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Potrącił 10-latka
na przejściu i uciekł,
ale nie odpowie
za samą ucieczkę
STRONA 4
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Policjant miał być
„pod wpływem"
i uciec po kolizji
Stupsk

Policjant z KMP wSłupsku miał kiero
wać autem pod wpływem alkoholu.
Był poza służbą. Śledztwo wszczęła
już ProkuraturaRejonowa wLęborku.
Funkcjonariusz miał jeździć „pod
wpływem" po Słupsku i na trasie
do Dębnicy Kaszubskiej.Z naszych nie
potwierdzonych informacji wynika,
że jechał autem, spowodowaćkolizję
i uciec. Wezwano policję.
STRONA 2

Aresztowany
za usiłowanie
zabójstwa
Gmina Smołdzino

Pjv]UjU\g/r

Nowy rekord
Polski Małgorzaty
Pazdy-Pozorskiej
na 100 kilometrów
SPORT-STR.18

Fizjoterapeuci: Dość poniżania, chcemy godnie żyć

Protest fizjoterapeutów
w słupskim szpitalu
Magdalena Olechnowicz
magdalena.otechnowia@polskapre5s.pl

Służba zdrowia
W Wojewódzkim Szpitalu Specjali
stycznym w Słupsku trwa protest fizjoterapeutów. Informują o tym pla
katy iczarne koszulki, w których pra
cują. Od poniedziałkujednak fizjote
rapeutów będzie mniej, bo masowo
pójdą na zwolnienia lekarskie.

W Żelazie wgminie Smołdzino doszło Do strajku solidarnie przystąpili fizjo
do pobicia kobiety.Podejrzanym jest terapeuci ze wszystkich oddziałów
jej mąż, który został aresztowany szpitalnych, w sumie około50 osób.
- Jesteśmy grupą zawodową pomi
pod zarzutem usiłowania zabójstwa
i znęcaniasię nadswoją żoną. Fakt po janą i niedocenianą.Mamy dość poni
bicia kobiety ujawnił jeden z członków żania, chcemy po prostu godnie żyć,
rodziny. -Obrażenia kobiety orazoko a nasze obecne pensje w wysokości
liczności zdarzenia wskazują, iż ten 1800 złotych na to nie pozwalają mężczyzna od kilku dni maltretował mówi Małgorzata Świątek, przewod
swoją żonę - mówi Piotr Nierebiński, nicząca terenowegooddziału Ogólno
polskiego Związku Zawodowego pra
prokurator rejonowy wSłupsku.
cowników Fizjoterapii.- Todzięki nam
STRONA 4

pacjenci nie przebywają w oddziałach
szpitalnych dłużej, niż to jest ko
nieczne. Reprezentujemy zawód me
dyczny, realizujemyświadczenia me
dyczne z porównywalnym stopniem
wykształcenia i kompetencjami co
grupa zawodowa pielęgniarek ipołoż
nych, a nasze wynagrodzenia są niż
sze niż wynagrodzenia lekarzy,pielęg
niarek czy innego wyższego personelu
medycznego. Obecnie różnice w wy
nagrodzeniach są tak duże, iż możemy
mówić omobbingu płacowym naszej
grupy zawodowej - argumentujeMał
gorzata Świątek.
Stąd decyzjasłupskich fizjoterape
utów o przystąpieniu doOgólnopol Od 23 września fizjoterapeuci masowo pójdą na zwolnienia lekarskie
skiego Protestu Fizjoterapeutów oraz
Diagnostów Medycznych. Zapowia przeznaczone napodwyżki około500 ale dodnia dzisiejszegobez rezultatu.
dają, że masowo pójdą na zwolnienia zł. Tylko 30 procent fizjoterapeutów
O co walczą fizjoterapeuci?
lekarskie. Hasła protestu brzmią: i diagnostów otrzymało podwyżki.My
- O podwyższenie uposażenia
„Dość poniżania",„Przestajemy rato w szpitalu w Słupsku tych pieniędzy o kwotę 500 zł netto do pensji zasad
wać system",„Chcemy godnie żyć".
nie zobaczyliśmy - mówi Świątek. niczej z wyrównaniem od l lipca oraz
- Minister zdrowia Łukasz - OZZPF wystosował do zarządu szpi 500 złnetto odstycznia2020roku oraz
Szumowski przeznaczył4 mld dla pla tala w Słupsku kilka pism z prośbą o urlopy szkoleniowe na dokształca
cówek od 1 lipca. Z tych pieniędzy, o przyznanie podwyżki oraz o możli nie się oraz dofinansowanie kosztów
na podstawie porozumienia z prote wość spotkania z zarządem w celu kursów - mówiszefowa OZZPF.
obecnej
sytuacji, WIĘCEJ NASTR.3
stującymi z dnia 30 maja, miały być omówienia

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

„Chodź ze mną do forum"
ul. Paderewskiego 1, Koszalin

FORUM
KOSZALIN
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Pogoda w regionie
Dzisiaj

Piątek

15°C

Barometr
1020.00mbar
Wiatr
zach.35km/h
Uwaga
silny wiatr

n°c

Sobota

18°C

8°c

Niedziela

22°C

8°c

Uwaga: opady

Miał być pod wpływem,
ale nie na sygnale
PoUcja

Ujawnia tylko, że funkcjona
riusz miał jeździć pod wpły
aleksander.radomski@gp24.pl
wem po Słupsku i na trasie
do Dębnicy Kaszubskiej
Policjant z KMP w Słupsku
w ostatni piątek, 13 września.
miał kierować autem
Z naszych,niepotwierdzonych
pod wpływem alkoholu. Był
informacji wynika, że jechać
poza służbą. Śledztw w tej
miał audi a6, spowodować ko
sprawie wszczęła już Prokura lizję iuciec z miejsca zdarzenia.
tura Rejonowa w Lęborku.
Wezwano policję.
Podejrzewany odmówił ba
Prokuratura
Rejonowa dania alkomatem. Został za
w Lęborku zajmuje się sprawą brany na badanie krwi.Proku
doświadczonego funkcjonariu ratura, która bada ten przypa
sza KMP w Słupsku. -Istnieje dek od poniedziałku czeka
podejrzenie, że prowadził on na raziena opiniębiegłego wtej
auto pod wpływem alkoholu - kwestii.
Funkcjonariusz niebyłtego
informuje Patryk Wegner,
lęborski prokurator rejonowy.- dnia na służbie. Od dłuższego
Śledztwo prowadzone jest czasu przebywa na zwolnieniu
w sprawie, nikomu nie posta lekarskim. Policja w Słupsku
wiono zarzutów - ucina.
wstrzymuje się zdecyzjami ka
Prokuratura w Lęborku nie drowymi do momentu zakoń
informuje oszczegółach zasła czenia ustaleń prokuratury.
niając się dobrem śledztwa. ©®
Alek Radomski

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 19.09.2019

Nadchodzi Noc Księgarń.
Także w Słupsku
Zaproszenie
20 września w stu
nych księgarniach w całej Pol
sce odbędzie siępierwsza
edycja akcji Noc Księgarń. Wy
darzenie. podobnie jak Noc
Muzeów, ma na stałe wpisać
się w kalendarz ogólnopol
skich inicjatyw kulturalnych.
W Słupsku na to wydarzenie
zaprasza Księgarnia Ratuszo
wa.

Organizatorem akcji jest dy
strybutor książek OSDW Azy
mut. Ogólnopolska Noc Księ
garń została dofinansowana ze
środków MinisterstwaKultury
i Dziedzictwa Narodowego
z FunduszuPromocji Kultury.
- Naszym celem podczas tego
wydarzenia jest pokazanie in
nego oblicza księgarni. Nie
tylko jakomiejsca, gdziesię ku
puje książki, ale także miejsca,
gdzie możnasię zatrzymaći po
rozmawiać o książkach - mówi
Krzysztof Sawicki, współwłaś
ciciel Księgarni Ratuszowa,
która jako rodzinny interes
funkcjonuje od lat w budynku
przy ul.Filmowej 5w Słupsku.

Podziel siękrwią.
Dzisiaj przedurzędem
skarbowym

Pomorze

Zostaw samochód,
wsiądź do pociągu.
Możesz jechać za darmo

W związku zezbliżającym się
Dniem KrajowejAdministracji
Skarbowej przypadającym21
września, KlubHonorowych
Dawców Krwi przy Krajowej Ad
ministracji Skarbowej wSłupsku
organizuje kolejną już zbiórkę
krwi, któraodbędzie siępod pa
tronatem Naczelnika Pomor
skiego UrzęduCelno-Skarbowego w Gdynii Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Słupsku.
Akcja odbędzie się dzisiaj,19
września, wgodzinach od8 do13
w krwiobusie,który będziestał
przed UrzędemSkarbowym
w Słupsku.
Organizatorzy przypominają,że
oddanie krwijest bezpieczne,od
bywa się przy użyciusprzętu jed
norazowego użytku,a co najważ
niejsze, poświęcającjeden dzień,
możemy uratować ludzkieżycie,
albo przedłużyćje okilka lub kilka
dziesiąt lat. Osobom oddającym
krew przysługuje z tego tytułu
dzień wolny odpracy.

W niedzielę(22 września)każdy pa
sażer,będący właścicielemlub
współwłaścicielemsamochodu
w województwiepomorskim, bę
dzie mógł zadarmojeździć pocią
gamiSzybkiej Kolei MiejskiejiPrze
wozów Regionalnych.
Wystarczy wpodróż zabraćdo
wód rejestracyjny samochoduido
kument potwierdzający tożsamość.
Oferta obowiązujedo północy
na tereniecałego województwa.Tę
specjalną ofertęSamorząd Woje
wództwa Pomorskiegoprzygoto
wał na EuropejskiDzień Bez Samo
chodu,któryjest obchodzony w ra
mach EuropejskiegoTygodnia
ZrównoważonegoTransportu.
Z kolei wSłupsku22 września prze
widziana jest bezpłatnakomunika
cja autobusamiMZK dlakierowców,
którzy posiadają przysobie dowód
rejestracyjny pojazdu.Innemiasta
regionu równieżdołączą się
doświętowania.Np. w sobotę
na dzieńotwarty wzajezdniautobu
sowej zaprasza MZK Wejherowo.

(MARA)

(MAŹ)

Bogumiła
Rzeczkowska

Kultura

anna.marecka@polskapress.pl

Na przełomie września i paź
dziernika ma rozpocząć dzia
łalność Studio Piosenki Metro
wSłupsku.

To inicjatywa Teatru Muzycz
nego Studio Buffo w Warsza
wie. Jego twórcy, Janusz Józe

m
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19 września
1410

Wielka wojna z zakonemkrzyża
ckim: wojska króla Władysława II
Jagiełły zakończyły nieudaneob
lężenie Malborka.

Jeśli pogoda dopisze, to przy Księgarni Ratuszowej w piątek
można będzie nawet poleżeć na leżaku z książką w ręku

1940

W czasie łapanki został areszto
wany Władysław Bartoszewski.
W czasie tej samej łapanki rot
mistrz Witold Pileckidałsię do
browolnie aresztowaćNiemcom
na Żoliborzu,aby dostaćsię w ce
lach wywiadowczychdo obozu
koncentracyjnego Auschwitz.

Tym razem jej właściciele za wam spędzenie kilku godzin
praszają wszystldch zaintereso w ciekawej atmosferze. Nieco
wanych do księgarni w piątek innej niż biblioteczna - zachęca
pogodz.18.30, gdy wtym miej Krzysztof Sawicki.
W programie wydarzeń
scu rozpoczniesię słupska edyNocy Księgarń, który będzie
qa NocyKsięgami.
- Jeśli czujecie potrzebęczy zróżnicowany w całym kraju, 1944
tania książek
i relaksu w niektórych księgarniach 50. dzieńpowstania warszaw
przy nich, to zapraszamy przewidziano zarówno wyda skiego: ciężkiewalki
do nas. Jeśli macie ochotę rzenia dla dorosłych, jak i dla naCzerniakowie.
na obcowanie z książkami najmłodszych czytelników.
w grupie,to przyjdźciedo Księ Część wydarzeń może potrwać 1946
Podczas sztormuna wysokości
garni Ratuszowej w piątek nawet do samego rana.
Karwi zatonął holownikwraz z11po godz.18.30. Zaproponujemy Zbigniew Marecki
osobową załogą.

Kamila Lewicka otwiera
Studio Piosenki Metro
w Słupsku
AnnaCzemy-Marecka

Słupsk

Na Czytelników czekamy
w redakcji „Głosu Pomorza"
w Stupsku przy
ul. Henryka Pobożnego 19
tel, 59 848 8100

fowicz i Janusz Stokłosa, pla
nują stworzyć w całej Polsce
sieć certyfikowanychplacówek
kształcących umiejętności
muzyczno-teatralne podo
piecznych. Uczyć w nich będą
certyfikowani nauczyciele
śpiewu. W Słupsku będzie to
Kamila Lewicka (absolwentka
naszej Akademii Pomorskiej).
- Celem Studia Piosenki jest
szkolenie i kształcenie wrażli

wości artystycznej utalentowa
nych wokalnie osób: dzieci,
młodzieży oraz dorosłych.
Twórcy projektu proponują
wyjątkowe
perspektywy
muzyczno-aktorskiego roz
woju, między innymi możli
wość pracy na oryginalnych
materiałach kompozytora Ja
nusza Stokłosy, a także szansę
na występy przed reżyserem
Januszem Józefowiczem. Naj
ważniejszym aspektem kształ
cenia jest rozwój wokalny, ze
szczególnym naciskiem na in
terpretację aktorską piosenki mówi KamilaLewicka.
Zapisy na zajęcia (będą płat
ne): tel.792 405175,e-mail: studiopiosenkimetro@wp.pl.©®

1953

W fabryce na Żeraniu wyproduko
wano pierwszy polskisilnik do sa
mochodu FSO Warszawa M-20.

2017

370 osóbzginęło, aok. 6tys. zo
stało rannych wtrzęsieniu ziemi
w meksykańskimstanie Puebla.

ZTWITTERA

Paweł Potoroczya KO

Obłęd trwa.Tablet Niezłomnypo
woła NarodowyFundusz Artystów.
Prawdopodobnie zjakimiś Pietrza
kami wRadzie. NFA,czyli Pietrzaki,
czyli GlińskiPiotr będziedecydował
ktojest artystą,a ktonie. To niejest
zarządzanie kulturą.Tojest zarzą
dzaniegłodem, strachemi waze
liną.

Zbigniew Hołdys,muzyk

Słynne „weryfikacje" dlamuzyków
przed 89 też miałycharakter zarob
kowy -mogłeś graćbez kwitów,ale
za półstawki,i nie mogłeśjechac za
robkowo zagranicę.Polityki w tym
nie było,choć szykanybyły. WCSRS
odebrano papierykapeli Plastic
PeopleofUniverseiją skasowano.

WALUTYJjaML
USD
3,9412(+)
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4£"0(+)
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3.9649(+)
GBP
4,8882(f)
Wczoraj w ramach akcji „Czytamy z dobrą energią" Wojciech Marcinkowską aktor Nowego
Teatru w Słupsku, czytał bajki małym pacjentom oddziału pediatrycznego słupskiego szpitala.
„Kleofas i okulary" oraz historia z Mikołajka Rene Gościnnego zainteresowała słuchaczy, (mag)

(+) wzrost ceny w stosunku
do notowaniapoprzedniego
(-) spadek cenw stosunku
do notowania poprzedniego.

Wydarzenia

Głos Dziennik Pomorza
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Fizjoterapeuci mają dość głodowych pensji,
są zdruzgotani i przemęczeni pracą
Magdalena
Olechnowicz

magdalena.olec}inowia@polskapress.

CjLzestri
Wczoraj, po naszym zaintere
sowaniu protestem, zarząd
szpitala w Słupsku zaprosił
dzisiaj na spotkanie fizjotera
peutów. Solidaryzuje się z ni
mi, ale pieniędzy na podwyżki
niema.

Obecny protest fizjoterapeu
tów jest wznowieniem akcji
podjętej w maju.
- Wtedy zostały ustalone
ogólne postulaty z ministrem
zdrowia. Przyznał nam prawo
do podwyżki 500 zł netto
od lipca do pensji zasadniczej.
A drugie500 zł w styczniu2020
roku. Pieniądze zostały prze
lane dokonkretnych placówek
medycznych, jak i zarządzenia
do prezesów - mówi Małgo
rzata Świątek, przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Za
wodowego PracownikówFizjo
terapii w Słupsku. - Po tych
ustaleniach próbowaliśmy się
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Chacińska, rzecznik prasowy powiedź, że zarząd nas
słupskiego szpitala. - Ze strony wspiera, ale nie jest w stanie
szpitala W2019roku zostały po dać nam podwyżek - mówi
czynione już drobne regulacje Świątek. -Napisaliśmy więc ko
P4
wynagrodzeń. Zarząd rozumie, lejne pismo,w którym poinfor
że protest ma zwrócić uwagę mowaliśmy, że przystępujemy
na szerszy problem, który jed do ogólnopolskiej akcji prote
nak powinien zostać rozwią stacyjnej, która ma się rozpo
zany systemowo. Według za cząć 23 września. Będzie ona
rządu dobrym rozwiązaniem polegała na tym, że fizjoterape
byłoby wykorzystanie rozwią uci masowo pójdą na zwolnie
zania przy wdrożeniu podwy nia lekarskie ze względu
żek dla pielęgniarek i położ na przeciążenie pracą. Wszyscy
mamy bóle kręgosłupa, ponie
nych - mówi Chacińska.
Fizjoterapeuci nadal jednak waż nasza praca jest wyczerpu
walczą o pieniądze obiecane jąca. Kolejny raz prosiliśmy pre
zesa ospotkanie, mówiąc,że je
przez ministra zdrowia.
- Minister mówi, żedał, pre śli do 19 września nie otrzy
zesi szpitali mówią, że nie do mamy konkretnej informacji
stali. Pieniądze gdzieś utknęły o przyznanych nam pienią
i tak tego niezostawimy - mówi dzach, wstąpimy w spór zbio
Wszyscy fizjoterapeuci pracujący w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przystąpili
Świątek. -Jako przewodnicząca rowy - mówi szefowa OZZPF.
do akcji protestacyjnej. Zapowiadają,że od poniedziałku masowo pójdą na zwolnienia
związku byłam na spotkaniu - Jesteśmy zdruzgotani i mamy
z*NFZ w Gdańsku. Powiedziane dość. Wciąż jesteśmy pomijani
spotkać z prezesem naszego ministra zdrowia pieniędzy nie ma. - Zarząd Wojewódz zostało tam,że prezesi powinni przy wszystldch podwyżkach.
szpitala, aby ubiegać się o tę na podwyżki w kwocie 500 zł kiego Szpitala Specjalistycz wygospodarować pieniądzedla Zarabiamy 1820 zł na rękę. To
obiecaną podwyżkę. Nasz pre netto jednak niema dodzisiaj - nego im. Janusza Korczaka nas z pieniędzy przyznanych suma żenująca, za którą nie
zes powiedział, że niestety ta mówi Świątek. - Podwyżki do w Słupsku rozumie oczekiwa przez fundusz. Niestety, to się można przeżyć. Nasze wy
kich pieniędzy nie dostał i nie stało jedynie 30 proc. fizjotera nia grupy zawodowej fizjotera nie stało. Prezes powiedział, kształcenie nieodbiega od wy
peutów. Zarówno zarząd, jak że szpital jest zadłużony i nie kształcenia pielęgniarek.Mamy
ma co nam zaoferować. Nasze peutów w całym kraju.
Prezes szpitala w Słupsku cała kadra zarządzająca WSzS sposób tychpieniędzy uzyskać. ukończone międzynarodowe
rozmowy skończyłysię tym, że
przyznał nam 159 zł brutto rozumie rozgoryczenie fizjote w Słupsku solidaryzuje się Napisaliśmy jeszcze jedno kursy, za które sami płacimy,
od maja oraz podniósł pensje rapeutów i solidaryzuje się z protestującymi fizjoterapeu pismo doprezesa z prośbą opo a jesteśmy najniżejopłacanym
minimalne. Obiecanych przez z nimi, ale pieniędzy dla nich tami - mówi Aleksandra dwyżki, ale otrzymaliśmy od zawodem w całymszpitalu.
'

Materiał informacyjny Kino Świat

Szarża „Legionów" w kinach.
Superprodukcja o wielkiej miłości w czasach wielkiej nienawiści
Superprodukcja Dariusza
Gajewskiego - to kino przy
godowe o dorastaniu, przy
jaźni i miłości, z wielką histo
rią w tle. W rolach głównych
Sebastian Fabijański, Ola
Wolańska i Bartosz Gelner.
„Legiony" Dariusza
Gajewskiego („Warszawa",
„Lekcje pana Kuki") to
opowieść o pokoleniu lat
1914-1916, które wywalczyło
Polsce niepodległość. Na
pierwszym planie mamy tu
jednak wciągającą historię
miłosną. Józek (w tej roli
Sebastian Fabijański) - de
zerter z carskiego wojska
oraz Tadek (Bartosz Gelner),
ułan i członek Drużyn Strze
leckich kochają tę samą
dziewczynę - Olę, odważną
agentkę wywiadu I Brygady
(Wiktoria Wolańska). Burz
liwy romans wystawi relacje
bohaterów na wielką próbę.
Obok postaci fikcyjnych
w filmie zobaczymy też
wiele osób znanych z kart
historii. Wśród nich są: bry
gadier Józef Piłsudski (Jan
Frycz), rotmistrz Zbigniew
Dunin-Wąsowicz (Borys
Szyc) i porucznik Jerzy
Topór-Kisielnicki (Antoni

