów. Uważa, że naj
ważniejszym zadaniem 4-letniej kadencji było zakończenie
w 2015 roku remontuauli wsie
dzibie Izby przy ul. Sienkiewi
cza.
-Trwało to kilka lat,ale opła
ciło się. Obecny wygląd auli jest
najlepszym przykładem, jak

Jan Czechowicz, szef firmy Plasmet w Widzinie, przez 8 lat był prezesem Słupskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej. Dzisiaj rozstaje się z tą rolą

wspólnym wysiłkiem można
wiele zdziałać - podkreśla
Czechowicz.
Całkowity koszt renowacji
auli wyniósł 206846 złotych.
Odnowiona aula służy dziś
wszystkim, a szczególnie
członkom Izby i przedsiębior
com z zewnątrz. - W auli mo
żemy ponownie organizować

duże spotkania przedsiębior
ców, Wigilie Słupskiego Bi
znesu oraz szkolenia z Urzę
dem Skarbowym, Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych,
Urzędem Celnym, Powiatową
Inspekcją Pracy czy też Powia
towym Urzędem Pracy i wiele
innych wydarzeń - wylicza
Czechowicz.

W trakcie kończącej się ka
dencji Izba podjęła współpracę
m.in. z samorządami Słupska,
Starostwem
Powiatowym
w Słupsku, Gminami Słupsk i
Kobylnica oraz Powiatowym
Urzędem Pracy, Akademią Po
morską i Technikum Mecha
nicznym iLogistyki wSłupsku,
Cechem Rzemiosł Różnych, a

także Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową.
- Chcę podkreślić, że nasza
Izba jest zawsze gotowa do re
alizacji różnych wyzwań, które
będą służyć wszystkim miesz
kańcom i firmom ziemi słup
skiej. Pragnę też podziękować
poprzedniemu staroście słup
skiemu Zdzisławowi Koło
dziejskiemu za bardzo dobrą
współpracę. W tym za organi
zację konkursu „Srebrny Nie
dźwiedź" - dodajeCzechowicz.
Izba wspierała także mocno
powstanie przy Cechu Rze
miosł Różnych w 2017 roku
szkoły branżowej„Rzemiosło",
której absolwenci będą zasilać
kadry pracownicze naszych
firm.
- Na pewno jest to dobra al
ternatywa, ponieważ jesteśmy
w stanie lepiej przygotować
ucznia od strony praktycznej
do wykonywania wyuczonego
zawodu - uważa Czechowicz.
Razem z samorządami oraz
urzędem pracy i innymi part
nerami Izba organizuje także
targi, seminaria i szkolenia,
które sprzyjają rozwojowi
przedsiębiorczości.
- Nasze targi „Edukacja

i Praca" organizowane od 2017
r., każdorazowo gromadzą kil
kadziesiąt firm,szkół zawodo
wych i mieszkańców, łącząc
wszystkich w poszukiwaniu
wzajemnych korzyści - uważa.
Wspólnie z „Głosem" i wie
loma partnerami Izba walczy
także od 2016 roku o termi
nowe zbudowaniedrogi krajo
wej S6 przebiegającejprzez Po
morze Środkowe.
- Słupski odcinek tej drogi
ma szansę na budowę
do końca 2023 roku - dodaje.
Razem z Akademią Pomor
ską w latach 2017/2018 Izba
z powodzeniem zrealizowała
projekt: „Rozwój systemu
kształcenia o profilu praktycz
nym w ramach Słupskiego
Ośrodka Akademickiego".
Wzięły w nim udział 24 firmy,
w których zorganizowano
staże dla45 nauczycieliakade
mickich. Projekt ten zyskał
wysoką ocenę wielu środo
wisk akademickich w całym
kraju.
Kto
będzie
następcą
Czechowicza? Jeszcze nie wia
domo. Jednym z kandydatów
jest JerzyBury, szefEco-Plastu.

©®

Patronat filmu „Kurier"

„Kurier", film o Nowaku-Jeziorańskim, już gotowy.

Polacy mogą robić filmy o superbohaterach. Nie musimy ich zmyślać"
Z jednej strony narzekamy na
polskie kino wojenne, z dru
giej - czekamy na kolejne pro
dukcje. Nowy film Władysła
wa Pasikowskiego „Kurier" to
hołd oddany Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu. Historia
słynnego kuriera z Warszawy
to niemal gotowy scenariusz
na emocjonującą opowieść.
Czy potrzebujemy takich
obrazów na wielkim ekranie?
I ile wiedział o bohaterze od
twórca głównej roli? O tym
rozmawialiśmy z aktorem
Philippem Tłokińskim oraz
dyrektorem Muzeum Powsta
nia Warszawskiego, a także
producentem filmu „Kurier",
Janem Ołdakowskim. Dalsza
część artykułu poniżej.
Działacz konspiracyjny, czło
nek Związku Walki Zbrojnej,
a następnie żołnierz Armii
Krajowej. Jako kurier Komen
danta Głównego AK i jego
łącznik z londyńskim rzą
dem RP odbył aż pięć niebez
piecznych wypraw na trasie
Warszawa-Londyn. Walczył
w powstaniu warszawskim.
Potem pracował w Londynie.
Najpierw w Radiu BBC, a na
stępnie w Radiu Wolna Eu
ropa. Jan Nowak-Jeziorański
- bo o nim mowa - zapisał się
na kartach historii Polski. I aż

trudno uwierzyć, że dopiero
teraz przeniesiono jego losy
na wielki ekran.
15 marca premierę będzie
miał film „Kurier". Obraz wy
reżyserowany przez Włady
sława Pasikowskiego („Jack
Strong", „Pitbull. Ostatni
pies") opowiada o niebez
piecznej, samotnej misji Je
ziorańskiego. Misji, która
miała zdecydować nie tylko
o losach Polski, ale i n wojny
światowej. To sensacyjna hi
storia szpiegowska z wartką
akcją. Wciągająca i do bólu au
tentyczna.
„Nikt nie rodzi się bohate
rem"
Podczas pokazu premierowe
go „Kuriera" rozmawialiśmy
z dyrektorem Muzeum Po
wstania Warszawskiego i pro
ducentem filmu, Janem Ołda
kowskim. Nie ukrywał, że jest
zadowolony z efektów pracy
całej ekipy filmowej.
Jestem dumny z tego filmu, bo
jest wiarygodny. Udało nam
się to za relatywnie niewielkie
- jak na taką produkcję - pie
niądze. Wyłożyliśmy 17, 5 min
złotych. Mamy scenografię,
która odpowiada realnemu
światu. Rzeczy, które noszą

bohaterowie, to rzeczy niemal
wyjęte z epoki. Przede wszyst
kim udało nam się zrobić film,
który opowiada historię wy
jątkowego bohatera. Bohate
ra, którego stworzyły czasy,
w jakich przyszło mu żyć. Bo
hatera, który nie jest idealny,
ale jego ludzkie słabostki spra
wiają jedynie, że bardziej się z
nim utożsamiamy. Patrząc na
niego widzimy, że aby stać się
kimś wyjątkowym, trzeba być
zdeterminowanym, heroicz
nym, odważnym. Nie rodzimy
się bohaterami - mówi nam
Ołdakowski. - To postać warta
naśladowania - dodaje.
Zdaniem
Ołdakowskiego,
warto przenosić podobne hi
storie na ekran. O Jeziorań
skim wciąż wiemy niewiele.
- Jest to postać wciąż nieznana,
kojarzona znacznie bardziej
z okresem Radia Wolna Eu
ropa. Poza dobrą rozrywką,
na jaką mogą liczyć widzowie
„Kuriera" chcieliśmy, aby film
stał się pretekstem do dyskusji,
czym jest Polska historia, ale
też czym jest bohaterstwo. I w
czasach wojny i w czasach po
koju - podkreśla Ołdakowski,
dodając: My, Polacy, możemy
robić filmy o superbohaterach,
których nie musimy zmyślać.
Oni istnieli naprawdę.

„Aktorstwo to nieustanna na
uka"
Philippe Tłokiński, który
wcielił się w filmie „Kurier"
w rolę głównego bohatera,
przyznał w rozmowie z nami,
że o postaci Jeziorańskiego
wiedział do tej pory niewie
le. - Kojarzyłem go już jako
starszego pana. Wiedziałem,
że jego nazwisko nierozerwal
nie wiąże się z Radiem Wolna
Europa. Znałem go, jako dy
plomatę, który zrobił wiele dla
kraju, ale szczegóły całej histo
rii miałem przyjemność poznać
dopiero podczas prac nad tym

filmem. Właśnie dlatego zosta
łem aktorem. Żeby nieustannie
się czegoś uczyć. Zawsze mnie
zaskakuje, ile można nauczyć
się podczas jednej produkcji przyznaje Tłokiński.
Łatwiej tworzy się fikcyjną
postać czy jednak taką, która
istniała na kartach historii? pytamy aktora. - To trudne py
tanie - mówi odtwórca roli ku
riera. - Z jednej strony czuć cię
żar postaci historycznej. Łatwo
możemy być rozliczeni z tego,
jak ją odegraliśmy. Jest w nas
duża chęć oddania postaci tego,
na co zasługuje. Z drugiej stro

ny, mamy też wiele materiałów,
na których możemy się opierać.
Odpowiedź nie jest więc oczywi
sta. Czasami prawda jest gdzieś
pośrodku - dodaje aktor.
Film „Kurier" wejdzie na
ekrany polskich kin 15 marca.
Poza Philippem Tłokińskim
i Julie Engelbrecht (Doris) na
wielkim ekranie zobaczymy
plejadę polskich gwiazd: To
masza Schuchardta, Adama
Woronowicza, Zbigniewa Za
machowskiego,
Mirosława
Bakę, Rafała Królikowskiego,
Grzegorza Małeckiego, Ceza
rego Pazurę i Jana Frycza.
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Benefity socjalne i 500+ kuszą
u nas bardziej niż wypłata

Numer 112. Me każdy
załatwi swój problem,
dzwoniąc na niego
Pomorze

Anna Czemy-Maredca
anna.marecka@polskapress.pl

Szymon Zięba
szymon.zieba@polskapress.pl

Jak bumerang wraca do nas
temat działania numeru alar
mowego 112. Czytelnicy z&asząją coraz to nowe problemy
z nim związane.

Pomorze/Polska
Kobiety w województwie po
morskim są mniej aktywne zawodowo niż mężczyźni-alar
mują przedstawiciele Woje
wódzkiego UrzęduPracy.
Pomorzanki nieszukają zatrud
nienia mJn.dlatego, że wolą
opiekować się dziećmi.Wska
zują też na zbyt niskie wynągrodzenie. Aktywnośćkobiet
zmniejsza również tzw. efekt
500*.

Z danych Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Gdańsku wy
nika, że współczynnik aktyw
ności zawodowejkobiet wostat
nim kwartale ubiegłego rokubył
niższy aż o18 punktówprocen
towych w porównaniu do męż
czyzn.
Eksperci WUP wskazują, że
największe różnicemiędzy ko
bietami a mężczyznamiodnoto
wano wśród osóbw wieku25-34
lat, czyli w okresie, gdy pod
opieką w rodzinie pozostają
małe dzieci,oraz po50. roku ży
cia - gdy pojawiają się wnuki.Niepokojące jestto,że kobiety są
znacząco mniej aktywne zawo
dowo w stosunku do mężczyznwskazuje
Katarzyna
Żmudzińska, wicedyrektor ds.
rynku pracy WUP wGdańsku.
-W kontekściezmieniającego
się rynku pracy,spadającego be
zrobocia i tego, że w wojewódz
twie pomorskim mamy jeden
z najwyższychw kraju wskaźni
ków zatrudnienia,można by się
spodziewać, żekobiety będą się
szybciej aktywizować. Tak się
jednak nie dzieje - dodaje. Obecnie ma-my 30 tys. kobiet za
rejestrowanych jakobezrobotne,
to aż62 proc. wszystkich bezro
botnych.Ponadto ponad470ty-

Na numer 112 dzwonimy zwy
kle wsytuacjach zagrożenia ży
cia, wypadkówdrogowych, po
żarów. W założeniu miał zastą
pić„stare" numery służbratowiiiczych: 999 (pogotowie ratun
kowe), 997(policja) i 998 (straż
pożarna). Jednak tak nie jest.
Samodzielne999i 998

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych dominują kobiety: jest ich 30 tysięcy

sięcy Pomorzanek nie pracuje
i nieszuka pracy.
Ekspertka wskazuje,że wdo
bie kurczących się zasobów
pracy, między innymi zprzyczyn
postępującegostarzenia sięspołeczeństwa, ogromnym wyzwa
niem jest aktywizacja grup,
w których drzemie „ukryty po
tencjał".
- Taką właśnie grupą są ko
biety. Zwiększenieaktywności
zawodowej kobiet to konkretne
korzyści społeczne i ekono
miczne m.in. dla równowagi
w finansach publicznych oraz dla
wzrostu gospodarczego - wy
mienia Żmudzińska.
Wśród dominujących, tzw.
czynników blokujących aktywnośćkobiet eksperci wymieniają
m.in. racjonalność ekono
miczną. Z badania zrealizowa
nego dla WUP w Gdańsku pt.
„Najskuteczniejsze metody ak
tywizacji kobietdługotrwale po
zostających pozarynkiem pracy
województwa pomorskiego",
wynika, że zalicza się do nich
m.in. różnicęmiędzy oferowa
nymi przez pracodawców wy-

UŁATWIENIA
PRACODAWCÓW
W badaniu WUP w Gdańsku
pt. „Najskuteczniejsze metody
aktywizacji kobiet długotrwale
pozostających poza rynkiem
pracy w województwie
pomorskim" pracodawcy
wskazali ułatwienia, jakie
stosują wobec zatrudnianych
kobiet. Oprócz dodatków
socjalnych (dofinansowanie
wyjazdów z rodziną, pakiet
medyczny, organizacja
wyjazdów dla dzieci, bony
świąteczne, dofinansowanie

nagrodzeniami abene-fitami so
cjalnymi otrzymywanymi na be
zrobociu.
Eksperci wskazują także na
tzw. efekt500+. -Dla wielu ko
biet, które mają dzieci, prowa
dzenie domu i opieka nad nimi
to dodatkowy etat. To jest
główny czynnik,dla któregopa
nie rozważają rezygnację z ak-

opłat przedszkolnych) były to:
elastyczne godziny pracy,
dostosowanie czasu
pracy/grafiku do możliwości
dojazdu pracowników,
przygotowanie grafiku
z wyprzedzeniem,
zmniejszenie wymiaru czasu
pracy, praca na odległość, tzw.
job sharing (czyli zatrudnienie
w niepełnym wymiarze pracy;
pracodawca dzieli jedno
stanowisko między dwóch lub
więcej pracowników),
źródło: www.porp.pl Regionalny Portal Wiedzy
o Rynku Pracy

tywności zawodowej - mówi
prof. Henryk Ćwikliński, ekono
mista.-Zdarza się, żebenefity so
cjalne, wypłata500+,ułatwiają
decyzję o pozostaniu w domu
z dziećmi zamiast wybrania
pracy ze średnimi zarobkami,
do czego należy doliczyćjeszcze
koszty dojazdówi zapewnienia
opieki pociechom- dodaje.©®

Słupsk

Widowisko historyczne

W ZespoleSzkół Informatycznych
iSzkole MistrzostwaSportowego
odbyło się widowiskohistoryczne
poświęcone tematyce17- wiecz
nej Rzeczypospolitej. Żywą lekcję
historii zaprezentował TeatrHi
storyczny „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego". W trakcie
przedstawienia uczniowie ze
Słupska zostali zaznajomieni z hi
storią 17- wiecznej Rzeczypospoli
tej poprzezkontakt zdawnymi
obyczajami, bronią,strojami oraz
uzbrojeniem. Widowisko prowa
dził KrzysztofGórecki, założyciel
teatru orazorganizator historycz
nej części„Bitwy podGrunwal
dem".
(RED)

Numery 999 i 998 nadal dzia
łają samodzielnie, chociaż żeby
wezwać karetkę i straż, można
także wybrać numer112. W ta
kim przypadku najpierw połą
czymy się z CentrumPowiada
miania Ratunkowego w Gdań
sku (dla Pomorza).Tam dyspo
zytor wypyta nas przede
wszystkim omiejsce zdarzenia.
Po czym, wysyłając formatkę,
sam zawiadomi straż pożarną.
Inaczej jest z pogotowiem po zebraniu od nas wywiadu,
operator 112 przełączy nas do
najbliższej stacjipogotowia ra
tunkowego. Tam jeszcze razbę
dziemy poproszeni o podanie
swoich danych i miejsca zda
rzenia. I todyspozytor pogoto
wia podejmie decyzję, czy wy
słać karetkę. Operatorzy nu
meru 112 nie mają odpowied
niego przeszkolenia medycz
nego, by o tym decydować.
Wniosek jest tala, że na112
najlepiej dzwonić, kiedy po
trzebne jest jednoczesne wez
wanie karetki, straży i policji wtedy będziemy rozmawiać
z operatorem112, apotem z po
gotowiem, natomiast oszczę
dzone nam zostaniespowiada
nie siędyżurnym policjii straży
pożarnej. Tedwie służby wyśle
na miejsce wypadku operator

112. W innych przypadkach le
piej nadal dzwonić na 999 lub
998 - wtedy połączymy się bez
pośredników z najbliższym po
gotowiem ratunkowym albo
komendą straży pożarnej.
Nieczynny 997

Nie działa jużnatomiast samo
dzielnie nr policji 997.To ozna
cza, że jeżeli go wybierzemy,
automatycznie przekierowani
będziemy na nr 112. Operator
112 po zebraniu wywiadu wy
syła formatkę do policji.
- To sucha informacja, bez
szczegółów, natomiast ważny
jest czas, w którymmusimy za
reagować, mamy obowiązek
się wnim zmieścići z tego jesteśmy rozliczani - mówi Robert
Czerwiński, oficer prasowy
słupskiej komendy policji.
Sęk w tym, że nie każdy
problem, który ludzie chcą
zgłosić policji, zostanie przez
operatora 112 załatwiony. Na
przykład czytelnik z Bolesławie
chciał zgłosić, że wokolicy stoi
bezpańskie auto. Operator 112
odmówił przyjęcia zgłoszenia.
Dwa inneprzypadki podałnam
słupszczanin.
- Raz kierowca tira zabloko
wał rondo.Pół godziny rozma
wiałem z operatorem numeru
112, zanim zrozumiał, o cocho
dzi,i wysłałradiowóz - opowiada
mężczyzna. -Za drugim razem
chciałem, żeby policja zainter
weniowała w sprawie pijaków
przy bloku przy Władysława IV
pijących alkohol izałatwiających
potrzeby fizjologiczne na oczach
uczniów mieszczącej się tam
szkoły językowej. Na tłumacze
nie komuś zGdańska, co i gdzie,
już niemiałem ochoty.
Co robić w takich wypad
kach? RobertCzerwiński radzi,
by iść na komendę/posterunek
(np. do dzielnicowego) lub
dzwonić na numery stacjonarne
w godzinach pracy placówek.
Pamiętajmy teżo strażach miej
skich i gminnych. ©®

„Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi
Śmierć zawsze wydaje się niespodziewana"

Zbyszkowi i Ani
Mareckim
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

Taty i Teścia
składają
Dyrekcja i pracownicy Polska Press Grupy
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tys. zł czyli o 30tys. więcej niż
na ten cel zamierzano przezna
czyć.
Specjalista musi być do
świadczony, a tych na rynku
jest garstka. Cargo-rowery po
pularne na Zachodzie wPolsce
dopiero raczkują. Badania
0 których mowa to analizy
1 opracowaniadotyczące wdro
żenia projektu,na który miasto
otrzymało dwumilionowe,
unijne dofinansowanie.To ek
spert ma doradzić, gdzie i jak
i komu cargo-rowery udo
stępni, jak ubezpieczyć i prze
chowywać. Ostatecznieocenić
efekty wdrożenia nowego
środka transportu. Dlaczego

urzędnicy nie mogą zrobić tego
sami? Przyznają, że nie posia
dają odpowiedniego doświad czenia. Obawiają się też błę
dów, których naprawa mo
głaby kosztować finalnie
znacznie więcej.
Rowery caigosprawdzają się
już w Radomiu i Gdyni, gdzie
korzystają z nich przedsiębiorcy
w obrębieŚródmieścia. W War
szawie jedna zfirm kurierskich
znarowery transportoweprze sądziła swoich dostawców
Słupski ratusz chce zachęcic
miejscowych kurierów, aby
w tzw. ostatniej mili czyli do
staw w centrum również prze
siedli sięna rower.©©

Rowery transportowe w Słupsku.
Przetarg zostanie powtórzony
Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

Cltmcł*
~I"|»Vl
Jeszcze w tym roku
miasta mają pojawić się rowe
ry cargo. Na razie ratusz szuka
ekspertów, którzy pomogą
wdrożyć tę ideę. W ostatnim
przetargu oferty przerosły
możliwości.

