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Pomorzanie
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Napastnicy uciekli. Ich zatrzymanie to kwestia czasu

Słupsk
.

IV

STRONA 20

Nowe tereny zielone w mieście SI

Napad rabunkowy
w centrum miasta
r\

Mariusz Surowiec

w
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mariusz.surowiec@polskapress.pi
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Słupsk

13 min miasto wyda na tereny
zielone. Z tego 5min topieniądze
z UniiEuropejskiej|STRONA 7

Nowe przepisy o egzaminach
na prawo jazdy zaczną
obowiązywać od nowego roku.
Jakie zmiany? GRATKA MOTORYZACJA STR. 16

Do napadu rozbójniczego doszło we
wtorek w godzinach nocnych przy
ul.Szarych Szeregów. Poszkodowa
ny słupszczanin trafił do szpitala.

O zdarzeniu poinformował nas
internauta. Według jego relacji,męż
czyzna wychodzący z klatki schodo
wej od swoich znajomych został na
padnięty i okradziony przez dwóch
nieznanych mężczyzn. Obaj uciekli,
jeden w stronę ulicy Kilińskiego,drugi
w stronę ulicy Armii Krajowej.Ofiara
napadu została przewieziona do szpi
tala w Słupsku. Informację o zdarze
niu potwierdza oficer prasowy słup
skiej poliqi Monika Sadurska.
- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzyma
liśmy we wtorek przed godziną 22.
Na miejsce zdarzenia wysłany został

Do napadu doszło w centrum miasta, przy ul. Szarych Szeregów. Mężczyzna
został pobity i okradziony. Policja poszukuje sprawców i świadków

patrol policji.Policjanci namiejscu za
stali osobęposzkodowaną oraz świad
ków. Okazało się, że dwóch młodych
mężczyzn napadłoi pobiło poszkodo
wanego. Skradziona została również
saszetka z pieniędzmi. Policja ustaliła
już tożsamość jednego ze sprawców
napadu. W tejchwili trwają czynności

mające nacelu ustalenie,kim byłdrugi
z napastników.
- Jeśli ktoś widział zdarzenielub po
siada informacjemogące pomóc poli
cji, prosimy o kontakt z najbliższym
komisariatem - dodaje Monika
Sadurska. ©<D
PODYSKUTUJ NA FORUM GP24.PL
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APTEKA W KOSZALIŃSKIEJ POLIKLINICE PILNIE ZATRUDNI!

MAGISTRA FARMACJI

z minimum pięcioletnim stażem pracy
kontakt: tel. 94 34 71 670, e-mail - dyrektor@poliklinika.koszalin.pl
SPECJALISTYCZNY
GABINET
PROTEZOWANIA
SŁUCHU

o ©@l^IKT©[M o
Rok założenia 1989

APARATY SŁUCHOWE

OFERUJEMY:

codz. w godz. 8.00-16.00

- profesjonalną obsługę
- bezpłatne przymiarki aparatów
- bezpłatne badania słuchu
• serwis
- PROMOCJA baterie na cały rok
- najtańsze baterie / 12 zł

Informacja tel. 59 840 24 35

UBEZPIECZENI -ZNIŻKA NFZ

Wysoka jakość

światowego producenta

Słupsk, PL. DĄBROWSKIEGO 6
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Druga strona

Pogoda w regionie
Dzisiaj
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Uwaga: upalnie i plażowo

Nawet dożywocie
za wypadek na Al
Pmmnte

Jacek Wierciński

jacek.wiercinski@polskapress.pl

Jadąc pod prąd szybkim pa
sem autostrady Al, zderzył się
z mercedesem, powodując
śmierć pasażerki i obrażenia
u kierowcy.53-latek miał 3,34
promila alkoholu we krwi,
a śledczy tę sprawę potrakto
wali jak zabójstwo i usiłowa
nie kolejnego. Grozimu doży
wocie.

Do wypadku doszło 21 lutego
na autostradzie Al na wyso
kości miejscowości Ropuchy
(gm. Pelplin). Według ustaleń
prokuratury sprawca siedzący
za kierownicą opla astry wcześ
niej zawrócił przed węzłem
Swarożyn i od tego miejsca je
chał pod prąd, tylko na świat
łach awaryjnych, z prędkością

GntfnaStopsk

Uderzył w budynek.
Miał sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów

Do poważnejkolizji drogowej
doszło w Warblewie koło Słupska.
21-letni mężczyzna pomimosą
dowego zakazuprowadzenia po
jazdów, wsiadł za kółkoi... wjechał
w dwurodzinny dom,powodując
wybicie ściany.
Jak wstępnie ustalili policjanci,
mężczyzna,jadąc w kierunku
Głobina na łuku drogi,najechał
na krawężnik, odktórego sięod
bił, a następnie wjechał wpobliski
dom. Przyczyną tego zdarzenia
prawdopodobnie była nadmierna
prędkość. Posprawdzeniu w poli
cyjnych bazach okazałosię, że21latek ma sądowy zakaz prowa
dzenia samochodów. Badanie
alkomatem wykazało, żemężczy
zna byłtrzeźwy.
Funkcjonariusze zatrzymali do
wód rejestracyjny,a samochód
zostałodholowany na parkingpo
licyjny. Mężczyzna odpowie
za spowodowanie kolizjii za naru
szenie sądowegozakazu prowa
dzenia pojazdów. Grozimu do5
lat więzienia, (LENARD

minimum 70 km na godzinę.Sytuacja ta została zauważona
przez obsługę autostrady. Kie
rujący nie reagował na jej syg
nały, jak i sygnały innych
uczestników ruchu. Na wyso
kości miejscowości Ropuchy
zderzył się czołowo z jadącym
szybkim pasem ruchu samo
chodem markiMercedes Sprin
ter - relacjonujeprokurator Gra
żyna Wawryniuk, rzeczniczka
prasowa Prokuratury Okręgo
wej w Gdańsku.
Oprócz śmierci 44-latki, pa
sażerki mercedesa,obrażeń do
znał kierowca.Kierujący oplem
miał we krwi aż3,34 promila al
koholu. Za zabójstwo iusiłowa
nie grozi mu teraz kara pozba
wienia wolności na czas nie
krótszy niż 12 lat, kara 25 lat
pozbawienia wolności albo
kara dożywotniego więzienia.
©®

Usfka
Baw się ipomagaj.
Motofestyn z atrakcjami
dla mieszkańców

Stowarzyszenie „Ustka 4x4"
i Przyjaciele zapraszają
na imprezę, której celem jest
pomoc i wsparcie chorych
dzieci. Wydarzenie odbędzie
się 1 września na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ustce. Każda osoba uczest
nicząca w imprezie będzie
mogła skorzystać z wielu
atrakcji lub wylicytować zapro
szenia i upominki - pomagając
w ten sposób zebrać potrzeb
ną kwotę dla Natalki i Domini
ka, dla których tego dnia wszy
scy działamy.
Wśród zaplanowanych atrakcji
m.in. pokazy driftu i drift taxi,
symulacje dachowania, dmu
chane zamki i pływanie kajaka
mi oraz koncerty połączone
z licytacjami, z których dochód
przekazany zostanie na rzecz
Natalki i Dominika. Ciężkie
choroby, które spotkały
Natalkę i Dominika utrudniają
im zwykłe funkcjonowanie.
(MAG)

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 22.08.2019

Performans - protest
przeciw dyskryminacji

Na Czytelników czekamy
w redakcji „Głosu Pomorza"
wShjpskupray
ul. Hairyka Pobożnego 19
tel.S98488100

tbmrnnm
Mikołaj Prynkiewicz,aktor Te
atru Lalki Tęcza w Słupsku, or
ganizuje jutro.23 sierpnia, tę
czowy performans.

Magdalena
Olechnowicz

Z POI ICJI

Na czym będzie polegał ten
performans?

Oszuści znów próbowali
wyłudzić pieniądze
seniorów

Formą ma nawiązywać
do jednoosobowego wakacyj
nego strajku klimatycznego,
który w Warszawie prowadzi
ła 13-letnia Inga Zasowska.
W piątek, 23 sierpnia, w go
dzinach 7.30-14.30, czyli cza
su pracy urzędu miasta, będę
przed słupskim ratuszem ist
niał jako tęczowy element,
z tabliczką z napisem „Waka
cyjny marsz równości''.
Marsz więc także jakiś bę
dzie?

Będzie przejście sprzed ra
tusza po godzinie14.15. Trasa
jest wyznaczona i opisana
na BIP-ie, ponieważ marsz
został zgłoszony jako zgro
madzenie publiczne.
Nie będzie więc to
performance jednoosobo
wy?

Generalnie sztuki
performatywne wymagają
udziału publiczności, a tej
pod ratuszem raczej brakować
nie będzie. Poza tym na
Facebooku chęć wzięcia
udziału w nim zgłosiło ponad
600 osób, więcbiorę pod uwa
gę, że pewna grupa może
chcieć przejść zemną przez
miasto. I to wydarzenie musi
być zabezpieczone przezsłuż
by porządkowe. Chciałbym
przejść przez Słupsk z flagą tę
czową, która raczej nie funk
cjonuje w przestrzeni publicz
nej, nie jest jakoś specjalnie
widoczna. Czas to zmienić.
Ale przecież mieszkańcy
miasta wybrali w poprzed
nich wyborach na prezy
denta zdeklarowanego

I bardzo dobrze. Mimo to
w Słupsku nigdy nie było i nic
nie wskazuje na to, żeby miał
się odbyć marsz równości
z prawdziwego zdarzenia,
choć kto wie... Jednak faktem
jest, że nie ma tutaj organiza
cji wspierających mniejszości
seksualne, a przecież przez
dziewięć lat Biedroń był pre
zesem Kampanii Przeciw
Homofobii. Nie ma miejsc na
kierowanych na ten konkret
ny target. Wydaje się zatem,
że osób nieheteronormatywnych w Słupsku nie ma, że to
„miasto wolne od LGBT".
Dlatego zdecydowałem się
na takie indywidualne działa
nie, żeby dać przykład, dodać

fi

Mikołaj Prynkiewicz w piątek, 23 sierpnia, zamierza
zamanifestować swój protest przeciwko dyskryminacji

odwagi, a także pokazać, że
Słupsk nie jest gorszy od in
nych miast, w których odby
wają się marsze równości (w
zeszłą sobotę nawet w 50-tysięcznym Radomsku).
AjestwSłupsku
homofobia?

Odpowiedź nie jest oczy
wista. Na pewno istnieje oba
wa przed znakiem tęczy. Zau
ważyłem, że im wyżej obej
mowane stanowisko, tym
większy pojawia się niepokój
o potencjalne konsekwencje,
jalde mogą się pojawić z racji
publicznego wsparcia spo
łeczności LGBT. A więc za
czynamy mówić o prewen
cyjnej autocenzurze, co nie
jest normalne w wolnym pań
stwie. Poza tym zastanawia
jące jest, że kiedy na jednym
z portali pojawiła się informa
cja zapowiadająca perfor
mans, 60 procent z setek ko
mentarzy pod nią były homofobiczne, typu: „przyjedzie
my i zrobimy w Słupsku Bia
łystok", „takich to powy
strzelać". Oczywiście była
także wlepka „strefa wolna
od LGBT". Nie jest więc najle
piej z akceptacją inności
w przestrzeni publicznej, cze
go doświadczyłem zresztą
wcześniej, tworząc12-godzinny performans taneczny
w centrum miasta. Jako spo
łeczeństwo mamy tutaj jesz
cze wiele do zrobienia. Szcze
gólnie niepokojący wydaje się
ranking „ILGA Europę",
w którym Polska jest w abso
lutnej homofobicznej euro
pejskiej czołówce. Dlatego
mój piątkowy performans to
nie tylko pokazanie, że
w mieście jest społeczność
LGBT, ale także gest solidar
ności ze wszystkimi, którzy
są dyskryminowani. Zamani

festowanie niezgody na to,
jak wygląda obecnie polityka,
kiedy prezes rządzącej partii
oficjalnie mówi, że najchęt
niej zakazałby marszów rów
ności, ale Unia Europejska,
w domyśle -lewacka -mu
na to nie pozwala. Albo gdy
arcybiskup Kościoła katoli
ckiego, który raczej powinien
szerzyć miłość i okazywać
szacunek każdemu człowie
kowi, wyklucza i mówi o tę
czowej zarazie czy błędzie an
tropologicznym. Czy też kie
dy poszczególne samorządy
podejmują uchwały o „mia
stach wolnych od LGBT". Za
cząłem się zastanawiać, czy
słupscy radni też byliby zdol
ni to zrobić? Czy taką uchwa
łę podpisałaby obecna pani
prezydentka, wcześniej
wiceprezydentka i współpra
cownica Biedronia? To są
wszystko pytania, a perfor
mans to reakcja, komentarz.
Wyznaję zasadę, że sztuka
musi się wtrącać, być niewy
godna, poza strefą bezpie
czeństwa po to, by stymulo
wać debatę publiczną. Orga
nizuję „Wakacyjny Marsz
Równości", bo siła społeczna
jest niezwykle ważna w pro
cesie zmian.
Rozmawiała Anna Czemy-Marecka

Trasa przemarszu

W ramach performansu Miko
łaj Prynkiewicz z towarzyszą
cymi mu osobami mają 23
sierpnia przejść sprzed ratusza
ulicami: Tuwima, Wolności,
Kołłątaja, Wojska Polskiego,
Sienkiewicza, Grodzka, Stary
Rynek, Mostnika, bulwary
nad Słupią na odcinku
od Młyna Zamkowego do ulicy
Kowalskiej, Nowobramska.
Miejsce zakończenia:Stary Ry
nek.

Wczoraj znów zaktywizowali się
oszuści, którzy zaofiary wybierają
osoby w podeszłym wieku. Tym
razem rozdzwoniły siętelefony
mieszkańców Ustronia Mor
skiego, Budzistowa i Zieleniewa.
Dzwoniąca kobieta próbowała
wmówić każdemu zseniorów, że
jest ichcórką w tarapatach ipilnie
potrzebuje sporejkwoty pienię
dzy. Na szczęście żadna zestar
szych osóbnie dała sięnabić
w butelkę. Alepolicja znów ape
luje oostrożność.
Kołobrzeska policja alarmuje ose
rii telefonów doco najmniejkilku
seniorów, mieszkańcówpowiatu
kołobrzeskiego. Wszystkie miały
miejsce wczoraj. - Niemal za każ
dym razem wsłuchawce odzywał
się kobiecy głos- informuje asp.
Tomasz Kwaśnik, rzecznikkoło
brzeskiej policji.- Kobieta poda
jąca się za córkę,rozmawiając
z senioremtwierdziła, że została
zatrzymana przez policję,bo spo
wodowała wypadek drogowy.
Prosiła o pieniądze,by „wyjść
za kaucją".
Na szczęście żaden zrozmówców
nie dał sięnabrać inie przekazał
żądanych pieniędzy. - Ich czuj
nośći rozwaga zniechęciły prze
stępców na tyle, żeza każdym ra
zem przerywalipołączenie - do
daje policjant.- Kiedy tylkousły
szeli, żeich rozmówcy zamierzają
skontaktować sięz bliskimi,albo
potwierdzić historięna policji,
szybko przerywali rozmowę.
Apel policji
Policja ostrzega w szczegolnosci
osoby starsze. Alefunkcjonariu
sze zwracają się też doosób mło
dych: „informujinyrodziców,
dziadków o tym, żesą osoby,
które mogą próbować wykorzy
stać ichżyczliwość. Powiedzmy
im,jak zachować się w sytuacji,
gdy ktoś będzieprosił ich telefo
nicznie o pieniądze. Seniorzypo
winni natychmiast zawiadomić
policję".
IWONA
MARCINIAK
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Wzrost ceny dodnia poprzed
niego.
Spadek ceny do dnia poprzed
niego.

Wydarzenia

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 22.08.2019
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Poszukiwani listami gończymi, ścigani przez
sądy wpadają na lotnisku w Gdańsku
Jacek Wierciński
iacek.wierdnski@p0lskapre5s.pl

Pomorze
Tylko w ciągu dwóch dni
strażnicy graniczni z Portu
Lotniczego im. Lecha Wałęsy
w gdańskim Rębiechowie za
trzymali trzech poszukiwa
nych pasażerów. Dwóch
z nich trafiło za kraty, a trzeci
wyszedł dopiero po wpłace
niu zaległej grzywny.

W miniony piątek podczas le
gitymowania wracającego
z Londynu mieszkańca Kaszub
funkcjonariusze Straży Gra
nicznej zorientowali się,że jest

on poszukiwany przezSąd Rejonowy w Kartuzach i ma
do odsiedzenia dwa lata wię
zienia.
- Mężczyzna próbował
uciec spod kabin kontroler
skich w terminalu przylotów,
ale natychmiast został obez
władniony przez strażników
granicznych i zatrzymany
- opowiada Tadeusz Gruchalla,
zastępujący rzecznika praso
wego Morskiego Oddziału
Straży Granicznej.
Również ze stolicy Wielkiej
Brytanii, dzień wcześniej,
przyleciał mieszkający tam
na stałe 35-latek, który, jak się
okazało, był poszukiwany
przez Sąd Rejonowy w Cho
rzowie. Za formułowanie fał
szywych oskarżeń został
wcześniej skazany na dwa dni

W miniony piątek podczas legitymowania wracającego z Londynu mieszkańca Kaszub
funkcjonariusze Straży Granicznej zorientowali się( że jest on poszukiwany przez sąd

pozbawienia wolności w za
kładzie karnym. Ten deli
kwent miał jednak więcej

szczęścia. W jego przypadku
wyrok zakładał bowiem uwol
nienie od „kary zastępczej"

w razie uregulowania zaległej
grzywny. Poszukiwany zapła
cił więc około dwóch tysięcy

złotych i wyszedł, by cieszyć
się wolnością.
Także w czwartek w ręce
strażników granicznych wpadł
36-latek niepłacący alimentów
i w związku z tym poszuki
wany przez Prokuraturę Rejo
nową w Elblągu. Alimenciarz
z województwa warmińsko-mazurskiego jakby nigdy nic
wysiadł
z
samolotu
z Edynburga, nie biorąc
pod uwagę, że jego dane znaj
dują się w specjalnej bazie.
- Mężczyzna był poszuki
wany celem ustalenia miejsca
pobytu oraz zatrzymania
i przymusowego doprowadze
nia do Komendy Miejskiej Po
licji wElblągu -tłumaczy Tade
usz Gruchalla. Na razie36-latek
trafił do policyjnego aresztu
w Gdańsku, ©d)

MATERIAŁ INFORMACYJNY ORANGE

SYMFONICZNIE
w wykonaniu:
orkiestry Alla Vienne
i chóru Vivid Singers

14 września, godz.19:00
Hala Gryfia, Słupsk
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Bilety do nabycia:
w redakcji „Głosu Pomorza", ul. H. Pobożnego 19
tel. 59 848 81 03
sieć sklepów Media Markt
www.kupbilecik.pl | www.ebilet.pl

Patron Medialny

Radio Gdańsk

Przed nami nowy rok szkolny
i długie, jesienne wieczory, któ
re wielu z nas chętnie spędzi
przed ekranem komputera lub
telewizora. Bez względu na to,
czy chcemy oglądać najnowsze
filmy, seriale czy grać online,
warto zainwestować w porząd
ne łącze internetowe. Oglądanie
będzie przyjemniejsze i wygod
niejsze, gdy skorzystamy z no
wego dekodera z Mutinagrywką.
Jeśli wolimy oglądać ulubione
programy na mniejszym ekranie
- smartfonie czy laptopie, warto
skorzystać z możliwości zakupu
takiego urządzenia na nieopro
centowane raty, w bardzo dobrej
cenie. Przełom lata i jesieni też
może być piękny.
Telewizja z Multinagrywarką
Czasami trudno zdecydować się,
co w danej chwili oglądać, szcze
gólnie, jeśli chętnych jest więcej
i mają różny gust. Dla tych, którzy
chcą skorzystać z Orange TV, naj

lepszym rozwiązaniem może być
Dekoder 4K Premium (ICU100)
lub Dekoder 4K (IWU200) z usługą
Multinagrywarki, która nie dość,
że pozwala oglądać trwający już
program od początku czy odtwa
rzać programy wyemitowane do
siedmiu dni wcześniej, to także
ma możliwość nagrywania kilku
programów jednocześnie. Razem
z dekoderem otrzymamy nieogra
niczoną przestrzeń do nagrywania
w chmurze. Zapisane w ten sposób
filmy i programy możemy odtwa
rzać przez 30 dni.

Dużo sprzętu w korzystnych
cenach i nieoprocentowanych
ratach
Nowy smartfon, laptop, smartwatch, czy elektryczny rower Kawasaki - to wszystko można kupić teraz
w Orange w ratach o proc. (RSSO
0%), często taniej, niż w wiodą
cych sklepach z elektroniką. Zu
pełną nowością jest możliwość
zakupu tych urządzeń w korzyst

nych cenach na nieoprocentowane
raty przez przedsiębiorców. Co cie
kawe, oferta urządzeń jest dostęp
na także dla tych, którzy nie mają
żadnych usług abonamentowych
w Orange. Dla osób i firm, które
są klientami Orange, ceny smartfonów i innych sprzętów w ofercie
z usługami są jeszcze niższe.

Internet bez zobowiązań
Do kompletu przyda się jeszcze
niezawodny internet. Ten najszyb
szy, światłowodowy, o prędkości
nawet do 1Gb/s, możemy teraz ku
pić bez lojalki, na dowolny okres.
W takiej samej formule możemy
wybrać też cały pakiet usług, czyli
Orange Love Mini (składający się
z internetu domowego i telefonu
komórkowego) lub Love Standard
powiększony o telefon domowy
i telewizję. Możemy też wybrać
sam internet domowy lub internet
w pakiecie z telefonem domowym
i telewizją. Tę ofertę znajdziemy
w sprzedaży online.
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13 min więcej
Uczniowie dopisali dalszy ciąg Prawie
na leczenie
do dramatów Szekspira
na Pomorzu
Zbigniew Marecki

zbjgnłew.marecki@gp24. pl
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Dodatkowo prawie 13min zł
na leczenie paqentów prze
znaczy Pomorski Oddział Wo
jewódzki NFZ na przełomie
sierpnia i września 2019 roku.
Kolejny zastrzyk finansowy
jest efektem zmiany planu fi
nansowego dokonanej przez
prezesa NFZ.

Stupsk
Aż cztery uczennice II Liceum
Ogólnokształcącego im. Ada
ma Mickiewicza w Słupsku
znalazły się wśród 10 zwycięz
ców projektu „Lira Szekspira
2-czyli ciąg dalszy".