Pawlicki). - Byliśmy niewol
nikami trzech cesarzy, ale
my mamy w du*ie cesarzy.
Jesteśmy wolnymi ludźmi!
- mówi w filmie do polskich
żołnierzy porucznik Stani
sław Kaszubski ps. „Król"
(Mirosław Baka), bo „Le
giony" to również opowieść

o miłości do będącej w nie
woli ojczyzny. -Z przyczyn,
których nie rozumiem, ten
temat był - przynajmniej
od końca II wojny światowej
- niemal całkowicie pomija
ny. Nie zaistniał w polskim
kinie, słabo w literaturze.
A to kawałek naszej historii,

który jest nie tylko ciekawy,
ale przede wszystkim wart
głębszych przemyśleń. Bo
przecież było tak, że kilka
tysięcy chłopców i dziew
cząt rzuciło wyzwanie trzem
cesarzom, uzbrojonym
w potężne armie - mówi
Dariusz Gajewski. - Dla

mnie powstanie „Legionów"
to moment, w którym Polska
narodziła się od nowa. To
historia, którą powinniśmy
mocno przemyśleć, bo ona
może być dobrym począt
kiem innego myślenia o nas
samych - dodaje reżyser.
Film jest jedną z najdroż

szych produkcji w historii
polskiego kina. Budżet wy
niósł 27 min zł. Na ekranie
zobaczymy wiele efektow
nych scen batalistycznych
(m.in. szarżę pod Rokitną),
pościgów i eksplozji. Na
planie zużyto 400 kg pro
chu, 20 tys. litrów paliwa
i 2,5 tys. litrów płynu do
wytwarzania dymu. W pro
dukcji wzięło udział 123
aktorów, 550 osób z grup
rekonstrukcji historycz
nych, kilkuset statystów,
53 kaskaderów, 130 kawalerzystów oraz 220 koni. Ten film był dla nas wielką
przygodą - przyznaje Wik
toria Wolańska, czyli filmo
wa Ola. Sporo pracy mieli
także kostiumografowie: na
potrzeby filmu uszyto 280
mundurów i czapek oraz
40 kompletów strojów cy
wilnych. Wśród rekwizytów
używanych na planie poja
wiły się m.in. autentyczna
lornetka rotmistrza Dunin-Wąsowicza, a także sa
mochód Lorraine-Dietrich
z 1913 r. - podobno najstar
sze jeżdżące auto w Polsce.
Premiera filmu w piątek, 20
września.
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Kierowca uciekł bezkarnie,
ale odpowie za inne czyny
Bogumiła
Rzeczkowska
&ogumila.rzeakowska@gp24.pl

Prokuratura bada
oznakowanie na molo
i jak ratowano kobietę
Ustka

m
"

lifikacja prawna w przypadku
tego rodzaju zdarzeń.
Początkowo okoliczności
bogumila.rzeakowska@gp24.pl
sprawy badano w trzechaspek
tach: sprawowania opieki
Prokuratura Rejonowa
nad dzieckiem, oznakowania
w Słupsku wciąż czeka na opi
tego miejsca pod względem
nie biegłych iodpowiedź ad
bezpieczeństwa oraz prawidło
ministracji morskiej związane
wości działania służb ratunko
ze sprawą wypadku na trze
wych.
cim molo w Ustce.
Do tej pory niewiele usta
Do zdarzenia doszło 18 lipca lono.
- Wszystko wskazuje na to,
wieczorem w Ustce na trzecim
molo. 61-letnia kobieta z dwu że był to nieszczęśliwy wypa
letnim wnuczkiem spadła z du dek. Kobieta była trzeźwa,więc
kwestia sprawowania opieki
żej wysokości na beton.
Według relacji świadków nad dzieckiem została wyjaś
kobieta z dzieckiem na ręku niona -mówi Piotr Nierebiński,
spadła z betonowejkonstrukcji słupski prokurator rejonowy. przy trzecim molo z2-3 metrów Pokrzywdzona wyszła ze szpi
na beton poniżej. Krwawiła, tala. Jednak nie została przesłu
straciła przytomność, później chana ze względu nastan zdro
wia. Czekamy na opinię bie
ją odzyskała.
Kobieta w ciężkim stanie głych dotyczącą obrażeń.Nadal
trafiła na oddział chirurgiiszpi czekamy też na odpowiedź
tala w Słupsku. Dziecko rów Urzędu Morskiego w Słupsku
nież przewieziono do szpitala, na temat prawidłowości
ale okazałosię, żenie ucierpiało umieszczenia ostrzeżeń i za
bezpieczenia tego miejsca.Ba
tak bardzo w czasie upadku.
Prokuratura
Rejonowa damy także przebieg akcji ra
w Słupsku wszczęła postępo tunkowej, ponieważ również
wanie w sprawie narażenia w tym zakresiepojawiły się za
osób na ciężki uszczerbek strzeżenia.
na zdrowiu. To rutynowa kwa ©®
Bogumiła Rzeczkowska
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ProkwvśMXi
Kierowca potrącił chłopca.
Uciekł z miejsca zdarzenia.
Wczoraj usłyszał prokurator
skie zarzuty, ale nie odpowie
za ucieczkę z miejsca zdarze
nia. Bo wypadku niebyło.

Słupszczanin, który potrącił
chłopca na ul. Wojska Polskiego
w Stupsku, i uciekł z miejsca
zdarzenia, usłyszałprokurator
skie zarzuty nieudzielenia po
mocy i kierowania pojazdem
mimo cofnięcia prawa jazdy.
Nie
odpowie
jednak
za ucieczkę z miejsca zdarze
nia.
| Do zdarzenia doszło we
Wtorek po godzinie14.35-letni
>-v £»X •*"
lyfarcin L., kierowca volkswagfna passata, na przejściu dla Potrącenie chłopca na ul. Wojska Polskiego w Słupsku nie jest wypadkiem drogowym
pieszych na ul. Wojska Pol
skiego w Słupsku potrącił 10pojazdem mimo cofniętych może być karany za przestęp
letniego chłopca.
uprawnień - informuje Piotr stwo ucieczki z miejsca zdarze
Auto jechało w kierunku Z punktu widzenia
Nierebiński, słupski prokurator nia - tłumaczyprokurator Piotr
dworca PKP. Dwaj chłopcy
rejonowy. - Zastosowaliśmy Nierebiński. -O ile z punktu wi
wobec niego dozór policji, po dzenia społecznego zdarzenie
przechodzili przez jezdnię
z Chodnikana deptakna pasach p(dWU
legający na stawianiu się w ko jest bulwersujące, to z punktu
i ii' niwi nia
i IIF £vfVYłwujv
T>iMiifi*"li liii >
lWv p»
na wysokości przychodni. Je
misariacie czteryrazy w tygod widzenia prawnego nasza reak
karana za ucieczkę,
den z nich został potrącony.
niu, zakaz opuszczania kraju cja jest adekwatna do okolicz
i trzy tysiące złotych poręcze ności tego zdarzenia. Gdyby
Tymczasem kierowca rzucił jeśli nie było wypadku
nia majątkowego.
się do ucieczki. Najpierw pie
obrażenia były poważniejsze,
chotą, lecz szybko wrócił
Prokurator dodaje, że powyżej siedmiu dni, decyzja
do auta i odjechał. Innym kie do kierowania pojazdami me wcześniej MarcinL. był karany byłaby inna - spowodowanie
za przestępstwa przeciwko wypadku i ucieczka z miejsca
rowcom nie udało sięgo zatrzy chanicznymi.
mać. Zrobiła to wkrótce policja.
- Zostały mu one cofnięte bezpieczeństwu w komunika zdarzenia. W tym przypadku
Chłopiec został zabrany kilka lat temu decyzją starosty cji - jazdę bez uprawnień mamy do czynienia z wykro
dQ szpitala.Na szczęścienie od za przekroczenie 24 punktów i po pijanemu.
czeniem drogowym.
niósł poważnych obrażeń.
karnych - mówi Monika
Teraz jednak nie odpowie
Marcin L. odpowie więc
Sprawca uciekł z miejsca Sadurska, rzeczniczka słupskiej za ucieczkę z miejsca zdarze tylko za nieudzielenie pomocy
zdarzenia jeszczeprzed przy policji.
nia.
chłopcu, za co grozi mu kara
W środę policjanci dopro
jazdem policji. Świadkowie
- Chłopiec, na szczęście,nie do trzech lat więzienia, oraz
zdarzenia spisali jednak nu wadzili MarcinaL. do Prokura odniósł takich obrażeń, które za jazdę samochodem mimo
kwalifikowałyby zdarzenie jako cofrrięcia mu uprawnień, za co
mery rejestracyjne auta. Funk tury Rejonowej wSłupsku.
cjonariusze szybkoustalili, kim
- Podejrzanemu zostały wypadek drogowy. W sytuacji grozi kar dwóch lat. W sumie j^t kierowca. Po zatrzymaniu przedstawione zarzuty nie gdy sprawca dopuszcza się wy górny próg zagrożenia karą
okazało się, że Marcin L. jest udzielenia pomocy potrąco kroczenia drogowego, a nie więzienia to trzy lata.
eeźwy, ale nie ma uprawnień nemu chłopcu oraz kierowania spowodowania wypadku, nie ©®
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Witkacy bez eranic międzynarodowa sesja
naukowa

W Białym Spichlerzu rozpoczęła
się wczoraj trzydniowa sesjanau
kowa „Witkacy bezgranic.100 lat
czystej formy".Otworzyliją
Marzenna Mazur, dyrektor Mu
zeum PomorzaŚrodkowego (or
ganizatora wydarzenia), opiekun
naukowy Janusz Degleri Maciej
Witkiewicz, stryjeczny wnuk Wit
kacego. Jutro wykładytrwać
będą od godz. 9 do20, w piątek
od 9do14. W czasie sesjimożna
zwiedzać wystawy Witkacego
z komentarzemkustosza kolekcji:
dzisiaj w godzinach14-15.30,jutro
w godzinach14.30-15.30.
(MARA)

Areszt dla mężczyzny
za usiłowanie zabójstwa
Wojciech Frełichowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

W Żelazie w gminie
Smołdzino doszło do pobicia
kobiety. Podejrzanym jest jej
mąż, który został aresztowa
ny pod zarzutem usiłowania
zabójstwa i znęcania się
nad swoją żoną.

Jak nas poinformował Piotr
Nierebiński, prokurator rejo
nowy w Słupsku, 6l-letni
mieszkaniec Żelaza został za
trzymany przez policję
po tym, jak bestialsko skato
wał swoją 59-letnią żonę. Fakt
pobicia kobiety ujawnił jeden
z członków rodziny.
- Obrażenia kobiety oraz
okoliczności zdarzenia wska
zują, iż ten mężczyzna
od kilku dni maltretował

swoją żonę - mówi prokurator
Nierebiński.
59-letnia kobieta w ciężkim
stanie została przewieziona
do słupskiego szpitala, gdzie
przeszła skomplikowaną ope
rację głowy. Rokowania nie są
najlepsze.

Jej mąż został zatrzymany
przez policję, jednak nie było
to takie proste, bo mężczyzna
zabarykadował się w domu
i nie chciał wpuścić funkcjo
nariuszy. Wezwani na miejsce
strażacy wybili okno, przez
które policjanci weszli
do środka. Tam na łóżku za
stali zakrwawioną kobietę. Jej
mąż był nietrzeźwy.
Dziś Sąd Rejonowy w Słup
sku na wniosek prokuratora
wydał decyzję oaresztowaniu
61-letniego
mężczyzny
na dwa miesiące.

©®
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Nasze szkoły walczą
o budżet obywatelsid
Alek Radomski
aleksander.radom5ki@gp24.pl

Stupsk
Kolejna edycja słupskiego bu
dżetu obywatelskiego weszła
w fazę głosowania nad zgło
szonymi zadaniami. Również
tymi związanymi z oświatą.
W końcu z budżetu
partycypacyjnego chętnie ko
rzystają i szkoły, dla których
stworzono nawet odrębną ka
tegorię i pulę środków.Nic
dziwnego, bo konkurencja
jest tu ostra.

!>
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Projekty szkolne mają łatwiej.
Ostatecznie o to,aby głosować SP1przy ul. Lutosławskiego chce dzięki budżetowi
na konkretne oświatowe zda obywatelskiemu naprawić zapomniany inwestycyjnie teren
nia namawiają dyrektorzy, na
Teraz na„Aktywne szkoły", mienić zdezelowaną na
stępnie nauczyciele i kolejno
uczniowie. Im szkoła większa bo taknazywa sięnowa katego wierzchnię na tyłach placówki
i lepiej zorganizowana, tym ria przyznano 550 tysięcy zło czy zamontować kilka gier
szansa na zdobycie środków tych, kiedy cały budżet obywa chodnikowych dla dzieci.
wyższa. Niepowinno więc dzi telski to 2,86 min zł. Co można W planach jest też kącik re
wić, żedla infrastrukturalnych zrobić za pół miliona? laksu.
zadań dotyczących placówek Na pewno sporo.
Natomiast w SPli przy ul.
wyodrębniono
szkolnych
O ponad500tys. zł na zago Lotha za pół miliona złotych
odrębną kategorię. Ostatecznie spodarowanie terenu walczy mógłby powstać pokaźny plac
w poprzednich edycjach bu SPlprzy ul.Lutosławskiego. Je zabaw. Uzupełniłbyon dopiero
dżetu obywatelskiegomasowa dynka w wyścigu po środkima co otwarte wielofunkcyjnebo
akcja nakłaniania do głosowa jednak na starcie mniejsze isko szkolne, którego brakuje
nia w szkołach powodowała, że szanse od pozostałych, nie z kolei przy IV Liceum Ogólno
przy
ul.
to szkolne projekty dystanso kiedy dwukrotnieliczniejszych kształcącym
podstawówek. Szkoła chce wy Zaborowskiej. Nowa szkoła
wała pozostałe.
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Piękne szaleństwo
-15 lat Nowego Teatru
zamknięte w książce
Słupsk

rzeń od powstania Nowego Te
atru w 2004 roku do dnia dzi
siejszego. Jest także mowao la
anna.marecka@polskapress.pl
tach wcześniejszych -Państwo
wym Teatrze Muzycznym
sportowa zamierza je wybudo Wywiady z ludźmi teatru
(1976-1980) iSłupskim Teatrze
wać za 465 tys.złwramach bu i władzy, kalendarium pre
dżetu obywatelskiego i liczy mier, rys historyczny - Nowy
Dramatycznym - zlikwidowa
na głosy. Przypomnijmy, że Teatr im. Witkacego na swoje
nym w 1992 roku.Dopiero po12
latach przerwy, gdy działał tu
właśnie to boisko wybudować 15-lecie wydał książkę.
taj jedynie Teatr Impresaryjny,
miał ratusz.
Ósemka przy ul. Grottgera Autorką książki pod tytułem stała scena wróciłado Słupska.
Część drugato kalendarium
za 549 tys. zł planuje bieżnię „Piękne szaleństwo.15 lat No
sportową złożoną z czterech to wego Teatru im. Witkacego premier, natomiast trzecia rów, a SP2 za 77 tys. zł myśli w Słupsku" jest Alicja Syta. wywiady. Wśródich bohaterów
o stworzeniu ogródka spor Konsultantką części historycz są m.in. dwaj pierwsi dyrekto
towo-rekreacyjnego i warzyw nej była dr hab. AnnaSobiecka, rzy teatru BogusławSemiotuk
niaka.
prof. Akademii Pomorskiej. i Zbigniew Kułagowski oraz
W zasadzie każdy z tych po Okładkę zaprojektowała Ka prezydenci Słupska Maciej
mysłów powinien zostać sfi mila Rauf-Guzińska, a wyboru Kobyliński, Robert Biedroń
nansowany z budżetu ratusza, zdjęć i plakatów, które bogato i Krystyna Danilecka-Wojeco podkreślali przy okazji ostat ilustrują publikację, dokonała wódzka. Epilog należy do Do
minika Nowaka, obecnego dy
nich odsłon budżetu obywatel Wioletta Stolarczyk.
Część pierwsza książki to rektora Nowego Teatru.
skiego tak radni, jak i władze
miasta. Jednak w ramach opis najważniejszych wyda ©®
przyszłorocznego budżetu
obywatelskiego zostanie zrea
lowy
lizowany tylko jeden. Dlatego
tak jak szkoły zachęcamy
do głosowania.
Przypomnijmy, że potrwa
ono do 3 października. Mogą
w nim uczestniczyć wszyscy
słupszczanie,
niezależnie
od ich wieku. Wybierać można
T li
papierowo (w jednym z 12
punktów do głosowania) lub
elektronicznie (przez stronę
www.slupsk.wybiera.pl).
Jeśli mieszkaniecodda wię
cej niż jedną kartę w głosowa
niu - wtedy unieważnia się
wszystkie oddane głosy. Pa
miętajmy, aby podpisać się
na papierowej karcie do głoso Promocja książki. Publikację w cenie 20 zł można kupić
w kasie Nowego Teatru przy ul. Jana Pawła II
wania. ©®
Anna Czemy-Marecka

MATERIAŁ INFORMACYJNY PROGRAMU AKADEMII BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Akademia Bezpiecznego Puchatka - trwają zapisy do
XI edycji programu 0 bezpieczeństwie dla pierwszoklasistów
Zgłoś swoją szkołę do XI edycji Akademii Bezpiecznego Puchatka - największej akcji edu
kacyjnej w Polsce skierowanej do uczniów klas I szkół podstawowych, którą patronatem
honorowym objął Komendant Główny Policji oraz większość Kuratoriów Oświaty. Program
poświęcony jest bezpieczeństwu dzieci na drodze, w szkole, w domu i w intemecie.
Szkoły zgłaszające się do akcji otrzymają bezpłatne materiały oparte na metodach szybkiego
uczenia się, które zostały opracowane przez metodyków we współpracy z właściwymi wy
działami Komendy Głównej Policji.
Nowe sytuacje
w życiu dziecka

Rozpoczęcie nauki w szkole
podstawowej to nowy rozdział
w życiu każdego dziecka, pe
łen nowych wyzwań. Samo
dzielna podróż do szkoły to
przykładowa sytuacja, która
może generować potencjalne
zagrożenia. Warto więc przy
gotować pierwszoklasistów na
nieznane zdarzenia, aby mogli
się przed nimi uchronić bądź
poradzić sobie z nimi. Uświa
damianie uczniom istoty bez
pieczeństwa oraz wskazywa
nie im możliwych rozwiązań,

wpływa na budowanie ich pew
ności siebie, ważnej w codzien
nym życiu. Dotychczas, przez
ponad 10 lat prowadzenia akcji
Akademia Bezpiecznego Pu
chatkach, udział w niej wzięło
ponad 2 min uczniów.
Wiedza w ciekawej formie

Wykorzystanie
nowoczes
nych metod nauczania w ko
lejnych edycjach sprawia, że
program nieustannie cieszy
się zainteresowaniem wśród
dzieci, rodziców, nauczycieli,
a także placówek edukacyj
nych. Nowe materiały w XI

edycji akcji zostały opraco
wane przez ekspertów przy
współpracy z Biurem Prewen
cji oraz Biurem Ruchu Drogo
wego Komendy Głównej Policji
w oparciu o techniki szybkiego
uczenia się, zapamiętywania i
rozwoju kreatywności. Dzięki
temu uczniowie łatwiej i szyb
ciej zapamiętują przekazy
wane informacje, a to wpływa
także na efektywniejszą naukę
w przyszłości. W skład mate
riałów wchodzą:
• scenariusze zajęć,
• pomoce dydaktyczne dla na
uczycieli,

• materiały podsumowujące
każdy scenariusz,
• karty pracy dla uczniów,
• prezentacja
informacyjna
dla rodziców.
Do programu Akademii
Bezpiecznego Puchatka szko
łę mogą zgłosić nauczyciele
lub dyrektorzy poprzez wy
pełnienie formularza zgło
szeniowego na stronie www.
akademiapuchatka.pl, lub po
twierdzenie zgłoszenia w trak
cie rozmowy telefonicznej
z przedstawicielem Organiza
tora.

Szczegóły programu

Na podstawie otrzyma
nych materiałów pedagog
prowadzi zajęcia edukacyj
ne, oparte na tematyce bez
pieczeństwa. Po realizacji
wszystkich scenariuszy, dzie
ci weryfikują zdobytą wiedzę,
wypełniając Ogólnopolski Test
Bezpieczeństwa, dostępny na
stronie programu. Na koniec
nauczyciel koordynujący ak

cję w danej szkole wypełnia
Ankietę podsumowującą. Po
realizacji całego programu
placówki edukacyjne, które
wzięły udział w Akademii Bez
piecznego Puchatka, otrzyma
ją Certyfikat potwierdzający
uczestnictwo oraz Dyplomy
dla pierwszoklasistów.
Więcej informacji i zgło
szenia szkół na www.akademiapuchatka.pl
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Poważne zarzuty wobec PFN.
Wicepremier Gliński je odpiera
Leszek Rudziński
@com.pl

Warmnm
Polska Fundacja Narodowa
nie ma ostatnio dobrejprasy.
Po tym.jak we wtorek Onet
ujawnił bajońskie sumy przele
wane przez PFNna konto amerykańskiej firmy PR-owej,
wczoraj ten sam portalujawnił,
czyja rodzina najbardziej sko
rzystała na tych transakcjach.
Wicepremier Piotr Gliński
odpiera zarzuty, twierdząc,
że „medium mainteres w tym.
żeby podważać sensowność
działań polskiegopaństwa".

We wtorek Onet ujawnił, że
Fundacja zapłaciła w ciągu kil
kunastu miesięcyponad 5,5 min
doi. (ponad 20 min zł) amery
kańskiej firmie PR-owej White
House WritersGroup za wypro
mowanie naszegokraju wUSA. Prof. Piotr Gliński: Jeżeli medium ma interes w tym. by podważać sensowność działań państwa
Jednak wiele poniesionych polskiego w jego interesie, to trudno to komentować
kosztów nie miało ścisłego
związku z promocją Polski, Chodakiewicz. Jakprzypomina mencie tworzeniaPolskiej Fun
Portal wskazuje, żew White
a efekty owej reklamy w social portal, Chodakiewicz jest z na dacji Narodowej w 2016 r. został House Writers Group zatrud
mediach miały być mizerne.
dania Ministerstwa Kultury wiceprezesem Fundacji ds. niona jest siostra prof.
Wczoraj portal ujawnił, dla m.in. członkiem rady progra współpracy międzynarodowej. Chodakiewicza
Anna
czego PFN podpisała taki lukra mowej Muzeum n WojnyŚwia To właśnie Świrski zdecydo Chodakiewicz-Wellisz. Jej jedy
tywny kontraktwłaśnie z White towej, co wskazywaćma na jego wał, by lukratywny kontrakt nym zadaniem ma być współ
House Writers Group. Według związkizPiS.
na promowanie Polski w USA praca w imieniu firmy z Polską
„Jego bliskim znajomym trafił do firmy WHWG" - twier Fundacją Narodową. Na kon
Onetu, kluczową postacią w tej
trakcie WHWG z Fundacją zahistorii jest prof. Marek Jan jest MaciejŚwirski, któryw mo dzi Onet.