Nowy środek transportu
w Słupski ma zostać wdrożony
jeszcze w tym roku. Kilkanaś

cie rowerówcargo, którymi bę
dzie można przewozić pasa
żera, towary i zakupy zostanie
ulokowanych w różnych punk
tach miasta. Pojawią się m.in.
w pobliżu pływalni przy ul.
Szczecińskiej, w centrum i sta
dionie 650-lecia. Co ciekawe,
myśli się aby posiadały wspo
maganie elektryczne, tak aby
ciężar ładunku, czy utrudnie
nia terenowe nie były przesz
kodą. Zarządzać ma nimi
SOSiR.
Na razie urząd miasta szuka
eksperta lubekspertów, którzy
pomogą pomysł wdrożyć wży
cie. W ostatnim przetargu
oferty były dwie. Obie po 80

rower cargo. Na razie jest w planach. Tych przetargowych

AUTOPROMOCJA

MATERIAŁ INFORMACYJNY ORANGE

Magazyn menedżera

Dostępny już od 14 marc_

w salonach prasowyc
za
biurze ogłoszeń „Głosu Pomoi

Jak nie dać się nabrać na ładną
reklamę?
Prawo wyboru to najbardziej podstawowe z praw
konsumentów. Żeby było
możliwe korzystanie z niego
w pełni, konieczna jest pre
cyzyjna. prawdziwa i jasna
informacja. A z tym bywa
różnie. Jutro będziemy ob
chodzić Światowy Dzień
Konsumenta. I choć naszych
praw bronią zarówno agen
dy międzynarodowe, rzą
dowe oraz organizacje kon
sumenckie. to najlepszym
sposobem, żeby nie dać na
ciągnąć jest krytyczne przy
glądanie się ofertom.
Co roku prezes UOKiK
wydaje kilkadziesiąt decyzji
dotyczących
wprowadzania
konsumentów w błąd: czy to
przez podanie nieprawdy czy
brak dostatecznej informacji
wreszcie przez marketingową
sugestię, że produkt lub usługa
ma właściwości, których fak
tycznie nie sposób się w nich
doszukać. Dotyczą wszelkiego
rodzaju produktów i usług: od
spożywczych, budowlanych
przez usługi finansowe czy te
lekomunikacyjne.
Mimo, że rok ledwie się
zaczął UOKiK już ukarał kilka
przedsiębiorstw wprowadzają
cych swoich klientów w błąd.
Urząd przyglądał się m.in.
sprzedawcom masek antysmogowych iszybko okazało się, że
prawie potowa z nich nie prze

szła testów w laboratorium.
W konsekwencji UOKiK planuje
wszcząć kilka postępowań wo
bec tych, którzy sprzedają ma
ski z nazwy antysmogowe, któ
re przed smogiem nie chronią.
Trzeba jednak pamiętać, że
nie wszystkie przypadki wpro
wadzających w błąd przeka
zów trafiają pod lupę prezesa
UOKiK. Niektóre nigdy nie są
rozpatrywane albo dzieje się to
zbyt późno, żeby miało wpływ
na decyzje klientów. Zanim,
więc zdecydujemy się na za
kup produktu czy usługi warto
zastanowić się. czym firma pró
buje nas skusić.
Sztuka niepełnej informacji
Czasami chodzi naprawdę
o subtelności, które u więk
szości konsumentów nie bu
dzą żadnych podejrzeń. Weź
my przykład światłowodu do
domu. który stał się w Polsce
synonimem najlepszego do

stępu do sieci. Na rynku można
znaleźć kuszącą ofertę „inter
netu światłowodowego". Co
to znaczy dla klienta? Wyda
wać by się mogło, że operator
podłączy klientowi światłowód
do domu czy mieszkania. Tak
jednak zawsze nie jest. Świat
łowód może dochodzić jedynie
do budynku a tzw. „internet
światłowodowy" do klientów
dociera dalej przez kable kon
centryczne. Czyli jednak nie to
samo.
Branża telekomunikacyjna
- ze względu na ogromną kon
kurencję i zawiłości technolo
giczne - jest bardzo podatna
na „kreatywny marketing". Kto
rozróżnia technologię komór
kową 3G od 4G, a co dopiero
5G od 5G Ready. Dlatego warto
poświęcić chwilkę, aby zgłębk
czy to, co kupujemy jest „prze
kazem marketingowym" czy
realną usługą.
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Rolnicy z AGROunii
sparaliżowali stolicę

W wieku 85 lat zmarła aktorka
Zofia Czerwińska, Balcerkowa
z serialu „Alternatywy 4"
V\xfMHnnit'nh'
Lucjan Strzyga
redakqa@poiskatimes.pl

Leszek Rudziński
teszek.rudziiski@polskapress.pl

Grała też m.in. w serialu
„Czterdziestolatek", pojawiła
się w takich filmach jak ..Rejs",
„Poszukiwany, poszukiwana".
„Miś"...Och, KaroT i„Złoto
dezerterów".

Warwami
Spalone opony, martwaświnia na torach tramwajowych,
setki kilogramów jabłek roz
sypanych na drodzei w efek
cie policyjne zatrzymania - to
skutek niezapowiedzianego
protestu rolników związanych
z ogólnopolskim ruchem rol
niczym AGROunia.

Czwartkowy protest w niczym
nie przypominał tego z lutego
przed Pałacem Prezydenckim.
Był niezapowiedzianyi uderzył
w mieszkańców stolicy, którzy
podróżowali w okolicach placu
Zawiszy.
Właśnie tam grupa ok. 200
rolników z różnych części Pol
ski przeprowadziła akcję prote
stacyjną, która sparaliżowała
centrum stolicy. Zaopatrzeni
w biało-czerwone flagi demon
stranci najpierw wysłuchali
polskiego hymnu, a następnie
wyrzucili na jezdnię owoce
t słomę, którą podpalili. Og
niem potraktowali także przy
wiezione ze sobą opony,
a na toryrzucili truchło świni.
Na miejscu pierwsza poja
wiła się straż pożarna, która
ugasiła palące się „akcesoria
strajkujących". -Czas protestu
przewidzieliśmy na jedną go
dzinę, ale ona wystarczyła,

Na ulicę w centrum Warszawy rolnicy AGROunii wysypali
kilkaset kilogramów jabłek. Palili także opony isłomę

żeby pokazać,że polskiesłużby
nie były w stanie zareagować
na zablokowanie samego cen
trum stolicykraju -mówił w ro
zmowie z Agencją Informa
cyjną Polska Press Michał
Kołodziejczak, lider AGROunii.
Jak dodał„bezradność służb
jest odzwierciedleniembezrad
ności obecnego rządu w walce
o interesy rolników".Interwe
niowali takżepolicjanci, którzy
zatrzymali osiem osób, a kilka
dziesiąt kolejnych wylegitymo
wali. Zatrzymano takżetrzy po
jazdy, wykorzystane do zablo
kowania jezdni. Jak poinformo
wał Kołodziejczak, AGROunia
na miejsce wysłała dwóch
prawników, którzy będą inter
weniować wsprawie zatrzyma
nych osób.
Działania rolników skryty
kował minister rolnictwa Jan

Krzysztof Ardanowski. - Łatwo
jest krzyczeć,trudniej przedsta
wić realne propozycjerozwią
zań. Jedni chcą rozmawiać,
szukać rozwiązań,a innym za
leży naszumie medialnym -na
pisał na Twitterze.
Z kolei szef MSWiA Joachim
Brudziński
na
antenie
wPolsce.pl nazwał protestują
cych „chuliganerią" i zapowie
dział wobecnich konsekwencje.
Rolnicy zrzeszeni w ruchu
AGROunia chcą m.in., by 51
proc. produktów w sklepach
wielkopowierzchniowych było
pochodzenia polskiego,wzmo
żenia walki z afrykańskim po
morem świń, czy nałożenia
na Rosję embarga na sprzedaż
Polsce węgla kamiennego
do czasu zniesienia ograniczeń
na import polskich owoców
przez ten kraj. ©®

Zofia Czerwińska urodziła
się19 marca1933 roku wPozna
niu. Tam zdała maturę, ale
do Szkoły Teatralnej los rzucił
ją doKrakowa. Zkolei drogęza
wodową rozpoczęła wBielskuBiałej. To tam, w latach 19571958, występowała nadeskach
Teatru Polskiego. Później wi
dzowie mogli ją oglądać wTea
trze Wybrzeże w Gdańsku
i w Teatrze im. Jaracza w Ol
sztynie. Jej kariera aktorska
wiązała się z ciągłymi przepro
wadzkami. Do momentu, aż
zakotwiczyła w stolicy. Przez
kilkanaście lat występowała
w Teatrze Syrena. Zamieszkała
na warszawskim Powiślu.
W 2016r. wspominała wwy
wiadzie dla „Wysokich Obca
sów": „Początek miałam bar
dzo
dobry.
Zdawałam
do Szkoły Teatralnej w Krako
wie - tobył sukces.Naśladowa
łam Irenę Kwiatkowską,która
w pierwszym polskim powo
jennym kabarecie Siedem Ko
tów recytowała tekst Gałczyń
skiego „Żona Wacia". I komisja
egzaminacyjna posiusiałasię ze
śmiechu. Więc do szkoły tea

Jan Brzechwa
Biografia tylko dla dorosłych.

Kraj admirała bez morza
Faszyzujące Węgry Admirała Horthy'ego.

NASZA

NOWY NUMER JUŻ W SPRZEDAŻY

tralnej dostałam się triumfal
nie. To było naprawdę wielkie
osiągnięcie, któregopotem już
nie przeżyłam".
Z czasem teatr zostawiła dla
srebrnego ekranu.Debiutowała
rolą barmanki Loli w filmie „Po
kolenie". Aleogólnonarodową
popularność wśród rodaków
przyniosła jej rola Balcerkowej
z serialu „Alternatywy 4"
z 1983 r. Zagrała także m.in.
w serialu JerzegoGruzy „Czter
dziestolatek" (1974), następnie
„Czterdziestolatek. 20 lat póź
niej" (1993), w którym wcieliła
się wrolę obrotnejkierowniczki
pizzerii „Angelo". Na dużym
ekranie kreowała ponadto role
w komediach: „Lekarstwo
na miłość"(1965), jako kelnerka
w kawiarni CDT; „Rejs"(1970),
jako uczestniczka rejsu; „Po
szukiwany,
poszukiwana"

(1972), jako eksgosposia Karpie
lów; „Miś" (1980) w roli nie
doszłej IrenyOchódzkiej; „Och,
Karol" (1985), jako matka tytu
łowego bohatera, czy „Złotode
zerterów" (1998) w roli garbu
ski whoteliku. W telewizyjnym
serialu „Świat według Kiep
skich" od 2008 r. grała ekspe
dientkę sklepumonopolowego
„U Stasia".
Polacy widzieli wniej osobę
pełną optymizmu, pogodną,
świetnie radzącą sobie w trud
nych sytuacjach. „To, że mam
poczucie humoru, nie znaczy,
że w moim życiu nie było zda
rzeń smutnych,tragicznych czy
wręcz rozpaczliwych. To, kim
człowiek jest na starość, wy
nika z całego życia" - mówiła
w wywiadzie w październiku
2016 r. Miała ukochanego psa
Dżeka. ©®

Zofia Czerwińska debiutowała na scenie teatralnej w 1957 r.
Wystąpiła na deskach m.in. Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

Świat
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Kłótnie ws. brexitu, które mogą się
skończyć odwołaniem rozwodu z UE
POLITYKA
Kazimiera Sikorski
redakqa@polskatimes.pl

<r$

DZIWNY UPÓR PREMIER
THERESY MAY

Londyn
Niemal tysiąc dni po pamięt
nym referendum w sprawie
wyjścia Wysp z Unii Europej
skiej ikilkanaście dni przed
rozwodem Londynu z Brukse
lą nowela pod tytułem
..Brexit" wciąż trwa.

Jak na razie niespodzianek nie
było, premier Theresa May
po raz kolejny doznała sromot
nej porażki, Izba Gmin odrzu
ciła jej projekt porozumienia
z UE ws. brexitu.Mnoży to ko
lejne scenariusze, które jak
przewiduje wielu,mogą zakoń
czyć się nawet kolejnym...refe
rendum.
Wcześniej jest głosowanie
w parlamencie za twardym
brexitem (wyjściem z Unii bez
umowy) i być może kolejne
(po decyzji na „nie"), czy wy
stąpić doBrukseli o przedłuże
nie wyjścia Wysp ze wspólnoty
europejskiej. W głosowaniu
ws. twardego brexitu kolegów
premier May nie będzie obo
wiązywać dyscyplina partyjna.
W kręgach konserwatystów
pojawiają się głosy o koniecz
ności rezygnacji Theresy May
ze stanowiska premiera, omo-

i
Nawet najlepsi bukmacherzy na Wyspach, którzy przyjmują zakłady od wszystkich
i o wszystko, nie są w stanie dziś powiedzieć, czy dojdzie do ..rozwodu" z Unią. czy nie

delu norweskim pozostania
Wielkiej Brytanii wUE. Z ust sa
mej premier nie padło ani
słowo podczas nieprzychyl
nego dla niej wtorkowego gło
sowania (za umową opowie
działo się 242 posłów, 391 było
przeciw) o możliwościustąpie
nia.

Gdy premier przemawiała
w parlamencie, przed budyn
kiem słychać było tych, którzy
domagali się pozostania Wysp
wunijnych strukturach.Teore
tycznie jest to możliwe, choć
czasu coraz mniej, a decyzja
niepewna. - Byłobyto najlepsze
wyjście, bo dopiero teraz do

Bryty jska prasa wali w polityków
i podsyca wojenkę plemienną
Londyn

Kazimierz Sikorski

„Chaos z powodu brex~rtu".
..Dom głupców".„Przeprasza
my. nie mamy pojęcia"...Poza
kontrolą1". ..Ile czasujeszcze to
zajmie?",.jazda rozpaczy". To
tylko niektóre tytuły z brytyj
skiej prasy o ogromnych zawi
rowaniach, jakiemają miejsce
w związku z brexitem.

Nikt dziś nie ukrywa ogromnej
roli, jaką w namawianiu miesz
kańców Wysp Brytyjskich
do głosowania za opuszcze
niem Unii Europejskiej ode
grały tamtejsze media. Najbar
dziej ostre w sądach były bry
tyjskie tabloidy.To one najbar
dziej zasłużyły się w dziele
brexitu, powtarzając do znu
dzenia, że największą bolączką
Wielkiej Brytanii są imigranci.

„To oni zabierają pracę rodo
witym Anglikom albo zaniżają
zarobki miejscowym. Jeśli się
ich tylko pozbędziemy, kraj
odżyje, nie będziemy wtedy
musieli płacićmiliardów funtów
tym nierobom (imigrantom),
którzy nagminnie korzystają
z zasiłków" - pisały tabloidy.
Nikt nie był w stanie we
ryfikować tych informacji;pod
szyte były od początku fał
szem, bo zdecydowana więk
szość imigrantów ciężko pra
cuje i wkłada cegiełki do krajo
wego budżetu. Idealnie za to
sprawdzały się takie informa
cje w ogniu kampanii brexitowej. Nie przekonywały one
mieszkańców potężnego i kos
mopolitycznego Londynu i in
nych brytyjskich metropolii,
trafiały za to idealnie do mniej
wyrobionych i niewykształco
nych mieszkańców brytyjskiej
prowincji. I to w dużej mierze

wiadujemy się, co znaczyłby
dla kraju twardy brexit,o podej
rzanych pieniądzach z zagra
nicy na kampanię zabrexitem,
o fali fałszywych informacji,
które zbałamuciły wielu wy
borców podczas pamiętnego
referendum - ocenia Grzegorz
Małkiewicz od dekad mieszka-

Po raz pierwszy sprawa
ewentualnego wyjścia
Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej pojawiła się
w styczniu 2013 roku, kiedy
ówczesny brytyjski premier
David Cameron oznajmił
w Brukseli, że chce
negocjować nowe zasady
pobytu jego kraju we
wspólnocie europejskiej.
Zakończył szantażem: jeśli
sprawy nie pójdą po jego
myśli, odwoła się do woli
suwerena, który
w referendum zdecyduje
o przyszłości kraju.
Większość opowiedziała się
za „rozwodem" Londynu
z Brukselą. Po tym wyniku
Cameron podał się
do dymisji, stery przejęła
Theresa May, przeciwniczka
brexitu, która lansuje jednak
hasło: brexit to brexit.

jący na Wyspach, wydawca
„Nowego Czasu".
Nawet jeśli Londynowi uda
łoby się przedłużyć wyjście
z Unii, to tylko na krótki czas.
Bruksela chciałaby mieć jas
ność sprawy do końca maja,
do wyborów do europarlamentu. Gdyby jednak zakuli

sowe rozmowy sprawiły, że
Londyn przystałby na dnigie
referendum, musiano byBry
tyjczykom zarezerwować miej
sce weuroparlamencie. Sprawa
jest skomplikowana,nikt takich
procedur nie „ćwiczył", bo
nikt niewystępował zUE. Son
daże pokazują niewielką prze
wagę zwolenników pozostania
Wysp we wspólnocie.
Postępami, a raczej ich bra*
kiem ws. brexitu zniesmaczeni
są liderzy brytyjskiegobiznesu.
Wzywają parlament do„zakoff
czenia
cyrku".
Carolyn
Fairbairn, dyrektor generalny
grupy lobbingowej Konfedera
cji Brytyjskiego Przemysłu,
mówi: Wystarczy tego. To
ostatni dzień politycznych po
rażek. Potrzebujemy nowego
podejścia do problemu wszyst
kich partii.Od tego zależy życie
i praca ludzi w naszym kraju.
Funt osłabił się do euroi do
lara, w cieniu toczą się ro
zmowy o nowych taryfach
handlowych z krajami UE, co
może mieć wpływ na rynek
pracy. Rząd ma opublikować
plan dla granicIrlandii w przy
padku twardegobrexitu, co po
garsza negocjacyjną pozycję
Londynu wobec Brukseli.
Zmęczeni Brytyjczycy gubią
się w spekulacjach polityków^
co bardziej zapobiegliwi groma
dzą zapasy m.in. leków. Maga
zyny w Dover są już ponoć za
lane medykamentami. ©®

Polacy na wyspach: brexit nie taki
straszny, nąjgorsza jest niepewność

za ich sprawą stało się, co się Londyn
stało -doszło do brexitu.
Kazimierz Sikorski
Dziś nawet brytyjskie ta redakcja@polskatimes.pl
bloidy nie walą już po
oczach tytułami o nierobach Najgorsza jest niepewność,
z innych krajów, którzy mieli mówią Polacy mieszkający
rdzennym Anglikom zabierać i pracujący w Wielkiej Biytazajęcie i socjal.Dziś prasa sku nii. Nikt nie wie,jaki będzie
pia sięna umiejętnym podsyca nasz status po ..rozwodzie".
niu wojnie plemiennej (zwo po jego twardej wersji -doda
lenników i przeciwników ją. Trudno się dziwić,skoro
brexitu), alejuż bez najbardziej politycy są niezdecydowani
chwytliwych i fałszywych ha ws. brexitu,mogą w każdej
seł.
chwili zmienić zdanie.
W poważnych tytułach po
jawiają sie wypowiedzi socjo Ci, którzy są rezydentami
logów, którzy nie mogą pojąć na Wyspach,mogą spać spokojfenomenu brexitu, orazbiznes nie, deklarowała nie raz pre
menów rysujących czarne mier Theresa May. Gorzej
obrazy po brexicie lub jego z tymi,którzy chcieliby przyje
twardej wersji.Dziś media walą chać do Wielkiej Brytanii
w polityków, którzy nie radzą po brexicie. Mieszkanka Lon
sobie z brexitem. Zapominają dynu prowadząca drobny bi
jednak przy tym, ktoim poma znes ma jechać na święta
do Polski. - Nie wiem, czy nie
gał w„rozwodzie" z UE.
©®
zaskoczą mnie jakieś zmiany

Skutki brexitu mogą odczuć
Polacy w Wielkiej Brytanii

przepisów. W tejchwili politycy
zajęci są młócką, walką z prze
ciwnikami o władzę, ludzkie
sprawy, takie jak moje, odło
żyli na bok - żali siękobieta.
W jeszcze gorszejsytuacji są
Polacy prowadzący biznes
z Wielką Brytanią. Jeśli dosz

łoby do twardego brexitu,
speakuluje pewien biznesmen
z Poznania zajmujący się usłu
gami transportowymi do bry
tyjskich miast,musiałbym cze
kać na odnowienie umów. Dla
mnie oznaczałoby to klapę,nie
mógłbym czekać tygodniami
czy miesiącami na noweuregu
lowania.
Kiedy pada pytanie oto, czy
w związku ze zbliżającym się.
brexitem widać ucieczkę roda
ków z Wielkiej Brytanii, Grze
gorz Małkiewicz, wydawca po
lonijnego tygodnika w Londy
nie, mówi stanowczo: nie.
- Jedni wyjeżdżają,inni jednak
tu przyjeżdżają. Jednym sło
wem niema lawiny powrotów,
bo co na przykład mieliby zro
bić ci, których dzieci chodzą
do brytyjskich szkół? Nie ma
przecież żadnych programów
adaptacji uczniów do polskich
waninków. ©®
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Alimenty (cz. 4)

ił

Gdy staramy się o pomoc z funduszu
Kto i kiedy może się ubiegać o pieniądze z funduszu alimentacyjnego?

•WM.IWH.Umi

KIEDY WYPŁATA?

Do wniosku owypłatę alimentów z funduszualimentacyjnego musimy dołączyćzaświadczenie komornikao bezskutecznościegzekucji

Pruworodzhme
Gdy egzekucja alimentów jest
bezskuteczna, komornicmoże
wydać namzaświadczenie;
z którymmożemy pćjść
do unędu-ośrodka pomocy
społecznej lubpodobnęjinsty
tucji.która jest uprawniona
do wypłacania świadczenia
z funduszu alimentacyjnego
iztożyć wniosek ojego wypłatę.