Uczniowie z czterech pomor
skich szkół średnich otrzymali
pakiet warsztatów pisarskich,
interpretacyjnych, z łączenia
gatunków literackich i tłuma
czeń Szekspira na język polski.
Następnie, przez wakacje, do
pisywali sztukom Szekspira
dalszy ciąg.
Od l do 17 sierpnia trwały
prace jury (w składzie: prof.
Ewa Nawrocka, słupski pisarz
Daniel Odija, Michał Pruszak)
nad oceną nadesłanych przez
młodzież tekstów.
Żaden z jurorów nie miał
wglądu w dane osobowe ani
miejscowość pochodzenia au
torów. Jurorzy nie otrzymali
żadnych wskazówek dotyczą
cych traktowania poszczegól
nych prac. Wszystkie oceny zo
stały przyznane anonimowo
i bez kontaktu z pozostałymi
członkami jury.18 sierpnia jury
spotkało się na końcowe obra
dy w GdańskimTeatrze Szeks
pirowskim.
Dyskusje i oceny były nie
mal jednogłośne. Omawiano
prace pod względem wszyst
kich kategorii ocen. Brano
pod uwagę w szczególności po
mysłowość i poziom językowy
licealistów.
Ostatecznie wybrano 10
zwycięskich prac. Wśród nich
trzem autorkom przyznano
dodatkowe wyróżnienia zanaj
wyższe noty i wybijający się
poziom. Wśród10 zwycięzców

Pamiątkowe zdjęcie członków konkursowego jury. Pierwszy z prawej Daniel Odija

W ocenie jury kilka prac
wykazało się dużą
pomysłowością,ale kh
poziom językowy
oceniono jako niższy
niż przed rokiem
znalazły się aż cztery uczen
nice IILiceum Ogólnokształcą
cego imienia AdamaMickiewi
cza w Słupsku. Helena Drzazgowska za pracę„Sąd nie-Ostateczny", napodkawie „Makbe
ta", otrzymała szczególne wy
różnienie za ciekawy pomysł
z wprowadzeniem sądu osta
tecznego, za wnikliwą analizę
relacji Makbeta i Lady Makbet.
W uzasadnieniu jury czytamy,
że„praca jest dobrze napisana,
z wyraźnym morałem dotyczą
cym wartości etycznych".

Lena Jeżewska otrzymała na
grodę za pracę pt. „Otello"
-„za zgrabne połączenie prozy
z formułą wierszowaną; nie
konwencjonalne przedstawie
nie postaci szekspirowskich
(poszerzenie psychologicznego
rysu bohaterów oryginału)".
Gabrielę Stark nagro
dzono za pracę na podstawie
„Makbeta" (bez tytułu tekstu
autorskiego) „za poruszające
stadium problemu zaburzonej
komunikacji oraz zwrócenie
uwagi na nieusuwalną obec
ność elementarnegozła, towa
rzyszącego kategorii władzy".
Natalia Wąsowicz zdobyła
nagrodę za pracę na podstawie
„Makbeta" (bez tytułutekstu au
torskiego) „za ciekawą przypo
wieść o wiecznymi wszechobec
nym wpływie zła na człowieka
oraz za sprawność językową".
W ogólnej ocenie jury kilka
prac wykazało się dużą pomy

słowością. Poziom językowy
prac oceniono jednak jako
nieco niższy niż wpoprzedniej
edycji projektu.
Według jury w przedsta
wionych im pracach niezwykle
wysoka była liczba błędów za
równo interpunkcyjnych, fleksyjnych, jak i składniowych.
Błędy ortograficzne były nato
miast rzadkością. Jury zwróciło
też uwagę na fakt, że zdecydo
wana większość prac dotyczyła
lektury szkolnej - tragedii
„Makbet". Ze strony jurorów
pojawiła się sugestia, że być
może wynika to z mniejszego
wysiłku, jaki kosztowało sięg
nięcie po tekst już znany ze
szkoły, literatury i kultury
(w tym filmowej). Organizato
rzy konkursu zapowiadają, że
wkrótce przyjadą do szkół z za
wodowymi aktorami, którzy
na wieczorkach literackich od
czytają nagrodzone prace.

Stupsk

Poseł Konwiński
awansował na liście
wyborczej

Z 3.a nie z5. miejsca na liście wy
startuje słupskiposeł PO podczas
październikowych wyborów.- Nie
zabiegałem oto - zapewnia.
W środę podczas specjalnej kon
ferencjiprasowej wSłupsku w to
warzystwie senatoraKazimierza
Kleiny poinformowało tymdzien
nikarzy. Poza tympowiedział, że
na10. miejscuna tejsamej liście
znajdzie sięDanuta Wawrowska,
reprezentująca Słupsk radna woje
wódzka idziałaczka kobieca. Z ko
lei senatorKazimierz Kleina będzie
się ubiegał o kolejną kadencję
z tego samegookręgu senator
skiego co dotychczas,(MAJO

Dodatkowe pieniądze zostaną
w całości przeznaczone na po
prawę dostępności do niektó
rych świadczeń zdrowotnych.
- Z puli wynoszącej prawie 13
min złotych pomorski NFZ
przeznaczy 7 min na leczenie
szpitalne. Pieniądze te trafią
do pomorskich lecznic przede
wszystkim na zabiegiusuwania
zaćmy oraz badania diagno
styki obrazowej z wykorzysta
niem tomografii komputerowej
oraz rezonansu magnetycz
nego, co powinno zmniejszyć
czas oczekiwania przez pacjen
tów na te zabiegi - mówi Ma
riusz Szymański,rzecznik pra
sowy NFZ w Gdańsku. - Blisko
6 min zł PomorskiOddział Wo

jewódzki NFZ przeznaczy
na dofinansowanie ambulato
ryjnej opieki specjalistycznej dodaje.
Pomorskie poradnie otrzy
mają więcej pieniędzy na ga
stroskopię i kolonoskopię,
które są ważnymi elementami
na etapie wczesnego wykrywa
nia chorób nowotworowych.
Będzie tozarazem kontynuacja
podjętych już w listopadzie
ubiegłego rokusamodzielnych
działań pomorskiego oddziału
NFZ zwiększających nakładyfi
nansowe na te świadczenia.
Dodatkowe pieniądze zostaną
też spożytkowane na dofinan
sowanie wizyt u lekarzyspecja
listów, zwłaszcza w przypadku
pacjentów zgłaszających się
na wizytę poraz pierwszy.
Warto też dodać, że chorzy
na pęcherzowe oddzielaniesię
naskórka (EB) mają w woje
wództwie pomorskim zapew
nioną kompleksową opiekę
oraz dostępdo specjalnychma
teriałów opatrunkowych. Po
morski NFZpodpisał w tej spra
wie umowę z Uniwersyteckim
Centrum Klinicznym w Gdań
sku.

©®

lipcowe nowości
rejestracyjne CEPIK-u
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki(S)gp24.pl

Vołkswageny. Mercusy
i Solarisy-to najpopularniej
sze, a nawet jedyne w swojej
kategorii, marki samochodów,
autobusów i trolejbusów, któ
re w lipcu zarejestrowano
w Centralnej Ewidencji Pojaz
dów i Kierowców (CEPiK).

Prawie 75 proc. zarejestrowa
nych w lipcu tego roku pojaz
dów tosamochody osobowe,8
proc. stanowią ciężarówki, da
lej (5 proc.) mamy motocykle,
lekkie przyczepy i ciągniki sa
mochodowe. Najpopularniej
szą marką rejestrowaną wlipcu
był Volkswagen - prawie 90tys.
pojazdów, zanimOpel -ponad
73 tys. i Ford - prawie 60 tys.
Za podium znalazłysię Renault
- nieco ponad 54 tys.iToyota 52,6 tys. Miłośników komuni
kacji zpewnością ucieszy infor
macja, że w lipcu zarejestro
wano nieco ponad 2700 auto
busów i 24 trolejbusy. Ponad
tysiąc autobusów to pojazdy
wyprodukowane w 2019 roku,
279 zjechało z fabrycznych linii
jednak już rok wcześniej.
W lipcu, wśród pojazdów
tegorocznej produkcji,najczęś-

ciej rejestrowano markę
Mercus - 207 razy. Nic w tym
dziwnego - według danych
z CEPiK to jedne z najczęściej
rejestrowanych autobusów
w klasiemini. Na drugim miej
scu znalazły się produkowane
w Bolechowie pod Poznaniem
Solarisy -dokładnie173 sztuki.
Na podium znalazły się rów
nież autobusy Mercedes-Benz
(152).
Do CEPiK wlipcu zgłoszono
też 24 trolejbusy. Połowa pow
stała w 2019 roku, druga część
w 2018- wszystkie to Solarisy.
Najstarszy autobus zarejestro
wany w lipcu powstał w 1988
roku, a do Polski trafił z Nie
miec. Skoro mowa otym, skąd
sprowadzamy autobusy, to
warto sprawdzić, jak wygląda
to wodniesieniu dowszystkich
pojazdów. Niespodzianki nie
ma - oczywiście najwięcej, bo
ponad 330 tysięcy lipcowych
zgłoszeń to pojazdy zNiemiec.
Na drugim miejscu w rankingu
krajów, z których ściągamy
auta, znalazła się Francja - po
nad 68 tys., a później Belgia ponad 40 tys.,Holandia - nie
mal 30 tys.i Włochy - prawie 25
tys. U naszych zachodnich są
siadów kupowaliśmy głównie
auta napędzanebenzyną - pra
wie190 tys.sztuk.

Kraj

Glos Dziennik Pomorza
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Afera w resorcie sprawiedliwości.
Ziobro zwolnił sędziego-hejtera
- Nie zaakceptujemy tego,
że wyrzucenie jednego urzęd
nika sprawę zamyka. Sprawa
dotyczy bezpośrednio mini
stra Ziobry.Sprawa dotyczy ca
łej polityki, która jest wprokuraturze, Ministerstwie Spra
wiedliwości
prowadzona
od 2015 roku. Dlatego mó
wimy bardzo wyraźnie, że to
jest kwestia odejścia ministra
sprawiedliwości Zbigniewa
Ziobry - przekonywał w środę
przewodniczący Platformy
Obywatelskiej
Grzegorz
Schetyna, który zapowiedział
złożenie wotum nieufności
wobec Ziobry.
PO złoży także projekt
ustawy, który ma zagwaranto-

Jakub Oworuszko
jakub.oworuszko@polskapress.pl

Warszawa
Były już wiceminister spra
wiedliwości Łukasz Piebiak nie
był jedynymwspółpracowni
kiem „Emilii" w ministerstwie.
Internetowa hejterka współ
pracowała takżezirmymi
urzędnikami resortu.Jednym
znich był sędzia Jakub Iwaniec.
zaufany człowiek byłego już
wiceministra Piebiaka - ustalił
Onet W środę Iwaniec został
zwolniony z pracy w resorcie.

W poniedziałek Onet.pl ujaw
nił, że sędzia i wiceminister
sprawiedliwości
Łukasz
Piebiak stoi za hejtem na sę
dziów, którzy sprzeciwiali się
zmianom w wymiarze spra
wiedliwości
forsowanym
przez Prawoi Sprawiedliwość.
Koordynował on akcją, która
miała skompromitować szefa
Iustitii KrystianaMarkiewicza.
Gdy sprawa wyszła na jaw,
reakcja premiera była natych
miastowa, we wtorek Piebiak
nie był już wiceszefem resortu
sprawiedliwości, podał się
do dymisji.
„Wnoszę do sądu pozew
przeciwko redakcji Onet, która
rozpowszechnia pomówienia
na mój temat oparte na rela
cjach niewiarygodnej osoby" napisał w oświadczeniu, za
znaczając przy tym, że to on
jest ofiarą hejtu „inspirowa
nego przez przeciwników
zmian w sądownictwie".„Nie
przypadkowo kłamstwa poja
wiają
się bezpośrednio
przed wyborami parlamentar
nymi. Mają uderzyć nie we

Dotychczas minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie wypowiedział się publicznie
na temat afery. Pracę w resorcie stracili dotychczas wiceminister Piebiak i sędzia Jakub Iwaniec

mnie, ale w reformy. Są narzę
dziem walki politycznej" - oce
nił Piebiak.
Według szefa rządu, dymi
sja miała zakończyć całą
sprawę. Tak się jednak nie
stało. Onet opublikował ko
lejne informacje, tym razem
obciążające JakubaIwańca, sę
dziego warszawskiego Sądu
Rejonowego, który trzy lata
temu zaczął pracę w resorcie.
To Jakub Iwaniec miał do
starczać „Emilii" dokumenty
niekorzystne dla sędziów
sprzeciwiających się zmianom
w sądach,które potem kobieta
ujawniała
w
mediach
społecznościowych i wysyłała
do mediów sprzyjających wła

dzy. Onet dotarł do kopii wia
domości wysyłanych 21
czerwca 2018 roku poprzez
komunikator WhatsApp.
Iwaniec zleca „Emilii"
„atak na Markiewicza", szefa
Iustitii, jednego z krytyków re
form przeprowadzanych w są
downictwie. „Markiewicz alimenciarz z Iustitii. Trzeba
mu ostro doje**ć" - zaleca
Iwaniec, przekazując przy tym
„Emilii" informacje z życia
Markiewicza - m.in. wiek
i imię jego dziecka czy numer
telefonu do rzekomej ko
chanki Markiewicza, żony in
nego sędziego. Dane te miały
zostać
ujawnione
winternecie.

W środę Jakub Iwaniec zo
stał zwolniony. - Minister
sprawiedliwości Zbigniew
Ziobro podjął decyzję o skró
ceniu delegacji sędziego Ja
kuba Iwańca do Ministerstwa
Sprawiedliwości - poinformo
wał rzecznik rządu Piotr
Muller.
Ponadto rzecznik Minister
stwa Sprawiedliwości Jan
Kanthak przekazał, że Ziobro
„zwrócił się do rzecznika dy
scyplinarnego o natychmia
stowe wszczęcie postępowa
nia w tej sprawie".
Sprawa wywołuje ogromne
emocje. Opozycja domaga się
dymisji ministra sprawiedli
wości Zbigniewa Ziobry.

Nie może być tak. że
minister sprawiedBwośd
partyjny pofityk
reaHztye partyjną
politykę, używając
prokuratury
wać rozdział prokuratury
od Ministerstwa Sprawiedli
wości. - Nie może być tak, że
minister sprawiedliwości,par
tyjny polityk realizuje partyjną
politykę, używając prokura
tury. Dzisiaj doszło do absur
dalnej sytuacji, że to właśnie
minister Ziobro, prokurator ge
neralny będzie sędzią we włas
nej sprawie, będzie nadzoro
wał postępowanie, które jego
będzie dotyczyć. To są stan
dardy, które się nie mieszczą
w cywilizacji zachodniej Eu
ropy - podsumowałSchetyna.
Dotychczas
Zbigniew
Ziobro nie wypowiedział się
publicznie na temat afery.
©0

„Iustitia" domaga się sprawdzenia laptopów
i telefonów sędziów Piebiaka i Iwańca
Uórsanwi

Kacper Rogacin
Twitter:@krogacin

Stowarzyszenie Sędziów Pol
skich „Iustitia" wydało oświad
czenie w związku z aferą w Mi
nisterstwie Sprawiedliwości.
W piśmie domaga się m.in. za
bezpieczenia laptopów itele
fonów Piebiaka iIwańca.

„W imieniu polskich sędziów
zwracamy siędo prokuratury, in
nych organówścigania orazwła

dzy ustawodawczeji wykonaw
czej z żądaniem wyjaśnienia tej
sytuacji. W szczególności ocze
kujemy niezwłocznego zabez
pieczenia sprzętu komputerowegoitelefonówkomórkowych
osób wymienionych w publika
cji, tj.Łukasza Piebiakai Jakuba
Iwańca" -napisano.
Według „Iustitii", przedsta
wiciele sądownictwa, a wszcze
gólności Stowarzyszenia są
od ponad dwóch lat „obiektem
ataków propagandowych ukie
runkowanych na zdyskredyto

wanie sędziów, jakogrupy zawo
dowej". Początkiem akcji miała
byćtzw. kampaniabfllboardowa,
aleprzejawem atakówmiałybyć
też wypowiedzipremiera czyak
tywność anonimowych kont
naTwitterze.
„Nęka sięsędziów wszczyna
nymi bez powodu postępowa
niami dyscyplinarnymi, mino
wanymi centralnie przezrzecz
nika dyscyplinarnego i jego za
stępców, powołanych przez mi
nistra sprawiedliwości. Nagłaś
nianie tych postępowaństanowi

kolejnąmetodę dyskredytacji sę
dziów w oczach opiniipublicz
nej" - czytamy w uchwale za
rządu SSP „Iustitia".
„Iustitia" zwraca też uwagę,
że KrajowaRada Sądownictwa,
która powinna zabrać głos
w sprawiezagrożenia dlanieza
leżności sądów i niezawisłości
sędziowskiej, nie robi tego. Sto
warzyszenie żądateż powołania
przez Sejm komisji śledczej
w celu ustalenia osób odpowie
dzialnych za wyciek poufnych
informacji dotyczącychsędziów

Krystian Markiewicz, prezes
„Iustitii", był obiektem
ataków hejterki Emilii

z Ministerstwa Sprawiedliwości,
„gdyż prokuratura jest bezpo
średnio podporządkowana mi
nistrowi sprawiedliwości,który
może nie być zainteresowany
wyjaśnieniem tejsprawy".

EMILIA: PRZEPRASZAM,
ŻAŁUJĘ TEGO
„Przepraszam tych, których
hejtowałam. Żałuję tego.
Chciałabym umieć cofnąć
czas" - napisała
w oświadczeniu
opublikowanym w „Gazecie
Wyborczej" Emilia, która we
współpracy z pracownikami
resortu sprawiedliwości brała
udział w akcji
dyskredytowania sędziów.
„Polska, Polacy, muszą
poznać prawdę o tym, jak
działa machina propagandy
i niszczenia ludzi w Polsce" napisała.
„Nie robiłam tego ani dla
siebie, ani dla pieniędzy, ani
tym bardziej, jak to gdzieś
wyczytałam, dla jakiegoś
miejsca na liście wyborczej.
To nie jest jakiś spisek. Ani
nikt mnie nie kupił" tłumaczy kobieta, która
pragnienie pozostać
anonimowa.
„Tak, ten cały hejt robiłam dla
Polski. Ponieważ wierzyłam,
że walczę ze złymi ludźmi.
Przyjmowałam za prawdę, że
Polsce szkodzi kasta, czyli
konkretni sędziowie, którzy
sprzeciwiają się robieniom
porządków w wymiarze
sprawiedliwości. Jak to, takie
indywidua miały być polskimi
sędziami? Miały wydawać
wyroki w imieniu Polski
z polskim godłem
na pierwszej stronie? Mieli
dalej krzywdzić ludzi? Byłam
naiwna, wierzyłam, że proszą
mnie o pomoc ci lepsi, ci.
którym Polska, a nie własna
kariera i kieszeń leżą na sercu.
Patrioci, prawdziwi Polacy".

Dodatkowo w uchwale
„Iustitia" żąda:ustalenia,kto pro
wadzi na Twitterze profil
@kastawatch, odpowiedzialny
za zmasowaną akcję hejterską
wobec sędziów krytycznych wo
bec tzw.reformy wymiaru spra
wiecffiwości; ponownego rozdzie
lenia funkcjiministra sprawiedli
wości od stanowiskaprokuratora
generalnego; powołaniaKrajowe>
Rady Sądownictwa w sposób
zgodnyzKonstytuęjąRP.
„Zapewniamy, że udzielimy
wszelkiej niezbędnejpomocy sę
dziom, którzy zostań dotknięci
hejtem" - napisano. „Iustitia"
złoży zawiadomienie doproku
ratury omożliwości popełnienia
przestępstwa w Ministerstwie
Sprawiedliwości.©®
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Obrońca skazanego w aferze
taśmowej boi się o życie Marka E

Ltmdyn

<azimierz Sikorski
azimierz.sikorski@polskapress.pl

Informacja portalu Onet o na
gonce na polskich sędziów
krytykujących reformę syste
mu sądowniczego,a inspiro
wana przez Łukasza Piebiaka,
podsekretarza stanu w resor
cie sprawiedliwości, wywołała
szeroki odzew w zagranicz
nych mediach.

Wpływowy dziennik„Financial
limes" pisze wprost, że to
ostatni zwrot akcji w bitwie
0 sądy, która doprowadziła
do konfliktu na linii Warszawa-Bruksela. Gazeta dodaje, że
gdyby nieogólne przyzwolenie,
żaden wiceminister nie pozwo:
liłby sobiena podobny krok.
„Financial Times" przypo
mina, żereforma sądownictwa
w wydaniu PiS jest jedną z naj
bardziej dyskusyjnych, jakie
rządząca partia wprowadziła
w czasie swoich czteroletnich
rządów. Gazeta dodaje, że o ile
sprawujący w Polsce władzę
uznają reformę za konieczną,
bo od czasów komunistycz
nych system sądowniczy nie
był zmieniany, to jednak zda
niem polskiej opozycji i Komi
sji Europejskiej wprowadzane
zmiany niszczą jeden z funda
mentów wymiaru sprawiedli
wości: niezależność sędziów.
Z kolei według Politico,
obecny skandal może być dla
rządzących dużymproblemem,
DO rozpoczęła się już kampania
do wyborów parlamentarnych.
W podobnym tonie utrzy
mana jest opinia agencji
Associated Press: sprawa
Piebiaka to kolejna kłopotliwa
sprawa dla prawicowego rządu
w Polsce.
Bloomberg w kontekście
tego skandalu zwraca uwagę,
że PiS czekają unijne postępo
wania wobec prób zapanowa
nia przez polityków nad wy
miarem sprawiedliwości.
Agencja Reutersapisze oko
lejnym już zserii skandali,które
w ostatnim czasie uderzają
w rządzących Polską. Agencja
cytuje słowa posła Platformy
Obywatelskiej Pawła Olszew
skiego, który jest zdania,że szef
resortu sprawiedliwości Zbig
niew Ziobro wiedziało tychha
niebnych próbach podważenia
wiarygodności wielu sędziów.
Reuters przywołuje też opi
nię dr Anny Materskiej-Sos
nowskiej z Uniwersytetu War
szawskiego, żeobecny skandal
(z wiceministrem Piebiakiem)
jest niebezpieczny dlapaństwa
1 dla porządku demokratycz
nego.
<D®

Katarzyna Stańko

Warmma
Marek F., biznesmen skazany
w aferze podsłuchowej, został
w trybie nadzwyczajnym
przeniesiony z Aresztu Śled
czego Warszawa-Białołęka twierdzi adwokat skazanego
mec.Marek Małecki. Mecenas
łączy kwestię przeniesienia
Marka F.z samookaleczeniem
Mariusza G.. który przebywał
w tej samej celi z nieżyjącym
bokserem Dawidem
Kosteckim ..Cyganem".