Ziobro: Jarosław Kaczyński byłby
najlepszym premierem, ale...
Warszawa
Leszek Rudziński
leszek.rndzisnki@polskapress.pl

- Jarosław Kaczyński jest naj
bardziej doświadczonym poli
tykiem naszego obozu iarchitektem zwycięstwa-ocenił
minister sprawiedliwości
i prokurator generalny Zbig
niew Ziobro w rozmowie
z ..Super Expressem".

- To dzięki niemu odnieśliśmy
sukces. Prezes ma wizję, która
wykracza poza „tu i teraz", i to
dzięki niejrządzimy samodziel
nie od killai lat. Wyniki sonda
żowe dowodzą, że podejmuje
trafne decyzje - mówił w ro
zmowie z dziennikiem.
Dodał, żeon sam nie planuje
ubiegać się o stanowisko szefa
rządu, gdyż „jest skupiony
na reformowaniu wymiaru
sprawiedliwości".

Zdaniem ministrasprawied z wiceministrem Piebiakiem
liwości najlepszym kandyda włącznie, twierdzą, że nastą
tem na prezydenta w przysz piły tam wielkie manipulacje,
łym roku będzie znów Andrzej pomówienia i złożyli pozwy
Duda. -Uważam, żeprezydent do sądów - mówił Ziobro.
Andrzej Duda bardzo dobrze
- Pan sędziaPiebiak był kie
sobie radzi.Ma wielką umiejęt dyś wiceszefem „Iustitii",
ność w nawiązywaniu bezpo a w pewnym momenciezdecy
średnich relacji z Polakamii jest dował się z grupą sędziów
bardzo dobrze przez nich od z nami współpracować, przez
bierany. Wraz z małżonką co stałsię ofiarą hejtu,wyzwisk
Agatą Dudą godnie i bardzo i mowy nienawiści ze strony
profesjonalnie reprezentują niegdysiejszych kolegów sę
nasz kraj na areniemiędzyna dziów. Przez cztery lata ze
rodowej - powiedział.
strony sędziówkontestujących
Ziobro zapytany zostałrów zmiany padały wypowiedzi,
nież o słynną aferę hejterską które wyrażały się w takich
w sieciwobec sędziów nieprzy określeniach jak „Judasze",
chylnych dobrej zmianie, „zdrajcy" - czym te słowa róż
w którą zaangażowany miał nią się od tych,które medianie
być były już wiceminister spra dawno przytaczały? Gdzie
wtedy byli ci, którzy teraz tak
wiedliwości ŁukaszPiebiak.
- Tęsprawę wyjaśnia proku bardzo się oburzają?Gdzie było
ratura. I ocenią ją sądy,bowiem to święte oburzenie? - pytał
z tego,co słyszałem,sędziowie prokurator generalny.
wymieniani w kontekśtie afery, ©0
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Mazowieckie

Wypadek autokaru
z dziećmi

Uczestnicy szkolnej wycieczki
z Puław przeżyli chwile grozy.
Autobus, którympodróżowali,
wpadł w poślizgi przewrócił się
na bok. Obrażeńciała doznało
w sumie dwanaścieosób, spo
śród 40 podróżnych. Wśród
rannych było dziesięciorodzieci
oraz dwoje opiekunów. Trafili
oni doszpitali w Radomiu, Pion
kach oraz Kozienicach. Tam
wszyscy przeszli badania lekar
skie. Na szczęścieich obrażenia
nie okazały się groźne.Prowa
dzący autobus mężczyzna był
trzeźwy, CAIP)

rabia ona rocznie120 tys. dola
rów, czylinieco ponad39 tys.zł
miesięcznie. Z dokumentacji
wynika, że jest jedynąpracownicą WHWG, której płaca
wprost zależy od kontraktu
z PFN - pracuje więc w WHWG
dlatego, że płaci za to fundacja
z Warszawy.

Ponadto w umowie Wellisz
jest zapis, zgodnie z którym
PFN zwraca pracownikom
WHWG „uzasadnione" wy
datki, którepowinny być zwią
zane z wykonywaniem obo
wiązków dla Fundacji. Owe
koszty (przeloty,hotele, jedze
nie) tylko w okresie maj-paź
dziernik 2018r. wyniosły w su
mie 23tys. doi.(90 tys. zł).
Na współpracy PFN z ame
rykańską firmą zarabiać miała
także żonaprof.Chodakiewicza
Monika
JabłońskaChodakiewicz. Kobieta jest ba
daczką spuścizny Jana Pawła II
i została przez WHWG zatrud
niona, gdy firma organizowała
konferencję „Ronald Reagan
i papież Jan Paweł II: partner
stwo, które zmieniłoświat". Od
była sięona we wrześniu2018 r.
W sprawozdaniach WHWG fi
gurują także informacje oprze
lewach dla Jabłońskiej. W su
mie miała ona zainkasować24
tys. doi. (prawie100 tys. zł).
Minister kultury Piotr
Gliński przekonywał w środę
na antenie PolskiegoRadia, że
„tezy w publikacjach o działal
ności PFN są czysto propagan
dowe". - Jeżeli medium ma in
teres w tym, by podważać sen
sowność działań państwa pol
skiego w jego interesie, to
trudno to komentować.
Wszystkie poważne kraje
na świecie walczą o swój wize
runek, pozycję - dodał. ©®

Warszawa

Rzeszów

Wyborcza.pl dotarła dowew
nętrznego. zleconegoprzez Koali
cję Obywatelską sondażu.Jego
wyniki są zaskakujące i różnią się
od tychoficjalnie prezentowa
nych w mediach. Zgodniez bada
niem PrawoiSprawiedliwość
może liczyćna 39proc. głosów,
a Koalicja Obywatelska na31proc.
W dotychczas publikowanych
sondażachróżnica pomiędzy par
tią rządzącą a największą opozy
cyjną wynosiła nawet ponad 20
pp. Dobry wynik KoalicjiObywa
telskiej przekładasię na mniejsze
poparcie dla innych partiiopozy
cyjnych. NaSLD chcezagłosować
jedynie 8proc. pytanych.
Do Sejmunie dostałobysię PSL
(które startujewraz z Kukiz15).
Na Ludowców chce głosować
tylko 4,7proc. wyborców. Za
równo opozycji,jak iPiS zależy,by
w jesiennychwyborach wzięło
udziałjak najwięcej wyborców.
PiS przekonuje, żejeszcze nicnie
jest przesądzone. Walka toczysię
przede wszystkimo niezdecydo
wanych wyborców, CAIP)

W oczyszczalni ściekówprzy ul.
Ciepłowniczej w Rzeszowiepra
cownik znalazł ciałonienarodzo
nego dziecka.Choć makabryczne
odkrycie miałomiejsce kilka dni
temu. cała sprawa okrytabyła ta
jemnicą. - Wewtorek,10 wrześ
nia, przed południem,zostaliśmy
powiadomieni oznalezieniu ciała,
najprawdopodobniej noworodka,
na terenieoczyszczalni ścieków
w Rzeszowie- potwierdza Adam
Szeląg, rzecznikKomendy Miej
skiej Policji wRzeszowie.
- Płód został znaleziony przez
pracowników MPWiK w jednym
z akwenów,które stanowią kom
pleks urządzeńsłużących
do oczyszczania ścieków. Posek
cji zwłok wiemy tyje. że to
18-tygodniowy płód płcimęskiej.
Prowadzimy śledztwo w kie
runku udzielenia pomocynie
ustalonej kobiecie w przerwaniu
ciąży - powiedział prokurator
rejonowy Piotr Pawlik.Sprawą
zajmuje się prokuratura Rejo
nowa w Rzeszowie.
(AIP)

Polska Fundacja Narodowa,
powołana za rządów PiS,
ma dbać o wizerunek Polski
na świecie. Według ustaleń
Onetu, Fundacja zapłaciła
w ciągu kilkunastu miesięcy
ponad 5,5 min doi. (ponad
20 min zł) amerykańskiej
firmie PR-owej White House
Writers Group
za wypromowanie naszego
kraju w USA. Amerykanie
wzięli pieniądze m.in.
za stworzenie w mediach
społecznościowych kont
reklamujących Polskę, które
na całym świecie obserwuje
jedynie po kilkanaście czy
kilkadziesiąt osób. Wraz
z zawarciem umowy
z amerykańską agencją
w 2017 r. dostała ona
od PFN 135 tys. doi. zaliczki
na przyszłe rozliczenia.
A zaraz potem 45 tys. doi.
miesięcznego honorarium,
które jesienią ub.r. zostało
podwojone.

Sondaż:Niewielka różnica Makabryczne odkrycie
w oczyszczalni ścieków
pomiędzy KOaPiS
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Pożar na wyspie
Tioman. Ewakuacja
34 polskich turystów

Eksplozja mogła uwolnić
śmiercionośne wirusy

Indonezja

uwiecznione na zdjęciach i fil
mach zamieszczanych następ
kazimierz.sikorski@polskapress.pl
nie przez miejscowe media.
Początkowo powstała pa
Prawdopodobnie wybuch butli nika, byłykrzyki iszukanie najz gazem sprawił,że
bliższych, na szczęście,dzięki
w malezyjskim kurorcie
sprawnej akcjistrażaków, obyło
na Tioman doszło w środę
się bez ofiar. Na pomoc ściąg
do pożaruhotełu Betjaya.Ewa nięto nietylko strażaków ochot
kuowano 34 polskichturystów. ników, ale także tych z lotniska
Nikt nie odniósł obrażeń.
w Tioman.
Pierwsze płomienie poja
Pożar w hotelu BerjayaTioman wiły sięw jednym z gościnnych
w Malezji wybuchł w środku pokojów, potempożar rozprze
nocy. Żaden z naszych rodaków strzeniał sięna salękaraoke, re
nie doznał obrażeń. Sytuacja stauracje iinne pomieszczenia.
była jednak dramatyczna, bo
- Dwa bloki składające się
najpierw nastąpiła silna eksplo z ośmiupokoi zostały wstu pro
zja, potem hotelowe obiekty centach zniszczone, arestaura
objął pożar, pojawiły się cja w 90 proc. spalona. Straża
chmury dymu.Przyczyną pow kom udało się opanować roz
stania ognia miał być wybuch przestrzenianie się ognia nainne
butli z gazem. Potwierdzi to budynki i w tej chwili prowa
jednak dopiero prowadzone dzone jest namiejscu zdarzenia
w tej sprawie dochodzenie.
dochodzenie w sprawie przy
Jak donosiłoRMF FM,powo czyn powstaniaognia -napisano
łując się na organizatora wy w oświadczeniu strażypożarnej.
cieczki biuro Rainbow Tours,
Berjaya Tioman Resort z ko
wszystkich turystów ewakuo lei na swojej stronie
wano, a żaden z nichnie odniósł na Facebooku podziękowałtym
obrażeń, nie ucierpiały teżich ba wszystkim, którzy wyrazili za
gaże. Polscy turyści trafili doin niepokojenie powstałym poża
nego hotelu, niebawem opusz rem. Dodano, żeośrodek wzno
czą Malezję i wrócą dokraju.
wił już swoją działalność.
Jak podały miejscowe wła - Dziękujemy za troskę po tym,
dze, z dymem poszły dwa bu co się stało w naszym ośrodku.
dynki Berjaya Tioman Resort, Szkoda, że restauracja Sri
niemal całkowicie też uległa Nelayan oraz dwa domki
zniszczeniu restauracja. Ten kempingowe sięspaliły. Sytua
ośrodek wypoczynkowy znaj cja jest już teraz pod całkowitą
kontrolą, a wszyscy nasi goście
duje się w Pulau Tioman.
Pożarowi towarzyszył silny oraz pracownicysą wpełnibez
wybuch i ogromne kłęby pieczni.
dymu, wszystko zostało ©®
Kazimierz Sikorski

Kazimierz Sikorski
kazimierz.sikorski
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Czy podczas wybuchu w ro
syjskim laboratorium na Sybe
rii wydostały się na zewnątrz
najgroźniejsze wirusy? Wła
dze zapewniają, że nie doszło
do skażenia biologicznego.

Tajemnicza eksplozja w rosyj
skim Centrum Badania Wiru
sów niedaleko Nowosybirska
na Syberii,gdzie mieścisię naj
większy skład śmiercionoś
nych substancji.
Wybuch był tak silny, że
w budynku wyleciały szyby
z wszystkich okien.Władze za
pewniają jednak, że nie stałosię
nic poważnego,że to tylko wy
buch butli z gazem.- Niema za
grożenia biologicznego - prze
konują miejscowe służby. Za
chodni ekspercinie wierzą jed
nak Rosjanom.
W Centrum Badań Wirusów
„Wektor"
w
Kolcowie
pod Nowosybirskiem przecho
wywane są między innymi za
razki czarnej ospy, która to cho
roba została jużprzez naukępo
konana i nie występuje w tej
chwili na planecie.Były tamrów
nież zarazki eboli, wąglika i in
nych śmiertelnych chorób.
Podczas wybuchu ranny zo
stał jeden z pracownikówośro
dka, wktórym przechowujesię
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Zarazki czarnej ospy i innych chorób zakaźnych znajdują się
w Centrum Badań Wirusów w Kolcowie

zarazki wspomnianej oraz in
nych śmiertelnych chorób.
Strażacy izespoły ratownicze
zareagowały
natychmiast
po eksplozji, ale dopiero po ja
kimś czasiezorientowano się, ja
kie mogą być tegokonsekwen
cje. Rosyjskie media podały, że
„sytuacja szybkozmieniła sięze
zwykłej w nadzwyczajną". Nie
wiadomo, czy uczestniczący
w akcji gaśniczej wyposażeni
byli w odpowiednie stroje, gwa
rantujące, że ich organizmy nie
będą wystawione na działania
śmiertelnych zarazków.
Dr Joseph Kam, honorowy
profesor kliniczny wStanley Ho
Center for EmergingInfectious
Diseases (centrum zajmującego
się najgroźniejszymi zakaź
nymi chorobami)mówi, żepro
cedury dotyczące przechowy
wania wirusów najbardziej nie

bezpiecznych chorób są bardzo
surowe. Zakładają one, że
umieszcza się je w najlepiej
strzeżonym laboratorium. Czy
tak było w tym wypadku,
trudno powiedzieć.
Dostęp do takich próbek po
winien być bardzo ograniczony,
do tego celu stosujesię specjalne
pojemniki, a mechanizm ich
przechowywania różnisię od in
nych laboratoriów, powiedział
Kam.
Dodał, że chociaż tempera
tura ognia mogła być wystar
czająco wysoka, aby zniszczyć
wirusy, to eksplozja mogłaby
również doprowadzić do roz
przestrzenienia wirusa i wów
czas istniałoby niebezpieczeń
stwo zarażenia osób przebywa
jących nie tylko w konkretnym
pomieszczeniu, ale też groziło
skażeniem najbliższej okolicy.
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- Wirusy są bardzo delikatne
i zabija je temperatura ponad
stu stopni Celsjusza - mówi
Kam, który dodaje, że w pew
nych okolicznościach eksplozja
mogła doprowadzićdo rozprze
strzenienia wirusa. - Część fali,
jaka powstajepo wybuchu,mo
gła przenieść jew innemiejsce,
zabierając ze składowiska - do
dał wspomniany naukowiec.
Jeśli tak się stało, to strefa
skażenia możewynosić oddzie
sięciu do nawet kilkuset me
trów, w zależności od siły wy
buchu oraz innych czynników,
takich jak szybkość i kierunek
wiatru i od tego, czy wirus był
przenoszony drogą powietrzną.
Centrum „Wektor" jest jed
nym z największych ośrodków
badawczych w Rosji. W latach
1970-1980naukowcy KrajuRad
prowadzili tam szerokie bada
nia nad bronią bakteriologiczną
i biologiczną.
Incydent miał miejsce zale
dwie kilka tygodni po wybuchu
na poligonie doświadczalnym
w obwodzie archangielskim
na północy Rosji w pobliżu wsi
Nienkosa. Eksplozja z8 sierpnia
zabiła pięciu specjalistów nu
klearnych i spowodowała
znaczny wzrost poziomu pro
mieniowania. Resort obrony
nie ujawniał szczegółów tego
dramatu, potemdo szpitali tra
fiali lekarze, którzy uczestni
czyli w akcji ratowniczej. Nie
wiadomo, jaka była prawdziwa
skala radioaktywnegoskażenia
okolicy i ile osób tak naprawdę
wtedy ucierpiało. ©®

Start machiny
zbrodni
Rok 1939 to czas pierwszych egzekucji i zbrodni przeciw Polakom

wrufjstm

Pytaj w kioskach i salonach prasowych
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Ważne dla seniorów (cz. 4)

Kto jest zwolniony z abonamentu rtv
Zwolnienia wynikają z ustawy ogólnej,ale iinnych przepisów

Ważne (Uasenhmm

WARTO WIEDZIE

UMARZANIE LUB
ROZKŁADANIE NA RATY
ZALEGŁOŚCI
W PŁATNOŚCI OPŁAT
ABONAMENTOWYCH

Abonament radiowo-telewi
zyjny nie jest wysoki,ale jego
comiesięczne opłacanie jest dla
skromnego budżetu osób star
szych sporym obciążeniem.
Warto więc wiedzieć kto nie
musi płacić abonamentu.Naj
większągmpą zwolnionych
zopłat są osoby, które ukoń
czyły 75. rok życia.Jeszcze kil
ka lat temu sam fakt ukończenia 75 lat niedawał podstawy
do tego, by przestaćpłacić abo
nament Niezbędne było do
pełnienie stosownych formalności w urzędzie pocztowym.
Ułatwienia dla 75-latków

Jeszcze niedawno osobaupraw
niona do zwolnienia z uwagi
na wiek musiała zgłosić się
aa pocztę z dowodem osobi
stym i wypełnić oświadczenie
potwierdzające prawodo zwol
nienia z opłat. Obecnie osoby,
które ukończyły75 lat,są zwol
nione z obowiązku dokonywa
nia powyższych formalności.
Poczta Polska,odpowiedzialna
za pobór abonamentu, uzyskała
dostęp do danych z rejestru
PESEL, na podstawie których
samamożeustalićwiek abonen
towi automatyczniezwolnićich
z opłat.Zwolnienie zopłat przy
sługuje odpierwszego dnia mie
siąca następującego po mie
siącu, wktórym osobaukończy
75 lat.

Osoby, które ukończyły 75 lat są zwolnione z obowiązku dokonywania formalności

•
które ukończyły 60.rokży•korzystające zeświadczeń
cia i mają prawo do emerytury, pieniężnych z pomocy społecz
której wysokość nie przekracza nej;
miesięcznie 50 proc. przecięt
•bezrobotne;
•
posiadające prawo do zanego miesięcznego wynagroInni zwolnieni
dzenia wgospodarce narodowej siłkulub świadczenia przedeme
Formalne wymogi dotyczące w roku poprzedzającym, ogła rytalnego;
zwolnień zpowodów innych niż szanego przez prezesa Głów
•otrzymujące zasiłek dla
ukończenie 75 lat nie zmieniły nego Urzędu Statystycznego opiekuna.
się. Przypomnijmy, że poza (obecnie 2.292,52 zł);
75-latkami z opłat zwolnione są
•w rodzinach, w których Kombatanci, inwalidzi.
następujące osoby:
spełnione są kryteria docho weterani
•
zaliczone doI grupy inwa dowe określone w ustawie Niezależnie od gruposób obję
lidzkiej;
oświadczeniach rodzinnych- co tych zwolnieniemna podstawie
• całkowicie niezdolne do zasady oznacza to obecnie przepisów ustawy ogólnej
do pracy;
dochód nieprzekraczający674 zł o opłatach abonamentowych
•posiadające orzeczenie na członka rodziny,a jeśli w ro z 21 kwietnia 2005 roku (tekst
o
znacznym
stopniu dzinie wychowuje się dziecko jednolity: Dz. U. z2014 rokupoz.
niepełnosprawności;
niepełnosprawne -764 zł.
1204z późniejszymi zmianami),
•
trwale lub okresowo całko
Z wnoszenia opłat abona obowiązują też zwolnienia in
wicie niezdolnedo pracy w go mentowych zwolnione są także nych grup na podstawie przepi
spodarstwie rolnym;
osoby:
sów szczególnych. Osoby objęte
•uprawnione doświadcze
zwolnieniem zopłacania abona
nia pielęgnacyjnego,specjalnego
mentu radiowo-telewizyjnego
zasiłku opiekuńczego lub renty
na podstawie tych przepisów to
Najliczniejszą grupę
socjalnej;
co dozasady:
•niesłyszące, u których zwolnionych
•
inwalidzi wojenni oraz in
stwierdzono całkowitą głuchotę z opłacania
walidzi wojskowi;
lub obustronne upośledzenie abonamentu stanowią
•kombatanci będącyinwali
słuchu;
dami wojennymi lub wojsko
• niewidome, których osoby starsze - głównie wymi;
ostrość wzroku nieprzekracza15 te po 75. roku życia
•członkowie rodzin pozo
proc.;
stali pokombatantach będących

inwalidami wojennymilub woj
skowymi;
•
osoby zaliczone do jednej
z grup inwalidów wskutek in
walidztwa mającego związek
z pobytem w miejscach wymie
nionych w art. 3 oraz art. 4
ustęp 1 ustawy z 24 stycznia
1991 roku okombatantach oraz
niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018 roku
poz. 276)- naprzykład niewoli
lub obozach internowanych
oraz w obozach podległych
GUPWI NKWD lub whitlerow
skich więzieniach, obozach
koncentracyjnych i ośrodkach
zagłady;
•
członkowie rodzin pozo
stali poosobach wymienionych
w poprzednim punkcie, jeśli
osoby te wchwili śmierci miały
prawo do renty z tytułu inwa
lidztwa wskazanego wyżej;
•
osoby, które zostały zali
czone do jednej z grup inwa
lidztwa wskutek inwalidztwa
mającego związek z przymu
sowym zatrudnieniem żołnie
rzy zastępczej służby wojsko
wej w kopalniach węgla, ka

mieniołomach, zakładach rud
uranu i batalionach budowla
nych;
•osoby posiadające status
weterana poszkodowanego.
Wysokość opłat
za bieżący rok

Warto wspomnieć,że wysokość
opłat abonamentowych za uży
wanie odbiorników radiowych
i telewizyjnych w 2019 rokuwy
nosi:
•za jedenmiesiąc: wyłącznie
radio 7,00zł, telewizor lub tele
wizor iradio 22,70 zł;
•za dwa miesiące: wyłącznie
radio13,60 zł,telewizor lubtele
wizor iradio 44,05zł;
•za trzy miesiące:wyłącznie
radio 20,15 zł, telewizor lub tele
wizor iradio 65,35zł;
•
za sześćmiesięcy: wyłącz
nie radio39,90 zł, telewizor lub
telewizoriradio129,40 zł;
•za rok: wyłącznie radio
75,60 zł, telewizor lub telewizor
iradio245,15 zł.
Opłatę abonamentową uisz
cza się z góry do25. dnia pierw
szego miesiąca okresu rozlicze
niowego.
Patrycja Wadawska

Zgodnie z ustawą
o opłatach
abonamentowych Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji,
na wniosek abonenta-dłużnika. może umorzyć
lub rozłożyć na raty
zaległości w płatności opłat
abonamentowych
w wyjątkowych sytuacjach,
jeżeli przemawiają za tym
szczególne względy
społeczne lub przypadki
losowe. Wniosek
o umorzenie lub rozłożenie
na raty zaległości
w płatności opłat
abonamentowych można
złożyć na elektroniczną
skrzynkę podawczą
za pośrednictwem
platformy ePUAP2
(wymagany jest
kwalifikowany podpis
cyfrowy lub profil zaufany),
osobiście w Kancelarii Biura
KRRiT lub drogą pocztową
na adres: Biuro Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Mediów
Publicznych, Skwer kard. S.
Wyszyńskiego 9, 01-015
Warszawa.
Pytania i wątpliwości
dotyczące wniosków
o umorzenie lub rozłożenie
na raty zaległości
w płatności opłat
abonamentowych należy
kierować pod numer
kontaktowy 22 597 31 01 (w
godz. 8.15-16.15) lub
zgłaszać osobiście
do Wydziału Abonamentu
RTV w Biurze KRRiT, ul.
Sobieskiego 101
w Warszawie.
Departament Mediów
Publicznych w Biurze KRRiT
nie udziela informacji
w odpowiedzi
na korespondencję
w sprawach opłat
abonamentowych
otrzymywaną pocztą
elektroniczną, która nie
zawiera danych osobowych
nadawcy (tj. imienia
i nazwiska oraz adresu
korespondencyjnego).

