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Jubileusz słupskiego
Towarzystwa Wilna
i Grodna odbył się
z przytupem
$TRONA2
\

Nasz plebiscyt
Strażak Roku - dziś
kończymy pierwszy
etap konkursu
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Co z najważniejszą inwestycją kolejową w regionie?

Drugi tor do Słupska
na zakręcie. Kręta
modernizacja 202
Wczoraj,mimo nauczycielskiego
strajku,udało się rozpocząć
egzaminy ósmoklasistów ISTRONA 3

iiSff

Budowa drugiego toru do Słupska będzie możliwa po zapewnieniu finansowania - podkreśla PKP PLK. Ostatnia
aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego przynosi cięcia

Alek Radomski
ałeksander.radomski@gp24.pi

Stupsk

Kamienica w Słupsku niszczeje,a właściciel
nie płaci za nią rat od dwóch lat
stronas

Wzrasta liczba
rodziców, którzy
nie szczepią dzieci.
Powód? Odczyny
poszczepienne

Caritas i władze
Słupska zapraszają
ubogich i samotnych
na wielkanocne
śniadanie

STRONA 3

STRONA 5

Ostatnia aktualizacja Krajowego Pro
gramu Kolejowego obniża przewidy
waną wartość modernizacji linii202
z Gdyni Chyloni. Inwestycja oblicza
na kiedyś na dwa miliardy złotych
wychudła do 310 milionów. -Dwóch
torów do Słupska może nie być alarmują specjaliści.

Drugi tor doSłupska z Trójmiasta stoi
pod znakiem zapytania. Tym razem
za sprawą ostatniej aktualizacji Krajo
wego Programu Kolejowego do 2023
roku. I choć rewitalizacja linii kolejo
wej numer 202 wciąż znajduje się

na liścieprojektów podstawowych,to
jednak z mniejszymi funduszami.
W najnowszej korekcie zawarto klu
czową zmianę. Aktualna wartość tego
projektu obliczana jest na 310 milio
nów złotych, choć autorzy programu *
sami przyznają, że to zbyt mało, bo
przewidywana wartośćprac to już 841
milionów złotych.
- Obecnie spółkaopracowuje doku
mentację projektową dla projektupn. Prace na linii kolejowej nr 202 na od
cinku GdyniaChylonia -Słupsk -infor
muje Martyn Janduła z biura praso
wego PKP PLK, pytany przez „Głos"
o to, na jakim etapie znajduje się kwestia finansowania tej inwestycji. - Przy
gotowywanie dokumentacjiprojekto
wej zakończy się do IV kwartału 2019
roku. Liniadocelowo będzie czterotorowa na odcinku Gdynia Chylonią Wejherowo, a od Wejherowa doSłup
ska będzie dwutorowa - zapewnia.

Kiedy rozpoczną się prace? PKI
PLK informuje, że „po zapewnieniu fi
nansowania" i wskazuje naIV kwartał
2020 roku.
- Wynika ztego jasno, że zewnętrz
nego finansowania na inwestycję nie
zapewniono - zauważana łamach por
talu rynek-kolejowy.pl Michał Szymajda.
Tymczasem o zakończeniu prac
projektowych już w n kwartale infor
muje w odpowiedzi na interpelację
poselską Andrzej Bittel,podsekretarz
stanu w Ministerstwa Infrastruktury.
- Po ich zakończeniu spółka (PKP
PLK - dop. red)podejmie decyzjęo za
kresie rzeczowym omawianej inwe
stycji, biorąc pod uwagę dostępność
środków inwestycyjnych oraz postu
laty władz samorządowych i społecz
ności lokalnych - mówi Bittel.
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Druga strona

Pogoda w regionie
Barometr
1028.7 hPa
Wiatr
pn.-wsch.12 km/h
Uwaga przejściowe
zachmurzenie

12°C
2°C
Środa

16°C

3°c

Czwartek

17°C

3°c

Piątek

17°C

3°c
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Uwaga: od środy do piątku przeważnie słonecznie

AimaCzerny-Marecka
anna.marecka@połskapress.pl

STRAJK TAK, ALE
EGZAMINY - NIE

W

Odnedaktora

ubiegłym tygodniu
udało się,mimo
strajku nauczycieli,
przeprowadzić eg
zaminy gimna
zjalne. Wczoraj do testów za
siedli ósmoklasiści.Czy uda
się ich przeegzaminować
także dzisiaji jutro, trudno
wyrokować. Sytuacja jest bo
wiem płynna.
Tysiące rodziców i ucz
niów, którzy mogli przystąpić
do egzaminów, odetchnęło
z ulgą. I teraz napiszę coś, za
co pewnie oberwę po uszach
od znajomych nauczycieli,
którzy biorą udział w proteś
cie. Strajkujący też mogą
odetchnąć. Wystarczy uru

Słupsk
Zdobądź przestrzeń
dla miasta: zagłosuj
na Inspiracje

W poniedziałek wystartowała ko
lejna edycja programu Lechstarter, w którymo otwartą prze
strzeń dedykowaną lokalnym
społecznościom walczy Stowa
rzyszenie Rozwoju Inspiracje
Słupska. W tym rokumarka Lech
Premium przekażepieniądze
na budowę miejsca nietylko
do złapania oddechuod miej
skiego zgiełku,ale również
obiektu, w którymmieszkańcy
zainspirują się do działaniai zy
skają obszar do tworzenia wyda
rzeń kulturalnychi wymianydo
świadczeń. Otoczony zielenią
obiekt będzieidealnym miejscem
do zorganizowania kina letniego,
wystawy czy zwykłego spotkania
ze znajomymi. Podgłosowanie
1
internautów przekazanych zo
stało15 miejsc w całejPolsce.
O tym,w którym znich stanie za
projektowana przestrzeń, zdecy
duje głosowanie,które potrwa
do 20maja na www.lechstarter.pl. Może wnim wziąć udział
każda pełnoletnia osoba, (MAZ)

chomić wyobraźnię i pomy
śleć, co działoby się, gdyby
do testów nie doszło. Zapew
nie część rodziców i uczniów
winiłaby za to rząd, ale,mo
im zdaniem, większość dały
żal przelałaby na nauczycieli.
Pokazuje to piątkowy (12
kwietnia) sondaż przeprowa
dzony przez CBOS. Według
niego protest nauczycieli po
piera 44 proc. Polaków, a 36
proc. jest przeciw. Dalej jest
jednak gorzej dla strajkują
cych. Aż 47 proc.Polaków
uważa ich oczekiwania finan
sowe za zbyt duże (40 proc.
za odpowiednie). I - najważ
niejsze w kontekście tego fe
lietonu - Polacy uznali za nie
dopuszczalne takie formy
protestu, które godzą w ucz
niów - np. poprzez odwołanie
lekcji lub egzaminów. Trzy
czwarte pytanych (75 proc.)
uważa, że niedopuszczalną
formą protestu jest celowa
nieobecność nauczycieli
na egzaminach (gimnazjal
nych lub maturalnych).

©®
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Słupsk
Umowa z Polsko-Japońską Akademią Technik
Komputerowych

Liceum Plastycznepodpisało po
rozumienie o współpracypart
nerskiej z gdańskim Wydziałem
Sztuki NowychMediów Polsko Japońskiej Akademii Technik
Komputerowych. Jak informuje
Daniel Stawski,rzecznik szkoły,
głównym celemporozumienia
jest budowa wysokiego poziomu
edukacji młodzieży Plastyka. Do
kument sygnowali dyrektor słup
skiej placówki Monika Stępnik
oraz dziekan gdańskiego Wy
działu Sztuki NowychMediów
PJATK dr MariuszSładczyk.
Młodzi artyścize Słupska będą
mogli doskonalićswój warsztat
artystyczny w połączeniu z nauką
wykorzystania nowoczesnych
technologii informatycznych, po
znawać najnowsze narzędzia
sztuki cyfrowejoraz uczestniczyć
w zajęciach ukierunkowanych
na poznawaniehistorii ikultury
Japonii. Dodyspozycji licealistów
będą nowoczesne laboratoria
ispecjalistyczne pracownie.
(OPRAĆ MARA)

Głos Dziennik Pomorza
Wtorek, 16.04.2019

Występ wileńskich gości
uświetnił jubileusz TPWiG

| Na Czytelników czekamy
i w redakcji J&osu Pomorza"
; w Słupsku przy
ui. Henryka Pobożnego 19
teł. 59 848 8100

Słupsk
Gwiazdami sobotniego Kon
certu Jubileuszowego Towa
rzystwa Przyjaciół Wilna i
Grodna, który odbył się
na scenie filharmonii, były
dwa podwileńskie zespoły,
które publiczność nagradzała
gromkimi brawami.

Widzowie najpierw zobaczyli
program Polskiego Zespołu
Tańca Ludowego Perła, a póź
niej nascenę weszli członkowie
Kapela Podwileńskiej. Wszyscy
artyści przyjechali doSłupska,
aby uświetnić jubileusz 30-lecia Towarzystwa Przyjaciół
Wilna i Grodna.
Zespół baletowo-taneczny
Perła powstał w 2004 roku
przy znanym gimnazjum
w Niemenczynie. Obecnie
w sześciu grupach tanecznych
ćwiczy ponad150 osób. Gene
ralnie tworzą je dzieci i mło
dzież z siedmiu polskich,rosyj
skich oraz litewskich szkół
z Wilna i okolic.
W okresie16 latswojej dzia
łalności Perła wytańczyła po
nad 120 koncertów na scenach
Polski, Białorusi, Chorwacji,
Bułgarii, Macedonii i Czech
oraz Litwy. Zespół jest wielo
krotnym laureatem różnorod
nych konkursów tańca ludo
wego. Podczas koncertu zespół
z Niemenczyna zachwyca nie
tylko pięknymi strojami, ale
przede wszystkim wysoką
techniką i wielką ekspresją tań
ców, co słupscy widzowie nale
życie docenili brawami.
Prezes Boratyński witał gości

Gości na słupskiej scenie witał
Marian Boratyński, długoletni
prezes Towarzystwa Przyjaciół
Wilna i Grodna w Słupsku,
który o zabranie głosu poprosił
także KrystynęDanilecką-Wojewódzką. Prezydentka Słup
ska nie tylko doceniła działał-

Wojciech Frełichowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

KALENDARIUM
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Młodzi tancerze z Niemenczyna pokazali program na bardzo
wysokim poziomie artystycznym

ność prezesai całegoTowarzy
stwa, ale także zdradziła, że
w pewnym stopniu czuje się
Kresowianką, gdyż jej ojciec
pochodził z lidy. Ponadto przy
pomniała, że Towarzystwo za
częło w Słupsku działalność
pod koniecPRL-u od doprowa
dzenia do zmiany nazwy ulicy
22 Lipca na Wileńską.
Pomogli przy budowie
hospicjum

Przy okazji zebrani dowiedzieli
się, żewszystkie dochody z so
botniego koncertu zostaną
przekazane na rzecz budowy
dziecięcego oddziału hospi
cjum w Wilnie. O tym, że jest
ono potrzebne, mówiła pod
czas projekcji wykonanego
wcześniej nagrania siostra
Michaela Rak, dyrektorka Ho
spicjum bł. ks. Michała Sopocki
w Wilnie. Na te dochody zło
żyły się zyski nietylko zesprze
daży biletów,ale takżeze sprze
daży pierników kaziukowych,
cenionego w Polsce czarnego
chleba wileńskiego oraz równie
słynnych podwileńskich palm
wielkanocnych, które do Słup
ska przywiozła m.in. Agata
Granicka, mistrzyni ludowa
i wileńska palmiarka już
w siódmym pokoleniu. Jak się

okazało, niedawno wileńskie
palmy zostały uznane za nie
materialne dziedzictwo kultu
rowe Litwy.
Kapela grała i wzruszała

Z kolei drugą część koncertu
wypełnił występ Kapeli
Podwileńskiej. Zespół zapre
zentował powszechnie znane
i lubiane na Wileńszczyźnie
przeboje: „Jesteśmy znad Wi
lii",„wic wileński" czy„Śni mi
się Polska". Kapela była już na
grodzona naFestiwalu Kultury
Kresowej w Mrągowie,uczest
niczyła w Międzynarodowym
Jarmarku Folkloru w Gdańsku
i w imprezach w różnych regio
nach Polski, a do Słupska jej
członkowie przywieźli ze sobą
ostatnio nagrane płyty.
Spotkanie przy jajku

Dalszy ciąg jubileuszowej im
prezy odbył się w niedzielę we
własnym gronieczłonkówTowarzystwa, którychspotkanie zor
ganizowano w Czarnym Kocie.
Spotkanie przy wielkanocnym
jajku wypełniły m.in. życzenia
oraz wręczenie legitymacji
członkowskich nowymosobom.
Były takżeżyczenia odks. Józefo
Domińczaka, proboszcza parafii
św. Jacka wSłupsku.©®

16 kwietnia
1689

Wybuchł wielkipożarświdwina.

1792

Ignacy Wyssogota Zakrzewski zo
stał pierwszym prezydentem
Warszawy.

1919

W Warszawie odbył się zjazd
Związku SocjalistycznejMło
dzieży Polskiej. Na przewodniczą
cego wybrano Stanisława Dubois.

1927

Polskie Radiopo raz pierwszy
transmitowało w południe„Hej
nał Mariacki" z Krakowa.

1943

Rząd Polskina Uchodźstwie zwró
cił się doMiędzynarodowego
Czerwonego Krzyża ozbadanie
okoliczności zbrodnikatyńskiej.

1945

Na wysokości MierzeiHelskiej zo
stał zatopiony przez radziecki
okręt podwodny niemieckitran
sportowiec MS Goya zco najmniej
6000 uciekinierów.

2004

Sejm RPprzyjął ustawęo ochro
nie przyrody.

CYTATY Z TWITTERA

Stanisław Żerko. historyk
Ale że w szkole @ZNP_ZG
nie obowiązuje „karta nauczy
ciela" to jednak zabawne. No
i egzaminy odbywają bez żad
nego problemu. Szkoła nie straj
kuje.

Marcin Palade,socjolog

Coraz bardziej skłaniam sięku
tezie, że bez KOD, ObywateliRP
czy ZNP skonsolidowana opozy
cja antyPiS miałaby dziś w son
dażach wyższe poparcie
od tego, któreobserwujemy.

Piotr Semka. publicysta

Biskup Berlina Koch przyrównał
strajki klimatyczne Grety
Thunberg do wejścia Jezusa
do Jerozolimy.

WALUTY Z 15.04.2019

USD
EUR
CHF
GBP
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku informuje, że w związku z zakończeniem wykonania
pierwszych dwóch warstw bitumicznych jezdni ulicy Mostnika udrożniono przejazd
na skrzyżowaniu ulic Mostnika i Łukasiewicza wraz z odcinkiem ulicy do Starego Rynku.

3.7789 (.)
42770
3.7698 (-)
4.9497 -)

(+)wzrost ceny w stosunku
do notowania poprzedniego
(-) spadek ceny wstosunku
do notowania poprzedniego.
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wiązkowych szczepień, tj. ro
dziców lub opiekunów praw
nych, wynosiła3053,3989oraz
4957osób (każdego z rodziców
liczono osobno).
Państwowi powiatowi in
spektorzy sanitarni przesłali
w 2018roku398tytułów wyko
nawczych wraz z wnioskiem
o wszczęcie postępowania eg
zekucyjnego w stosunku
do osób uchylających się
od ustawowego obowiązku
szczepień.
Jednym z powodów, dla
których rodzice nie szczepią
dzieci, są niepożądane odczyny
poszczepienne (w skrócie
NOP). W ostatnim roku, jak in
formuje Główny Inspektorat
Sanitarny, byłook.3,5 tys. zgło
szeń NOP na około 7-8 milio
nów zaszczepionych.Ponad 80
proc. zgłoszeń dotyczy przy
padków odczynówłagodnych.
Zdarzają się jednak też po
ważne, m.in. w tym roku zare
jestrowano jeden odczyn
ciężki, a w ubiegłym roku trzy
takie przypadki.
Skutki nieszczepienia są
dużo poważniejsze. Przykła
dem może być odra, która
śmiertelne żniwo zbiera w kra

jach takich jak Grecja,Rumunia
czy Włochy. Ten rok to już po
nad 600 przypadków odry
w Polsce. Kilka dni temu zgło
szono trzy nowe przypadki za
chorowania lubpodejrzenia za
chorowania na odrę: w powie
cie koszalińskim,kołobrzeskim
i pyrzyckim. W regionie słup
skim w tym roku, w lutym,za
notowano dwa przypadki za
chorowań na odrę, trzy osoby
zachorowałyjeszcze w grudniu
2018 roku.
Zgodnie z polskim prawem,
rodzic, który niezaszczepi dzie
cka w terminie, otrzymuje
upomnienie. W ciągu7 dni po
winien zaszczepićmalucha. Je
śli tegonie zrobi,to zostaniena
łożona na niego grzywna. Na
kłada ją wojewoda na wniosek
inspekcji sanitarnej. Ile kar na
łożono w województwie po
morskim?
- W 2018 roku wojewoda po
morski nałożył 380 grzywien
na łączną kwotę 380 000 zło
tych z tytułu unikania obo
wiązku szczepień.Z powyższej
kwoty wpłaconych zostało 10
tys. zł - informuje biuro pra
sowe wojewody pomorskiego
w Gdańsku. ©®

Wzrasta liczba rodziców, którzy nie szczepią
dzieci. Powód? Odczyny poszczepienne
SMHHfflHHHHi
.-Z:;!-: •
Magdalena
Olechnowicz

rrw^lefwx)ledifwwia@pokkapfess.^

Główny inspektor sanitarny
Jarosław Pinkas podał infor
mację, że w ubiegłym roku za
notowano około 40 tysięcy
odmów szczepień. Pomorski
sanepid takich odmów w
zeszłym roku zanotował błisko 35 tysiąca.

W dniach 24-30 kwietnia ob
chodzić będziemy kolejną już
edycję EuropejskiegoTygodnia
Szczepień. W tym roku moty
wem przewodnim jest hasło:
„Poznaj iudostępnij faktyna te
mat szczepień".Inicjatywie pa
tronuje Światowa Organizacja
Zdrowia. Celem jest zwiększe
nie wiedzy i świadomości spo
łeczeństwa o szczepieniach
ochronnych oraz ich znaczeniu
dla naszego zdrowia.
Tymczasem PaństwowyZa
kład Higieny opublikował
dane, które mówią, że w 2018
roku odnotowano ponad 40,3

i

Coraz więcej osób uchyla się od obowiązku szczepienia dzieci. Województwo pomorskie
przoduje w statystykach odmów

tys. uchyleń od szczepień, to
jest o ponad jedną trzecią wię
cej wporównaniu do2017 roku.
Z danych Państwowego Za
kładu Higieny wynika, że
na przestrzeni ostatnich lat
liczba uchyleń dotyczących
szczepień znacznie wzrosła.
W 2010 roku odnotowano ich
3437, w roku2014 było to już12

Szukasz nowej pracy?
Przjjdź na targi
Zaproszenie

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

26 kwietnia w hali Gryfia
w Słupsku odbędą się IV Targi
Edukacji iPracy, organizowa
ne pod hasłem..Spotkanie Ak
tywnych".

Celem targów jestprzedstawie
nie ofertpracy w różnych zawo
dach przez firmy aktualnie po
szukujące pracowników oraz
zaprezentowanie kierunków
kształcenia zawodowego przez
uczelnie i szkoły branżowe.
W tym roku zaprezentuje się
ponad trzydzieści firm z róż
nych branż przemysłowych.
Propozycje pracy zaoferują
m.in. słupskie firmy: Perlą,
Scania, Keter, Lauber, Bajcar
i siećmarketów Biedronka.
Na imprezie pokażą się rów
nież szkoły branżowe, zachęca
jąc do nauki w zawodach,
na które w firmach jest stale
duże zapotrzebowanie.Wysta
wią się też szkoły wyższe ze
Słupska i Gdańska z ofertą
kształcenia w nowych specjal
nościach, wtym technologiach
inżynierskich. Zapowiada się
także sporo atrakcji,m.in. po
kazana zostanie (na żywo)
praca stolarza i wystawa prac

m

wykonanych w drewnie przez
młodzież odbywającą praktyki
w Zespole Placówek Oświato
wych w Słupsku.
Propozycje pracy przedsta
wią również agencje specjalizu
jące sięw ofertachpracy za gra
nicą. Jak co rokuna targach bę
dzie można skorzystać z bez
płatnej informacji i porad z za
kresu aktywizacji zawodowej
i aktywnego poruszania się
na rynku pracy. Takich rad
udzielać będą specjaliści z Po
wiatowego Urzędu Pracy, Za
kładu Ubezpieczeń Społecz
nych, Państwowej Inspekcji
Pracy, Wojewódzkiego Urzędu
Pracy i innych instytucji i urzę
dów.
Organizatorzy zapraszają
na targi osoby poszukujące za
trudnienia, a także zaintereso
wane zmianą pracy. Czekają też
z propozycjami ciekawej pracy
dla cudzoziemców coraz licz
niej przyjeżdżających doSłup
ska.
Targi będzie można zwie
dzać w godz. 9-14.
Targi organizowanesą przez
Słupską Izbę PrzemysłowoHandlową z pomocą urzędów:
Miejskiego iGminnego wSłup
sku oraz PARR SA, Akademią
Pomorską i PUP wSłupsku.
©®

681 uchyleń, w 2017 - 30 090,
a w 2018-40 342!
Województwo pomorskie
przoduje w tych niechlubnych
statystykach. - W latach 2016,
2017,2018 odnotowywano ko
lejno 2272, 2931, 3453 (stan
na koniecwrześnia 2018r.) niezaszczepionych dzieci w wieku
0-18 lat,z powodu uchylania się

rodziców/opiekunów praw
nych od wykonania ustawo
wego obowiązku szczepień
ochronnych - informowała
Anna Obuchowska, rzecznik
prasowy Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gdańsku.
W tych samychlatach liczba
osób uchylających się od obo

Ruszyły egzaminy ósmych klas
4f

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@polskapress.pl

Bez żadnych zakłóceń rozpo
częły się wczoraj wmieście
i regionie egzaminy końcowe
ósmych klas w zreformowa
nych podstawówkach. Na eg
zamin z języka polskiego
przyszli wszyscy uprawnieni
uczniowie iosoby, które zde
cydowały się na pracę w komi
sjach nadzorujących.

Choć jednocześnie we wszyst
kich samorządowych podsta
wówkach w Słupsku (poza SP
nr 8)trwa strajk szkolny zorga
nizowany przez ZNP, to jednak
dyrektorom udało się zorgani
zować wymaganeprzez prawo
komisje nadzorujące. Według
Anny Sadlak, dyrektor Wy
działu Edukacyjnego w słup
skim ratuszu, tak samoma być
dzisiaj iw środę,gdy odbędą się
dwa kolejne przewidziane
w ósmych klasach egzaminy
końcowe z matematyki i języka
obcego. Z naszegosondażu wy
nika jednak, że dyrektorzypod
stawówek nie do końca są
pewni, czy we wtorek i środę
uda się przeprowadzić egza
miny bez żadnych problemów.
- Pytania były łatwe - usły
szeliśmy od uczniów, gdy pyta-'

wk mm
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Wczoraj po raz pierwszy w podstawówkach przeprowadzono testy ósmoklasistów. Historyczne
nie tylko z tego powodu, ale i dlatego, że odbywają się podczas strajku nauczycieli

liśmy ich o to, czy sprawiły im
trudności zadania, które znaj
dowały się w teście.
Podczas poniedziałkowej
konferencji prasowej zapytali
śmy takżeprezydentkęSłupska

o jej stosunek do strajku nau
czycieli. -Utrzymuję kontakt ze
strajkującymi szkołami - po
wiedziała Krystyna Danilecka-Wojewódzka i opowie
działa o tym, jak nauczycielka

z SP nr3 przekazała swoim ucz
niom ozdobne koniczynki
na szczęście,
szczęscie, bo
DO z powodu
ailrn nip
strajku
nie mncrła
mogła im tnwarwtowarzy
szyć podczas ich pierwszego
egzaminu. @XD
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Wydarzenia
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Pomorskich śledczych i sędziów
chcą rozliczyć za stan wojenny

Pieniądze ponownie
zmniejszone,
terminy nierealne
Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

Jacek Wierciński
jacek.wiercinski@polskapress.p!