O świadczenie zFA możemy się
ubiegać, jeśli w ciągu dwóch
miesięcy nie udało się wyegze
kwować pełnejnależności z ty
tułu zaległych i bieżących zobo
wiązań alimentacyjnychlub gdy
dłużnik przebywa poza grani
cami RP,a wszczęcie postępowa
nia egzekucyjnegonie jest moż
liwe ze względu na brak pod
stawy prawnej lub nie można
ustalić miejsca zamieszkania
dłużnika za granicą.

niepełnosprawności *gdy ro
dzina nie przekracza kryterium
dochodowego wynoszącego725
zł na osobę miesięcznie(nowa
stawka -800 zł będzie obowią
zywać od lpażdziemikabr.).
Wyłączone z takiej pomocy
są osoby, które weszły w zwią
zek małżeński bądź zostały
umieszczone w instytucji za
pewniającej całodobowe utrzy
manie albo wpieczy zastępczej.
Składamy wniosek

Żeby się ubiegać o wypłatę ali
mentów z funduszu, musimy

złożyć bezpłatny wniosek. Po
winna to zrobić osoba uprawnionalub jejprzedstawicidustawowy. Wniosek można pobrać
ze strony internetowej Minister
stwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej lub stron inter
netowych ośrodków pomocy
społecznej i innych instytucji
uprawnionych do wypłacania
świadczeńzFA. Nanich najczęś
ciej znajdują się też wzory wy
pełnienia takiego wniosku.
Wniosek składamy w urzędzie
gminy lub miasta właściwymdla
miejsca naszego zamieszkania.

Jaką pomoc finansową
można dostać?

Dla kogoświadczenia?

Wypłaty z funduszu alimenta
cyjnego przysługują:#dzieciom
do ukończenia18. roku życialub
do ukończenia nauki w szkole
oraz szkole wyższej, jednak nie
dłużej niż do25. roku życia,albo
bezterminowo, jeśli dziecko ma
orzeczenie o znacznym stopniu

Do wniosku dołączamy za
świadczenie komornika o bez
skuteczności egzekucjizawiera
jące informacjęo stanie egzeku
cji, przyczynach bezskutecz
ności oraz o działaniach podej
mowanych w celu wyegzekwo
wania zasądzonychalimentów.
Świadczenie jest przyzna
wane od 1 października do 30
września roku następnego.
Wnioski o ustalenie prawa
do świadczeń z FA na kolejny
okres są przyjmowaneod1sierp
nia.
Postępowanie w sprawie
ustalenia prawado świadczenia
kończy się wydaniem decyzji ad
ministracyjnej wciągumiesiąca
od złożenia wniosku. W przy
padku konieczności przeprowa
dzenia szczegółowego postępowania termin załatwienia
sprawy możesię wydłużyć.

Maksymalna kwota świadczenia z FA to 500 zł miesięcznie

Maksymalna kwota świadczenia
zFAto500ztotychna jednodzie
cko miesięcznie,nawet jeśli za
sądzone alimenty\y wyroku są
dowym opatrzonym klauzulą
wykonalności wynoszą znacz
nie więcej.Poniżej 500 złotych
fundusz wypłaca pieniądzewtakiej kwocie, jaką orzekłsąd. Je-

Jeśli złożysz wniosek wraz
z dokumentami:
# do 31 sierpnia - ustalenie
prawa doświadczenia orazjego
wypłata za październik nastę
puje do31 października.
# w okresie od 1 września
do 30 września - ustalenie
prawa doświadczenia oraz wy
płata świadczenia przysługują
cego za październik następuje
do 30 listopada.
# od 1 października do 31
października - ustalenie prawa
do świadczenia oraz wypłata
świadczenia za październik na
stępuje do 31 grudnia.
# od 1 do 30 listopada ustalenie prawa doświadczenia
oraz wyplataświadczenia przy
sługującego za listopad nastę
puje do 31 stycznia.
•od1 grudniado31 stycznia
- ustalenie prawa doświadcze
nia oraz wypłata świadczenia
przysługującego za grudzień
i styczeń następuje do 28 lutegp.
żeli więc mamy zasądzone 400
złotych, to dostaniemy dokład
nie tyle,a niewięcej.
Urząd, który je wypłaca, na
leży na bieżącoinformować o za
chodzących zmianach: liczby
członkówrodziny, uzyskania lub
utraty dochodu alboinnych ma
jących wpływ na prawo
doświadczeń.
Świadczenia wypłaca się
wfoimie: przelewu na prywatne
konto wskazane przy wniosku;
czeku elektronicznego - świad
czenie można wówczas wypła
cić w banku PKO BP SA; kartą
bankomatowo-płatniczą.
Świadczenie nieprzysługuje

Świadczenia zfunduszu alimen
tacyjnego nie przysługują, jeśli
osoba uprawniona:#ukończyła
18. rok życia i nie uczy się
w szkole lub szkole wyższej
#ukończyła25. rokżyciainie le
gitymuje się orzeczeniem
o
znacznym
stopniu
niepełnosprawności #zawarła
związek małżeński•została
umieszczona w instytucji za
pewniającej całodobowe utrzy
manie lub wpieczy zastępczej.
A także,gdy dochód naosobę
w rodzinie przekracza kryterium
dochodowe lub egzekucja ali
mentów okazałasię skuteczna.

Odwołanie od decyzji

Od decyzji w sprawie ustalenia
prawa do świadczeń z fundu
szu alimentacyjnego przysłu
guje prawo wniesienia odwoła
nia wterminie14 dni od daty jej
otrzymania. Odwołanie wnosi
się za pośrednictwem urzędu,
w którym składaliśmy wniosek
o wypłatę świadczenia.
Wymianę dokumenty

Do wniosku musimydołączyć:
# zaświadczenie komornika
o bezskuteczności egzekucji
#odpis podlegającegowykona
niu orzeczenia sądu zasądzają
cego alimenty # odpis postano
wienia sądu o zabezpieczeniu
powództwa oalimenty #odpis
protokołu zawierającego treść
ugody sądowej lub zawartej
przed mediatorem # doku
menty potwierdzająceotrzymy
wanie lub utratę dochodu.
# Jeżeli dłużnik alimenta
cyjny przebywa zagranicą:infor
mację właściwego sądu lub
właściwej instytucji o piodjęciu
przez osobę uprawnioną czyn
ności związanych z wykona
niem tytułu wykonawczego
za granicą albo o niepodjęciu ta
kich czynności.
# Dokumenty stwierdzające
wysokość dochodu rodziny:
oświadczenia wnioskodawcy
o dochodach swoich albo
członka rodziny niepodlegających opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycz
nych osiągniętychw roku kalen
darzowym poprzedzającym
okres, na który ustalane jest
prawo doświadczenia z fundu
szu alimentacyjnego (np. sty
pendia).
# Jeżeli ktoś z członków ro
dziny prowadzi działalność go
spodarczą opodatkowaną wfor
mie ryczałtu: zaświadczeniena
czelnika urzęduskarbowego do
tyczące członków rodziny rozli
czających sięna podstawieprze
pisów o zryczałtowanym po
datku dochodowymod niektó
rych przychodów osiąganych
przez osobyfizyczne.
#Jeżeli mamy gospodarstwo
rolne: zaświadczenie właści
wego organugminy, nakaz płat
niczy albo oświadczenie wnio
skodawcy o wielkości jego go
spodarstwa rolnegoalbo gospo
darstwa członka rodziny wyra
żanej whektarach przeliczenio
wych ogólnej powierzchni
w roku kalendarzowympoprzedzającym okreszasiłkowy.
Mfena Kochanowska

Po godzinach
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ZŻYCIA GWUZD
SHOW-BIZNES

SHOW-BIZNES

Zaręczyny gwiazdy
na rajskiej plaży

Jennifer Lopez pochwaliła się
w mediach społecżnościowych
zdjęciem z zaręczyn. Milioner
Alex Rodriguez poprosił ją o rękę
na plaży na Bahamach. Ta
piękna para spotykała się już
od kilkudziesięciu miesięcy,a ich
miłość kwitła. Byli tak szczęśliwi,
że teraz postanowili pójść o krok
dalej icałkowicie na poważnie
planować wspólną przyszłość.
Fani Jennifer Lopez życzą jej, by
był to udany związek na całe ży
cie.

Siwiec ma nową piękną
sukienkę. Hiszpańską

Celebrytka Natalia Siwiecnie
ukrywa, żetęskni za latem.
„Chcę jużlato! Kategorycznie!"napisała na Instagramie,dołącza
jąc zdjęcie wpięknej sukience.„Lu
bicie takiehiszpańskie sukienki?" zapytała Natalia Siwiec.Na odpo
wiedź internautów niemusiała
długo czekać.„Wow super su
kienka. Wow Wow Wow" - napi
sała jedna zobserwatorek instagramowego konta NataliiSiwiec.

Krzyżówka nr 42

1

Poziomo:
3) kula ziemska,
6) śpiewająca Magda,
11) łagodzi wstrząsy samocho
du,
12) błahostka w... środku wiśni,
13) nauczana zamiast religii w
szkole,
14) numeracja utworów mu
zycznych,
15) główny składnik powietrza,
16) turecka potrawa z jagnięcia,
17) prześwit pod drzwiami,
18) omijane przez jarosza,
19) „Miodowe ...", serial z Ża
kiem i Barcisiem,
21) przechowywane w archi
wum,
23) drapieżny kuzyn psa,
26) Wojciech, popularny dzien
nikarz muzyczny,
27) uchwyt u drzwi,
30) sztuka wystawiona po raz
pierwszy,
31) fonetyczna litera,
34) zdradza złodzieja,
38) bryła geometryczna o spi
czastym wierzchołku,
39) obcisły kostium sportowy
lub baletowy,
40) Państwo Środka,
41) smaczna ryba morska,
42) wypełniona sproszkowa
nym tytoniem.
Pionowo:
1) wiosenny kwiat rosnący w
górach,
2) drobna, niepozorna postać,
3) wedle stawu,
4) rabat handlowy dla stałego

11
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Wystylizowana
Mercedes we Francji

Znana polsko-niemiecka blogerka
Jessica Mercedes Kirschner poje
chała do stolicyFrancji, by uczest
niczyć w Paris FashionyVeek, czyli
bardzo prestiżowym wydarzeniu
modowym. Pojawiasię na nim
mnóstwo wpływowych osób.
Sama Mercedes, w pięknychkre
acjach, zwiedza przyokazji to wy
jątkowe miasto.Nie ukrywa,że
stawia obecnie -od stóppo głowę
-na czerń.
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Legendy ringu

Chodakowska lubi
również drogie torebki

Trenerka fitness Ewa Chodakow
ska została niedawno przyła
pana przez fotoreporterów
na ulicach Warszawy, gdy szła
z piękną, nową torebką. Plotkar
skie media donoszą, że taka to
rebka od Diora kosztuje...około
10 tysięcy złotych.
Widać więc wyraźnie, że Ewa
Chodakowska dobrze czuje się
nie tylko w sportowych strojach,
ale także z eleganckimi idrogimi
torebkami na ramieniu.

25

24

26

7

8

•13

L
I

•18
22

27

•9 •10

Starsza jpani musi
zniknąć

TVP 2 21:40
Alex Rose i Nancy Kendricks
przeprowadzają się z Manhat
tanu na Brooklyn. Mają sąsiad
kę. starszą panią Connelly, za
sprawą której ich życie bardzo
szybko zmienia się w koszmar.
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Ewa Żelazko, tel. 94 347 35 27
Dyrektor drukarni
Stanisław Sikora, tel. 94 340 3598
Dyrektor działu marketingu
Robert Gromowski, teł. 94 347 3512
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Głos Koszafińsłd
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TVP KULTURA 20:20
Frantisko Louka, 55-letni wio
lonczelista, bierze fikcyjny ślub
z Rosjanką, Nadieżdą. Któregoś
dnia w jego mieszkaniu zjawiają
się milicjanci z zapłakanym
5-letnim chłopcem.

Rozwiązanie nr 41
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ODDZIAŁY
Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,
teł. 94 354 50 80,fax 94 3527149

Szczecinek ul. Plac Wolności 6,78-400 Szczecinek,
tel. 94 374 8818. fax 94 374 23 89
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Lew (23.07 -22.08)

Ryby (19.02-20.03)

Panna (23.08-22.09)

Nie możeszdzisiaj raczej liczyć na wsparae in
nych osób, więcpodwiń rękawy izabieraj się
za swoje obowiązki.Horoskop dzienny wróży
O spore sukcesy wkażdej dziedzinieżyda.
Ktoś postawi dzisiajprzedTobą zadanie, które
może przerastać Twojemożliwości. Stanie się
to zarzewiem małegokonfliktu. Horoskop
na dziś radzi trzymanie nerwów na wodzy...

Waga (23.09-22.10)

Niespożyte pokłady eneigiipozwolą Ci mierzyćsię z zadaniami,które dotychczas wydawałysię przerastać Twojemożliwości. Horo
skop dzienny na czwartek wieszczy sukcesy.

Musisz wykazać się umięjętnośaą wykony
wania kilku zadańjednocześnie. Odtego,jak
sobie poradzisz,dużo zależy. Horoskop
dzienny na czwartek sprzyja wyzwaniom.

Miej oczyiuszy szeroko otwarteisłuchaj, co
mają do powiedzenia inni. Horoskopdzienny
podpowiada dyskrecjęipowściągliwość

Jeśli spotka Ciędzisiajjakieśniepowodzenie,
koniecznie dajsobie drugą szansę. Horoskop
dzienny stawia Cię postronie ludzisukcesu.

Byk (20.04-20.05)

Bliźnięta (21.05-21.06)

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

Nie rezygnuj zobranegokierunku nawet
wtedy, gdypojawią się przedwnośri losu.Ho
roskop na dziśdodaje Ci wiary iwytrwałośti.

Nie rozmieniajżycia na drobne.Zajmujsię tylko
istotnymisprawami. Horoskopna dziś przepo
wiada scenariuszz ważną dla Gebie rolą.

Opinie innychnie będą miały dla Ciebie żad
nego znaczenia. Horoskopdzienny na czwar
tek zapowiada mały konflikt zotoczeniem.

Chociaż niebędzie tołatwe,musisz wykazaćsię
wyjątkową bezstronnością. Horoskopdzienny
na cwartek sugerujehamowanieemogi.

Rak (22.06-22.07)

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

Stargard ul. Wojska Polskiego 42.73-110 Stargard,
tel. 91578 47 28, fax 9157817 97,
"reldamatel.9f57fif4728
- * ri **

Azyl

POLSAT 23:15
Meg wraz z córką wprowa
dzają się do domu, w którym
znajduje się opancerzone po
mieszczenie. Gdy pojawiają się
włamywacze, obie udają się do
„azylu". Okazuje się, że celem
mężczyzn jest schron.

Wodnik (20.01-18.02)

Dynamiczne zwroty akcjitowarzyszyć G będą
przez cały dzień.Możetoskutkowaćchao
sem, który niecopokrzyżujeTwoje plany.Horoskop dzienny sugeruje^ębszy oddech...

Baran (21.03-19.04)
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25) owocowy symbol dobrych
interesów,
28) podróżna lub na zakupy,
29) miejsce obozowania pod
gołym niebem,
31) krzaki jeden obok drugiego,
32) marka polskiego piwa,
33) spłacany w banku,
35) małżeński skok w bok,
36) mleko dla oseska, kotlet
dla dorosłego,
37) mistrzostwo w sztuce.

HOROSKOP
Gwiazdy roztoczą nad Twoją głową parasol
ochronny. Nawet wryzykownych sytuacjach
możesz liczyć napomyślność. Horoskop
na dziś tosugestia, byjechać „po bandzie".

39

klienta,
5) gęsty sos do potraw,
6) wręczenie mandatu za złe
parkowanie,
7) flamaster,
8) szef flisaków,
9) zastąpienie kogoś w pracy,
10) narodowa po śmierci waż
nej osobistości,
20) letni domek na działce,
22) wojenny u Indian,
24) słomiany szybko gaśnie,

Kola

(ARM)

29
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•
•
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TVN 7 20:00
Bokserzy Billy McDonnen
i Henry Sharp przed laty rywali
zowali ze sobą na ringu.
Po trzydziestu latach mene
dżer namawia ich do powrotu
i rozegrania ostatniej walki.

Nakład Kontrolowany ZKOP

Koziorożec(22.12 -19.01)

POLSKA
PRESS
WYDAWCA
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
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Dyrektor artystyczny
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Czekamy na Państwa
listy po adresem
; ul. Henryka Pobożnego
19,76-200 Słupsk
Telefon dyżurny
59848 8124
Emałl alarm@gp24.pl

m

Dzisiaj dyżuruje
Bogumiła Rzeczkowska '

t

Gzj^nicy pomagają
Pan Marek zeSłupska ma doodda
nia meble pokojowei dwie wersal
ki. Kontakt:691512130.
Pan MichałzeSłupska ma doodda
nia telewizor.Odbiór własnym tran
sportem. Kontakt:889 915 207.
Pani Alicja ze Słupska mado odda
nia odzież iobuwie męskie (duże
rozmiary). Kontakt:694832 824.
Pan Stanisławze Słupskama dood
dania dwie wersalki i dwa fotele.
Kontakt: 696 683215.

Pani Kazimiera za Słupska ma
do oddania telewizor, meble ku
chenne, wózek spacerowy istolik
z krzesełkami dla dzieci. Odbiór
własnym transportem.Kontakt:59
8412513.
Pani Barbara zUstki ma dooddania
mebłośdankę, wersalkę,dwa fotele
iszafkę. Odbiór własnymtranspor
tem. Kontakt:509 706354.
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:59 84534 07.
Pani Grażyna zeSłupska ma dood
dania meble pokojowe. Odbiór
własnym transportem. Kontakt:
661154067.
Mieszkaniec Słupska ma do odda
nia meblościankę. Odbiórwłasnym
transportem. Kontakt: 783 414

082.

Potrzebuję:

Pan Wojciech ze Słupska prosi
o pralkę.Kontakt: 578041380.
Mieszkanka Słupska prosioodzież
zimową dziecięcą i damską. Kon
takt: 530506020.(DMK)

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 14.03.2019

LISTY/OPINIE
Czekamy na Państwa
listy po adresem
ul. Henryka Pobożnego
19,76-200 Słupsk
Telefon dyżurny
598488121
Email
daniel.klusek@gp24.pl

Dzisiaj dyżuruje
Daniel Klusek
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Gmina Kobylnica chce
powrotu fotoradarów
do Kwakowa iSycewic

@Kasia: - Nic dziwnego, jak były
fotoradary, togmina Kobylnica była
najbogatsza. Pieniążkisię skończyły
chyba.
@Daniel: - W Kwakowiejak najbar
dziej. Jestszkoła,jest boisko.Dużo
dzieci, dla mnie powinientam być
ten radar.Nikomu nie zaszkodzi.
©Krzysztof: - Ale wiecie, że kasa
fotoradarów ITD nie idzie do bu
dżetu gminy?

@Martyna:- Nie tylko gmina Ko
bylnica chce powrotu fotoradaru,
to raz,a po drugie,kasa nie pójdzie
do gminy, tylko do budżetu pań
stwa. Ibardzo dobrze, że chcą po
wrotu fotoradarudo Kwakowa,kie
rowcy tamprzeginają z prędkością,
a obok jestszkoła...
@Paweł: - A ile odczasu wyłącze
nia fotoradaru było tam wypad
ków? Teurządzenia stawia siętam,
gdzie doszłojuż dozdarzeń drogo
wych imiejsce jest niebezpieczne
(opinia biegłych) lub,jak było wpo
przednim przypadku,ładowaniem
banknotów do gminnej kasy. Co
również nie miało nic wspólnego
z bezpieczeństwem.
@Ada: - W Kwakowie jak najbar
dziej powinien byćfotoradar. Aci,
którzy się z tym nie zgadzają, to
na pewno nie posyłają dzieci do
szkoły w Kwakowie.I mato wiedzą,
jaksamochody tampędzą. Czasza
cząć jeździć w miarę przepisowo,
drodzy panowie, to nie będziecie
płacić mandatów iżaden fotoradar
nie będziewam straszny.
@Mirek: - Często bywam w Kwa
kowie i widuję,jak kierowcy zwal
niają, mimoże radar niedziała.

@Michał: -Kasa musi być,bo znów
nie będzie festiwalu disco polo w
Kwakowie, jak kierowcy nie zasponsorują.
@Krzysiek: -Fotoradary fotoradarami. a gdziepolicja jeździ?Przecież
oni tak lubią pościgi, łapanie pira
tów drogowych isuszonko. Niech
zrobią tam zmianę, powiedzmy
jedno miejsce,dwa, iniech tamsu
szą 2-3 razy w tygodniu przez go
dzinę iza godzinę niechwracają.
@Liliana: - Nopewnie, taka kasaim
leciała, że głowa mała. Isię skoń
czyło Eldorado.
@Kamila: -Jeżeli sięjedzie zgodnie
z przepisami,to cokomu przeszka
dza fotoradar czykontrola zza krza
ków?
@Paweł: - Przy wyłączonym fotoradarze poprawiłosię bezpieczeń
stwo,bo kierowcynagle niehamu
ją. Jestemza tym,żeby wokół szkół
było bezpiecznie, ale stawianie
urządzenia na zasadzie „boszkoła"
niejest uzasadnionei wbrew pozo
rom wcale nie zwiększa bezpie
czeństwa.
@Barbara: - Bez sensu płacić za
przekroczone10 km/h.Zdzierstwo.
wyrywanie kasy. (DMK)

Ulica rozkopana, nie majak
wyjść do sklepu czy pracy

•x«

Słupsk

I -rll
Mieszkańcy ul. Mostnika skar
żą się, że w wyniku prac dro
gowych nie mogą wydostać
się z własnych domów.

Śmieci z terenu przy ul. Morcinka mają zniknąć w tym tygodniu

Brudno na terenie po byłym
szpitalu. Straż interweniuje
Stupsk

Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

- Opustoszały od kilku lat te
ren po szpitalu to teraz wielki
śmietnik i miejsce libacji alko
holowych. Trzeba tam wresz
cie posprzątać-twierdzi czytelnkzka z ul. Morcinka.