Po godzinach

Głos Dziennik Pomorza

Czwartek, 19.09.2019

ZŻYCIA GWIAZD

TV HIT

TELEWIZJA

Hanna Lis poprowadzi
własny talk-show

Weronika Rosati
z tytułemKobiety Roku

Magazyn„Glamour" przyznał
aktorce tytułKobiety Roku2019
w kategoriiaktywizm. Weronika
Rosati zostaładoceniona zaodważ
ne mówienieo przemocy domowej
i trudach samotnego macierzyń
stwa. Oprócz aktorkiwyróżnienia
od„Glamour" otrzymałytakże
m.in. blogerkaJessica Mercedes
Kirschner (kategoriastyl) oraz
reżyserka pokazówmody Kasia
Sokołowska (kategoria biznes).
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Poziomo:

11

3) pojemnik na odpadki,
6) sport w ringu,
11) kolekcja obrazów lub ksią
żek,
12) projekt do zrealizowania,
13) kolorowe zjawisko na
niebie,
14) śnieg lub deszcz,
15) japoński trunek,
16) nowy fragment tekstu,
17) plan dochodów i wydatków
państwa,
18) materiał na reklamówki,
19) solny lub mrówkowy,
20) królowa z polskiego serialu,
21) greckie forum,
24) roślina porastająca brzegi
stawów, jezior,
25) cienki makaron,
30) nauka o języku na uniwer
sytecie,
31) pochylenia ciała ćwiczone
na treningu,
34) koleżanka Jacka z dawnej
dobranocki,
38) zastępuje aktora w ryzy
kownej scenie,
39) imię obecnego prezydenta
USA,
40) pieni się w rękach,
41) podnośnik do ciężarów,
42) zakała w rodzinie.
Pionowo:

1)
2)
3)
4)

wystawiana w teatrze,
nad parterem,
na końcu zdania,
świąteczny dzień w judaiz
mie,
5) święto zmarłych,
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Redaktor naczebiy
Krzysztof Nałęcz
Zastępcy
YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)
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Popularny piosenkarz od7 wrześ
nia jestgospodarzem programu
„Jaka to melodia",emitowanego
na antenie TVP1.Rafał Brzozow
ski zastąpił w tej roliNorbiego.
Jak wynika z raportuprzygotowa
nego przezportal Wirtualne Me
dia, zmiana prowadzącego spo
dobała się widzommuzycznego
teleturnieju. Pierwszeodcinki
z udziałemBrzozowskiego
oglądało średnio1,34 minosób,
a w porównaniudo ub.roku pro
gram zyskał190 tysięcy widzów.
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TVP 2 22:55
Paula jest jedyną osobą słyszą
cą w rodzinie, jej rodzice i brat
są głusi. Dziewczyna ma talent
wokalny. Nauczyciel proponu
je, by wzięła udział w konkur
sie. Nagrodą jest przyjęcie do
szkoły w Paryżu.
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HOROSKOP
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6) narodowa gra sportowa
USA,
7) świetny mówca,
8) imię inżyniera Karwowskie
go z „Czterdziestolatka",
9) drapieżny kot,
10) ser jak sucha kiełbasa z
osła,
22) strzelisty styl w sztuce,
23) tranzystorowe,
26) skóra do wycierania szkieł
okularów,

Dyrektor działu marketingu
Robert Gromowski, teł. 94 347 3512
Prenumerata, teł. 94 3401114
Głos Koszaliński -www.gk24.ol
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,tel. 94 347 35 99,
fax 94 347 35 40, tel. reklama 94 347 3512,
reklama.gk24@polskapress.pl
Głos Pomorza -www.gp24.pl
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ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk.
tel. 59 848 8100, fax 59 848 8104,
tel. reklama 059 848 8101,
redakqa.gp24@potskapress.pl,
reklama.gp24@polskapress.pl
Głos Szczeciński - www.gs24.pl
ul. Nowy Rynek 3,
70-533 Szczecin,
tel. 9148133 00. fax 9143348 64,
tel. reklama 9148133 92,
redakcja.gs24@polskapress.pl
reklama.gs24@polskapress.pl
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ODDZIAŁY
Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 354 50 80. fax 94 3527149

Szczecinek ul. Plac Wolności 6,78-400 Szczecinek,
tel. 94 374 8818,fax 94 374 23 89
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Stargard ul. Wojska Polskiego42.73-110 Stargard,
tel. 91578 4728, fax 915781797,
reklama tel. 91578 47 28

Atak paniki

POLSAT 23:20
Warszawa. Życie w stolicy
jest szansą na karierę i duże
pieniądze, ale wielkie ambicje
w zderzeniu z codziennością,
porażkami czy kłopotami mogą
przynieść frustracje, załamanie
czy nagły atak paniki...

Panna (23.08-22.09)

Nie będziedzisiaj Twojej zgody nawetna naj
mniejsze niedoróbkiiniedociągnięcia. Horo
skop dzienny zapowiada, żeTwoja bezkom
promisowa postawa będzie źleprzyjmowana.
Sporo uda Ci siędzisiaj osiągnąć,ale na efekty
podejmowanych działań trzebabędzie trochę
poczekać. Horoskopna dziś zapowiada,że
aerpliwość zostanie sowiaenagrodzona...

Waga (23.09-22.10)

Świat jawił O się będziedzisiaj tylko w różo
wych barwach.Horoskop dzienny na czwar
tek zapowiada, żeoptymizmem uda Cisię
skutecznie zarazić kilka znajomychosób.

Wydarzenia wokół Ciebie nabiorą dzisiaj wy
jątkowejdynamiki, alehoroskop dzienny
na czwartek zapowiada, żeTy podejdziesz
do tego wszystkiego ze stoickimspokojem.

Nie miejdzisiaj oporów przedpodejmowa
niem trudnych wyzwań.Horoskop dzienny
doda Ci energiii wytrwałości w ich realizacji.

Tmdno Ci będziedzisiaj sprostać oczekiwa
niom innych osób.Horoskop dzienny zapo
wiada, żemożetostać się źródłemkonfliktu.

Skorpion (23.10-21.11)

Bliźnięta (21.05-21.06)

Strzelec (22.11-21.12)

Rak (22.06-22.07)

Koziorożec (22.12-19.01)

Staraj się dzisiaj panowaćnad emocjamiinie
podnoś głosuzbylepowodu. Horoskop
na dziś sugeruje omijaćkonfliktowe osoby.
Nie liczdzisiaj napomoc innychosób. Horo
skop dzienny na czwartek zapowiada,że
w pojedynkę udaCi się sporo osiągnąć.

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

TVP 119:50
Polscy siatkarze zakończą
udział w fazie grupowej 31.
edycji europejskiego czempionatu pojedynkiem z Ukraińca
mi. Biało-czerwoni zawodnicy
powinni uzyskać zwycięstwo.

Ryby (19.02-20.03)

Byk (20.04-20.05)
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Lew (23.07-22.08)

Baran (21.03-19.04)
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Wodnik (20.01-18.02)

Musisz dzisiaj wykazaćsię umiejętnością po
dejmowania szybkich decyzji wstresujących
warunkach. Horoskop dzienny wyraźnieza
powiada, żeprzejdziesz tę próbępomyślnie.
Nie oczekuj dzisiajszybkich zwrotów akcji
iwydarzeń, którewywołują dreszczyk emocji.
Horoskop na dziśpisze Ci scenariusz przepeł
niony stagnaqą, ocierającą się onudę.

39

27) na biegunach,
28) szerokie ramiona atlety,
29) unosi się nad trzęsawis
kiem,
31) w parze z Gomorą,
32) niemy ptak ze stawu,
33) bezsilność,
35) wał ziemny spiętrzający
wodę,
36) miejsce pracy flisaków,
37) Władysław, generał spod
Monte Cassino.

TVP 112:50
Azory to archipelag wysp
należący do Portugalii,oddalony
o ok.1500 km od Półwyspu
Iberyjskiego. U wybrzeży wysp
można zaobserwować kaszaloty,
humbaki i płetwale błękitne.

Rozumiemy się bezsłów

30

Dyrektor drukami
Stanisław Sikora, teł. 94 340 35 98

Prezes oddziału Polska Press
Piotr Grabowski

40-letnia aktorka,która z powo
dzeniem robikarierę we Wło
szech, została żoną producenta fil
mowego DomenicoProcacciego.
Nowożeńcy są ze sobą jużod kilku
lat idoczekali się5-letniego syna
Leone. Ślubodbył się w willi
pod Rzymemi do ostatniejchwili
był utrzymywany w tajemnicy.
Goście zaproszenina ceremonię
byli przekonani,że wezmęudział
w imprezieurodzinowej aktorki.

5

Atlantyckie olbrzymy

Rafał Brzozowski
przyciągnął widownię

Kasia Smutniak
wzięła sekretny ślub

4

• •14

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

wwwgp24pfc w*mgk24.pfc wwwgs24.pl

DOKUMENT

TELEWIZJA

Jesienią w ramówce Wirtualnej
Polski pojawisię nowy program,
którego gospodynią będzie
Hanna Lis. W kulinarnymtalk-show pt.„Hanna iprzyjaciele",
emitowanym nastronie wp.pl,
dziennikarka będzie rozmawiać
ze znanymi osobami, przyokazji
przygotowując smacznepotrawy.
Jak zapowiada Hanna Lis, wjej
programie niebędzie tematów
tabu-oprócz tych związanych
z polityką,o której wkuchni się
nie rozmawia.
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Nakład Kontrolowany ZKDP
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POLSKA
PRESS
GRUPA

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

Unikaj ludzi,którzy nie potrafią poszukiwać
kompromisowych rozwiązań.Horoskop
na dziś radziteż unikać drażliwychtematów.

Twoje dzisiejsze pomysłyznajdą dzisiaj uznaniewoczach wieluosób.Horoskop dzienny
na czwartek zapowiada pasmo sukcesów.

Dyrektor artystyczny
Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu
Sławomir Nowak, slawomir.nowak@polskapress.pl
Dyrektor zarządzający biura reklamy
Maciej Kossowski
maciej.kossowski@połskapress.pl
Dyrektor kolportażu
Karol Wlazło karol.wlazlo@polskapress.pl
Agencja AIP
kontakt@aip24.pl
Rzecznik prasowy
Joanna Pazio tel. 22 20144 38, joanna.
pazio@polskapress.pl
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Akcja redakcja
Parking w centrum miasta w opłakanym stanie - czytelnik uważa:
to skandal, że musimy płacić za parkowanie w takich warunkach
Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 19.09.2019

Stupsk
Kinga Siwiec
kingaiiwiec@polskdpress.pl

Nasz czytelnik skarży się, że
parking przy ul.Mickiewicza
jest w opłakanym stanie, peł
no w nim głębokich dziur,któ
re po deszczu napełniają się
wodą i uniemożliwiają wyjście
z auta suchą stopą. Uważa też.
żeskoroparkingjestwtakztej
kondycji, tonie powinien być
płatny.

Mowa omiejscach do parkowa
nia na ul. Mickiewicza, po obu
stronach skrzyżowania z ul.Ko
nopnickiej, gdzie miejsca po
stojowe są umiejscowione
w zatoczkach pod kamieni
cami.Stan nawierzchni jest bar
dzo zły, nawet bez opadów
deszczu trudno z niegoskorzy
stać bez uszkodzenia auta.

Parkingowi na ul. Mickiewicza już od dawna przydałby się
remont. Sytuacja pogarsza się.gdy spadnie deszcz

Ul. Mickiewicza położona
jest wstrefie patnegoparkowania, ale pan Radosław uważa,
że za postój na parkingu w takim stanienie powinna być po-

bierana opłata, gdyż wygląda
on na całkowicie zaniedbany,
- To skandal i złodziejstwopisze donas w mailu pan Radosław. - Jak można wymagać

Akcja redakcja

Strona od czytelników
dla czytelników

od nas, mieszkańców Słupska, jednak nie rozwiązuje to probpłacenia za możliwość skorzy- lemu spływu wódopadowych,
stania z parkingu, na którym który wymaga nakładów inwenie da się wysiąść suchą nogą stycyjnych w większej skali z auta? Musiałem zaparkować, mówi Tomasz Orłowski z ZaNie byłomożliwości, aby wyjść kładu InfrastrukturyMiejskiej.
z samochodu o suchych no- - Tego rodzaju działaniom degach, a co dopiero wyjąćz auta dykowane są zadania w ramach
dwoje małych dzieci - opo- Gminnego ProgramuRewitaliwiada zdenerwowany kie- zacji i miasto rozpoczęło już
rowca. - Rozumiem oczywiście działania, które w perspektykonieczność umieszczenia wie dwóch lat pozwolą na komw takich miejscach parko- pleksową poprawę stanu nametrów. Ale skoro już płacimy wierzchni.
za parkowanie, to władze miaPracownik ZIM tłumaczy
sta powinny zapewnić możli- też, że pobieranie opłat za parwość skorzystania z parkingu kowanie w pasie drogowymul.
w cywilizowany sposób - nie Mickiewicza jest obligatoryjne
kryje oburzenianasz czytelnik, z uwagi na położenie w strefie
- Jesteśmy świadomi skali płatnego parkowania, a środki
potrzeb w zakresie remontu uzyskiwane z tego tytułu zasitych kilkudziesięcioletnich już łają budżet miasta, z którego finawierzchni i prowadzimy nansowane są remonty choddziałania doraźne związane ników i jezdni.
z łataniem lokalnych ubytków, ©0
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MUZYKA ZESPOŁU

W WYKONANIU 25-0S0B0WEJ ORKIES

FONICZNE) IZESPOIO Swftm

DLA KONSUMENTÓW
Tamkonsumenci
mogą znaleźć pomoc

Mieszańcy Słupska opomoc mo
gą prosić miejskiegorzecznika kon
sumentów. Zbigniew Perzyna
przyjmuje interesantów przy ul.
Jana Pawła I11, pokój225 (IIpiętro),
tel. 59 810 52 93, e-mail: mrk@
um.slupsk.pl.
Mieszkańcy powiatu słupskiego
o pomoc mogą prosić powiato
wego rzecznikakonsumentów. Ma
rek Kurowski interesantów przyj
muje w pokoju132, Starostwa Po
wiatowego, tel. 59 84187 00, email: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl.
(KIS)

Na stronach Akcja redakcja pi
szemy o tym, o czym informują
nas czytelnicy. Na Wasze syg
nały czeka dziennikarka Kinga
Siwec.
Jeśli widzą Państwo coś, co Was
zdenerwowało, poinformujcie
nas o tym.Pod adresem:
kinga.siwiec@polskapress.pl
czekamy na e-maile z opisem
sytuacji. Zachęcamy też
do przesyłania nam fotografii.
Interwencje można również
zgłaszać pod nr. tel.:59 848 81
21.

Wszystkie sygnały sprawdzimy,
a najważniejsze i najciekawsze
zamieścimy na łamach „Głosu
Pomorza" igp24.pl.

(KIS)

Akcja redakcja

U nas czekają oferty
pomocy

W „Głosie" funkcjonuje Bank
Pomocy. W jego ramach można
przekazywać sobie m.in. meble,
sprzęt RTV i AGD. Na zgłoszenia
czekamy pod nr. tel.59 848 81
21. Oferty iprośby o pomoc
publikujemy we wtorki
i czwartki, (KIS)

Stupsk redukęja

Zobacz, jak powstaje
„Głos Pomorza"

Zapraszamy do odwiedzin
w słupskiej redakcji „GłosuPo
morza". Nasi goście poznają też
dziennikarzy ipracowników
z działu promocji,składu i biura
ogłoszeń. Będzie także możli
wość zrobienia zdjęcia, które
zostanie opublikowane w „Gło
sie". Na zgłoszenia grup cze
kamy w godz.10-16 pod nr. tel.
598488121.
(KIS)

REKLAMA

009333150

PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU
ogłasza konkurs na kandydatów:
na 2 stanowiska etatowego członka Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
I.

Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium Izby
powinni spełniać następujące kryteria:

1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
2) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
3) ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, eko
nomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;
4) posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funk
cjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.
II.

Kandydaci przystępujący do konkursu na członka kolegium Izby powinni posia
dać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania
myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.
III. Oferty kandydatów powinny zawierać:

11 LISTOPADA 2019 r.
Hala Gryfia SŁUPSK godz. 19:00

Bilety do nabycia w: redakcji „Głosu Pomorza", ul. H. Pobożnego 19, tel. 59 848 81 03
sieć sklepów Media Markt, na www.kupbilecik.pl,www.ebilet.pl

1)
2)
3)
4)

uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
kwestionariusz osobowy;
życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodo
we;
5) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy
miesiące przed jej złożeniem.