Ostatnie cięcie wartości mo
dernizacji linii kolejowej 202
nie jest pierwszym. Najważ
niejszą inwestycję okrojono
już przed laty. Za to projekto
wanie jest w toku.

..WRON-a Orła nie pokona".
Za to i inne opozycyjnehasła
dwóch licealistów ze Słupska
prawie 40 lat temu trafiło
za kraty i usłyszało wyroki.
Dziś Instytut Pamięci Narodo
wej chce. by odpowiedzial
ność za takie sprawy ponieśli
funkcjonariusze ówczesnego
wymiaru sprawiedliwości.

„Precz z WRON", „WRON-a
Orła nie pokona" isymbole Pol
ski Walczącej malowali w stanie
wojennym na murach dwaj
uczniowie drugiejklasy liceum
ogólnokształcącego wSłupsku,
którzy trafilina prawietrzy mie
siące do aresztu. Za poniżanie
„naczelnego organu państwa"
(mimo że Wojskowa Rada Oca
lenia Narodowego takim orga
nem niebyła) oskarżycielżądał
dla nichtrzech lat więzienia.Te
raz toon możeodpowiadać kar
nie za tamto postępowanie i grozi mu nawet10 lat więzie
nia.
- Sprawa uzyskania zgody
na ściganieprokuratora prowa
dzącego śledztwo w sprawie
uczniówsłupskichliceównadal
czeka na rozpatrzenie - tłuma
czy prokurator Marek Rabiega
z InstytutuPamięci Narodowej.
IPN chce, by uchylićimmu
nitet prokuratorowi wojsko
wemu, który domagał się wy
mierzenia licealistom kary 3lat
bezwzględnego pozbawienia
wolności, orazsędziemu, który
skazał chłopców. Jednego na
rok, a drugiego na 10 miesięcy
więzienia w zawieszeniu na 4
lata (ostatecznie obaj zostali
uniewinnieni -jednak nastąpiło
to dopiero w 1993 roku). Choć
postępowanie jest jeszcze

Sprawa słupskich licealistów to skutek prowadzonego od września 2016 roku w IPN śledztwa,
w którym poddano analizie ponad 20 postępowań karnych prowadzonych w latach 1981-1982

na wczesnym etapie, zarówno
oskarżycielowi, jak i sędziemu
grozić może więzienie.
- Należy zauważyć, iżzapadł
wyrok w zawieszeniu. Odpo
wiedzialność tej osoby będzie
rozpatrywana na dalszym eta
pie śledztwa, po wykonaniu
planowanych czynnościproce
sowych - mówi prokurator Ma
rek Rabiegao sytuacjisędziego,
jednego z trzech zSądu Pomor
skiego Okręgu Wojskowego,
wobec których prowadzone są
czynności.
Konsekwencje karne grożą
też opisanemu powyżej proku
ratorowi i trzem jego kolegom
z Wojskowej Prokuratury
Garnizonowej w Koszalinie.
Według śledczychmieli dopuś
cić się„długotrwałego bezpraw
nego pozbawienia wolności
osób, które w różnych formach
prezentowały sprzeciw wobec
wprowadzenia w Polsce stanu
wojennego i pozbawienia spo
łeczeństwa podstawowych
praw i wolności obywatelskich,
które to działania nie wyczer

pały znamion przestępstw,
a sprowadzałysię do wyrażania
własnych opinii odnoszących
się do decyzjipolitycznych ów
czesnego kierownictwa pań
stwa, co należałodo uprawnień
każdego obywatela".
Jak dotąd - jednemu z sę
dziów udało sięnieprawomoc
nie uchylić immunitet.
Tymczasem wkolejce czeka
m.in. sprawa młodego robot
nika, który skazanyzostał wsta
nie wojennym narok pozbawięnia wolności przez Sąd Pomor
skiego Okręgu Wojskowego
za to, że na murze warsztatów
Polskiej ŻeglugiBałtyckiej wKo-
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łobrzegu napisał: „Precz z
Juntą", „Solidarność", „Precz
z komunizmem" i „Śmierć
PZPR". Sąd uznał wówczas, że
oskarżony „lżył ustrój Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej i jej
naczelne organy" oraz„nawo
ływał do obalenia władzy".
Odpowiedzieć przed pra
wem mają też funkcjonariusze
wymiaru sprawiedliwości,któ
rzy przed tym samym sądem
doprowadzili doskazania na3,5
roku więzienia katolickiego
księdza z Pomorza. Ten, odno
sząc się do Polskiej Zjednoczo
nej Partii Robotniczej, w kaza
niu mówiło „partii, która mieni
się być robotniczą", a o WRON:
„Wojskowa Rada - jak to brzmi
ironicznie - Ocalenia Narodo
wego". Duchowny stwierdził
też: „Musimy przemoc nazywać przemocą,musimy powie
dzieć, że niewola jest niewolą"
oraz: „Nie mamy zaufania
do tych,którzy mieli bronić na
rodu, a munduryswoje splamili
braterską krwią".
©®

Chorągwiane zawody
ZHP NieprzetartySzlak

W miniony weekend w mieście
odbyły się Chorągwiane Zawody
ZHP Pierwszej PomocyPrzedmedycznęj NieprzetartegoSzlaku.
Impreza przeznaczona była dla
osób z niepełnosprawnościami.
Celem przedsięwzięcia było sca
lenie środowisk Nieprzetartego
Szlaku chorągwi pomorskiejZHP.
Uczestnicy mieli okazję poznać
go lepiej wtrakcie trzech dniza
bawy. W programie były między
innymi gry terenowei integra
cyjne oraz wielki festyn ratowni
czy. Główne zawody odbyły się
podczas festynu na boisku szkol
nym SPnr 5.
(MAŹ)

- Istnieje potrzeba korekty Kra
jowego Programu Kolejowego
w celu dostosowania jego po
stanowień doaktualnej sytua
cji i zminimalizowania zagro
żenia dla realizacji całości pro
gramu - tocytat ze sprawozda
nia z lipca 2017 roku. Wówczas,
tak jak i ostatnio, zapropono
wano zmniejszenie środków
przypisanych do modernizacji
linii 202 z dwóch miliardów
złotych na miliard trzysta dwa
dzieścia milionów złotych.
- Co nie wstrzymuje prowa
dzenia dalszych działań przy
gotowawczych, w tym prac
projektowych - podkreślano.
A te są w toku. W styczniu
ubiegłego roku PKP PŁK pod
pisały dwie umowy o wartości
około 30 min zł. W założeniu
modernizacja ma objąć ponad

100 km linii między Gdynią
Chylonią a Słupskiem. Dwado
datkowe tory mają powstać dla
ruchu aglomeracyjnego na od
cinku Rumia - Wejherowooraz
jeden dodatkowy tor na odcin
kach: Gdynia Chylonia Rumia, Wejherowo - Lębork
i Lębork- Słupsk. Dziękipopra
wie przepustowości nadmor
skiej linii, przewoźnicy będą
mogli uruchamiać więcej po
ciągów pasażerskich i towaro
wych. Geometria torów ma zo
stać przystosowana do prowa
dzenia ruchu pociągów pasa
żerskich z prędkością 200
km/h, zwiększyć przepusto
wość szlakui poprawić skomu
nikowanie regionu. W grę
wchodzi też budowa nowych
przystanków kolejowych czy
wymiana urządzeń sterowania
ruchem. Tylew teorii. W prak
tyce zakres rzeczowy ma zo
stać dopieroustalony. Piszemy
otymnastr.1.
Nie chodzi tu tylko o pienią
dze, ale i o terminy. Przebu
dowę linii zaplanowano do
2023 roku. Jak donosi rynekkolejowy.pl, przy aktualnym
tempie prac to termin niemal
nierealny. ©®

Jutro dzień dla serca
w słupskim szpitalu
Idnmit
Magdalena Olechnowicz
magdalena.olechnowia@polskapress.pl

W środę. 17 kwietnia,rozpo
czyna się Tydzień dla Serca.
W słupskim szpitalu w tym
dniu odbędą się spotkania
z kardiologami, badania iinne
atrakcje.

Bezpłatne badania i porady
będą trwały w godz. 9-13 w sali
konferencyjnej budynku admi
nistracji Wojewódzkiego Szpi
tala Specjalistycznego przy ul.
Hubalczyków i. W programie:
pomiary parametrów: ciśnie
nia, tętna,poziomu cukru,BMI,
WHR, czyli stosunku obwodu
talii do bioderokreślającego typ
sylwetki - przy współpracy stu
dentów kierunków medycz
nych w Akademii Pomorskiej,
badania EKG z odczytem i po
007431045

rady kardiologów, porady die
tetyka, pomiary czynników ry
zyka, porady psychologa. W
godz. 11-11.20 zaplanowano
wykład kardiologa dr. Damiana
Sendrowskiego „Kompleksowe
leczenie i profilaktyka chorób
sercowo-naczyniowych". Dla
osób mającychochotę naodro
binę aktywności i ruchu, prze
widziano nordic walking. Szko
lenie prawidłowegochodzenia
z kijami dla pierwszej grupy
rozpocznie się o godz. 10, dla
drugiej grupy o godz. u.
Przewidziano także instruk
taż udzielania pierwszej po
mocy w nagłym zatrzymaniu
krążenia w godz. 10-12 oraz
gimnastykę ogólnousprawniającą (obowiązuje strójsportowy
i obuwie zmienne) -w godz.io11. Dla chętnych masaż relaksa
cyjny ramion i karku, masaż
dłoni oraz warsztaty zajęciowe.
REKLAMA
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Kamienica niszczeje, a właściciel
nie płaci za nią rat od dwóch lat
Grzegorz Hilaredd'

%"

Słupsk
Od dwóch lat nabywca na kre
dyt kamienicy na rogu Sza
rych Szeregów i Armii Krajo
wej nie płaci miastu rat inikt
z tym nic nie robi.

Kamienica przyArmii Krajowej i
jest wstanie,delikatnie mówiąc,
kiepskim. Coraz częściejna ulicy
widać tynk, który sięzniejobsy
puje. I jak stwierdzili radni na
piątkowej komisji rewizyjnej
RM, zagrażato bezpieczeństwu.
-Rano tampodjechałem. Ma
sakra. Tynksię sypie,tym ktoś
musi się zająć - podsumował
radny Łukasz Jaworski z PiS,
przewodniczący komisjirewizyj
nej.
- Aczyje to jest?- zapytałrad
ny BogusławDobkowski zPiS.
Padła odpowiedź, żetak na
prawdę nabył ją były właściciel
Kanału 6, powiązanyz wieloma
podspółkami. Jedna z nich jest
zamieszana w aferę kablową
nasłupskim ringu,którąobecnie
sprawdza prokuratura. Prezy
dent Krystyna Danilecka-Wojewódzka mówiła, że firma jest
niewypłacalna.
Sprawdziliśmy, okazujesię,
że budynek kupiła oficjalnie

i
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Budynek naprzeciw pięknie odrestaurowanego budynku starostwa tuż obok sądu rejonowego zawstydza swoim stanem,
ale i realnie zagraża bezpieczeństwu przechodniów

spółka Taurus Finanse w paź
dzierniku 2015 roku. Nabyła go
podczas rokowań w ratuszu,
jako jedynychętny. Trzykondyg
nacyjny budynek ze strychem
i piwnicą,w sumieponad tysiąc
metrów kwadratowych po
wierzchni, kosztował900tys. zł.
Ale nabywca zapłaciłprzed pod

pisaniem aktu notarialnego
pierwszą ratę -90 tys.zł. Reszta
była rozłożona do 2024 roku
w dziesięciu rocznych ratach po 90 tys.zł plus odsetki. Firma
do tej pory zapłaciła miastu tro
chę ponad 301 tysięcy złotych.
Jednak od dwóch lat nie spłaca
rat. Zaległośćdotyczy roku 2017

i 2018, gdyż ta ostatniarata po
winna być zapłacona do 31
marca br. W sumie zaległość
z odsetkamito jużponad205ty
sięcy złotych.
Antoni MichałGórecki, dzia
łacz stowarzyszeniaSłupska Ini
cjatywa ObywatelskaSIO!, zapy
tał władze miasta w ramach do

Święta i śniadanie w gościńcu
Słupsk

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Prezydent Słupska i dyrektor
diecezjalnego Caritas zapra
szają na uroczyste śniadanie
dla ludzi ubogich,bezdom
nych"! samotnych.

W Niedzielę Zmartwychwsta
nia Pańskiego (21 kwietnia)
w Gościńcu Słupski Młyn od
będzie się uroczyste śniadanie
wielkanocne dlaludzi ubogich,
bezdomnych i samotnych.
Śniadanie wielkanocneroz
pocznie się o godz. 9 wspólną
modlitwą i błogosławieństwem
pokarmów, którego dokona
ksiądz biskup Krzysztof
Zadarko. Organizatorzy- ks.To
masz Roda,dyrektor diecezjal
nego Caritasu, i prezydent
Słupska - proszą wszystkichludzi dobrej woli o przekazanie
tej informacji dalej, aby dotarła

W minionych latach miejskie śniadanie wielkanocne
przygotowywano w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

do osób,dla których zorganizo
wano uroczyste śniadanie.
- Ten dzień jest szczególnie
ważny dla wielu osób.Dlatego
właśnie tego dnia organizu
jemy to uroczyste śniadanie,

podczas któregomiasto będzie
reprezentował mój zastępca
Marek Goliński - mówiła pod
czas poniedziałkowej konfe
rencji prasowej prezydentka
Krystyna Danilecka-Woje-

wódzka. Do udziału w śniada
niu szczególnie zapraszała
mieszkańców Leśnej Oazy
przy ul. Grzybowej2, klientów
MOPR-u i członków Związku
Inwalidów, bo wielu z nich nie
ma przy sobie najbliższej ro
dziny.
Prosiła także o zaintereso
wanie śniadaniem członków
Rady Seniorów, pracowników
MZOZ-u oraz różnych organiza
cji pozarządowych pracujących
w obszarzespołecznym, booni
mogą dotrzeć do osób, które
może zechcą skorzystać z za
proszenia.
Natomiast wszyscy, którzy
w tym tygodniu dysponują
nadmiarem świątecznego je
dzenia, mogą się nim podzielić,
przynosząc je w sobotę do bu
dynku Gościńca MłynSłupski,
gdzie wtedy będą już trwały in
tensywne przygotowania do
niedzielnego, świątecznego
śniadania. ©®

stępu do informacji publicznej,
dlaczego miasto nie korzysta
z ustawy oksięgach wieczystych
i hipotece wobecopóźnień w za
płacie i dużej degradacji bu
dynku, który zagraża obecnie
bezpieczeństwu przechodniów.
Odpowiedź jest taka:„Motywy
działania organów jednostek sa
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morządu terytorialnegonie są in
formacją publiczną".
- W tej sytuacji nie pozostało
mi nicinnego,jak sprawą zainte
resować radnych zkomisji rewi
zyjnej. Bo widać, że w naszym
mieście są równi i równiejsi
Ściga się tych, którzy kilka lat
temu nie zapłacili za parkowa
nie, a nicnie robi się,by wyegze
kwować setki tysięcy złotych
od innych- zauważa AntoniGó
recki. -W tym wypadku obecm
właściciel, gdyjest wpisanyw hi
potekę (tej informacji miastood
mówiło), może to sprzedać,
a sam zasłonićsię niewypłacal
nością. Miastonie będzie miało
ani pieniędzy,ani kamienicy.
Dlatego wpiątek ustalono, że
komisja rewizyjna przygotuje
wniosek dorady miejskiejo po
wołanie doraźnej komisji
do sprawdzenia sytuacji finansowo-prawnej miasta w spra
wie kamienicy przyArrnii Krajo
wej1.
Przypomnijmy, żekomisja re
wizyjna mówiła też o stratach
miasta w aferze kablowej pod
ringiem. Obie te sprawy łączy
osoba byłego właściciela miej
skiej kablówki. Został skazany
przez sąd na cztery lata więzie
nia za oszustwa. Nie odbywa
kary, bo choruje. Prokuratura
mu odpuściła w sprawach
o ukrywaniemajątku, utrudnia
nie kontroliPIP i przywłaszcze
nie środków na ubezpieczenia
pracowników swojej firmy. ©®

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 kwietnia 2019 roku
odszedł od nas ukochany Mąż, Tatuś i Dziadek
ś+p

Janusz Śmigielski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 17 kwietnia 2019 roku
na Starym Cmentarzu w Słupsku.
Wystawienie o godz. 14.10, wyprowadzenie o godz. 14.40.
Msza św. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Józefa.
Pogrążona w smutku Rodzina

GŁOS
POMORZA
„Umarłych wieczność dotąd trwa
Dokąd pamięcią im się płaci
Chwiejna waluta. Nie ma dnia
By ktoś wieczności swej nie stracił"

Zamieść nekrolog, kondolencje
lub wspomnienia o najbliż
szych, którzy odeszli,
w<3łosie Pomorza
i bezterminowo na stronie

www.nekrologi.net

NEKROLOGI
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Polska

„IMS taktycznie zyska
na strąjku, ale
strategicznie straci"
Rozmowa
Zdr. hab.Pawłem Kowalem,
byłym wiceszefem MSZ, by
łym posłem PiS.
Jakub Oworuszko: Czy ijak
można rozwiązać konflikt
nauczyciele - rząd?

Sytuacja w sensienegocja
cyjnym jest jasna, muszą zo
stać spełnione dwa warunki.
Po pierwsze rząd powinien
chcieć rozwiązaćten konflikt,
a raczej nie jest do tego chętny,
ponieważ w ocenie obozu wła
dzy konflikt mu sprzyja. Drugi
warunek - potrzebna jestme
diacja i osoba, która jest uzna
wana przez obiestrony.
Jest taka osoba,którą zaak
ceptuje irząd,i związki?

To może być osoba albo or
ganizacja. Z całą pewnością
jest. Podstawowy warunek to
wola rządu, a w mojej opinii
rząd nie jest zainteresowany
rozwiązaniem sporu.
PiS pofitycznie traćczy zy
skuje na strąpoi?

Strategicznie traci,ale tak
tycznie zyskuje.Rząd boi się
zwycięstwa nauczycieli, boi się
innych grup społecznych.
Po drugie chce zademonstro
wać siłęi sprawczość.PiS oce
nia, że będzie to dla niego ko
rzystne. Taktyczniepostrze
ga to w procesie wyborczym.
Strategicznie konflikt znau
czycielami odbije się na wize
runku prawicy na kolejne 1020 lat. To będzie kłopot dla
prawicy, bo duża grupa spo
łeczna, bardzo opiniotwórcza,
czyli nauczyciele, będzie trak
towana jako wróg prawicy. Po
dobną sytuację mieliśmy
w okresie przedwojennym,
gdy środowiska nauczycielskie
były traktowane jako lewicowe
i niechętne władzy.
Jak cała sytuacja przełoży
się na sondażeiwynfcmajo
wych wyborów?

Ciężko powiedzieć. Myślę,
że tonie będzie miało wielkie
go wpływu, bo w Polsce mamy
już bardzo silny podział społe
czeństwa. Rozwiązaniekon
fliktu w takiczy inny sposób
przełoży się na 1-2proc. gło
sów. Niewykluczone,że
oprócz Prawa i Sprawiedliwoś
ci i Koalicji Europejskiej żadna
inna partia nieotrzyma man
datu w eurowyborach.Z tego
punktu widzenia podział już
się dokonałi nie sądzę, że
pod wpływem strajkunauczy
cieli były jakieś przepływy wy
borców. Taktycznie konflikt
może daćrządowi maksymal
nie 2 pkt. proc., ale powtórzę,
strategicznie to może na lata
bardzo zaszkodzić prawicy.

Kalendarz wyborczy
jest jedynym, który
determinuje działania
polityczne, strąfk ma
charakter polityczny innego nie mole mieć.
Społeczeństwojest podzietonewkwestiistngku.

Ono w dużym stopniu od
bija podział polityczny, bo
strajk ma charakter politycz
ny w tej chwili - innego nie
może mieć, bo nauczyciele
uznali, że jedynie korzystając
z faktu zbliżających się wybo
rów mogą w ogóle zgłosić się
po cokolwiek. Kalendarz wy
borczy jest jedynym, który
determinuje działania poli
tyczne.
Możemy mówić o pozy
tywnych efektach strajku?

Jest ich mnóstwo. Społe
czeństwo uświadomiło sobie,
jak pracują nauczyciele, czym
jest pensum i jaka jest ich rola
w społeczeństwie. Przede
wszystkim ludzie poznali wy
sokość zarobków nauczycieli.
©®

Prawica może być postrzegana przez długie lata jako wróg
nauczycieli - przekonuje Paweł Kowal, były polityk
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Matury w terminie? Tak, jeśli
MEN zmieni rozporządzenie
Leszek Rudziński
teszek.rudzinski@polkspress.pl

Warszawa
Minister edukacji Anna Zalew
ska zapewnia, że egzaminy
maturalne odbędą się w pier
wotnie wyznaczonym czasie.
Szefowa MEN podkreśla,że
wszystko jest w rękach dyrek
torów szkół. Gjednak nie ma
ją żadnych narzędzi, aby wy
musić na nauczycielach przer
wanie strajku na czas wysta
wienia ocen uczniom szkół
średnich.

-50 proc szkółponadgimnazjalnych nie strajkuje. Tam nikt nie
martwi się o przebieg matur.
W pozostałych szkołach oceny
zostały zaproponowane, a ro
dzice poinfoimowaniotychpropozycjach. Jeślichodzi omatury,
wszystkie terminy są dotrzy
mane, mam nadzieję, żematura
przebiegnie bez zakłóceń- prze
konywała wczorajszefowa MEN
Anna Zalewska.
Aby absolwentszkoły ponadgimnazjalnej mógł przystąpić
do matury, wcześniej musimieć
wystawione oceny ze wszyst
kich przedmiotów. Owe oceny
muszą być zatwierdzone przez
radę pedagogiczną,która składa
się znauczycieli danejplacówki.
Anna Zalewska przekonuje, że
w wieluszkołach radyzbiorą się
już w tym tygodniu. - W in-

Szefowa resortu edukacji przekonuje, że tegoroczne matury
odbędą się zgodnie z planem. Eksperci są mniej optymistyczni
MATURA 2019

KIEDY ROZPOCZNĄ SIĘ
EGZAMINY?
Uczniowie szkół średnich
swoje zmagania
egzaminacyjne rozpoczną 6
maja - od języka polskiego,
następnie czeka ich egzamin
z matematyki - podstawa 7
maja, rozszerzenie 9 maja.
Od 9 do 22 maja potrwają
również egzaminy ustne
z języków: polskiego,
łemkowskiego,
kaszubskiego oraz języków
mniejszości narodowych.
Od 6 do 25 maja maturzyści
zmagać się również będą
z ustnymi egzaminami
z nowożytnych języków
obcych.

nych przypadkach mowa jest
0 24 i 25kwietnia - mówiła Za
lewska, dodając, że zwołanie
rady leżytylkoiwyłączniewgestii dyrektorówszkół.
Problem w tym, że przepisy
prawa oświatowego nie zawie
rają żadnych uregulowań odno
szących się do funkcjonowania
szkoły w czasie trwającego
strajku, a sam dyrektor nie ma
żadnych narzędzi, aby zmusić
strajkujących
nauczycieli
do udziału w zebraniu rady pe
dagogicznej. -Aby uchwałyrady
były ważne, muszą być podjęte
w obecności conajmniej połowy
jej członków - mówi Agencji In
formacyjnej Polska Press mec.
Michał Kowalski,radca prawny
1ekspert zzakresu prawaoświa
towego. - Jeślinauczyciele będą
uczestniczyli nadalw strajku,to
w obecnym stanie prawnym nie

Grabowski, Kondrat i... Martyniuk?
Artyści popierąją kandydatów do PE
Vmmmm

Kacper Rogacin
Twitter:@krogacin

W kampanii przed wyborami
do Parlamentu Europejskiego
do głosowania na niektórych
kandydatów zachęcają znani
artyści, np.Daniel Olbrychski
czy Marek Kondrat. Na ile bę
dzie to skuteczne?