Pani Natalia z ul.Morcinka mie
szka niemal naprzeciwko by
łego szpitala. Jak twierdzi,nieużytkowany od kilku lat teren
zamienił się w śmietnisko.
- Wszystko przez grupki pi
jaków, którzy regularnie przy
chodzą tam pić tanie wina mówi kobieta. Spotkać ich
można niemal każdego dnia,
gdy tylko pogoda nie przeszka
dza na libacje na wolnym po
wietrzu. Najgorsze jednak, że
zostawiają oni po sobie mnó
stwo śmieci, główniepuste bu
telki, aleteż inne odpadki.

Zdaniem naszej czytelni
czki, służby miejskie powinny
zareagować i zobowiązać właś
ciciela terenu do posprzątania
go i takiego ogrodzenia działki,
by osoby obce nie miały tam
wstępu.
Straż miejska zapowiada, że
w ciągu kilku dni plac ma być
już uprzątnięty.
- Właścicielami części tere
nu poszpitalnegosą marszałek
województwa, miasto i osoby
prywatne. Pozostałości po
spotkaniach alkoholowychleżą
na terenie prywatnym - mówi
Paweł Dyjas,komendant Straży
Miejskiej w Słupsku. -Skontak
towaliśmy się z jego właścicie
lem i zapewnił nas, że plac bę
dzie uprzątnięty do końca ty
godnia. Po tym terminie wró
cimy tam z rekontrolą. Jeśli
okaże się, żewciąż są tamśmie
ci, wyciągniewy konsekwencje
w stosunku do właściciela tere
nu. ©®

Na stronach Akcjaredakcja piszemy
o tym.o czyminformują nas czytel
nicy. Na Waszesygnały czeka dzien
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 równieżzgłaszać
pod nr. teL 59848 8121.
Wszystkie sygnały sprawdzimy,
a najważniejsze i najciekawsze za
mieścimy na łamach„Głosu Pomo
rza" igp24.pl.(DMK)

Akcja redakcja

U nas czekają zguby
1 oferty pomocy

W „Głosie" funkcjonuje Biuro Rze
czy Znalezionych. O tym,co znaj
duje się w BRZ, piszemy w ponie
działki, środy ipiątki. Uwaga!Nie
przyjmujemy już nowych rzeczy
znalezionych przezCzytelników.
W ramach Banku pomocy można
przekazywać sobie m.in. meble,
sprzęt RTV i AGD. Na zgłoszenia
czekamy pod nr. tel.59 848 8121.
Oferty i prośby o pomoc publiku
jemy we wtorki,czwartki isoboty.

(DMK)

Stupsk/redakcja

Zobacz, jak powstaje
„Głos Pomorza"

Daniel Klusek

Z naszą redakcją skontaktował
się pan Piotr, mieszkaniec ul.
Mostnika, która właśnie prze
chodzi przebudowę.
- Piszę w imieniumieszkań
ców Słupska ul. Mostnika8 i 7.
Od miesięcy na ulicy prowa
dzony jest remont,zerwana jest
nawierzchnia, nie mamy moż
liwości przejścia na drugą stro
nę ulicy - pisze czytelnik. - Nie
ma chodników, brak jest oś
wietlenia. Największym prob
lemem jest to, że przy padają
cych deszczach glina, piasek,
błoto spowodowały nie lada
kłopoty. Próba wyjścia na za
kupy czy choćby wyjścia rano
do pracy wygląda tak, że to
niemy dosłownieniemal po ko
lana w błocie. Młoda osoba jest
w staniewydostać nogę z błota
czy gliny, ale starsze osoby są
skazane na wegetację w do
mach. Nawet dostawcy nie
chcą przejść przez taką
pseudodrogę.
Jego zdaniem wystarczy
łoby, aby inwestor zrobił cho
ciaż dwie kładki lub ułożył de
ski wzdłuż błota. -Chcemy tyl
ko dojśćdo domui nietopić bu
tów wbłociei bagnie- pisze pan
Piotr.
Tomasz Orłowski, kierow
nik działu eksploatacji i inwe
stycji w Zarządzie Infrastruk
tury Miejskiej, rozumie prob-

Akcja redakcja

Strona od czytelników
dla czytelników

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

Tam konsumenci
mogą znaleźć pomoc

Ulica Mostnika jest przebudowywana, stąd utrudnienia

lemy mieszkańców ul. Most
nika i zapewnia, że niebawem
się już oneskończą.
- Ta ulica jest gruntownie
przebudowywana. Kładziony
jest nowy wodociąg, powstają
przyłącza do poszczególnych
budynków. Układamy kanali
zację deszczową i nowe przyłą
cza oświetleniowe. Tych prac
nie da się wykonać, nie rozko
pując drogi - mówi Tomasz
Orłowski. -Zdaję sobiesprawę,
że topowoduje utrudnienia dla
mieszkańców. Jednak już nie
bawem na odcinku od zamku
do skrzyżowania z ulicą Łuka
siewicza rozpoczną się roboty
brukarskie, powstaną podbu
dowy pod jezdnię, chodniki

i parkingi. Potem pojawią się
docelowe nawierzchnie.
Sugeruje, by mieszkańcy w
ciągu kilku najbliższych tygo
dni wybierali przejście równo
ległą do ul. Mostnika ul. Fran
cesco Nullo.
- Inwestycja, którą prowa
dzimy w tej okolicy,obejmuje
ulice Kowalską,Mostnika oraz
Dominikańską i prowadzona
będzie w sumie do końca paź
dziernika. Obok przebudowy
dróg i nowych instalacji, będą
tam również nowa zieleń oraz
oświetlenie i mała architektura.
Na ulicy Mostnika roboty po
winny sięzakończyć wpołowie
roku - zapowiada Tomasz Or
łowski. ©®

Mieszkańcy Słupska o pomocmo
gą prosić miejskiego rzecznika kon
sumentów. Zbigniew Perzyna
przyjmuje interesantów przy ul.
Jana Pawła II1,pokój 225(II piętro),
tel. 59 810 52 93, e-mail: mrk@
um.slupsk.pl.
Mieszkańcy powiatu słupskiego
o pomoc mogą prosić powiato
wego rzecznika konsumentów.Ma
rek Kurowski interesantów przyj
muje w pokoju132, Starostwa Po
wiatowego, tel. 59 84187 00,email: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl.
Pomocy w problemachkonsumen
ckich udziela Delegatura Woje
wódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Słupsku, ul.Jana Pa
wła III, tel. 59 842 5468, e-mail:
ihslupsk@wp.pl.
Konsumenci mogą się zgłaszać
do Oddziału Federacji Konsumen
tów wSłupsku, al.3 Maja44, tel. 59
842 0224, e-mail:slupsk@federacja-konsumentow.org.pl.
Bezpłatną pomoc prawną konsu
menci mogą uzyskać pod nr. info
linii Federacji Konsumentów 801
440 220i22 290 8916.(DMK)

Czwartek, 14.03.2019

Cech wziął się za inwestycję.
Znika koszmarna architektura
Bogumiła
Rzeczkowska
bogumila.fzeakowska@gp24.pl
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K

Lisika
Cech Rzemiosł Różnych
w Słupsku remontujeswój bu
dynek przy ul.Marynarki Pol
skiej w Ustce.W miejscu,
gdzie przedkilkudziesięciu la
ty mieścił sięsłynny Albatros,
powstają apartamenty.

Gruntowna przebudowa około
40-letniego budynku, należą
cego do Cechu Rzemiosł Róż
nych wSłupsku, ma radykalnie
zmienić architekturętego miej
sca. Już zniknął płaski dach
i elementy stylu dźwigającego
resztki komuny i pierwsze lata
wolności gospodarczej.
- Budujemy piękny obiekt.
To będzieperełka, którazupeł
nie zmieni wizerunek tego
miejsca - zapowiada Roman
Hennig, starszy Cechu Rze
miosł Różnych w Słupsku,
który jest inwestorem, i przy
znaje: - Do tej pory obiekt ten
nie był dobrym wizerunkiem
Cechu.
Budynek przy ul. Marynarki
Polskiej wUstce powstałz górą
40 lat temu. Początkowo
na parterze mieścił się w nim
sklep należący do Cechu, póź
niej pojawił się zakład fryzjer
ski, miejsce sklepu zajął bank.
Górę budynku natomiast zaj
mowała kultowa restauracja Al
batros, gdzie na wieczorkach

Trwa remont budynku Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku. Powstaną tu apartamenty

10

dwupoziomowych
apartamentów powstanie
w budynku Cechu Rzemiosł
Różnych w Ustce

tanecznych, później dyskote
kach wybawiło się ldlka poko
leń ustczan. Niestety, z biegiem
lat poziom usług rozrywko
wych świadczonych w tym
miejscu zdecydowanie spadał.
Saloniki zantresolami

Teraz plany są takie: usługi
na parterze pozostają bez

zmian, natomiast piętro bu
dynku zupełnie zmienia swoją
fhnkcję.
- Budujemy dziesięć dwu
poziomowych apartamentówmówi starszy Cechu Roman
Hennig. -Nadole będą się znaj
dowały saloniki wypoczyn
kowe z małym wyposażeniem
kuchennym i łazienki, w dobu
dowanych antresolach - sypial
nie. Poszczególne apartamenty
będą miały różną wielkość.Ca
łość to około 380 metrów kwa
dratowych powierzchni użyt
kowej. Z tyłu obiektu powstaje
parking z dziesięcioma miej
scami do parkowania.
Decyzja o tym, kto będzie
prowadził pensjonat, na razie
nie zapadła.

- Podejmie ją nasz zarząd:
albo będziemy sami go prowa
dzić, albooddamy w dzierżawę
- dodaje Roman Hennig. - Naj
ważniejsze, żebyobiekt stałsię
wizytówką rzemiosła słup
skiego. Na razie prace idą
do przodu,ale myślę,że naten
sezon nie zdążymy go oddać
do użytku.
Wszystko jednak wskazuje
na to,że rzemieślnikównie po
niesie wspomnień czar.
- Nazwa Albatros nie po
wróci - mówi starszy Cechu.Mamy pewne pomysły, ale
może jeszcze ogłosimy wśród
rzemieślników
konkurs
na nazwę. Chcemy, aby była
związana z rzemiosłem.

45 dziecizostało w tym roku
przebadanych w Słupsku
w ramach Europejskiego Dnia
Logopedy

Zespół logopedów z Niepub
licznej
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicz
nej Praktis wSłupsku już poraz
kolejny zorganizował bez
płatną akcję diagnoz logope
dycznych dla dzieci w prze
dziale wiekowym od odo 6lat.
Z tej okazji rodzice mogli
przyjść i skonsultować wszel
kie wątpliwości dotyczące pra
widłowego przebiegu rozwoju
mowy u swoich pociech.
- Europejski Dzień Logo
pedy staje się naszą dobrą tra
dycją, którama za zadanieroz
budzić w rodzicach świado
mość wagi mowy, komunikacji
w życiu ich pociech - mówi Jo

Najliczniejszą grupę badanych w Słupsku tym roku stanowiły
dzieci w wieku 2,5 - 3,5 lat.

anna Pulkowska, logopeda
z NPPP Praktis.
Rodzice określają tę akcję
jako bardzo potrzebną. Są
wśród nich zwłaszcza ci ro
dzice, których dzieci nie mają
możliwości skorzystania z po
mocy logopedy w przedszko

lach, gdyż nie ma obowiązku
ich zatrudniania. Opiekunów
niepokoiło głównieto, żedzieci
mówią niewiele, niewyraźnie
bądź za szybko.
- Naszą poradnię odwie
dziło łącznie w tych dniach 45
dzieci. W badania zaangażo

4
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Europejski Dzień Logopedy i jego efekty
Zbigniew Marecki
zbigniew.maredd(a)gp24.pl

MOS£OW
BAELET

wało się 7 logopedek. Najlicz
niejszą grupę badanych stano
wiły dzieci wprzedziale wieko
wym: 2,5 -3,5 lat z opóźnionym
rozwojem mowy. Potwierdza
to, że istnieje konieczność
wczesnej i rzetelnej diagnozy,
która jest fundamentem dal
szej pomocy dziecku i pozwala
rozpocząć terapię. Zpewnością
powtórzymy akcjęEDL za rokzapowiadają jej organizatorzy.
6 marca toEuropejski Dzień
Logopedy, który obchodzony
jest we wszystkich krajachUnii
Europejskiej. Podkreślenie zna
czenia tegoświęta jest niezwy
kle istotne na etapie edukacji
przedszkolnej, gdyż w okresie
tym rolalogopedy jest szczegól
nie ważna. W Polsce z tej okazji
organizowany jest Dzień Bez
płatnej Diagnozy Logopedycz
nej. Hasłem tegorocznegoEDL
była komunikacja wspomaga
jąca ialternatywna -„Komuni
kowanie się nie tylko sło
wami...".©®

26 marca

Bilety do nabycia:
BO Głosu Pomorza, ul.H. Pobożnego19

www.kupbilecik.pl
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Uczniowie zdobywają nowe umiejętności
przy wsparciu firmy spod Słupska
HR/HR Manager w AJ Fabryka
Mebli.
W obecnej edycji konkursu
wzięły udział 33 drużyny ze
szkół średnich z całej Polski,
w tym siedem ekip z trzech
słupskich: dwie drużyny z Ze
społu Szkół Ekonomicznych
i Technicznych,dwie z Zespołu
Szkół Technicznych i trzy z Ze
społu Szkół Mechanicznych
i Logistycznych.

Wojciech Frełichowski Ł .5\ M
wojciech.frelichowski@gp24.pl H#' rĘą

Edukacja
Trzy drużyny ze słupskich
szkół technicznych weszły
do finału ogólnopolskiego
konkursu Młody Lean Lider.
\ To nauka przedsiębiorczości
i wydajnej pracy we współ
czesnych firmach.

Program ModyLean Lider jest
programem uczącymmłodzież
działania i wykorzystywania
narzędzi Lean Manufactoring
w firmie produkcyjnej. To sy
stem zarządzania produkcją
w przedsiębiorstwie, polega
jący na ograniczaniu marno
trawstwa orazeliminacji niepo
trzebnych operacji i procedur.
Wszystko po to, aby dostarczać
produkty i usługi o jaknajwyż
szej jakości przy niskich kosz
tach produkcji.
Wykonując zadania, pro
jekty, tworząc linie produk
cyjne, uczniowie szkół śred
nich uczą się szukania rozwią

Program Młody Lean
Lider uczy młodzież
usprawniania procesu
zarządzania pracą,
aby była ona jak
najefektywniejsza
W konkursie Młody Lean Lider wzięły udział 33 drużyny ze szkół średnich z całej Polski

zań problemów, usprawniania
pracy, pracy w zespole, szuka
nia
oszczędności,
czyli
wszystko to, co w przyszłości
będzie im potrzebne w karie
rze.
Od czterech lat zasady Lean
są promowane wkonkursiedla
młodzieży szkół średnich
Młody Lean Lider. Organizato

rami konkursu są firma dorad
cza Leaną Team, Fundacja
Lean Eductation oraz Stowa
rzyszenie Lean Management
Polska. Ponadto konkursowi
patronuje wiele firm. Jedną
z nich jest AJ Fabryka Mebli,
która ma zakład w Podstrefie
Redzikowo Słupskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.

- Zaangażowaliśmy się
do tego programu,ponieważ je
steśmy firmą, która wykorzy
stuje narzędzia Lean na co
dzień. Staramy się codziennie
angażować w doskonalenie
procesów w naszej fabryce
i stąd zainteresowanie progra
mem - informuje Monika
Frejek, kierownik działu

Kilka dni temu odbyłsię pół
finał w Gdańsku. Dokolejnego
etapu, czyli finału przeszły trzy
drużyny zeSłupska -dwie zZe
społu Szkół Mechanicznych
i Logistycznych i jedna z Ze
społu SzkółTechnicznych. Ten
etap konkursu będzie sporym
wyzwaniem dla uczniów, po
nieważ całą teorię, którą pozna

wali przez ostatnie pół roku
będą musieli zastosować w fir
mie produkcyjnej. Uczniowie
odwiedzą firmy biorące udział
w programie, będą analizować
wybrany proces i próbować go
usprawnić.
- Jako patron uczniowie
przyjadą do nas... i nie ukry
wam, żemamy już dlanich wy
znaczone zadania. Będą mieli
okazję zastosować wiedzę,
którą nabyli przez ostatnie pół
roku w praktyce - zapowiada
Monika Frejek z Aj Fabryka
Mebli.
Udział firmy w konkursie
Młody LeanLider polega także
na wsparciu wyjazdu uczniów
do Sopotu na półfinały. AJ Fa
bryka Mebli opłaciła autobus
oraz w porozumieniu z firmą
Ravend zorganizowała kanapki
na drogę. Ponadto AJ Fabryka
Mebli szkoliła nauczycieli ze
szkół biorących udział w pro
gramie. Założona w Szwecji
w 1975 r. Grupa AJ jest jednym
z wiodących dostawcówwypo
sażenia dlafirm wEuropie. Do
starcza szerokiasortyment pro
duktów dla biur, przemysłu
i magazynów. W Polsce firma
działa od1999 r.

Akademickie Spotkania
Gry terenowe pozytywnie ocenione
z Przedsiębiorczością po raz piąty przez Słowińską Grupę Rybacką
Stupsk

Wojciech Frefidiowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

/

Wzorem lat ubiegłych Akade
mickie Biuro Karier Akademii
Pomorskiej w Słupsku organi
zuje V edycję Akademickich
Spotkań z Przedsiębiorczoś
cią w Słupsku.

Wydarzenie odbędzie się 20
marca w godz. 11-15 w kampu
sie Akademii Pomorskiej

w
Słupsku
przy
ul.
Arciszewskiego 22a. W progra
mie zaplanowano udział po
tencjalnych pracodawców, in
stytucji zajmujących się akty
wizacją zawodową oraz lokal
nych przedsiębiorców.
Misją ASP jest nie tylko za
prezentowanie rynku pracy,ale
również przedstawienie, jak
ważna jest aktywizacja zawo
dowa. Dlatego też zorganizo
wane zostaną prelekcje, któ
rych odbiorcami będą nie tylko

studenci AkademiiPomorskiej
w Słupsku, ale również tego
roczni maturzyści.
Partnerami Akademii Po
morskiej w organizacji Akade
mickich Spotkań z Przedsię
biorczością są Powiatowy
Urząd Pracy w Słupsku, Woje
wódzki UrządPracy wGdańsku
Oddział Zamiejscowy w Słup
sku, Lokalny Punkt Informa
cyjny Funduszy Europejskich
oraz Pomorski Fundusz Po
życzkowy.©®

Fotowoltaika dostarczy energię
GnńnaPotęgawo
Wojciech Frełichowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

Obiekty użyteczności publicz
nej w gminie Potęgowo będą
korzystać z energii dostarcza
nej przez instalacje fotowołtaiczne. Właśnie podpisano
umowę na montaż urządzeń.

Inwestycja realizowana będzie
w ramach projektu „OZE
w gminach powiatu słup
skiego". To partnerstwo pięciu
gmin i podmiotu spoza sektora
finansów publicznych w ra
mach dofinansowania z Regio

nalnego Programu Operacyj
nego Województwa Pomor
skiego na lata 2014-2020, Dzia
łanie10.03. Odnawialne źródła
energii.
Głównym celem tego pro
jektu jest zwiększenie wyko
rzystania energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych, co bę
dzie miało wpływ na zwiększe
nie bezpieczeństwa energe
tycznego, poprawę bilansu
energetycznego oraz zmniej
szenie obciążenia środowiska.
Przedmiotem inwestygi jest
dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na sześciu
obiektach nżyteczrfości pub

licznej na terenie Gminy
Potęgowo. Dotyczy to urzędu
gminy, szkół podstawowych
w
Potęgowie,
Łupawie
i Skórowie,Gminnego Ośrodka
Kultury w Potęgowie oraz
oczyszczalnia
ścieków
wDarżynie.
Koszt instalacji wynosi
ponda 519tys. złbrutto, zczego
85 proc. jest pokryte z dotacji.
Wykonawcą inwestycji, wyło
nionym w drodze przetargu
nieograniczonego, jest spółka
B&Z PROENERGY z Lęborka.
Planowany termin zakończenia
prac ma nastąpićdo końcamaja
br.©®
"
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Wojciech Frełichowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl
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Słowińska Grupa Rybacka za
kończyła kolejne nabory
wniosków. Tym razem dofi
nansowanie otrzymają orga
nizacje pozarządowe oraz
podmioty publiczne z terenu
działania Słowińskiej Grupy
Rybackiej.