- Po ciężkim „samookalecze
niu" współwięźnia nieżyjącego
boksera Dawida Kosteckiego
Marek F. został przeniesiony
z Zakładu Karnego naBiałołęce
- mówi mec. Marek Małecki,
adwokat skazanego za nagry
wanie polityków.
- Kiedy chciałem go odwie
dzić w niedzielę jako obrońca,
nikt nie chciał udzielić mi in
formacji, gdzie przebywa mój
klient, co się wydarzyło i jakie
są przyczyny przeniesienia informuje nas adwokat skaza
nego MarkaF. Własnymi kana
łami udało mi się ustalić, że
Marek F. przebywa w zakła
dzie na Służewcu. Ustalam
jako obrońca, jakie były fak
tyczne przyczyny jego prze
niesienia i czy jego życiu

Obrońca Marka F. tryb przeniesienia skazanego łączy
z samookaleczeniem więźnia Mariusza G.

i zdrowiu wciąż nie zagraża
niebezpieczeństwo - dodaje
mecenas.
Rzecznik prasowy dyrek
tora generalnego Służby Wię
ziennej, ppłkElżbieta Krakow
ska, potwierdziła fakt przenie
sienia MarkaF., ale poinformo
wała, że„okoliczności przenie
sienia były inne".
W oficjalnym komunikacie,
który otrzymaliśmy w środę
rano, czytamy: „Marek F.
po zakończonych badaniach
psychologiczno-penitencjarnych w ośrodku diagnostycz
nym w Areszcie Śledczym
w Warszawie-Białołęce, wrócił
do Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu, w którym
przebywał wcześniej. To stan
dardowa procedura. Marek F.
ma prawo, jak każdy skazany,
do widzeń i telefonów, i korzy

sta z nich. W areszcie na Słu
żewcu korzystał z telefonu,
miał też widzenie z adwoka
tem w godzinach porannych
20 sierpnia".
Mecenas MarkaF. tryb prze
niesienia łączy z samookalecze
niem więźnia Mariusza G. Przeniesienie Marka F. odby
wało się w niedzielę w trybie
pilnym, który wiąże się z du
żymi kosztami i specjalnymi
środkami bezpieczeństwa,było
to robione w pośpiechu i w ta
jemnicy - mówi nam adwokat
Marka F., dodając, ze badania
psychologiczne Markowi F. wy
konano już wcześniej.
O samookaleczeniu Mariu
sza G., który w chwili śmierci
Dawida Kosteckiegoprzebywał
z nim w celi w Areszcie Śled
czym w Warszawie-Białołęce,
we wtorek poinformowała

rzeczniczka prasowa ppłk El
żbieta Krakowska. Dosamookaleczenia doszło w ostat
nią sobotę. Wedługinformacji,
jakie przekazała rzeczniczka,
Mariusz G. celowo skaleczył się
w przedramię. Chwilę po tym
incydencie udzielono mu po
mocy medycznej. Ppłk Kra
kowska podkreśla, że nie była
to próba samobójcza. Jednak
jak ustalił portal tvn24,o samo
okaleczeniu MariuszaG. nie zo
stali poinformowani prokura
torzy z ProkuraturyOkręgowej
Warszawa-Praga, badający
śmierć boksera.
Mariusz G.przebywał w jed
nej celi z Dawidem Kosteckim
w dniu, w którymKostecki po
pełnił samobójstwo.Do samoo
kaleczenia Mariusza G. miało
dojść po jego rozmowie z part
nerką. Kobieta miała mu m.in.
powiedzieć, że przez to, co
dzieje się wokół sprawy Da
wida Kosteckiego, „nigdy nie
wyjdzie z więzienia". Mariusz
G. w rozmowie z psychologiem
miał także powiedzieć, że jest
załamany tym, co się dzieje
w związku ze śmiercią
Kosteckiego. Miałsię takżebać,
że zostanie posądzony o jego
zabójstwo. Mariusza G. objęto
wzmożoną opieką wychowaw
czą i psychologiczną.
Bokser Dawid Kostecki
zmarł 2 sierpnia nad ranem
w celi Aresztu Śledczego War
szawa-Białołęka. Miał się po
wiesić w łóżku na pętli z prześ
cieradła przykryty kocem.

Kazimierz Sikorski
kazimierz.sikorski@plskapress.pł

Prezydent Donald Trump
odwołał swoją wizytę w Danii.
Powiadomiłotym
na Twitterze. Informację po
twierdziło też biuro prasowe
Białego Domu.

Powód? Dania oświadczyła, że
nie ma zamiarusprzedawać USA
Grenlandii, o czym wspomniał
niedawno amerykański prezy
dent. A amerykańskiprezydent
chciał otym rozmawiać podczas
wizyty, którą miał odbyć na za
proszenie duńskiej królowej.
Informacja opomyśle kupna
Grenlandii wywołała najpierw
falę zdziwienia na świecie, po
tem pojawiły się mniej lub bar
dziej oficjalnewypowiedzi duń
skich polityków,którzy niekryli
swojego oburzenia pomysłem
Donalda Trumpa.

Dlatego amerykański prezy
dent przełożył na inny termin
zaplanowaną na początek
września wizytę w Danii. W cza
sie swej europejskiej podróży
Donald Trumpodwiedzi Polskę.
- Dania jest dla mnie bardzo
szczególnym krajem, zamiesz
kanym przez niesamowitych
ludzi, ale bazującna wypowie
dziach
premier
Mette
Frederiksen, iż nie byłaby ona
zainteresowana rozmowami
na temat zakupu Grenlandii
(przez USA), przełożę nasze
spotkanie
zaplanowane
na za dwatygodnie nainny ter
min" - napisał Trump
na Twitterze. Premier była
w stanie zaoszczędzić sporo
pieniędzy i wysiłków zarówno
USA, jak i Danii, będąc tak bez
pośrednią. Dziękuję jej za to
(...)" - dodał Trump.
Donald Trump nie kryje, że
polityka w jego wydaniu ma
odcień biznesowy. I tak też

traktował pomysł kupna naj
większej wyspy na świecie.
Wyjaśniał, że pozostająca
pod zarządem Danii Grenlandia
wymaga od Kopenhagi setek
milionów dolarów wsparcia dla
kilkudziesięciu tysięcy miesz
kańców, którzy zamieszkują
ten niegościnny, ze względu
na klimat i ukształtowanie te
renu, region świata. Zakup
zdjąłby, zdaniem Trumpa, fi
nansowy balast zDuńczyków.
Stany Zjednoczone dokony
wały już podobnych zakupów
w przeszłości. W roku 1917

Donald Trump nie kryje, że
pofityka w jego wydaniu
ma odcień biznesowy.I tak
też traktował pomysł
kupna n^większej wyspy

NmvJork

Miliarder pedofil
przed śmiercią podpisał
testament

Na dwa dni przedpopełnieniem
samobójstwa w nowojorskim za
kładzie karnymJeffrey Epstein
spisałtestament. W dokumencie
przekazał swojeprywatne wyspy,
domy w Paryżu, NowymJorku
i Nowym Meksykuoraz inne
części majątkuo wartości półmi
liarda dolarów prywatnemufun
duszowi z siedzibą na amerykań
skich Wyspach Dziewiczych.66-letni Epsteinskazany był za pe
dofilięiczekał za kratami napro
ces w sprawiehandlu kobietami,
które wykorzystywanebyły sek
sualnie. Testament podpisał
w obecności dwóchświadków
w ManhattanCorrectional Center
8 sierpnia.Jego akt zgonuznaj
duje się wdokumentach złożo
nych w sądziena wyspie Saint
Thomas. Wykonawcy testamentu
twierdzą, żemajątek tragicznie
zmarłego miliardera wartjest pra
wie 600milionów dolarów.
(AIP)
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Bo nie chcą sprzedać Grenlandii
Waszyngton

ZE ŚWIATA

za 25milionów dolarów kupiły
Indie Zachodnie,zmieniając ich
nazwę później na WyspyDziewi
cze. Wrokul867 Ameryka kupiła
odrosyjskiego cara Alaskę.Zaten
kawał ziemi o ogromnym zna
czeniu strategicznymzapłacono
7,2 miliona dolarów. Z kolei
w1803 rokuStany Zjednoczone
kupiły od Francji Luizjanę. Wy
dano na to15 milionówdolarów.
Trump nie jest pierwszym
prezydentem amerykańskim,
który chciał kupić Grenlandię.
PrezydentHarry Trumanpo dru
giej wojnie światowej zapropo
nował DaniilOO milionówdola
rów zasprzedaż wyspy.Transak
cja została odrzucona. Z mocy
porozumienia z Danią z roku
1951 Amerykanie zyskali prawo
budowybazy wojskowejna naj
większej wyspieświata.Powsta
ła ona w Thule i miała umożli
wiać amerykańskiemu lotnic
twu operowanie w pobliżu gra
nic Związku Radzieckiego.©®
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Pożary lasów
deszczowych
w Amazonii

Rekordową liczbę pożarów la
sów deszczowych w Amazonii
odnotowano w tym roku w bra
zylijskiej części Amazonii - podał
Narodowy Instytut Badań Kos
micznych w Brazylii. Dymy
z płonących lasów przemiesz
czają się na tysiące kilometrów,
nawet do Sao Paulo.Są wi
doczne z kosmosu. To ekolo
giczna katastrofa. W tym roku
liczba pożarów w Amazonii
wzrosła o 84 procent w porów
naniu z takim samymokresem
roku ubiegłego. W ubiegłym
roku między styczniemi sierp
niem odnotowano tam40 tys.
pożarów, w tymjuż ponad 72
tys. Winną za ten stan rzeczy ma
być m.in. deforestacja,czyli wy
cinanie obszarów leśnych tego
największego lasu deszczowego
na świecie. Dodatkowo w tym
roku jest wyjątkowo sucho,co
tym bardziej sprzyja powstawa
niu pożarów.

(AIP)
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W Stupsku przybędzie terenów
zielonych w kilku dzielnicach
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl
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Słupsk
O 6 ha czynnej powierzchni
biologiczej mają się powięk
szyć tereny zielone wmieście
po zakończeniu prac w ośmiu
miejscach objętych projektem
..Kliny zieleni".

Projekt ten będzie w sumie
kosztował13 milionów złotych,
przy czymprawie 5 milionów zł
stanowi dofinansowanieunijne.
O tym wszystkim w mi
niony poniedziałek mówiła
Krystyna
Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska,
prezentując wszystkie swoje
plany na wysokości nowej
przystani kajakowej w Parku
Kultury i Wypoczynku. To je
den z niedawno zagospodaro
wanych terenów, który ma być
kolejnym przykładem otwiera
nia się miasta na rzekę.
Projekt „Słupskie kliny zie
leni - urządzanie terenów zie
leni na obszarze miasta Słup
ska" obejmie działania prowa
dzące do stworzenia 4 klinów
zieleni
ciągnących
się
od obrzeży miasta do jego cen
trum. Przedsięwzięcie składa
się z ośmiu połączonych ze
sobą zadań, a teren objęty in

Nowy skwer przy skrzyżowaniu ulic Krasińskiego. Niedziałkowskiego i Solskiego ożywił to miejsce, choć część kierowców
narzeka na kolejne utrudnienia w ruchu pojazdów i w parkowaniu samochodów

westycją obejmuje łącznie ok.
15,20 ha w różnych częściach
Słupska. Część działań realizo
wana jest w obszarze rewitali
zacji lub na terenach przylega
jących.
W ubiegłym roku zrealizo
wano dwie z ośmiu planowa
nych w ramach projektu in

westycji. Zagospodarowano te
ren wokół Stawku Łabędziego
wSłupskuiprzebudowano ciąg
spacerowy do ul.Kaszubskiej.
Przebudowane zostały ścieżki
piesze, pojawiły się nowenasa
dzenia roślin. Zagospodaro
wano przestrzeń rekreacyjną
dla dzieci i dorosłych. Wymie

niono ławki,śmietniki ioświet
lenie. Drugą inwestycją jest
utworzenie skweru przy skrzy
żowaniu ulic Krasińskiego,
Niedziałkowskiego iSolskiego.
Ponadto zagospodarowano te
ren przy ul. Lutosławskiego. Za
danie polegałona odtworzeniu
historycznego układu zagospo

Trzecie dziecko z probówki
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Już troje dzieci-dwie dziew
czynki i chłopczyk- urodziło
się w tym roku dziękimeto
dzie in vitro. którejprocedury
finansowane są przez samo
rząd Słupska.

Dwoje dzieci urodziło się
w pierwszym półroczu tego
roku. Trzecieprzyszło naświat
w sierpniu.
Zgodnie z decyzją miej
skich radnych co roku ratusz
przeznacza środki na20 proce
dur in vitro. Samorząd finan
suje je wstu procentach.
W 2018 roku z programu
skorzystało 11 par. Program
rozpisany został do 2022 roku.
Pary, które chcą skorzystać
z dofinansowania, mogą zgła
szać się do klinik wybranych
w konkursie, z którymi samo
rząd ma podpisane umowy.

Wysokość wsparcia jednej procedury in vitro z budżetu
Słupska wynosi około 5 tys. zł

W sumie wybrano cztery placówki z całego Pomorza: Kiinikę Gameta przyul.św.Piotra w Gdyni, Klinikę Leczenia
Niepłodności
INVICTA
przy ul. Frąckowskiego

w Słupsku, Invimed Europejskie Centrum Macierzyństwa
Gdynia przy ul. 10 lutego
w Gdyni orazGAMETA Szpital
przy ul. Rudzka 34/36
w Rzgowie.

Wysokość wsparcia jednej
procedury wynosi około 5 tys.
zł.
Są jednak pewne warunki.
Pary muszą co najmniej
od roku mieszkać w Słupsku
i tu rozliczać się z podatku do
chodowego. Program przewi
duje dofinansowaniedo dwóch
procedur. Jegokoszt po stronie
miasta to100 tys. zł rocznie.
Tymczasem - jak poinfor
mowała w poniedziałek Kry
styna Danilecka-Wojewódzka,
prezydent Słupska - w tym
roku w słupskim szpitalu uro
dziło się już900 dzieci.
Wśród nich są dzieci nie
tylko słupszczan, ale i szeroko
pojętego regionu, bo słupska
porodówka cieszy się dobrą
opinią, więcciężarne decydują
się tu na poród, bo uważają, że
personel porodówki zapewni
bardzo dobrą opiekę w czasie
trwania porodu, jak i w okre
sie połogu.©®

darowania terenu przy fronto
wej części budynku nr 4i stwo
rzeniu skweru miejskiego.
Teraz trwają kolejne prace.
Już powstaje Park Zachodni
(zagospodarowanie terenu
przy ul. Marii Zaborowskiej).
Północna część parku będzie
miała charakter naturalnego
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ogrodu krajobrazowego.Część
południowa - tzw. serce parku,
będzie miała charakter rekrea
cyjny, dostosowanydo potrzeb
różnych grup użytkowników.
Jednocześnie powstaje Park
Wschodni (zagospodarowanie
terenu w rejonie ul. Hubalczyków i Aluchny Emelianow). Za
łożeniem tego projektu jest na
danie temu obszarowi funkcji
rekreacyjnej, umożliwiającej
uprawianie różnych form ak
tywności fizycznej. W tym celu
stworzone zostaną dwie, rów
nolegle biegnąceścieżki, jedna
asfaltowa, np. do jazdy na rol
kach, druga odpowiednia
do spacerów lubdo uprawiania
joggingu. Teren wzbogacony
zostanie nowymi nasadze
niami wielopiętrowej iwieloga
tunkowej zieleni,opartej na ga
tunkach rodzimych. Uwzględ
niono takżegatunki owocujące,
stanowiące pokarm dla zwie
rząt.
Kolejny realizowany projekt
to powiększenieParku Kultury,
Sportu i Rekreacji o teren
przy ul. Nad Śluzami. Obszar
ten stanowić będzie połączenie
między częścią rekreacyjną
parku a sąsiadującymi z nim
cennymi przyrodniczo tere
nami nadrzecznymi. Wprowa
dzona zostanie wielogatun
kowa roślinność,która podkre
śli walory terenów nadrzecz
nych. Pojawią się m.in. ele
menty małej architektury.

Sobota z Festiwalem
Nowego Folkloru
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

W sobotę w Kobylnicy odbę
dzie się impreza Miasto-Wieś
Festiwal Nowego Folkloru.
Rozpocznie się o godz.16
na terenach Gminnego Cen
trum Kultury iPromocji
w Kobylnicy.

Władze gminy po raz drugi za
praszają do udziału w imprezie,
której idea oparta jest na zde
rzeniu zesobą dwóch, z pozoru
skrajnych światów.
To wydarzenie ma na celu
skontrastowanie twórczościar
tystów i kultury obecnych
w małych obszarach wiejskich
i dużych aglomeracjach.
Muzycznymi gwiazdami te
gorocznego festiwalu będą: Or
kiestra GCKiP w Kobylnicy,
DagaDana, Panieneczki oraz
Holeviaters.

Sporą atrakcją będzie także
Miasteczko Starych Rzemiosł,
w którym będziemy mogli
spróbować swoich sił w tka
ctwie, garncarstwie czy malar
stwie. Wstęp wolny.
Dzień później, 25 sierpnia,
Kobylnica zaprasza natomiast
na GminneŚwięto Plonów.Ob
chody rozpocznie uroczysta
msza święta w kościele
w Kobylnicy. Później dożyn
kowy korowód przejdzie
naplac przyGCKiP, gdzie odby
wać się będą dalszewydarzenia
związane z dożynkowym świę
tem. Sporą atrakcją jak zwykle
stanowić będziepokaz konkur
sowych wieńców, z których
najlepszy będzie reprezentował
gminę na dożynkach powiato
wych. Muzyczną gwiazdą wie
czoru będzie Góralska Hora.
Partnerem tego podwójnego
wydarzenia jest FundacjaPZU.
Wydarzenie dostępnedla osób
niepełnosprawnych.
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Pieniądze dla rodziny (cz. 4)

Dla kogo dodatek mieszkaniowy?

Dodatek może pomóc nie tylko osobom zalegającym z czynszem. Jak się o niego starać?
Pieniądze dla rodziny

WARTO WIEDZIE

CZĘSTE PYTANIA

Jeśli nie radzimy sobie z opła
tami za mieszkanie, spraw
dźmy, czy nie możemy się sta
rać o dodatek mieszkaniowy
ienergetyczny.

Czy jeżeli przekroczymy
wysokość dochodu
uprawniającego do dodatku
mieszkaniowego, to już go
nie dostaniemy?

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

W przypadku przekroczenia
dochodu dodatek można
dostać, ale pomniejszony
o wysokość nadwyżki
dochodu.

Czy mamy prawo
do dodatku, jeśli nasze
mieszkanie jest większe?

Kto może się starać
0 dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest
formą pomocy przeznaczonądla
osób mających tytuł prawny
do lokalu i nieprzekraczających
określonych dochodów.
Może sięwięc należeć:# na
jemcom oraz podnajemcomlo
kali mieszkalnych * osobom
mieszkającym w lokalach,
do których przysługuje im spół
dzielcze prawodo lokalu miesz
kalnego # osobom mieszkają
cym w lokalach mieszkalnych
znajdujących się wbudynkach,
stanowiących ich własność
1 właścicielom samodzielnych
lokali mieszkalnych # innym
osobom mającymtytuł prawny
do zajmowanego lokalu miesz
kalnego i ponoszącym wydatki
związane z jego zajmowaniem
•zajmującym lokalmieszkalny
bez tytułu prawnego, oczekują
cym na przysługujący im lokal
zamienny albosocjalny.
Jakiego dochodu nie wolno
przekroczyć?

Dodatek ten przysługuje, jeżeli
średni miesięczny dochód
w przeliczeniu na członka go
spodarstwa domowego,w okre
sie trzech miesięcy poprzedza
jących datę złożenia wniosku,
nie przekracza175% kwoty naj
niższej emerytury w gospodar
stwie jednoosobowym, czyli
obecnie 1925 zł oraz 125% tej
kwoty, czyli1375 zł - w gospo
darstwie wieloosobowym.
Za dochód uważa się wszel
kie nasze przychodypo odlicze
niu kosztów ich uzyskania oraz
po odliczeniu składek na ubez
pieczenie emerytalnei rentowe
oraz na ubezpieczenie choro
bowe, chyba że zostały zali
czone do kosztów uzyskania
przychodu.
Dochód z prowadzenia go
spodarstwa rolnego ustala się

Powierzchnia zajmowanego
lokalu przez jedną osobę
powinna wynosić 35 mkw.,
dopuszczalne jest jednak jej
przekroczenie o 30 proc.
W takim przypadku
wysokość dodatku naliczona
będzie jednak
do powierzchni 35 m.

Kiedy wypłata dodatku może
zostać wstrzymana?

Żeby otrzymać dodatek energetyczny, należy mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego i złożyć odpowiedni wniosek

na podstawiepowierzchni grun
tów (wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych) i przecięt
nego dochodu z1hektara prze
liczeniowego ostatnio ogłasza
nego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.
Do dochodu nie wlicza się:
# świadczeń pomocy material
nej dlauczniów# dodatkówdla
sierot zupełnych # jednorazo
wych zapomógz tytułuurodze
nia się dziecka # dodatku z ty
tułu urodzenia dziecka # po
mocy w zakresie dożywiania
•zasiłków pielęgnacyjnych
* zasiłków okresowych z po
mocy społecznej # jednorazo
wych świadczeń pieniężnych
i świadczeńw naturze zpomocy
społecznej # dodatku mieszka
niowego# zryczałtowanego do
datku energetycznego#świad
czenia pieniężnego i pomocy

Dodatek mieszkaniowy
przyznawany Jest
na konkretny lokal,
więc w przypadku
wyprowadzenia się
prawo do niego wygasa

pieniężnej, o których mowa
w przepisach ustawy o działa
czach opozyqi antykomuni
stycznej oraz osobachrepresjo
nowanych zpowodów politycz
nych # jednorazowego dodatku
pieniężnego dla niektórych
emerytów, rencistów i osób po
bierających świadczenieprzede
merytalne, zasiłkówprzedeme
rytalnych, emerytury pomosto
wej albo nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego
# świadczenia wychowaw
czego; dodatku wychowaw
czego.
Od czego zależy kryterium
metrażowe?

Kryterium to uzależnione jest
od liczby osób mieszkających
w lokalu. Powierzchnia użyt
kowa kwalifikująca do otrzyma
nia dodatkumieszkaniowego to:
# dla l osoby -35 mkw.(maksy
malna powierzchnia uprawnia
jąca do dodatku - 45,5 mkw.)
# dla 2 osób -40 mkw.(maksy
malna to52 mkw.)%dla 3 osób 45 mkw. (maksymalna to 58,5
mkw.) # dla 4 osób - 55 mkw.
(maksymalna to71,5 mkw.)#dla
5 osób- 65mkw. (maksymalna
to 84,5mkw.) # dla 6 osób -70
mkw.(maksymalna to9lmkw.).