W piątek nafanpage'u Tomasza
Frankowskiego na Facebooku
pojawił siękrótki filmik. Byłypiłkarz, startujący z numerem
pierwszym z listy Koalicji Euro
pejskiej w okręgu podlaskim
i warmińsko-mazurskim,wystę
puje wmateriale wspólniez Zen
kiem Martyniukiem, liderem
discopolowego zespołu Akcent.
- Moi kochani,26 maja będą
się
odbywać
wybory
do europarlamentu. Zapra
szamy, kochani, wszystkichbar

dzo serdecznie do głosowania
- mówiMartyniuk, poczym ści
ska dłoń Frankowskiego. Ten
klip zostałodebrany jako popar
cie Martyniuka dlaKoalicji Euro
pejskiej. A przecież artystę
od kilkulat mocnolansuje popie
rająca PiS TYP- naprzykfedpodczas transmitowanych imprez
typu Syl wester w Zakopanem.
Po krytyceMartyniuk wydał
oświadczenie: „Niebyłem i nie
jestem związany z żadną partią
polityczną, nie popieram żad
nego komitetu wyborczegoi nie
angażuję się wpolitykę.Mojąintencją było zachęcenie wszyst
kich obywateliPolski doskorzy
stania z prawa do glosowania"
-napisał na Facebooku.
Inni artyści już jawnie popie
rają polityków. Joannę Muchę,
kandydatkę Koalicji Europej
skiej, startującą z drugiegomiej
sca w okręgu lubelskim, posta
nowił wesprzećMarek Kondrat.

„Głosuję, głosuję, głosuję
naMuchę.Mucha misię podoba.
Mucha ludzi słucha. O!" - taką
piosenkę aktor opublikował
w intemecie. Wzbudziła ona
sporo śmiechu, chociaż samej
polityk bardzosię spodobała.
„Marek Kondrat śpiewa dla
mnie piosenkę. »Mucha ludzi
słucha, o!«Posłuchajcie koniecz
nie. Marek,dziękuję" - napisała
była minister na Twitterze.
Na lidera w rankingu popar
cia artystówwyrastaWładysław
Teofil Bartoszewski, kandydat
PSL na warszawskiej liście KE.
Syna Władysława Bartoszew
skiego poparli już aktorzy: An
drzej Grabowski, Daniel
Olbrychski iDorota Stalińska.
- Bardzo byłoby dobrze, aby
Polska nie była słynna
z „dyplomatołków". Trudno
mówić coś o Władysławie Teo
filu Bartoszewskim bez uśmie
chu natwarzy. Proponuję, abyś-

ma żadnej możliwości, aby bez
uchwały rady pedagogicznej
przeprowadzićklasyfikacje. Jed
nak słychać już o możliwości
przeprowadzenia klasyfikacji
bez uchwały rady pedagogicz
nej. To jednak wymaga zmian
wprawie -tłumaczy ekspert.
W praktyce to, czy oceny
przyszłym maturzystom oraz ich
kolegomzmłodszychroczników
zostaną wystawione, zależy je
dynie od dobrej woli strajkują
cych nauczycieli.
Czy w związku z tym moż
liwe jest przesunięcie terminów
matur doczasu, aż udasię osiąg
nąć kompromis na linii rządnauczyciele? Jak tłumaczy AIP
mec. Dagmara Kokowska-Smok,
radca prawny i specjalistka
w dziedzinie prawa oświato
wego, takiej zmianymoże doko
nać tylko resort edukaqi. - Aby
zmienić termin matur czyli ka
lendarz roku szkolnego, trzeba
by dokonaćzmian wodpowied
nich aktach prawnych, czyli
ustawach i rozporządzeniach.
Bez takich zmian przełożenie
terminu matur nie jestmożliwe
- tłumaczy ekspertka.
Takiego rozwiązania nie wy
klucza szef ZNP Sławomir
Broniarz. - Kalendarz rokuszkol
nego jest kalendarzem bardzo
elastycznym. My w tym kraju
zmienialiśmy ustawy w ciągu
czterech godzin. W związku
zpowyższym wydajesię, że roz
porządzenie ws.organizacji roku
szkolnego także jesteśmy wsta
nie zmienić - oświadczył
Broniarz wPolsat News.©®
cie państwo zagłosowali
na niego. Proponuję, abyście
zagłosowali naczłowieka, który
na pewno nie jest i nie będzie
„dyplomatołkiem" - powiedział
Andrzej Grabowski.
Olbrychski mówił: - Jeden
z najwspanialszych współczes
nych nam Polaków profesor
WładysławBartoszewski powie
dział: »KochamPolaków,ale do
prowadzają mnie do cholery«.
Teraz ja - do cholery, głosujcie
na syna profesora, Władysława
Teofila Bartoszewskiego. Oprócz
wspaniałych genów posiada
wszystkie cechy,by reprezento
wać nas wspaniale w Europie.
Takie głosy poparcia mogą
być cenne.- Każde poparcie ma
jakiś wpływ na wynik popiera
nego kandydata. Szczególnie to
przekazane przez celebrytów,
aktorów, zawsze wpewien spo
sób - mniejszy lub większy
- przekłada się na wynik, bo
wiem oddziałuje na wyborców,
którzy zaczynają kojarzyć da
nego kandydata zpopierającym
go celebrytą - mówi dr hab. Da
riusz Tworzydło, ekspert ds.
public relations. ©®
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Nie było debaty na stadionie.
Czy Poroszenko dogoni rywala?
%

POLITYKA

KOMIK MA REALNA
SZANSĘ NA WYGRANA

Kazimierz Sikorski
redakcja@polskatimes.pl

fÓ|Mtr
Prezydent Ukrainy Petro
Poroszeno niedoczekał się
swojego rywala,by odbyć
z nimdebatę na stadionie
olimpijskim w Kijowie.

Wołodymyr Zełeński niestawił
się na niedzielne spotkanie,bo
jak twierdzili jego sztabowcy
umówiono je nanajbliższy pią
tek, tuż przed drugą, rozstrzy
gającą turą prezydenckich wy
borów.
- Mój rywal się schował,
gdzie jest ? Nie ma go - mówił
na stadionie do tłumu zwolen
ników Poroszenko. Dodał, że
nie boi się wyzwań, chce,by na
ród poznał jego program i pro
gram jego przeciwnika, bo
Ukraina niechce kupowaćkota
w worku, ale potrzebuje praw
dziwej głowy państwa, praw
dziwego głównodowodzącego
wojskiem. Kiedy Poroszenko
wypowiadał te słowa z tłumu
padały głosy:Wowa, wychodź!
Czas płynął, a wszyscy cze
kali naZełeńskiego. W tymcza
sie był on w Paryżu i przyjmo
wał go Emmanuel Macron.
Poroszenko grzmiałna rywala,
że swoim postępowaniem

Ukraińcy są niezadowoleni z polityków. Nie mogą doczekać się reform, które przyspieszyłyby
rozwój kraju i ukróciły korupcję. Mają do wyboru Poroszenkę i Zełeńskiego. komika z zawodu

sprawia, iż kampania wyborcza
zaczyna przypominać nieme
kino, a przecież nie tego ocze
kują od kandydatów Ukraińcy.
Ruch Poroszenki oznaczał
zmianę stylu jego kampanii.Ma
być onabardziej drapieżnairywal nie będzie oszczędzany
przez prezydenta. Sztabowcy

Poroszenki mówią, że zdyna
mizowanie kampanii wybor
czej było możliwe dopiero po
pierwszej turze,bo wniej głów
nym rywalem prezydenta była
Julia Tymoszenko, która też
uczestniczyła w tym wyścigu
i liczyła na wejście do drugiej
tury. Poprzegranej „pięknej Ju

ISIS planuje powtórkę masakry
z paryskiego teatru Bataclan
Kazimierz Sikorski
redakcja@polskatimes.pl

Państwo Islamskie planujeno
we atakiterrorystyczne, chce
powtórzyć masakręz 2015 ro
ku w Paryżu.

13 listopada cztery lata temu
dżihadyści zabili130 osóbw za
machu na paryski teatr
Bataclan i inne cele w Paryżu.
Policja przypuściła szturm
na teatr, który zakończył się14
listopada po północy. Zabito
ośmiu
zamachowców,
w Bataclan zginęło 87 osób.
W odpowiedzi prezydent
Franęois Hollande ogłosił stan
wyjątkowy. Dwa lata później
kierowca zmasakrował na
Manhattanie osiemosób, które
biegały w pobliżu rzeki
Hudson. Teraz islamiści grożą
powtórką tamtych horrorów.

Informację oplanach zama
chów, do których ma dojść w
Europie i na Bliskim Wscho
dzie, odkryto na twardych dy
skach, odnalezionychna syryj
skiej pustyni. Wynika z nich, że
ISIS planuje nową falęataków.
Zdaniem „Sunday Times",
wykonawcą zamachów mają
być komórki dowodzone przez
jednego z dowódców ISIS Abu
Khababa al-Muhajira. Dwie
jego komórki są w Niemczech.
Pierwszym celem ataków ma
być kradzież pieniędzy przez
„hakowanie banków" lub„na
pady na banki", następnie ak
cje z wykorzystaniem wszel
kich możliwych siłi środków.
Na tym dysku, jak twierdzi
gazeta, był też list sześciu do
wódców ISIS skierowany do li
dera ISIS Abu Bakra alBaghdadiego z prośbą opomoc
w finansowaniu operacji. Do
wódcy tłumaczą, że potrzebują

środków na zakup bronii lapto
pów. W zamian obiecują, że
po wykonaniu zadania w sieci
pojawią się nagrania wideo
z ataków na cele wEuropie.
Z kolei winnym liście wysła
nym do al-Bagdadiego kolejny
dowódca ISIS Abu Taher alTajiki zapewnia o uderzeniu
w gospodarcze cele na terenie
Europy. Jednym z celów miałby
być pociąg dużych prędkości
w Niemczech, a drugim ruro
ciąg naftowy w pobliżu Bazylei,
na granicy z Francją.
Zdaniem zachodnich służb
specjalnych, militarne zwycię
stwo syryjskich sił rządowych
nie doprowadziło do unice
stwienia PaństwaIslamskiego.
Wielu bojowników wyrwało się
z okrążonych rejonów, roz
pierzchli się po Syrii, uciekli
do innych krajów i nadal są
w stanie dokonywać zabój
czych uderzeń. ©®

lii", jak mówi sięo byłejpremier
Ukrainy, było wiadomo, że de
cydującą
walkę
stoczą
Poroszenko i Zełeński.
Zgodnie z ukraińskim pra
wem kandydaci, którzy ubie
gają się o prezydenturę w dru
giej turze, muszą spotkać się
na debacie telewizyjnej. Debata

Kampania prezydencka
dopiero nabiera kolorów,
choć do decydującego
starcia pozostało tylko kilka
dni. 21 kwietnia Ukraińcy
zdecydują, czy głową
państwa pozostanie
na drugą kadencję Petro
Poroszenko, czy człowiek
znikąd, jak mówi się
o komiku Wołodymyrze
Zełeńskim. Ten ostatni gra
w popularnym serialu
telewizyjnym... prezydenta
i być może tym ujął
wyborców, którzy jak
na razie to na niego
wskazują jako na wygranego
tej batalii. W pierwszej turze
wyborów pod koniec marca
Zełeński zyskał 30 procent
głosów, dwa razy więcej
od Poroszenko. Sondaże
wskazują, że ma teraz
szansę na prezydenturę.

na kijowskim stadionie niebyła
obowiązkowa. Obowiązkowa,
jak stanowi ordynacja wybor
cza, musi odbyć się dopiero
w piątek, na dwa dni przed
drugą turą wyborów.
Zamieszanie wywołał sam
Zełeński, to on zaproponował
na miejsce debaty stadion w Ki
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jowie. Poroszenkoskorzystał z
pomysłu, przyszedł ze swoimi
sympatykami, pozostawiono
puste miejsce dla rywala i pre
zydent odpowiadał na pytania
dziennikarzy. Żartował, mó
wiąc do nieobecnego: Nie zdą
żył pan dziś - niech pan przyj
dzie jutro. Jeśli nie wyjdzie ju
tro, zapraszam na pojutrze...
Żeleński jest zwycięzcą
pierwszej tury wyborów,która
odbyła się 31 marca, zyskał
nieco ponad30 procentgłosów.
Poroszenko miał wynik niemal
0 połowę gorszy. Najnowsze
sondaże przed niedzielnym
starciem nie dają Poroszence
szans na wygraną. Mówią bo
wiem o 20 procentach dla niego
1 niecoponad 50-procentowym
poparciu dla jego rywala.
Fenomen komika Zełeń
skiego wielu upatruje w zmę
czeniu Ukraińcówobecnym sy
stemem politycznym. Ludzie
zmian, reform,
oczekują
Zełeński, człowiek, który nie
był do tej pory w polityce, takie
nadzieje rozpala.Unika jednak
konkretów. Zapowiada walkę
z korupcją, ale nietłumaczy, jak
tego dokona.Generalnie mówi
mało podczas swoich wystą
pień, operujetylko ogólnikami.
Na pewno wielu Ukraińcom
przypadł dogustu jego wizeru
nek z serialu... telewizyjnego.
W „Słudze narodu" gra on bo
wiem z powodzeniem postać
prezydenta. ©®

Twórca WikiLeaks ma duże szanse,
by uniknąć ekstradycji do USA
Ismfam

Klaudia Januszewska
redakcja@polskatimes.pll

Decydują się losy aresztowa
nego w Londynie szefa dema
skatorskiego portalu
WikiLeaks Juliana Assange'a.
Jego obrońca.Jennifer
Robbinson, mówi.że może
współpracować z władzami
Szwecji,jeśli te zażądają eks
tradycji klienta,priorytetem
jest uniknięcie wysłania
Assange'adoUSA.

Assange jest skłonny podjąć
współpracę z wymiarem spra
wiedliwości Szwecji, jeśli po
nownie zostanie otwarta prze
ciwko niemu sprawa. 47-letni
Australijczyk jest oskarżany
przez szwedzkich prokurato
rów omolestowanie i gwałt, on
sam temu zaprzecza. Kiedy
Assange uzyskał azyl w amba
sadzie Ekwadoru w Londynie,

Przymusowy pobyt Assange'a
w Londynie trwał siedem lat

Szwecja zawiesiła przeciwko
niemu sprawę. Jego adwokat
Robinson mówiła, że Assange
schronił się w ambasadzie,
by uniknąć ekstradyqi doUSA.
Aresztowanie
szefa
WikiLeaks było możliwe dzięki
nakazowi ekstradycji wysta
wionemu przez USA. Kraj ten
oskarża Australijczyka o spisek
w celu włamania siędo kompu
tera. Amerykańcy śledczy nie
oskarżają jednak Assange'a o to,

że opublikował wykradziony
materiał, wtedy bowiem nara
ziłyby się na zarzut tłumienia
wolności słowa. Wyciek taj
nych amerykańskich danych
przez WikiLeaks był najwięk
szy w historii Ameryki. Świat
dowiedział się wtedy, jak okrut
nie żołnierze armii USA postę
powali wobec cywilów podczas
operacji w Iraku.
Wydaje się, że Julian
Assange nie jest bez szans, by
uniknąć podróży w kajdankach
przez ocean. Prokuratorzy
amerykańscy nie wytoczyli
przeciwko niemunajcięższych
zarzutów, w tym na przykład
szpiegostwa, co rozważano
na początku sprawy. Wszystko
teraz zależy odbrytyjskiej pro
cedury ekstradycyjnej i zdol
ności obrońcówaresztowanego
Assange'a. A nawet gdyby po
stawiono go przed amerykań
skim sądem,to karanie byłaby
zbyt surowa.©©
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Mieszkania komunalne (cz. 2)

Jak tanio wykupić lokal komunalny?

Kio i na jakich warunkach możewykupić takie mieszkanie?

warto msmc

KOLEJKI ROSNĄ.
A LOKALE STOJĄ PUSTE

W wielu miastach w Polsce,
w zależności od decyzji gminy,
można wykupić mieszkanie
komunalne nawet zakiłka
procentjego wartości. Wyma
gane formalności nie są skom
plikowane, ale nie wszyscy
mogą skorzystać z tej okazji.

Prawo pierwszeństwa wykupu
lokali komunalnych mają na
jemcy, którzyposiadają umowę
wynajmu naczas nieokreślony
(z reguły min. 5 lat).Przy czym,
jeśli samorząd zlekceważy
prawo pierwokupu, najemca
może ubiegać się o odszkodo
wanie. Aby wykupić mieszka
nie komunalne, trzeba samo
dzielnie i terminowo płacić
czynsz. Gmina z kolei musizad
bać o to, żeby mieszkanie było
w dobrym stanie technicznym
oraz miało uporządkowaną sy
tuację prawną. Prawdopodo
bieństwo wykupu zwiększa się
wówczas, gdy w danym bu
dynku już wcześniej docho
dziło do tego typu transakcji.
Ogłoszenia
sprzedaży
mieszkań
komunalnych
umieszczane są w urzędach
gmin, na stronach interne
towych gmin oraz w lokalnej
prasie. Gmina ma obowiązek
powiadomienia najemców da
nego lokalu o zamiarze wysta
wienia gona sprzedaż.
Wykup mieszkania komu
nalnego możliwy jest po pozy
tywnym rozpatrzeniu przez
gminę wniosku najemcy o wy
kup. Osoby, które nie mają
szans na lokum komunalne,
mogą stanąć do licytacji.Co pe
wien czas gminy wystawiają
mieszkania na sprzedaż wsto
sunkowo atrakcyjnych cenach.
Bonifikata-zakup mieszkania
za ułamek jego wartości

Atrakcyjny wykup mieszkania
komunalnego możliwy jest
dzięki bonifikatom,czyli obniż
kom cen. Wysokość upustu
wyliczana jest przez rzeczo
znawcę majątkowego.
Dzięki bonifikatom można
zakupić lokal nawet za kilka
procent jego wartości. Zniżki
mogą dochodzić do 95% (tak
jest np. w Gdańsku) i są one
ustalane indywidualnie przez
gminy (Wrocław: 90%,Sopot:
50%). Warto wiedzieć, że nie
we wszystkich miastach obo
wiązują ulgi -np. Poznań iLeg
nica zrezygnowały już ze sprze-

Każda gmina sama decyduje o wysokości zniżek na wykup mieszkań komunalnych (o ile nie wycofała się z „promocji")

dąży mieszkań ze zniżką.
W niektórych gminach wyso
kość bonifikaty jest uzależ
niona od okresu najmu - im
jest on dłuższy, tym wyższy
upust przy wykupie. Zasadni
czo jednak samorządy biorą
pod uwagęwiekbudynkuijego
stan technicznyoraz to,czy na
jemca płaci gotówką czy w ra
tach.
Wyminę formalności

Przed złożeniem wniosku
o wykupmieszkania komunal
nego należy skompletować
niezbędne dokumenty,w tym:
# umowę najmu,
# decyzję o przydzieleniu lo
kalu,
# zaświadczenie o zameldowa
niu,

# kserokopię dowodu osobi
stego.
W przypadku, gdy z wnio
skiem o wykup lokalu wystę
pują spadkobiercy najemcy,
muszą oni dodatkowoprzedło
żyć: akt zgonu,akt małżeństwa
lub postanowienie o nabyciu
spadku.
Składanie dokumentów

Po pisemnym powiadomieniu
najemcy lub spadkobierców
o zamiarze sprzedaży lokum
przez gminę, osoby te mają
prawo doprzedłożenia wyma
ganych dokumentów w celu
jego wykupu. Możliwe jest
również złożenie wniosku
o wykup mieszkania z inicja
tywy samego wynajmującego,
samodzielnie lubrazem z sąsia
dami -wówczas istnieją szanse
na uzyskanie większej zniżki.

Ocena rzeczoznawcy

Po zweryfikowaniu wniosku,
zlecony przez gminę rzeczo
znawca majątkowy ustala ryn
kową wartość lokalu. Opinia
rzeczoznawcy zależy m.in.
od dochodów mieszkańców
gminy, wysokościczynszu oraz

przeznaczenia nieruchomości
i jest ważna przez 12 miesięcy
od daty jej sporządzenia.
Wysokość bonifikaty

Od wycenionej wartości miesz
kania komunalnego odejmo
wana jest bonifikata. W ten spo
sób najemcymogą zakupić nie
ruchomość za niewielki pro
cent jej rzeczywistej wartości.
Wysokość bonifikaty ustalana
jest indywidualnie przez posz
czególne gminy.
Zawarcie umowy

Po akceptacji wyceny oraz wa
runków wykupu przystępuje
się do zawarcia umowy w for
mie aktunotarialnego, na mocy
której określana jest odrębna
własność lokalu.
Jakie koszty ponosi nabywca
lokalu komunalnego?

Nabywca jest zobowiązany
do uiszczenia:
# kosztu sporządzenia wyceny
lokalu przez rzeczoznawcę ma
jątkowego,
# kwoty równejcenie nabywa
nego lokalu,a w przypadkuro
złożenia ceny nieruchomości

na raty - pierwszej raty oraz
pierwszej opłaty z tytułu usta
nowienia prawa użytkowania
wieczystego gruntu,
# taksy notarialnej i opłaty są
dowej pobieranej przez nota
riusza - wnoszonych w dniu
podpisania umowy sprzedaży
lokalu.
Zakładając, że wszystko
przebiegnie pomyślnie,można
za stosunkowo niewielkiepie
niądze zostaćwłaścicielem nie
ruchomości, a następniesprze
dać ją z dużym zyskiem. Taka
możliwość istnieje,ale z pew
nym zastrzeżeniem,ponieważ
lokalu nie można sprzedać
przez okres 5 lat od jego wy
kupu.
W przeciwnym razie na
jemca będzie zmuszony do od
dania wysokości bonifikaty po
większonej o wskaźnik inflacji.
Wyjątkiem są sytuacje, gdy
mieszkanie zostanie zamie
nione na inne, sprzedane
członkom najbliższej rodziny
lub gdy ze środków uzyska
nych z tytułu sprzedaży
w ciągu 12 miesięcy dojdzie
do zakupunowego mieszkania.
Marianna Leśniewicz

Liczba wykupowanych
mieszkań komunalnych
z roku na rok maleje.
W danych Głównego
Urzędu Statystycznego
- w 2008 i w 2009 r.
odnotowano łącznie
sprzedaż 95167 mieszkań,
a w 2016 r. liczba ta
wyniosła już tylko 20 466.
Jedną z przyczyn tego
zjawiska jest to. że gminom
brakuje środków
finansowych na remonty
lokali, które nie nadają się
do zamieszkania. Szacuje
się, że gminy posiadają
prawie 50 tys. pustych
mieszkań, co stanowi ok.
41% wszystkich
pustostanów w Polsce.
Odzyskanie pieniędzy
od zadłużonych lokatorów
pozwoliłoby samorządom
na zebranie kwoty 4 mld zł,
którą można by przeznaczyć
na remonty i umożliwić
sprzedaż tych mieszkań.
W rzeczywistości tysiące
lokali stoi pustych, a kolejki
po nie stale rosną.