IV. Zgłoszenia oferty kandydata dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby, w zamkniętych kopertach,
z dopiskiem:
KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

pod adresem:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 36,80-853 Gdańsk.
Termin składania ofert: 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Miejscem pracy członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
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Zbliżenia

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek,19.09.2019

Krzysztof Zanussi:

Zostałem artystą, bo było mi źle
ale wiedzę wtych dziedzinach
posiada gruntowną - mówi
Ryszarda
Krzysztof Kornacki.
Wojciechowska
Tłumaczy, że w twórczości
r.wojciechow5ka@prasa.gda.pl
Zanussiego impulsem do zrobię
nia filmubyła zawszeidea, którą
przekładał potem na fabułę.
Kino
- Wskazują na totytuły jego
Reżyser nie jest zawodemtufilmów, krótkie i...naukowe jak:
zirtkowym. Inżynierczy lekarz
„Paradygmat" (francusko-włowpisany jest w bardzo konkret sko-niemiecka produkcja wjego
reżyserii),,Struktura kryształu",
ną ramę społeczną. Wiadoma
„Iluminacja" czy„Imperatyw".
po cosą i społeczeństwo wie,
czego od nidioczekiwać. A ar
Dopiero po 1989 roku Zanussi
tysta to ktoś,kto musi wtar
zaszalał, nadając swojemu fil
gnąć w ludzkie życie.Musi być
mowi jeden z najdłuższych ty
dla ludzi zaskoczeniem.To bar tułów whistorii naszej kinema
tografii „Życie jako śmiertelna
dzo ciekawe;ale też ryzykow
ne-mówi Krzysztof Zanussi
choroba, przenoszona drogą
który podczas 44. festiwalu filpłciową". Ale wpolskim kinie
mowego w Gdyni odbierze Pla niema drugiegotak konsekwen
tynowe Lwy za caftokształ
tnego twórcy, zajmującego się
twórczości.
tematyką filozoficzną. W fil
mach Zanussiego pojawiają się
m
ilmoznawca, prof. pytania metafizyczne o to, jak
Krzysztof Kornacki wygląda świat iskąd się bierze
twierdzi, że ta statu zło (np.„Paradygmat"), pytania
etka Zanussiemu się teoriopoznawcze - czy jesteśmy
od dawna należała. wstanie poznać prawdę(„Ilumi
Bo topostać wpolskimkinie wy nacja"), atakże etyczne -jak żyć,
jątkowa. Jedenz pięciunajwięk żeby żyć dobrze („Constans").
szych reżyserów whistorii na - Zanussi filozofuje kinem.
W jego obrazach idea jest zaw
szego filmu.
Kiedy wiatach70. ubiegłego sze ważniejsza, niż postaci,które
wieku reżyser był u szczytu są tylko nośnikami idei - opo
sławy, żartowano, że polską ki wiada filmoznawca.I dodaje, że
nematografią rządzi Trasa W-Z, niektóre z jego filmów są przez
to zbyt wykoncypowane. Boha
czyli Wajda iZanussi.
Słysząc to porównanie,prof. terowie przestająbyćpostaciami
Kornacki przyznaje, że lata 70. z krwi ikości, astają się ilustra Jego skłonność do moralizowania wyśmiewał Zygmunt Kałużyński, nazywając reżysera
i 80. ubiegłego wieku to dla cjami tezy. Zwłaszcza wswoich „Zanudzim"
Zanussiego tłuste dekady. ostatnich produkcjach filmo
Zwieńczeniem jego sukcesów wych, można odnieśćwrażenie, wswoim filmie „Amator",kiedy nym kraju. Ale dla mnie było rowanie do wysokiej półki,
był ZłotyLew nafestiwalu filmo że reżyser nieco stracił„nosa" Zanussi przyjeżdżanaspotkanie za późno.I szczęśliwieoparłem na której jest i ciasno i zaintere
wym wWenecji za„Rokspokoj- narzeczywistość. Ale nie zmie z widownią na zaproszenie się pokusiez wielką pomocąro- sowanie tą półką nie jest tak
nia to faktu, że jest to artysta, głównego bohatera filmu. To re dziny.
powszechne. Ale jednocześnie
nego słońca".
Zanussi to nie tylko filmo takie kino daje mi szansęna to,
- Wtedy powstały też jego który zasługuje na pomnik toryka znakomitego mówcy.
Jego się,po prostu,słucha -koń wiec aleteż wykładowca. Wy że zwrócę nasiebie uwagę tych
najważniejsze filmy, które wpolskim kinie.
czy filmoznawca.
kładał m.in.wPWSTiF wŁodzi, ludzi, naktórychmi najbardziej
weszły do filmowego kanonu.
Ale krytyka nie zawsze w Collegium Civitas w Warsza zależy. Kiedyś mówiłem żartob
Zpóźniejszymi dziełamiartysty Inteligent starej daty
Zdaniem prof. Kornackiego, Zanussiego głaskała.Jego skłon wie, naUniwersytecie Columbia liwie, że robię filmy dla profeso
bywało różnie- tłumaczy.
Na pytanie - co Zanussiego Zanussi to jedyny polski twórca, ność do moralizowania wyśmie wNowym Jorku czy wNational rów. Chciałem, żeby ktoś taki
wyróżnia spośród innych, ro który konsel<wentnie afirmuje wał, na przykład, Zygmunt Film Schoolw Wielkiej Brytanii. jak, naprzykład,w swoim czasie
dzimych filmowców, prof. tradycje i wartości chrześcijań Kałużyński, nazywając reżysera Na pytanie - czy rozmawia ze profesor Kołakowski, obejrzał
Kornacki odpowiada: - Zanussi skie.
„Zanudzim". Chociaż nawet studentami o tym, co znaczy mój film i uznał,że niezmarno
- Możemysię zżymaćnajego jemu zdarzyłosię pochwalićre dzisiaj być artystą,odpowiada: wał czasu.
to autor bardzo wyrazisty,
- Nie chcę tego tak podniośle
który bez wątpienia ma w ki hagiograficzne filmy, które są żysera za„Barwy ochronne".
określać, ale zadaję im bardzo Siła przetrwania
nie swój charakter pisma. My rzeczywiście nie najlepsze.
brutalne pytanie - komu oni Pytany, czy zawód reżysera coś
ślę, że jest jednym z najorygi Możnamówić, żesą słabą stroną To nie tylko filmowiec
nalniejszych polskich twór jego twórczości.Ale wtych jego Kiedy niedawno rozmawiałam chcą się podobać? Pytam też- co człowiekowi zabiera, odpo
ców, który tworzył i nadal two najlepszych, filozoficznych z Krzysztofem Zanussim, zapy chcą w tym świeciezdziałać i co wiada szczerze: - Przede
rzy kino intelektualne, robione obrazach zawsze wtle jest etos tałam, dlaczego został artystą? ich napędza. Alenigdy nie prze wszystkim kanalizujeogromną
przez inteligenta i dla inteli chrześcijański, zdobrymi boha Odpowiedział: -Bo było mi źle. strzegam ich przed tym zawo energię, ale na pewno zabiera
Chciałem się przebićdo świata. dem. Sam jestem szczęśliwy, że część prywatności, wystawia
gencji, z inteligenckimi boha terami -opowiada.
Przypomina wypowiedźDa Nie chodziło oto, żeby zPolski mogłem gouprawiać przezcałe na ciosy,które częstosą bardzo
terami i pytaniami, jakie sobie
inteligencja zadaje, a przynaj niela Olbrychskiego.Napytanie wyjechać. Tylko chciałem, żeby życie. A oni muszą usłyszeć,ile bolesne, niesprawiedliwe inie
mniej powinna. To jeden znaj- dziennikarki -co jest największą ludzie zwrócili namnie uwagę w tym zawodzie ryzyka i jak zasłużone. Trzeba mieć siłę
lepiej wykształconych reżyse siłą Krzysztofa Zanussiego, ak i chcieli mnie słuchać albo wielką pracę wtotrzeba włożyć, przetrwania. Starać się nie za
rów. Czasem żartuję, że jego tor odparł, że jego inteligencja. do mniemówić. Trzeba tobyło żeby przez to bardzo niespo łamać. To,że janiedawno prze
żyłem moment takiej zbioro
wykształcenie można zam I dalej mówił: - A jak mnie pani sobie wywalczyć. I sztuka była kojne morzeprzepłynąć.
Kiedy mówię Zanussiemu, wej agresji wstosunku doswo
knąć whaśle: „trzy razy fi": fi spyta, co jest jego największą takim narzędziem. Gdybym
lozofia, fizyka i film. Te dzie słabością, to odpowiem -inteli za młodu żył w wolnymkraju, to że tonie są dobre czasy dla kina jego filmu (chodziło o „Obce
może miałbym ambicjęzostania autorskiego, czyli takiego,które ciało" dop. aut.), byłodla mnie
dziny studiował. Co prawda, gencja.
pewnym odkryciem.Nie sądzi
filozofii i fizyki nie skończył, a
- Zanussi to inteligent starej prezydentem alboprzynajmniej on tworzy,słyszę:
- W każdych czasach temu łem, że to mnie jeszcze spotka.
w przypadku szkoły filmowej daty. Znakomity mówca.Świet ministrem. Zresztą ministrem
omal go z niej nie wyrzucono, nie to pokazał Kieślowski miałem okazję zostać już w wol kinu jest ciężko, bo to jest aspi A spotkało. Trzeba było się
*

F

-
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z tym zmierzyć.Zmierzyłem się
imam wrażenie, że jednak wy
grałem.
Ulubieni aktorzy

Zanussi miałswoich ulubionych
aktorów, z którymi lubił praco
wać. Aktorką, najczęściej uniego
grającą jest Maja Komorowska
i tak wspomina tę współpracę:
- Najpierwzaprosił mniena zdję
cia próbne do„Struktury krysz
tału". Zabawna historia. Nie
umiałam tekstu i improwizo
wałam, bez wiary w to, comó
wię. W pewnym momencie
usłyszałam, że wszyscy duszą
się ze śmiechu. Zanussi powie
dział wtedy, żenie wiedział, że
napisał komedię.Potakim wstę
pie nie bardzo wierzyłam, że
jeszcze się spotkamy. Myliłam
się. Zrobiliśmy razem „Góry o
zmierzchu", „Życie rodzinne",
gdzie zagrałamefektowną Bellę,
i „Za ścianą",gdzie byłam szarą
Anną. Okulary, upięte włosy,to
rebka, płaszczyk.Kiedy mój fil
mowy partner, Zbigniew
Zapasiewicz, zobaczył mnie w
tym kostiumie i charakteryza
cji-a stałam w kolejce poher
batę - to mnie nie poznał. W
„Życiu rodzinnym"byłamprzecież zupełnie inną osobą. To mi
pomogło, bo mnienie zaszuflad
kowano. Potem był jeszcze „Bi
lans kwartalny", „Kontrakt",
„Spirala", „Rok spokojnego
słońca" oraz „Cwał".
Jego ulubionymaktorembył
Zbigniew Zapasiewicz. Łączyła
ich przez czterdzieścilat wielka
przyjaźń.
Zanussi pytany, jaką twarz
Polski widzi teraz, odpowiada:
- Niestety,dzisiaj widzętę gorszą
twarz. Polski skłóconej, pełnej
przesądów inienawiści, niedo
rzecznych zahamowań i róż
nych koterii, które formowały
się przezostatnich dwadzieścia
lat iciążąnadnami.Nadkulturą
szczególnie. Nie mamyłatwego
życia. Ale nikt nam nie obiecy
wał, że będzie łatwo.
Zdrowie to niepiesek

W tym roku Krzysztof Zanussi
skończył 80 lat. Kiedypytamgo
o tę doskonałą formę, przypo
mina mizuchwałe powiedzenie
swojej mamy, która dożyła pra
wie stu lat, że... nie wypada
umierać zdrowo.
- Mamamówiła mi- zdrowie
to nie jest piesek,którego się wy
prowadza na spacer, ani coś, co
się chowa do lodówki. Zdrowia
trzeba używać. Jak jesteś
zdrowy, topracuj więcej- tłuma
czyła. Ponieważ Bóg dał mi to
zdrowie ijestem jeszczesilny jak
wół, topracuję jak wół. Nie mu
siałbym tylepracować, ale lubię,
©d)

12

Region

Glos Dziennik Pomorza
Czwartek, 19.09.2019

Trzecia edycja programu „Wystartuj z nami,
kieruj się na biznes". Można zyskać wsparcie
Wojciech Frelkhowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

Słupski Inkubator Technolo
giczny rozpoczął trzecią edy
cją programu „Wystartuj z na
mi - kieruj się na biznes".To
akcja skierowana do aktyw
nych ludzi,którzy mają lub po
szukują pomysłu na własną
firmę.

Celem programu „Wystartuj
z nami - kieruj się na biznes"
jest zdobycie przez osoby,które
planują założenia własnego bi
znesu nowych umiejętności
i kompetencji istotnych w roz
poczynaniu działalności i roz
woju firmy. Dzięki udziałowi
w programie uczestnicy zy
skają wiedzę oraz umiejętności
pomocne wprowadzeniu włas
nego biznesu.
Mogą w nim wziąć udział
osoby pełnoletnie nieprowadzące działalności gospodar
czej, posiadające pomysł
na własny biznes w obszarze

skim Inkubatorze Technolo
gicznym.
Projekt będzie prowadzony
w formie zajęć zblokowanych
w czterech zagadnieniach. Blok
I nosi nazwę„Pomysł i modele
biznesowe". Uczestnicy dowie
dzą się, jak tworzyć model bi
znesowy na podstawie Busi
ness Model Canvas, jednego
z najpopularniejszych szablo
:
nów tworzeniamodeli bizneso
wmmm
wych. Szablon ten stał się
w świecie startupów wręcz sy
nonimem opracowywania mo
delu biznesowego. Uczestnicy
zapoznają się też z narzędziami
badania rynku opartymi m.in.
na metodyce Customer
Development. Dowiedzą się,
w jaki sposób i z wykorzysta
Warsztaty w projekcie „Wystartuj z nami - kieruj się na biznes" będą realizowane w Słupskim
niem jakich narzędzi można
sprawdzić to, czego tak na
Inkubatorze Technologicznym
prawdę potrzebują ich klienci
„Wykorzystując
nowo i marketingowe, a także jak oraz jakie narzędzia można wy
nowych technologii, branż
kreatywnych i zaintereso czesne metody planowania bi efektywnie poszukiwać źródeł korzystać w pracy nad projek
wane otwarciem własnej znesowego, zdefiniujesz klu wsparcia finansowego oraz jak tem, aby nakreślony podczas
firmy na terenie Słupska.
czowe obszary swojej działal wykonać prezentacjęprzed po wcześniejszego spotkania mo
Organizatorzy przedsięw ności, przeanalizujesz kanały tencjalnym inwestorem" - za del biznesowy byłskalowalny.
Blok II -„Forma prawna i fi
zięcia oferują możliwość kon dystrybucji, będzieszmiał oka- chęcają organizatorzy pro
taktu z osobami, które same zję poznać nowoczesne spo gramu.
nansowanie". Wybór formy
Dodatkowo, po założeniu prawnej dla swojego biznesu.
są przedsiębiorcami i dodat soby napozyskiwanie klientów.
kowo pomagają innym rozwi Dowiesz się, jak usprawnić działalności, najlepiejoceniony Zaletyi wady. Co wybrać na po
jać swoje biznesy.
swoje procesy sprzedażowe pomysł otrzyma biuro wSłup czątek? Czy dzielić się udzia

Szkolenia z biznesplanów
oraz wniosków o dotacje
listka

Wojciech Frelkhowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

Słowińska Grupa Rybacka or
ganizuje szkolenie z przygoto
wywania wniosków o dotacje
z Regionalnego Programu
Operacyjnego.

Chodzi o dwa przedsięwzięcia,
które ogłosiłaSłowińska Grupa
Rybacka: „Podejmowanie lub
rozwój działalności gospodar

czej związanej z wodnym po połączonego z warsztatami
tencjałem obszaru, w ramach omówione zostaną najistotniej
którego dofinansowaniemogą sze elementy wniosków odofi
otrzymać wszyscymieszkańcy nansowanie.
obszaru" oraz„Dywersyfikacja
Szkolenie odbędzie się 20
źródeł dochodówosób związa września (piątek) od godziny10
nych z sektorem rybactwa - w siedzibie Słowińskiej Grupy
przeznaczonego wyłączniedla Rybackiej w Przewłoce koło
osób z sektorarybackiego".
Ustki,ul.Ustecka8.
Szkolenie jest przeznaczone
Zainteresowani udziałem
dla osób, które nie mają do powinni zgłosićswoje uczestni
świadczenia w sporządzaniu ctwo doSłowińskiej Grupy Ry
biznesplanów oraz wniosków backiej, nr telefonu:516559181
o dotacje. Podczas spotkania lub e-mail:biuro@sgr.org.pl.

fimiot bytowakł

wGostkowie; remiza wrazzświet
licą w Pomysku Wielkim, Gm.
CzarnaDąbrówka:SPwRokitach;
zbigniew.marecki@gp24.pl
SP w Czarnej Dąbrówce;
W środę marszałek Mieczy
SP w Jasieniu;Gminne Centrum
KułturyiBMotekawCzarnej Dą
sław Struk iBogdan Ryś, wójt
gminy Studzienice podpisali
brówce; Wiejski Dom Kultury
umowę na dofinansowanie ze
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Uczniowie poznąją morskie życie
w czasie rejsu na Zawiszy Czarnym
V
Zbigniew Marecki
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zbigniew.marecki@gp24.pl

Aż600uczniów pomorskich
szkół weźmieudziałwjesiennydi rejsachPomorze namo
rze. Młodzieżbędzie pływać
po ZatoceGdańskiej do20
września.

Pierwsi na pokład„Zawiszy Czar
nego" wsiedliuczniowie Zespołu
Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni,a ponich w2-godzinny rejs popłynęła młodzież
zLiceumSalezjańskiego wRumi.
AkcjaPomorze na morze, orga Do tej pory w corocznych rejsach Pomorze na morze wzięło
nizowana przez Pomorski Zwią udział około 5 tysięcy osób
zek Żeglarski i samorząd woje
wPółcznie;świetlica wSominach; wództwa pomorskiego, w tym kuje uroków morskiej żeglugi. Żukowa, Lęborka, Chmielna,
budynek Wiejskiego Domu Kul roku odbywasię jużpo raz dwu Przed pierwszymrejsem odbyły GdańskaiKartuz.
Rejsy tonie jedyna atrakcja dla
tury w Przewozie; remiza nasty. Porejsie na Zatoce Gdań się odprawaiszkolenie. Jak zapo
wSkwierawach, Gm. Tuchomie: skiej uczniowie biorą udział wiedział kapitan„Zawiszy Czar młodzieży tego dnia. W Pomor
ośrodek zdrowia w Tuchomiu w specjalnej lekcji samorząd nego", na jachcie niema gości - skim Związku Żeglarskim odby
(wraz z mieszkaniami komunal ności, podczas której pracownicy każdy, ktopłynie, stajesię zało- wają się specjalne lekcje samo
nymi); mieszkania komunalne Urzędu Marszałkowskiego Woje gantemiczynnieuczestniczywe rządności. Pracownicy urzędu
wTudiomiu,PdwiatBytowski:bu- wództwa Pomorskiego rozma wszystkich pracach związanych marszałkowskiego przybliżają
dynekadministracyjnyibudynek wiają z nimi o istociefunkcjono z rejsem. Wszyscy uczniowie uczniom istotę działania samo
otrzymują certyfikat ukończenia rządów, ichrolę oraz wyjaśniają
warsztatowy z częścią socjalną wania samorządulokalnego.
za coodpowiedzialni są samorzą
ZDP; zespół szkół w Łodzierzy.
Plan akcji Pomorze na morze rejsu namorzu.
W morskiej przygodziebiorą dowi włodarze.
Projekt zostanie zrealizowany zakłada, że w ciągu pięciu dni
Organizatorem akcjiPomorze
dokońca2020roku.Wartośćpro- młodzież popłynie w 20 rejsach. udział szkołyz całegowojewódz
jektu to prawie1,5 min zł, dofi Każdy z nich będzie trwałokoło twa pomorskiego. Podczas spe na morze jest Pomorski Zwią
nansowanie unijne w latach dwóch godzin. Młodzież pozna cjalnych rejsów pływają ucznio zek Żeglarski przy wsparciu
2014-2020 wyniesie prawie 1,3 słynny żaglowiec od środka, wie ostatnich klasszkoły podsta Urzędu Marszałkowskiego Wo
przyjrzy siępracyzałogiiposma- wowej i licealiści,m.in. z Gdyni, jewództwa Pomorskiego.©®
min zł.©®

Do2020r. wymienią źródła ciepła
Zbigniew Marecki

łami? Jakie są najlepsze formy
prawne rozwoju biznesu? Jak
finansować się na początku bi
znesu i na co zwracać uwagę
przy wyborze inwestora oraz
przy zawieraniu umów inwe
stycyjnych? Gdzie szukać po
inwestorów?
tencjalnych
Źródła finansowania pomy
słów biznesowych.
Blok ID- „Sprzedażi marke
ting". Będzie mowa m.in.
0 tym,jakie motywy kierują po
tencjalnymi klientami, psycho
logiczne aspekty podejmowa
nia decyzji, komunikacja
w sprzedażyi biznesie.Uczest
nicy poznają techniki sprze
daży, techniki odpierania
obiekcji i zastrzeżeń oraz do
świadczą metod zamykania
sprzedaży.
Blok IV -„Pitching", czyli sku
teczna prezentacja biznesowa
1 wystąpienia publiczne. Jak
sprzedaćswój pomysłi produkt?
Udział w programie jest bez
płatny. Zgłoszenia zaintereso
wanych są przyjmowane do 15
października wSłupskim Inku
batorze Technologicznym
przy ul. Portowej
13B,
tel. 59 714-18-40 e-mail:
sit@sit.slupsk.pl. ©®
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Dożynki powiatu słupskiego
w tę sobotę w Osiekach
Kinga Siwiec
kinga.sjwiec@polskapress.pl

Osieki
Dożynki powiatu słupskiego
w tym roku odbędą się
w Osiekach w gminę Kępice.
Powiatowe święto plonów już
w sobotę, 21września.