Gdy wlokalu mieszkawięcej
osób, dla każdej kolejnej osoby
zwiększa się normatywną po
wierzchnię tegolokalu o5 mkw.
Normatywną powierzchnię
lokalu powiększa się o15 mkw.,
jeżeli w lokalu mieszka osoba
niepełnosprawna poruszająca
się na wózku lub osoba niepeł
nosprawna, jeśli niepełnospraw
ność wymagamieszkania w oddzielnym pokoju.
Dodateknueszkaniowy przy
sługuje, gdy powierzchniaużyt
kowa lokalu mieszkalnego nie
przekracza normatywnej po
wierzchni o więcej niż 30%lub
50%, pod warunkiem że udział
pokoi i kuchni w powierzchni
użytkowej tegolokalu nie prze
kracza 60%.
Uwaga! Nie przyznaje siędo
datku mieszkaniowego, jeżeli
jego kwotabyłaby niższaniż 2%
kwoty najniższej emerytury,
która to kwota obecnie wynosi
22 zł. Dodatek wpłacany jest
na konto osoby zarządzającej
daną nieruchomością.
Dodatek energetyczny

0 zryczałtowany dodatek ener
getyczny możesię ubiegaćtylko
osoba pobierająca dodatek
mieszkaniowy. To forma po

mocy mająca częścioworekom
pensować koszty zakupuenergii
elektrycznej.
Żeby otrzymaćdodatekener
getyczny, należy:mieć ustalone
prawo dododatku mieszkanio
wego; złożyćwniosekododatek
energetyczny z załączoną
umową kompleksową lub
umową sprzedaży energii elek
trycznej, której stroną jestosoba
pobierająca dodatek mieszka
niowy; mieszkać w miejscudo
starczania energiielektrycznej.
Wysokość zryczałtowanego
dodatku energetycznego do 30
kwietnia 2020 r. wynosi mie
sięcznie: dla gospodarstwado
mowego prowadzonego przez
osobę samotną -U,37 zł; dla go
spodarstwa domowego składa
jącego sięz 2do 4 osób-15,80 zł;
a dla gospodarstwadomowego
składającego się z co najmniej5
osób-18,96 zł.
Uwaga! Ten dodatek otrzy
mamy na własne konto. Wy
płaca się go do10. dnia każdego
miesiąca nawskazany przeznas
we wniosku rachunekbankowy
(wstyczniu dodatekwypłaca się
do dnia 30. tego miesiąca).
Milena Kochanowska
(Poradniki przygotowane z pomocą
Poznańskiego Centrum Świadczeń)

Wypłatę dodatku
wstrzymuje się, jeżeli
uprawniony do niego nie
płaci czynszu przez dwa
miesiące. Wznawia się ją, jeśli
spłacimy całość zadłużenia
w ciągu trzech miesięcy
od dnia wstrzymania
dodatku.

Czy po wydaniu decyzji
Przyznającej dodatek
mieszkaniowy musimy
zgłaszać zmiany
w dochodach rodziny?

Nie. Zmiany w dochodach,
które nastąpiły po wydaniu
decyzji, nie mają wpływu
na wypłacany dodatek.

Jak długo mogę korzystać
z dodatku energetycznego?

Tylko w okresie uprawnień
do dodatku mieszkaniowego,
a więc maksymalnie
przez 6 miesięcy.

Czy przyznany dodatek
energetyczny muszę
przeznaczyć tylko i wyłącznie
na zapłacenie rachunków
za energię?

Dodatek wypłacany jest
bezpośrednio osobie
uprawnionej i nie musi być
przeznaczony na opłacenie
rachunku, ale na przykład
na zakup energooszczędnych
żarówek.

Po godzinach

Głos Dziennik Pomorza
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TV HIT

Z ŻYCH GWIAZD
TELEWIZJA
Marzena Rogalska
poprowadzi nowe show

Jesienią na antenie TVP 2 pojawi
się nowy programkulinarny „Go
towi dogotowania. Start!".Jak
dowiedział się portal Wirtualne
Media, show poprowadziMa
rzena Rogalska. W każdym od
cinku o wygraną będą rywalizo
wać dwie drużyny złożonez pro
fesjonalnego kucharza iamatora.
Każda z nich będziemusiała przy
gotować posiłek z produktów
o wartości do25 zł. Programbę
dzie emitowany w dnipowszed
nie o godz.18.30. (IKR)

TELEWIZJA

&

Odkurzacz za 7 tys. zł
w prezencie ślubnym

Detektyw KrzysztofRutkowski
ijego partnerkaMaja Pilchpo wielu
latach związkuzdecydowali sięsta
nąć naślubnym kobiercu.Jak infor
muje „SuperExpress", wesele
kosztowało młodychblisko milion
złotych, aleczęść poniesionych
kosztów zwróciła siędzięki hojnym
gościom. Nowożeńcy wkopertach
otrzymali ok.300tys.zł, a naliście
prezentów znalazłsięm.in. odku
rzacz za 7 tys. zł.(IKR)
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Poziomo:
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3) nie grzeszy dobrym wycho
waniem,
6) wenecki dostojnik,
11) człowiek niecywilizowany,
12) więzienny strój (także ło
wicki),
13) kwiat, symbol niewinności,
14) schodki na statek,
15) tył jachtu,
16) zielone liście pietruszki do
rosołu,
17) owoc palmy,
18) taniec z karnawału w Rio,
19) koszyczek ostu,
20) ignorant w danej dziedzinie,
21)
i chwała" Jarosława
Iwaszkiewicza,
24) szybuje nad Andami,
25) sznur z pętlą do chwytania
zwierząt,
30) nutrie, gronostaje i norki,
31) dwudniowy na twarzy męż
czyzny,
34) oddzielane od plew,
38) stan w USA z Salem,
39) konkurenci z boiska,
40) wierny fan drużyny sporto
wej,
41) u boku króla sawanny,
42) zapalony wielbiciel, fanatyk.

Pionowo:

1) miłek w ogrodzie,
2) skrajna kromka razowca,
3) na Hawajach nazywa się
ukulele,
4) bolesny z konia,
5) tkanina na męskie ubrania,
6) tytuł piosenki Ryszarda Ryn
kowskiego,

Joanna Krupa już niedługo poraz
pierwszy zostanie mamą.Zanim
na świat przyjdziejej dziecko,po
pularna modelka ma w planach
wyprawienie kilku przyjęć, tzw.
baby shower. Wśródgości zapro
szonych na nieznalazła się m.in.
Edyta Górniak. Jak zdradziła po
pularna piosenkarka w rozmowie
z „Faktem",nie wieona jeszcze
jednak, czybędzie mogła uczest
niczyć w przyjęciu, (IKR)

Katarzyna Bosacka rusza Słaba pleć?
z własnym kanałem
POLSAT 20:05

Dziennikarka, którado niedawna
była związana zestacją TVN, gdzie
prowadziła m.in.program „Wiem,
co kupuję",już niedługoruszy
z autorskimkanałem w serwisie
YouTube. Maon nosićnazwę
„EkoBosacka". W rozmowie zpor
talem Wirtualne Media Katarzyna
Bosacka wyjaśniła, żew filmikach
publikowanych wserwisie będzie
opowiadać oprostym, ekologicz
nym życiuiżywności, a widzowie
dostaną również szansę zadawa
nia nurtujących ich pytań,(IKR)
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Wielki Stach

Zośka zostaje oszukana przez
szefa, traci pracę i reputację.
Ten otrzeźwiający kubeł zimnej
wody zmusza do działania.
Jako silna kobieta chce wziąć
z życia to, co jej się należy.

TV PULS 21:30
Nieuczciwy biznesmen za pół
roku ma trafić do więzienia.
Obawiając się spotkania ze zdegenerowanymi kryminalistami,
próbuje do tego czasu opanować
wschodnie sztuki walki.

Scott Pilgrim kontra
reszta świata

Szefowie-wrogowie

TVN 7 22:00
23-letni Scott Pilgrim zaczyna
spotykać się z17-letnią Knives.
Spotyka dziewczynę, która od
jakiegoś czasu pojawiała się w
jego snach. Scott zakochuje się
w antypatycznej Ramonie.

TVN 22:30
Dla Nicka, Kurta i Dale'a, jedyne
co uczyniłoby ich codzienną
harówkę bardziej znośną, to
posiekanie ich nieznośnych
szefów na kawałki. Decydują
się na pozbycie się swoich
szefów... raz na zawsze.

Wodnik (20.01-18.02)

Lew (23.07 -22.08)
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Staraj się dzisiajnie kierować emocjami
iobiektywnie oceniaj poczynaniainnych
osób. Horoskop dzienny zakłada,że taka
postawa przysporzy Ci uznania iszacunku.

Chętnie zaangażujesz się dzisiajw przedsię
wzięcia realizowane przezinne osoby.Horo
skop dzienny zapowiada,że taka postawa
pozwoli zacieśnić łączące Was więzi.

Nie będziesz dzisiaj wnajlepszej formie. Wy
wiązywanie się zcodziennych obowiązków
nastręczy Gsporo problemów.Horoskop
na dziś radziszukać pomocy uinnych osób.

Nie odkładaj dzisiajniczego napóźniej, bo
spiętrzenie obowiązków możeobrócić w ni
wecz niektóreTwoje plany.Horoskop na dziś
radzi przygotować wcześniej plandziałania.

Ryby (19.02-20.03)
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40

Baran (21.03-19.04)

41
42

7) główna część mikroskopu,
8) stan w USA położony poza
krajem,
9) pokazuje rogi w zamian za
ser,
10) egipski film Jerzego Kawa
lerowicza,
22) dawny myśliwy,
23) pokrywa kufra,
26) Pola, aktorka i projektantka
mody,
27) każdy zbiornik wodny,

uyreKior aziani rnM.
reklamy
Ewa Żelazko, teł. 94 347 35 27
Dyrektor (bukami
Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98

www£p24pt wwKgk244* wwwgs24.pl

Dyrektor działu marketingu
Robert Gromowsła, teł. 94 347 3512

Piotr Grabowski

Prenumerata, teł. 94 3401114
Głos Koszafiński-wwwgk24.pl
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszałin.teł. 94 347 35 99,
fax 94 347 35 40. teł. reklama 94 347 3512.
redakcja.gk24@polskapress.pl,
rekbra.gk24@polskapress.pl
Głos Pomorza-www.gp24.pl

Zastępcy
YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)

Krupa zaprosiła Górniak
na swojebaby shower

P
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Redaktor naczekiy
Krzysztof Nałęcz
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28) internetowa pogawędka,
29) rozgrywany na boisku,
31) błyszcząca folia na czeko
ladzie,
32) praca artystyczna wykona
na dłutem,
33) czasem chowa się za chmu
ry,
35) sielanka w życiu,
36) rzeczy konkretne,
37) ... Mensah, pogodynka
z TVN.

ul. Henryka Pobożnego 19.
76-200 Słupsk.
tel 59 848 8100. fax 59 848 8104,
tel. reklama 059 848 8101.
redakcja.gp24@polslcapress.pl,
rekłama.gp24@połskapress.pl
Głos Szaecmski-wwwtgs24.pl
ul. Nowy Rynek 3,
70-533 Szczecin,
tel. 9148133 00, fax 91433 48 64,
teł. reklama 9148133 92,
redakqa.gs24@polskapress.pl
reklama.gs24@polskapress.pl
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Postanowisz dzisiaj zmienićjedno ze swoich
przyzwyczajeń. Horoskopdzienny na czwar
tek zapowiada, że Twoja decyzja wywoła
sporą konsternację wśród bliskich.

Koncentruj sięna tym,co ważne dla Ciebie
ibliskich. Horoskopdzienny widzi, żemasz
pod tym względem trochędo nadrobienia...

Wszelkie decyzje podejmujdzisiaj pogłębokim namyśle.Horoskop dzienny sugeruje
również konsultowanieich z innymiosobami.

Byk (20.04-20.05)

Strzelec (22.11-21.12)

Rak (22.06-22.07)

Koziorożec (22.12 -19.01)

Bardzo ambitnie podejdzieszdzisiaj
do wszystkich obowiązków.Horoskop na dziś
zakłada, że osiągnieszzamierzone cele.
Wszystkie wątplłwośd będą dzisiaj rozstrzy
gane na Twoją korzyść Horoskopdzienny
na czwartek radzi braćsię z żydem zabary.

możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci,
www.gp24.pl/tresci,www.gs24.pl/tresci, i w zgodzie
z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Polskie Badania Czytelnictwa

Stargard ul. Wojska Polskiego 42.73-110 Stargard,
tel. 91578 4728, fax915781797,
reklama tel. 91578 47 28

Skorpion (23.10-21.11)

Bliźnięta (21.05-21.06)

le, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza

Szczecinek ul. Płac Wolności 6,78-400 Szczecinek,
tel. 94 374 8818,fax 94 374 23 89

Waga (23.09-22.10)

Ktoś wypomni Gdzisiaj, żeniezbyt skrupulat
nie wywiązujesz sięze składanych obietnic.
Horoskopdzienny na czwartek podpowiada,
by w przyszłośti nierzucać słów na wiatr.

©© -umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku

ul. Ratuszowa 3/13.78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 354 50 80. fax 94 3527149

Panna (23.08-22.09)

Nakład Kontrolowany ZKDP

IIIIII HIIHUIHT

POLSKA
PRESS

GRUPA

WYDAWCA
Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45,02-672 Warszawa,
tel. 22 20144 00, fax: 22 20144
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes zarządu Dariusz Świąder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz
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Zaskoczysz dzisiaj kilka osóbswoją pomysło
wością ikreatywnością. Horoskopna dziś za
powiada,że osiągniesz bardzodobre efekty.

Życie postawi dzisiajprzed Tobą spore wyz
wanie. Horoskopdzienny naczwartek zapo
wiada, że wywiążeszsięztegoznakomitie.

Dyrektor artystyczny
Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu
Sławomir Nowak, slawomir.nowak@polskapress.pl
Dyrektor zarządzający biura reklamy
Maciej Kossowski
maciej.kossowski@polskapress.pl
Dyrektor kolportażu
Karol Wlazło karoł.wlazło@połskapress.pł
Agencja AIP
kontakt@aip24.pl
Rzecznik prasowy
Joanna Pazio teł. 22 20144 38, joanna.
pazio@polskapress.pl
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Strefa biznesu

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 22.08.2019

Bankowość Internetowa:
nowa rewolucja już za chwilę
Zb^niew Biskupski
redakcja@poiskapress.pl

l&mttst*
14 września 2019 r. przejdzie
do historii bankowości.Tego
dnia instytucje finansowe
wdrożą dyrektywę PSD2
wprowadzającą otwartą ban
kowość.

Ale nie tylko ze względu na tę
dyrektywę proste bankowanie
internetowe, które znamy
od początku bieżącego wieku,
zmienia się już od jakiegoś
czasu i jeszczebardziej zmieni.
Dzięki technologiom cyfro
wym, w których klienci decy
dują,kiedy i w jaki sposóbchcą
obsługiwać swoje produkty fi
nansowe, klasyczne środowi
sko bankowe stało się dyna
micznym ekosystemem.Doty
czy to głównie kanałów
internetowych. Klienci coraz

Już za dziesięć lat murowane oddziały banków będą rzadkim
zjawiskiem nawet w centrach biznesowych metropolii

częściej oczekują możliwości
wyboru platformy, z której ko
rzystają oraz chcą otrzymywać
spersonalizowane oferty z in
dywidualnym doświadcze
niem cyfrowym. Ale czy ozna
cza to,że zaiolat fizycznebiura
nie będą już istniały lub nie
będą miały takiego znaczenia
jak obecnie?

- Wielebadań potwierdza,że
największą bazę danych klien
tów w sektorzebankowym sta
nowią ci,którzy urodzilisię wia
tach1979-1995(pokolenie Y).Ta
baza klientów może być posze
rzona o członków pokolenia
z urodzonych po2000roku,dla
których świat online jest tak
samo realny jak świat fizyczny.

Wolą robić wszystkoonline, zaz
wyczaj ze smartfonów i aplika
cji. Obejmujeto również czyn
ności związane z finansami uważa ZsoltBalogh, dyrektor za
rządzający Liferay Hungary.
Idodaje: -Historycznieusługi
bankowe realizowane były
w oddziałach. Wciągu ostatnich
kilku lat banki starają sięskiero
wać istniejącą infrastrukturę
na bardziej zwinne platformy.
Następne pięćlat będziepoświęconeewolucji. Rozwój usługcy
frowych oraz mobilna podróż
staje się coraz bardziej płynna
i sprawna.
Obecnie to właśnie najwięk
sze firmy technologiczne wy
znaczają standardy tego, czego
oczekujemy odpodróży online,
nawet w przypadku banków.
Ludzie korzystają z tych środo
wisk codziennie, dlatego też
mogą stawiać wymagania
swoim bańkom. Jeśli banki nie
są wstanie wywiązać się zeswo
ich zobowiązań,kontakty znimi
stają sięfrustrujące, może skoń
czyć się to rezygnacją z ichusług.

Nadchodzi czas otwartej
bankowości

Od 14 września br. banki będą
zobowiązane do udostępnia
nia danych swoich klientów
stronom trzecim, jeśli tylko
klienci wyrażą na to zgodę.
Otwarta bankowość jest sze
rokim terminem obejmują
cym procesy, technologie
i związane z nimi usługi oraz
produkty, mające jeden
wspólny mianownik - umoż
liwiają one dostęp do niektó
rych danych gromadzonych
przez banki, dzięki czemu po
zostałe firmy mogą tworzyć
nowe produkty i usługi.
Dyrektywa PSD2 tocałkiem
nowe reguły gry w bankowości
i ogromne wyzwania w zakre
sie zapewnienia bezpieczeń
stwa informacji.Nowe modele
biznesowe będą wiązały się
z trudnymi w tym momencie
do przewidzenia wektorami
cyberataków oraz nadużyć fi
nansowych. Dlatego przy wdra
żaniu
rozwiązań
open
bankingu zapewnienie zgod

nych z najlepszymi praktykami
prewencyjnych zabezpieczeń
nie wystarczy.
Konieczne będzie wdroże
nie mechanizmówumożliwia
jących jak najszybszą identyfi
kację nadużyć oraz skuteczną
reakqę na pojawiające się incy
denty - mówi Michał Kurek,
szef zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w KPMG
w Polsce.
Konsumenci odczują to jako
pewien dyskomfort, a nawet
krok wstecz.Konieczność wpi
sywania PIN przy drobnych
transakcjach zbliżeniowych,
bardziej
skomplikowane
logowanie siędo konta- tonaj
bardziej spektakularne przy
kłady nowych procedur
ostrożnościowych. Odpowiedź
na pytanie: czy skórka była
warta wyprawki, Uzyskamy
szybko, robiąc bilans korzyści
w postaci szerszych i korzyst
niejszych (zwiększona konku
rencja) ofert usług finanso
wych.
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Szansa na większe obniżki
na stacjach benzynowych

Absolwenci PG nie narzekąją
na zarobki. 4 tysiące zł na start
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k.gruszaynska@prasa.gda.pl

U producentów paliw spadają
ceny hurtowe. Zniżkuje także
ropa naftowa na światowych
giełdadi. W dodatku zbliżają
się wybory. To wszystko może
przynieść zmiany cen. z któ
rych ucieszą sięz pewnością
miliony kierowców.

Zarobki absolwentów Poli
techniki Gdańskiej są jednymi
z najwyższych w kraju - tak
wynika z nowego badania.

Mateusz Tkarski

Niedługo na stacyjnych pylo
nach może zawitać ponowię
liczba4na początku cen paliw.
Wiele zależy jednak odsytuacji
międzynarodowej, która jest
bardzo dynamiczna.
Ostatnio rynek cały czaspo
zostawał pod wpływem chińsko-amerykańskiej wojny cel
nej - a co za tym idzie,surowiec
i paliwa taniały, co będzie za
pewne wpływać także i na de
taliczne ceny w naszym kraju.
- Ostatnie dni przyniosły
także informacjęo rozpoczęciu
przez Komisję Europejską po
stępowania dotyczącego fuzji
Orlenu i Lotosu, jednak prace
mogą tutaj potrwaćprzez kilka
miesięcy (dogrudnia). Narazie
więc nie sposób jeszcze szaco
wać, jaki wpływ będzie to
miało nanastróje na rynku kra
jowym i jak przebiegać będzie

Katarzyna Gruszczyńska

na wszystkie paliwa

cała procedura fuzji - pisze dr
Jakub Bogucki ze-petrol.pl.
Wskutek międzynarodowej
obniżki censurowca ipaliw go
towych również polskie rafine
rie obniżają ceny dlaodbiorców.
- Zmiana na rynku hurto
wym jest na tyle wyraźna, że
oczekujemy rychłych obniżek
cen detalicznych. Spodzie
wamy się, że średnia cena ben
zyny 98-oktanowej wynosić
będzie 5,39-5,49 zł/l, a dla ben
zyny 95-oktanowej przewidy
wane są ceny na poziomie5,105,19 zł/l. W przypadkucen oleju
napędowego prognoza e-

jawić się niższe ceny

petrol.pl wynosi 5,00-5,11 zł/l.
Dalszy ciąg tendencji spadko
wych przewidywać możemy
także dla autogazu, którego
cena może ulokować się w
przedziale1,97-2,04 zł/l -uważa
Jakub Bogucki.
Czy są możliwe dalsze ob
niżki? Zbliżają sięwybory. Dro
żyzna na stacjach nie sprzyja
łaby walceo głosy ipaństwowe
koncerny raczej będą trzymały
ceny na wodzy, tym bardziej, że
w styczniu rząd wprowadził
opłatę emisyjną, która odbiła
się na cenach, a nie miała.
©®

Potwierdzają to nie tylko wy
niki corocznego badania losów
zawodowych osób,które ukoń
czyły studia na PG, ale i zesta
wienie przygotowane przez
firmę doradczą Sedlak &
Sedlak. Zespół do spraw
monitorowania losów absol
wentów PolitechnikiGdańskiej
prześledził je po raz siódmy.
Pod lupę wzięto ponad2500
absolwentów rocznika 2015
oraz prawie 2000 osób, które
ukończyły studia w 2016 r.
W obu przypadkach około 92
proc. badanych było aktyw
nych zawodowo, z czego pra
wie połowa znalazła pracę już
w trakcie studiów. Kolejne 16
proc. zatrudnionych zostało
od razu po ukończeniu nauki,
a dalsze16 proc. w ciągu mak
symalnie trzech miesięcy
po uzyskaniu dyplomu.
Zbadania wynika, że ponad
80 proc. absolwentów było za
trudnionych na umowę o pra
cę. Podobny odsetek zadekla-

Studenci Politechniki Gdańskiej nie mają problemów ze
znalezieniem pracy

rował, że wykonywany przez
nich zawód jest zgodny lub
częściowo zgodny z kierun
kiem studiów,które ukończyli.
Powyżej 70proc. badanych za
trudnionych było na stanowi
sku inżyniera,specjalisty, a pra
wie10 proc.na stanowisku kie
rowniczym. Zadowolonych
z ukończenia Politechniki
Gdańskiej było aż 95 proc. ab
solwentów obu badanych rocz
ników.
Ich wiedza i umiejętności
przekładają się na zarobki.
Firma doradztwa HR Sedlak &
Sedlak przeanalizowała wyna

grodzenia osób z wykształce
niem wyższym,których łączny
staż pracy w20i8r. nie przekra
czał jednego roku. Ci, którzy
mogą pochwalić siędyplomem
PG, uplasowali się w nim
na piątym miejscu wśród pol
skich uczelni pod względem
miesięcznych
zarobków
i na trzecim wśród absolwen
tów uczelni technicznych. Me
diana zarobków absolwentów
PG wyniosła cztery tys. zł
brutto. 25 proc. z nich mogło li
czyć na pensje wyższe niż 4927
złotych.
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Podwyżki albo protest
Ultimatum dla rządu
Ewa Andruszkiewicz
e.andmszkiewla@prasa.gda.pl
umyiii'iHSfcanh •KriJI > in
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Mimo majowych zapewnień
ze strony ministra zdrowia, aż
70 proc. placówek z całego
kraju nie wypłaciło do tej pory
fizjoterapeutom idiagnostom
laboratoryjnym obiecanych
podwyżek - wynika z danych
zebranych przez Ogólnopolski
Związek Zawodowy Pracow
ników Fizjoterapii. Jeślinadal
nic się nie zmieni, we wrześniu
medycy odwieszą protest ijak zapowiadają - uderzą ze
zdwojoną siłą w samym środ
ku kampanii wyborczej.