NIE WSZYSTKIE LOKALE
NA SPRZEDAŻ
Samorządy niekiedy
wyłączają mieszkania
komunalne całkowicie
ze sprzedaży albo tylko
ze sprzedaży w trybie
przetargowym. Najemca nie
może wykupić lokalu
komunalnego w sytuacji,
gdy znajduje się on
w budynku: # zabytkowym
•przeznaczonym
do wyburzenia
# przeznaczonym
do modernizacji lub
kapitalnego remontu
albo jeśli mieszkanie jest:
•socjalne # wynajmowane
na czas określony
* przeznaczone
do przekształcenia na lokal
użytkowy # wynajmowane
w związku z wykonywaną
pracą.
Ponadto gmina nie może
sprzedać lokalu
znajdującego się
w budynku, wobec którego
zgłoszono roszczenia, np.
przez dawnych właścicieli.

Po godzinach
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Górniak zamierza być
bardziej ostrożna

„Będę może trochębardziej
ostrożna imądrzejsza, tymra
zem"-powiedziała w rozmowie
z „Super Expressem"Edyta
Górniak oswoim nowymzwiązku
z Tomaszem Mazurkiewiczem,
byłym piłkarzem ArkiGdynia. Jak
podaje portalpudelek.pl, 38-latek
od jakiegoś czasu kręciłsięobok
piosenkarki. „Paparazziuchwycili
go na słynnychzdjęciach z im
prezy urodzinowej Alana Krupypodaje portal.Czy nowy związek
Górniak będzie tymna zawsze?

Wesele Jennifer Lopez
będzie na Bahamach?

Jennifer Lopezi Alex Rodriguez
planują ślub i wesele"-podaje
portal kozaczek.pl.Uroczystość
ma być medialna,a jejkoszt ma
wynieść ok.15 min dolarów.Jo
będzie wydarzenie znajwyższej
półki. Planują pobrać się wjakimś
tropikalnym miejscu"-czytamy
z kolei na portaluRadar Online.
W grę wchodzą podobno
Bahamy,bo właśnie tampara się
zaręczyła.

Krzyżówka nr 60

1

Poziomo:

10

3) groźna choroba zakaźna,
10) pokład węgla lub miedzi,
11) barwny ptak wielkości wró
bla,
12) japonki lub sandały,
14) kotka na iwie,
15) morski głowonóg wydziela
jący sepię,
16) mała ..., krótki żal,
19) kraina na Lubelszczyźnie
ze Zwierzyńcem,
23) roznosi broszury reklamo
we,
27) muzeum z obrazem Mony
Lisy,
28) filmowy w Cannes,
29) gazela na sawannie,
30) bujny u brodacza,
33) afisz artystyczny,
37) skórzany pasek,
38) serdeczny przy powitaniu,
39) czasami lepiej go trzymać
za zębami,
40) imię wykonawczyni przebo
ju „Kawiarenki",
41) ... Śląska, grała królową
Bonę w serialu.

Pionowo:

1) zasuwa w kanale komino
wym,
2) młode wino,
3) metal, który miał swoją epokę,
4) sąsiad Estończyka,
5) ... MacGraw, aktorka z fil
mu „Love story",
6) nie grzeszy delikatnością,
7) wyznaczany za pomocą bu
soli,

•2 •3

Krzysztof Nałęcz
Zastępcy
Ynona Husaim-Sobecka
Marcin Stefanowski Cmtemet)

Czy między Justyną Żyłą a jej part
nerem z „Tańca zgwiazdami" -To
maszem Barańskim-zrodziła się
przyjaźń? Wiele na towskazuje.
Ostatnio w siecizamieścili
wspólne zdjęcie zudziału w14.
edycji Biegu poNowe Życie,który
odbył się w Wiśle. Jak myślicie,
spotkali sięprzypadkowo, czy
Barański przyjechałspecjalniedla
Żyły?"-pyta swoich Czytelników
portal plotek.pl.
5

|

Najstarsza córka amerykańskiego
prezydenta Donalda Trumpa,
lvanka Trump, przebywa w Etio
pii. Jest twarzą inicjatywy rządu
USA, która ma aktywizowaćza
wodowo kobiety.Szacuje się,
że ta inicjatywa ma przynieśćko
rzyści 50milionom kobiet wkra
jach rozwijającychsię do2025
roku. Podróż lvankiTrump rozpo
częta w Addis Abebie ma teżna
drobić amerykańskie zaległości
USA wobec Czarnego Lądu,
na który wkraczają Chiny.
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Niezniszczalni II

Zemsta cieciów

Koroner

Braciszek Kareł

POLSAT 20:10
Elitarna grupa najemników udaje
się do Albanii na zlecenie agenta
CIA -Churcha. Na miejscu ekipa
wpada w pułapkę zastawioną
przez przemytnika broni Jeana
Vilaina, który zabija Billy'ego.

13 ULICA 21:00
Serial na podstawie bestselerowej serii książek M.R. Halla
o tym samym tytule. Niedaw
no owdowiała Jenny Cooper
prowadzi dochodzenie
w sprawie nastolatka zmarłego
w zakładzie poprawczym.
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Wodnik (20X)1-ia02)
Wykażesz się dzisiajumiejętnością osiągania
• • •
• • • kompromisowych
rozwiązań wbeznadziej14
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36

nyeh -na pozór -sytuacjach. Horoskop
dzienny sugeruje delikatnośćw działaniu.

• • •

Ryby (19.02-20.03)

Nie trać energiina drobiazgi,które niedają
żadnych korzyści -życie predestynujeGę dzi
siaj doambitnych przedsięwzięć. Horoskop
na dziś jestzapowiedzią sporego sukcesu.

38

• • •
• • •
•
•40
• •41 •
U•
•
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8) skupisko krzewów trudne
do przejścia,
9) but szeregowca,
13) zerwała owoc w raju,
17) Wilhelm, szwajcarski boha
ter narodowy,
18) kolejna faza np. wyborów,
20) nota od jurora,
21) pieszczotliwie o ojcu,
22) zapaśniczy nelson lub kra
wat,
24) matecznik w puszczy,

Dyrektor drukami
Stanisław Sikora, teł. 94 340 35 98

Piotr Grabowski

lvanka Trump z pomocą
milionom kobiet

Żyła iBarański. Czyjest
między nimi przyjazń?

4

12

Dyrektor działu reklamy
Ewa Żelazko, teł. 94 347 35 27

www.gp24.pfc wwwL{0(24pfc wwwgs24.pl

09

Dyrektor działu marketingu
Robert Gromowski, teł. 94 3473512
Prenumerata, tel94 340Tl 14
Głos Koszafiński-wwwgk24.pl
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,tel. 94 347 35 99,
fax 94 3473540, teł. reklama 94 347 3512,
redakqa.gk24@pokkapress.pl,
reklama.gk24@potskapress.pl
GtosPomorza-wwwgp24.pl

•

25) drewniana w dawnym kara
binie,
26) waluta Hindusa,
30) na ciele Zawiszy Czarnego,
31) mrowie ludzi, tłum,
32) wędlina na kanapki,
34) srogi wachmistrz z Trylogii
Sienkiewicza,
35) aromatyczne ziarenka do
chleba,
36) gruba tkanina na spodnie
jak stan w USA.

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk,
teł. 59 848 8100. fox 59 848 8104,
tel reklama 059 848 8101,
redakqa.gp24@polskapress.pl,
reklama.gp24@polskapress.pl

Baran (21.03 -19.04)
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Przygotujsięnakonieczmśćpodjęciasiędodatkowych obowiązków.Lekko niebędzie, aleze
wszystkim sobieporadzisz. Horoskopna dziś
podpowiada, bywieczoremjakośtouczcić...

Waga (23.09-22.10)

Mogą Gę dzisiajdopaść objawy przedświątecznejgorączki. Horoskopnadziś to wska
zówka, bynie kierowaćsię emocjami.

Dobieraj słowa,bo jedno wypowiedzią nenie
w porę możeGę sporokosztować Horoskop
na dziś przypomina- milczeniejest złotem.

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

KtośwytknieGdrobneblędyiniedodągnięda.
Tonie będziemiłe dozrarse.Ale horoskop
dzienny na wtoreksugerue,by sięreeobrażać

możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
iwyłonię po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci,
z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Polskie Badania Czytelnictwa

Stargard ul. Wojska Polskiego 42,73-110 Stargard,
teł. 91578 47 28. fax 9157817 97,
reklama tel. 91578 47 28

Panna (23.08-22.09)

Wykażesz się wyrozumiałośrią wobec błę
dów innych osób.Horoskopdzienny radzi
jednak w tej pobłażliwości zachowaćumiar.

le, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza

Szczecinek ul. Plac Wolności 6.78-400 Szczecinek,
tel. 94 374 8818. fax 94 374 23 89

Jeśli zajdzie takapotrzeba, możeszdziś liczyć
na wsparcie innychosób -pomocy nikt G nie
odmówi. Horoskopdzienny to wskazówka,
by późniejjakoś imsię za toodwdzięczyć.

Nie odrzucajpropozycji, którana pierwszy
rzut oka wyda sięniecoszalona. Horoskop
dzienny sugeruje zabraćsię dojej realizacji.

wwwgp24.pl/tresci. www.gs24.pl/tresci. i w zgodzie
Głos Szczeciński- wwwgs24.pl
ul. Nowy Rynek 3,
70-533 Szczecin,
tel. 9148133 00. fax 91433 48 64,
tel. reklama 9148133 92.
redakqa.gs24@polskapress.pl
reklama.gs24@polskapress.pl

Lew (23.07-22.08)

Nawet perspektywaprzedświątecznych po
rządków niebędzie w staniepopsuć G dobrego
nastroju. Horoskopdziennyna wtorek zapo
wiada dzień widzianywróżowychbarwach.

©©-umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku

ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 354 50 80, fax 94 3527149

TVP 2 23:00
\
Film dokumentalny o czeskim
bardzie i poecie Karelu \trylu.
W grudniu 1970 r. artysta\
zadedykował pieśń „Orgariy
\
w Oliwie zamarły w pół
dźwięku" ofiarom pacyfikacji
protestów robotniczych.

Nie pozwalajnikomu wpływać napodejmo
wane przez Ciebiedecyzje, boskutki takiego
działania będą opłakane. Horoskopdzienny
na wtorek radzi słuchać tylko własnej intuicji.

Byk (20.04-20.05)

Rozwiązanie nr 53

TVN 7 21:00
Pracownicy apartamentowca
dowiadują się, że pewien miliar
der ukradł pieniądze przeznaczo
ne na ich emerytury. Zamierzają
się zemścić iodzyskać to,
co zostało im zabrane.

Nakład Kontrolowany ZKOP
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POLSKA
PRESS
GRUPA
WYDAWCA
Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45.02-672 Warszawa,
teł. 22 20144 00. fax: 22 2014410
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes zarządu Dariusz Świder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz

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

Koziorożec (22.12 -19.01)

Mówdzisiajotwaraeoswoich potrzebach
ioczekiwaniach. Horoskopdzienny na wtorek
zapowiadawzwiązkuztym małespięcie.
Dyrektor artystyczny
Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu
Sławomir Nowak, slawomir.nowak@polskapress.pl
Dyrektor zarządzający biura rełdamy
Maciej Kossowski
maciej.kossowski@polskapress.pl
w «_*. - _• » ^-1
Dyrektor Kolportażu
Karol Wlazło karol.wlazlo@polskapress.pl
Agencja AIP
kontakt@aip24.pl
Rzecznik prasowy
Joanna Pazio tel. 22 20144 38, joanna.
pazio@polskapress.pl

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

Dzisiaj dyżuruje
Bogumiła Rzeczkowska
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Czytelnicy pomagają
Oddam:

Pan Jan zeSłupska ma do oddania
telewizor (skrzyniowy). Kontakt:
598456013.
Pani Katarzyna ze Słupska ma do
oddania komplet wypoczynkowy
(kanapa idwa fotele).Odbiór włas
nym transportem. Kontakt: 604
913414.
Pan Marek zeSłupska ma doodda
nia meble pokojoweidwie wersal
ki. Odbiór własnym transportem.
Kontakt: 691512130.

Pan Michał zeSłupska ma doodda
nia telewizor.Odbiór własnym tran
sportem. Kontakt:889 915207.
Pani Alicja ze Słupska mado odda
nia odzież i obuwie męskie (duże
rozmiary). Kontakt:694832 824.
Pani Kazimiera za Słupska ma do
oddania telewizor, meble kuchen
ne, wózekspacerowy istolik z krze
sełkami dla dzieci.Odbiór własnym
transportem. Kontakt:598412513.
Pani Barbara zUstki ma dooddania
meblościankę, wersalkę,dwa fotele
iszafkę. Odbiórwłasnym transpor
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:59 845 3407.
Pani Grażyna zeSłupska ma dood
dania meble pokojowe. Odbiór
własnym transportem. Kontakt:
661154067.
Mieszkaniec Słupska ma do odda
nia meblościankę.Odbiór własnym
transportem. Kontakt: 783 414

082.

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

Dzisiaj dyżuruje
Daniel Klusek
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Dłużników mniej, lepsza
windykacja,a długi
w komunalce rosną

@Joanna: -Eksmisja na bruk wtry
bie natychmiastowym tojedyne,
co może uratować lokale komu
nalne. Ale zaraz się zaczną krzyki,
że tonieetyczne. Cóż,patologia da
lej będzie śmiać namsię w twarz,
bo imsię przecież należy...
@Krzysztof: -Skąd ludziemają brać
na wszystko, skoro pensja wynosi
1600zł,emerytura 890zł,a czynsz
za mieszkanie ponad400zł?

©Izabela: - Powinni odpracować
na rzecz miasta,grabić, sprzątać...
©Mariusz: - Ci, co płacą uczciwie
coraz wyższe czynsze, utrzymują
darmozjadów. Jaktowdzisiejszych
czasachjest możliwe,kiedy niema
problemu zpracą, żetakie długilu
dzie mają?Po prostubezczelne wy
korzystywaniegłupiej władzy, alu
dzie, którzyutrzymują taką władzę,
jeszcze głupsi są.Mieszkań komu
nalnych byćnie powinno,wszystko
sprywatyzować ijak ktoś nie chce
płacić to most, Albert,działeczka
itp. Ludzieczekają latami na miesz
kanie. System urzędniczo-deprawacyjny. Chory od początku do
końca.
@Sebastian: - A większość klatek
schodowychjest w tragicznymsta
nie, a wśród dłużników jest wielu
budowlańców. Tak więc rękawki
do góryispłacać zaległości.
@Ewelina: - Niech dadzą więcej
niepracującym, a podnoszą uczci
wym ludziom. Taka polityka, żeby
uzyskać głosy w wyborach.
@Mariusz: - Wczynie społecznym
to zawsze popelinę odwalali. Po
prostu wonityle. Pełnocwaniaków
wśród słupszczan.

@Maria: -Przez takieprzypadki,jak
tych dłużników, drożeją czynsze.
Niestety,ci, którzymają wykupione
mieszkania na własność, również
ponoszą w związku z tym dodat
kowe koszty. Miasto zrzuca to na
wszystkich lokatorów uczciwiepła
cących.
@Krzysiek: -1zostanie umorzone
te 50baniek, inie przez urząd,bo
urząd swoichpieniędzy niema, tyl
ko przezludzi pracujących,co wpo
datkach zrzucą się na darmowelo
kum dla innych. Ciekawe, co by
dało sięzrobić za50 minzł w takim
Słupsku?
@Sonia: - Wystarczyło obniżyć
czynsze zaległościdłużników rozło
żyć na raty. zamiast podwyższać
czynsz tym, którzy go płacą. Ko
lejna podwyżka spowodujekolejne
zadłużenia, może ktoś powinien
włączyć myślenie w tym urzędzie,
zamiast umarzać długii obciążać
tym płacących.
@Joanna:-Ci, conie płacą,to w 90
procentach robią to z premedyta
cją. Na fajkii wódeczkęjest,a opłaty
mają gdzieś. Bo po co płacić,prze
cież i tak ich nikt z mieszkania nie
wywali. (DMK)

Samochody na chodnikach,
a chodniki do remontu
Stupsk

Daniel Klusek

Trzeba posprzątać teren
przy jednej z głównych ulic
Daniel Klusek
daniei.klusek@gp24.pl

Mieszkaniec Zatorza twierdzi,
że wracając z centrum do do
mu, zawsze mija zaśmiecony
teren przy wiadukcie przy ul.
Wolności. - To bardzo średnia
wizytówka miasta - mówi nasz
czytelnik.

Chodzi o teren znajdujący się
przy wiadukcie, za górką, rów
nolegle do ul. Wolności
i przy torach.
- To miejsce, gdzie wieczo
rami spotykają sięokoliczni pi
jacy. Szczególnieteraz, gdy zro
biło się cieplej. Ale też tam
swoje psy wyprowadzają
mieszkańcy okolicy - mówipan
Czesław, czytelnik z Zatorza. W efekcie jest tam bardzo
brudno. Śmieci walają się za
równo przy ogródkach działkowych, jak i od strony torów.

A przecież to jedno z pierw
szych miejsc, które widzą
osoby wjeżdżające pociągiem
do miasta. Zła to wizytówka.
Dlatego śmieci trzeba jak naj
szybciej posprzątać.
Paweł Dyjas, komendant
Straży Miejskiej w Słupsku, za
pewnia, żeto miejscejest regu
larnie sprzątane przez właści
cieli terenów.
- Niestety, już kilka dni
po porządkach nie widać, że
były one tam prowadzone mówi PawełDyjas. -Za każdym
razem, gdy zobaczymy, że są
tam śmieci, lub poinformują
nas o tym mieszkańcy, zgła
szamy to właścicielom terenu
i dajemy termin na posprząta
nie. Potem wracamy tam z rekontrolą. Podobnie postępu
jemy w przypadku odpadków
w innych częściach miasta, nie
zależnie od tego, czy leżą one
na terenachmiejskich, czypry
watnych. ©®

Nasza czytelniczka zadzwoniła
do redakcji w sprawie chodnika
znajdującego się po prawej
stronie ul. Księżnej Zofii (daw
niej Sołdka), idąc w stronę ul.
Szczecińskiej.
- Po lewej stronie ulicy są
wyznaczone miejsca parkin
gowe. Dodatkowe są jeszcze
od strony klatek schodowych.
Oczywiście jest ich za mało,bo
teraz prawie każdy mieszka
niec okolicy ma co najmniej je
den samochód w rodzinie.Dla
tego kierowcy zajęli też chod
nik po prawej stronie ulicy mówi pani Katarzyna, miesz
kanka ul. Księżnej Zofii. - Tyle
tylko, że tam one nie powinny
stawać. Niezależnieod tego, ja
kie jest tam oznakowanie, za
parkowane samochody niszczą
chodnik. W wielu miejscach
jest on jużpozapadany ibardzo
nierówny.
Jak dodaje kobieta, kie
rowcy też nie zostawiają
na chodniku wystarczającego
przejścia dla pieszych.
- Ulica jest wąska, dlatego
gdy samochody stoją częś
ciowo na chodniku, częściowo
na jezdni, kierowcy z trudem
się tam mogą wyminąć - mówi

Na stronach Akcjaredakcja piszemy
o tym,oczym informują nasczytel
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.:59 8488121.
Wszystkie sygnały sprawdzimy,
a najważniejsze i najciekawsze za
mieścimy na łamach„Głosu Pomo
rza" igp24.pl.(DMK)

ikcjamlakcja
U nas czekają zguby
1 oferty pomocy

W „Głosie" funkcjonuje Biuro Rze
czy Znalezionych. O tym, coznaj
duje się w BRZ, piszemy w ponie
działki, środy ipiątki. Uwaga! Nie
przyjmujemy już nowych rzeczy
znalezionych przez Czytelników.
W ramach Banku pomocy można
przekazywać sobie m.in. meble,
sprzęt RTV i AGD. Na zgłoszenia
czekamy pod nr. teL 59848 8121.
Oferty i prośby o pomoc publiku
jemy we wtorki,czwartki isoboty.

(DMK)

Shtpsknilakija
Zobacz,jak powstaje
„Głos Pomorza"

Zapraszamy do odwiedzinw słup
skiej redakcji„Głosu Pomorza".Nasi
goście poznają też dziennikarzy
i pracowników z działupromocji,
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
848 8121. (DMK)

- Kierowcy parkują na chodni
ku, a przy tymgo niszczątwierdzi mieszkanka ul.Księż
nej Zofii na osiedlu Niepodle
głości. -Niebawem piesi będą
musieli chodzić ulicą, bochod
niki już się niebędą do tęgo
nadawały.

Śmieci leżą na terenie między ul. Wolności a działkami

KRÓTKO

Akeja redakcja
Strona od czytelników
dla czytelników

DLA KONSUMENTÓW

Tam konsumenci
mogą znaleźć pomoc

Mieszkańcy skarżą się na kierowców parkujących na chodniku

nasza czytelniczka. - Dlatego
część z nich parkujeauta tylko
na chodniku.Ale wtedy niemal
uniemożliwia przejście pie
szym, a na pewno ich minięcie
się. A przecież chodnik jest
przede wszystkimdla tych,któ
rzy ponim chodzą,anie dlakie
rowców, dla których nie wy
starczyło już miejsc parkingo
wych. Jeśli nie maichprzed bu
dynkiem, w którym mieszkają
kierowcy, można poszukać
na sąsiedniej ulicy. Kilka razy
widziałam młodą kobietę
z dzieckiem, która musiała zje
chać na ulicę, boz jednej strony
chodnika rozrosły się krzewy,
a z drugiej bardzo głęboko za
parkował samochód.

W straży miejskiej dowie
dzieliśmy się, że w ostatnim
czasie podobnych zgłoszeń z ul.
Księżnej Zofii jest więcej.
- Część kierowców nie sto
suje się tam do oznakowania.
Najwięcej wykroczeń popeł
niają oni na wysokości sklepu
spożywczego i gabinetu denty
stycznego, gdy parkują całymi
samochodami na chodniku,
utrudniając ruchpieszym. Zda
rza się też, że parkują na łuku mówi PawełDyjas, komendant
Straży Miejskiej w Słupsku. Za takie wykroczenie na kie
rowców nakładamy mandaty
w wysokości 100 złotych. Ot
rzymują oni również jeden
punkt karny.©®

Mieszkańcy Słupska o pomocmo
gą prosić miejskiego rzecznika kon
sumentów. Zbigniew Perzyna
przyjmuje interesantów przy ul.
Jana Pawła I11, pokój225 (IIpiętro),
tel. 59 810 52 93, e-mail: mrk@
um.slupsk.pl.
Mieszkańcy powiatu słupskiego
o pomoc mogą prosić powiato
wego rzecznika konsumentów.Ma
rek Kurowski interesantów przyj
muje w pokoju132, Starostwa Po
wiatowego, tel. 59 8418700, email: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl.
Pomocy w problemachkonsumen
ckich udziela Delegatura Woje
wódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Słupsku,ul.Jana Pa
wła I11, tel. 59 842 54 68,e-mail:
ihslupsk@wp.pl.
Konsumenci mogą się zgłaszać
do Oddziału FederacjiKonsumen
tów wSłupsku,al. 3Maja 44,tel.59
842 0224,e-mail: slupsk@federacja-konsumentow.org.pl.
Bezpłatną pomoc prawną konsu
menci mogą uzyskać pod nr. info
linii Federacji Konsumentów 801
440 220 i22 290 8916. (DMK)
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Sekret najlepszych żołnierzy i tajnych agentów ujawniony

może pomoc
Wielofunkcyjne okulary-lornetka
to prawdziwy „cud zaawansowanej okulistyki
Dostępne już teraz na polskim rynku.
Pani Edyta (I. 64)
z Białegostoku
*ie chcesz polegać na in
nych i wstydzić się, że co
rusz musisz prosić o pomoc
w odczytywaniu rachunków, recept
lub etykiet leków? Denerwujesz się,
że nawleczenie igły zabiera Ci za
dużo czasu? Twoje oczy męczą się
od czytania drobnego druku w ga
zecie? Od teraz możesz zobaczyć
każdy szczegół w maksymalnym
powiększeniu! Bez względu na
wadę wzroku! I to gołym okiem!
Innowacyjne okulary-lornetka:

» pomagają odciążyć oczy przy
poważnych wad wzroku;
» noszone regularnie mogą
poprawić ostrość widzenia;
»to produkt multifunkcyjny:
lornetka, lupa i okulary
w jednym!
» są wygodne i lekkie nie czujesz, że je nosisz.
» dzięki specjalnej osłonie
przeciwsłonecznej pomagają
chronić oko przed groźnym
promieniowaniem UV.