Dożynki rozpoczną sięuroczy
stą mszą świętą w kościele
w Barcinie.Następnie od godz.
13 uroczysttości przeniosą się
na plac przy filii biblioteki
w Osiekach. Tam rolnicy i pro
ducenci zbóż zostaną uhonoro
wani statuetkami Bursztyno
wego Kłosa. Później rozstrzyg

I
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15 lat MotorRock Pubu

Trwa urodzinowy miesiącMotor
Rock Pubu. W słupskiejknajpie
w tymtygodniu dwakoncerty.
Wpiątek, 20 września,o godz.19
zagra Daily Insanity z Berlina.To
metalowy zespół, wktórego mu
zyce znajdziemy wpływymuzyki
punk, trashi tradycyjnego heavy
metalu.
W poniedziałek, 23 września, wy
stąpi Feelament,zespół groove
metalowy z damskimi, brutalnami
scream'ami ibardzo ekspresyj
nymi występami.Feelament po
chodzi zRosji. Koncert rozpocznie
się ogodz.19.

nięte zostaną konkursy
na chleb i wieniec dożynkowy
oraz na najlepsze stoisko Koła
Gospodyń Wiejskich. Odbędą
się też wybory na Gospodarza
i Gospodynię Roku 2019.
Organizatorzy przygotowali
też atrakcje w postaci wystę
pów zespołów tanecznych
i wokalnych, a takżeszereg za
baw dla dzieci. Nie zabraknie
też degustacjii darniowego po
częstunku dla wszystkich
uczestników imprezy.
O godz. 18 na scenie pojawi
się zespół Abba Cover Band,
który występuje na koncertach
jako support znanych gwiazd
na dużych imprezach plenero
wych, jak i tych kameralnych,
zamkniętych. O godz19.30 roz
pocznie się zabawa taneczna.
©®

PHsudskLgodz.ie.1S;

Na dożynkach w Osiekach wystąpiAbba Cover Band

Dla chętnych możliwość zamó
wienia koszulek znadrukiem
z okazjipiętnastolecia knajpy. Za
mówienia można składaćprzez
prywatną wiadomość na stronie
Motor Rock Pubuna Facebooku
lub bezpośrednio w lokalu, (kis)

uczestników z ul. Krzywo
ustego, Wazów, spod Koła PZW
oraz z placu Zwycięstwa.
Wydarzenie odbędzie się
w sobotę o godz. 11
w Lądowisku Kultury
w Redzikowie. (KIS)

Redzilanm

Jezierzyce

Głośne czytanie dzieciom jest
niezaprzeczalną zaletą,
każdemu małemuczytelnikowi
przynosi ogromną radość
i pozostawia cudowne
wspomnienia. W Bibliotece
Publicznej- Lądowisku Kultury
w Redzikowie bajki czytał
będzie Maciej Gierłowski
z Teatru Lalki. Później zabierze

Już w sobotę,21 września,po raz
pierwszy na tereniegminy Słupsk
odbędzie sięSenioriada.
To propozycja dla wszystkich se
niorów, którzy lubią aktywnie
spędzać czas.Zapisy dodrużyn
już sięzakończyły, alemiejsc
na widowni dlakibiców nie za
braknie. Imprezaodbędzie się
w hali sportowo-widowiskowej

Głośne czytanie

w Jezierzycacho godz.14. Wstęp
wolny.(Kis)

Słupsk

Słupscy Huzarzy

W Białym Spichlerzuw Słupsku,
na sali im. BarbaryZielińskiej wy
kładu na tematsłupskich huza
rów udzieliMarcin Barnowski.
Wykład odbędziesię w ramach
nowego cykluw MuzeumPomo
rza Środkowegopt. „Służby
mudurowe, historiai technika".
Od 2019roku omawianabędzie
m.in. tematykasłupskich huza
rów, Wału Pomorskiego,Legii Cu
dzoziemskiej ipomorskich szla
ków powstańczych.Pierwsze
spotkanie w sobotę ogodz.12.
Wstęp wolny, (KIS)

Gminna Senioriada

Siła wiatru (Bft)

1020 hPa f

Kierunek wiatru

Nad Pomorze dociera
mniej wilgotne i
chłodne powietrze
polarno morskie. W
ciągu dnia sporo
przejaśnień przed 35 km/h
południem na
pojezierzach możliwy
17
przelotny deszcz. Na
o I1B1H1
termometrach max do Świnoujście
14:16*C. Wiatr pomału
słabnący nad morzem
silniejszy z płn.-zach.
W nocy pogodnie i
SZCZECIN
zimno. Jutro sporo
0
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Stargard
14:17°C. Wiatr umiar
kowany. Weekend
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Straż Gminna598485997;
Urząd Cełny 587740830;
Straż Pożarna998;

Pogotowie Wodnokanalizacyjne994;

Słupsk: PKP 118000.2219436;PKS5984242
56; dyżurny ruchu59 8437110; MZK59 848 93
06;
Lębork: PKS598621972; MZK598621451;
Bytów: PKS59 82222 38;
Człuchów: PKS598342213;
Miastko: PKS59 857 2149.

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

Ustka
Nadmorska, ul.MArynarki Polskiej31. tei.59 814
7770

Bytów
Centrum Zdrowia,ul. ks.Bernarda Sychty 3.
tel.59 8226645

Miastko
Centralna,ul. ArmiiKrajowej 22,
tel.59 857 9001

Człuchów

Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny, ul.Mickie
wicza 12
tel.59 814 6968;
Poradnia Zdrowia P0Z,ul. Kopernika18,
tel. 598146011;
Pogotowie Ratunkowe598147009;

Lębork:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
59863 3000;Szpital, ul.Węgrzynowicza 13,
598635202;

Bytów:
Szpital, ul.Lęborska 13,t
el.59 822 8500.
Dział Pomocy DoraźnejMiastko,
tel. 5985709 00;

mżawka

Straż Miejska986,-5984332T7;

KOMUNIKACJA

Ustka:

Kościerzyna

Pogotowie Ratunkowe999;

Pogotowie Ciepłownicze993;

Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny im.Janu
sza Korczaka, ul.Hubalczyków 1, informacjate
lefoniczna 59 8460100;

#

14TO0
Ka&tuzy
GDAŃSK

Poficja997;u! Reymonta,tel. 598480645;

Nieczynne

Słupsk:

Wejherowo

0

Mielno r
^KOSZALIN

Sp

'

Słupsk:

Pogotowie Gazownicze992;

USŁUGI MEDYCZNE

Wladystew

Ogólnpolskie Pogotowiedla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, tel.59 8480111,801120 002;

Lębork

.

\

tlbaEBSB

'Ustka

przelotny deszcz

temp. wody

16

NIEBIESKA UNIA

Pogotowie Energetyczne991;

Gemini, al.Wolności 30,tel.59 8634205

Ha Polski

WAŻNE

Polityka, godz. 20

Lębork

Czwartek 19.09,2019;

'•

Pewnego razu... w Hollywood, godz.21.20,
Piłsudski, godz.10.10,12.35,15,17.25,19.50;
Polityka, godz.11,11.50,13.50,14.50,15.40,
16.40,17.40.18.30.19.30.20.30.21.50;
To:razdział2, godz. 10.15,13.40,17.15,20.45;
Dora imiasto złota,godz.13.30;
Król Lew 2Ddubbing godz. 13.05,
Toystory4,2D dubbing,godz. 11.15,17.55;
Wyprawa Magellana,godz.10.45.15.50

Rodzinna, ul.Długosza 5,teł. 597212177

Krzysztof
Ścibor
Biuro Calyus^,

&

KINA
Słupsk

Ustka

Pogoda dla Pomorza

pogodnie

INFORMATOR

Nieczynne

POGODA

H

13

Człuchów:
Stacja pogotowia ratunkowego,
tel. 598345309

Straż Mejskaalarm986: Ustka 5981467
61697696498;Bytów 598222569;

KULTURA

mwmummmmmm

Nowy Teatr, ul.Lutosławskiego 1,tel. 5984670

00;
Filharmonia Sinfonia Baltica,ul. Jana PawłaII3,
tel.59 842 3839;
TeatrTęcza, ul.Waryńskiego 2,tel. 59842 39 35;
Teatr Rondo,ul. Niedziałkowskiego5a, tel.59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury,ul. BraciGierymskich 1,
tel. 59845 6441;
Emcek, al.3 Maja 22,tel. 598431130;'
Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka3,tel.
598405838.

USŁUGI
POGRZEBOWE

"""

Kalla, ul.Armii Krajowej15, tel.59 842 8196,601
928 600- całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502 525 005lub
59 8411315,ul. Kaszubska3 A. Windaibalda
chim przygrobie;
Hades, ul.Kopernika 15,całodobowo:
tel. 59842 9891.601663796. Winda ibalda
chim przygrobie.
Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1,
(całodobowo),tel.5984284 95,604434441.
Winda ibaldachim przygrobie.

PORADNICTWO
Biuro PoradObywatelskich -ul. Niedziałkow
skiego 6,czynne.- poniedziałek.-czwartek
wgodz.10-14;
Bliżej Prawa -bezpłatne porady prawneioby
watelskie, ul.Jana Pawła II(7 piętro,pok.
718.719) czynne:poniedz.-środa godz.8-16,
czwartek godz.10-18,
Telefon zaufania Tama -59 84140 46,czynny:
poniedziałek - piątek wgodz.16-20;
Alkoholowy telefon zaufania Krokus- czynny
17-22.598414605.

^ TAXI boT\
tefe

1/^A8422700®
607271717
NAJTAŃSZE TAXI W SŁUPSKU
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Hyundai Kona. Teraz dostępny
także z napędem hybrydowym

PREMIERY
Nowości w Skodzie Fabii
—-

Skoda Fabia rozpoczęła rok
modelowy2020 zdwoma
nowymi pakietami wyposażenia:
Black oraz ComfortPlus. Pakiet
Black wzbogaca design modelu
0 sportowe akcenty takie jak:
czarna atrapa chłodnicy
zaczerpnięta z usportowionej
wersji Monte Carlo, czarna
obudowa bocznych lusterek
oraz czarne16-calowe obręcze
VIGO. Pakiet Comfort Plus
dedykowany wersji Ambition,
zawiera systemy LIGHT ASSIST
1 RAIN ASSIST oraz czujniki
parkowania z przodui z tyłu
pojazdu. Zimą sprawdzą się
podgrzewane przednie fotele.

Zmiany w Priusie

Hyundai Kona Hybrid oferowany jest w wersjach wyposażenia Comfort. Style i Premium. Kosztują one odpowiednio 99 900 zł.105 900 zł oraz 123 900 zł

motofakty.pl
Wszystko osamochodach
Mariusz Michalak

Hyundai Kona Hybrid
to trzeci model w gamie tego
SUV-a. Auto oferuje wydajny
napęd hybrydowy oraz sze
reg udoskonaleń technolo
gicznych, w tym zaawanso
wane funkcje łączności Blue
Link, aktywne systemy bez
pieczeństwa SmartSense.
a także systemy wspomaga
nia jazdy.

W przedniej części pojazdu
znajduje się kaskadowy grill
będący znakiem rozpoznaw
czym marki Hyundai.Charak
terystyczne podwójne reflek
tory dostępne są w ledowej
technologii. Poza kolorem
launchowym Blue Lagoon
z czarnym dachem, podobnie
jak model Kona, Kona Hybrid
dostępna jest także w innych
konfiguracjach kolorystycz

nych, a kontrastowe kolory da centy pojawiają się wokół kra
chu to również Phantom Black tek nawiewu klimatyzacji,
oraz Dark Knight. Klienci dźwigni zmiany biegów, przy
mogą wybierać pomiędzy cisku do uruchamiania silnika.
dwoma nowo zaprojektowa
W nowym modelu Kona
nymi, dedykowanymi wzo Hybrid zastosowano czterocyrami felg aluminiowych. lindrowy silnik 1.6 GDI Kappa
W standardzie oferowane są z bezpośrednim wtryskiem
felgi 16-calowe, a opcjonalnie benzyny. Jednostka napę
można wybrać 18-calowe dowa zapewnia maksymalną
obręcze ze stopów lekkich.
moc 105 KM i moment obro
Nowa Kona Hybrid do towy 147 Nm. Silnik elek
stępna będzie z dedykowa tryczny z magnesami trwa
nym dla wersji hybrydowej pa łymi dostarcza 43,5 KM (32
kietem wykończenia wnętrza. kW) oraz maksymalny mo
W skład pakietu będą wcho ment obrotowy 170 Nm.
dzić białe akcenty znajdujące
się wokół kratek nawiewu kli
matyzacji oraz dźwigni W aucie zastosowano
zmiany biegów, a także szara czterocylindrowy silnik
podsufitka i wykończenie 1.6 GDI Kappa.
w kolorzefortepianowej czerni
elementów takich jak: klamki Jednostka napędowa
wewnętrzne, wstawki na kie zapewnia maksymalną
rownicy czy obudowy nawie moc 105 KM i147 Nm.
wów. Oprócz dedykowanego Silnik elektryczny
dla wersji hybrydowej pakietu z magnesami trrółyml
wnętrza White, dostępne będą dostarcza natomiast
także pakiety Lime oraz Red
dobrze znane użytkownikom 435 KM oraz 170 Nm
z modelu Kona. Kolorowe ak

Polimerowa bateria litowo-jonowa ma pojemność 1,56
kWh.
W nowej hybrydowej wer
sji modelu Kona zastosowano
Blue Link, czyli system łącz
ności z pojazdem,który wyko
rzystuje wbudowaną do samo
chodu telematykę. Dzięki
temu systemowi kierowca
może m. in. zdalnie zamknąć
lub otworzyć pojazd za po
mocą aplikacji na smartfona.
Opcjonalny system multi
medialny z nawigacją wy
świetla szeroki zakres przydat
nych informacji na dzielonym
ekranie dotykowym o przekąt
nej 10,25 cala oraz zapewnia
obsługę głosową w sześciu ję
zykach przy wykorzystaniu
technologii gromadzenia da
nych w chmurze (tylko w po
łączeniu z systemem Blue
Link). Wyświetlacz pozwala
na dzielenie widoku na dwa
ekrany oraz na edycję
widżetów i ikon. Wybierając
standardowy system łącz
ności, klienci korzystając z wy
świetlacza
radia
mogą

odzwierciedli zawartość swo
jego smartfona na 7-calowym
wyświetlaczu za pomocą funk
cji Android Auto i Apple
CarPlay.
Systemy, w które został wy
posażony nowy Hyundai
Kona w odmianie hybrydo
wej to m.in.: system ostrzega
nia przed kolizjami czołowymi
z wykrywaniem pieszych i ro
werzystów (FCA), inteligentny
tempomat (SCC) z funkcją za
trzymywania i ponownegoru
szania, który w porównaniu ze
standardowym tempomatem
pozwala na automatyczne ha
mowanie i przyspieszanie,wy
korzystując przednie czujniki
radarowe, aby utrzymać stałą
prędkość i odległość od po
przedzającego pojazdu. Jeśli
poprzedzający samochód za
trzyma się, system Stop & Go
hamuje, aż do zatrzymania się
samochodu i przyspieszy
do żądanej prędkości, gdy
tylko droga będzie wolna. Op
cjonalnie dostępny jest także
asystent podążania na danym
pasie ruchu.

Toyota prezentujeodświeżoną
wersję PriusaPlug-in Hybridz no
wym, pięciomięjscowym wnę
trzem. Zamiastdwóch osobnych
foteli ztyłu zastosowanokanapę,
zapewniającą trzecie, środkowe
miejsce. ModelPrius Plug-in
Hybrid otrzymałtakże nowe
wykończenie wnętrza z czarnymi
akcentami, którymi zastąpiono
dotychczasowe-białe.
Nowościąjest takżemetalizowany
lakier AttitudeBlack orazmonitor
panoramiczny z systemem kamer
360stopni.

To wyróżnianową Corsę

Szósta generacja Corsy ma nie
tylko więcej systemów
wspomagających kierowcę niż
większość jej rywali, ale także
wyróżnia się doskonałymi
parametrami
aerodynamicznymi. Udało się
obniżyć współczynnik oporu
aerodynamicznego do 0,29.
W porównaniu z poprzednim
modelem zmniejszono również
powierzchnię czołową
do zaledwie 2,13 m.kw.,
co oznacza, żecharakterystyka
aerodynamiczna nowej Corsy
należy do najlepszych w tej
klasie samochodów. Auto
spełnia normę emisji spalin
Euro 6d. Mały opór powietrza
oznacza, że wprawienie
samochodu w ruch wymaga
mniej energii,co przekłada się
na niższe zużycie paliwa.
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Najchętniej wybieraneko
lory nadwozia

Biały to ulubiony kolornabyw
ców nowych samochodów. Tak
wynika z najnowszych statystyk
platformy Carsmile. Aż 27 proc.
kierowców decyduje się na ten
kolor. Za wyborem białego prze
mawiają względy ekonomiczne
oraz moda. Nie zawsze jednak
dostaniemy ten kolor bez do
płaty. Analitycy szacują, że wy
bierając niemetalizowany kolor
biały, można zaoszczędzić śred
nio 3 proc. względem najdroż
szej opcji kolorystycznej.
Na drugim miejscu, z udziałem
18 proc., znalazł siękolor czarny,
a na trzecim ex aequo szary
i niebieski (po13 proc.). Na kolej
nych pozycjach uplasowały się:
czerwony, srebrny oraz poma
rańczowy.

Pmm>

UE chcekontrolować auta

Od1czerwca 2021roku wszyst
kie nowe samochody będą
monitorowane pod kątemreal
nej emisjispalin podczasjazdy.
Komisja Europejska ma wyma
gać od producentów samocho
dów, aby udostępniali jejnu
mery VIN sprzedawanych pojaz
dów wraz z danymi dotyczą
cymi tego,ile zużywają paliwa
podczas jazdyijakie dystanse
pokonują oraz jak to przekłada
się na ich emisję spalin.Pozy
skane w latach 2021-2026
w ten sposób dane mają posłu
żyć do opracowania nowych
przepisów, które zaczną obo
wiązywać w roku 2030.

Przepisy

Jazda w słucha wkach

Kodeks drogowy bardzoczęsto
nie nadąża za sytuacjami,które
pojawiają się na drodze. Podob
nie jest z kwestią używania słu
chawek w aucie. Nie ma niestety
jednoznacznego przepisu zaka
zującego ich używania. Z drugiej
jednak strony część stróżów
prawa karząc kierowcę za słu
chanie muzyki w słuchawkach
opiera się na art.86 par.1ko
deksu wykroczeń, mówiącym:
„Kto na drodze publicznej,
w strefie zamieszkania lub stre
fie ruchu, nie zachowując nale
żytej ostrożności,powoduje za
grożenie bezpieczeństwa w ru
chu drogowym,podlega karze
grzywny". Jest tojednak przepis
na tyle ogólny, że częstobywa
on podważany w takiej sytuacji.
Nic jednak niepowinno zastąpić
nam zdrowego rozsądkuale też
poczucia odpowiedzialności
podczas poruszania się autem.
Jazda ze słuchawkami na uszach
jest niebezpieczna itrzeba to so
bie dobitnie uświadomić!

Utrata prawa jazdy a motorower
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m o i o f a k t y , pl
Wszystko osamochodach
Kamila Nawotnik

Kierowcy z tzw. „ciężką" no
gą cały czas muszą się moc
no pilnować, mając na uwa
dze ograniczenia prędkości
panujące na danym odcinku
trasy. Brak kontroli często
prowadzi do przekroczenia
limitu punktów karnych
i w konsekwencji - utraty
prawa jazdy.

Sąd może orzec wobec nas,
zgodnie z art. 42 Kodeksu Kar
nego, zakaz prowadzenia pojaz
dów mechanicznych określonego
rodzaju albowszelkich pojazdów.
Wówczas w wielu przypadkach
sięgamy poalternatywne środki
transportu,np.motorower,co wy
nika z przeświadczenia,że zakaz
prowadzenia pojazdów mecha
nicznych nieobejmuje środków
A I
1
transportu o pojemności silnika Sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju albo wszelkich pojazdów
nieprzekraczającej 50 ccm.
Sprawa jednak nie jesttak prosta, mieniu przepisów ustawy Prawo 0 ruchu drogowym„pojazd silni na jednoślady i ąuady, wtym ka nak nigdzie nie uzyskaliśmy kla
jak mogłobysię wydawać.
o ruchu drogowym, z wyłącze kowy, z wyjątkiemmotoroweru tegorię AM,pozwalającą na jazdę rownej odpowiedzi.Dowiedzieli
W polskim orzecznictwie bra niem pojazdów wolnobieżnych 1 pojazdu szynowego, którego motorowerami i lekkimi śmy się za to,że„analizowaniei in
kuje jasnej definicji pojazdu me będących wposiadaniurolników konstrukcja umożliwia jazdę czterokołowcami(masa do350kg, terpretowanie przepisów prawa
chanicznego, jednak wedługart. posiadających gospodarstwo z prędkością przekraczającą 25 prędkość do45 km/h,silnik o po powszechnie obowiązującego
2pkt.lust.10 szerzej przyjmowa rolne iużytkowanych wzwiązku kiWh". W takim więcprzypadku jemności do50 ccm),która zastą na potrzeby indywidualne, jak
nej za wyznacznik Ustawy z posiadaniem tego gospodar możemy przesiąśćsięna motoro piła wcześniejsząkartę motorowe również wydawanieopinii mery
z22.05.2003 roku o ubezpiecze stwa." Generalnie to,jakimi środ wer, ale znów-nie bez obostrzeń. rową. Wedle dalszych zapisów, torycznych napodstawiewskaza
niach obowiązkowych,Ubezpie kami transportu możemy kiero
Po pierwsze, pojemność sil osoby, które przed 19.01.2013 r. nego przez zainteresowanego
czeniowym FunduszuGwaran- waćpoutracie prawa jazdy,zależy nika motoroweru niemoże prze uzyskały kartęmotorowerową łub stanu faktycznego nie mieści się
cyjnymiPolskimBiurzeUbezpie od treści konkretnegoorzeczni kroczyć 50 ccm. Po drugie, ta ukończyły 18 lat, mogą jeździć w zakresie kompetencjiBiuraRu
czycieli Komunikacyjnych jest ctwa. Jeśli bowiem sąd nałoży furtka dotyczy osób urodzonych motorowerami bez konieczności chu Drogowego KGP." Dlategoraz
nim„pojazd samochodowy,ciąg na nas zakaz prowadzenia np. przed19 stycznia1995 roku.O co uzyskania prawa jazdy kategorii jeszcze podkreślamy,że wszystko
nik rolniczy, motorower i przy tylkopojazdówsamochodowych, chodzi ztą datą?19 stycznia 2013 r. AM. W celu wyjaśnieniazawiłości zależy od indywidualnejsytuacji
czepa, określone w przepisach nasze pole do manewru będzie weszła w życie nowelizacja Ko prawnych związanych z utratą kierowcy, okoliczności utraty
ustawyPrawo oruchu drogowym szersze.Pojazd samochodowyto deksu Drogowego, wprowadza prawa jazdy zwróciliśmy sięm.in. prawa jazdy i przychylności da
oraz pojazdwolnobieżny wrozu- według definicji Ustawy Prawo jąca nowe kategorie prawa jazdy do Komendy GłównejPolicji, jed nego sądu.

Wiek samochodu. Jakimi autami
jeżdżą polscy kierowcy?

Tu najłatwiej spotkasz
auto bez OC

jące powyżej5 tys. zł miesięcz
nie posiadają głównie nowe sa
Polscy kierowcy jeżdżą wie
mochody w wieku do 5 lat (87,2
kowymi samochodami- wyni proc.). Z drugiej strony, osoby,
ka z najnowszego raportu
których dochódnie przekracza
„Polaków portfel własny:
ltys. zł, jeżdżą wyłączniesamo
w drodze" opublikowanego
chodami mającymi powyżej
przez SantanderConsumer
10 lat. Kto chce zmienić auto
nalepszy model?Okazuje się, że
Bank. Prawie 40proc. Pola
ków porusza się samocho
nowszy samochód chcielibyna

Największe ryzyko kolizji zpo
jazdem bez polisy OC jest
w zachodniej Polsce oraz
na Mazurach. To tamkierowcy
najczęściej decydują się
na jazdę bez tego obowiązko
wego ubezpieczenia - wynika
z najnowszego raportu Ubez
pieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego.