- W nawiązaniu do ustaleń
z dnia 30 maja br. związanych
z zawieszeniem protestu głodo
wego fizjoterapeutówi pracow
ników laboratoriów informu
jemy, że dodatkowe podwyżki
wynikające ze wzrostu ryczał
tów spowodowanych zmianą
wyceny niektórych świadczeń
otrzymało zaledwie 30 proc.
placówek - czytamy w liście,
skierowanym w ostatnich
dniach przez przedstawicieli
OZZPF do ministra zdrowia Łu
kasza Szumowskiego.
Walkę oswoje prawafizjote
rapeuci rozpoczęli w pierw
szych dniach maja, biorąc ma
sowo udział w akcjioddawania
krwi. Później był strajk włoski,
a na końcu - głodówka.
Wśród głównych postula
tów protestujący wymieniali:
godną płacę (fizjoterapeuci z tytułem magistra mogą dziś li
czyć nazarobki wgranicach1,61,8 tys. zł na rękę), bezpłatne
szkolenia doskonalące ispecja
lizacyjne, adekwatną wycenę
świadczeń, szybszydostęp pa
cjenta dofizjoterapii orazłatwy

dostęp pacjenta dobadań labo
ratoryjnych.
Pod koniec maja, porozmo
wach z przedstawicielami re
sortu, medycy podjęli decyzję
o zawieszeniu protestu do
września. Już wtedy bowiem
Ministerstwo Zdrowia zapew
niało, że placówki, zatrudnia
jące fizjoterapeutów,dostały od
NFZ środki,które powinny wy
starczyć na podwyżki. Jedno
cześnie szef resortu zapowie
dział wzrost kwoty bazowej
(z 3,9 tys. zł do 4,2 tys. zł
od lipca tego roku),na podsta
wie której wyliczane są mini
malne wynagrodzenia pracow
ników medycznych.
- Wysłaliśmy do ministra li
stę z adresami ponad 240 lecz
nic z całejPolski, którenie wy
płaciły fizjoterapeutom po
dwyżek z dodatkowych pienię
dzy - tych, które z powodu
wzrostu wycen otrzymały pla
cówki. Czekamy do września,
co pan minister w związku z tą
listą zrobi - mówi w rozmowie
z „Dziennikiem Bałtyckim" dr
Tomasz Dybek, przewodni
czący Zarządu Krajowego
OZZPF. - Po zawieszeniu prote
stu w całej Polsce odbywały się
spotkania przedstawicieli NFZ
z dyrekcjami placówek.
W części z nich uczestniczyłem
osobiście. Wyglądało totak, że
pan czy pani dyrektor danego
oddziału NFZ informowała
pana czy panią dyrektor szpi
tala o kwocie, jaka została dla
tej placówki przyznana ze
względu na wzrost wyceny
świadczeń. I to pan czy pani
dyrektor decydowała wów
czas, jaka część tej kwoty zo
stanie przeznaczona na po
dwyżki.
Jak przyznają związkowcy w niektórychszpitalach fizjote
rapeuci rzeczywiścieotrzymali
podwyżki rzędu500 zł, wczęś
ci placówek podwyżkibyły jed
nak znacznieniższe -w granicy

mmmmmm

MUZYKA ZESPOŁU

GDZIE PRZYZNANO
PODWYŻKI
Na liście placówek,
przesłanej ministrowi,
znalazły się także te
z Pomorza. - Żadnych
podwyżek nie otrzymali
fizjoterapeuci
z Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im.
Janusza Korczaka
w Słupsku. Pracownicy SPS
ZOZ Lębork, NZOZnrl
w Rumi, Szpitali Pomorskich
i Szpitala Specjalistycznego
w Kościerzynie dostali
po kilkadziesiąt złotych
podwyżki. Pomorskiego
Centrum
Reumatologicznego po 300 zł brutto jako
dodatek do pensji na okres
od czerwca do grudnia br.
Zatrudnieni w Sanatorium
Uzdrowiskowym MSWiA
otrzymali po 300 zł brutto
podwyżki, w Copernicusie podwyżkę wynikającą
z ustawowego wzrostu
minimalnego
wynagrodzenia +100 zł
brutto, w Szpitalu
Specjalistycznym
w Chojnicach - 400 zł
brutto jako dodatek
do pensji na okres
od czerwca do sierpnia br informuje dr Tomasz Dybek.

50-100 zł, a w jeszcze innych
podwyżek nie było wcale.
- Jeżeli 70 proc.pracujących
w placówkach medycznych fi
zjoterapeutów zarabia dziś
między2250 zła2300 zł brutto,
to pytaniebrzmi, poco ja - jako
nauczyciel akademicki, mam
kształcić nowych studentów?
To jest po prostu patologia podsumowuje drDybek.
©®
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Kinga Siwiec
kinga.siwiec@polskapress.pl

Dziś o godz.18 na plaży
w Ustce przy Sferique Beach
Bar odbędzie się kolejny dar
mowy koncert. Zagrają Cheap
Tobacco i Hash Cookie.

Muzyczny wieczór rozpocznie
się o godz.18 koncertem Hash
Cookie. To grupa poruszająca
się w gatunku indie-pop,który
pokrewny jest indie rockowi.
Ten rodzaj muzyki koncentruje
się na popularnej stronie mu
zyki, czyli na chwytliwych me
lodiach oraz harmonii. Jednak
jego nazwa pochodzi od angiel
skiego independent,co znaczy
niezależny. Hash Cookie gra
akustycznie. Obecnie zespół
tworzą Piotr Cieślak (cajon
i inne instrumenty perkusyjne),
Kamil Klusek(gitara), Grzegorz
Sałata (ukulelei gitara basowa)
oraz DariaPol (autorkatekstów,
grająca na syntezatorze woka
listka). Zespół został doceniony
na wielu przeglądach ifestiwa
lach. Grupa niejednokrotnie

JP
C_

grała na żywo w Programie
Trzecim Polskiego Radia. Ich
debiutancka płyta „Na wspak"
rozeszła siębardzo szybko,wy
przedając się niemalcałkowicie
jeszcze w dniu wydania.
Gwiazdą wieczoru będzie
zespół Cheap Tobacco, często
porównywany do światowej
sławy The Black Keys (rockowo-bluesowego duetu z USA).
Muzyka CheapTobacco tomie
szanka bluesa, rocka, popu,
soulu i funky. Znajdziemy
wniej równieżelementy lekkiej
psychodelii. Znakiem rozpo
znawczym Cheap Tobacco jest
charyzmatyczny głos Natalii
Kwiatkowskiej -wokalistki. Na
talia została wybrana najlepszą
bluesową wokalistką w kraju
(wg. czytelników kwartalnika
„Twój Blues") w roku 2015
i 2016. Pochodzi z Bieszczad
i tam też zaczynała swojeprzy
gody z muzyką, śpiewając
pieśni łemkowskie,ukraińskie,
rosyjskie orazpoezję śpiewaną.
Studiowała w Krakowskiej
Szkole Jezzu i MuzykiRozryw
kowej. Obecnie jest wokalistką
zespołów Cheap Tobacco,The
Missing Part orazOrnery Broad.
Występuje również solowo.
Podczas swojej muzycznej ka
riery współpracowała m.in.

Koncert Cheap Tabacco to masa energii i charyzmatyczny głos wokalistki

z Jarkiem Śmietaną, Jackiem
Korohodą, Jackiem Prokopo
wiczem, Arkiem Osenkowskim, Krissy Matthews, Noelem Coutsem oraz Joanną Pi
larską.

Gitarzystą zespołu jest Ro
bert Kapkowski. Swoje pierw
sze muzyczne kroki stawiał
z Cheap Tobacco, ale pochwa
lić się może współpracą
z Yuuki, Stan Beckenbridge,

Pożegnanie lata

Zbliża się koniecwakacji, czas
więc na „Pożegnanielata".
Wsobotęogodz.16 na boisku
w Siemianicachodbędzie sięfe
styn, w programiektórego znaj
dziemy animacjei konkursy dla
dzieci. Naimprezie wystąpią też
Zeppelinki iChór Pasjonata. Wie
czorem rozpoczniesię zabawa taneczna.(Kis)

WiołetaWasyłów
wioteta.wasylow@gk24.pl

W sobotę w Kołobrzegu odbę
dzie się Herbertiada.Będzie
to pierwsza część XX Ogólno
polskiego Przeglądu Zbignie
wa Herberta. Wstęp jest wol
ny. jednak liczba miejsc jest
ograniczona.

Zbliża się nie lada gratka dla mi
łośników twórczościZbigniewa
Herberta. Pierwszą część XX
Ogólnopolskiego Przeglądu
Twórczości Zbigniewa Her
berta zaplanowano na sobotę,
24 sierpnia. Rozpocznie się
0 godz.17 w sali widowiskowej
Regionalnego CentrumKultury
w Kołobrzegu. Druga będzie we
wrześniu.
Herbertiada jako jedyna in
terdyscyplinarna
impreza
w Polsce propaguje twórczość
wybitnego polskiego poety
Zbigniewa Herberta, laureata
ponad 20 nagród literackich,
nominowanego też dwa razy
do Nagrody Nobla. W progra
mach artystycznych o osobie
Herberta, jego bogatym do
robku i przesłaniu, jakie niosły
jego dzieła przypominają ar
tyści z różnych dziedzin sztuki
1 o różnym doświadczeniu:
od debiutantów po uznanych
i doświadczonych twórców.

Glos Dziennik Pomorza
Czwartek, 22.08.2019

Pokaz mody Pierre Rene

Gościem Herbertiady będzie m.in. Dariusz Jakubowski

Przegląd organizują Stowa
rzyszenie KatolickaInicjatywa
Kulturalna i Regionalne Cen
trum Kultury w Kołobrzegu,
które nosi imię Herberta.
Jubileuszową, dwudziestą,
galę poprowadzi dziennikarka
Programu Pierwszego Pol
skiego Radia Małgorzata
Raducha. Gala zacznie się
od koncertu pt. „Pudełko
zwane wyobraźnią" autorstwa
dziecięcej grupy Dzieci z Brodą
pod kierownictwem Joszko

Brody. Drugą pozycją tego wie
czoru będzie spektald „Wokół
Herberta, czyli potęga smaku
albo sztucznymiód". Jestto au
torski projekt aktora Dariusza
Jakubowskiego, stworzony
z okazji Roku Zbigniewa Her
berta, który ustanowiono
w 2018 r., czyli w 20. rocznicę
śmierci urodzonego we Lwo
wie poety.
Wstęp na galę jest wolny,
jednak liczba miejsc jest ogra
niczona.

W sobotę doUstki przyjadą
projektancji, którychznamy z te
lewizjiigazet.
Ustkę odwiedziKarolina Kalska,
która zaczynała jakopiłkarka
ręczna a teraz projektujeorygi
nalne kobiecekreacje, Patryk
Wojciechowski, finalistapro
gramu ProjektRunaway, Aleksan
dra Kobielak, polska modelka
fitness, aktorkaoraz mistrzyni
świata fitness zroku2000w ka
tegorii poniżej160 cm,oraz
gwiazda usteckiego pokazu- Ma
ciej Zień,który ma na swoimkon
cie wiele znaczącychnagród m.in.
Złotą Nitkę, Złoty Wieszak, Belvedere InternationalAchievement
Award, DoskonałośćMody Two
jego Stylu,tytuł Najbardziej Wpły
wowego Mężczyzny Gentlemana
oraz OsobowośćRoku. W 2014
roku,jako jedynyprojektant, Ma
ciej Zieńznalazł sięna prestiżowej
liście najcenniejszychgwiazd pol
skiego show-biznesumagazynu

Gienek Loska Band, Jorgos
Skolias, Jarek Śmietana, Jacek
Korohoda. Nastałe jest gitarzy
stą zespołów: TheMissing Part
oraz Cheap Tobacco. Z zespo
łem Kraków Street Band, któ
„Forbes". Pokaz ModyPierre
Rene rozpoczniesię ogodz.13 po
kazami próbnymi.Główny pokaz
rozpocznie sięo godz.18. Pod
czas wydarzenia grać będziemu
zyka na żywo.Imprezie patronuje
ustecka firma kosmetyczna Pierre
Rene, odktórej pokaz wziąłswoją
nazwę. Wstęp jest darmowy, (ws)

Biblioteka planszówek

W poniedziałek o godz.16 w Miej
skiej Bibliotece Publicznejgracze
w każdym wieku będą mogli
wziąć udział w kolejnymspotka
niu z cyklu„Niech planszepójdą
w ruch". Miłośnicy planszówek
będą mogli wybrać gryeduka
cyjne, strategiczne,przygodowe
i wiele innych.Można też przyjść
z własną grą. Wstęp wolny, (KIS)

Wykrywacz kłamstw
w Nowym Teatrze

W najbliższą sobotę iniedzielę
na małej scenieNowego Teatru
przedstawiony zostanie „Wykry
wacz kłamstw", komedia autor
stwa Wasilija Sigariewa. To za
bawny obraz,w którym zoba
czymy znudzone małżeństwo
w średnim wieku, zamieszkujące
stare, poradzieckiemieszkanie.
On - notorycznieprzepijający
wszystkie pieniądze,ona -histeryczka imegalomanka. Ichszara
i monotonna rzeczywistość zmie
nia się,gdy do akcjiwkracza hip
notyzer, obiecujący dowiedzieć
się, gdziegospodarz mieszkania
ukrył pieniądze.Spektakl za

rego gitarzystą był przez 4 lata,
dotarł dofinału programu Must
Be The Musie. Zagrał z tym ze
społem na wielu festiwalach
na całym świecie.
Michał Bigulat to basista
Cheap Tobacco.Ma wieloletnie
doświadczenie sceniczne.Nau
kę gry na gitarze akustycznej
rozpoczął jeszcze wszkole pod
stawowej. Uczył się także
w Krakowskiej Szkole Jazzu
i MuzykiRozrywkowej. Uczest
nik warsztatów w „Muzycznej
owczarni" w Jaworkach oraz
„Blues nad Bobrem" w Kliczkowie, gdzie uczył się
pod okiem m.in. Wojciecha
Pilichowskiego, AdrianaMaruszczyka, TomaszaGrabowego,
Bartosza Królika.Oprócz Cheap
Tobacco naco dzień udziela się
w takich zespołach jak Little
They Know, Lew na Ziemi,
Teddy Jr. and The Undertakers
iSupergrupa.
Na perkusji w Cheap Toba
cco gra Bartek Kołodziejski,
który mimomłodego wieku zy
skał sobie uznanie takich mu
zyków jak Wojtek Pilichowski,
na którego warsztatach prowa
dzi sekcjemuzyczne.
Cheap Tobacco zagra
o godz. 20. Wstęp na koncerty
jest bezpłatny.
równo w sobotę,jak i w niedzielę
rozpocznie sięo godz.19. Bilety
w cenie 30i 35 złotychmożna na
być w kasie NowegoTeatru, (ws)

Angielski zadarmo

W sobotęogodz.19 wHerbaciarni
w SpichlerzuRichtera odbędziesię
kolejnespotkanie wramachEnglish
Cafe. Przyjśćmogą zarówno ci,któ
rzy mówią biegle poangielsku,jak
iosoby dopierouczącesię. Zajęcia
poprowadzą Katarzyna Macegoniuk iMarcin Grębowicz.Wstęp
wolny. (Kis)

Teatr LalkiTęcza zaprasza
na spektakl

Teatr LalkiTęcza wraca powakacyj
nej przerwie.Wsobotęogodz.11
zagrają spektakl „Otrzech królew
nach, czyliopowieści rozbójników".
To nowe,zaskakujące wersjehisto
riiŚnieżki, RoszpunkiiŚpiącej Kró
lewny,stworzoneprzez bandęroz
bójników.
Opowieśćzaczyna się,gdyszajka
zbójców znajduje wlesie dziecko.
Aby uspokoićmalucha, pokolei
opowiadają mu bajkioswoich wy
marzonych królewnach.
Podczas spektakludowiemy się,jak
banda opryszków wyobrażasobie
królewnyico onich wiedzą,
a przede wszystkim,czy uda imsię
uspokoić zapłakanedziecko ijak
poradzą sobie w rolibajarzy iopie
kunów.
Bajka przeznaczonajest dla dzieci
w wiekuod 4lat. Biletywceniel520 zł. (KIS)
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Oryginalne imprezy
w Ogrodach Hortulus

jFORM

KINA
Słupsk
&!ułt)frir
Na bank się uda,
godz.16,18.30,20.50;
Pewnego razu„wHoływood,
godz. 10.30,1250,13.50,16.10,17.10,18.10,19.30,
20.30;
Uptomeopowrie&j po zmroku,
godz. 21.15;
AnnabeHe wraca do domu.
godz. 21.30;
Szybcy i wściekfcHobhsiShaw
godz.14.40,20.05;
Kr6l LeMC2D dubbing
godz.10.15,12.05,15.30.17.30;
Sekretne żyde zwierzaków domowych 2,
godz. 11.50,13.55;
WBkwowczą stórae 2.
godz. 10.10
Toystoiy4>2D dubbing.
godz. 10,11,12.15,13.15,14.30,16.45,19

Joanna Krężełewska
joanna.krezeiewska@gk24.pl

fkibrzyca

'/

Ogrody Hortulus Spectabilis
słyną z kilku oryginalnych im
prez. Jedną z nich jest Dzień
Świra, który zaplanowano
na najbliższą sobotę. 24 sierp
nia.

„Dzień świra" to nie tylko
gorzka komedia o Adasiu
Miauczyńskim, któregoW2002
roku fenomenalnie wykreował
Marek Kondrat. Od kilku lat to
również nazwa jednej z imprez
organizowanych w Ogrodach
Spectabilis
Hortulus
w Dobrzycy. -Już poraz kolejny
przez ogrody przemaszeruje
kolorowy korowód przebierań
ców. Kopciuszek,Pocahontas,
Harry Potter, panda, Kubuś
Puchatek czy jednorożec...
Kogo tym razem będziemożna
spotkać na rozstaju drógw labi
ryncie? - zastanawiają się orga
nizatorzy.
Warto ich zaskoczyć nieba
nalnym pomysłem, bo... kto
w sobotę, 24 sierpnia,
do Hortulusa przyjdzie w prze
braniu, kompleks ogrodów
zwiedzi za darmo. - Stroje mu
szą być jednak kompletne i nie
budzić wątpliwości codo tego,
czy faktyczniesą przebraniami
- zastrzegają organizatorzy wy-

Na bank się uda. godz. 18,
Król Lewigodz. 15.45;
DiegOt godz. 20.15

Ustka
ToyStoły4,
godz.12,14,16,18;
Pewnego razu._wHoflywood.
godz. 20

Pokazowe Ogrody Hortulus położone są w Dobrzycy w powiecie koszalińskim w gm. Będzino

darzenia. To oznacza, że same
gadżety, jak maski, kapelusze
czy różdżki lub makijaż to zde
cydowanie za mało.
Spośród wszystkich uczest
ników zabawy wybrany i na
grodzony zostanie ten (ta)naj
bardziej ciekawie i kreatywnie
przebrany.
Maskarada odbędzie się 24
sierpnia w godzinach otwarcia
Ogrodów Hortulus Spectabilis
- 10.30-20.30. Udział w niej
mogą wziąć osoby w każdym
wieku. Tematyka przebrania

decyduje organizatorlub osoba
przez niego wyznaczona znaj
dująca sięprzy bramce wejścio
wej do ogrodu. Jeśli uczestnik
nie spełni wymogów maska
rady, będzie musiał kupić bilet
wstępu.
Regulamin imprezy znaj
dziesz na www.hortulusspectabilis.com.pl.
To nie koniec ciekawych
wydarzeń w Hortulusie. 29
września możecie wybrać się
na drugą edycję Dyniowego
Garden Party.

jest dowolna,niedozwolone są
jednak przebrania wulgarne
i obraźliwe, tematyką i styli
styką naruszające wsposób ra
żący zasady estetyki, etyki ikul
tury, działające na szkodę in
nych poprzez obrażanie poglą
dów i przekonań religijnych
i rasowych.
W sytuaqach spornych
o tym, czy przebranie uczest
nika spełnia wymogi i czy
uczestnik może wejść na teren
Ogrodów Hortulus Spectabilis
bez uiszczenia opłaty za bilet,

Lębork
fregata
ToyStory4godz.16.18;
Na bank się uda, godz. 20

KOMUNIKACJA
Słupsk: PKP 118000:2219436;
PKS598424256,dyżurny ruchu59 843 7110;
MZK59 8489306,
Lębork: PKS598621972;
MZK59 8621451;
Bytów: PKS59 822 2238;
Człuchów: PKS598342213;
Miastko: PKS59 8572149.

Dom Leków,ul. Tuwima4,
tel.59 8424957

POGODA
Pogoda dla Pomorza
Stan morza (Bft)
Siła wiatru (Bft)
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Kierunek wiatru

Pogoda dla Polski
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Apteka z Pasją,ul. Polna 2,
tel.732 806600
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Nad Pomorze dociera
ciepłe i suche poH
wietrze z południa
Europy. W ciągu dnia
na niebie sporo
słońca, bez opadów i 10 km/h
będzie coraz cieplej.
Temperatura max do
22
22:26°C. Wiatr słaby z
południa.
W
nocy
poo
r , .
. , . Świnoujście
godnie i sucho. Jutro
kolejny słoneczny,;
plażowy dzień.
Temperatura max do
24:26°C. Wiatr na ogół
sT'n2SH1
słaby z południa. Do
niedzieli będzie
Stargard
( słonecznie i ciepło. ESHH3
Deszcz i burze do
piero w poniedziałek.
I* pogodnie

Ustka:
Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny, ul.Mickie
wicza 12 tel.59 81469 68;
Poradnia Zdrowia P0Z,ul. Koperriika18, tel.59
8146011;
Pogotowie Ratunkowe -59 81470 09;

Lębork:
Szpitalny Oddział Ratunkowy59 8633000;
Szpital, ul.Węgrzynowicza 13,59 86352 02;

Bytów:
Szpital, ul.Lęborska 13,tel. 5982285 00;Dział
Pomocy Doraźnej Miastko,tel. 5985709 00

Człuchów:
Pogotowie ratunkowe,tel. 5983453 09.