Na pytania dotyczące okularów-lornetki odpowiada
kierownik zespołu naukowców ich pomysłodawca
- prof. Thomas Keller:

i

prof. Tomas Ketleris

Dziennikarz: Czy jesteśmy świadkami rewolucji w przywra
caniu osobom słabowidzęcym zdolności ostrego widzenia?
prof Thomas Keller: Jestem przekonany, że tak. Do tej pory

osoby, które cierpiały z powodu słabego wzroku, były skazane na ciągłe
wizyty u okulisty, drogie okulary lub ryzykowne operacje. Teraz te same osoby
mogą zredukować swoje problemy ze wzrokiem. A po kilku tygodniach mogą
poprawić ostrość widzeniai zwiększyć komfort swojego życia. Bez względu na
to, ile mają lat i jak słaby mają teraz wzrok.
Skąd pomysł na wykorzystanie militarnej technologii do naprawienia wzroku?
Od dawna wiedziałem, że doborowi żołnierze sił lądowych i marynarki oraz
tajni agenci wywiadu korzystają z zaawansowanej technologii wyostrzania wzroku.
Postanowiłem wykorzystać ją, by pomóc szerszej społeczności znów dobrze widzieć.
Prace nad projektem trwały ponad 4 lata, ale wysiłek się opłacił. Udało
nam się połączyć zaawansowaną, militarną technologię i najnowszą wiedzę
z dziedziny okulistyki. W rezultacie powstały okulary-lornetka, dzięki którym
nawet osoby starsze, z poważnymi wadami wzroku, zaczynają widzieć wszystko
wyraźnie i ostro. Zarówno z bliska, jak i z daleka.
Czy może pan prostymi słowami wytłumaczyć, jak działają okulary-lornetka?
Wraz z moim zespołem odkryliśmy pewne prawidłowości w ludzkim oku,
na które można wpływać w nieinwazyjny sposób. Za pomocą nanotechnologii
połączyliśmy tradycyjne soczewki z nanostrukturalnymi kompozytami węglowymi
i stworzyliśmy innowacyjne, bezpieczne soczewki binokularne.
Dzięki nim okulary-lornetka dopasowują się do osoby, która je nosi i... pomagają
wyostrzyć jej wzrok!Ale to dopiero początek. Podczas noszenia okularów-lornetki
w głębokich strukturach komórkowych gałki ocznej mogą zostać uruchomione
procesy, które pomagają odciążyć oczy nawet przy poważnych wadach wzroku.
Dlaczego ta technologia jest tak tania?
Osobiście wierzę, że odzyskanie wzroku, bez względu na to, jak bardzo
poważną ma się wadę wzroku i ile ma się lat, nie musi oznaczać braku gotówki
w portfelu. Dlatego udostępniłem okulary-lometkę każdemu, kto ich potrzebuje.
Celowo pominąłem pośredników, wielkie korporacje ihurtownie. Aby otrzymać
okulary-lometkę, wystarczy jeden telefon.

Okulary-lometkę zawdzięczamy
najnowszej, zaawansowanej
technologii optometrycznej.
powłoka transmitacyjna
W przeciwieństwie do
powłoka hydrofobowa- ułatwiająca
- zwiększająca precyzję
zwykłych okularów, oku odparowanie
widzenia
lary-lornetka dopasowują
się do Ciebie. Wystarczy,
ręczny mechanizm
że je założysz, a sterowa
dopasowujący
ny ręcznie mechanizm
ostrość widzenia do
optyczny może dostoso
wady wzroku
wać się do Twojej wady
wzroku, zapewniając
maksymalną ostrość wi
dzenia i powiększenie
widzianego obrazu.
Dzięki szeroko regu
lowanej ostrości okula
ry-lornetka mogą służyć powłoka antyrefleksyjna
zarówno jako lupa do - zabezpieczająca przed
antypoślizgowe
czytania, jak i lornetka odblaskami
inanośniki
ZAUDZIALW KLUBIE RABATOWYM
do obserwacji oddalonych
obiektów. Dlatego daleOkulary-lornetka są świetnie ;
kowidze bez problemu odczytają bardzo praktyczny kształt opra
drobny druk ulotki leku, a krótkowi wek. Dzięki antypoślizgowemu sprawdzą się w domu, w pracy j
noskowi i wyprofilo i na świeżym powietrzu. Możesz
dze mogą zobaczyć numer
Bez okularów
nadjeżdżającego autobusu.
wanym zausznikom ich używać szyjąc, czytając gaze- ;
masz 100% pewności, tę, instrukcję obsługi, przepisując •
że okulary-lornetka przepisy, naprawiając biżuterię czy ;
y\ <4
Ci
nie spadną, nawet zegarek. Dzięki temu, że nosisz je tak, i
gfe.
W okularach-lornetce zosta
podczas ruchów głową jak zwykłe okulary, nie zajmujesz ••
ła zastosowana zaawanso
sobie rąk podczas wykonywania czy schylania się.
* * ** ; « » •
wana, militarna technologia
precyzyjnych prac. Z tego powodu c
Iokularami
binokularnych soczewek *«r»rf
ma
je niemal każdy jubiler, zegar- <
Dla kogo?
wzmacniających wzrok.
mistrz,
krawcowa,elektronik, artysta, r
o th<>
Soczewki te mogą spra fe more ca Okulary-lornetkę stwo księgowy i hobbysta.
;
wić, że zaczniesz widzieć 11 Comm rzono na potrzeby do
Okulary-lornetka sprawiają, że l
wszystko wyraźniej (jak ^ f t* f y cł i borowych oddziałów świat od razu staje się wyraźniejszy, <
byś miał młodsze, zdrowsze IV- to r f n t M armii i tajnych agentów a problemy z czytaniem mogą się j
ił lt.>... £
wywiadu. Teraz może zmniejszyć! To idealny wybór dla 1
i bardziej wypoczęte oczy).
Z kolei przy dłuższym noszeniu z nich korzystać każdy, kto ma ja osób ceniących swoją samodzielność .•
mogą znacznie poprawić ostrość kiekolwiek problemy ze wzrokiem. i samowystarczalność.
widzenia. Dzięki nim oczy mogą
„zapamiętać", jak mają pracować,
„Poprawia wzrok jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki!"
żeby widzieć wszystko wyraźnie.
„Jeszcze do niedawna nie mogłam funkcjonować bez potężnych okularów.
Można powiedzieć, że naturalnie
Teraz widzę niczym sokół! W całym moim życiu nie widziałam lepiej! Nic się
się naprawiają. Dlatego noszenie
nie rozmazuje, nie ma różnicy przy zmianie oświetlenia. Tak samo dobrze
okularów-lornetki wyposażonych
widzę z bliska, jak i z daleka. Jestem przekonana, że Binokularny Asystent
w soczewki binokularne przez co
Oka uratował mój wzrok".
najmniej 30 minut tygodniowo:
Edyta B., L 64.

•

może stopniowo poprawiać
ostrość widzenia,
& 21 kwietnia
OkutarylornetM
• pomaga odciążyć oczy,
otr/ynia*? ty i ko
dzięki czemu nie czujesz,
że są zmęczone.
w spr?pn
/im') klubu foliałowego
Specjalne, terapeutyczne soczew
Tylko !<*m/ riilUTU^I
ki „wymusiły" futurystyczny, ale

-7,0%

Okulary-lornetka są bardzo przydatne dla krawcowych, jubilerów, zegarmistrzów,
elektroników i hobbystów, którzy wykonują prace wymagające precyzji.
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Wtorek, 16.04.2019

Dziś kończymy pierwszy etap
plebiscytu Strażak Roku
ISaszaakeja

Anna Zawiślak
anna.zawisldk@poiskapress.pi

Wspólnie z Zarządem Woje
wódzkim Związku Ochotni
czych Straży Pożarnych RP
nagrodzimy strażaków ochot
ników,jednostki OSP oraz
młodzieżowe drużyny pożar
nicze z całego województwa.

W tegorocznejedycji plebiscytu,
którą prowadzimy pod patrona
tem Waldemara Pawlaka, pre
zesa Zarządu Głównego ZOSP
RP, zwycięzcy z powiatów od
biorą nagrody podczas woje
wódzkich obchodówDnia Stra
żaka, a laureaci z województwa
-18 maja w Warszawie, podczas
ogólnopolskiej gali FLORIANY

2019. Czekają także nagrody fi
nansowe!
W piątek,22 marca,rozpoczęli
śmy głosowanie w pierwszym

etapie plebiscytu,w którymty
tuły Strażak Roku i Jednostka
OSP Roku zostaną przyznane
osobno w każdym powiecie
województwa. Głosowanie
w pierwszymetapie plebiscytu

będzie trwać do wtorku, 16
kwietnia, do godz. 21.30.
Głosowanie na wojewódz
kim szczeblu akcji potrwa
do wtorku, 30 kwietnia, rów
nież do21.30. Laureaciz powia
tów powalczą w nim o woje
wódzkie tytułyi nagrodyfinan
sowe, które zostaną wręczone
w maju podczas wojewódzkich
obchodów DniaStrażaka.
Pełne informacje o termi
nach, zgłoszeniach,nagrodach
iprzebiegu całej akcji znajdzie
cie na gp24.pl/strazak lub
pod nr. tel. 94347 35 47.
W piątkowym wydaniu
„Głosu" prezentujemy sylwetki
liderów plebiscytu. Wszystkie
te wyjątkowe osoby zobaczysz
również w naszym serwisie
internetowym. 0®

Pożary nie tylko w armii,
czyli Wojskowa Straż Pożarna w akcji

STRAŻAK
POMORZA
wyniki głosowania z poniedziałku, 15 kwietnia 2019
pełne wyniki na stronie gp24.pl

POWIAT SŁUPSKI

STRAŻAKROKU

Zdzisław Frąckiewicz
OSP Jezierzyce
Damian Gil
OSP Damnica
Wojciech Laskowski
OSPDuninowo

1

2

3

112

JEDNOSTKA OSP ROKU

1

2

3

głosy

OSP Gardna Wielka
Gmina Smołdzino
OSP Pęplino
Gmina Ustka
OSPBiesowice
Gmina Kępice

127
87
57

POWIAT BYTOWSKI
STRAŻAKROKU

Strażak Raku

głosy

Rafał Napieraj
OSP Kołczygłowy
Mateusz Małek
OSP Czarna Dąbrówka

Alek Radomski

aleksander.radomski@gp24.pl

Wojskowa Straż Pożarna to
trzecia siła obok państwowej
iochotniczej straży, która
wchodzi w skład Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśni
czego.

W pomieszczeniu wystawo
wym na ORP „Błyskawica"
w czasie postoju okrętu
przy nabrzeżu Skweru Koś
ciuszki w Gdyni wybucha po
żar. Rozprzestrzeniający się
ogień zagraża sąsiednim prze
działom, wktórychznajdująsię
osoby zwiedzające oraz załoga
okrętu. Pożar zauważa jeden
z załogantów. Na okręcie zo
staje ogłoszony alarm. Akcja
gaśnicza okazujesię jednaknie
skuteczna, więc na pomoc zo
stają wezwane jednostki Woj
skowej Straży Pożarnej oraz
Państwowej Straży Pożarnej.
Co więcej, w czasie ewakuacji
ludzi z okrętu jeden ze zwie
dzających traci przytomność
i trzeba ewakuować go
przy użyciu specjalistycznego
sprzętu. To scenariusz ćwiczeń,
które właśnie przeprowadzono
na okręcie-muzeum. Wzięli
w nich udział żołnierze z Woj
skowej Straży Pożarnej, czyli
trzeciej formacji, która wchodzi
w skład Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Rów
nież w naszym regionie funk
cjonują tego typu jednostki.
Mowa m.in. o żołnierzachstrażakach z Centrum Szkole
nia Marynarki Wojennej
w Ustce oraz tych ze straży
przy Batalionie Ochrony Bazy

379
290

72
70

JEDNOSTKA OSP ROKU

głosy

1

OSP Czarna Dąbrówka

-j-j

-i

OSP Dretyń
Miastko

11

POWIAT LĘBORSKI

STRAŻAKROKU

Wojskowi strażacy wspierają PSP, a cywilni strażacy tych wojskowych. Ostatnio podczas
ćwiczeń w Gdyni na ORP „Błyskawica"

Wojskowa Straż Pożarna w Redzikowie to jedna
z najmłodszych jednostek tego typu

w Redzikowie. Ta ostatnia to
jedna z najmłodszych jednostek tego typu w wojsku.
Do tej służby wybierani są
przede wszystkim ci żołnierze,

którzy mieli już kontakt z działalnością pożarniczą, np.
w ochotniczej straży pożarnej,
Są to już dobrze wyszkoleni
i wyposażeni pracownicy cy-

wilni wojska lub PSP. Główne
zadania to oczywiście likwida
cja pożarów na terenach woj
skowych, profilaktyka inadzór.
Do tego kontrolowanie stanu
bezpieczeństwa i współpraca
z cywilną strażą.
WSP w Ustce dysponuje
średnim pojazdem gaśniczym.
W skład pododdziału wchodzi
11żołnierzy i6 pracowników re
sortu obrony narodowej. Wed
ług statystyk za 2017 WSP
CSMW uczestniczyło w157 róż
nego rodzaju interwencjach.
Najwięcej na terenie zarządzanym przez Ministerstwo
Obrony Narodowej. Niebrako
wało jednak akcji na terenie
gminy Ustka. Wyjeżdżano likwidować skutki pożarów i lokalne zagrożenia. Zabezpieczano również imprezy masowe. ©®

Dawid Gałązka
OSP Łeba
Łukasz Wierzbowski
OSP Cewice

JEDNOSTKA OSP ROKU

2

OSP Cewice
Gmina Cewice
OSPŁebunia
Gmina Cewice
Koszt SMS-a: 2.46 złzVAT
Głosowanie w pierwszym
etapie potrwa do
16 kwietnia 2019 r.

głosy

144
112
głosy
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8
Więcej informacji o plebiscycie udzieli:
Anna Zawiślak
tel. 94 3473547 (wgodz.9-16)
e-mail: anna.zawislak@polskapress.pl

Wtorek, 16.042019

Historia
Templariusze byfi świętymi
wofowrnkaml ludźmi wiary
imiecza, pielgrzymamii żołnie
rzami.nędzarzamiibankierami. Nosiliszatę z czerwonym
krzyżem napiersi:kolor sym
bolizował krew Chrystusa
przelaną za cafcą ludzkość oraz
krew,którą oni gotowi byitoczyćzwrogówwsłużbiePanu.
Choć w średniowiecznej Euro
pie iw Ziemi Świętej między XI
a XW stuleciem powstało wiele
innych zakonów żadennie do
równał im podwzględem slawy.Żaden też niebudził tak
wielkich kontrowersji

Prawdziwa historia
tajemniczego Zakonu
Templariuszy

lan Jakuba de Molay
był mniejskompliko
wany, ale wymagał
staranniejszych przy
gotowań i wyłożenia
z góry większych kwot pienię
dzy.
Tak czy inaczej, różne po
dejścia obu mistrzów nie mia
łyby znaczenia, gdyby okazało
się, że drugi list, dotyczący po
łączenia Szpitala iŚwiątyni, nie
przyniósł efektów oczekiwa
nych przez templariuszy. Ja
kub bardzo stanowczo bronił
swego zakonu. Najpierw zbył
pomysł fuzji, przypominając,
że to stara sprawa, wielokrot
nie dyskutowana i wielokrot
nie zarzucona, przeto nie
warto doniej wracać.

Niemniej trzymałsię swego.
Byłoby niehonorowe, twier
dził, żądać od tych, co przysię
gali przyjąć regułę jednego za
konu, by nagle podporządko
wali się innej. Następnie sięg
nął pogłówny argument.Tem
plariusze i szpitalnicy zawdzię
czali sukcesy swej rywalizaqi.
Połączenie ich skończyłoby się
awanturami, może nawetprze
mocą, „albowiem za podszep
tem diabła wybuchałyby spory
oto, kto więcej zwojował i wię
cej dobra uczynił. (...) A wów
czas mogłoby dojść do poważ
nego skandalu". Nadto utwo
rzenie wspólnejhierarchii i po
łączenie majątków wywoła
łoby wielezamieszania. Oba za
kony prowadziły innego ro
dzaju działalność dobro
czynną; fuzja utrudniłaby
z pewnością niesienie pomocy
ubogim i potrzebującym.

Kwestia zamknięta

Motywacja

P

Trzej papieże rozważali połą Zdaniem Jakuba rywalizacja
czenie templariuszy ze szpital- templariuszy iszptoiników sta
nikami, ale ostatecznieprzeko nowiła klucz do sukcesu, gdyż
nali się,że byłbyto błąd.Papież zmuszała jednych i drugich
Bonifacy określił rzecz mia do większych starań: ilekroć
nem „kwestii zamkniętej raz Świątynia
sprowadzała
na zawsze". Jakub zdawał so do Zamorza żołnierzy i zwie
bie jednak sprawę, że potrze rzęta, Szpital musiał jej podtym
buje więcej argumentów. Pięć względem dorównać, a nawet
lat wcześniej na Cypr przybył przewyższyć. (...) Ilekroćryce
w odwiedziny Rajmund Luli, rze jednego z zakonów okry
słynny kaznodzieja i reforma wali się chwałą w bitwie lub
tor. Coraz głośniej opowiadał za sprawą swych dobrych
się on za połączeniem zako uczynków, drugi zakon starał
nów, podobnie jak Piotr się osiągnąć więcej.(...) Gdyby
Dubois, zdaniem którego połą działały zjednoczone, nie czy
czenie zakonów rycerskich niłyby tak wiele. I wreszcie,
winno było dokonać się już chwytając się brzytwy, Jakub
dawno temu:
przypominał, że podczas wy
W czasach największej po praw krzyżowychtemplariusze
trzeby toczyły się między nimi i szpitalnicy zawsze tworzyli
spory. (...) Jeśli mająjakkolwiek straż przedniąitylną,co nieby
przysłużyć się Ziemi Świętej, łoby już możliwe,a ponadtonie
pożądane jest i słuszne połą dałoby się już zagwarantować
czenie ichw jednoi ustanowie gościnnego przyjęcia„pielgrzy
nie wspólnych: stroju, hierar mom Pańskim".Ostatni punkt
chii, regułyi majątku.
brzmiał ogólnikowo, lecz poz
Nie wystarczyło zatem wolił Jakubowi przejść dokoń
stwierdzenie, żefuzja zakonów cówki listu, w której przyzna
to staraśpiewka. Mistrz musiał wał oględnie, że zjednoczenie
przedstawić argumenty prze miałoby pewne zalety.Ludzie
ciwko niej, punkt po punkcie. przestali
poważać
Przede wszystkim,podkreślał, monastycyzm; byćmoże pownic złego się nie dzieje. Roz
dzielność zakonów rycerskich
zrodziła „dobreowoce", przeto
nie należy przy niej majstro Jakub wykazywał się
wać, „zmiany bowiem z reguły niemal zuchwałością,
czy może zawsze wiążą się pisząc te słowa:
z poważnym zagrożeniem".Ja mało kto uznałby
kub wykazywał się niemal zu utratę Ziemi Świętej
chwałością, pisząc te słowa:
mało kto uznałby utratę Ziemi za ..dobry owoc"
Świętej za„dobry owoc".
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Jakub de Molay został spalony na stosie 18 marca 1314 r.
w Paryżu

stanie potężnego zakonu poz
woliłoby zmienić ten stan rze
czy. Zmniejszyłaby się liczba
domów zakonnych i zamków,
co dałoby „ogromne oszczęd
ności". Zasadniczo jednak list
sprowadzał się do pokornej
prośby o zrezygnowanie z po
mysłu.
Jaimb
dodawał
przy tym,że kolejne argumenty
przedstawi osobiście.
Podróż

W październiku 1306 roku
przygotował się do długiej po
dróży na Zachód. Zastępstwo
powierzył AimowizOiselay, za
konnikowi z trzydziestoletnim
doświadczeniem. Następnie
ruszył w drogę na dwór Kle
mensa V i do królestwa Filipa
IV. Spodziewałsię, że powróci,
zdoławszy
zabezpieczyć
przyszłość zakonu i poczynić
pewne ustalenia odnośnie
do kolejnejkrucjaty.
Nigdy więcej jednak nie uj
rzał już Cypru.