Nabór przeznaczony był dla or
ganizacji pozarządowych,które
nie prowadzą działalności go
spodarczej idotyczył tworzenia
gier, zabawi innychinnowacyj
nych produktówedukacyjnych
związanych z rybołówstwem,
rybactwem śródlądowym,
akwakulturą i sektorem
okołorybackim oraz edukacją
morską i żeglarską.
Do BiuraSłowińskiej Grupy
Rybackiej w Przewłoce koło
Ustki wpłynęło pięćwniosków
na łączną kwotę ponad 120 tys.
zł, przy czym jeden z nich nie
spełniał kryteriówformalnych.
Pozostałe cztery wnioski
zmieściły się w limicieprzezna
czonym na ten konkurs.
O nowegry terenowewzbo
gacą się niebawem Ustka
i gmina Kępice. Miasto Ustka
źaangażiijć
triieszkaińców

W Ustce powstaną dwie gry turystyczno-edukacyjne
na terenie Starej Osady Rybackiej

do wspólnego tworzenia gry,
która łączyć będzie zwiedzanie
z zabawą, a całość rywalizacji
śledzić będzie można na spe
cjalnej stronieinternetowej.
Natomiast w Kępicach pow
stanie gra terenowa zawiera
jąca trzy różne scenariusze
oparte na fabule edukaqimorsłdej, wykorzystując tradycje
rybackie, elementy żeglarstwa
oraz elementy edukacji ekolo
gicznej.
Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju RegionuSłowińskiego
Kluka, dzięki uzyskanemu do
finansowaniu planuje zorgani

zować warsztaty dla dzieci,
które przeprowadzone zostaną
przez doświadczonych ryba
ków. Do kalendarza wydarzeń
Stowarzyszenie Kluka będzie
mogło także dopisać festiwal
ryby, który dziękidofinansowa
niu będziemożna poraz pierw
szy zorganizować.
Natomiast dla uczniów
gminy Smołdzino Stowarzy
szenie Bractwo Morza zorgani
zuje praktyczne lekcje bezpie
czeństwa na morzu.Dzięki ta
kiej formiezajęć, dziecipoznają
„od kuchni" tajniki pracy ry
baka i żeglarzy.©®
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Grupa naukowców pod kie
runkiem dr. Michała Wolańskiego badała sytuację tran
sportu w obszarach pozamiej
skich już kilka lat temu. We
wnioskach do raportu „Pub
liczny transport zbiorowypoza
Miejskimi ObszaramiFunkcjo
nalnymi" zespół Wolańskiego
zawarł lakonicznesformułowa
nie „zagrożenie załamania
przewozów publicznych po l
stycznia 2017 roku". Ta ponura
prognoza zaczęła się spełniać
na początku 2018 roku.
Historia Macieja spod
Osiecka przypomina nam, że
z transportem publicznym jest
bardzo, bardzo źle na Mazow
szu. Problemy zaczynają się
w promieniu ok. 50-60 km
od Warszawy. Już tam można
znaleźć wsie, do których nie
dociera żaden autobus, lub ta
kie, które mogą liczyć na naj
wyżej jeden kurs na dobę.

z Ustrzyk Dolnych doUstrzyk
Górnych kosztuje12 złotych.To
raczej nie zdzierstwo -dopiero
taka cena pozwala utrzymać
względną rentowność połącze
nia w relatywnie nisko zalud
nionym obszarze. Poza sezo
nem autobus jeździ pustawy.
Tak wyglądają realia w gór
skiej części Podkarpacia. Do
dajmy, że PKS Rzeszów na po
czątku roku przeprowadził ko
lejną serię cięćpołączeń.
Ale Podkarpacie to nie ko
niec. Trwa prawdziwa rzeź
dawnych PKS-ów na Mazu
rach i Podlasiu. Ich obecny
właściciel, czyli Arriva, zapo
wiedział, że do połowy roku
przestaną istnieć PKS Kętrzyn,
PKS Węgorzewo czy PKS
Bielsk Podlaski. Od początku
roku Arriva zlikwidowała też
istotną część połączeń autobu
sowych z Białegostoku - m.in.
do Ciechanowca,Bielska Pod
laskiego.
Ale nie, to wcale nie jest
opowieść o złych kapitalistach
z Amvy czy - jak na Mazowszu
Mobilisu - i ich ofiarach, czyli
byłych już pasażerach. „Prze
wozy realizowane są bez
udziału środków publicznych,
a całkowite ryzykofinansowe
ich wykonywania leży po stro
nie przewoźnika. Spółka nie
jest wstaniedługotrwale finan
sować nierentownej działal
ności i ponosić dalszych strat"
- tak tłumaczy swe decyzje
Arriva w oficjalnym komunika
cie. To samodotyczy Mobilisu.
Wschód, Podkarpacie i Ma
zowsze to wcaleniejedyne re
giony, w których PKS-y są
w odwrocie. Kujawsko-Pomorski Transport Samocho
dowy likwiduje kursy lokalne
w rejonie Włocławka i Żnina.
Ograniczenie liczby połączeń
zapowiada PKS Gniezno.
Na koniec zeszłego roku sporo
połączeń zlikwidował też PKS
Poznań należący do samo
rządu lokalnego.
Państwowe wsparciedla ca
łego systemuto dziś jedyny ra
tunek dla lokalnego transportu
autobusowego - o czym
od dawna wiedzą południowi
i zachodni sąsiedzi Polski.
Na tle większości krajów Unii
Europejskiej polskie podejście
do problemu wykluczenia
transportowego byłodotąd po
nurym ewenementem - co
skutkowało powstaniem gi
gantycznych białych plam
na mapie kraju.
Nawet w wypadku, w któ
rym PiS codo joty wypełni swe
zapowiedzi, wymazywanie
tych białych plam będzie
trwało całelata.

PKS-y darzymy sentymentem i chcemy
teraz je ratować Niestety, lata za późno
Transport publiczny

Wftokł Głowacki
Twitter:@WitoldGlowacki

Obszary wykluczenia tran
sportowego można bez prob
lemu znaleźć już w promieniu
50 kilometrów od Warszawy.
Do ok.20 procent polskich
wsi nie da się dotrzeć żadnym
transportem publicznym

Obietnica „odbudowy PKSów" złożona przez PiS w kam
panii wyborczej to kolejny
przypadek, w którym partia
rządząca przejmuje postulaty
lewicy (wtym wypadku przede
wszystkim Partii Razem) oraz
ruchów miejskich, jak Miasto
jest Nasze czy organizacjilokal
nych i pozarządowych.
Wykluczeniem transporto
wym przez lata zajmowałasię
grupka naukowców,partia Ra
zem, Miasto Jest Nasze i think
tanki - również konserwa
tywne - jak np.Klub Jagielloń
ski. Dziś - gdy autobusowy
transport publiczny w rejo
nach pozamiejskich jest już
w stanie kompletnej zapaści,
okazało się, że jest to jednak
temat wart podjęcia w kampa
nii wyborczej.
Białe plamy 50km od stolicy

Maciej pracuje w Warszawie,
jest informatykiem w jednym
z ministerstw. Zbudował dom
w małej wsi w rejonieOsiecka,
ledwie 50 km od Warszawy. Działka kosztowała 5lat temu
poniżej stu tysięcy, budowa
domu niecoponad200. Za cenę
kawalerki w Warszawie mamy
prawie100 metrów, ogród i tak
dalej. Nie chciałem brać kre
dytu, który zniszczyłby mi ży
cie, ten,który wziąłem, spłaci
łem już wpołowie - tak tłuma
czy ten wybór.
- Zapomnij, bezsamochodu
nie ma takiej opcji - śmieje się,
gdy pytamoto,czy choćby cza
sem dojeżdża do Warszawy
transportem publicznym.I wy
jaśnia: - Ode mnie nie jeździ
kompletnie nic. Musiałbym iść
prawie godzinę do Osiecka
na piechotę. Tam jest parę au
tobusów nakrzyż, aleda siędo
jechać kolejnych 7 km do Pi
lawy. Stamtąd ponad godzina
pociągiem do Warszawy. Ra
zem zajęłoby mi to jakieś3 go
dziny w jedną stronę.
Maciej zaraz zastrzega,że la
tem często bierze rower i jedzie
prosto do Pilawy. Tam razem
z rowerem pakuje się do po
ciągu i w ten sposób dojeżdża
do pracy.- Wtedy totrwa poni
żej 2 godzin, a człowiek się
przynajmniej porusza.Ale zimą
to byłbykoszmar -kręci głową.

•

i
Dworzec PKS w Garwolinie,rok1974. Obecnie PKS w Garwolinie tniepołączenia

- Aha, nie wiem, czy w tym
roku w ogóle sobie tak pojeż
dżę, bona razieprzez jakieś pół
dnia zamiast pociągów jeździ
z Pilawy autobusowa komuni
kacja zastępcza.
Maciej jeździ więc do War
szawy głównie własnym au
tem, co poza godzinami
szczytu zajmuje mniej niż go
dzinę.
Tak właśnie wyglądają rea
lia na wsi leżącejdosłownie tuż
obok granicnajszerzej rozumia
nej aglomeracji warszawskiej.
Maciej zarabia powyżej war
szawskiej średniej,mawmiarę
ekonomiczny samochód i nie
musi liczyć wydatków na pa
liwo. Nie jest zagrożony wykluczeniem komunikacyjnym,ale
w pełni zdaje sobie sprawę
z tego, że wielu jego sąsiadów
go doświadcza. Nie do końca
zdaje sobie sprawę natomiast
z tego, że jest jeszcze gorzej obsługujący jego okolice PKS
Garwolin od zeszłego roku lat
likwiduje kolejne połączenia.
Powód jest jeden - są nieren
towne.
Słowacja nas zawstydza

Słowacja, Murańska Zdychava,
ok. 250 mieszkańców. Wieś
na zupełnym „końcu świata" a ściśle mówiąc u południo
wego podnóża Murańskiej
Planiny. Codziennie odjeżdżają
stąd co najmniej 4 autobusy
do pobliskiejRevucy -gdzie jest
już regionalnydworzec autobu
sowy. W dni powszednie kur
sów jestpo 6. Autobusysą rzecz
jasna skomunikowane z kur
sami regionalnymi i daleko
bieżnymi z Revucy. Obsługuje
je ogólnosłowacki przewodnik
SAD - Slovenska Autobusova
Doprava, który tak naprawdę
składa sięz kilkunastu sprywa

tyzowanych w latach 20012002 spółek.
Spółki są sprywatyzowane
- ale na Słowacji obowiązują
zupełnie inne niż w Polsce za
sady organizacji i dofinanso
wania transportu publicznego.
W efekcie naszpołudniowy są
siad cieszy się jednym z najbar
dziej efektywnych systemów
w Europie. W Polsce państwo
refunduje tylkokoszty przejaz
dów służbowych -reszta może
- ale nie musi - zależeć od sa
morządów.
Krajobraz upadku

W gminach, w których nie ma
żadnego zorganizowanego
przez samorząd systemu ko
munikacji lokalnej, mieszka
dziś prawie14 milionów Pola
ków. Do ok.20 procent polskich
sołectw nieda siędotrzeć tran
sportem publicznym w żaden
sposób.
Ale to nie koniec. Nikt bo
wiem niezdołał dotąd policzyć,
ile polskich wsi jest skazanych
na publiczny transport o cha
rakterze - by zacytować
Bartłomieja Sienkiewicza tylko teoretycznym. O takim
zaś można mówić, gdy mamy
do czynienia na przykład z jed
nym czy dwoma kursami
dziennie. Albo wtedy, gdytran
sport jeszcze jakoś fiinkcjonujący w dni powszednie, za
miera w weekendy lub dni
wolne od pracy. Albo wreszcie
wtedy, gdy w rozkładzie lokal
nego PKS dominują kursy
oznaczone jako „wyłącznie
w dninauki szkolnej"- cospra
wia, że w trakcie ferii i wakacji
szkolnych cały subregion za
mienia się w komunikacyjną
pustynię.
Liczba autobusowychprze
wozów pasażerskich spadła

od 2006 roku do dziś o grubo
ponad połowę. Jeśli liczymy
od roku 1993 - spadek liczby
przewozów przekracza już 75
proc., przy jednoczesnym
spadku ich dostępności o po
nad połowę. Przewoźnicy
w pierwszej kolejności likwi
dują najczęściej połączenia,
które w cywilizowanym świe
cie zyskałybymiano społecznie
ważnych.
Chodzi o linie do niewiel
kich wsi, z których korzysta
po kilku lubkilkunastu pasaże
rów, dla których jest to jedyna
lub podstawowa możliwość
dotarcia dowiększego ośrodka.
To właśnie te linie są - i raczej
będą - strukturalnie nieren
towne - i to one wpierwszej ko
lejności wymagałyby współfi
nansowania.

W PRL jeździło się nie
tylko pekaesami.
Wyjątkowe zdjęcia
można zobaczyć
na stronie
www.dzienniklodzki.pl
Dodatkowo staleznikają po
łączenia kolejowe. Od 1990
roku do dziś łączna długość li
nii, po których kursują pociągi
pasażerskie, skurczyła sięopra
wie 6 tysięcy kilometrów. To
spadek o ok. 30 procent.
W pierwszej kolejności zamy
kane były i są oczywiście wy
eksploatowane i wymagające
generalnego remontu linie lo
kalne. To proces równoległy
do upadku połączeń autobuso
wych iskutkujący mniejwięcej
tym samym - odcinaniem pro
wincji od metropolii.

Wykluczone regiony

Sytuacja transportu publicz
nego naMazowszu drastycznie
się pogarsza. Wiosną zeszłego
roku skapitulowały cztery
ważne -bo obsługującecałe su
bregiony - mazowiedtie PKS-y
sprywatyzowane w2010 rokuPKS Mińsk Mazowiecki, PKS
Ciechanów, PKS Przasnysz
i PKS Ostrołęka. Wszystkimi za
rządzała firma Mobilis. Osta
tecznie władze niektórych
z tych powiatów próbują urato
wać chociaż część połączeń,
wynajmując do tegofirmy zew
nętrzne.
Pod koniec zeszłego roku
ostatnie kursy zlikwidował też
PKS Płock.Ogromne problemy
ma też PKS Mława, który zre
zygnował na początku tego
roku z 45kursów.
Ale chyba najgorzej jest
na wschodzie i południowym
wschodzie Polski.
Z Bieszczad dwa lata temu
wycofała się Arriva. W efekcie
kilkadziesiąt wsi byłoczasowo
całkowicie pozbawionych do
stępu do jakiegokolwiek roz
kładowego transportu publicz
nego. W Bieszczadach stop
niowo upowszechniasię znany
zza wschodniej granicy party
zancki system „marszrutek" działający całkowicie lub nie
mal całkowicie w szarej strefie
prywatni mikroprzewoźnicy
obsługują pojedyncze „trasy" które oczywiście mają rozkład
równie umowny jak przebieg,
a często nawet i cennik. Ten
„oficjalny" transport w Biesz
czadach ostatecznieprzejął na
tomiast po Arrivie PKS Jaro
sław. Prowadzi go jednak
na warunkach całkowicie ko
mercyjnych - w efekcie bilet
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JSaszespnmy
- Mnie już wszystko jedno.
Myślę sobie, że włamię się
do pustostanu i w nim za
mieszkam z synami. Lepiej
tam niż nigdzie-mówi zdes
perowana matka.

M

a 36 lat.-A czuję
się,
jakbym
skończyła 80.
Tak mnie życie
ukochało
wzdycha i zaczyna swoją opo
wieść.
- Mężapoznałam przez mo
jego tatę,nieżyjącego już teraz.
Tak się zakochałam, że nawet
technikum rzuciłam. Błąd
młodości. Teraz go napra
wiam. Chodzędo szkoły,śred
nie wykształcenie będę miała
w przyszłym roku.
Krótko po ślubie urodził się
syn. - Mieszkaliśmy we trójkę
u mojej teściowej. Miała dom
w Bydgoszczy. Długo tam nie
pomieszkaliśmy. Teściowa stra
ciła dom za długi.
Młode małżeństwo z syn
kiem i babcią wynajęło miesz
kanie. Żona pracowała doryw
czo, mąż też pracował. Później
otworzył firmę. Raz szło lepiej,
raz gorzej. - Potem coraz częś
ciej gorzej - podkreśla
bydgoszczanka. - Nie wystar
czało nam na życie. Na pomoc
teściowej czykogoś innegoz ro
dziny niemogliśmy liczyć.Mąż
nie dostałpożyczki, bo jego biz
nes nie przynosił dużych pie
niędzy. Wzięłam więc pożyczkę
na siebie.Później następną.
Obiecanki-cacanki

Wcześniej mąż obiecał żonie,
że będzie płacił raty. - Obie
canki-cacanki -dodaje ona.-Ja
płaciłam.
Małżonkowie corazczęściej
się kłócili. Najpierw o pienią
dze, bo coraz bardziej ich bra
kowało. ZUS przed laty przyz
nał kobiecie rentę. - Po wy
padku samochodowym prze
stałam widzieć na jedno oko.
To dlategodostałam rentę.Mi
nęły 4 lata i ZUS mnieuzdrowił.
Widzenia w oku nie odzyska
łam, ale rentę straciłam.
Potem*żona i mąż kłócili się
już o wszystko. - Zaczął podno
sić namnie rękę.
Rodzina przeprowadziła się
pod Bydgoszcz. Urodził się
drugi syn. Młodszy miał 2 ty
godnie, a starszy 11 lat, gdy
mama z chłopcami uciekła
od męża i teściowej. - 4 lata to
planowałam, ale brakowało
odwagi. Jak okazało się, że je
stem drugi raz w ciąży, liczy
łam, że jeszcze nam się z mę
żem ułoży.
Nie ułożyło.
W końcu uciekła. Zatrzy
mała się najpierw u znajomych
w Bydgoszczy. Po około pół
roku poszukała mieszkania.
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Zdesperowana
matka chce zająć
pustostan

- Rozwiodłamsię. Były mąż ma
sporadyczny kontakt z synami.
Wynajmuję z dziećmi 2-pokojowe mieszkanie.Żyjemy na33
metrach. Jeden pokój zaj
muje starszy syn. Ja jestem
z młodszym wdrugim pokoju.
Warunki mamy dobre, ale tanio
nie jest.
Mieszkanie u kogoś

Na mieszkanie wydają tysiąc
(wynajem i opłaty to 1500 zło
tych, ale przyznano im doda
tek mieszkaniowy, 500 zł).
Matka i dzieci mają prawie
2000 złotych miesięcznie. To
głównie zasiłki.Kobieta wcześ
niej pracowała w salonie kos
metycznym, aleobecnie pracy
podjąć nie może. Ma kłopoty
z synami.
Starszy od dzieciństwa grał
w piłkę. W zeszłym roku noga
zaczęła go pobolewać. -Podej
rzewaliśmy, żena treningach ją
nadwyrężył - kontynuuje 36latka. -Ból nie mijał. Poszliśmy
do lekarza. Okazało się, że
w nodzesyna cośsiedzi. Ponoć
nowotwór niezłośliwy. Czy to
jednak będzierak, tegodopiero
się dowiemy. Minął tydzień
od biopsji.Musimy czekaćparę
tygodni na wyniki. Teraz star
szy syn nie chodzi do szkoły.
Po domu porusza się o kulach.
Młodszy syn też jest powo
dem zmartwień. - Urodził się
zdrowy. Otrzymał10/10 punk
tów w skali Apgar - wspomina
mcima. - Późno jednak zaczął
chodzić. Niemówił. Do3 lat, za
nim zaczął terapię,jego jedyne
słowa to były: mama, tata. Nie
reagował na swoje imię. Nie
długo skończy 4 latka, a nadal
chodzi w pampersach. Od ma
łego często chorował.

tyzm. Wiedziałam, co to au
tyzm całkowity. Ta diag
noza niepasowała dosyna. Nie
miałam pojęcia, że jest jakiś
inny autyzm.
Zaczęła szukać informacji
w internecie. Wtedy, patrząc
na chłopca,zaczęła dostrzegać
w nim cechy autyzmu.Później
były konsultacje u kolejnychle
karzy: neurologa i psychiatry.
Rozpoznali autyzm dziecięcy.
34 kilometry codziennie

Kobieta codziennie wozi młod
szego chłopcado specjalistycz
nego przedszkola na drugi ko
niec Bydgoszczy. Mają ponad
17 kilometrów w jedną stronę.
Żeby dojechać z domu
do przedszkola i na terapię,
spędzają w dwóch autobusach
1,5 godziny.Powrót zajmuje im
drugie tyle. Chłopiec prze
mieszcza się w spegalnym, po
większonym wózku dziecię
cym.
Mógłby zmienić przed
szkole. - Ale nie zmieni. Tutaj
dobrze nim się zajmują. Ufam
pracownikom tej placówki.
Znają potrzeby i problemy mo
jego synka- przekonujemama.
- Każda zmiana otoczenia dla

Do końca marca można
znowu składać wnioski
o mieszkanie
z zasobów gminy, więc
ja lak zrobię.
Samotna matka

dziecka z autyzmem to po
ważny kłopot. Im mniej tych
zmian, tym lepiej.
Liczą jednak na dobrą
zmianę. Mieszkaniową.
- Na razie ze starań nic jed
nak nie wychodzi - martwi się
bydgoszczanka. - W marcu
2018 złożyłam wniosek o wpi
sanie nas na listę osób oczeku
jących na mieszkanie komu
nalne.
Wniosek odrzucony

Dostała odpowiedź. - Wniosek
został odrzucony z powodu
przekroczenia metrażu.Kryte
rium dochodowe spełniamy.
Urzędnicy ocenili natomiast
zza biurka, że skoro 3 osoby
mieszkają na 33 metrach, to
luksusy. Nie wzięli pod uwagę,
że nie mamy własnego miesz
kania.