WAŻNE

Słupsk

Krzysztof
Ścibor
Biuro Calyus^

13

Głos na lato
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Dr Max,ul. Królewska2.
tel.59 83432 58
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Lębork

Ogólnpolskie Pogotowie dlaOfiar Przemocy
wRodzinie, tel. 59 8480111,801120002;

Słupsk:
Pofcja997;U. Reymonta,tel598480645;
Pogotowie Ratunkowe999:
Straż Miejska986;5984332T7;
Straż Gminna598485997;
UrządCeiny-587740830;
Straż Pożarna998,
Pogotowie Energetyczne 991;
Pogotowie Gazownicze992;
Pogotowie Ciepłownicze993;
PogotowieWo*io-ł(anafizacyjne994;
Straż Alejska alarm986:

Ustka 598146761697696498;

Bytów 598222569

KULTURA
Nowy Teatr,ul. Lutosławskiego1,
tel. 598467000;
Filharmonia Sinfonia Baltica,ul. Jana PawłaII3,
tel. 598423839;
Teatr Tęcza. ul.Waryńskiego 2.t
el.59 842 3935;
Teatr Rondo.ul. Niedziałkowskiego5a,
tel.59 842 6349;
Słupski Ośrodek Kultury,ul. BraciGierymskich1,
tel.59 8456441;
Emcek,al.3Mąja22,
tel.59 8431130;
Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka 3,
tel. 59840 5838.

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla, ul.Armii Krajowej15, tel.59 8428196,601
928 600- całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń teł.(24h/dobę) telefon502 525005 lub
59 8411315, ul.Kaszubska 3 A. Windaibalda
chim przygrobie; Hades.ul. Kopernika15,
całodobowo: tel.59 842 9891,6016637%.
Winda ibaldachim przygrobie.
Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1,(całodobo
wo), tel.59 8428495.604434441. Windaibal
dachim przygrobie.
REKLAMA

018806579

TAXI baf\.

Dr. Max,ul.1Maj la,teł. 597260919

( « ' ,

5984227 0 0 ®

USŁUGI MEDYCZNE
Słupsk:

607 271717

Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny im.Janu
sza Korczaka,ul. Hubalczyków1, informacja te
lefoniczna 59 8460100;

NAJTAŃSZE TAXI W SŁUPSKU
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Zbliżenia

Głos Dziennik Pomorza
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Co poeta miał
na myśli,
czyli kiedy
matura
trafia do sądu

Maciej Katach
redakcja@dziennik.polski.pl

Efhtkmja

Jm

„Udowodnij, żepoezja ma
wpływ na życie człowieka".
Gdyby taki tematpojawiłsię
na maturze,zdający mógłby
posłużyć się przykładem...
Okręgowej KomisjiEgzamina
cyjnej w Łodzi.Ta .oblała"na
stolatkę za naetrafnąinterpretaęję wiersza, którajednakpo odwołaniu dziewczynyokazała się ..częściowozgodna"
z utworem.Niestety, łodziance
przepadł udziałwglównej fazie
naboru na studia.Na perype
tiach naszej OKEmożna by też
oprzeć wypracowaniezwiedzy
o społeczeństwie: pojej decyzji
przeciw Polsce toczy się postę
powanie przedEuropejskim
Trybunałem Praw Człowieka.

P

o maturze 2019 już
około tysiąc maturzy
stów z naszego woje
wództwa zwróciło się
do OKE wŁodzi owy
znaczenie tzw. wglądu,podczas
którego absolwent widzi, jak
współpracownik komisji - naj
częściej dorabiający nauczyciel
- orenił jegoarkusz. Jakiprzebieg
ma taki wgląd?Można np. spie
rać sięoto, co poetamiał namy
śli. Sprawa robi się szczególnie
skomplikowana, gdy utwór po
chodzi spoza kanonu omawia
nego na lekcjach, zaś jego au
torka nie może zabrać głosu
w sporze,bo nieżyje od35 lat.
Taki właśnieprzypadekpizytrafił się łodziance, która
po ukończeniu jednego z miej
skich ogólniaków, postanowiła
zdawać język polski, nie tylko
na obowiązkowym poziomie
podstawowym, ale i dodatkowo

- w części rozszerzonej. Z dru
giego z tych egzaminów nasto
latka zdobyła ponad połowę
z możliwychdo zdobycia punk
tów. Ale z „podstawy" tylko16
proc. - nie przekroczyła zatem
progu zdawalności(30 proc.),co
skończyło się„oblaniem" całej
matury. Na wglądzie przyczyną
tak niskiego wyniku okazało się
zero przyznanenastolatce zawy
pracowanie (za to zadanie
można otrzymać aż 50 z 70
punktów w całym arkuszu).
Na feralnym egzaminie
łodzianka - w przeciwieństwie
do większości rówieśników pi
szących rozprawkęna podstawie
fragmentu „Dziadów" - zdecy
dowała się zinterpretować
wiersz zamieszczonyw arkuszu:
utwór „Samotność" Anny
Świrszczyńskiej.
- Dopisek oceniającego
na pracy wskazywał, że moje
zero jest za„brak koncepcjiinter
pretacyjnej zgodnejz tekstem"opowiadała nastolatka po wglą
dzie. Dostałazero, bouznała, że
podmiotem lirycznym wiersza
może być dziecko włonie matki.
Nastolatka wysnuła takie przy
puszczenie na podstawie m.in.
końcówki utworu („Potem
przyjdą ludzie/ Dadzą mi skórę,
kolor oczu, płeći nazwisko/ Da
dzą przeszłość i przyszłość/ ga
tunku homosapiens").
Ostatecznie, po odwołaniu
od wyniku egzaminu, pracow
nik OKEnapisał woficjalnym liś
cie, że jejinterpretacja jest„częś
ciowo zgodna"z wierszem I wy
nik całego egzaminu skoczył
trzykrotnie - dziewczyna z zapa
sem pokonałapróg zdawalności.
Ale terminygłównych rekrutacji
na studia minęły.
Co na to władze łódzkiej
OKE? MarekSzymański, jej wi
cedyrektor, uznał opisanyprzez
nas przypadek za wyjątkowy,
choć wspomniał też o innym:
podobny skok punktowy z ję

zyka polskiegoprzytrafił sięma
turzyście, w którego wypraco
waniu oceniającynie doliczył się
wymaganych 250 słów. Ale
wgląd wykazał,że wyrazówbyło
więcej.
Maturzyści nawglądy wOKE
w Łodzi mogą zapisywać się
przez pół roku od 4 lipca, czyli
od momentu ogłoszenia wyni
ków egzaminu dojrzałości. Już
po20 dniach liczbaabsolwentów
z naszego regionu, wnioskują
cych o wejrzenie w swój arkusz
(albo w kilka arkuszy z różnych
przedmiotów), zbliżyłasię do ty
siąca, zaś dzięki tej procedurze
absolwenci uzyskalidodatkowe
punkty w przypadku 74prac.
12 mieszkańców wojewódz
twa łódzkiegouzyskało świade
ctwo dojrzałości właśniedzięki
wglądom.
Czy te liczby powinny robić
wrażenie? Do matury 2019 po
deszło w naszym regionie 15,6
tys. absolwentów liceów oraz
techników (poza tym zdawali ją
poprawiający wyniki z zeszłych
lat).
Pod naszą OKE podlegatakże
mniej liczna populacja ze Świę
tokrzyskiego - bo kraj jest podzielonymiędzy osiemtakich in
stytucji - co zresztą było przy
czyną przysłania do jednej
z łódzkich maturzystek,oficjal
nym SMS-em z komisji, zapro
szenie na wgląd do jej delega
tury... w Kielcach. Na szczęście,
techniczne nieporozumienie
udało się wyjaśnić przed wy
cieczką łodzianki pod Łysicę.
Zresztą takie wypadła przypracy
są dla OKE małym zmartwie
niem w porównaniu z prestiżo
wym sporem, który toczy się
w Strasburgu.
Przed półtora roku Europej
ski Trybunał Praw Człowieka
(ETPC) zdecydował, że zajmie
się sprawą 18 maturzystów
z Ostrowca Świętokrzyskiego,
których prace unieważniłaOKE

W Łódzkiem już po 20 dniach od wyników matury chętnych do zajrzenia w arkusze było prawie tysiąc

w Łodzi.Sprawa sięga20llr.,ale
po latach Danuta Zakrzewska,
dyrektor naszej komisji, jest
przekonana, że podjęła słuszne
rozstrzygnięcie. Dotyczyłoono
egzaminu z chemii. Szefowa
łódzkiej OKE,także pokonsultaęjach z Centralną Komisją Egza
minacyjną w Warszawie,uznała
prace 50 absolwentów dwóch
ogólniaków zOstrowca zaniesa
modzielne. Danuta Zakrzewska
wskazywała, że wunieważnio
nych pracachpowtarzały się bar
dzo charakterystycznebłędy. Dla
przykładu w jednym z zadań
maturzyści musielipodać barwę
substancji przedprzeprowadze
niem opisanego w arkuszu do
świadczenia i po nim. Prawid
łowa odpowiedź to kolor: „od
brunatnego po żółty", zaś
w unieważnionych pracach po
jawiał się:„szafirowy'.
Młodzież z Ostrowca uznała
decyzję OKE za stosowanie od
powiedzialności zbiorowej- ma
turzyści przez swoich prawni
ków próbowali odwołać się

Nastolatka wyczytała
w wierszu „dadzą mi
skórę, kolor oczu, płeć
i nazwisko".Stwierdziła,
że to myśl płodu. Ijak tu
ocenić, czy to prawda?

od decyzjiOKE, aleWojewódzki
Sąd Administracyjny w Łodzi
oraz Naczelny Sąd Administra
cyjny w Warszawie nie rozpa
trzyły skargina OKE, uznając,że
unieważnienie matury nie jest
decyzją administracyjną.
W 2015 r. sprawa trafiła
przed Trybunał Konstytucyjny
(na wnioseknajbardziej wytrwa
łych z50 maturzystów z2011r.).
Jednak stwierdził on, że unie
ważnianie testów mieści się
w wyłącznej kompetencji
ich twórców - bo stwierdzanie
niesamodzielności pracy jest za
daniem doświadczonego egza
minatora, wyposażonegow wie
dzę. I nie można przekazywać
tego zadania w ręce sądowych
biegłych.
Ale na Trybunale Konstytu
cyjnym przygody prawnedaw
nych maturzystów iOKE w Ło
dzi wcalesię nie skończyły.
- „W swoich skargach
do ETPC maturzyści zarzucają,
że przez brak kontroli sądowej
decyzji komisji egzaminacyj
nych doszłodo naruszenia gwa
rancji zawartych wEuropejskiej
Konwencji Praw Człowieka:
prawa do sądu, prawa do pry
watności, prawado skutecznych
środków ochrony prawnej oraz
prawa do nauki" - wymieniała
Helsińska FundacjaPraw Czło
wieka, informując, że sprawa tra
fiła doStrasburga. Fundacja pro
wadzi ją w ramachswojego Pro

gramu Spraw Precedensowych,
a skarżących reprezentuje war
szawska kancelaria Pietrzak
Sidor & Wspólnicy. Jak tłumaczyiinamwtym tygodniuprzed
stawiciele ftindacji i kancelarii,
sprawa jestprowadzona wtrybie
bezrozprawowym: prawnicyre
prezentujący rząd Polski oraz
dawnych maturzystów wymie
niają z sędziamizeStrasburga ko
respondencje, swoją opinię
przed ETPC przedstawił też
Rzecznik PrawObywatelskich.
Danuta Zakrzewska szefuje
łódzkiej OKE od2008r. Najwięk
sza wpadkakomisji podrządami
łowiczanki (wcześniej była dy
rektorem szkoły w Zdunach)
przytrafiła się przed dekadą.
Po maturze2009 do setkiabsol
wentów trafiły błędnie wypeł
nione świadectwa dojrzałości.
Pomyłki w wynikach z języka
angielskiego sięgały kilkudzie
sięciu procent.Winna okazałasię
drukarnia, która dostarczyła
wersję testu niepasującą doklucza odpowiedzi.
Czy taka sytuacja może się
powtórzyć? Wskutekbłęduw sy
stemie informatycznym potego
rocznym egzaminie gimnazjal
nym wyniki testu zmatematyki
były zmieniane w przypadkuaż
dziewięciu tysięcy uczniów.
Na szczęście dla naszej mło
dzieży - przez OKEw Warszawie
- bota afera dotyczyła Mazow
sza.©®
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cert z moim udziałem podczas
sopockiego festiwalu TOP of
The TOP wOperze Leśnej,
ale... nie była zainteresowana.

dzy czy koleżanki zaczynają
się wikłać w jakieś dyskusje
na forum. A ja w to nie wcho
dzę. Po przeszczepie też różne
rzeczy o mnie pisano, zwłasz
cza kiedy Tymon Tymański
zorganizował dla mnie kon
cert charytatywny, żeby mnie
wesprzeć finansowo.

Muzyka to „kobita" zaborcza
Ryszarda
Wojciechowska
r.wojciechowska@prasa.gda.pl

Może kiedyś byłeśbuntow
nikiem. Ale dziśmówisz, że
bunt ipolityka cię nieintere
suje.

Show-biznes
- Patrząc naswoje życie z per
spektywy. myślę,że wszyst
ko. także te mojeupadki, byty
mi potrzebne. Wszystko było
po coś - mówiKrzysztof
Jaryczewski, lider zespołu Ja
ry Oddział Zamknięty.

Mam swoje zdanie na te
maty polityczne. Ale teraz
uważam, że...

Muzyk,jak aktor, jest odgra
nia?

Patrzę na ciebie imyślę, że
siedzi przede mną czło
wiek, któremu w życiu
na pewno się jedno udało...
przeżyć.

Można powiedzieć, że kil
ka razy miałem takie szczęś
cie. Wielu moich kolegów już
nie ma pośród nas. A ja, mi
mo różnych w życiu zawiro
wań, jestem.
I występujesz jako chyba
jedyny polski rockman
po przeszczepie wątroby.
To cię wyróżnia.

(śmiech) Zawsze człowie
ka może coś wyróżniać.
Ale więcej się mówi ipisze
o twojej wątrobie, o tym.
jak schodziłeś w życiu
na samo dno.niż o muzyce,
którą grasz.

Rozumiem trochę media.
I wiem, na jakiej zasadzie to
działa. Ja sam nigdy nie od
graniczałem muzyki od swo
jego życia, bo uważam, że
wszystko, co się w nim dzieje,
jest ściśle ze sobą powiązane.
Jako człowiek jestem muzy
kiem, nałogowcem,ojcem
i po raz czwarty mężem.
I zawsze traktowałem siebie
w sposób holistyczny.
Nie sądzisz,że gdybynie
muzyka, tonie sięgnąłbyś
tego dna zalkoholem inar
kotykami? tenie byłbyś bli
ski śmiercikilka razy?

Nigdy nie pomyślałem
0 tym, że mogę się w życiu
czymś innym niż muzyka zaj
mować. Wyrastałem w domu,
gdzie dwóch starszych braci 1 todużo starszych -było już
muzykami. Isą nimi do dzi
siaj. Dla mnie to było oczywi
ste, że ja też zajmęsię muzyką.
Nie kombinowałem. Raczej
mój ojciec kombinował, bo
uważał, że muzyk to kiepski
fach. Wysłał mniedo liceum
z nadzieją, żepotem pójdę
na studia imoże zostanę ja
kimś lekarzem alboadwoka
tem. Ale patrzącna swoje ży
cie z perspektywy, myślę, że
wszystko, także te moje upad
ki, były mi potrzebne. Wszyst
ko było pocoś. To mnie
ukształtowało, kształtowało

Krzysztof Jaryczewski: Koncerty nigdy mnie nie męczą, tylko ta cała otoczka związana
z podróżami, hotelami, kiepskim żarciem itd.

też moją muzykę. Gdyby nie
te przejścia z alkoholem, nar
kotykami, ta muzyka pewnie
byłaby inna. A jest, jaka jest.
Może to cię ukształtowało.
ale też zabrało kawałek ży
cia.

Bo muzyka to„kobita" za
borcza. Nie znam drugiej,któ
ra tak nie lubi się dzielić. Mia
łem, oczywiście,długie przer
wy w moim nałogowym ży
ciorysie.Około 1990 roku był
czas, że po pierwszej terapii
przestałem pić. Na moment.
Nagrałem wtedy w studiu
u Waltera Chełstowskiego ma
teriał do albumu „Ogniste
miecze". Potem pojechałem
z tym materiałem do Opola,
na festiwal. Tamdałem strasz
ną plamę i to mnie znowu
kompletnie rozwaliło. Wzią
łem z muzyką rozwód. Boona
mnie nawet drażniła.Miałem
po tym opolskim festiwalu tak
duży uraz, że jak słyszałem
w radiu jakąś muzykę,to wy
łączałem je. Nie znosiłem wte
dy dźwięków. Żadnych.
Na trzeźwo?

Ja wtedy nie trzeźwiałem.
Dopiero po pobycie w ośrod
ku terapii uzależnień w Insty
tucie Psychiatrii i Neurologii
przetrzeźwiałem. To był1998
rok. Od tamtej pory jestem ab
stynentem. Zacząłem powoli
i mozolnie porządkować swo
je sprawy. Najpierw z gar
dłem, bo wódka zrobiła swo
je. Powrót na scenę nie był ła
twy. Ponownie na niej staną

łem prawie po dwóch latach
trzeźwości. Leczenie gardła
długo trwało, najpierw
w Szwajcarii, potem w Polsce.
Ale niemal równocześnie za
łożyłem dwa zespoły. ZExces
graliśmy muzykę bluesową,
a Jary Band był nawiązaniem
do Oddziału Zamkniętego.Po
tem, kiedy dołączył donas
Krzysztof Zawadka, z którym
nagrałem drugą płytę oddzia
łową, i kiedy jeszcze doszedł
Zbyszek Bieniak, który jako
trzeci w Oddziale, po mnie
i Robercie Janowskim, przejął
wokal, to stwierdziłem, że już
jest u nas tylu tych
oddziałowców, że można
zmienić nazwę na Jary Od
dział Zamknięty. I trzy lata te
mu nagraliśmy w Gdańsku
dwie płyty - jedna to aku
styczne wersje starych prze
bojów, a druga to premierowe
piosenki, razem 28 numerów.
Siedzieliśmy prawie rok
w studiu. I czułem tego pier
wotnego ducha Oddziału.
Ten drugi Oddział Zam
knięty, jak mówisz,to właś
ciwie jest ten pierwszy.

Nasze przeboje
powstały w ściśle
konkretnym czasie,
warunkach
i nie wiem. czy taka
sytuacja jest
do powtórzenia

To jest Oddział
Pogorzelskiego, bo pierwszy
to był ten, w którym ja byłem.
Ale w listopadzie minie 40
lat od momentu,kiedy
powstał Oddział Zamknię
ty. Ico z tym zrobicie?

Ja chętnie bym coś zrobił
razem, ale musiałbym mieć
do tego partnera. Zostawmy
to. Nie chcę za dużo o tych
sprawach mówić. Zwłaszcza
że ma je rozstrzygnąć sąd.
Jaki to był czas.te lata 80.
w muzyce, kiedyzaczyna
łeś?

To może mojesubiektywne
wrażenie, ale myślę, że wtedy,
kiedy my zaczynaliśmy, granie
w zespole było czymś więcej
niż tylko walką o popularność
i pieniądze. Tamta muzyka
miała duszę i żyła. To był spo
sób na życie,sposób patrzenia
na świat. To był krzyk o wol
ność, a nie tylko same czyste
dźwięki.
Dzisiaj młodzi się niebun
tują?

Są tacy, którzy się buntują.
Jak chociażby moja 20-letnia
córka Maja. Studiuje fortepian
jazzowy w gdańskiej Akade
mii Muzycznej i jest buntow
nikiem. Dla niej liczy się tylko
jazz.
Nie płyniezpopowym nur
tem?

Nie, ona się, przynajmniej
na razie, odcina od komercji.
Chciałem ją zaprosić na kon

A d... od srania, jak mawiał
klasyk. Ale patrząc na polity
kę, widzę, że to jeden wielki
cyrk. Iniema znaczenia, kto
rządzi, bo i tak nami przede
wszystkim rządzą pieniądze.
Ludzie się łudzą, że jeden poli
tyk albo drugi jest w stanie
sam z siebie coś zrobić. A to są
tylko marionetki.To kiepski
teatr, w którym się walczy
0 rząd dusz, czyli o głosy i wła
dzę. Tak naprawdęświatem
rządzą pieniądze oraz ludzie,
którzy je mają. Mniesię nie
podoba kilka rzeczy w obecnej
polityce. Ale tomoja prywatna
sprawa. Ja się do tego bałaga
nu nie mieszam,nie angażuję
politycznie ani niestaję
po żadnej ze stron.Mam swój
zawód i dopóki mogę wykony
wać to, co robię, to nie będę się
wygłupiać. Kiedyś była cenzu
ra i ktoś jednym podpisem
mógł zabronić grania, mógł
nie dać paszportu albo wsa
dzić do pudła. Dzisiaj takiej
możliwości nie ma.
Przeszczep wątroby prze
szedłeś niedawno, bo dwa
lata temu. Teraz koncertu
jesz. Niemęczy cię to?

Koncerty nigdy mnie nie
męczą, tylko ta cała otoczka
związana z podróżami, hotela
mi, kiepskim żarciem itd.
A wiesz, dlaczego mnieto mę
czy? Nie dlatego,że jestem
człowiekiem po przeszczepie
1 mam prawiesześć dych
na karku, czyli młodzieniasz
kiem już nie jestem. Kondycję
jednak mam niezłą jak na swój
wiek. Chodzę na siłownię, jeż
dżę na rowerze... Jednak trasy
mnie już nie bawią i może dla
tego mnie męczą. Ale scena to
zupełnie inna sprawa.Gdy
bym mógł sięteleportować, to
byłbym szczęśliwszy.
Spotykasz się z hejtem?

Czasami.

W latach 80. tego niebyło.
Teraz hejt może przetrącić
człowieka.

Może, aleja przechodziłem
przez takie piekło, że hejt mi
większego nie zafiinduje. Ale
całkowicie uodpornić się nie
można. Można tylko tego nie
czytać. Widzę, jak moi kole

Niektórzy pisali wtedy, dlaczego były alkoholik, który
wódą sobie zniszczył wą
trobę. może mieć przesz
czep wątroby, skoro tylu innych czeka.

Na przykład. Ale wierzy
łem w ludzi dobrej woli, dzię
ki którym udało się zebrać
trochę grosza i mogłem wtedy
przetrwać. Za co teraz wszyst
kim jeszcze raz dziękuję.
Marzy ci się jeszcze taki
wielki przebój jak z począt
ków Oddziału Zamknięte
go. kiedygraliście ..Obudź
się". „Ten wasz świat" czy
„Andzię'7

Nie wiem, czy to jest moż
liwe. Dzisiaj do wypromowa
nia trzeba wielkich zabiegów
PR-owych. Te przeboje pow
stały w ściśle konkretnym
czasie, warunkach i nie
wiem, czy taka sytuacja jest
do powtórzenia. Nie chcę po
równywać, bo to inna skala,
ale, na przykład, The Rolling
Stones też gra na koncertach
swoje pierwsze kawałki, po-1
nieważpotem już im z prze
bojami szło gorzej. Bo wszy
scy chcą słuchać tego, co naj
lepiej znają. Perfect na festi
walu TOP of The TOP pierw
szego dnia też grał same sta
re, świetnie znane kawałki.
Na takich koncertach gra się
to, co jest znane. Ale przygo
towujemy na jesień trasę
w Anglii. Planujemy tam kilka
koncertów, zaczynamy
od Londynu. Jesteśmy
w trakcie nagrywania płyty
i może uda się ją „zapiąć"
jeszcze w tym roku, a wydać
na początku przyszłego roku.
Żeby uczcić ten jubileusz 40lecia Oddziału, nagraliśmy
utwór „Stół", który nie
wszedł na tamtą pierwszą
płytę, jako bonus do premie
rowych piosenek. W przysz
łym roku planujemy trasę
po Stanach i Kanadzie.
Daleka podróż...ztą nową
wątrobą, podobnokobiecą.