Przeprawa przez morze
trwała długo i Jakub dotarł
na miejsce z kilkutygodnio
wym opóźnieniem, lecz nie
grało to większej roli. Jesienią
Klemens znów zachorował
na żołądek i nie przyjmował
odwiedzin aż do nowegoroku.
Mistrz templariuszy mógł wy
począć we Francji (zapewne
wylądował w Marsylii, gdzie
templariusze mieli swoje por
towe interesy). Ostatecznym
celem podróży było Poitiers,
siedziba papieża, miasto
nad rzeką Clain, gdzie mieścił
się wspaniały pałac z ogromną
salą zbudowaną dla Eleonory
Akwitańskiej (pomieszczenie
zwano Salą Zagubionych Kro
ków). Po drodzeJakub mógłza
sięgnąć informacji o tym, co
akurat działo się we Francji.
Święty majestat korony

Kapetyngowie, dynastia Filipa
IV, rządzili krajem od przeszło
czterech stuleci. W XIII wieku

uznać za jedną z bitew owej
wojny).
Bonifacy próbował rzucić
rywala na kolana, wydającko
lejne edykty ibullę znaną jako
Unam Sanctam, w której
mocno podkreślał duchowe
zwierzchnictwo
Kościoła
i twierdził, że wszyscy - rów
nież królowie- winnisą posłu
szeństwo Stolicy Apostolskiej.
„Dla zbawienia każdego czło
wieka niezbędne jest podpo
rządkowanie się Papieżowi
Rzymskiemu".
Król odpowiedział prosto
i brutalnie. We wrześniu 1303
roku Wilhelm z Nogaret, zau
fany minister Filipa, przypro
wadził kilkutysięczną armięna
jemników do Anagni opodal
Rzymu i wtargnął do rezyden
cji Bonifacego. Ponoć uderzył
papieża w twarz. Niewiadomo,
czy to prawda - z pewnością
jednak ojciec święty spędził
kilka dni jako zakładnik, a jego
dom splądrowano. Zmarł mie
siąc po powrocie do Rzymu
na skutek szoku, gorączkując
i majacząc. Pontyfikat jego na
stępcy Benedykta XI trwał za
ledwie dziewięć miesięcy.
Francuzi postawili wreszcie
na swoim, kiedy papieżem zo
stał Klemens.
Nie tylko duchowni byli na
rażeni na okrutne traktowanie
za rządów Filipa. Król potrze
bował pieniędzy na prowadze
nie ciągłychwojen z sąsiadami,
co zresztą stanowiło jedną
z pierwotnych przyczyn sporu
z Bonifacym. Zasiadł na tronie
w roku1285 jako siedemnasto
latek; wraz z koroną odziedzi
czył gorzki i bezowocny kon
flikt terytorialny z Aragonią,
któremu stronniczy papież na
dał ofięjalny status wojny krzy
żowej. Francja poniosła osta
tecznie porażkę,zaciągnęła po
tężne długi.Następnie, podko
niec lat dziewięćdziesiątychXIII
wieku, zaczęłasię seria kosztow
nych kampaniiprzeciwko Angli
kom i starzejącemu się monar
sze wojownikowiEdwardowi I.
Nie chciał on podporządkować
się
władzy
Francuzów
wGaskonii. Ostatecznie zawarto
pokój.
(..) Kiedy Jakub de Molay
przyjechał do Francji w 1306,
największym problemem nie
była żałobamonarchy anizagro
żenie ze strony obcych państw,
lecz brak pieniędzy.Królestwo
znajdowało się w kryzysie.

zwiększyli wpływy,przejmując
bezpośrednią władzę w Nor
mandii, Andegawenii,Bretanii
i Tuluzie(wcześniej władalitam
albo niemal niezależni arysto
kraci, albo inni królowie). Ze
swej niewielkiej domeny
pod Paryżem opanowali więk
szość zachodniego wybrzeża;
odcisnęli piętnotakże na połud
nie od Pirenejów i na wschód
od Rodanu.
Ród utrzymywał, że wywo
dzi się od Karola Wielkiego.
Za sprawą tego faktu oraz nie
dawnej gwałtownej ekspansji
terytorialnej kolejni władcy na
brali przekonania o świętym
majestacie korony. W1297roku
Filip doprowadziłdo wyniesie
nia na ołtarze swego wspania
łego dziadkaLudwika IX.Uwa
żał się za wzór chrześcijań
skiego monarchy, swe króle
stwo traktował jak wyjątkową
krainę -i pragnął zaszczepić to
przekonanie innym. W żarli
wości religijnej Filip był wielce
napuszony, co budziło śmiech
niektórych rodaków, jednak
szydercy szybko przekonywali
się na własnej skórze, żenie na
leży z nim zadzierać. W1301
roku Bernard Saisset, biskup
Pamiers, nazwał Filipa nieu
dolną sową,„co najprzystojniej
szym jest spośród ptaków, lecz
żadnej wartościnie ma. (...)Tak
samo nasz król Francji. Nic on
nie robi, jeno się na ludzi pa
trzy".
Słowa te okazały się tyleż
nietrafne, co niemądre. Biskup
został oskarżony o czary, bluźnierstwo, rozpustę, herezję
i zdradę. Filipbył człowiekiem
chłodnym ipozbawionym zain
teresowań intelektualnych,lecz
zarazem zapalczywym i wyra
chowanym. Przywiązywał
wielką wagę doswejostentacyj
nej pobożności. Wierzył w naj
gorsze intencje innych ludzi
i nie wahał się zniszczyć każ
dego, kto musię czymś naraził. •!UW!Ł1
p* — *Zemsta

Najsłynniejszy przykład świę
tego gniewu Filipa stanowiła
jego zaciekła osobista zemsta
na papieżuBonifacym VIII wia
tach 1296-1301. Zaczęło się
od tego, żemonarcha postano
wił przejąć uzyskiwane przez
Kościół we Francji dochody
z podatków i przeznaczyć je
na wojsko. Wkrótce zrobił się
z tego spór o władzę absolutną
(aresztowanie biskupaSaisseta
i kłótnię o to, kto ma prawo są
dzić duchownego, można

TEMPLARIUSZE

+
DAN JONES

ifeil

r ni „ ^

Dan Jones. „Templariusze.
Rozkwit i upadek zakonu
świętych wojowników",
Wyd. Znak,
Przekład Jan Dzierzgowski
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Nasze dzieci na ulicach.
Niech wiedzą, że nie są same

Jolanta Tęcza-ćwierz

Społeczeństwo
Dorastanie to niełatwyproces.
Zwłaszcza dla młodzieży z trodnydidomów, któranie może li
czyć na swoichbliskich. a życia
uczy się na ulicy.W Krakowie,
na Azorach,grupa wyszkolo
nych streetworkerów pokazuje
młodym ludziom,że przesiady
wanie na ławce tożaden po
mysł na siebie.

czas odwracamsię napięcie i od
chodzę, myśląc: ok, spróbuję na
stępnym razem.Streetwork wy
maga przyzwyczajenia,oswoje
nia obustron. Jeśli ktoświdzi nas
po raz setny, to wkońcu nawet
dla żartu zapyta, czy jesteśmy
z policji i cotu robimy.

wać coś w zamian: możliwość
spotkania, warsztaty, wyjście
do kina, nagokarty,ściankę wspi
naczkową. Niektórzy są tym za
interesowani, inni nie.
Małe zwycięstwa

Młodzież przynajmniej wie, że
istnieje alternatywadla wagarowania i wandalizmu. Trudno
określić, ihimłodymludziom po
mogli pedagodzyuliczni.
- W tej pracy sukcesem może
być to, że uda się kogoś
zmotywować do kontynuowa
nia edukacji -mówiPiotr Dendys.
- Mieliśmy kiedyśchłopaka z ro
dziny wielodzietnej. Był w po
rządki, ale miałtrudną sytuację
finansową. Starał się opiekować
licznym rodzeństwem, ale nim
nie opiekował się nikt. Udało
nam się zainteresować goofertą
darmowych kursów zawodo
wych. Obecniepracuje w dużej
krakowskiej firmie, bardzo się
stara, dobrze zarabia i stanął
na nogi.
- Czasami spotykam podo
piecznego, który jest już dorosłyopowiadaHanna Krachulec Ktoś
mówi mi, że dzięki mnie zoba
czył, żeświat wyglądatrochę ina
czej.Żedoroślinie tylko pijąpiwo
i myślą tylkoo tym, jaksz>foko za
robić pieniądze.Młodzi czasem
dziwią się, że są takie osoby jak
streetworkerzy, którzy chcą się
z nimi spotkać, pogadać.Nas to
po prostu cieszy. A oni patrzą
na nas i myślą, że może warto
znaleźć ciekawe zajęcie, coś,co
staniesię dlanich pasją,łże kasa
nie jestnajważniejsza.

Czasem się zemnie śmieją

Młodzi ludziemająproblemy, ale
to nie znaczy, że są źli. Tworzą
swój własny świat i boją się
z niego wyjść. Bywa, że
streetworkerzy tojedyne osoby,
które mogą pokazać im inną
drogę. Najważniejsze jest zdoby
cie zaufania.
- Najtrudniejjest napoczątku,
racują w terenie. Po kiedy niema jeszcze relacji mię
magają młodzieży, dzy nami - mówi Hanna
która ma problemy Krachulec. -Mamycośdo zapro
w szkole, nie może do ponowania, alenie chcemy ich
gadać się z rówieśni od razu kupować. Musimy być
kami, ma kiepski kontakt z ro sobą. Młodzież wyczuwa fałsz
dziną. Zdobywają zaufaniei po i udawanie. Nie próbujemy
kazują, jak spędzać wolnyczas. na przykładmówić slangiem, bo
Siedziba streetworkerów to jest strasznie sztuczne. Cza
w budynku krakowskiego sem się ze mnieśmieją, bo w zi
MOPS-u. Za oknem nagie mie chodzę w czapce pilotce,
drzewai wysokiebloki. Wnętrze alatemwszerokichkolorowych
oklejone wesołymi plakatami. spodniach. Najważniejsze, by
Pod ścianami stoliki, można wiedzieli, że mogą na nas pole
odrobićlekcje, pograćw gry,po gać, żewysłuchamy, kiedy mają
gadać. Streetworkerzy działają problem w domu,albo nie wie
tu od2006roku. ZespółC, zktó dzą, jak napisać CV.
- Każdy pracujesobą - dodaje
rym się spotykam, działa
na rzecz młodzieży zagrożonej Marcin Dziurok. - Może się ko
wykluczeniem społecznym.
muś nie spodobać, że
streetworker nosi kolczyk
w uchu,albo ma niemodnebuty.
Trzeba ich oswoić
Streetworkerzy
wychodzą Nie staramysię nikomu przypo
na ulicęi szukająmłodychludzi. dobać, ponieważ tunie o to cho
Ich ofertaniejest skierowana wy dzi. Jesteśmygośćmi naich tere
łącznie do młodzieży z biednych nie. Nasza działalność polega
rodzin, bonierzadko zdarza się, na tym, aby przyjmować ich ta
że bogatszedzieci mają znacznie kimi, jakimisą i żebyoni przyjęli
większe trudności.
nas na tej samej zasadzie. Róż
- Niemamłodzieży bezprob nimy się, ale ważna jest relacja
lemów - mówiHanna Krachulec, i kontakt. Sprawą drugorzędną
streetworkerka. - Totaki wiek,że jest to, czy ktoś jest łysy, czy ma
muszą się z tym mierzyć. Sta długie włosy.
ramy się to zauważyć. Czasami
są to nastolatki, które mają pie By problemów byłomniej
niądze, ale i tak wolą siedzieć Młodzi ludzie czują się najbar
na ławce. Szukają akceptacji dziej u siebie przesiadując
na zewnątrz,bo rodzice są tak za na ławkach w parku czy
pracowani, że nie mają dla nich na osiedlu.Streetwork oznacza
czasu. Nikt się nimi nie intere
suje, a ulica daje im poczucie
przynależności, możliwośćby
Oni swój świat
cia w grupie.
Skąd wiadomo, jak zarea sprowadzą do parku,
gują? Przecieżmogą się zdarzyć osiedla, ławki-bo
wyzwiska, niewybredne ko innego nie znają
mentarze albo - wnajlepszym ra
zie - obojętnemilczenie.
- Reakcje są przeróżne - opo
wiada Marcin Dziurok, kierow
nik DziałuRewitalizacji Społecz Możemy zaproponować
nej krakowskiego MOPS-u, wra im coś w zamian:
mach któregostreetworkerzy re- wyjście do kina.
alizują zadania. - Zwykle to...
śmiech. Rzadkosię zdarza, aby
ktoś zareagowałnegatywnieczy
agresywnie. Jeśli tak jest, wów

P

Oni sobieporadzą

Streetworkerzy docierają do młodych ludzi na ulicach

stałebycie wich środowisku, po rzyła misię, że wdomu byłamo
znanie rodziców,sąsiadów oraz lestowana przez ojca. Zupełnie
realiów życia młodzieży. się nieznałyśmy, aona opowie
Streetworkerzy proponują sto działa mitaką historię!
sowanie nietypowydimetodpedagogicznych, granie w gry miej Zejśćzławłti
skie, pokazywanie Krakowa Streetworkerzy współpracują
od innejstrony. Co jest ich głów z psychologiem, z którym mło
nym celem?
dzież możeporozmawiać o swo
- Integracja,umiejętność na ich problemach,z doradcą zawo
wiązywania relacji w grupie ró dowym, zterapeutą.
wieśniczej oraz z dorosłymi W teren wyruszają wedwoje
mówi Marcin Dziurok. -Chodzi - mężczyznaikobieta.Odpowia
o to,by problemów byłomniej, dają za określony obszar, zwra
alerównocześniemamy świado cając uwagęnanajbardziej prob
mość, że jest to bardzo trudne. lematyczne miejsca: parki,
Celem szczegółowym dla kon skwery, okolice szkół i małych
kretnej osobymożebyćnaprzy- sklepów.
- Oniswój świat sprowadzają
kład poprawienieocen wszkole,
znalezienie pracy, rozwiązanie do parku,osiedla, ławki - mówi
konfliktów międzypokolenio- Piotr Dendys,streetworker. -My
wych -spektrum jest bardzo sze pokazujemy im inną rzeczywi
rokie.
stość i mówimy: patrz, ile tu
-Bywa, że ktoś otwierasię tak możliwości, możesz z nich sko
szybko, że jest to wręcz szoku rzystać!Staramy sięuświadomić
jące - mówiHanna Krachulec. - im, że muszą odnaleźć w sobie
Pewna dziewczyna zaraz coś, co na pewno mają, ale nie
przy pierwszymkontakciezwie umieją tego dostrzec.

Z jakimi problemami mło
dych ludzi mają najczęściej
do czynienia pedagodzy ulicy?
Zczego się bierze takie przesiady
wanie na ławce?
- Uogólnianie byłoby tutaj
mało prawdziwe, ponieważ
przyczyny są przeróżne- stwier
dza Marcin Dziurok. - Każdy
z nich maswoje doświadczenia,
swojąhistorię, różne trudneko
leje losu.Zdarzają się wagarowi
cze.Są tacy,którzy szukają akcep
tacji,bo mają problemy wdomu.
Środowisko rówieśnicze daje
różneprofity: są razem,akceptują
się, lubią ze sobą przebywać
i wspólniecoś robić.To, żespoty
kają się w miejscach bardziej
osłoniętych wynikaztego,że nie
chcą kontroli. Czasem przesiadująnaławce, bo-jakmówią -nie
mają dokąd pójść.W pobliżunie
ma domukultury, kawiarni, boi
ska. Zostaje ławka lub klatka
schodowa-mówi.
-Gwiazdkiznieba im nie zrzu
cimy, ale możemy zapropono

Zazwyczaj efekty streetworkingu
widoczne są po pewnym czasie.
Głównym
celem
streetworkera jest integracja ze
społeczeństwem, pokazanie
młodym, żemogą wnim aktyw
nie uczestniczyć - mówi Piotr
Dendys. - To są często osoby,
które nie wykształciły umiejęt
ności społecznych, dlanichproblem stanowią podstawowe inte
rakcje z innymi. Musimy mieć
pewność, że jeśli puścimy ich
w świat,to oni sobieporadzą.
Co jestnajtrudniejsze wpracy
ulicznego pedagoga?
- Najtrudniejszy jest brak
spektakularnych sukcesów mówi Marcin Dziurok. -Stolarz
projektuje stół i po tygodniu
pracy mebel jest.Dla nas sukce
sem jest to, że ktoś wreszcieza
czął z nami normalnie rozma
wiać. Pracowałem kiedyś
z grupą, wktórej było10-12 chłop
ców. Kilku z nich zeszło na złą
drogę, ale z dwoma mam kon
takt do dziś. Znaleźli pracę,
mają rodziny, radzą sobie.
Udało się.©®
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Każdy z nas może ograniczyć ilość
wynoszonych śmieci w swoim domu
resztki niedojedzonych potraw,
obierki z ziemniaków i innych
warzyw, resztki mięs, skorupki
jaj oraz tekturowe opakowania
i niekolorowe gazety. Właści
ciele ogrodów składują tam
również skoszoną trawę, ga
łązki z przyciętych żywopło
tów, wyrwane chwasty i wiele,
wiele innych szczątków orga
nicznych.

Wojciech Lechowski
redakcja@regiodom.pl

Polskie gospodarstwo domo
we produkuje przeciętnie po
nad 300kgśmieci rocznie. Pa
radoksem jest to. że wcalenie
znajdujemy się pod tym
względem na szarym końcu li
sty krajów europejskich.

Chociaż ilość wytwarzanych
odpadów wręcz zatrważa, to
okazuje się, że są jeszcze gorsi
od nas. Jednak to bardzo wąt
pliwy powód do chluby. Coraz
wyższa świadomość ekolo
giczna niejakowymusza nanas
podjęcie działań zmniejszają
cych ilośćwyrzucanych śmieci.
Poniżej podpowiadamy, jakro
bić to w sposób mało kłopot
liwy i skuteczny.
Zakupy robione z głową to
pierwszy krok w kierunku
zmniejszenia ilości wyrzuca
nych śmiecii... marnotrawienia
własnych pieniędzy. Przede
wszystkim niekupujmy ponad
miarę. Dotyczy to zarówno
żywności, jak i wszystkich in
nych rzeczy, które potem (czę
sto nawetani razu nieużyte) lą
dują w śmietniku.By nieulegać
marketingowym pokusom,
warto stworzyćlistę naprawdę
potrzebnych nam w danym
momencie produktów i posłu
giwać się nią w sklepie.
Przemyślane zakupy

Kupując napoje oraz żywność,
starajmy sięunikać produktów,
które mają opakowania z pla
stiku. Szkło lub papier są dużo
bardziej przyjaznedla środowi
ska naturalnego. To, co tylko
jest możliwe kupujmy w opa
kowaniach zwrotnych.

Zamiast kompostownika

Coraz wyższa świadomość ekologiczna niejako wymusza na nas podjęcie działań zmniejszających ilość wyrzucanych śmieci

Możemy też poprosić o za
pakowanie w nasz własny po
jemnik wielokrotnego użytku.
Musimy jednak pamiętać, by
zabrać goze sobą dosklepu. Po
dobnie jest zresztą z torbą
na zakupy. Posługiwanie się
własną ekologiczną siatką i od
mowa korzystania z foliowych
jednorazówek to naprawdę
czynniki ograniczające ilość
wytwarzanych w domu śmieci.
Zwracajmy również uwagę
na to jak zapakowana jest dana
rzecz. Świeże warzywa i owoce
ułożone nastyropianowych ta
ckach i szczelnie zafoliowaneto
kompletny bezsens i gruba

przesada w dobie dbałości
o środowisko. Z ekologią nie
mają także niczego wspólnego
produkty jednorazowe (naczy
nia, sztućce, papierowe ser
wetki i obrusy) oraz tak ostat
nio modne - wyroby spożyw
cze pakowane pojedynczo (pa
rówki, serki itd.).
Zmniejszenie objętości

Jednym ze sposobów na ogra
niczenie ilościodpadów jest za
kup zgniatarki do śmieci
Na polskim rynku takie urzą
dzenia pojawiły się całkiem
niedawno, a już robią praw
dziwą furorę. Mająróżną postać

i wygląd zewnętrzny. Te star
szego typu nie są zbyt este
tyczne, w związku z czym naj
częściej przechowuje się je
w szafce obok kubła na śmieci.
Jednak oprócz nich, aktualnie
dostępne są również lekkie
zgniatarki o kompaktowej bu
dowie i efektownej stylistyce,
które z powodzeniem mogą
stanąć na kuchennym blacie.
Zgniatarka zmniejsza (do
około 20 proc.) objętość śmieci
w postaci plastikowych bute
lek, metalowych puszek oraz
kartonów ztektury. Jeżeli urzą
dzenie stoi na blacie czynność
ta jest bardzo prosta i nie wy

maga używania siły. W zamian
za jej regularne wykonywanie,
uzyskujemy więcej miejsca
w koszu i nie musimy opróż
niać go tak często.
Kompostowanie odpadów
organicznych jest doskonałym
i w pełni ekologicznym sposo
bem na pozbycie się ich
z domu.Jednak kompostownik
mogą posiadać jedynie właści
ciele domów jednorodzinnych
z dostateczną ilością wolnej
przestrzeni. Mieszkańcy bloko
wisk są niestetypozbawieni tej
możliwości.
Do
przydomowego
kompostownika mogą trafiać

Mieszkańcy bloków nie mają
szansy
korzystania
z kompostowników. A śmieci
organicznych w ich domach
także nie brakuje.Dodatkowo,
bioodpady zamknięte w czte
rech ścianachszybko zaczynają
gnić i wydają bardzo nieprzy
jemny zapach. W domach,
w których regularnie sięgotuje,
śmieci trzeba wynosić codzien
nie. Nieprzestrzeganie tej re
guły możeskutkować wprowa
dzeniem siędo mieszkanianie
proszonych gości w postaci in
sektów lubnawet gryzoni.
Świetnym rozwiązaniem
problemu z odpadami orga
nicznymi jest domowyutylizator. Tourządzenie zasilane prą
dem, które mieli,suszy i chło
dzi śmieci,zmniejszając ichob
jętość aż o 90 proc. Wymie
nione procesy zamieniają
resztki w bezwonny proszek,
który można po prostu wyrzu
cić lub wykorzystać do zasila
nia roślin doniczkowych. Urzą
dzenie ma kompaktowe ro
zmiary i wagę pozwalającą
przechowywać je w tradycyjnej
szafce kuchennej. Wewnętrzne
części można myć w zmy
warce. Niestetyutylizator sporo
kosztuje. Trzeba za niego zapła
cić ponad2 tys. zł.

Prawie 60 procent domów w Polsce jest w złym stanie technicznym
Maciej Mituła

58 proc. domów w Polsce ma
powyżej 401at.jest w złym
stanie technicznym inega
tywnie wpływa zarówno
na zdrowie mieszkańców wynika z „Barometru zdro
wych domów".

Jak podkreślają eksperci, niez
będne są preferencyjne narzę
dzia finansowe i programy
wsparcia, boPolacy najczęściej
nie środkami finansowymi,
które mogliby przeznaczyć

na termomodernizację. Jed
nym z takich narzędzi, które
ma przyczynićsię do ogranicze
nia niskiejemisji i smogu wPol
sce, ma być wprowadzona
w
tym
roku
ulga
termomodernizacyjna, dzięki
której będzie można odliczyć
od podatku wydatki ponie
sione na dociepleniedomu jed
norodzinnego do 53 tys. zł.
Termomodernizacja jest
o tyle istotna, że - jak wynika
z ostatniego raportu „Barometr
zdrowych domów 2018" przy
gotowanego na zlecenie firmy
VELUX - aż 58 proc. polskich

zasobów budowlanych to bu
dynki starsze niż 40 lat.Ich re
nowacja jest niezbędna, żeby
poprawić efektywnośćenergetycznąi jakość powietrza,która
jest w Polsce dużym proble
mem. Stężenie szkodliwych
substancji jest przekroczone
na większości obszarów, na co
dzień wdycha je 90 proc.
mieszkańców. Z powodu cho
rób, do których przyczynia się
zanieczyszczenie powietrza takich jak astma, obturacyjna
choroba płucczy niewydolność
- każdego roku umiera około45
tys. Polaków.

- W Polsce mamy około5,5
min budynków, z których
około 5 min to budynki jedno
rodzinne, które nie spełniają
podstawowych standardów
energooszczędnościani stan-

Dom to miejsce,
w którym spędzamy
duło czasu, jego Jakość
wpływa na prawie
wszystkie aspekty
życia rodziny

dardów zdrowego budynku. To
oznacza, żewarunki, wktórych
mieszka duża część polskiego
społeczeństwa, źleodbijają się
na ich zdrowiu, wydajności
i ogólnejkondycji -mówi Jacek
Siwiński, prezes VELUX Polska.
Na ogólną kondycję i dobry
stan techniczny budynku
składa sięnie tylkodocieplenie
i komfort techniczny latem
i zimą,ale również elementy takiejak poziom hałasu, doświetlenie światłemdziennym. Zra
portu wynika, że Polacy miesz
kający w ciemnych domach
jednorodzinnych dwa razy

częściej zgłaszają zły stan zdro
wia, jakość powietrza czy wil
gotność panującą wewnątrz
pomieszczeń.
- Jeżeli budynek jest nie
zdrowy, to mamy skutki w po
staci zachorowań, słabej kondyqi, niskiego poziomuenergii
i chęci do życia, dużegostresu.
Można wręcz powiedzieć, że
mieszkanie w takich warun
kach może prowadzić do sta
nów depresyjnych. Aby popra
wić sytuację - potrzebne są pro
gramy, którebędą przyspieszać
tempo renowacji budynków dodaje Siwiński.