Przedstawiciele Administra
cji Domów Miejskich odpisali,
że „ w paniprzypadku niespeł
nione zostało drugie z kryte
riów, bowiemdo obliczenia po
wierzchni mieszkalnej w zaj
mowanym lokalu wzięta zo
stała wykazana przez panią
łączna powierzchnia pokoi 33
mkw. wlokalu, co wprzeliczeniu na osobę wynosi:33 m kw.
podzielone przez 3 osoby
równa się11 m kw."
- A możebyć tylko5 metrów
na osobę - precyzuje kobieta.
Propozycja schroniska

Umówiła sięna spotkaniez wi
ceprezydentem miasta. - Pani
wiceprezydent nie pomogła.
Zaproponowała schroniskodla
bezdomnych matek.Wtedy do
stanę dodatkowo80 punktów,
więc nasze szanse na przydział
mieszkania
komunalnego
wzrosną, ponieważ przyrozpa
trywaniu wnioskówo mieszka
nie liczysię punktacja.
Kobieta mówi: - Schronisko
w naszym przypadku jest wy
kluczone! To niejest miejscedla
nastolatka czy małegodziecka
z autyzmem. Nie mam proble
mów z alkoholem, narkoty-

Coś nie gra

Kobieta poszła się z synem
do lekarza rodzinnego. - Ten
uznał, że to moja wina, że sy
nek nie wołana nocnik i że nie
mówi, bo za mało z nim rozma
wiam. Jedna jedyna lekarka
domyśliła się, że z moim sy
nem jest coś nie tak. Dała skie
rowanie do logopedy,ale pani
logopeda podczas wizyty nie
umiała nawiązać kontaktu
z małym. Wysłała nas do psy
chologa.
W lutym 2018 matka usły
szała: -Pani syn może miećau

Kobieta od roku stara się o mieszkanie komunalne. Na razie się nie udaje

kami. Sama sobie w życiu pora
dzę. Byle tylko zamieszkać
wreszcie naswoim, niesiedzieć
u kogoś.
- Napisałam do Rzecznika
Praw Dziecka,Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych
oraz
Rzecznika Spraw Obywatel
skich. Współczują, ale nic nie
zrobią. Nawet wprowadzono
mnie w błąd. W pismach za
warta była informacja, żemam
prawo ubiegaćsię o mieszkanie
chronione. Chciałabym w ta
kim zamieszkać z synami, ale
co do czego: nie należy namsię.
Ich troje

W odmowie, napisanej przez
Miejski Ośrodek PomocySpo
łecznej w Bydgoszczy, czy
tamy: „Stwierdza się, iż nie
przysługuje pani pomoc w for
mie przyznania
pobytu
w mieszkaniu chronionym,
gdyż z wyżej wymienionej po
mocy mogą korzystać jedynie
osoby dorosłe. W chwili obec
nej zamieszkujepani zsynami."
- Przecież nie zostawię ich! oburza sięmatka.
Dalej: - Na dziś nie zalegam
z opłatami,lecz jestem zapoży
czona u znajomych na jakieś
7 tysięcy. Niemam już skądpo
życzać. Trzeba przecież oddać.
Czytelniczka twierdzi, że
wsparcie dlasamotnych matek
to fikcja.- Jestem tego przykła
dem. Może gdybym urodziła10
dzieci i chodziła non stop poza
siłki, to ktoś by zwrócił namnie
uwagę. Mam tylkodwoje dzieci
i staramy śię żyćuczciwie.
36-latka takie ma ostatnio
myśli: - Włamię siędo jakiegoś
pustostanu, wyremontuję go
tyle o ile i zamieszkam w nim
z synami.
Nie włamuj się

To zły pomysł. - Jeżeli ktokol
wiek włamuje się do lokalu, po
wiadamiana jest policja.
Sprawa trafia do prokuratury
i zostaje wszczęte postępowa
nie eksmisyjne - informuje
Magdalena Marszałek, rzecznik
ADM. - Włamanie stanowi
przestępstwo z art. 288 Ko
deksu Karnego, zgodnie z któ
rym „kto cudzą rzecz niszczy,
uszkadza lub czyni niezdatną
do użytku, podlega karze poz
bawienia wolności od 3 mie
sięcy do lat 5". Z kolei zgodnie
z art. 193 KK „kto wdziera się
do cudzego domu,mieszkania,
lokalu, pomieszczenia albo
ogrodzonego terenu albo
wbrew żądaniu osoby upraw
nionej miejsca takiego nie
opuszcza, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności
do roku". Niezależnie od tego,
sprawca ponosi odpowiedzial
ność odszkodowawczą nie
tylko za dokonane zniszczenia,
ale także za „szkodę wynikłą
z utraty możliwości korzysta
nia i pobierania pożytków z lo
kalu przez jego właściciela".
Chłopcy pytają mamę,
kiedy będą mieli normalne
mieszkanie. Ona nie wie, co od
powiedzieć. ©®
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Karazafdtpgrafowanie
wypadkówarogowydi

Na niemieckiej autostradzie Al
doszło do groźnego wypadku.
Na tył ciężarówki najechał inny
pojazd, doszczętnie niszcząc
naczepę. Policja miała pełne
ręce roboty, gdyż zajmowała
się również gapiami. Wielu
kierowców przejeżdżając obok
postanowiło sfotografować
czy sfilmować miejsce
zdarzenia. Funkcjonariusze
policji także sięgnęli po aparaty
i uwiecznili... gapiów,którzy
fotografowali zdarzenie
telefonami. Niemiecka
drogówka ma wystawić łącznie
50 mandatów na 150euro
każdy. Amatorom fotografii
grozi również miesięczny
zakaz prowadzenia pojazdów
oraz powiększenie konta
o jeden punkt karny.

Rynek

Auta napędzają leasing

Rekordowe wyniki w zeszłym
roku zanotowały firmy
leasingowe, głównie dzięki
umowom na leasing
samochodów osobowych
i dostawczych. W ubiegłym
roku wartość sfinansowanych
umów w tym obszarze
wyniosła 39,9 mld zł,co
oznacza +30,7 proc. wzrost r/r.
Należy podkreślić, że
rekordowy wzrost
obserwowany na rynku
motoryzacyjnym w ostatnim
roku (w 2018r.zarejestrowano
600 791nowych pojazdów
OSDtj. osobowych
idostawczych do 3,51.)był
zasługą zakupów firmowych.

!%a drogach

Po zmrokupinie
najwięcej pieszych

Ryzyko wypadku z udziałem
pieszego po zapadnięciu
zmierzchu, poza terenem
zabudowanym, jest12-krotnie
większe niż za dnia- wynika
z nowych analizInstytutu
Transportu Samochodowego.
Analizy wyników wskazują,
że w dzień (w ciągugodziny
przed zachodem słońca,
pomiędzy godz.16:00 a17:30,
czyli w czasie popołudniowego
szczytu komunikacyjnego),
miało miejsce do13 proc.
wypadków z pieszymi.
Po uwzględnieniu tegosamego
przedziału czasowego,
ale po zapadnięciu zmrokuwskaźnik ten rósł od 87
aż do100 proc. Średnio
w godzinie przed zapadnięciem
zmierzchu miało miejsce
jedynie8 proc. wypadków
z pieszymi, a w godzinie
po zmroku aż 92 procent.

Koniec z wycinaniem filtrów DPF?
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motofakty.pl
Wszystko osamochodach
Mariusz Michalak

Kolejny raz powraca temat
zaostrzenia przepisów doty
czących usuwania filtrów
cząstek stałych z pojazdów.
O nowych, zaostrzonych re
gulacjach informuje Mini
sterstwo Środowiska.

Aby ograniczyć nadmierną
emisję spalin, producenci sa
mochodów głównie z silni
kiem Diesla wyposażają po
jazdy w filtr cząstek stałych.
Historia samochodowych fil
trów wyłapujących ze spalin
cząstki stałe, sadze i popioły,
sięga 1985 r. Znalazły się one
na wyposażeniu Mercedesów
z trzylitrowymi turbodieslami,
które zaczęto wówczas sprze
dawać wKalifornii. Od2000 r.
stały się standardem w autach
francuskiego koncernu PSA.
Pierwszą z funkcji takiego fil
tra jest zatrzymywaniecząstek
stałych wydobywających się
z silnika, a drugą ich wypala
nie wewnątrz filtra. Filtr ten
jak wszystkie części zamienne
w samochodzie z czasem
ulega zużyciu i wymaga wy
miany lub regeneracji. Szuka
jąc oszczędności, niektórzy
kierowcy decydują się na zu
pełne usunięcie filtra.
Obecnie kierowca może zo
stać ukarany mandatem
za jazdę pojazdem, który nie
spełnia norm emisyjnych.
Maksymalna kwota w tym
przypadku to 500 zł.

Obecnie kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł za jazdę pojazdem, który nie spełnia norm emisyjnych

Ma się to jednak zmienić.
Przypomnijmy, że wcześniej
postulowano, aby grzywna
za wycinanie filtra cząstek sta
łych (DPF) wynosiła nawet
5 tys. złotych.Miała ona zostać
zapisana w planowanych
zmianach w kodeksie wykro
czeń i prawie o ruchu drogo
wym. Posłowie byli jednak
tym zmianom przeciwni.
Obecnie
projektowane
przepisy nowelizujące ustawę
Prawo o ruchu drogowym,
przewidują wprowadzenie
obowiązku dokumentowania
jakości spalin pojazdu podda

wanego okresowemu badaniu
technicznemu przez stacje
kontroli pojazdów (SKP). Te
nowe regulacje przewidują po
wierzenie jednostce podległej
ministrowi
właściwemu
do spraw transportu kompe
tencji organu odpowiedzial
nego za organizację i funkcjo
nowanie całego nowego sy
stemu badań technicznych po
jazdów oraz sprawowanie na
dzoru nad stacjami kontroli
pojazdów.
Nowe
procedury
to
po pierwsze wprowadzenie
nowego, właściwego kryte

Prawa pieszych. RPO chce zmian
Mariusz Michalak

W Polsce kierowcy coraz częś
ciej potrącają pieszych
na przejściach, agłówną przy
czyną takich wypadków jest
nieustąpienie pierwszeństwa
pieszemu przez kierowców.
RPO chce zmian przepisów.

Rzecznik Praw Obywatel
skich zwrócił się do Ministra
Infrastruktury. Wystąpienie
jest efektem spotkań Adama
Bodnara z przedstawicielami
stowarzyszeń„Miasto Jest Na
sze" i „Piesza Masa Kry
tyczna". Zaproponował, aby
zmienić przepisy tak, by piesi
mieli pierwszeństwo, zanim
wejdą na pasy.
Dziś pieszy ma pierwszeń
stwo na jezdni, kiedy wejdzie
na przejście. Ale nie wcześniej.
Kierowcy zaś Prawo o ruchu
drogowym nakazuje zachowa
nie szczególnej ostrożności
przy zbliżaniu się doprzejścia.

Nie odnosi się jednak do sytu
acji, gdy pieszy zamierza wejść
na przejście lub właśnie na nie
wkracza.
Zasada, żepieszy mapierw
szeństwo jeszcze przed wej
ściem na przejście, obowiązuje
w krajach skandynawskich
i w większości państw Europy
Zachodniej.
Dla przypomnienia. Pieszy
jest obowiązany korzystać

z chodnika lub drogi dla pie
szych, a w razie ichbraku z po
bocza. Jeżeli nie ma pobocza
lub czasowonie można z niego
korzystać, pieszy może korzy
stać z jezdni, pod warunkiem
zajmowania miejsca jaknajbli
żej jej krawędzi i ustępowania
miejsca nadjeżdżającemu po
jazdowi. Pieszy idący po pobo
czu lub jezdnijest obowiązany
iść lewą stroną.

Zgodnie z obecnymi przpisami, pieszy ma pierwszeństwo
na jezdni, kiedy wejdzie na przejście. Ale nie wcześniej

rium oceny zadymienia dla
pojazdów posiadających sil
niki o poziomie emisji Euro 5
i Euro 6(nie więcej jednak niż
0,2 m"1), wykrywanie nies
prawności filtra cząstek sta
łych (DPF), a także wprowa
dzenie nakazu wykonywania
pomiaru w warunkach swo
bodnego przyspieszania sil
nika. Postulowane jest wpro
wadzenie nadzoru i wymagań
dla urządzeń, za pomocą któ
rych wykonuje się pomiary
z uwzględnieniem ustalonego
okresu przejściowego oraz
procedury certyfikacji jednost

kowej i wprowadzenie obo
wiązku archiwizacji wyników
pomiaru. Wynik badania bę
dzie zapisywany w rejestrze
SKP oraz w wydawanym za
świadczeniu o przeprowadzo
nym badaniu technicznym po
jazdu. Raportowanie wyników
pomiaru wymusi obligato
ryjne realizowaniepomiarów.
W praktyce oznacza to
m.in., że pojazdy z usuniętym
filtrem cząstekstałych nieuzy
skają pozytywnego wyniku
badania technicznego. By uzy
skać pozytywny wynik trzeba
będzie doposażyć auto.

Tą metodą kradną
większość aut
Wśród złodziei aut popularną
metodą kradzieży jest sposób
na tzw. walizkę.Eksperci z nie
mieckiego ADAC przetesto
wali 237 pojazdów aby sprawdzić. które włatwy sposób
mogą paść łupem złodzieja.

Doświadczony złodziej robi
to w 6 sekund. Za pomocą
elektronicznego nadajnika
włamuje się i kradnie nowe,
luksusowe i teoretycznie do
brze zabezpieczone auto.
W praktyce wygląda to tak, że
jeden ze złodziei ze wzmac
niaczem antenowym podcho
dzi do okien domu. Urządze
nie wyszukuje sygnał klu
czyka, który często leży blisko
okna czy drzwi wejściowych.
Druga osoba w tym czasie po
ciąga za klamkę po to, aby sa
mochód zaczął domagać się
sygnału z kluczyka. W teorii
powinien znaleźć sygnał klu

czyka, w momencie gdy ten
jest blisko auta. „Walizka" ła
mie to zabezpieczenie za po
mocą drugiego wzmacniacza,
w rezultacie pojazd odbiera
sygnał tak, jak z oryginalnego
kluczyka.
ADAC przetestowało 237
aut. Metodą na walizkę nie
udało się ukraść zaledwie
trzech pojazdów! Zwycięzcą
okazał się koncern Jaguar
Land Rover. Modele, które
oparły się złodziejom to:
Rangę Rover, Jaguar i-Pace
oraz Land Rover Discovery.
Problemy pojawiły się
przy próbie kradzieży Volvo
XC60 T5, Mazdy 2 Skyactive
oraz BMW i3. Okazało się, że
w tych autach zwolnienie
zamków wymaga fizycznego
wciśnięcia guzika na pilocie.
Wśród ponad 230 aut, które
oblały test, znalazło się wiele
popularnych modeli.
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Po modernizacji Skoda Fabia nabrała bardziej masywnego wyglądu. Główna w tym zasługa
atrapy chłodnicy( która wielkością dorównuje tej ze Skody Superb

Nowoście z tyłu, to m.in. zderzak w nowym kształcie oraz światła LED dojazdy dziennej.
W opcji można zamówić w pełni ledowe światła, co tej jest nowością w tym modelu

W kabinie z przodu przestrzeń jest niemal
taka. jak w aucie kompaktowym

Od wersji Ambition w standardzie jest system
multimedialny Swing z ekranem 6,5 cala

W kabinie lekko poprawiono projekt deski
rozdzielczej

Sześciobiegowa przekładnia manualna działa
sprawnie

Solidna jazda na trzy cylindry
Fabii I.OTSI.
motofakty.pl
Wszystko osamochodach
Wojciech Frefichowski

Skoda Fabia to jeden z rynko
wych hitów czeskiej marki.
Tak już było od chwili debiutu
tego samochodu w1999roku.
Obecnie w sprzedaży jest
trzecia generacja tegp mode
lu, którą w 2018 r. poddano
modernizacji.

Po tych zmianach Fabianabrała
bardziej masywnegowyglądu.
Główna w tym zasługa atrapy
chłodnicy, która wielkością do
równuje tej ze Skody Superb.
W przedniej partii nadwozia są
też innenowe elementy jak re
flektory oraz zderzak.
Również z tyłu widać
zmiany. Tom.in.zderzak w no
wym kształcieoraz światłaLED
dojazdy dziennej.
W kabinie lekko popra
wiono projekt deski rozdziel

czej, aczkolwiek trzeba się jej
długo przypatrywać, aby to
zauważyć. Co zatem jestnowe?
Np. grafika zegarów, nie tylko
prędkościomierza, ale również
wskaźnika paliwa oraz tempe
ratury płynu chłodzącego sil
nik. Zegary wyglądają nie tylko
ładniej, ale są też lepiej wi
doczne. Poprawiono również
jakość zastosowanych materia
łów.
Modernizując Fabię prze
prowadziła też rewoluqę wga
mie silnikowej, całkowicie re
zygnując z diesli. Teraz w ofer
cie jest tylko trzycylindrowa
jednostka napędowa o pojem
ności i litra dostępna w kilku
zakresach mocy. W wersji
wolnossącej MPIsilnik mamoc
60 lub 75 KM (w tej odmianie
jest
też
wersja
LPG).
Z turbodoładowaniem, w wer
sji TSI,silnik mamoc 95 lub110
KM. Jeździliśmy autem wypo
sażonym właśnie w taki silnik.
Pomimo trzech cylindrów
jednostka pracuje żwawo, jest
cicha, a i z elastycznością nie

jest najgorzej. Do tego całkiem
zadowalająca jest kulturapracy
tego silnika, co jest częstoprob
lemem wprzypadku trzycylindrowych silników. Według da
nych fabrycznych przyspiesze
nie tego auta od odo 100 km/h
trwa 9,7 sekundy. Ford Fiesta
także z trzycylindrowym silni
kiem o pojemności l litra, ale
mocy 125 KM, przyspiesza
w 9,9sekundy.
Jednak od tego typu samo
chodów wymaga się nie tyle
dynamiki, Ue ekonomiki.Pro
ducent podaje, że średnie spa
lanie wynosi 4,4 litra benzyny
na 100 km. Taki wynik jest
nadto optymistyczny,bo w na
szym teścienie zeszliśmyponi
żej średniegospalania napozio
mie 5,5 litra. W mieście średnie
zużycie było o litr wyższe, po
dobnie jak na autostradzie. Są
to wartości do przyjęcia i nie
spowodują poważnego usz
czerbku w zawartości portfela
użytkownika tego auta.
Pochwalić wypada dobre
walory trakcyjne Fabii1.0 TSI

110 KM.Lekko utwardzone za
wieszenie sprawnie radzisobie
z dziurawymi drogami. Auto
nie jest podatne na wzdłużne
i boczne kołysanie, nawet
w ostrych zakrętach. Natomiast
pewnym problemem jest po
datność tego auta na boczne
podmuchy wiatru. Należy
wziąć pod uwagę, że jest to sa
mochód dość lekki (masa
własna niecopowyżej1000kg).
Dlatego podczas jazdy po auto
stradzie, wyjeżdżajączza ekra
nów dźwiękochłonnych,trzeba
uważać. Zkolei wjeździe miej
skiej pewną niedogodnością
jest stosunkowo małe lusterko
wsteczne.
Jednak
podsumowując
Skoda Fabia nie jest może
szczytem wyrafinowania, ale
jest to samochód solidny, z dy
namicznym i w miarę oszczęd
nym silnikiemi przede wszyst
kim z solidnie wykonanym
wnętrzem, w którym można
znaleźć szereg funkcjonalnych
rozwiązań.

©®

DANE TECHNICZNE I CENY

WYMIARY I MASY
# Długość/szerokość/wysokość: 4065/1725/1450 mm
# Rozstaw osi: 2470 mm # Masa własna: 1057 kg
# Pojemność bagażnika: 3301* Pojemność zbiornika paliwa:
451

SILNIK 1.0115 KM
•Benzynowy, trzycylindrowy * Pojemność: 999 ccm
0 Moc maks.: 110 KM przy 5000 obr./min # Maksymalny
moment obrotowy: 200 Nm

OSIĄGI
# Prędkość maks. 195 km/h # Przyspieszenie 0-100 km/h:
9,6 s•Zużycie paliwa w mieście*. 5,41/100 km; poza miastem:
3,91/100 km; zużycie średnie: 4,41/100 km # Emisja C02:
121 g/km

CENY
* Skoda Fabia jest oferowana w wersji pięciodrzwiowej oraz
jako kombi. Najtańsza odmiana, z benzynowym silnikiem 1.0
o mocy 65 KM kosztuje 44 300 zł. Testowy egzemplarz był
w bogato wyposażonej wersji Style. Cena takiego auta,
z silnikiem 1.0110 KM, wynosi 60 900 zł.
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Jak zamieścić ogłoszeniedrobne? Telefonicznie:94 347 3516
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Przez jnternet: ogloszenia.gratka.pl

W Biurze Ogłoszeń:

Oddział Koszalin:ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin, tel. 94347 3516,347 3511,347 3512, fax 94 3473513
Oddział Słupsk:ul. Henryka Pobożnego19,76-200 Słupsk, tel. 59 848 8103,fax 59 848 8156
Oddział Szczecin:ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67, fax 91433 48 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

•ZDROWIE
•USŁUGI
•TURYSTYKA

ABAKUS

Nieruchomości
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

kupimy 2,3-pokoje

1-OS. Osobne wejście 533-752-523.
GK

NASZ DOM, PRZYLESIE, NA SKARPIE

2-POK. 512-033-906 Koszalin
POKÓJ z internetem. 501-664-449
K-lin

(obok Związkowca)

tel. 661-841-555

DOMY - SPRZEDAM

www.abakus-niernchomosci.pl

SPRZEDAM dom w stanie surowym
zamkniętym w Koszalinie, dzielnica
Jamno. tel. 692717465

•MATRYMONIALNE
•RÓŻNE
•KOMUNIKATY

lBANK KWATER
iZWIERZĘTA
iROŚLINY. OGRODY

UPADŁOŚĆ konsumencka
943473286.