Tak czuję. Ona jest taka
delikatna... Moja wątroba ta
ka nie była. Mam dobrą intui
cję. Mówią, że kobiecą. I tak
czuję, że dawcą była kobieta.
I dogadujecie sięz wątrobą
na razie?

Tak, głaszczę ją, przytu
lam i jest ze mną.

©®
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Przepisy
Za skanowanieprawa
jazdy do więzienia

12 lipca 2019 r. weszły w życie
przepisy zakazujące kserowania
dokumentów, nie tylko dowo
dów osobistych, ale również pa
szportów, praw jazdyczy legity
macji osób niepełnosprawnych.
Nowe prawo ma sprawić,że
trudniej będzie przygotować ko
pię oryginału i wykorzystać ją
w przestępstwie np. wyłudzając
kredyt na daną osobę. Oznacza
to, że niemożna kopiować do
kumentów, a za złamanie prze
pisów grożą nawet 2 lata wię
zienia. Po zmianach firmy mogą
co najwyżej poprosić o okazanie
dowodu ispisać dane niezbędne
do weryfikacji konkrentej osoby.
Wraz z wprowadzeniem zmian
w prawie, zakazane jest też two
rzenie replik dokumentów, czyli
np. popularnych ostatnio kolek
cjonerskich praw jazdy,czy do
wodów osobistych.

Ciekawostki

Elektryczna Skoda

Klement to dwukołowa, kon
cepcyjna nowość Skody. Pojazd
jest cichy, bezemisyjnyi wypo
sażony m.in. w system odzyski
wania energii z hamowania oraz
hydrauliczne hamulce z ABS.
Posiada silnik o mocy 4 kW,
który pozwoli osiągnąć pręd
kość do 45 km/h. Klementzasi
lany jest akumulatorem
litowo-jonowym, który pozwala
na przejechanie na jednym łado
waniu do 62 km. Poruszanie
i sterowanie pojazdemprzypo
mina standardową jazdę rowe
rem, jednak zamiast pedałów,
pod stopami zainstalowano dwa
panele służące kontrolowaniu
prędkości.
HadmB**

Co trzeci wypadek
z udziałem dzieci zdarza
się latem

W 2018 r. miało miejsce 2 680
wypadków z udziałem dzieci
do14 roku życia, a blisko co
trzeci wydarzył się w okresie
od czerwca do sierpnia
(32 proc.). W tym okresie wiele
dzieci bawi się na zewnątrz, nie
zawsze pod opieką dorosłego,
więcej osób wyjeżdża również
w podróż samochodem. Zdecy
dowana większość dzieci
w wieku do 14 lat poszkodowa
nych w wypadkach to pasażero
wie samochodów. Podstawą
ochrony zdrowia i życia dziecka
w razie wypadku jest odpowied
nio dobrany fotelik lub siedzi
sko, a także jego właściwy mon
taż i prawidłowe zapięcie pasów
bezpieczeństwa. Z fotelika nie
wolno rezygnować nawet pod
czas krótkich podróży.
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Prawo jazdy. Tak będzie po nowemu
motofakty.pl
Wszystko osamochodach
Mariusz Michalak

Początkowo wszystkie zmia
ny miały obowiązywać od
1 lipca. Wojewódzkie Ośrodki
Ruchu Drogowego nie miały
jednak szans, aby się do nich
przygotować. Minister infra
struktury zdecydował że
cześć regulacji zacznie obo
wiązywać od stycznia 2020 r.

Kierowca, który stracił prawo
jazdy, będzie traktowany, jakby
nigdy gonie miał, na egzaminie
będzie zdawałnajpierw test.Tak
może zostaćpotraktowana osoba,
która straciłaprawo jazdy zapro
wadzenie pojazdu poalkoholu.
Nowelizacja przepisów prze
widuje, że egzaminator w ciągu
dnia będziemógł przeprowadzić
maksymalnie8egzaminów prak
tycznych w zakresie prawa jazdy
kategorii Boraz nie więcej niż je
den egzamin praktyczny na go
dzinę.Jak podajeministerstwo in
frastruktury, zmiana jest podyk
towana koniecznością likwidacji
wymagań ilościowych co
do liczbyprzeprowadzanych eg
zaminów w ciągu dnia, stawia
nych egzaminatorom przez ich
pracodawców. Egzaminatorzy
będą mieli więcej czasu na spokojnąibardziej obiektywnąocenę
umiejętnościkandydatównakierowcow.
Przedstawiony projekt zmian
zakłada, żeegzamin teoretyczny
i praktyczny na prawo jazdy bę
dzie się rozpoczynał dokładnie
o godzinie wskazanej przez

Egzaminator w ciągu dnia będzie mógł przeprowadzić maksymalnie 8 egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii B

WORD. Zbyt długiczas oczekiwa
nia naegzamin powoduje więk
szy stres u zdających iniejedno
krotnie wpływa negatywnie
na wynikegzaminu.
Osoby, które ze względów
zdrowotnych nie mogą zdawać
egzaminu praktycznegona kate
gorię AM prawajazdy(obecnieeg
zamin odbywa się wyłącznie
przy użyciu motoroweru),będą
mogły korzystaćz czterokołowca
lekkiego.Kategoria AMuprawnia
do kierowania zarówno motoro
werami, jakiczterokołowcami.
W przyszłości wprowazdone
mają zostać takżeprzepisy usta

nawiające tzw.okres próbny dla
kierowców. Nie ma jednak po
twierdzenia kiedy to nastąpi.
Dwuletni okres próbnybędziedo
tyczył wszystkich nowych kie
rowców, którzy po raz pierwszy
uzyskają prawo jazdykategoriiB.
Posiadanieinnychkategoriipiawa
jady nie zwalnia kierowcy zobo
wiązku odbyciaokresu próbnego.
W okresiepróbnymmiędzy
4. a 8. miesiącem od momentu
zdania egzaminu, kierowca będzie musiał wziąćudział wszko
leniu dotyczącym bezpieczeń
stwa wruchudrogowym. Zajęcia
teoretyczne będą obejmować

Kara za brak opłaty parkingowej
Mariusz Michalak

Punkty karne otrzymują kie
rowcy. którzy dopuścili się na
ruszenia przepisów ruchu dro
gowego. Niezawsze jednak
ich konto zostanie zwiększo
ne. Tak jest w tym przypadku.

Nieopłacenie parkowaniawpłatnej strefie nie jest traktowane
jako wykroczenie drogowe. Nie
grozi za to mandat, tylkoopłata
administracyjna. Nie mogą też
za to zostać przyznane punkty
karne.
Wysokość opłaty administra
cyjnej ustalana jest przez radę
gminy (miasta)i niemoże prze
kroczyć 50 zł. Taka kara nakła
dana jest przez upoważnionych
do tego pracowników zarządcy
danej drogi.
Nieuiszczona opłata dodat
kowa ulegaprzedawnieniu po
5latach, licząc od końcaroku kalendarzowego w którym miała
zostać opłacona.

W przypadku nieuiszczenia
opłaty za parkowanie, obowią
zek jej zapłacenia obciąża właś
ciciela pojazdu. Właściciel jest
bowiem na ogół korzystającym
z drogi, chyba że dany pojazd
użyczyłinnej osobie.
Kwestia wykazywania, że
parkowanie zostało opłacone
prawidłowo, może być podno
szona w procesie reklamacyj
nym. Fakt ten trzeba wykazać

bezsprzecznie.Dowodem może
być przedstawienie biletu par
kingowego, na którym jest
umieszczony numer rejestra
cyjny pojazdu, albo karta wska
zująca na opłacenie abona
mentu, która na czas kontroli
była umieszczona w schowku
pojazdu. To na kierowcy spo
czywa obowiązekwykazania, że
on swojegoobowiązku płatności
dopełnił.

Płatny

Nieopłacenie parkowania w płatnej strefie nie jest traktowane
jako wykroczenie. Nie grozi za to mandat czy punkty karne

m.iiL przedstawienie czynników
wpływających na bezpieczeń
stwo ruchudrogowego, proble
matykę wypadków drogowych
oraz psychologiczneaspekty kie
rowania pojazdem. Podczas
szkolenia praktycznego, kie
rowcy wskazanezostaną niebez
pieczeństwa wynikające z nad
miernej prędkości.Szkolenie te
oretyczne ma kosztować ioo zł.
Godzinna część praktyczna to
wydatek200zł.
Przez okres ośmiu miesięcy
po uzyskaniu prawa jazdy, kie
rowca będziemógł kierowaćwy
łącznie autem oznakowanym

ztyłuizprzodunalepkązsymbolem zielonegolistka. Młodychkierowców przedupływem ósmego
miesiąca okresu próbnegobędą
obowiązywały bardziej rygory
styczne ograniczenia prędkości.
W obszarze zabudowanym nie
będzie możnaprzekraczać pręd
kości50 km/h, poza obszaremza
budowanym 80 km/h, a naauto
stradzie i drodze ekspresowej
100 km/h. Dodatkowo przez
pierwsze osiem miesięcy nie bę
dzie można m.in. podejmować
pracy zarobkowej jako kierowcy
pojazdu doktóregoprowadzenia
niezzbędna jestkategoria B.

Co z polisą OC
przy sprzedaży auta?
Zgodnie z ustawą o ubezpie
czeniach obowiązkowych,
po zakupie używanego samo
chodu prawa iobowiązki wy
nikające z polisy OC poprzed
nika „przechodzą" na nowego
właściciela. Co to właściwie
oznacza i co może zrobićno
wy właściciel?

Sprzedający samochód musi
na piśmie poinformowaćubez
pieczyciela ozmianie właściciela
w ciągu maksymalnie 14 dni
od zawarcia umowy, dzięki
czemu OC nie zostanie wzno
wione na jegodane po zakończe
niu okresu ochrony.
Po zmianie właściciela ubez
pieczyciel może dokonać po
nownej kalkulacjiskładki, wyko
rzystując m.in.informacje o hi
storii polis OC nabywcy. Nowy
właściciel samochodumoże ko
rzystać z polisyOC otrzymanej
wraz z pojazdem do końca jej

okresu ubezpieczenia. Zakupu
kolejnej polisy OC dokonuje już
samodzielnie. W tej sytuagi nie
może liczyć, że ubezpieczenie
OC zostanie zawarte „automa
tycznie" (czyliprzy brakuaktyw
ności z jegostrony).
Należy teżpamiętać, że po za
kupie pojazdumożna zrezygno
wać z OC poprzedniego właści
ciela, który otrzyma w takiejsy
tuacji zwrotskładki zaniewyko
rzystany okres ubezpieczenia.
Ochrona przestajeobowiązywać
w momencie złożeniawypowie
dzenia umowy. W takiej sytua
cji, aby zachowaćciągłość ubez
pieczenia OC, najlepiejw tym sa
mym momencie zakupićnową
polisę OC z datą początku
ochrony od dnia następnego
po dniu złożenia wypowiedze
nia. Najlepiej jednak mieć już
zawczasu kupioną inną polisę,
bo to na pewnopozwoli uniknąć
zapłacenia kary.

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 22.08.2019
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Wyróżnikiem przedniej partii nadwozia Volkswagena Art eona jest długa maska silnika
zachodząca oraz osłona chłodnicy zajmująca całą szerokość przodu

Styl Arteona jest wzorowany na autach typu Grand Tourer czy też znanych z języka włoskiego
jako Gran Turismo

Jasna, skórzana tapicerka jest efektowna, ale
trudno utrzymać ją w czystości

W opcji auto może zostać wyposażone
w cyfrowy zestaw zegarów Active Info Display

Deska rozdzielcza jest w dużej części
powieleniem rozwiązań znanych z Passata

Bagażnik z łatwością pomieści sporą ilość
bagażu. Ma pojemność 563 litrów

Limuzyna w stylu Gran Turismo

Volkswagen Arteon ma przyciągać nabywców sportową sylwetką, bogatym wyposażeniem
i nowoczesną technologią. Te zadania udąje mu się spełnić z naddatkiem.
motofakty.pl
Wszystko osamochodach
Wojciech Frefichowski

Volkswagen Arteon jest obec
ny na rynku od dwóch lat.Ma
się plasować pomiędzy
Passatem a Phideonem-pre
stiżowym modelem,który
jest przeznaczony tylko
na chiński rynek.

Styl Arteona jest wzorowany
na autach typuGrand Tourerczy
też znanych z języka włoskiego
jako Gran Turismo. To samo
chody zkomfortowym wyposa
żeniem, elegancką,lekko spor
tową sylwetką i przeznaczone
do długichpodróży.
Wyróżnikiem przedniej par
tii nadwozia Arteona jest długa
maska silnika zachodząca oraz
osłona chłodnicyzajmująca całą
szerokość przodu.Chromowane
listwy tejże osłony harmonijnie
łączą się z reflektoramiwykona

nymi w technologii LED oraz
diodowymi światłami dojazdy
dziennej i diodowymi kierun
kowskazami.
Ztyłu dużatylna szyba łagod
nie opada na krótki bagażnik.
Oba elementy są zintegrowane,
czyli dopokrywy bagażnika na
leży również tylnaszyba. Także
tylne światła zostały wykonane
w technologiiLED.
Wnętrze Arteona cechuje
wielka przestrzeń. Ale akurat
w takim aucieto w zasadzieobo
wiązek. Bez zarzutusą też fotele
oraz siedzeniana tylnejkanapie.
Deska rozdzielcza jest niemal
w całości powieleniem rozwią
zań znanych z Passata.Seryjnie
auto jest wyposażone wsystem
multimedialny Composition
Media z 8-calowym ekranem.
W opcjiauto może zostaćwypo
sażone w cyfrowy zestaw zega
rów Active Info Display, który
pozwala na indywidualneusta
wienia (a także prezentację
mapy nawigacji przed oczami
kierowcy) oraz wyświetlacz
head-up.

Arteon wyróżnia się rów
nież nowoczesnymisystemami
asystującymi. Np.zastosowano
aktywny tempomat (ACC) no
wej generacji, który uwzględ
nia ograniczenia prędkości, za
kręty, rondai rozjazdy dróg, au
tomatycznie dopasowując
do nichprędkość. Nauwagę za
sługują także dynamiczne re
flektory skrętne działające
z wyprzedzeniem. Reflektory
wykorzystują dane znawigacji
GPS i dzięki temu 2 sekundy
wcześniej wiedzą,kiedy pojazd
znajdzie sięw zakręcie,urucha
miając funkcjędoświetlania.
Pod maską testowanego
auta pracował czterocylindrowy turbodiesel o pojem
ności 2 litrów i mocy 190 KM.
Jednostka spontanicznie rea
guje namocniejsze przyciśnię
cie pedału gazu. Dotego zado
wala się umiarkowaną ilością
oleju napędowego - średnio
w naszym teście spaliła6,7 litra
na100 km,czyli tylkoo 0,7litra
więcej, niż podaje producent.
Ponieważ zbiornik paliwa ma

66 litrów,to zasięgArteona z sil
nikiem 2.0TDI190 KMprzekra
cza1000 km.
Niskie zużycie paliwa to za
sługa nietylko oszczędnegosil
nika, ale również automatycz
nej, sześciostopniowej skrzyni
DSG. Przełożenia zostały tak
skonfigurowane, aby było jak
najmniej strat energii kinetycz
nej. Ponadto auto wyposażono
w napęd naobie osie(4Motion),
który znacząco poprawia trak
cję i bezpieczeństwo jazdy.
Zawieszenie opracowano
pod kątem zapewnienia jak naj
większego komfortu jazdy.
Z tego względu ma ono raczej
miękką charakterystykę, alenie
na tyle, aby jazda w zakrętach
była niebezpieczną loterią. Sa
mochód pewnie trzyma się na
wierzchni, dzięki czemu zaczę
sto nie trzeba zdejmować nogi
z pedału gazu.
Ale najbardziej uderzająca
wkabinie auta jest cisza.Nawet
przy prędkościach autostradowych do wnętrza dociera mini
malna porcja hałasu.©®

DANE TECHNICZNE I CENY

WYMIARY IMASY
# Długość/szerokość/wysokość: 4862/1871/1450 mm
# Rozstaw osi: 2837 mm # Masa własna: 1650 kg
# Pojemność bagażnika: 563 I * Pojemność zbiornika paliwa:
661

SILNIK 2.0 TD1190 KM
# Wysokoprężny, czterocylindrowy # Pojemność: 1968 ccm
# Moc maks.: 190 KM przy 3500 obr./min # Maksymalny
moment obrotowy: 400 Nm

OSIĄGI
* Prędkość maks. 233 km/h # Przyspieszenie 0-100 km/h:
7,8 s * Zużycie paliwa w mieście: 5,11/100 km; poza miastem:
4,61/100 km; zużycie średnie: 6,01/100 km * Emisja C02:
134 g/km

CENY
# W bazowej wersji Essence, z benzynowym silnikiem
o pojemności 2 litrów i mocy 190 KM, Volkswagen Arteon
kosztuje 154 090 zł. Testowy egzemplarz był w bogatej wersji
Elegance. Z turbodieslem 2.0 TD1190 KM, automatyczną
przekładnią DSG i napędem 4Motion, auto kosztuje 196190 zł.
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Ogłoszenia drobne

Drobne

Glos Dziennik Pomorza
Czwartek, 22.08.2019

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

Oddział Koszalin: ul. Mickiewicza24,75-004 Koszalin, tel. 94 347 3516,347 3511,347 3512,fax 94 347 3513
Oddział Słupsk: ul. Henryka Pobożnego19,76-200 Słupsk, tel. 59 848 8103, fax 59 848 8156
Oddział Szczecin: ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel.9148133 61,48133 67, fax 91433 48 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

i BANK KWATER
i ZWIERZĘTA
i ROŚLINY, OGRODY

ABAKUS

Nieruchomości

n a j c h ę t n i e j wybierane biuro nieruchomości

MIESZKANIA - KUPIĘ

pilnie poszukujemy

SŁUPSK.KUPIĘ 1- 2 -pok. 500218503.

domu na os. Bukowym

MIE5ZKANIA DO WYNAJĘCIA

ZADZWOŃ

KAWALERKAjUMEBL,
888-915-112.

94 345-22-75

(obok Związkowca)

tel. 661-841-555

MIESZKANIA-WYNAJMĘ

I

•ZDROWIE
•USŁUGI
•TURYSTYKA

Spokojny, niepalący, pracujący

www.abakus-nieruchomosci.pl

młody mężczyzna szuka
umeblowanej kawalerki na
PRAWOBRZEZU
(w rozsądnej cenie)

OSOBOWE KUPIĘ
A do Z skup- każde pojazdy,
płacimy nawet za wraki, oferujemy
najwyższe ceny, 536079721
Absolutny skup aut,
728773160.

008994049

wysoki parter, loggia,
rej. Moniuszki 215 000,-.
do negocjacji

GARAŻE Blaszane
> BRAMY Garażowe
^PRODUCENT KOJCE dla Psów

IPIi

Najniższe
Różne wymiary

_1

AUTA i busy kupią, 504-672-242
AUTO skup wszystkie 695-640-611
AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych. 59/8119150,
606206077.

Dogodne RIKUf

AUTOKASACJA, Świeszyno, skup
całych i powypadkowych, 608421479

Transport i montaż
mmm cały KRAJ

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

www.konstal-garaze.pl

;

3 pokojowe
po remoncie, z wyposażeniem
263 000,- Przylesie

Handlowe

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

Finans3 biznes
KREDYTY, POŻYCZKI

MATERIAŁY BUDOWLANE

KREDYT 50 000 zł, rata 572,

!NAJTANIEJ Używane konstrukcje

730809 809

stalowe, blachy dachowe, profile i rury
stalowe tel.889009001 NIEMICA
ZIEMIA pod trawnik, kamień do

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.
3 pok. rej. Żeromskiego
233 000 do negocjacji

drenażu, piasek płukany, pospółka
(Koszalin i okolice)

Motoryzacja

tel. 94 3140084

SKUP aut,najwyższe ceny,

OSOBOWE SPRZEDAM

536-589-854
ZŁOM kupię, potnę, przyjadę
i odbiorę, tel. 607703135.

OPEL Zafira, 1,9,2006r.,
501-708-883

UPADŁOŚĆ konsumencka
943473286.

Nauka
TERAPEUTA zajęciowy, Asystent
osoby niepełnosprawnej, inne.
Rekrutacja PSS Koszalin, tel
94/3433570,797284644

i MATRYMONIALNE
i RÓŻNE
i KOMUNIKATY

i ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

PRALNIA Mielenko zatrudni Kierowcę
kat C. praca dodatkowa weekend,

•ROLNICZE
•TOWARZYSKIE
ogloszenia.gratka.pl

Usługi

tel: 94/318-94-41,
ZATRUDNIĘ

@: info@pralniamielenko.pl

DO sprzedaży znicz -kwiat., sezon
+stała, 531649268

PRALNIA Mielenko zatrudni Kierowcę

EKIPY fachowców elewacje,
792669632

@: info@pralniamielenko.pl

HOTEL w Unieściu zatrudni pokojowe
do utrzymania czystości- umowa
bezpośrednia,tel. 511-235-107

i Panów do pracy w pralni, tel:

Kierowcę kaŁD
zatrudnię.607654663

kat C., tel: 94/318-94-41,

PRALNIA Mielenko zatrudni Panie
94/318-94-41,
@: info@pralniamielenko.pl

POLBRUKS.A. w Koszalinie
przy ul. Słowiańskiej 10 zatrudni
osobę na stanowisko Operator
Linii Produkcyjnej. Mile widziane
uprawnienia na wózek widłowy.
Kontakt: tel. 693-346-077
koszalin@polbruk.pl
PRACA dla Opiekunów seniorów w
Polsce z zamieszkaniem u
podopiecznego. Wymagane
doświadczenie w opiece.
Promedica24: Tel. 501356 445
PRACA na plaży, Młodzi. 500-090-830
PRACOWNIKÓW do ociepleń
i glazurników, 506-592-679.

PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878
BUDOWLANO-REMONTOWE

CYKLIHOWAHIE B/P, szczotkowanie

kontenerów, 502-368-980

PANIĄ do sprzątania pensjonatu
z zakwaterowaniem lub bez
tel. 518191819

bezpłatny dojazd, tel. 94/3457461

BALUSTRADY bramy 602 825 699.

NA produkcję Mielno 4000 brutto
info@hthhouseboats.com

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

NAPRAWA RTV,wszystkie typy,anteny,

na terenie Koszalina przy realizacji
budynków wielorodzinnych

NIEMCY, murarze, cieśle, spawacze,
elektrycy, malarze, ocieplenia,
ślusarze, piaskarze: 730-011-300.