Ogłoszenia drobne
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Jak zamieścić ogłoszenie drobne? Telefonicznie: 94 347 3516
Przez internet: ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:

Oddział Koszalin: ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin, tel. 94 347 3516.347 3511,3473512, fax 94 347 3513
Oddział Słupsk: ul. Henryka Pobożnego19,76-200 Słupsk, tel. 59 8488103, fax 59 848 8156
Oddział Szczecin: ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67, fax 91433 48 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

•ZDROWIE
•USŁUGI
•TURYSTYKA

i MATRYMONIALNE
i RÓŻNE
i KOMUNIKATY

•BANK KWATER
•ZWIERZĘTA
•ROŚLINY. OGRODY

i ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

•ROLNICZE
•TOWARZYSKIE

ogloszenia.gratka.pl

REKLAMA

UPADŁOŚĆ konsumencka

S

Nieruchomości

943473286.

Najchętniej wybierane biuro nieruchomości
z licencją państwową i ubezpieczeniem

MIESZKANIA- SPRZEDAM
2-POK. 46m2,609-800-438.

www.abakus-nieruchomosci.pl

26M2 lub zamienię na większe.

zapraszamy Kupujących i Sprzedających

Słupsk,606782940

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

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
2-POK, Kołłątaja,

008994049

GARAŻE Blaszane
> BRAMY Garażowe
i PRODUCENT KOJCE dla Psów
Najniższe Cri!®fftr

teł. 532-616-114
Kawalerka Kaszubska 509319120

2 pok. I piętro 195 000,do negocjacji: rej. Okulickiego
Tuwima, Jagoszewskiego

SPRZEDAM dom na wsi

min. 40-letni. Może być niekompletny

najwyższe ceny, 536079721

lub uszkodzony, 609-499-555.

ABASKUS -Auto skup 791035861

Kęsowo

DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM

AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych. 59/8119150,
606206077.
AUTOKASACJA Świeszyno.

Dogodne

608421479

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

SPRZEDAM 4ha,St.Chwalim,

drenażu, piasek płukany, pospółka

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

TANIE 2 pokoje
Bonin 143 000,-

698-230-205,798-710-329

kan, i drogowych z doświadczeniem

59/842-92-38.

w kosztorysowaniu i przygotowywaniu

SZYBKIE pożyczki. 501982756.

Lp.

VW Passat, 1,8T, 2003r., B+G, Kombi

Położenie nieruchomości

jolanta.czupajlo@domar-k.pl Tel.
94316-09-43

[ulica]

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej Powierzchnia I Przeznaczenie i sposób
oraz katastru nieruchomości
zagospodarowania
nieruchomości
Nr księgi wieczystej

2.

3.

informuje, że
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białym Borze przy ul. Słupskiej 10, zostały
wywieszone na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia
i dzierżawy według Zarządzeń Burmistrza Białego Boru nr 42/2019 i 43/2019 z dnia
10 kwietnia 2019 r.
Wykazy dotyczą działek drogowych położonych w obrębie Sępolno Małe i Kaliska,
przeznaczonych do zbycia w formie zamiany z Nadleśnictwem Miastko, oraz
dzierżawy działek nr 4,67/4 położonych w obrębie 03 miasta Biały Bór.

OBWIESZCZENIE 0 WYDANIU DECYZJI
Zgodnie z art. 11d. ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474; z późn. zm.)
Starosta Kołobrzeski
zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. na wniosek Wójta Gminy Dygowo została wydana decyzja zmieniająca
decyzję znak B.6740.00527.2017 z dnia 23 marca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej:
na przebudowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Dygowo - ul. Diamentowa polegającej na przebudowie dróg,
zjazdów, ciągu pieszo-jezdnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; działka numer 157/13,156/12,156/13,
192/4,152, 371,153/1,153/2,192/9,156/5,156/4, 627,198/3,199/19, 205,159/5,150,158/14,156/1,191, 206, 200,
199/20,198/4,160/9; obręb Dygowo; gmina Dygowo; w części zmiany zagospodarowania poprzez zmianę szerokości
chodnika z 1,50 m do 2,00 m; obręb Dygowo; gmina Dygowo;
Informuję,

że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej można
zapoznać się w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6,
pokój 29 (godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - wtorek; czwartek - piątek 730 -1530 - uwaga środa dzień
bez interesanta).
Wnioski i zastrzeżenia można składać w godzinach pracy w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu
w terminie 7 dni od dnia ukazania się ww. obwieszczenia w prasie lokalnej.

KOSZALIN

w obszaze pomiędzy ulicami:
Wołyńską i Lechicką

K01K/00026881/1

Nr obrębu

0024

64/1

w obszarze pomiędzy ulicami:
Wołyńską i Lechicką

K01K/00026881/1

0024

64/4

4.

5.

6.

w obszarze pomiędzy ulicami:
Wołyńską i Lechicką

w obszarze pomiędzy ulicarfii:
Wołyńską i Lechicką

w obszarze pomiędzy ulicami:
Wołyńską i Lechicką

w obszarze pomiędzy ulicami:
Wołyńską i Lechicką

K01K/00026881/1

K01K/00026881/1

K01K/00026881/1

K01K/00026881/1

0024

0024

0024

0024

26/37

26/39

26/40

26/41

nieruchomości

nieruchomości

1,1170

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami,
zabudowa usługowa

0,9572

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami,
zabudowa usługowa

639000,00

2,6742

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami,
zabudowa usługowa

1 777 000,00

1,1934

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami,
zabudowa usługowa

796 000,00

1,0403

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami,
zabudowa usługowa

695 000,00

1,0253

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami,
zabudowa usługowa

Nr działki

Wadium

Cena
wywoławcza

tha]

Automat, tel. 604992710

REKLAMA

v

ofert Oferty prosimy przesyłać:

ogłasza przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto
Koszalin, położonych na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w obszarze pomiędzy ulicami: Wołyńską i Lechicką

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU

poszukuje kandydatów na stanowisko
ds. oświetlenia i ds. utrzymania dróg.
Szczegółowe informacje:
http://zdit-koszalin.pl
lub na tablicy ogłoszeń
w siedzibie ZDiT.
• v ——

czasu pracy kosztorysanta robót wod.-

KREDYTY tanio. Słupsk,

OSOBOWE SPRZEDAM

kojce dla psów, partnerstal.pl,

umowę o pracę w pełnym wymiarze

730809809

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA

1.

GARAŻE blaszane, drewnopodobne,

FIRMA DOMAR Tatów zatrudni na

KREDYTY 50 000 zł rata 549.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

(Koszalin i okolice) tel.94 3140084

691771135.

Zarząd Dróg i Transportu
w Koszalinie

KREDYTY, POŻYCZKI

POŻYCZKI tel. 699186581 Koszalin

Motoryzacja

GARAŻ do wynajęcia,

z doświadczeniem, 693-277-634.

www.konstal-garaze.pl

ZIEMIA pod trawnik, kamień do

dom wolnostojący z pełnym
wyposażeniem
Stare Bielice 769 000,-

ZATRUDNIĘ
DO prac wykończeniowych

AUTO skup wszystkie 695-640-611

Różne wymiary

MATERIAŁY BUDOWLANE

009017512

Finanse biznes

AUTA i busy kupią, 504-672-242

Handlowe

w Borach Tucholskich, 696-430-776,

608717411

KUPIĘ stary samochód lub motocykl,

Transport i montaż
cały KRAJ

KAWALERKA, 791-990-186 Koszalin

DOMY- SPRZEDAM

AdoZskup- każde pojazdy,
płacimy nawet za wraki, oferujemy

netto* [zł]

Postąpienie
minimalne
[zł]
74 500,00

745 000,00
7 450,00
63 900,00
6 390,00
177 700,00
17 770,00
79 600,00
7 960,00
69 500,00
6 950,00
68500,00
685 000,00
6 850,00

*Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi w dniu zawierania umowy przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późniejszymi
zmianami).

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 23 maja 2019 r. od godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, sala klubowa B (niski parter).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium z zaznaczeniem położenia nieruchomości, najpóźniej do dnia 16 maja 2019 r. włącznie, przelewem
bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koszalinie mBank S.A. Oddział
Korporacyjny w Koszalinie, ul. Okrzei 3:781140 2118 0000 2444 44001304. Za datę wniesienia wadium uważa się datę
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
- okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o przetargach.
Pełną informację dotyczącą przetargów zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
Koszalina w Wydziale Nieruchomości, II piętro, przy pokoju nr 238, oraz opublikowane na stronach internetowych:
www.koszalin.pl -Dla inwestorów, http://bip.koszalin.pl -ogłoszenia Wydziału Nieruchomości
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie, II piętro, pokój 238,
tel. 94 34 88 810,94 34 88 819, e-mail: katarzyna.sontowska@um.koszalin.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargów w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

koszalin.pl

Ogłoszenia drobne
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AMA
HOLANDIA logistyka, produkcja,
www.facebook.com/'
Euroservicespolska +48664460061,
+48774023580

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

OPIEKUNKI do Niemiec tel.
730497770 www.ambercare24.pl
dzisiaj 70 ofert!
PRACOWNIK OCHRONY - obiekt
budowlany w Świnoujściu.
Atrakcyjne warunki, elastyczny grafik.
663193211

AGO RTV FOTO
59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma
NAPRAWA RTV wszystkie typy,

RECEPCJONISTKĘ Hotel K-lin,
dobre warunki 504038644,
hotel@hot.pl
Szukamy SZWACZKI i SZEWCA.
Atrakcyjne zarobki. 791060130
ZATRUDNIĘ kierowcą Kat.C+E
kom.661445694

508940197.

lub zaopiekują się starszą osobą,
572290959.

SUCHE zabudowy

SPRZEDAM, Ładowacz czołowy TUR,

94/3412184.

602-507-920

PRALKI Naprawa w domu.

GAZOWE -urządzenia, naprawa/

603-775-878

wymiana 606-579-846 GK

6UD0WLAN0-REM0NT0WE
BALUSTRADY bramy 602 825 699.

układanie, szczotkowanie,

696-727-338 zapraszamy na
parkietykoszalin.pl

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

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

GK
ANIA Koszalin tel. 881-617-590
ATRAKCYJNA dojrzała, 661177611.
BASIA Słupsk 797-221-767

Różne

FAJNA blondynka Koszalin
516603622

DACHY- dekarstwo 94/3412184

24H Ginekolog A-Z 501-385-552

KURKI odchowane 784 461566

798-618-871.

CYKLINOWANIE bezpył.

CYKLINOWANIE parkietu,

ZWIERZĘTA HODOWLANE

HYDRAULIKA 24h, inne,

Turystyka

działając na podstawie art. 4. ust. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
prosi o złożenie oferty z podaniem ceny i terminu realizacji na wykonanie projektów budowlanych
zagospodarowania terenu w zakresie wymiany urządzeń i doposażenia placów zabaw, boisk osiedlowych
oraz elementów małej architektury: „Boisko osiedlowe Jedliny", „Wymiana urządzeń na placu zabaw przy
ul. Spółdzielczej", „Witacze osiedlowe przy wjeździe do osiedla Jamno i Łabusz", .Zabawa bez barier integracja". Opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie internetowejwww.zdit-koszalin.pl. Oferty
należy składać w terminie do19.04.2019 r. na adres: ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod nr tel. 94 311 80 79 lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres
grzegorz.gorski@zdit-koszalin.pl

PŁODY ROLNE

604917352

deski dębowe lite i dwuwarstwowe

GINEKOLOGIA

rolne. Tel. 602 811423.

515-708-887

bejcowanie, olejowanie, woskowanie,

Zdrowie

KUPIĘ ciągniki, przyczepy, maszyny

STANY surowe 94/3412184

94/3457461

511-323-367

SZUKAM pracy w sklepie, w kuchni

MASZYNY ROLNICZE

SPRZEDAM jęczmień jary,

502-302-147

PODEJMĘ pracę kierowcy kat. B,

Tel. 785-927-137

INSTALACYJNE

ssmm

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W KOSZALINIE ^

C.O. hydraul. wod.kan.

bezpłatny dojazd, anteny,

CYKLINOWANIE bezpył.

SZUKAM PRACY

Szczecin i okolice.

REMONTY 798-994-839.

Usługi

Rolnicze

POLBRUKI, montaż ogrodzenia.

MALOWANIE elewacji i renowacja.

DETEKTYW-KOSZALIN.PL

FAJNA blondynka Koszalin

515417467 Ginekolog farmakologia

Szczecin i okolice. Tel.785-927-137

602601166

516603622

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

PŁYTKI układanie- prof. 508011742.

DREWNO, 792-669-632

WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.

Chcesz kupie
mieszkanie?
WEJDŹ NA GRATKA.PL

ratka

Organizator:

Bilety do nabycia: kasy Hali| redakcja „Głosu Koszalińskiego'

www.hala.koszalin.pl|kupbilecik.pl

GŁOS
KOSZALIŃSKI

Największy portal
ogłoszeń naprawdę ważnych

Partnerzy:

1-1051
fiaf&toatipi

±
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Mocne rockowe uderzenie
rodem z Moskwy i Gdańska

INFORMATOR
KINA
Słupsk

NEBESKALNA
Ategodz.10, B,15A1750.19,20.15;
Hełmy, godz.12.25, B.10,18.10,20.50;
Kaptan Mandgodz.11.45;
Kurief,godz. 1630,19.40;
Uea MEtiTÓMrEIM-ćiMierćfinaŁgodz. 20.45;
Miośćiniosierdae, godz.13.40,16,18.20;
Shazaml.2Ddubbinggodz.12,17.40.2D napisy godz.
1450.2030;
Tomyigodz.2125;
Cagi, psiak królowej,godz. 10.14.25;
Dumbągodz. 11.10.14.4ai710;
Mann Bądź sobąi. godz.9,1235

gra punk rocka, grunge, progressive. Grupa wypuściła czte
ry albumy i wiele epek. Na tra
sie prezenetuje swój nowy al
bum. Początek o godz. 20, wej
ściówki:10 zł.

Daniel Klusek

Dwa rosyjskie zaspoły zagrają
w Motor Rock Pubie w przed
świąteczny piątek Dzień późraęj usłyszymy tam dwie grupy
z Gdańska.
Rosyjski Motor

Dwa pochodzące zMoskwy ze
społy zagrają w piątek w Motor
Rock Pubie. Staiified gra rock,
vintage, progressivestoner. Ich
występy cechujeszaleńcza eks
presja i olśniewający anturaż.
Zespół promuje swój najnow
szy album „Feathers". Adaen

ZAPROSZENIA

Corowe granie

Revenge Insanity iDead Saint's
Bixxx zagrają w sobotę w Mo
tor Rock Pubie. Revenge Insa
nity powstał w 2016 roku
w Gdańsku. Dead Sainfs Bixxx
powstał w 2011 w Gdańsku.
W ubiegłym roku zespół debiu
tować płytą „Khaas". Gra mu
zykę z pogranicza death metalu
i fiinkowychbitów, niestroniąc
od eksperymentów i radio
wych melodii okraszonych so
lidną dawką growlu. Początek
o godz. 20, wejściówki: 15 zł.

Rock'N'Roll isQueen -pod takim
hasłem w sobotęodbędzie się
koncert w Dom Ówce.Zespół zło
żony z muzykówgrających na co
dzień w trójmiejskich zespołach
(MU, ZeN/elocipedes, Alpha
Females, DanielHertzov&Crew
iinnych) zaprezentujehistory
czne kompozycjekultowych
światowych artystówigrup. Za
grają: Zofia Bartos- wokal, gitara,
Przemek Bartoś - wokal,gitara,
Marcin Gałązka -gitara, Adrian
Cygi Kondratowicz -perkusja oraz
goście. Początek ogodz. 21, wejś
ciówki:15 zł. (DMK)

Ustka

Revenge z Gdańska zagra u motocyklistów w sobotę
światowej muzykiod lat60. aż
do współczesnych. Będą rytmy
disco, housei klubowe. Początek
każdego dnia ogodz. 21,piątek
i sobota: wstęp wolny,niedziela,
godz. 21, wejściówki: 10 zł. (DMK)

Kiełbaska na bunkrach

Wielkanocne ogniskoczekać bę
dzie w sobotę,niedzielei ponie
działek w godz.10-18 na Bun
krach Bluchera w Ustce. Każdy
chętny będzie tammógł usmażyć
przyniesione przezsiebie pro
dukty, międzyinnymi kiełbaski,
pieczywo, ziemniakiczy wa
rzywa. Niezabraknie również
wojskowej muzyki. Wstępjest
wolny, (DMK)

Wieczory z muzyką itańcami or
ganizuje klubDuo Cafe. W piątek
i sobotę podczas Wielkanocnego
Bifor Party,a także w niedzielę
w ramach Imprezki Wielkanocnej
będziesię można pobawić
przy gorących przebojachgwiazd

Durtmgodz. 1530,17.45;
Shazam!,godz. 20

Pogoda dla Pomorza

Kierunek wiatru

W klubie WikingReaktywacja
w niedzielę będziesię możnapo
bawić przy największychpolskich
iświatowych tanecznychhitach
lat70.,80.,90.idisco polo.Po
czątek ogodz. 21, wejściówki:10
Zł.(DMK)

ciągłydeszcz

m
m

mgła

zachmurzenie umiarkowane
^

ciągły deszcz i burza

V marznąca mgła

: 19° temp. w dzień

61697696498; Bytów 598222569;

Słupsk: PKP 118000:2219436; PKS5984242
56; dyżurny ruchu59 8437110;MZK5984893

06;
Lębork: PKS598621972; MZK59 8621451;
Bytów: PKS59 8222238;
Człuchów: PKS59 8342213;
Miastko: PKS598572149.

DYŻURY APTEK

Słupsk

Angielski za darmo

W sobotęo godz.19 w Herbacia
rni w Spichlerzu Richteraodbę
dzie sięspotkanie EnglishCafe.
Przyjść mogą ci, którzy mówią już
po angielsku,iosoby dopiero
uczące się.Zajęcia poprowadzą
Katarzyna Macegoniuk iMarcin
Grębowicz. Wstęp wolny, (DMK)

Dom Leków,ul. Tuwima4,teł.59 8424957

Ustka
Centrum Leków.ul. Grunwaldzka 26,tel. 69:
761116

Bytów
Centrum Zdrowia, ul.ks. BemardaSychty 3, teł.
598226645

^ śliska droga
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marznąca mżawka

przelotne deszcze i burza

ciągły śnieg

grubość pokrywy śnieżnej
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zamieć śnieżna

1011 hPa
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Słupsk:

m
$0 cm

Wojewódzki Szpital Specjalistycznyim. Janu
sza Korczaka, ul.Hubalczyków 1, informacja te
lefoniczna 59 8460100;

s

Ustka:

*0 cm
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Gdańsk
Kraków
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Szpitalny Oddział Ratunkowy598633000;
Szpital, ul.Węgrzynowicza 13,59 8635202;

*
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opad gradu \ kierunek i prędkość wiatru
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KULTURA
Nowy Teatr, ul.Lutosławskiego 1, tel.59 84670

00;
Filharmonia Sinfonia Baltica, ul.Jana Pawła II3,
tel.59 8423839;
Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego2, tel.59 8423935;
Teatr Rondo. ul.Niedziałkowskiego 5a. tel.59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury, ul.Braci Gierymskich 1,
teł. 59845 6441;
Emcek.al.3Maja 22, teł.598431130;
Miejska Biblioteka Publiczna, ul.Grodzka 3. tel.
598405838.

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla. ul. ArmiiKrajowej 15. tel.5984281%,601
928 600 - całodobowo. Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń teł.(24h/dobę)telefon502 525 005 lub
598411315. ul. Kaszubska3 A. Winda ibalda
chim przy grobie;
Hades. ul.Kopernika 15. całodobowo:tel. 59 842
98 91,601663796. Winda ibaldachim przygrobie.
Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1.
(całodobowo),tel.59 842 8495,604434441.
Winda ibaldachim przy grobie.

PORADNICTWO
Biuro Porad Obywatelskich- ul. Niedziałkow
skiego 6. czynne:poniedziałek.-czwartek
wgodz. 10-14;
Bliżej Prawa - bezpłatne porady prawneioby
watelskie. ul.Jana Pawła II(7 piętro, pok.
718719) czynne: poniedz.-środa godz.8-16,
czwartek godz. 10-18,
Tełefon zaufania Tama -59 8414046,czynny:
poniedziałek - piątek wgodz. 16-20;
Alkoholowy telefon zaufania Krokus - czynny
17-22,598414605.

Lębork:

#

Bytów:

TAXI
598422700

Szpital, ul.Lęborska 13, tel.59 822 85 00;
Dział Pomocy Doraźnej Miastko,teł. 59 857 09

mżawka

* ciągły śnieg z deszczem

_____

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny.ul. Mickie
wicza 12 teł.598U6968;
Poradnia Zdrowia P0Z, ul.Kopernika 18, teł.59
8146011;
Pogotowie Ratunkowe -598147009;

?
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USŁUGI MEDYCZNE

Gdański

15 km/h

32X1

«

staro arcl

n

przelotny śnieg

Lębork
DrMax,uL1Maja1a,tel.597260919

*50 cm

Połczyn-Zdrój

^

#

Kościerzyna

Białogard ITPW

Drawsko
Pomorskie

Dr Max,ul. Królewska2. tel.5983432 58

:*

i

1030 h Pa

% przelotny deszcz

temp. w nocy
|
§«temp. wody

Człuchów

Pogoda dla Polski

NE

Nad Pomorze dociera
łagodne powietrze;
polarno kontynentalne
m
ze wschodu. W ciągu
M
dnia będzie pogodnie i ł
b e z o p a d ó w . N a 33 km/h
termometrach max do
6:14 #C. Wiatr słaby
8
nad morzem zimny i
silniejszy. W nocy po
Świnoujście
godnie, rano możliwe
są przymrozki. Jutro
pogodnie i sucho. Na
termometrach max doi
12:17 °C. Wiatr słaby
wschodni. Do końca
tygodnia będzie
Stargard
słonecznie, sucho l
coraz cieplej. W nocy
bez przymrozków.
pogodnie

Straż Mtejska alami986:Ustka 5981467

KOMUNIKACJA

Wielkanocne disco

POGODA

Wtorek 16.04

Straż Gminna598485997;

Pogotowie Ciepłownicze993;

Miastko

3-5

Straż Mejska986;598433217;

Pogotowie Woctao-Kanafizacyjne994;

Noce przebojów

2-3

Pogotowie Ratunkowe999:

Pogotowie Gazownicze992;

Lębork

Wielka Moc tohasło niedzielnego
wieczoru w klubieDom Ówka.
0 zabawę zadbają Mateusz Berg
1 Kuba Wielgomas, czyli Berger&
Repulse. Będziefunk, disco,deep
housei techno. A wszystko zpłyt
winylowych. Początek ogodz. 21,
wejściówki: 10 zł. (DMK)

Siła wiatru (Bft)

M(ja997;ul. Reymonta,tel. 59 8480645;

Pogotowie Energetyczne 991;

Dunbo, godz.1530,1730;
Mtośćitrtosiadzfe.godz.1930

©®

Stan morza (Bft)

Słupsk:

Straż Pożarna998;

Królowej Jadwigi,ul. KrólowejJadwigi 12,tel. 59
8578292

Krzysztof
Ścibor
Biuro Calvus^

Ogólnpolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
wRodzinie. tel.598480111.801120002;

UrządCekiy-587740830;

Litóć.godz.16;
Ocafići zginać,godz. 18;
Wspomnienie lata,godz. 20

Świąteczna moc

Rockowe granie

WAŻNE

00;

!