Mariusz Michalak

dem, który ma minimum10
lat (38 proc).

Niemal co czwarty kierowca
ma auto w wiekumiędzy10 a14
lat (26,0 proc.). Samochodem
który ma powyżej15 lat jeździ
12 proc.Nowymi modelami, któ
rych wiek nie przekracza roku,
jeździ zaledwie co dwudziesty
badany.
Z raportu „Polaków portfel
własny: w drodze" wynika, że
na wiek posiadanego samo
chodu dużywpływ mają zarobki
jego właściciela.Osoby zarabia

być głównie posiadaczerelatyw
nie nowych,3-5-letnich aut(44,4
proc.). Nie zaskakuje fakt, że
na konieczność zmiany samo
chodu cokilka lat, wskazują po
siadacze aut maksymalnie dwu
letnich, a właściciele3-5-letnich
pojazdów, zmianę samochodu
uzasadniają końcem okresu
gwarancyjnego.

Osoby zarabiające powyżej 5 tys. zł miesięcznie, posiadają
głównie nowe samochody w wieku do 5 lat (87,2 proc.)

Od wielu latnajwyższy odse
tek osób nieubezpieczonych,
wrelacji do liczby posiadaczypo
jazdów w całej Polsceutrzymuje
się wczterech województwach:
zachodniopomorskim, dolnoślą
skim, lubuskim,opolskim oraz
w województwie warmińskomazurskim. Natych terenachry
zyko kolizjiz nieubezpieczonym
pojazdem w naszym kraju jest
nawet dwukrotnie większe niż
w najbezpieczniejszym podtym
względem
województwie
podkarpackim.

Największy wzrostryzyka ko
lizji zpojazdem bezOC nastąpił,
w ostatnichtrzech latach,w wo
jewództwach: pomorskimi ma
zowieckim, choćnadal obydwa
te regiony plasują się na pozio
mieśredniej krajowej.Natomiast
poprawa bezpieczeństwa,wtym
zakresie, nastąpiła w małopol
skim i łódzkim. Te dwa woje
wództwa spadły o klasę niżej
na skaliryzyka kolizji z nieubez
pieczonym pojazdem. Na jazdę
bez polisy OC najczęściej decy
dują się młodzi mężczyźni
wwiekudo25latirobią tonawet
dwukrotnie częściej niż
30-latkowie. Z kolei młode ko
biety rzadziej jeżdżą nieubezpie
czonym pojazdem. Tu wspom
niane ryzyko kolizji jest tylko 1,5
raza większe niż wśród 30-letnich właścicielek aut. Młodzi
kierowcy niesą bezkarni. W tej
grupie UFG wykrywa bowiem
najwięcej nieubezpieczonych.
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Ciekawostki
Przybywa autzabytko
wych w Polsce

Motoryzacyjne klasyki mogą być
nie tylko hobby,lecz także bar
dzo zyskowną lokatą kapitału.
Wzrost wartości rynkowej ta
kiego pojazduidzie w parze
z mniejszą wrażliwością takiej
inwestycji na wahania koniunk
tury, przez cojest ona relatyw
nie bezpieczna. Zakup zabytko
wego auta o charakterze kolek
cjonerskim to niemały wydatek.
Ceny zaczynają się od 80-100
tys. zł,ale mimo to w Polsce
z roku na rok przybywa pasjona
tów zabytkowych samochodów.
Tylko między 2012 a 2013 ro
kiem liczba klasycznych samo
chodów nad Wisłą wzrosła o
30 proc. Wówczas było ich
na polskim rynku ok.1,3 tys.
Obecnie szacuje się, że ta liczba
może być nawet czterokrotnie
większa. Oldtimery trafiają
do Polski przeważnie z USA.

Ikispodarka

Inwestycja PSA Groupe

Powstaje nowy zakład w Gliwi
cach mający od roku2021pro
dukować duże samochody do
stawcze dla marek: Peugeot, Ci
troen, Opeli Vauxhall. Moce
produkcyjne fabryki wyniosą
do 100 tysięcy pojazdów rocz
nie. Pozwoli to Grupie PSA, lide
rowi europejskiego rynku samo
chodów dostawczych, realizo
wać zwiększoną liczbę zamó
wień na duże samochodyużyt
kowe. Budowa fabryki potrwa
siedemnaście miesięcy, a nowe
hale produkcyjne zaczną pow
stawać z początkiem września
tego roku.

Rymek

Historyczny wynik Skody

W lipcu Skoda osiągnęła najlep
sze wyniki dostaw w historii.
Marka dostarczyła 102 700
sztuk pojazdów do klientów
na całym świecie poprawiając
tym samym rezultat z tego sa
mego okresu w ubiegłym roku
o 3,1 proc.Najbardziej dyna
miczny wzrost odnotowała
w Europie Zachodniej (+12,3
proc.), Europie Środkowej (+11,2
proc.) i Europie Wschodniej
(+18,4 proc.). Znaczący wpływ
na sukces marki miały SUV-y
Karoq i Kodiaq, które są moto
rem wzrostu Skody. Najpopu
larniejszym modelem marki
w Polsce pozostaje Skoda
Octavia (1812 zarejestrowanych
sztuk w lipcu), zaraz za nią pla
suje się Fabia (1490 zarejestro
wanych samochodów). Kodiaq
odnotował wzrost rejestracji
o 86,75 proc. w stosunku
do lipca ubiegłego roku,a Karoq
o 44,93 proc.
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Uwaga na problemy z hamulcem
motofakty.pl
Wszystko osamochodach
Mariusz Michalak

Układ hamulcowy to jeden
z najważniejszych podzespo
łów w każdym samochodzie.
Usterki jego elementów są
bardzo niebezpieczne i mogą
mieć poważne konsekwen
cje. Przykładem awarii jest
zbyt twardy lub miękki pedał
hamulca, co obniża skutecz
ność hamownia.

Gdy kierowca naciska pedał,
pompa tłoczypłynroboczyprzez
przewody twardeorazelastyczne.
Trafia on następnie dozacisków,
które za sprawą tłoczków
pod wpływem ciśnienia przyci
skają klocek dotarczy hamulco
wej. Ważnym elementem ukła
danki jest równieżtzw. „serwo"
hamulcowe,czyli niewielkie urzą
dzenie wytwarzające dodatkowe
podciśnienie,którema zazadanie
zwiększyć siłę hamowania. Bez
niego nawetminimalne wciśnięciepedału hamulcawymagałoby
od nas znacznie więcej wysiłku.
Mimo wszystko, czasemstawia
on nadmiernyopór. Comożebyć
tego przyczyną?
- Jednym z powodów wystą
pienia tzw.„twardego" pedałuha
mulca możebyć stary lubniskiej
jakości płynhamulcowy.Niewiele
osób pamięta, że jestonhigroskopijny, to znaczy, że pochłania
wodę. Zbiegiemczasuikilometrówmoże zebraćsię jej całkiem
sporo, coobniża skutecznośćha
mowania. Kierowca może to od
czuć właśniepoprzez nadmierną

Jednym z częstych powodów wystąpienia tzw. „twardego" pedału hamulca może być stary lub niskiej jakości płyn hamulcowy

twardość hamulca. Poza tym,
obecność wody sprawia, żepłyn
traci swojewłaściwości antykoro
zyjne. To jedna z najczęstszych
przyczyn korowiprzewodów ha
mulcowych w starszych pojaz
dach, któramoże byćbardzo nie
bezpieczna, bo taki przewód
może poprostu pęknąć. Z uwagi
na te zjawiska płyn hamulcowy
powinniśmy wymieniaćco dwa
lata lub60 000km, w zależności,
co nastąpi wcześniej -tłumaczy
Joanna Krężelok - dyrektor od
działu TMD Friction Services
w Polsce. Kolejna przyczyna to
awaria pompy próżniowej, czyli,

tzw.„pompy vacum".Jesttourządzenie obecnew każdymsilniku
Diesla, którezasila wspomniane
serwo hamulcowe. W samocho
dach stosuje się dwa jejtypy - tło
kową i wyporową. Usterka
pompy vacum może pogorszyć
skuteczność układu hamulco
wego,a jejprzyczyną jest najczęś
ciej zużycieeksploatacyjne samej
pompy łub wycieki oleju silniko
wego. Warto zatem dbaćo termi
nową wymianęoleju oraz ostoso
waniepłynów dobrej jakości.Inną
przyczyną twardego pedału ha
mulca mogą być zapieczone
tłoczki w zaciskach hamulco

wych. Najczęściej zjawiskoto jest
efektembraku właściwejkonser
wacji układu podczas wymiany
jego elementów. Możliwe jest
również zużycieosłongumowych
tłoczków, którewynika zezbiera
jącej siętym obszarze wody.
Wyeksploatowany płyn ha
mulcowy może dać także inny
efekt, czylisprawić, żepedał ha
mulca będzie zbyt „miękki".
W skrajnych przypadkach np.
z uwagi na przegrzanie układu,
po prostu zapadniesię on wpod
łogę. Płyn, który pochłonie dużo
wody, ma znacznie niższą tempe
raturę wrzenia, więcjestto szcze

gólnie niebezpieczne, gdy jeź
dzimy dynamiczniei częstouży
wamy hamulca. W takim przy
padku, oprócz wymiany płynu,
niezbędna jestwymiana przewo
dów hamulcowych oraz kontrola
pozostałych elementów tego
układu. Możliwy jest także zbyt
niski stan płynu hamulcowego,
spowodowany wyciekiem. Ty
powe
awarie
dotyczą
rozszczelnień napompie hamul
cowej albo wycieków z przewo
dów. Warto pamiętać, że ważną
czynnością podczas wymiany
elementów układu hamulco
wego jest jego odpowietrzenie.

\a tych drogach ginie najwięcej osób Polskie autostrady są
zbyt drogie?

Mariusz Michalak

Mimo, że drogi krajowe stano
wią zaledwie ok. 5 proc.całej
sieci dróg publicznych w Pol
sce, to właśnie na tych dro
gach ginie najwięcej osób
w wypadkach drogowych.

Nie inaczejbyłowokresie wa
kacji w 2018r., kiedy tona sieci
dróg krajowych poniosłyśmierć
204 osobytj.32 proc.wszystkich
osób zabitych.
Drogi krajowe,do których za
licza się również autostrady
i drogi ekspresowe, to główne
ciągi komunikacyjne pozwala
jące podróżować pomiędzy
większymi miastamioraz przej
ściami granicznymi. Oczęstym
wyborze kluczowych szlaków
komunikacyjnych świadczy
również duże natężenie ruchu
pojazdów, w tym zwłaszcza
w okresie wzmożonego ruchu
podczas wakacji. Policja zwraca
uwagę, żeprzy stalerozwijającej

się sieci nowoczesnychdróg poz
walających naszybsze ibardziej
komfortowe podróżowanie,nie
można jednak zapominać, że
w dalszym ciągu kluczowym
czynnikiem warunkującymbez
pieczeństwo jest zachowanie
człowieka, a więcprzestrzeganie
przepisów ruchu drogowego
i wystrzeganiesię ryzykownych
i brawurowychzachowań zakie
rownicą.

W ubiegłe wakacje między
piątkiem a niedzielą doszło
do blisko połowy spośród
wszystkich wypadków drogo
wych. W zdarzeniach tych
śmierć poniosło330osób costa
nowi blisko 52 proc. ogólnej
liczby śmiertelnychofiar. Do naj
większej liczby tragicznych
w skutkach wypadków docho
dziło w piątki - średnio prawie
110wypadków.

W okresie wakacji w 2018 r. na sieci dróg krajowych poniosły
śmierć 204 osoby tj. 32 proc. wszystkich osób zabitych

dynie część kosztów utrzyma
nia. Mimo przeprowadzania
kontroli u koncesjonariuszy,
GDDKiA nie miała zdaniem NIK
pełnej wiedzyna temat sposobu
wykonywania przez koncesjo
nariuszy obowiązkówwynikają
cych z umów. Kontrolerzy
GDDKiA nie dokonywali bo
Najwyższa Izba Kontroli wiem (z wyjątkiem trzech przy
zwraca uwagę, żestawki opłat padków) pomiarów całkowitego
za autostrady ustalane przez czasu oczekiwania pojazdów
koncesjonariuszy są znacznie w punktach poboruopłat, stano
wyższe, niż na odcinkach, wiącego wyznacznik standardu
na których ustala je strona obsługi klientów,a takżewogra
niczonym zakresie przeprowa
publiczna.
NIK zaznacza, że porównując dzali kontrole stanu zimowego
wysokość opłat za przejazd kon utrzymania dróg. NIK zwróciła
cesyjnymi odcinkamiautostrad, uwagę m.in. ministrowi infra
należy mieć na uwadze, że struktury na potrzebę uregulo
na tych odcinkach, na których wania zasad nadzoru nad zada
stawki opłatustalała stronapub niami związanymi z egzekwo
liczna, wynagrodzeniekoncesjo waniem warunków zawiera
nariusza zaudostępnienie auto nych umów koncesyjnych.Sto
strady wypłacane jest z budżetu sowne zaleceniaotrzymała także
państwa, a opłaty pokrywają je GDDKiA.
Analiza umów koncesyjnych
wskazuje, że wszystkie zawie
rają szereg postanowień nie
korzystnych dla strony publicznej lub użytkowników au
tostrad. dotyczących m.in.
modelu finansowania budo
wy i utrzymania drogi.

Czwartek, 19.09.2019

U

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

IC
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Oddział Koszalin: ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin, tel. 94 347 3516,347 3511,3473512, fax 94 347 3513
Oddział Słupsk: ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk, tel.59 848 8103, fax 59 848 8156
Oddział Szczecin: ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67, fax 91433 48 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

i BANK KWATER
i ZWIERZĘTA
i ROŚLINY, OGRODY

i ZDROWIE
i USŁUGI
i TURYSTYKA

A "AKUS

Nieruchomości
MIESZKANIA-SPRZEDAM

PRACOWNIKÓW
ogólnobudowlanych, 506-592-679
PROBIT SP.C. W KOSZALINIE
POSZUKUJE SERWISANTAWDROŹENIOWCA. OFERTY
PROSIMY WYSYŁAĆ NA ADRES cvd>
probit.pl

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

59,4M2. Pobłocie, 6921611760

Aniela Barzycka licencja zaw. 7090

zapraszamy

MIESZKANIA- KUPIĘ

SZEFA kuchni,602-133-125,po 13-stej

do biura

GOTÓWKA,1-4 pok.Słupsk,
608723461
SŁUPSK.KUPią 1- 2 -pok. 500218503.
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

PRACA w Niemczech dla Opiekunki
Seniorów.
Atrakcyjne wynagrodzenie, szybkie
wyjazdy oraz pełna organizacja
wyjazdu i pobytu.
Promedica24:505337 777

(obok Związkowca)
www.abakus-nieruchomosci.pl

DO wynajęcia 3-pokojowe na wsi,
785-901-949

ZATRUDNIĘ

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

284 000,-, balkon

008994049

Dogodne

I piętro, duże 2 pok. Nasz Dom
klucze w biurze
szybkie wydanie 245 000,-

www.konstal-garaze.pl

NIERUCHOMOŚCI-SZCZERBIŃSCY.
K-lin, ul. Bogusława II3,512-299-104.
os. Bukowe dom wolnostojący
z bardzo dużą działką tylko
815 000,- szybkie wydanie

!NAJTANIEJ Używane konstrukcje
stalowe, blachy dachowe, profile i rury
stalowe tel.889009001 NIEMICA
ZIEMIA pod trawnik, kamień do
drenażu, piasek płukany, pospółka
(Koszalin i okolice) tel. 94 3140084
MATERIAŁY OPAŁOWE

Absolutny Autoskup, 728773160.

AUTO skup wszystkie 695-640-611
AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych. 59/8119150,
606206077.
AUTOKASACJA, Świeszyno, skup
całych i powypadkowych, 608421479

DREWNO komink opałowe 601220328
KOMINEK, opał, gałęziówka
792669632

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

Motoryzacja
OSOBOWE SPRZEDAM

MERCEDES S400 CDI, 2002r., 17500
tys. z4, tel. 504-038-644
OPEL Zafira, 1.9,2006r., 501-708-883
OSOBOWE KUPIĘ
A do Z skup- każde pojazdy,
płacimy nawet za wraki, oferujemy
najwyższe ceny, 536079721

INNE SPECJALIZACJE
ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762

GLAZURA, gładzie, tel. 537-920-784

PŁYTKI układanie- prof. 508011742.
REMONTY mieszkań,
tel. 696-282-706

Usługi

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

AGD RTV FOTO

Różne
DETEKTYW-KOSZALIN.PL 602601166
NIEMIECKI, inwalidzki wózek
sprzedam. Słupsk, 797558984

Komunikaty
ZGUBIONO leg.studencką U-13242

GAZOWE -urządzenia,
naprawa /wymiana 606-579-846
GK
HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.

MASZYNY ROLNICZE
KUPIĘ ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne. Tel. 602 811423.
PŁODY ROLNE
KUPIĘ grykę tel 604250237
KUPIĘ peluszkę i wykę tel 604250237

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

Towarzyskie
ADA Stupsk, 513-751-832.
AKTYWNA dojrzała. 507-719-333. GK
ATRAKCYJNA dla dojrzałych
661177611

PUCE/ELEWACJE
i remonty,792669632
ŚCINKA Drzew/Niwelacja,
792669632

DOJADĘ.690-436-127
SŁODKA Asia Koszalin, 516-603-622

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

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

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

ogloszenia.gratka.pl

Rolnicze

STUDNIE do domów, gospodarstw
rolnych solidnie!!! 508-609-152

ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.

NAPRAWA RTV,wszystkie typy,anteny,
bezpłatny dojazd, tel. 94/3457461
PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878
BUDOWLANO-REMONTOWE
BALUSTRADY bramy 602 825 699.
CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147
CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367

Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym numer 7 miasta Darłowo
w dniu 23 października 2019 roku:
o godz. 8:00 - nieruchomości o powierzchni 1376 m2, którą stanowi działka ewidencyjna oznaczona
numerem 25/13, położonej przy ulicy Makowej 16. Użytek rolny Rlllb.

Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
położonych w obrębie ewidencyjnym numer 3 miasta Darłowo
w dniu 20 listopada 2019 rokfl:
1. godz. 9.00 - nieruchomości o łącznej powierzchni 2,5023 ha, w skład
której wchodzą działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami
geodezyjnymi: 5/10 i 2/21. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jako
użytki gruntowe RIVa, Rllla, Rlllb i W-RIVa.
Cena wywoławcza nieruchomości - 9.500.000,00 złotych

3. godz. 13.00 - nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem
geodezyjnym 18/52 o powierzchni 1,0163 ha. Nieruchomość w ewidencji gruntów
oznaczona jako użytki gruntowe RIVa i ŁIV.

o godz. 9:00 - nieruchomości o powierzchni 1375 m2, którą stanowi działka ewidencyjna oznaczona
numerem 25/14, położonej przy ulicy Makowej 14. Użytki rolne Rlllb i RIVa.
Cena wywoławcza nieruchomości - 134.700,00 złotych

Cena wywoławcza nieruchomości - 3.840.000,00 złotych

Ustanowione wadium - 7.000,00 złotych

Ustanowione wadium - 192.000,00 złotych

Cena wywoławcza nieruchomości - 134.700,00 złotych
Ustanowione wadium - 7.000,00 złotych
o godz. 11:00 - nieruchomości o powierzchni 1376 m2, którą stanowi działka ewidencyjna oznaczona
numerem 25/16, położonej przy ulicy Makowej 10. Użytki rolne Rlllb i RIVa.
Cena wywoławcza nieruchomości - 134.700,00 złotych

KREDYTY, POŻYCZKI
KREDYT 50 000 zł, rata 572,
730809809
KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.
POŻYCZKI" Związkowiec" 699186581
POŻYCZKI z dowozem -pierwsza za
darmo tel 511-030-295
UPADŁOŚĆ konsumencka 943473286.

Ustanowione wadium - 166.500,00 złotych

Ustanowione wadium - 7.000,00 złotych

692-622-864

Finanse biznes

Cena wywoławcza nieruchomości - 3.330.000,00 złotych
Nieruchomości posiadają udziały w wewnętrznej drodze dojazdowej.

o godz. 10:00 - nieruchomości o powierzchni 1375 m2, którą stanowi działka ewidencyjna oznaczona
numerem 25/15, położonej przy ulicy Makowej 12. Użytki rolne Rlllb i RIVa.

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

2. godz. 11.00 - nieruchomości o łącznej powierzchni 0,8792 ha,
składającej się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami
geodezyjnymi: 12/6, 18/58, 12/12, 2/28, 18/62, 18/54 i 5/18. Nieruchomość
w ewidencji gruntów oznaczona jako użytki gruntowe RIVa, ŁIV, PsV i dr.

Cena wywoławcza nieruchomości - 134.700,00 złotych

BLACHARSTWO-LAKIERn

KONSERWACJA podwozi, 883080883.
SKUP aut,najwyższe ceny,536-589-854

DACHY- dekarstwo 94/3412184
Stany surowe 94/3412184
Suche zabudowy 94/3412184.