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

ZATRUDNIĘ inżyniera budowy.Praca

MALOWANIE, DOCIEPLENIA Niemcy- praca od zaraz. Telefon:
774270543 lub 662187368. Cert. 9875

Nadleśnictwo Bobolice zatrudni
specjalistę ds. informatyki, teł.
943400653.

AGD RTV FOTO

desek, renowacja tarasów,

tel. 664-184-344

692944672

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E przewóz

CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147

ZATRUDNIĘ pracownika
budowlanego. Koszalin, 606-339-114.
ZATRUDNIMY spawaczy (spawanie

CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367
DACHY- dekarstwo 94/3412184
MALOWANIE, Gładzie 519-080-098

gazowe, elektroda otulona lub TIG).

REMONTY + instalacje,

Oferujemy umowę o pracę i atrakcyjne

578719600GK

zarobki tel. 570-770-384
SZUKAM PRACY
KIEROWCA B+C. 518-486-663

REMONTY mieszkań, tel. 696-282-706
STANY surowe'94/3412184
SUCHE zabudowy 94/34121 84.
INSTALACYJNE

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

GAZOWE -urządzenia, naprawa/
wymiana 606-579-846 GK
HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.
PORZĄDKOWE
SPRZĄTANIE strychów, garaży
piwnic, wywóz starych mebli oraz

Zdrowie
GINEKOLOGIA
515417467 Ginekolog farmakologia
INNE SPECJALIZACJE

gruzu w big bagach, 607-703-135.

Różne
DETEKTYW-KOSZALIN.PL 602601166
KASA za "stare" książki, 609643399

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

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA SZCZECINEK
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Szczecinku
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Szczecinek niżej wymienionych uchwał o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek:
• Nr Xll/123/2019 z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XLIII/410/06 Rady Miasta
Szczecinek z dnia 4 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Koszalińska-T w Szczecinku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 834, z późn. zm.), obejmującej
zmianę tekstu uchwały w: §3 pkt 6 i 7, §8 pkt 7 lit. c, §20 pkt 1, 2, pkt 3 lit. b, c, e, g oraz pkt 4 - bez zmiany rysunku
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
• Nr Xll/122/2019 z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Świątki IV" w Szczecinku, obejmującego obszar położony w Szczecinku, ograniczony ulicami: Różaną
i Konwaliową, granicą działek ewidencyjnych nr: 76, 73 w obrębie 0027, linią brzegową jeziora Trzesiecko, ulicami:
Szczecińską (w ciągu drogi krajowej nr 20) i Staszica, granicą działek ewidencyjnych nr: 362/1,77 i 76 w obrębie 0027 oraz
ulicą Wilczkowską.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionych planów. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta
Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek w terminie do dnia 16 września 2019 r. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

KUPIĘ ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne. Tel. 602 811423.
PŁODY ROLNE
KUPIĘ grykę teł 604250237
KUPIĘ łubin wąskolistny.
Tel. 692-401-327
KUPIĘ peluszkę i wykę tel 604250237

Towarzyskie
ADA Słupsk, 513-751-832.
ATRAKCYJNA dla dojrzałych
661177611
SŁODKA Asia Koszalin,
516-603-622
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Kibice Rangers pamiętają o Borucu
Filip Bares
Twitter: @Bares34
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Rozmowa
Dariusz Adamczuk nie tylko
zdobyłsrebrooGmpiskiewBarcek>nie,aleispędził6latwSzkocp-w tym w Glasgow Rarjgers.70 do3a Tak oceniam szanse
Legi-mówiAdamczidc.
Spędził Pan trochęczasu
wSzkcK^grającdb Dundee
iRangers-jak wspomina
Pan ten czas?

Szkocja to może nie Wło
chy, gdzie grałemdla Udinese,
ale wyspiarski klimat bardzo
się udziela.Mecze dla tamtej
szych kibiców to prawdziwe
święto i zawsze będę życzył
każdemu zawodnikowi, żeby
spędził jeden sezon na wy
spach, by poczućtą niesamo
witą atmosferę.
Jak porówna Pan swójpobytwDundeeztym
w Rangers?

Dundee ma świetną histo
rię, ale w porównaniu
z Rangersami tomały klub.
W tym pierwszym byłem swo
jego rodzaju legendą,a w tym
drugim byłem po prostu jednym z wielu. Szkockie kluby
mają swoją tradycje i zarządza
nie wygląda podobnie,ale wia
domo -Rangers finansowo sta
li zdecydowanie wyżej.
Czuł Pan zawód,że epizod
wRangersniewypafif?

ko jedyna polska drużyna gra
w czwartej rundzieeliminacji
Ligi Europy, więc bądźmi spo
kojni.

Rozegrałem około 20 spot
kań. To była potężna drużyna
z wielkimi nazwiskami i nikt
w tamtym okresie nie przycho
dził poniżej 4 min funtów, co
na tamte czasy było ogromną
kwotą. Graliśmy wLidze Mi
strzów w grupie z Bayernem
Monachium, PSVEindhoven
oraz Valencią i do ostatniego
meczu walczyliśmy o awans,
a to byłsezon, w którym
Bayem i Valencia spotkały się
ostatecznie w finale. Mieliśmy
wtedy 16 reprezentatów kraju
w kadrze meczowej, więc ła
two przebić się niebyło.

Sześć lat temuRangers zostafi zdegradowanido czwar
tej Ę?.Wtymczasie Legia
grała wfazie grupowejLę?
Mistrzów iLigi Europy,a mi
mo to znajdujesię w gorszym miejscuniż Szkód

Tak, ale Rangers zawsze by
li i będą większym klubem.
Na ich pierwszy mecz
w czwartej lidze przyszło 40
tysięcy kibiców, więc to trochę
inny kaliber.

Jacy piłkarze zrobilina Panu
największe wrażenie?

Jak wspomina Pan Ołd Firm
Derby?

Giovanni van Bronckhorst,
Claudio Reyna,Stefan Klos,
Arthur Numan, Barry
Ferguson. Tak naprawdęmoż
na wymieniać i wymieniać
tych zawodników, bo było ich
naprawdę wielu.

Grał Ran jużza kadencji
właściciela Davida Murraya.
który powiedział słynne
zdanie,jak Cełtkwyda5
młn, tomy wydamy W.Czy
dało się wówczas przewi
dzieć co czekaktub? Wciągu
załedwie3lat potrafiliście
wydać na transfery aż83
młn funtów.

Nie, nikt wtedy nictakiego
nie czuł. W każdym mieście,
gdzie są dwa kluby o takiej re
nomie to prezesi chcą pokazać,
że to my jesteśmy najlepsi.
Murray to wykorzystywał mo
że trochę przesadnie,bo po11
latach od mojegoodejścia klub
zbankrutował.

£ola jeśli chcą pokonać Rangers
Odwiedza Panjeszcze
Rangersów?

Ostatnio byłem w Dundee,
gdzie uhonorowano mnie jako
legendę klubu. Na meczu
Rangers byłem ostatni raz10
lat temu.
Jak ocenia Pan szanseLegi
wtymdwumeczu.

70 do30 dla Rangersów.
W poprzedniej rundzie rozbili
Duńczyków, a bramki które
tracili były już w momentach,
gdy wszystko było jasne, więc
nie rozumiem krytykiich gry
defensywnej. Zagrali bardzo

dobrze i myślę, że w tym sezo
nie mogą powalczyć
z Celtikiem omistrzostwo.
Co Legia musizrobić żeby
wygrać ten dwumecz?

Przede wszystkim musi
być niezwykle skuteczna
i wykorzystywać nawet pół
sytuacji, bo nie będzie miała
ich wiele.
Obecnie trenerem
Rangersówjest Steven
Gerrard. Czy dlapiłkarzy Legii mażemieć to jakiekol
wiek znaczenie psychoło-

giczne,gdzie będąotym
myśleli za dużo?

Nie sądzę.Dla Gerrarda jest
to też dopiero pierwsza praca
w trenerce i nic jeszcze nie
osiągnął, choć każdemu pol
skiemu trenerowi życzę by za
czął pracę od takiego klubu.
Dużo mówisięotym. żetre
ner AleksandarVukcvić po
sadził na ławce Carfitosa.Co
Panotym sądzi?

Wolałbym nie oceniać jako,
że jestem obecnie związany
z Pogonią Szczecin. NaLegię
zawsze spada fala krytyki, a ja

Postęp na miarę medalu mistrzostw Europy? Czekamy na to
SMuKOWKtt

Jakub Guder

Dawno polskie siatkarki nie
miały tak udanego sezonu re
prezentacyjnego. Nic więc
dziwnego, iż niektórzy nie
śmiało wspominają, że po10
latach czas wreszcie ponow
nie stanąć na podium mi
strzostw Europy.

Bolesne porażki 0:3 z Serbią
w 2011 roku (ćwierćfinał)
i z Włoszkamiw 2013roku (1/8),
ćwiećfinałowa przegrana 1:3
z Holandią w 2015 i wreszcie przed dwoma laty - znówtylko
1/8 i klęska z Turcją (1:3).
Ostatni raz Polki w najlepszej
czwórce mistrzostw Europy
były 10 lat temu, kiedy zresztą
organizowaliśmy ten turniej.
Wówczas w meczu o brąz poko
naliśmy Niemki3:0. Czas chyba
najwyższy - by po równodeka
dzie - znów stanąć na podium.
Ten sezon dla reprezentacji
prowadzonej przez Jacka Na

wrockiego może okazać się prze
łomem. Najpierw wygrany pre
stiżowy turniej Volley Masters
Montreux, potem awans
do FinałSix ligiNarodów, wresz
cie momentami porywająca
walka o awans naigrzyska z mi
strzyniami świataSerbkami.
Nie trzeba być wielkim ek
spertem, by dostrzec, że
w ostatnich dwóch-trzech la
tach nasza drużyna narodowa
zrobiła duży postęp. Widzą to
także rywale.
- Faktycznie, w polskim ze
spole zmieniło się naprawdę
wiele - mówił jeszcze we Wroc
ławiu przyokazji turnieju kwali
fikacyjnego doigrzysk olimpij
skich trenerSerbii Zoran Terzic.
- W ciągu ostatnich kilku lat po
jawiły się dwie-trzy bardzo
młode siatkarki, które zaczęły
grać na bardzo wysokim pozio
mie. Niektóre występują we
Włoszech.Progres jest naprawdę
duży -stwierdził wówczas.
Wtórowała mu kapitan Serbek Maja Ognjenović, która

grała w przeszłości w Lidze
Siatkówki Kobiet.- Wszyscy pa
miętamy waszą drużynę naro
dową ze złotych czasów.
W2003 i2005 mieliście wielkie
nazwiska w składzie. To natu
ralne, żepo takim czasie nastą
pił nienajlepszy okres,ale teraz
Polki są na dobrej drodze.Mają
dobrego trenera, a same siat
karki są głodne sukcesu i me
dali - powiedziała.
Polki też mają świadomość,
że w ostatnich miesiącach wy
konały ogrom pracy. Rozpoczy
nające się mistrzostwaEuropy
mają być jej zwieńczeniem.
- Czuję ekscytację, bo to bę
dzie ostatni turniej w tym roku
reprezentacyjnym. Wykonały
śmy kawał pracy,fajnie byłoby
przelany wcześniej pot spuen
tować tym turniejem. Chcemy
pokazać wszystko, co mamy
najlepszego.
Gramy przed własną pub
licznością, więcmam prywatną
nadzieję, że to będzie nasz tur
niej -powiedziała przed kame

rami Polsatu Sport rozgrywa
jąca Joanna Wołosz.
Pierwszy raz w historii faza
grupowa mistrzostw Europy
rozgrywana jest wczterech kra
jach. Nasza drużyna zagra
w Łodzi, gdzie zaplanowano
także dwa mecze 1/8 i dwa
ćwierćfinały. Zmieniłasię także
formuła turnieju, bo dwa lata
temu zwycięzcy grup od razu
mieli awans do ćwierćfinału.
Teraz wszyscy zagrają w 1/8.
ME siatkarek 2019
GupaB(hMttransmi^ wszystkich meczów-Polsat Sport).23.08: Belgia -Ukraina
(godz.14), Włochy - Portugalia (1730),Polska Słowenia (2030).2448:Belgia - Słowenia 08),
Portugalia - Polska (2030).25.08:Słowenia Portugalia (18), Ukraina - Włochy (21). 2&08:
Włochy - Belgia (18), Polska -Ukraina (2030).
2708:Portugalia - Belgia (18), Włochy - Słowenia
(21). 28.08:Belgia- Polska (1730), Ukraina -Sło
wenia (20). 29.08:Portugalia - Ukraina (18),Pol
ska-Włochy (2030).

IHizostałe grupy. GrupaA(AnkaraJurcja):
Serbia, Turcja, Bułgaria,Grecja, Francja,Finlandia.

GmpaC(Budapeszt Węgry): Holandia, Azer
bejdżan, Chorwacja, Węgry, Rumunia,Estonia.
Qupa D(Bratystawa,StawajRos^,
Niemcy, Białoruś,Słowacja, Hiszpania,Szwajca
ria. Transmisje w Polsacie Sport News i Polsacie
SpoftExtra.

To jest wielkie wydarzenie.
Całe miasto nim żyjetydzień
wcześniej i jak przyjedzieLegia
to piłkarze będą pod wraże
niem kibiców Rangers. Na Ła
zienkowskiej żyje jedna trybu
na, a tutajcztery.
Kiedyś były legionista Artur
Boruc podpadł Idbicom
Rangers.

Tak, Artur nie jest ulubieńcem kibiców. Rzadkosię zda
rza, żeby jeden piłkarz tak pro
wokował kibiców i jestem
przekonany, że fani jeszcze to
pamiętają.

Na Łazienkowskiej
żyje tylko jedna
trybuna. Piłkarze Legii
zobaczą w Glasgow jak
żyje cały stadion.

LOTTO
Środa 21.08.

MUŁU MUŁU - GODZ. 14.00

2.4.6.8.11,12,28,30,45,49,51,
53.58,59,60,61.64,71,74,76
plus 60
KASKADA

2.7,9,10,11,12,14,17,18,19,20,
24

1/8 finału (109). Łódź: B1D4,B2D3Bratysława: D2- B3; Dl- B4. AnkaraAl -C4; A2 - G.
BydapeszfcC2A3;GA4. Ćwierćfinały
(4.09). Łódź:B1/D4 - D2/B3; B2/D3 - D1/B4.
Ankara: A1/C4 - C2/A3; A2/G - C1/A4. Półfinały
(7.09), meao 3.miejscei finał (8.09) rozegra
ne zostaną w tureckiej Ankarze.

EKSTRA PENSJA

SkładPolek(nieofigahy).Środkowe

MINI LOTTO

Wtorek20.08.

MULTIMULTI - GODZ. 21.40

5,7,8,15,24,25 28,30,32,37,38,
40,49,54,59,60,61,68,73,79
plus 7
4,16,27,32,35 + 3

Klaudia Alagierska (ŁKS), Zuzanna EfimienkoMłotkowska (ŁKS). Agnieszka Kąkolewska (Pomi
Casamaggiore), Kamila Wrtkowska (Developres
Rzeszów). PrzyjmująceMartyna Grajber (Che
mik Police), Natalia Mędrzyk (przyjmująca),Mag
dalena Stysiak (Budowlani Łódź). Rozgrywają
ce: Joanna Wołosz (ImocoVolley), Marlena
Pleśnierowia (Chemik Police). Atakują
ce:Malwina Smarzek-Godek (Znetti Bergamo),
Martyna Łukasik (Chemik Police), Katarzyna
Zaroślińska-Król (Developres Rzeszów). Libe
ro:Paulina Maj-Ewardt (BKS Bielsko-Biała),Maria
Stenzel (Budowlani Łódź). ©®

1.5, 6, 26,30
KASKADA

1,2,4,5,7,8,11,13,19,21.
22.24
EKSTRA PREMIA

8.13.24.29.32+4
LOTTO

9.15.19.22. 29.35
LOTTO PLUS

14.24.27. 28.32.45
SUPERSZANSA

1.4.1.4. 0. 0.5
(STEN)
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Wczoraj w Rzeszowie
nastąpił podział punktów

PSkanożna

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

Hitowo zapowiadał się mecz
piłkarski w ramach piątej ko
lejki II ligi w Rzeszowie, gdzie
lider rozgrywek podejmował
wicelidera. Konfrontacja na
szczycie Resovii ibytowskiej
Bytovii nie wyłoniła zwycięzcy,
bo zakończyła się remisem1:1.
A to jest wynik bardzo ko
rzystny dla gości, do których
uśmiechnęło się szczęście
w 90. minucie za sprawą Mi
chała Rutkowskiego.Miejscowi
zaczęli spotkanie energicznie,
ale rywale też potrafili się od
gryźć. Na murawie rozgorzała
walka. Już w13. minucie Seba
stian Zalepa dał radość rze
szowskim kibicom i swoim ko
legom z drużyny, bo otworzył
konto bramkowe. Do końca
I połowy więcej z gry mieli pił
karze Resovii. Bytowianie

odważniej
radzili
sobie
po przerwie, a szczególnie
w końcówce meczu, gdy mieli
przewagęe liczebną,bo Resovia
grała już w „10". Słowa uzna
nia należą się graczom z By
towa, którzy do ostatniego
gwizdka sędziego walczyli
ofiarnie i zainkasowali punkt.
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Wystartują w mistrzostwach
Polski na stadionie w Radomiu

Resovia Rzeszow-Bytovia By
tów 1:1 (1:0). Bramki:1:0 Seba

stian Zalepa (13), 1:1 Michał
Rutkowski (90). Resovia: Da
niel, Geniec, Kubowicz ż.k.,
Zalepa, Milkulec, Feret (90Haj
duk), Domoń, Płatek (85Twar
dowski), Radulj 2 x ż.k.,
a w konsekwencji cz.k. w 80."
minucie, Krykun (89Adamski),
Świderski (59 Dziubiński)
Bytovia: Ryngwelski, Deleu
ż.k., K.Bąk, Kawula ż.k.,
Rutkowski (90+1 Patryk Wol
ski), Wasiak(46 Bielawski ż.k.),
Lech, Feruga, Kwiatkowski (81
Stanczew), Hołtyn (46 Giel),
Czubak ż.k. Inne wyniki jutro.

• '

Beata Topka zaliczana jest do utalentowanych biegaczek
młodego pokolenia w Polsce. Być może sprawi niespodziankę

20-letni Adrian Kordoński jest w stanie powalczyć o trzecie
miejsce na podium. Oby wytrzymał presję na dobry wynik

Ijekkoatletyka

dyskobolką w stawce seniorek.
Jako pierwsza w kolejce
po złoto stanie DariaZabawska
(AZS UMCS). Dwóch naszych
zawodników rzucać będzie
w konkursie oszczepem. To
ubiegłoroczny brązowy meda
lista MP Dawid Kościów (Jan
tar) i Krystian Bondarenko
(Fenix Słupsk). Najlepszym
wynikiem legitymuje sięMar
cin Krukowski(Warszawianka).
Osiągnięcie warszawskiego
oszczepnika to 85.63 m. W
skoku wzwyż na rozbiegu sta
nie Adrian Kordoński (Fenix).
20-letni słupszczanin legity
muje się wynikiem 210 cm.Fa
woryci to: Norbert Kobielski
(MKS Inowrocław) - 227 cm
i Sylwester Bednarek (RKS
Łódź) - 220 cm.©®

mc, • 1 •
Krzysztoi
NieKrasz
krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

Piłkarze Bytovii zdobyli jeden punkt.Z prawej obrońca Deleu

Piłka nożna

Rekordowe zwycięstwo
Olimpijczyka Kwakowo

Wystartowała piłkarska Liga Wo
jewódzka C2 (zawodnicy zrocz
nika 2006/2007).Od początku
KS Olimpijczyk Kwakowopo
twierdza swoje aspiracjewalki
o mistrzostwo.Zawodnicy

z Kwakowa wygraliaż 26:1z ze
społem CartusiiKartuzy. Okres
przygotowawczy w postaci
dwóch turniejówmiędzynarodo
wych w AustriiiSłowacji przynosi
teraz korzyści. W tymroku
wszystkie zespoły ligi walczą
o awansdo CentralnejLigi Junio
rów.

Najlepsi polscy lekkoatleci ilek
koatleta rywalizować będą
od piątku (23 sierpnia) do nie
dzieli (25.08)o medale95. PZLA
Mistrzostw Polski w Radomiu.
Na listach zgłoszeniowych nie
brakuje światowych gwiazd
lekkoatletycznych stadionów.
Impreza będzieostatnią szansą
dla biało-czerwonych lekkoat
letów i lekkoatletek na zdoby
cie minimów na jesienne mi
strzostwa globu IAAF.
W sumie na zmodernizowa
nym stadionie pokaże się po
nad pięciuset sportowców,
z wieloma najlepszymi zawod
nikami i zawodniczkami w

Bramki dla Olimpijczykazdoby
wali: Kuba Ozimek7, Bartosz
Motow3. KonradDąbrowski 3,
Oskar Chadacz 3,Jakub Adkonis
2, KacperRaczyński 2,Aleksander
Szymański 2,Oskar Dąbrowski,
Adam Lemańczyk,Michał
Krzyszkowski isamobójcza.
(STEN)

swoich konkurenęjach wPolsce
i czołowymi na świecie. Kapi
talnie zapowiadają sięniektóre
konkurencje.
Wśród uczestników tego
rocznych zmagań będą również
przedstawiciele z naszego re
Talex
Borysław
gionu.
Borzytuchom reprezentować
będzie bardzo zdolna bie
gaczka. Jestnią 20-letnia Beata
Topka. Podopieczna trenera Ja
rosława Ścigały pobiegnie na
1500 m.W tej biegowej rywali
zacji najwięcej do powiedzenia
będą miały faworytki, a są nimi
SofiaEnnaoui (AZS UMCSLub
lin) i Renata Pliś (Maraton Świ
noujście). W rzucie dyskiem
wystąpi dwudziestolatka Ag
nieszka Kulak (Jantar Ustka).
Ustczanka będzie najmłodszą

Boks

Remigiusz Runowski
trzeci w Pucharze
Narodów Świata w Serbii

W 25-tysięcznym mieścieVrbas
(Serbia) odbyłsięturniej bokser
ski Puchar NarodówŚwiata.
Do rywalizacji przystąpili pięścia
rze, którzyreprezentowali 25 kra

jów. Wśród nichbył zawodnik
Słupskiego KlubuBokserskiego
Energa Czarni Remigiusz
Runowski (trzeciz prawej na
zdjęciu). Słupskikadet walczył
w kat. wagowejdo 74 kgi zade
monstrował swoje wysokie wa
lory techniczne w pierwszympo
jedynku pokonując Norwega.

Słupski oszczepnik Krystian
Bondarenko pilnie trenował

W półfinale Runowskimiał wal
czyć z Amerykaninem.Niestety,
do walki niedoszło, bona znak
protestu polskiejekipy (po dwóch
krzywdzących werdyktach pol
skich zawodników) wycofano Po
laków z rywalizacji.Runowski za
jął IIIlokatę.
(FEN)