ZATRUDNIMY AGENTÓW OCHRONY:
PATROLE INTERWENCYJNE.
Miejsce: SZCZECIN. Wymagane:
wpis na listę POF, zaświadczenie
o niekaralności, prawo jazdy kat. B.
Mile widziane dośw.
w załogach interwencyjnych.
Zapewniamy: wynagrodzenie 14 zł
netto/h (na rękę), auto służbowe
lub rozliczanie prywatnego,
możliwość awansu.
Tel. 605-998-029 (oferta zatrudnienia
tymczasowego PERSONALA
wpis do rejestru agencji zatrudnienia
Nr 13354)

ODZYSKIWANIE długów, 602-688-260

Zdrowie

10KAIE UŻYTKOWE - 00 WYNAJĘCIA
KOSZALIN hala200m
z przeznaczeniem na warsztat lub
magazyn tel. 662-038-298

i ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

CYKLINOWANIE bezpył.
511-323-367
CYKLINOWANIE parkietu, układanie,
szczotkowanie, bejcowanie,
olejowanie, woskowanie, deski
dębowe lite i dwuwarstwowe
696-727-338 zapraszamy na
parkietykoszalin.pl
CYKLINOWANIE, 888-151-889
DACHY- dekarstwo 94/3412184.
GLAZURNIK itp. Słupsk,
515-606-830

ZATRUDNIĘ

rej. Kotarbińskiego 253 000,-

DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM
DZIAŁKA warzywna, 533-602-518

HYDRAULIKÓW i pracowników
ogólnobudowlanych zatrudnimy.
Praca w Koszalinie 604119378,
509092686

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

POŚREDNICTWO

4 pokoje, balkon, rej. Tetmajera
„zrobione" 259 000,cena do negocjacji

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

: «g

Handlowe

MATERIAŁY BUDOWLANE
ZIEMIA pod trawnik, kamień
do drenażu, piasek płukany,
pospółka tel. 602-466-868.

V

Bonin 2 tanie pokoje
z kuchnią 143 000,-

AUTOKASACJA Świeszyno.
608421479

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

MATERIAŁY OPAŁOWE
DREWNO Stupsk, 694-295-410.

ZŁOM kupią, potnę, przyjadą

i iodbiorą, teŁ 607703135.

Motoryzacja

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

A do Z skup- każde pojazdy, płacimy
nawet za wraki,
oferujemy najwyższe ceny,
536079721
Absolutny skup aut, 728773160.
AUTA i busy kupię, 504-672-242
Auto skup każdy stan, 534983031
AUTO skup wszystkie 695-640-611
AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych. 59/8119150,
606206077.

NIEMCY, murarze, betoniarze, cieśle,
spawacze, elektrycy, malarze
730011300.

PRACA dla Opiekunów seniorów w
Polsce z zamieszkaniem u
podopiecznego. Wymagane
doświadczenie w opiece.
Promedica24: Tel. 501356 445

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

515417467 Ginekolog -farmakologia
A-Z GINEKOLOG, 790-80-35-37

INNE SPECJALIZACJE

ALKOHOLOWE odtrucia
509-306-317.

POLBRUK układanie

REMONTY doświadczenie
696342893
REMONTY, malowanie.S-k,
535471568
STANY surowe 94/3412184.
STUDNIE do domów,
gospodarstw rolnych solidnie!!!
604-417-531
SUCHE zabudowy 94/3412184.

Usługi

TAPETY natryskowe 500-354-255

INSTALACYJNE
AGD RTV FOTO
59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

GAZOWE -urządzenia,
naprawa /wymiana 606-579-846

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

GK

PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878

HYDRAULIKA 24h, inne,

BUDOWLANO-REMONTOWE

OBOZY! KOLONIE
OŚRODEK: kolonie, obozy sportowe.
Kołobrzeg "Bosman" - tel. 512 092 317,
www.bosman.netpl

Różne
DETEKTYW-KOSZALIN.PL
602601166

WRÓŻKA, monikamagia.pl
603572729

Rolnicze

tel. 660-235-629

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

Turystyka

HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.

798-618-871.

PORZĄDKOWE

BALUSTRADY bramy 602 825 699.

SPRZĄTANIE strychów, garaży

CYKLINOWANIE bezpył.
502-302-147

piwnic, wywóz starych mebli
oraz gruzu w big bagach, 607-703-135.

MASZYNY ROLNICZE
KUPIĘ ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne. Tel. 602 811423.

PŁODY ROLNE
KUPIĘ grykę,peluszkę,łubin,wykę,
tel.604250237
ZIEMNIAKI sadzeniaki sprzedam,
Koszalin 94/341-06-76.

ZWIERZĘTA HODOWLANE
SKUP bydła i cieląt, 50-027-78-36

Towarzyskie
ADA Słupsk, 513-751-832.
AKTYWNA dojrzała. 507-719-333.
GK
ANIA Koszalin tel. 881-617-590
BASIA Słupsk 797-221-767
FAJNA blondynka Koszalin
516603622
FAJNA blondynka Koszalin
516603622
WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.

Finanse biznes
KREDYTY. POŻYCZKI

050B0WE KUPIĘ

KASJER Szczecin. Elastyczny grafik,
stawka 15-16,20 zł/godz. brutto.
Kontakt 797594770

OPIEKUNKI do Niemiec tel.
730497770 www.ambercare24.pl
dzisiaj 70 ofert!

SPORT I REKREACJA
SKLEP rowerowy ANDAR
ul.Kaszubska24c-Koszalin,
oferuje w promocyjnych cenach
rowery: miejskie, turystyczne
i dla dzieci

DO restauracji z własnym autem na
stałe i dorywczo,602-133-125.GK

GINEKOLOGIA

ogloszenia.gratka.pl

PŁYTKI układanie- prof. 508011742.
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II p. 3 pok. loggia,

i ROLNICZE
i TOWARZYSKIE

GOTÓWKA dla każdego!
C.H.Kupiec,lolL21A,
Tel:518500111
GOTÓWKA dla każdego!
DH Wokulski boxl,
te!:572400200
KREDYTY 50 000 zł rata 549.
730809809
KREDYTY tanio. Słupsk,
59/842-92-38.
POŻYCZKI tel. 699186581 Koszalin
SZYBKIE pożyczki 501982756.

przetargi

i

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Edukacji 37
ogłasza przetarg na:
Dostawa i montaż mebli oraz urządzeń kuchennych w Hotelu*** NAT Jarosławiec, ul. Uzdrowiskowa 11,76-107 Jarosławiec.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Wpłata wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), zgodnie z zasadami zawartymi w wymaganiach
ofertowych. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu lub w razie uchylenia się oferenta, który
wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
2. Zapoznanie się z wymaganiami przetargowymi oraz dokumentacją na stronie internetowej Zamawiającego: www.nat.pl/firma-nat/przetargi.
Termin wykonania robót objętych przetargiem: 25.03.2019 r. -25.04.2019 r. Termin składania ofert upływa z dniem 21.03.2019 r. do godz. 12:30
w siedzibie Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Edukacji 37.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2019 r. w siedzibie Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. o godz. 13:30.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadwiślańskiej
Agencji Turystycznej Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Edukacji 37 lub pod numerem telefonu: 695 620 074 lub 505 623 301.

OBWIESZCZENIE
Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego
Marka Gęgotka, sygn. akt VII GUp 15/08,
zawiadamia na podstawie art. 349 ustawy z dnia
28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe
i naprawcze, że syndyk sporządził i przedłożył
Sędziemu Komisarzowi drugi ostateczny
plan podziału funduszy masy upadłości
obejmujący wierzytelności czwartej kategorii.
Plan podziału można przeglądać w sekretariacie
Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział
Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch
tygodni od dnia opublikowania niniejszego
obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi
podziału.

18

Informator - kultura

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 14.03.2019

Muzyczna domówka, czyli
wspomnienia pełne hitów
„Domówka" jest połącze
niem spektaklu komediowego,
stand-upu, koncertuiimprowizacji z aktywnym udziałem
publiczności. Aktorka zaśpiewa
takie przeboje, jak m.in.: „Je
steś lekiemna całezło",,Józek,
nie daruję ci tej nocy", „Małgośka" czy „W moim magicz
nym domku".
Spektakl odbędzie się 6
kwietnia ogodz.18 wauli Słup
skiego Inkubatora Technolo
gicznego przy ul.Portowej 13.
Bilety można już kupić w kasie
filharmonii przy ul. Jana Pawła
II3, tel. 59 842 38 39, w Cen
trum Informacji Turystycznej
przy ul. Starzyńskiego 8 oraz
na portalu www.kupbilecik.pl.
Wejściówki kosztują przed
sprzedaży (do15 marca) 60 zł,
po tym terminie 65 zł. ©®

Daniel Klusek
danielklusek@gp24.pi

Stupsk
Popularna aktorka Sonia Bohosiewkz 6 kwietnia przyje
dzie do Słupska z komedią
muzyczną ..Domówka". Już
można kupić ilety na to przed
stawienie.

„Domówka" to spotkanie z ak
torką Sonią Bohosiewicz, która
zabiera widzów w zabawną,
pełną anegdot podróż do cza
sów PRL-u. Towyprawa do sza
lonych wspomnień i opowieści
oraz największych przebojów
w historii polskiej piosenki.

ZAPROSZENIA
Shmsk

Hity z parkietów

\ /

W niedzielęna scenie filharmonii
kolejny raz zagra Słupska
Sinfonietta, podczaskoncertu
„Dirty dancing" orkiestrazapre
zentuje się w repertuarze rozryw
kowym, naktóry złożą się naj
większe tanecznehity lat70.i 80.
Podczas koncertunie zabraknie
popularnych utworów polskich
izagranicznych, będą także pio
senki zeznanych musicali.
Awszystkowaranżacjachi pod
dyrekcją Macieja Banachowskiego.Obok muzyków pojawią się
również dwiemłode wokalistki:
Katarzyna Dacków iKatarzyna

Operetkowo ifilmowo

Podczas koncertuWielka sława to
żart, którywsobotęogodz.18
rozpocznie się wSłupskim Inku
batorze Technologicznym,usły
szymy muzykęfilmową i rozryw
kową, a takżepopisowe arie
z operetek Straussa,Kalmana
i Lehara. Wystąpią: TomaszSła
wiński, Anna Jurczyńska,Romu
ald Spychalski,Anna Cymmerman
oraz Marcin Janiszewski- forte
pian. Bilety wcenie60 złwCentrum linformacjiTurystycznej
przy ul.Starzyńskiego, (DMK)

Słupsk

Całeszczę&fegodz.13.15,14.15,15.40.17,18.05,
19.10,2030;
GreenBook,godz. 1130,21.20;
Kaptan Maroel2D dubbinggodz.13.05,17.20,
2D napisygodz.1430,1830,20.ia2155;
Kobielymafll2.godz.14.45,17.45,20.45,2135;
Planeta Sngl3,godz.1935;
GoiBipsłakkrfiloMffi^godz.10,10.45,12.45,
14.45,1630;
Jak wytresować smoka,godz 10.45;
MbibiałyleMtgodz.10;
0psfe,którywłt5cldo domu, godz.12.05;
RobaaridzzagjniorajdżunAgodz. 10.10,
1235,17

Ustka
CoigL psiakkrólowej godz.1630;
Miaibiały lew,godz. 18;
Cate szczęście,godz. 20

Sonia Bohosiewicz wystąpi w Słupsku 6 kwietnia

Lębork

Bałtycka Galeria Sztuki Współ
czesnej organizuje wsobotę
w Centrum AktywnościTwórczej
familijne warsztaty „Magiczna
przypinka". Podczaszajęć dzieci
i ich opiekunowiewspólnie zapro
jektują i stworzą oryginalne oz
doby. Organizatorzy zapewniają
materiały. Zapisy:j.zuraw@
bgsw.pl, tel.515 089 986.Począ
tek o godz.11, wstęp wolny, (DMK)

Stupsk

\

Rezydent w filharmonii

Piątkowy koncert ,Z orkiestrą
przez epoki",który odbędziesię
wsali filharmonii,współorganizo
wany jest w ramachprogramu In

stytutu Muzykii Tańca „Dyrygentrezydent". Dyrygentem-rezydentem filharmoniijest DanielSałaciński. Solistą będzieMaksym
Dondalski (skrzypce). W progra
mie: A.Panufnik - EpitafiumKa
tyńskie. M.Karłowicz -Koncert
skrzypcowy. R.Schumann -IV
Symfonia d-moll. Początek
ogodz.19, bilety:35 i30 zł.(DMK)

Ustka

Muzyczna Tawerna

Ustecka Tawerna Columbusorga
nizuje MuzycznyPiątekm, czyli
wieczór z muzyką na żywo. W
programie pt.„Humoreski dla do
rosłych" wystąpi DariuszGancewski. Początek ogodz.19, wstęp
wolny, (DMK)

Biuro Calvus^

Siła wiatru (Bft)

Czwartek 14.03.2019
Nad Pomorze dociera
łagodne i wilgotne
powietrze polarno-j
morskie. W ciągu dnia|
będzie pochmurno ż
opadami deszczu. Naj
termometrach max doi
5:7 #C. Wiatr płd.-j
zach., umiarkowany,;
nad morzem silniejszy
W nocy pochmurno
mokro. Do soboty wj
regionie dominować!
będą chmury i opady
deszczu. Temperatura
max do 6:8 °C. Wiatr
nad morzem silny \
nieprzyjemny. W niei
dzielę sucho i coraz
cieplej max do 12:14T2
pogodnie
ciągły deszcz
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KOMUNIKACJA
Słupsk: PKP 118000:2219436; PKS5984242
56; dyżurny ruchu598437110;MZK5984893
06;
Lębork: PKS598621972; MZK598621451;
Bytów; PKS598222238;
Człuchów; PKS59 8342213;
Miastko: PKS598572149.

DYŻURY APTEK
Słupsk

Dom Leków.ul. Tuwima 4,tel. 59842 4957

Ustka
Centrum Leków.ul. Grunwaldzka 26,tel. 692
761116

Centrum Zdrowia,uł. ks.Bernarda Sychty 3,teł.
598226645

Pogoda dla Pomorza

mgła

Ca&[ś&WtomLg)dz.16;
Catesznęśde,godz. 18,20.15

Bytów

Stan morza (Bft)
Kieruq£k wiatru

^

temp. w dzień

Piastowska, ul.Długa 10,tel. 598572245

2-4

996 hPa •

Ostrzeżenie
o silnym wietrze

/

5

Człuchów

4
Lę§ork

0

Centrum Zdrowia,ul. Szczecińska13, tel.59834
3142
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Wejherowo

g

™

Ib WiU

Ka&izy

GDAŃSK
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Bytów

#• *
$92 cm
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Połczyn-Zdrój
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Gdańsk

Człuchów
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"Toei

Kraków

25 km/h
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Stargard
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lii 7°. 13*
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Lublin
Olsztyn
Poznań
Toruń

7

0

Wrocław
Warszawa

ciągły deszcz i burza
^

śliska droga

|Q|temp. w nocy \ %

przelotny deszcz
przelotny śnieg
marznąca mżawka
temp. wody

^

przelotne deszcze i burza

ciągły śnieg

gp pochmurno

przelotny śnieg z deszczem

marznący deszcz
grubość pokrywy śnieżnej

Ogółnpołskie Pogotowie dla OfiarPrzemocy
wRodzinie, teł. 598480111,801120002;

Słupsk:
Mija99fcul.Reymonta, tel.598480645;
Pogotowie Ratunkowe999;
Straż Mtejska986:5984332f£
Straż Gminna598485997;

Straż Pożarna998;
Pogotowie Energetyczne991;

zamieć śnieżna

A

^^

mżawka

ciągły śnieg z deszczem
opad gradu

V kierunek i prędkość wiatru

ciśnienie i tendencja

smog
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Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny im.Janu
sza Korczaka,uł. Hubałczyków1. informacja te
lefoniczna 59 8460100;
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Pogotowie Wodno-Kanafizacyjjne994;
Straż Miejska atarm986: Ustka 5981467
61697696498;Bytów 598222569;

KULTURA
Nowy Teatr,ul. Lutosławskiegol.tel.5984670
00;
Fiłhamionia Sinfonia Bałtica,ul. Jana PawłaII3,
teł. 598423839;
Teatr Tęcza, ul.Waryńskiego 2.teł.59 8423935;
Teatr Rondo,ul. Niedziałkowskiego5a,teł.59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury,ul. BraciGierymskich1,
teł. 598456441;
Emcek, al.3 Maja 22,teł. 59843Tl 30;
Miejska Biblioteka Publiczna,ul.Grodzka 3, tel.
598405838.

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla,ul. ArmiiKrajowej15, tel.598428196,601
928600 -całodobowo. Pełnaoferta pogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę)tełefon502525005 lub
598411315, ul.Kaszubska3A. Windaibałdachim przygrobie;
Hades, uł.Kopernika 15,całodobowo: teł.59842
9891,6016637%. Wmdaibaldachim przygro
bie.
Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1,
(całodobowo),teł.598428495,604434441.
Winda ibaldachim przy grobie.

Biuro PoradObywatelskich -ul. Niedziałkow
skiego 6.czynne: poniedziałek.-czwartek
wgodz.10-14;
Bliżej Prawa -bezpłatneporady prawneioby
watelskie, ul.Jana Pawła II(7 piętro,pok.
718.719) czynne: poniedz.-środagodz. 8-16,
czwartek godz.10-18,
Telefon zaufania Tama -598414046.czynny:
poniedziałek - piątekwgodz.16-20;
Alkoholowy telefon zaufania Krokus- czynny
17-22,598414605.

Słupsk:

$24 cm

Pogotowie Ciepłownicze993;

PORADNICTWO

USŁUGI MEDYCZNE

*

Świnoujście

Drawsko
Pomorskie

MEBESKAIMA

Lębork

4cm

Kościerzyna
Białogard

WAŻNE

Miraculum, ul.Grunwaldzka 18.tel.598622477

SŁUPSK

Darłowo

5

40 km/h

zachmurzenie umiarkowane

V marznąca mgła

Miastko

Pogoda dla Polski

4-6
SW

598345309.

Pogotowie Gazownicze992;

POGODA
Krzysztof
Ścibor

Człuchów:

Urząd Cekiy-587740830;

Magiczne ozdoby

Stupsk

KINA

Szczę9fcvyLazaf0,g0dz.1530;
Ubskawienkgodz.18;
Planeta Singl3, godz.2030

Ustka

Wołoszyn. Początekkoncertu
w niedzielęogodz.17. bilety:20
i15zł.(DMK)

INFORMATOR

Ustka:
Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny, ul.Mickie
wicza 12 teł.598146968.
Poradnia Zdrowia P0Z,uł. Kopernika18.tel.59
8146011;
Pogotowie Ratunkowe- 598147009;

TAXI

Bytów:

W
607 271717

Szpital, ul.Lęborska 13,teł. 59822 85 00;Dział
Pomocy Doraźnej Miastko,teł.59 85709 00;

NAJTAŃSZE TAXI W SŁUPSKU

Lębork:
Szpitalny Oddział Ratunkowy598633000;
Szpital, ul.Węgrzynowicza 13,5986352 02;

s»8422700

Sport
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„Polska legenda" po dtugiej
podróży gotowa na drugi debiut
Tomasz Bilski
tomasz.binski@potskapfess.p)

Fonmśat
Weekend wyśc^owyipowrót
Roberta Kubicy dorywalizacji
w najbardziej prestiżowejse
rii motorowej zbliża się wielki
mikrokami-Przede mną wiele nowychdoświadczeń inie
mogę się tego doczekać-nie
ukrywa polski kierowca.