°:::«: |

Człuchów:
Stacja pogotowia ratunkowego, teł. 59 83453
09

607271717
NAJTAŃSZE TAXI W SŁUPSKU
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Milik też wyrzucił Polaków z Serie A
KajaKrasnodębska
redakqa@polskatimes.pl

Piłka nożna
Asysty Bielika. Kurzawy i Zie
lińskiego, a z kadrowiczów
strzelał tylko Milik. Czyste
konto Skorupskiego. Szczęs
ny odłożył mistrzowską fetę.
Polacy z Chievo muszą rozglą
dać się za nowymi ofertami.

Na sześćkolejek przedzakończe
niem sezonuChievo straciłoma
tematyczne szanse na utrzyma
nie się w Serie A.Przez jedenaś
cie lat z rzędu występowało w
najwyższej włoskiej Wąsie roz
grywkowej, ten ostatni sezon
rozpoczął się dla niego od odję
cia trzech punktów. Ostatecznie
drużyna, wktórejregularnie wy
stępuje aż dwóch Polaków:Pa
weł Jaroszyński oraz Mariusz
Stępiński, po 32. kolejkach ma
zaledwie jedenaście oczek.
W niedzielękolejnych trzechnie
dopisała sobie również ze
względu na ArkadiuszaMilika.
Napastnik tak jak Piotr Zieliński
znalazł się w wyjściowym skła
dzie Napoli na ligowe starcie
z ekipą z Werony i wraz z roda
kiem wykreowałsytuację na2:0.
DlaMilikatoi7. trafienie wobec
nym sezonie Serie A, ma już
tylko cztery mniejod Krzysztofa
Piątka. Zawodnik ACMilan nie
tylko niepoprawił w ten week
end swojego dorobku, aletakże
spadł zpozycjilideraklasyfikacji
strzelców. Dopierwszego Fabio
Ouagliarelli traci jedną bramkę.

Jednego punktu z kolei bra
kuje Juventusowi, by móc cie
szyć się z mistrzostwa Włoch.
Świętowanie planowano już
w ten weekend, aleniespodzie
wana porażka w Ferrarze kazała
odłożyć fetę co najmniej o ty
dzień. Ekipa, w której dostępu
do bramki broni Wojciech
Szczęsny była zdecydowanym
faworytem starcia z beniaminkiem Serie A, ale ostatecznie
przegrała1:2. To jużdruga ligowa
porażka Juventusu w tym mie
siącu, co wcześniej w tym sezo
nie liderowiligi włoskiej po pro
stu się nie zdarzało.Jesienią20i8
roku turynianienie przegrali wli
dze ani razu.

Gdy Rafał Kurzawa
wychodzi w pierwszym
składzie, ma udział
przy golach: najpierw
sam zdobył bramkę,
w sobotę dopisał asystę
Niedzielną porażką 1:3 z Napoli Chievo Werona Mariusza Stępińskiego pożegnało się z Serie A

Bartłomiej Drągowski swój
mecz rozgrywałw poniedziałek,
w weekendwSerie Aczyste kon
to zachowałwięc tylko jedenpol
ski golkiper. Łukasz Skorupski
nie dał siępokonać zawodnikom
Fiorentiny, dzięki czemu jego
Bologna zdobyła jedno oczko
w starciu zplasującym sięznacz
nie wyżej w tabeli rywalem. Dla
balansującej na granicyutrzyma
nia drużyny każdy punkt jest
ważny, atodrugienieprzegrane
spotkanie zrzędu.
Poza walką o koronę króla
strzelców jest już Łukasz

Zwoliński. Jego sytuacji nie po
prawiło nawet trafieniena wagę
trzech punktów ze Slavenem
Koprwnica. W tym momencie
Polak ma jedenaście bramek
i zajmuje dopiero piąte miejsce.
Do pierwszego traci cztery gole,
czyli dokładnie tyle, ile w nie
dzielę strzeliła jego drużyna.
Mecz, w którym zagrało aż
trzech Biało-Czerwonych (po
stronie HNK Gorica wystąpił
jeszcze Michał Masłowski,
po przeciwnej pełne 90 minut
rozegrał Krystian Nowak), za
kończył się wynikiem 4:3.Cztery

bramki zdobyło także Dinamo
Zagrzeb. Żadna nie należała
do Damiana Kądziora, który
na boisku pojawił się dopiero
w drugiej połowie. Bez gola
w ten weekendrównież Robert
Lewandowski, choćBayern po
konał na wyjeździe4:1Fortunę
Dusseldorf. Po przerwiespowo
dowanej narodzinami córki
do gry powrócił Dawid
Kownacki, który podobnie jak
Marcin Kamiński znalazł się
w wyjściowym składzie gospo
darzy. Jak na razie napastnik zdo
był zaledwie dwa trafienia

w sześciu ligowych meczach.
Mimo to, jak donosi „Kicker",
klubowi bardzo zależy na tym,
by zatrzymać go w Niemczech.
W umowie wypożyczenia z
Sampdorii Genua zapisanoklau
zulę wykupu zawodnika. Wy
nosi jednak 10 milionów euro,
a dotąd Fortuna nigdy nie wy
dała na transfer zawodnika wię
cej niż dwa miliony. Klub chce
więcnegocjować obniżenieceny
za Polaka. Według „Kickera"
inną możliwością jest przedłuże
nie wypożyczenia. Być może
Sampdoria równieżna jesienibę-

Manchester United musi zdobyć twierdzę Camp Nou
Pitkanożna

Hubert Zdankiewicz
redakcja@polskapress.pl

Manchester United musi do
konać niemal cudu ipokonać
Barcelonę na Camp Nou,by
awansować do półfinału Ligi
Mistrzów. Pytanie,jak tego
dokonać - Duma Katalonii nie
przegrała w tych rozgrywkach
u siebie od prawie sześciulat.

A dokładnie od l maja 2013 roku
- tego dnia Barcelona przegrała
0:3 z Bayemem Monachium
w rewanżowym meczupółfina
łowym Ligi Mistrzów.Od tam
tego czasu stadion Camp Nou
stał się niezdobytą twierdzą.
Barca wygrała u siebie27 spot
kań w ChampionsLeague i zre
misowała jedynietrzy: z Atletico
Madryt, Juventusem Turyn
iTottenhamem.
22 znich Duma Katalonii wy
grała wdodatku więcejniż jedną
bramką. Pokonała między innymi Manchester City,AC Milan,

PSG (trzy razy), Bayern Mona
chium, Atletico Madryt, Juventus, Chelsea czyInter Mediolan.
W 30meczach strzeliła 93 gole,
czyli średnio 3,1 na spotkanie
- już same statystyki pokazują,
jak trudne zadanie czeka we
wtorek piłkarzy Manchesteru
United, którzy - przypomnijmy
- przegraliw ubiegłą środępierw
sze ćwierćfinałowe spotkanie
0:1. Czerwone Diabłyumieją co
prawda odrabiać straty i wygry
wać na wyjazdach,o czym prze
konali sięw tej edycjirozgrywek
piłkarze Paris Saint-Germain.
Tyleże...
- Barcelona to nie PSG - nie
ukrywa RomeluLukaku, cyto
wany przez portal UEFA.com.
- Mają większe doświadczenie.
Jeśli jest jakiś zespół,który może
zrobićróżnicę, grającprzeciwko
każdemu rywalowi,to właśnie
są oni. Barcelonato drużyna na
innym poziomie.Barca,Real Ma
dryt, Juventus i Bayern to wed
ług mnie cztery najlepsze kluby
w Europie- dodaje belgijski na-

Lionel Messi (z lewej) ucierpiał
w pierwszym meczu z MU. ale
we wtorek ma być w pełni sił

pastnikMU, od któregoskutecz
ności wielebędzie wewtorek za
leżeć. Gości czekatym trudniej
sze zadanie, że Barca przystąpi
do meczu wypoczęta. W ostat
nim spotkaniu ligowym
z Huescą (0:0) trener Ernesto
Valverde dał odpocząć swoim

gwiazdom, a w wyjściowej jede
nastce z podstawowego składu
Dumy Katalonii na boisku pojawił się tylko bramkarz MarcAndre terStegen. Dodyspozycji
szkoleniowca Barcelony będzie
zarówno poturbowanywpierwszym spotkaniu Lionel Messi
(oberwał w nos od Chrisa
Smallinga i być może wystąpi
w ochronnej masce na twarzy),
jak i leczący kontuzję Ousmane
Dembele (on akurat zagrał
z Huescą). W ostat-nią niedzielę
treningi z pierwszym zespołem
wznowili również Ivan Rakitić
iSergi Roberto.-Messima siędobrze. Jest w idealnej formie
na wtorkowe spotkanie. Myślę,
że wszyscy jesteście w stanie
przewidzieć naszą wyjściową je
denastkę - przyznał Valverde
naprzed-meczowej konferencji
prasowej. - Dembele rozegrał
ostatnio 70minut i czuł się do
brze. Nie grał w piłkę przez
cztery tygodnie, ale we wto
rek będzie dostępny.Nie jesteśmyjednak pewni,ile minut bę

dzie mógł spędzić na boisku
- dodał szkoleniowiecBarcelony,
dla któregowygrana wLidze Mi
strzów to w tym sezonie abso
lutny priorytet. Odkąd przejął
drużynę po Luisie Enriąue, ta
rządzi i dzielina krajowym po
dwórku (właśnie zmierzapo ko
lejne mistrzostwo Hiszpanii
i o zwycięstwo w Pucharze
Króla), ale wChampions League
nie triumfowała od 2015 roku
i nie tylko lionelMessi jest zda
nia, że klub tej klasy nie powi
nien takdługoczekaćna sukces
wnajważniejszych europejskich
rozgrywkach. Tym bardziej że
trzy ostatnie edycjewygrał znie
nawidzony wKatalonii Real Ma
dryt. Humoru kibicomManche
steru United niepoprawiają też
ostatnie mecze ich drużyny w
Premier League.Nawet w ostat
nim, z West Ham United (2:1),
Czerwone Diabły męczyły się
niemiłosiernie i gdyby nie dwa
gole zrzutów karnych (wykorzy
stanych przez Paula Pogbę), nie
udałoby sięimwygrać.©®
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dzie musiała poradzić sobie
z tylko dwoma Biało-Czerwonymi na pokładzie: Karolem
Linettym oraz Bartoszem
Bereszyńskim.Przeciwko Genoi
udało jej się zwyciężyć 2:0,ma
jąc w wyjściowej jedenastce
tylko tego pierwszego. Obrońca
pojawił się na boisku w samej
końcówce meczu.Przed tygod
niem pauzowałz koleiz powodu
nadmiaru żółtych kartek.
Poprzednia sobota do naj
szczęśliwszych nie należała
także u Krystiana Bielika. Z po
wodu urazu przedwcześnie
opuścił murawę w starciu
z Plymouth, ominął wtorkowy
mecz wLeague One, alew tęso
botę powróciłjuż dowyjściowej
jedenastki Charlton. W wygra
nym3:l meczu zLuton Polakza
notował asystę. To już druga
w aktualnych rozgrywkach.
- Musimyna niego uważać. Wie,
jak ważny jest dla nas, grając
przed czwórką obrońców - mó
wił onim trenerLee Bowyer.
W swoim pierwszym wystę
pie wwyjściowej jedenastcew li
dze duńskiej Rafał Kurzawa
strzelił gola.W niedzielę znalazł
się wpierwszym składziepo raz
drugi i tym razem zanotował
asystę. FCMidtjylland wygrało
z OdenseBK 2:1. To jego pierw
sza asysta w lidze duńskiej,
w ubiegłymsezonie miał ich18.
Trzech Polaków w wyjścio
wych składach na mecz Akhmatu Groźny z Lokomotivem
Moskwa. W zwycięskiej ekipie
gości humory dopisywały i
po końcowym gwizdku Maciej
Rybus zabawił się w tłumacza
grającego po przeciwnej stronie
Damiana Szymańskiego.©0

LOTTO
Poniedziałek 15.04
MUŁU MULTI - GODZ. 14.00

16,8,11.17,2130,32,33,34,37
46,47,52,59,60,62,67,76,80
plus 52
KASKADA

2,4,6,7,9,11,12,13,14,18,
20,24

Niedziela14.04

MULTI MULTI - GODZ. 21.40

5,7,9,10,12,19,27,32,35,36,37,
43,51,52,55,61,62,66,70,75
plus 51
EKSTRA PENSJA

6,13,

25,34 + 4

MINI LOTTO

4,5,10,14,15

KASKADA

1,4,5,6,7,11,12,13,16,17,
18,22

Niedziela14.04

MULTI MULTI - GODZ. 14.00

1,10,14,15,17,18,23,24,35,36,37,
39,47,52,57,59,63,68,75,80
plus 63
KAWADA

4,5,6,9,10,11,15,16,18,19,22,
24
(STEN)
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Śląsk Wrocław kolejnym
rywalem Czarnych Słupsk
Koszykówka

Michał Piątkowski
michal.piatkowski@polskapress.pl

WKK Wrocław został pokona
ny przez Czarnych w pierwszej
rundzie play off I ligi. Teraz
w półfinale ekipa Mantasa
Cesnauskisa zmierzy się z in
ną drużyną z Wrocławia. To
FutureNet Śląsk (najlepsza
drużyna sezonu zasadniczego
2018/2019 i najpoważniejszy
kandydat do ekstraklasowego

awansu). Śląsk ograł 3:1 wał
brzyskiego Górnika. W roz
grywkach zasadniczych słup
scy koszykarze przegrali we
Wrocławiu ze Śląskiem 83:96,
a w rewanżu byli górą i w Gryfii
pokonali drużynę Radosława
Hyżego 80:71, rozgrywając
najlepszy mecz. Pierwsze gry
we Wrocławiu 27 i 28.04.
Do Słupska rywalizacja prze
niesie się 4 maja. Druga para
półfinałowa to: Astoria Byd
goszcz - Sokół Łąńcut. ©®

Damiana Cechniaka (z piłką) czekają trudne boje pod koszami

Trudne zadania czekają
nasze drużyny w IV lidze
Piąainożna

Jarosław Stenceł

jaroslaw.stencel@polskapress.pl

W środę zostaną rozegrane
spotkania 27. kolejki IV ligi.
W Ustce o godz. 15 Jantar po
dejmować będzie GKS
Przodkowo. Podopieczni tre
nera Mirosława Iwana będą
chcieli urwać punkty fawory
towi. Trzy nasze drużyny cze
kają trudne spotkania na wy
jazdach. W Gdyniz rezerwami
Arki o godz.16 na Narodowym

Stadionie Rugby zagrają lide
rzy IV ligi - Gryf Słupsk.Oby to
był mecz na przełamanie sła
bo grających ostatnio gryfitów.
Do wicelidera Gromu Nowy
Staw udaje się Pogoń Lębork
i zachowując formę z meczu
z poprzedniej kolejki, nie jest
bez szans (godz. 16). Rezerwy
Bytovii zagrają także o 16
w Luzinie z Wikędem.
Z kolei Anioły Garczegorze
mecz rozegrają w sobotę
o godz. 12 i podejmować będą
Jaguara Gdańsk. ©®

Piłkarze słupskiego Gryfa zagrają z Arką II w Gdyni

Spotkania w okręgówce.
klasach A i B w środę
PHkanażna

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

Przed wielkanocnymi święta
mi spotkania piłkarskie w roz
grywkach sezonu 2018/19 zo
stały rozbite na różne terminy.
Dotyczy tookręgówki oraz klas
A i B. Spora dawka emocji cze
ka kibicówjuż w najbliższą śro
dę (17 kwietnia).

Typowanie drużyny,która wy
gra rywalizację w słupskiej kla
sie okręgowej i wywalczy
awans do czwartej ligi, to jest
zadanie niezwykle trudne.
W 20. kolejcenastąpiła zmiana
lidera. Dotychczasowy lider
słupskiej klasy okręgowej mu
siał ustąpić pierwszeństwa
Startowi Miastko, po porażce
1:2 Lipniczanki Lipnica z My
śliwcem w Tuchomiu.Teraz
podopieczni
Tomasza
Mielewczyka są na drugim
miejscu w tabeli i mają dwa
oczka straty do startowców.
Lipnicka drużyna będzie szu
kała rehabilitacji w meczu 21.
kolejki i będzie to w najbliższą
środę (17kwietnia). Właśnie te
go dnia Lipniczanka u siebie
zmierzy sięz pęplińskim Karo
lem. Granie na stadionie w
Lipnicy rozpocznie się o godz.
17.45. Lipniczanie mogą chwi
lowo powrócić na fotel lidera
(warunkiem jest pokonanie
pęplinian), boich miastecki ry
wal grać będzie na własnym
boisku ze Stalą w sobotę
(20.04). Start jest faworytem

Na stadionie 650-lecia w Słupsku dobrze grali piłkarze Startu
Miastko (stroje czarno-białe) i pokonali Spartę Sycewice 2:0

w potyczce z jezierzyczanami.
W innych meczach w środę
o godz. 17 zmierzą się: Słupia
Kobylnica - Sokół Wyczechy,
Prime Food Brda Przechlewo Sparta Sycewice, Piast
Agrochem Człuchów - MKS
Debrzno (stadion Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul.
Szkolnej), Błękitni Główczyce
- Chrobry Charbrowo, o godz.
17.30 Leśnik Cewice grać bę
dzie z Myśliwcem Tuchomie.
Środowe spotkania piłkarskie
w słupskiej klasie A - grupa I:
Diament Trzebielino - Unison
Machowino (godz. 16.30),
Rowokół Smołdzino - Barton
Barcino (godz. 17); grupa II:
Czarni Czarne - Magie
Niezabyszewo (godz. 16.30),

GTS GR Bieliński Czarna Dą
brówka - Orkan Gostkowo
(godz. 17), Pogoń II Lębork Start Łebień (godz.18, stadion
przy ul. J. Kusocińskiego). Ze
staw par meczowych drużyn,
które w środowe popołudnie
spotkają się w rozgrywkach
klasy B- grupa I: GrabGrapice
- Gryf II Słupsk (godz. 16), So
kół Kuleszewo- Victoria Słupsk
(godz.
17),
SSPN
Malczkowo/Łupawa - Smoki
Podole Małe (godz. 18); grupa
II: KS II Damnica - Granit
Koczała (godz.16), Victoria Dą
brówka - Baza 44 Siemirowice
(godz. 16.30), Kaszubia II
Studzienice - WKS Nożyno
(godz.17), Błękitni Motarzyno
- Grom Nakla (17.45). ©®

WMMM
Brydż

W Ustce liderem jest
nadal słupszczanka
Maria Tomczewska

Czternasta rywalizacja brydżowa
na zapis maksymalny wXXXVII
Grand Prix Ustkimiała emocjonu
jący iciekawy przebieg. W Ustce
ostatecznie pierwszemiejsce za
jęła para: Paweł Jaruga (Słupsk) Stefan Pawlęty (Ustka).Na drugiej
pozycji uplasowała siępara mał
żeńska z Włynkówka. ToKarina
Drobiniak-Ćałka - Mirosław Całka.
Trzecia lokata przypadła
usteckiemu duetowiw składzie-.
Wojciech Lewandowski - Zbig
niewCzechowski. W klasyfikacji
generalnej liderujesłupszczanka
Maria Tomczewska, która ma
na koncie265 pkt. Na drugim
miejscu znajdujesię ustczanin
Wiesław Rudnicki -254,5 pkt.
Trzeci jest Bogusław Dyk ze Słup
ska - 211,5 pkt.Piętnasty turniej tej
cyklicznej imprezy rozegranyzo
stanie dzisiaj(16 kwietnia).Granie
zacznie sięo godz.17 w sali Domu
Kultury (ul.Czerwonych Kosynie
rów) w Ustce.(FEN)

Siatkówka
IV LO Słupsk pierwsze
w olimpiadzie

Siatkarska rywalizacja chłopców
(dotyczy roczników: 2003,2004
i2005) odbyła się w ramach
Słupskiej Olimpiady Młodzieży.
Mecze rozegrano w IVLO wSłupsku. Gospodarze znalidoskonale
swój obiektinie zaprzepaścili
szansy na sukces. Zmagania za
kończyły się triumfem drużyny
z IV LO (zagra w półfinalewoje
wódzkim). która w najważniej
szym spotkaniu finałowym zwy
ciężyła 2:1SMS Słupsk. Trenerem
zwycięskiego zespołujest Robert
Jakubiak. W grze o trzecią lokatę
ekipa SP11 Słupsk pokonałaII LO
2:1. (FEN)

W Jezierzycach walki były bardzo emocjonujące
Judo
Trzecia rywalizacja wramach
Słupskiej Szkolnej ligi Judo od
była się w Jezierzycach. Tam
formę sprawdziło 73 judoków
i judoczek z dwudziestu sześ
ciu szkół słupskich oraz
z dwóch powiatów słupskiego
i bytowskiego. Prawie wszyst
kie walki byłyna dobrymi nie
zwykle emocjonującym pozio
mie. Tym samym dostarczyły
sporej dawki adrenaliny nie
tylko młodym uczestnikom,
ale także ich trenerom,
wuefistom i opiekunom.
W poszczególnych katego
riach wagowych w gronie
dziewcząt pierwszemiejsca za
jęły: waga 28 kg - Sara
Mazurczak (SPWrzeście); 31
kg - Maja Anderman (SP
Smołdzino); 34 kg - Anna
Pacewicz (SP STO Słupsk); 40
kg - Patrycja Grzegrzółka (SP
Siemianice); 44 kg - Hanna
Harbaszonek (Pomysk Wielki);
46 kg - Weronika Urbaniak (SP

1 Słupsk); 55 kg - Maria
Musiałek (SP 5Słupsk); 63 kgOliwia Szycko (SP 4 Słupsk).
Zwycięzcy w poszczególnych
wagach w stawce chłopców:
waga 20kg - ArturHeimrath (SP
7 Słupsk); 26 kg - Nikodem
Kreft (SP2Bytów); 27kg - Stani
sław Jachym (SP Główczyce);
28 kg -Szymon Marciniak(SP 5
Słupsk); 30 kg - Hubert
Olejniczak (SP6 Słupsk); 32 kgJakub Pacewicz (SP STO
Słupsk); 34 kg - grupa I- Błażej
Meller (SPParchowo) igrupa nMateusz Woś (SP Siemianice);
35 kg - Jakub Martyna (SP
Kobylnica); 37 kg - Jarosław
Meller (SP Parchowo); 38 kg Aleksander Przyborek (SP
Kończewo); 44kg - ŁukaszBie
lawa (SP8Słupsk); 48 kg - Jona
tan Kowalewski (SP3 Słupsk);
49 kg - Adrian Jakubiniec (SP 2
Słupsk); 52 kg - Patryk
Łazarewicz(SP2 Słupsk); 55 kg
- Artur Zaborowski (SP
Kobylnica); 70 kg - Aleksander
Jackiewicz (SP Tuchomie);+72

Młodzi uczestnicy Słupskiej Szkolnej Ligi Judo w Jezierzycach

kg - NatanLabuda (SPl Słupsk).
Po trzech rzutach ligi w punk
tacji klubowej w czołówce pla
sują się: w stawce dziewcząt 1.SPWrzeście -I5pkt, 2. SPSTO
Słupsk -10 pkt,3. SP1Słupsk,
SP Siemianice, SP 5 Słupsk wszystkie trzy ekipy mają po 9
pkt; w gronie chłopców -1. SP

Kobylnica - 34 pkt, 2. SP 5
Słupsk - 33 pkt, 3. SP 2 Słupsk 26 pkt, 4.SP 8Słupsk i SP STO
Słupsk - te dwie szkoły zgro
madziły po19 pkt. Organizato
rem tej cyklicznej imprezy był
UKS Piast Wrzeście,który ufun
dował okazjonalne dyplomy.
KRZYSZTOF NIEKRASZ