- To byłabardzo długa podróż przywitał się z kibicami w Au
stralii Robert Kubica podczas
„FlLaunch". To wydarzenieza
planowane przez Liberty Media,
właściciela Formuły1. Polak zo
stał przedstawiony na scenie
jako„polska legenda".Dodał, że
jest gotowydo startu. WMelboume jest od początku tygodnia.
Odebrał swoją akredytację,
pierwszy raz od 2010 r. z napi
sem „Driver", czyli kierowca.Co
prawda w poprzednim sezonie
był kierowcą rezerwowym (i
rozwojowym) zespołu Williamsa, ale ani razu niemiał oka
zji zastąpić w wyścigu któregoś
z podstawowych zawodników.
Dziś spokojnie może czekać
natreningi(wpiątekogodz. 2i6
oraz w sobotę o godz. 4 czasu
polskiego), kwalifikacje(sobota,
g.7, transmisjawEleven Sports)
i w końcu wyścig (niedziela, g.
6.10, ElevenSports). Natomiast
już w czwartek weźmie udział
w oficjalnej konferencji praso
wej jako jeden z pięciu kierow
ców wybranych przez Formułę
1. Obok mistrza świata Lewisa
Hamiltona, wicemistrza Seba
stiana Vettela,czwartego W2018
r. Maksa Verstappena i szóstego
Daniela Ricciardo.
- Grand Prix Australii będzie
dla mnie bardzo emocjonalne.
Drugi raz będę debiutował, bo

Kubica w nocy z piątku na sobotę weźmie udział w treningu

przez wielelat byłem poza tądy
scypliną. Mój ostatnistart wFor
mule1miał miejsce w Abu Zabi
w 2010r., więc z niecierpliwoś
cią czekam na ten start. Czeka
mnie kilka rzeczy do odkrycia
i nauczenia. Mam nadzieję cie
szyć się weekendem i że
wszystko będzieprzebiegaćbez
większych problemów. Dzięki
temu będęmógł skoncentrować
się na prowadzeniu bolidui od
kryć nową Formułę1- zapowie
dział wrozmowie zbiurem pra
sowym Williamsa34-letni Kubi
ca.
Kłopot wtym, żenajprawdo
podobniej toprzede wszystkim
pojazd brytyjskiej ekipy może
pokrzyżować plany Polakowi.
Model FW42tworzył się w bó
lach. Przez opóźnienia w budo
wie ROKiT WilliamsRacing stra

cił część testów w Hiszpanii.
Po nich FIA stwierdziła niepra
widłowości w konstrukcji i na
kazała je poprawić.
- W trakcie sesji udało nam
się pewne rzeczy rozpracować,
jednak dały mi one pewności
siebie, jaką chciałbym mieć
przed wyścigiem - podsumo
wał jeszcze na torze w Montmelo wKatalonii Kubica.W za
powiedzi dodał:- Czym innym
jest prowadzenie bolidu For
muły l, a udziału nim w wyś
cigu. Przez lata podejście dory
walizacji zmieniło się, więc
przede mną dużo nowych do
świadczeń i nie mogę się tego
doczekać.
W środę pochodzący z Kra
kowa kierowcazapoznał się zto
rem. Choć poznał go jeszcze
przed wypadkiem w rajdzie we

Włoszech, który w2011r. przer
wał jego świetnie zapowiada
jącą siękarierę. Wdebiutanckim
sezonie 2006 w roli rezerwo
wego w zespole BMW Sauber
wziąłudział tylko wtreningach.
W ciągu następnych trzech lat
w kwalifikacjach zajmował- ko
lejno - piąte, drugie i czwarte
miejsce. Gorzejszło mu w wyś
cigach, bo dwóch pierwszych
nie ukończył,aw2009r. zajął11.
pozycję. W sezonie 2010, już
jako kierowca Renault, choć
w kwalifikacjach był dziewiąty,
to wyścig ukończył na drugim
stopniu podium.
- Melbourne jest fantastycz
nym miejscem na pierwszy
wyścig nowegosezonu i wspa
niale być w cieplejszym klima
cie po zimowych testach w Eu
ropie. Zapowiada się ekscytu
jący sezon z nowymi zasadami
aerodynamiki, które,mamy na
dzieję, zapewnią nie tylko cie
kawsze wyścigi, lecz także bar
dziej wyrównane. Przygotowa
nie wszystkichczęści wymagało
ogromnego nakładu pracy
od wszystkichw fabryce, aby za
pewnić kierowcom jak najwięk
szy komfort - zapewnił starszy
inżynier wyścigowy DaveRobson, który przejął część obo
wiązków po urlopowanym
PaddymLowe.
-Pierwszy wyścigjest zawsze
jednym z najciekawszych, bo
po raz pierwszy dowiadujemy
się o realnej sile bolidów. Jeśli
chodzi o tor, jeston dośćniezwykły, bywa wyboisty i trudny
do hamowania. To dobrytest za
równo dla kierowców,jak isamo
chodów -dodał Robson.
Debiut, ale prawdziwy czeka
za to drugiego kierowcę Wil
liamsa, George'aRussella. - Je
stem bardzo podekscytowany
tym. Start będzie spełnieniem
marzeń - podkreślił 21-letniBrytyjczyk, który w 2018 r. został
mistrzem świata w Formule 2.
©®

Nikt w historii LM nie dominował tak jak Cristiano Ronaldo

Ronaldo królem Turynu,
City upokorzyło Schalke
lĄgalltistr&m'
FBpBares
Twitter:@Bares34

W wieku 34lat Cristiano
Ronaldo nieprzestaje zdiizh
wiać.Portugalczyk wpojedynkęwyefinwiowałAtJeticozl/8
finału UgjMfctrzówGtyntezostawik) suchejnitki naSdialce.

We wtorkowywieczór wTurynie
Cristiano Ronaldo poraz kolejny
zamknął usta wszystkim swoim
krytykom. Juventus rozpoczął
mecz wTurynie z Atleticoz dwubramkową stratą z pierwszego
meczu, ale Portugalczyk w poje
dynkę przepchał swój zespół
do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.
-Dlatego Juventusmniesprowadził, żeby pomócim osiągnąć
rzeczy, jakich nie doświadczyli
wcześniej. To jestmentalność, ja
kiej potrzebujesz, żeby wygrać
Ligę Mistrzów - powiedział
po spotkaniu Ronaldo.
I ma rację. Przed przyjściem
Portugalczyka Stara Dama miała
wszystko prócz jednegozawod
nika, który wkażdejchwilimoże
odmienić losy rywalizacji.Finały
z 2015 i 2017 roku topokazały.
- To była magiczna noc.
Atleticę tozawsze trudny rywal,
ale myteż jesteśmy silnii todziś
pokazaliśmy -dodał.
Portugalczyk zpewnością bę
dzie się śnił piłkarzom
Rojiblancos przez długi czas,ale

Klub Milika iZielińskiego jest okrok od awansu

Skoki narciarskie

pgkanożna

Polacy w komplecie awansowali
do czwartkowegokonkursu
wTrondheim, alepoza Dawidem
Kubackim prezentują formę
mocno przeciętną.Prolog
w Trondheim był popisem Ste
fana Krafta. Austriak skoczył135,5
metra i zdecydowanie wyprzedził
konkurentów, przyokazji obej
mując prowadzenie w całymcy
klu Raw Air.Drugie miejsce zajął
pewny już triumfuw Pucharze
Świata Ryoyu Kobayashi(130,5
m), a trzecie DawidKubacki (130
m). KamilStoch był14.,Jakub
Wolny15., PiotrŻyła 26.,Paweł
Wąsek 43., a StefanHula 44.

Tomasz Dębek
Twitter:@themback

Trzy kluby z Polakami w skła
dach zagrają w czwartek w re
wanżowych meczach1/8 fina
łu Ligi Europy.Napoli ma duże
szanse na awans. Dinamo Za
grzeb-realne.Dynamo Kijów
musiałoby odrobić trzy gole.

Jesteśmy zadowoleni zesporej
zaliczki. Wiedzieliśmy, że po
trzebujemy dobrego wyniku
u siebie. Zdajemy sobie jednak
sprawę z tego,że to jeszczenie
-koniec. W rewanżu zagramy

na wyjeździe z bardzo mocną
ekipą. W Salzburgu będziemy
potrzebować takiej samej kon
centracji jak dziś - podkreślał
po zwycięstwie 3:0 w pierw
szym meczu1/8 finału Ligi Eu
ropy Arkadiusz Milik. Polskina
pastnik zdobył wtedypierwszą
bramkę dla Napoli. Davide
Ancelotti, asystent trenera dru
żyny z Neapolu, niedzielny re
mis 1:1 z Sassuolo tłumaczył
zmęczeniem piłkarzy po spot
kaniu z Austriakami. Teza
odważna, bo jego ojciecCarlo
wysłał na boisko tylko trzech
zawodników, którzy z Red Bullem grali od początku. W tym

Kalidou Koulibaly'ego, który
w rewanżu pauzuje.
Trener Salzburga Marco Rose
w niedzielnym meczuligowym
dokonał czterech roszad wśród
zawodników z pola. Niewyszło
to drużynie na dobre,Red Buli
zremisował 0:0 z szóstym wta
beli Sturmem Graz. Mniejszą za
liczkę niż Napoli wypracowało
tydzień temu Dinamo Zagrzeb.
Pokonanie 1:0 faworyzowanej
Benfikiitaknależyjednak uznać
za sukces drużyny Damiana
Kądzioraprowadzonejprzez by
łego trenera Lecha Nenada
Bjelicę. - Mamy powody do op
tymizmu. Zagramy ważny

mecz, chcemy pokazać się tak
dobrze jak w Zagrzebiu. Jeste
śmy gotowi, po spotkaniu
z Rijeką [3:1- red.] wszyscy są
wypoczęci i zdrowi. Benficama
piłkarzy z bardzodużą jakością.
My będziemy musieli zagrać
mądrze - podkreślaBjelica.
Liga Europy -1/8 finału:

Czwartek: RedBuli Salzburg- Napoli (godz.19.,
Polsat Sport Premium 1),Dynamo Kijów -Chelsea
09., Polsat Sport Premium2), KrasnodarValencla (19.), Inter Mediolan -Eintracht Fran
kfurt (21., Polsat Sport Premium1), Arsenał Rennes (21., Polsat Sport Premium 2),Benfica Dinamo Zagrzeb (21.), Slavia Praga -Sevilla (21.),
Villareal-Zenit St. Petersburg (21).

Kraft wygrał prolog
wTrondheim

(RM. STEN)

są chyba już do tego przyzwycza
jeni. Od kiedy ich trenerem jest
Diego Simeone (grudzień 2011),
tylkoczterokrotnie pozwolili,aby
jakikolwiek piłkarzstrzelił im hattiicka iwszystkie byłyza sprawą
Ronaldo, który w ostatnich
ośmiu meczach przeciwko
Simeone trzy razy dokonał tej
sztuki.Messiemusię tonigdy nie
udało.
We wtorekRonaldoudowod
nił, żeLiga Mistrzówto jego roz
grywki. To był ósmy hat-trick
Portugalczyka w LM, dzięki
czemuzrównałsięzMessimwtej
kwestii. Argentyńczyknie może
się jednakrównać znim wliczbie
bramekwfazie pucharowejLM legenda Barcelony mawtym eta
pie rozgrywek 40 trafień, pod
czas gdy Ronaldo ma na swoim
koncie kosmiczne 63 bramki.
W drugim wtorkowym star
ciu wydawałosię, żeSchalke cho
ciaż postawi się Manchesterowi
City - w końcu do 85. minuty
pierwszego meczu prowadzili2:1.
Niemców czekała prawdziwa
rzez. Mistrzowie Anglii zabawili
się z nimi do tego stopnia, że
Sergio Aguero strzelał rzut karny
„Panenką",akońcowy wynikbył
gorszy niż z meczu Brazylia Niemcy na mundialu w 2014
roku.Schalkestraciło siedem bra
mek, nieodpowiadając anirazu
- nienawet golem,ale nawet bez
strzału celnego. W dwumeczu
przegrali aż2:10 zQty.

LOTTO
Środa,13.03

MULTI MULTI - GODZ. 14.00

3,5,7,8,12,16,17,19,21,22,25,28,
31,36,56,60,67,68,70,74
plus19
KASKADA

1,3,6,7,9,13,14,15,16,17,19,20

Wtorek,12.03

MULTI MULTI - GODZ. 21.40

2,5,10,15,21,25,29,30,40,41,
48,51,53,58,59,61,66,70,75,
76 plus70
EKSTRA PENSJA 7, 8,10,12, 14 + 4
LOTTO 3,11,17,26, 34,36
LOTTO PLUS 1,12,15, 25, 36,44
MINI LOTTO 4, 9,29, 36,38
KASKADA

5,8,9,12,14,15,16,18,21,22,23,24
(STEN)

20

Sport

Głos Dziennik Pomorza

Czwartek, 14.03.2019

Słupskie salezjanki były górą
w derbach z Koszalinem
Koszykówka
Zawody rozegrano w hali sportowej w Kobylnicy

Puchar kobylnickiego
wójta dla żołnierzy
Tenis stohmy i siatkówka
Jarosław Stencel
jaroslaw.stencel@polskapress.pl

Reprezentacja 7. Brygady
Obrony Wybrzeża zwycięży
ła w klasyfikacji generalnej
26. edycji Turnieju w Tenisie
Stołowym i Piłce Siatkowej.

Puchar za zwycięstwo był na
grodą za zdobycie największej
sumy punktów w dwudnio
wych zawodach.
Zawody zostały rozegrane
w sobotę i niedzielę w hali
sportowej w Kobylnicy.
Pierwszego dnia odbywały
się zawody w tenisie stoło
wym, w niedzielę rozegrano
turniej siatkarski. W rywaliza
cji w ramach 26. turnieju
wzięło udział kilkanaście ze
społów - łącznie ponad 130
uczestników.
Drużyny, które zajęły
pierwsze trzy miejsca w klasy
fikacji generalnej otrzymały

nagrody rzeczowe, puchary
oraz dyplomy. Uhonorowano
również zespoły, które zajęły
najwyższe miejsca wposzcze
gólnych zawodach. Organiza
torzy wyróżnili także najlep
sze zawodnika i zawodniczkę
w obu konkurencjach.
Wyniki: Tenis stołowy:
1 - SP nr 10 Słupsk, 2 - 7
BOW Słupsk, 3 - Smoki
Wieszyno.
Najlepsza zawodniczka Aneta Rybak(SP nr10 Słupsk).
Najlepszy zawodnik - Stani
sław Lidziński (SP nr 10
Słupsk).
Siatkówka: 1 - 7 BOW
Słupsk, 2 - Ustka Team, 3 Smoki Wieszyno.
Najlepsza siatkarka -Beata
Nosewicz (Zmieszani).Najlep
szy siatkarz MarekIglewski (7
BOW Słupsk). ,
Klasyfikacja
generalna
(dwubój):1.7 BOW Słupsk, 2.
Smoki Wieszyno, 3. Ustka
Team.

Słupskie salezjanki stanęły
na wysokości zadania i w naj
ważniejszym dla końcowego
układu tabeli PLLKK. spotka
niu pokonały w Słupsku UKS
Szesnastkę Koszalin60:46.

Po dwóch porażkach w po
przednich meczach z koszaliń
ską ekipą, przegranych w do
datku w bardzo mizernym
stylu, można było już mówić
o koszalińskim kompleksie.
Jeśli rzeczywiście był kom
pleks, to udało się go w nie
dzielę przełamać. Koszykarki
Salosu weszły w to spotkanie
lepiej od przyjezdnych i dość
szybko wypracowały sobie
niewielką przewagę 13-6
po pierwszej kwarcie. Drugą
rozpoczęły
koszalinianki
od trójki, zmniejszając słup
skie prowadzenie, ale później
"koncert" gry dała Daria
Welzandt, która niekiedy
w pojedynkę potrafiła ro
zmontować obronę przeciwni
czek. Na domiar złego
koszalinianki próbowały odra
biać straty rzutami za trzy,
które nie znajdowały drogi
do kosza,a na "tablicy bronio
nej" królowałaRóża Jazowska,
zbierając większość piłek.
Po dwóch kwartach było36:13

Słupszczanki bardzo dobrze zagrały także w spotkaniu z Gromem Turowo

dla gospodyń. Kiedy na po
czątku trzeciej odsłony me
czu, salezjanki uzyskały pro
wadzenie 47:16, wydawało się,
że jest to,używając terminolo
gii bokserskiej "nokdaun". Nic
z tych rzeczy. Ekipa z Kosza
lina pokazała wielkie serce
do gry, a słupszczanki zaczęły
odliczać minuty do końca
spotkania i w przeciągu na
stępnych 10 minut,koszykarki
UKS 16 odrobiły grosstrat, do
prowadzając do stanu 41:49.
Ten zryw kosztował je jednak
mnóstwo sił, a gospodynie
pozbierały się po tym prze
stoju i odzyskały wigor,
na tyle, że nie pozwoliły wy
drzeć sobie zwycięstwa.
Ostatecznie SL SalosSłupsk
pokonał UKS16 Koszalin60:46.
Najskuteczniejsze w słup
skiej ekipie były: Daria

Sparta Sycewice pokonała pęplinian

Brydż

PSkanozna

W dziesiątym turniejuindywidu
alnym na zapis maksymalny
/maxy/ w uczestniczyło 24 za
wodników. Zwyciężyli Zbigniew
Czechowski (Ustka)oraz Jan
Hertlein (Ustka)- obaj po170 pkt.
Trzeci był ŁukaszGackowski
(Bruskowo Wielkie) -168 pkt.
Punktacja długofalowa:1. Maria
Tomczewska (Słupsk) -199,5pkt.f
2. Wiesław Rudnicki (Ustka)180
pkt., 3.Bogusław Dyk/Słupsk/
146 pkt.Następny turniej19
marca. Będzie toturniej parami
na zapis maksymalny (maxy).Po
czątek ogodz17.00 w DomuKul
tury w Ustce.

W ostatnim meczu sparingo
wym przed rozpoczęciem
rundy wiosennej piłkarze Ka
rola Pęplino zmierzyli się
na boisku w Bruskowie Wiel
kim ze Spartą Sycewice. Roze
grana przy silnym iporywi
stym wietrze oraz na grząskim
boisku gra kontrolna zakoń
czyła się wygraną sycewiczan
3:1, pomimo tego, żeprzez ca
ły mecz grali oni w dziesięcio
osobowym składzie.

Drużyna z Pęplina przystąpiła
do meczu również osłabiona
kadrowo, ponieważ z różnych
powodów zabrakło kilku za
wodników
(Bartłomiej
Bartosiak, Piotr Daszkiewicz,
Jakub Groński, Karol Ko
stuch, Adrian Łopuszyński,
Maciej Mazowiecki, Michał
Płaskonka i Daniel Ziembiń
ski). Podopieczni Piotra
Gómiewicza po pierwszej po
łowie prowadzili 1:0 po błę

dzie defensywy Sparty i tra
fieniu
Szymona
Gołaszewskiego. W drugiej
odsłonie od 60 minuty uwi
doczniła się przewaga podo
piecznych
Marcina
Rusakiewicza, którzy swoją
przewagę udokumentowali
trzema trafieniami w ciągu 5
minut. Do wyrównania w 65
minucie doprowadził pocho
dzący z Ukrainy Dima Paruh,
który był pierwszoplanową
postacią na boisku. W 75 mi
nucie było już 2:1 dla Sparty
po skutecznym strzale zza
pola karnego w wykonaniu
Dawida Kuklińskiego, a strze
lanie zakończył w 70 minucie
Dima Paruh wykorzystując
sytuację sam na sam z Marci
nem Petrusem. Wynik 3:1 dla
sycewiczan utrzymał się
do końcowego gwizdka arbi
tra Wojciecha Wita. Pomimo
porażki zadowolony ze swo
ich podopiecznych był trener
Piotr Górniewicz, zwłaszcza
z pierwszej połowy, w której

jego zawodnicy wypełniali
założenia taktyczne. Nie
dzielna potyczka zeSpartą za
kończyła serię gier kontrol
nych i w najbliższą niedzielę
(17 marca) o godz.l5:00
w Debrznie piłkarze Karola
Pęplino rozpoczną ligowe
zmagania.

KAROL PĘPLINO-SPARTASYCEWICE
13(1:0)

BRAMKI: 1:0 Szymon
Gołaszewski (20), 1:1 Dima
Paruh (65), 1:2 Dawid
Kukliński (67),1:3 DimaParuh
(70).

KAROL: Marcin Petrus Świerczewski (46 Kamiński),
Kostka, Michał Lubański,
Kiełczykowski,
Cisło,
Łochowski, Patryk Lubański,
Górniewicz (55 Wożniak),
Gołaszewski.
SPARTA: Ziniewicz
Klawikowski, Budzyński, Mi
chalak, Mordal, Kopciński,
Paruh, Szymon Mytych,
Kukliński, Libigocki.
JAROSŁAW STENCEL

Welzandt i Sara Twardowska
po 14 pkt. Róża Jazowska-12
pkt. oraz Gabrysia Pępko
i Wiktoria Szreder po 9 pkt.
W meczu z najmłodszą
drużyną PLLKK, Gromem
Turowo słupszczanki wygrały
60:42. Zespół spod Szczecinka
tylko w pierwszej kwarcie był
równorzędnym przeciwni
kiem dla bojowo nastawio
nych salezjanek, parokrotnie
nawet prowadząc. Zbiegiem
czasu kontrolę nad meczem
przejęły nasze zawodniczki
wychodząc na bezpieczne pro
wadzenie, które umiejętnie
kontrolowały już dokońca po
jedynku. Dla słupskiej ekipy
najwięcej punktów zdobyły:S.
Twardowska 15, D. Welzandt
13, Barbara Jedlecka 9.
W spotkaniu UKS 16 Kosza
lin - GKSGrom Turowo lepsze

okazały się koszalinianki, wy
grywając 52:28.
Mecze te łączyły rozgrywki
PLLKK z Turniejem poświęco
nym pamięci Błogosławio
nego Bronisława Kostkowskiego, którego 105. rocznicę
urodzin obchodziliśmy 11
marca br. Postać patronaSłup
ska warto upubliczniać i pro
mować na różnych arenach,
także sportowych.
Końcowa klasyfikacja Tur
nieju; 1. SL SALOS Słupsk,
2.UKS 16 Koszalin, 3. GKS
Grom Turowo.
MVP Turnieju została Daria
Welzandt (Salos). Wyróżnia
jące się zawodniczki w pozo
stałych ekipach; Natalia
Szadzińska (Koszalin) - 45
punktów w dwu meczach,
oraz Kinga Tomaszewicz
(Turowo). ©®
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Grand Prix Ustki

Zagrcij w niedzielę

W niedzielę naświetlicy Polskiego
Związku Niewidomychw Słupsku
przy Al.Sienkiewicza 8odbędzie
się 2 turniej VIIedycji GrandPrix
miasta Słupska w szachach szyb
kich P-15. Turniejrozpocznie się
ogodzinielO,a zapisy przyjmo
wane będą kwadrans przedroz
poczęciem gier. (STEN)

Mistrzowie Wybrzeża
z CzarnychSłupsk

Wdniach 9i10 marca wStarogardzie Gdańskimodbył się
dwudniowy turniej „Mistrzostwa
Wybrzeża".
Bardzo dobrze wtych zawodach
zaprezentowali sięzawodnicy
SKB Energa CzarniSłupsk.
W mistrzostwach startowało5 za
wodników z SKBEnerga Czarni
Słupsk: AdrianGerman, Dawid
Slobodaniuk, JakubBorkowski,
Piotr Wysocki, GracjanBakika.

Ponadto 2zawodników stoczyło
walki pokazowe:Marcel Labuda
i WojciechDuszyński.
Mistrzostwo Wybrzeża
w Starogardzie Gdańskimzdobyli
w kategorii Kadet:Jakub Borkow
ski waga 48 Kgi w kategorii Mło
dzieżowiec: DawidSlobodaniuk
waga 75 kg.
Tytuł wicemistrza Wybrzeża zdo
byli: w kategorii Junior Piotr Wy
socki w wadze 75kg, Adrian Ger
man w wadze 69kgi Gracjan
Bakikawwadze91kg.
(STEN)