•ROLNICZE
•TOWARZYSKIE

Ustanowione wadium - 475.000,00 złotych

AUTA i busy kupię, 504-672-242
MATERIAŁY BUDOWLANE

A-Z GINEKOLOG, 795-719-104

KIEROWCA do pizzerii,602-133-125

POMOC kucharza,602-133-125

POŚREDNICTWO

Handlowe

!515417467 Ginekolog farmakologia

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

Różne wymiary

POSZUKUJĘ kontaktu z właścicielami
działek nr 186/9 -186/14 Koszalin przy
Pionierów; tel. 609 85 70 75

FRYZJERKĘ przyjmę, tel.666-950-226

GINEKOLOGIA

KIEROWCĘ kat.B,CV:airbus21d>wp.pl

Najniższe HBHY

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

FACHOWCÓW elewacje, 792669632

KIEROWCA kat. D 505-406-909. gk

GARAŻE Blaszane
BRAMY Garażowe
xproducent KOJCE dla Psów

Ja

Transport i montaż
©RAH$cały KRAJ

Zdrowie

DO sprzedaży znicz -kwiat., sezon
+stała, 531649268
Przylesie - 3 pokoje
wejść i zamieszkać

CYKLINOWANIE bezpyłowe,
lakierowanie,olejowanie,
strukturyzacja 696-727-338

INSTALACYJNE

DEKARZA, cieślę. Słupsk,
501540749,602598142

MIESZKANIA-ZAMIENIĘ
ZAMIENIĘ kawalerkę 34 m w Łodzi na
podobne w Koszalinie,tel.882178160

i ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

MALOWANIE mieszkań 500632515

ul. Zwycięstwa 143
tel. 661-841-555

3-POKOJOWE,PRZYLESIE,604947506

i MATRYMONIALNE
i RÓŻNE
i KOMUNIKATY

Ustanowione wadium - 7.000,00 złotych
Dla zbywanych nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą o numerze K01K/00026857/4.
Teren, w MPZP przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi
wbudowanymi.
Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac
Tadeusza Kościuszki 9.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium, w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Darłowie
prowadzone przez PKO BP nr 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411, najpóźniej do dnia 14 października
2019 roku (za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto).
Tytuł wpłaty winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę, której wpłata dotyczy.
Ogłoszenie i warunki przetargów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie:
„www.darlowo.pl": w BIP w zakładce „Zarządzenia Burmistrza" i wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Dodatkowe informacje: telefon 94 314 22 23 do 25 wewnętrzny 208.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

Dla wszystkich nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze K01 K/00037487/9.
Wszystkie nieruchomości w MPZP przeznaczone są pod: zabudowa obiektami
hotelarskimi, dopuszcza się apartamentowe domy rekreacyjne, koncentracja usług
turystycznych.
Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie
przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9. Językiem obowiązującym w procedurze
przetargowej jest język polski.
Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium, w pieniądzu, na konto
Urzędu Miejskiego w Darłowie prowadzone przez PKO BP nr 41 1020 2791 0000
7002 0246 8411 najpóźniej do dnia 12 listopada 2019 roku (za dzień wniesienia
wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto). Tytuł
wpłaty powinien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę,
której wpłata dotyczy.
Ogłoszenie i warunki przetargu zamieszczono na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Darłowie: „www.darlowo.pl" w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce „Zarządzenia Burmistrza", są do wglądu w pokoju nr 27 i zostaną
wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Darłowie.
Dodatkowe informacje: pokój numer 27, telefon 94 314 22 23 do 25 wew. 208.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.
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Rekord Polski Małgorzaty
Pazdy-Pozorskiej na 100 km

Grad bramek w Kobylnicy. Hostyński
zdobywcą sześciu goli w II połowie

K»RUN:^

Na podium trzy najszybsze biegaczki na 100 km. Z lewej Małgorzata Pazda-Pozorska z flagą

•;

s

: ;<jY&
......
;!

Kobylnicka Słupia była bardzo skuteczna w spotkaniu z GTS Czarna Dąbrówka. Jedną z bramek
dla gospodarzy zdobył kapitan Słupi Łukasz Wołczko (czarny strój)
PUkanaina
Jarosław Stencei
jaroslawstencel@polskapress.pl

Pełna swoboda Małgorzaty
Pazdy-Pozorskiej na trasie
Ijekkoatietyka
Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

Miłość do biegania owocuje.
Jest niesamowita jako zawod
niczka. To też bardzo sympa
tyczna, pogodna i zawsze
uśmiechnięta kobieta. Nazy
wana jest gigantką biegową.
Kto to jest? Oczywiście, że tą
osobą jest Małgorzata Pazda-

W spotkaniu III rundy Totolo
tek PucharuPolski na szczeblu
podokręgu słupskiego, Słupia
Kobylnica (zajmująca11. miej okienko
popisał
się
sce w klasie A) rozgromiła aż Janikiewicz. Przed przerwą
11:3 GTS Czarna Dąbrówka, w polu karnym obrońcę ograł
który występuje w klasie okrę Zięba i strzelił dosiatki. Druga
połowa to był popis strzelecki
gowej (15.miejsce).
Już w pierwszej akcji prowa Hostyńskiego, który do bramki
dzenie dla Słupi mógł zdobyć rywali strzelał sześciokrotnie.
Hostyński, ale ostatecznie le Najpierw jednak kolejnego gola
piej spisali się obrońcy gości. po błędzieobrony zdobyłKwie
Krzysztof Pozorski był na biegu i duma go rozpierała ze swojej
Jednak to właśniegoście objęli cień. Po kontrze i asyście Woj
żony Gosiuni-Gwiazduni (taką ksywkę ma nowa rekordzistka)
prowadzenie. Pierwszy strzał ciecha Kaliszapierwszy raztra
Pozorska z Kobylnicy. Ta 37- ak samo jak róże). W stawce ko został obroniony, ale dobitka fił Hostyński.Goście odpowie
letnia biegaczka ponownie dała biet Pazda-Pozorska zajęła dru nieobstawionego Narlocha nie dzieli po akcji Wdowczyka
znać osobie przez kolejny kapi gie miejsce.100 km przebiegła pozostawiła już wątpliwości. i strzaleOstrowskiego. Pięć ko
talny wyczyn. Dokonała go w czasie 7.55.16 godz. i popra Piłkarze z Czarnej Dąbrówki lejnych bramek było dziełem
podczas otwartych mistrzostw wiła z 2018roku własny rekord cieszyli się jednak prowadze Hostyńskiego. Najpierw wyko
Holandii w biegu na 100 km, Polski kobiet na tym dystansie, niem jedynie kilka minut. rzystał podanie z lewej strony,
startując w Winschoten (to który wynosił 8.05.38 godz. Po akcjiHostyńskiego ześrodka a potem trafił po podaniu
miasteczko liczące niespełna Wygrała Holenderka Hinke pola karnego wyrównał Kwie Marka Górskiego.Przy kolejnej
cień. Na prowadzenie wypro bramce asystował ponownie
20 tysięcy mieszkańców radoś Schokker (7.34.04 godz.).
nie żyło tą imprezą). Run - Złamałam granicę ośmiu go wadził zespół zKobylnicy kapi Kalisz. Na10:2 Hostyński trafił
idealnym
podaniu
Winschoten jest najstarszą dzin. Jestem przeszczęśliwa - tan Wołczko, wykorzystując po
ultra-pętlą w Kraju Tulipanów oznajmiła M. Pazda-Pozorska, podanie z lewej strony.Następ od Patryka Nitsche. Przy kolej
(teraz biegaczka te kwiaty lubi którą sponsoruje Poltarex.©® nie ładnym strzałem w samo nym trafieniu znów asystował
Sfrzekctm)

PHkanoina

Po dramatycznymboju
sędziowie w IV rundzie

W Pęplinie festiwalstrzelecki za
fundowały drużyny KolegiumSę
dziów Słupski Chrobrego
Charbrowo, któregrały will run
dzie PucharuPolski podokręgu
słupskiego. Zanotowanoniespo
dziankę,bo wygrali sędziowie
po rzutachkarnych 5:4,a jesku
tecznie wykonali:Jakub Gralak,
Łukasz Dawidowicz,Sebastian
Hinz, ŁukaszJach iPrzemysław
Pagacz. W regulaminowym cza
sie było6:6, ado przerwy1:3. Za
pis dogrywki: 6:7,6:8,7:8,8:8,
8:9 i 9:9w 120. minucie. Sędzio
wie są już w IV serii. (FEN)

Trzy dni mistrzostwa

Od piątku(20.09) doniedzieli
(22.09) w Ustce-Lędowieodbędą
się międzywojewódzkie mistrzo
stwa młodzików w strzelectwie.
W zawodach uczestniczyćbędą
dziewczęta ichłopcy z roczników
2004 -2005 zczterech woje
wództw: zachodniopomorskiego,
kujawsko-pomorskiego,pomor
skiegoi warmińsko mazurskiego.
W piątek konkurencjerozpoczną
się ogodz.13, a w sobotę inie
dzielę o godz. 9. (FEN)

Zawody w Słupsku

W niedzielę (22.09) o godz. 9
będą zawody strzeleckie dla
amatorów. Zapraszamy na
strzelnicę przy ul. Zamiejskiej
w Słupsku. (FEN)

haszykimka

W sobotę Czarnikontra
kołobrzeska Kotwica

W Słupsku poraz pierwszy przed
sezonem 2019/2020 będzie oka
zja do zobaczenia zawodników
Słupskiego Towarzystwa Koszy
kówki Czarni podczas sparingu
z Kotwicą Kołobrzeg.Kontrolne
granie w sobotę (21września).
Początek o godz.18 w hali Gryfia
przy ul.Szczecińskiej. Zaplano
wano też oficjalną prezentację
podopiecznych Mantasa
Cesnauskisa. Klub przygotował
niespodzianki dla kibiców. Wstęp
wolny. Przypominamy, że 28.09
(sobota) ogodz.18 zacznie boje
I liga. W Słupsku meczCzarni Nysa Kłodzko (beniaminek).
MICHAŁ PIĄTKOWSKI

Górski.
Wynik
ustalił
Wdowczyk pewnym strzałem
w długi róg.
SŁUPIA KOBYLNICA-GTS CZARNA
DĄBRÓWKA 1t3(4:1)
0:1Jędrzej Narloch (6),1:1 PiotrKwiecień (14),2:1
Łukasz Wołczko (30),3:1 PawełJanikiewicz (33).
4:1Paweł Zięba (41), 5:1Kwiecień (49),6:1 Adam
Hostyński (54),6:2 Mateusz Ostrowski (57),7:2
Hostyński (60),8:2 Hostyński(62), 9:2Hostyński
(71),10:2 Hostyński (79),11:2 Hostyński (83),11:3
Dawid Wdowczyk (90)
Słupia: Wojtanek - Wołczko (63Bartoszuk), Zięba,
Zawada (46 Kalisz),Górski, Paweł Janikiewicz,
Kwiecień, Prokopiak (63Twardowski),
Szymankowski, Hostyński,Nitsche.
GTS: Dudkowski (46Białek) - Zblewski,G.Lejk,
Wdowczyk, Ostrowski,Narloch, Finster
(63 Syldatk),T.Lejk, Cierzan,Osowski, Syrnyk
(72J.Lejk).
Pozostałe wyniki: KaszubiaII Studzienice- Piast
Człuchów 1:0,KS Damnica - Jantaria Pobłocie 3:2,
Granit Kończewo -Zawisza Borzytuchom 5:2,Stal
Jezierzyce - BartonBarcino 5:1, Sokół Wyczechy Kaszubia Studzienice 6:1,Start Miastko -Echo
Biesowice 4:2,Myśliwiec Tuchomie- MKS
Debrzno 5:6,Karol Pęplino -Sparta Sycewice mecz 24 września o16:30.0 meczu Kolegium Sę
dziów Słupsk - Chrobry Charbrowopiszemy poni
żej.©®

Drugie miejsce Szycko w Barlinku
Nordk mdkmg
Jarosław Stencei

jaroslaw.stencel@polsJcapres5.pl

W Barlinku odbyły sięMistrzo
stwa Polski Nordic Walking.
Mieszkanka
Kobylnicy
Oliwia Szycko zdobyła n miej
sce. Brała także udział w Pu
charze Polski (Mielno,Planica
Zdrój, Legnica, Wejherowo,
Osielsko, Potęgowo), gdzie
uplasowała się na II miejscu
w Polsce oraz w Regionalnym
Pucharze Polski (Wągrowiec,
Jarosławiec, Biały Bór) zajmu Oliwia od 7 lat uprawia czynnie judo w TS Judo Gryf Słupsk,
jest uczennicą 7 klasy SP4 w Słupsku.
jąc Imiejsce. ©®
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Anglicy na deskach, Szymon
Marciniak zaspał w wozie VAR

Siatkarze zrobili swoje.
Na klasowych rywali
muszą jednak poczekać
Siatkówka

Mateusz Skrzyński
Twitter: matskrlO

Michał Skiba
(fflSkibowy

Polscy siatkarze idą jak burza,
demolując kolejnych rywali
w mistrzostwach Europy. Tre
ner Vital Heynen nie jestjed
nak zadowolony.

Piłka nożna
W tamtym sezonie zdobywali
europejskie trofea, wtymzali
czyli falstart.Piłkarze Liverpoolu iChelsea przegrali pierwsze
spotkania w Lidze Mistrzów.
Na boiskach w Europie najgłoś
niej było onastolatkach.

19

- Jestemtym zaskoczony.Po
dobnie jak tym, że w mistrzo
stwach Europygrają 24 zespoły.
Wiele rzeczy mniedziwi, ale jako
trener muszę po prostuznać za
sady rozgrywaniaturnieju, ajuż
one są wystarczająco trudne
do zrozumienia. Moim zada
niem jest je opanować i na tym
się skupiam -zaznaczył 50-latek.
Zanim mistrzostwa Europy
wkrocząwdecydującąfazęplayoff, Polacy muszą jeszcze roze
grać swój ostatnimecz w grupie
D i przypieczętować awans
do fazy pucharowej z pierw
szego miejsca.
W czwartek rywalem mi
strzów świata będzie Ukraina
(początek meczu o godz. 20,
transmisje w Polsacie Sport
i TVP Sport). By awansować
z pierwszego miejsca BiałoCzerwoni potrzebują wygrać
tylko dwa sety. Taki scenariusz
jest jednak mało prawdopo
dobny. Zapewne skończy się po
dobnie jak w ostatnich me
czach - na szybkim 3:0. No
chyba, że Vital Heynen posta
nowi trochę poeksperymentować i dokonakilku zmian
jak w inauguracyjnym meczu
z Estonią.
Rywalem Biało-Czerwonych
powinien byćzatem czwartyze
spół grupy B.Tam prym wiodą
reprezentacje Belgii i Serbii.
O trzecią i czwartą lokatę walczą
Słowacy, Niemcy i Hiszpanie.
W teoretycznienajlepszej sytua
cji są Niemcy, którzy zagrająbezpośrednio i z jednym,i zdmgim
rywalem. W obu przypadkach
będą faworytami i to oni po
winni uplasować się na trzeciej
pozycji. ©®

Mecz z Czarnogórą został odfajkowany. Tylko tak można nazwać to, co wydarzyłosię wewto
rek whattw Amsterdamie.BiałoCzerwoni nie pozostawili rywa
lom żadnych złudzeń, gładko
wygrywając w trzech setach -ko
Dlaczego podszedłem pomeczu
lejno do 10,17 i 19. W sumie
do Juergena Kloppa z szerokim
wtrwającychmistrzostwach Eu
uśmiechem? Powiedziałem mu,
ropy polscy siatkarze rozegrali
że roktemu teżtu przegrał,apojuż cztery mecze, a trzy z nich
tem zdobyłLigę Mistrzów, więc
nie ma się czym przejmować wyglądały jak bezwartościowy
sparing. Poziom reprezentacji,
mówił Carlo Ancelotti, którego
Napoli ograło The Reds 2:0
z którymi przyszłorywalizować
w pierwszym meczu fazy gru
zawodnikom prowadzonym
powejLigi Mistrzów.Klopp rów
przez Wala Heynena -no może
nież miał dla włoskiego trenera
<sit ł
'
i z wyjątkiemEstonii, która potra
kilka ciepłych słów. Niemiec Piotr Zieliński zagrał tylko 25 minut w meczu z Liverpoolem. To był jego 21. występ w Lidze Mistrzów fiła ugrać seta - wciąż nie pozwalanarealny sprawdzianformy
przyznał, że tak grające Napoli
ma szanse na końcowy triumf z przeciwnikiem, to nie ma cie karnym nie dali jednak żad Haaland, rewelacyjny dziewięt przed walką omedale.
w rozgrywkach.
- Boję się powiedzieć coś
mowy o faulu. Tonie powinien nego sygnału arbitrowi głów nastolatek z Norwegii. Został
Menedżer wicemistrzów An byćrzut kamy,to chyba oczywi nemu Ovidiu Hateganowi. Jesz trzecim najmłodszym piłka o tymmeczu, bocokolwiek po
glii jednak nie miał wybornego ste - powiedział. Angielscy fani cze przedstrzałem rumuńskiar rzem, który zdobył hat tricka wiem, moje słowa pójdą wświat.
nastroju.
LFC
przegrał zaskakująco agresywnie prze biter bardzo wyraźnieinformo w debiucie w Lidze Mistrzów. Chyba sięjednakdomyślacie, że
w Neapolu, a zapalnikiem żyli tę sytuację, katalog obelg, wał Ter Stegena, że podczas We wtorek miał 19 lat i 58 dni. nie jestem zachwycony pozio
wszystkich nieszczęść był rzut jaki przeczytał na swój temat strzału Reusa musi byćna linii Młodsi byli od niego tylko Raul mem spotkania. Podobało mi się
kamy z 82 minuty. Andrew Andy Robertson na Twitterze, bramkowej. W intemeciewylała (18 lat i 113 dni)i Wayne Rooney to, jakmygraliśmy,ale sam mecz
Robertson - zdaniem arbitrów- sprawił, że Szkot konto się falakrytyki napolskich arbi (18 lat340dni).
już nie - oznajmił po meczu
faulował JoseCallejoną, a z jede na Twitterze usunął.
trów. - To ja źle wykonałem ten
Erling Braut Haaland to z Czarnogórą VitalHeynen.
nastu metrów nie pomylił się
- Musimy byćkrytyczni wo rzut karny - wyznał szczerze w ostatnichmiesiącach strzelec
Belg przyznał również, że
Dries Mertens. Wokółtejsytuacji bec samych siebie, bo powinni Marco Reus.PiłkarzeBVB zremi wyborowy. W niedawno roze ciężko zrozumieć mu decyzje
jest mnóstwo kontrowersji,tak śmy zagraćlepiej.Mieliśmymo- sowali zBarceloną 0:0. W59mi granych MŚ do lat 20 w Polsce o przeniesieniu meczówgrupy D
na pewno uważa Klopp. - Jeśli menty, w których graliśmy do nucie na murawie w Dort strzelił dziewięć goli w wygra z wielkiej Ahoy Areny
upadek jest przed kontaktem brze, ale zabrakłowykończenia. mundzie pojawił się Lionel nym przez Norwegów meczu w Rotterdamie (15 tysięcy po
Gdy faulowano moich piłkarzy, Messi. To był pierwszy występ z Hondurasem 12:0. W tym se jemności) dosześć razy mniej
to gwizdekmilczał. Dwukrotnie Argentyńczyka odpoczątku se zonie strzelił już16 goli w dzie szej haliSporthallen Zuidw Am
faulowany był Sadio Mane, zonu. Od5 sierpnia męczył się więciu meczach. Dumny może sterdamie.
a rzutów wolnych jednak nie z bólem łydki. Gwiazdor być Alfie-Inge Haaland, ojciec
ŚRODA - GODZ. 14
było. W takichchwilach mocno Blaugrany zmienił Ansu Fatiego, piłkarza. Alfiejednak najbardziej
zastanawiam się, co tam dzieje a więc najmłodszego piłkarza znany jest faktu, że jego karierę'
Mufti Mułti
2,14,22,27,30,32,34,35,38,47,48, się wwozach VAR - mówił w ro Barcy, który wystąpił w Lidze brutalnym faulem zakończył
51,59,63,66,67,69,70,73,77+48
zmowie z telewizją BT Sport Mistrzów. Piłkarz z Gwinei Roy Keane.W200ir. Irlandczyk
Kaskada
Klopp.
Bissau w dniu debiutu miał za zrewanżował się Norwegowi
2,3,5, 8, 9,10,11,12,16,17,21,23
Wóz VAR nie reagował rów ledwie 16 lat i321 dni (pobił re za starcie cztery lata wcześniej.
nież w Dortmundzie. Tamrów kord Bojana Krkicia, który Po wielu operacjach nie wrócił
WTOREK - GODZ. 21.40
nież był rzut karny, ale kontro w momencie debiutu wLMmiał do gry w piłkę.
Kaskada
wersje dotyczyły już samego I7lati22 dni). Wejście Messiego
1,2,3,4,7,10,14,15,16,19,20,22
Pierwszego dnia nowegose
wykonania. Świetną interwen jednak nie było imponujące.
zonu Ligi Mistrzów przegrał
Mułti Mułti
5,14,17,22,24,27,28,32,33,34,44, cją popisał się Marc-Andre ter
W pierwszy wieczór z Ligą obrońca tytułu, przegrał też
57,58,64,65,66,68,70,71,79 +17
Stegen, ale jak pokazały pow Mistrzów 2019/2020 piłkarze zwycięzca LigiEuropy. Valencia
tórki - zbyt wcześnie opuścił li ustrzelili „oczko".Do ogólnego wygrała na Stamford Bridge
Ekstra Pensja 2,15,17,32,34+4
nię bramkową. Zrobił to dorobku 21 goli mocnoprzyczy z Chelsea Londyn1:0, a Frank
Ekstra Pnemia3,4,25,30,33+1
przed uderzeniemMarco Reusa. nili się mistrzowie Austrii. Red Lampard został pierwszym
Mini Lotto 4,21,24,34,39
Za sterami VAR w Dortmundzie Buli Salzburg wygrał z Racin- menedżerem w historii The
Lotto 33,35,38,39,41,49
stali Polacy:Szymon Marciniak giem Genk aż 6:2. Połowę goli Blues, który przegrał w debiu
Lotto Płus 8,27,37,39,44,49
i Tomasz Kwiatkowski.Po rzu dla„Byków" strzeliłErlingBraut cie w Lidze Mistrzów.©®
(STEN)
Vital Heynen nie ukrywa, że jest zdziwiony formatem turnieju
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Msza Święta Dziękczynna w intencji rolników
w kościele pw. św. Anny w Barcinie

Osieki

13.00

|września

gm. Kępice

Uroczystości dożynkowe przy Filii Biblioteki w Osiekach
• Wręczenie chleba dożynkowego Staroście Słupskiemu,
Burmistrz Kępic oraz wójtom powiatu słupskiego
• Uhonorowanie rolników i producentów zbóż statuetkami
Bursztynowego Kłosa
• Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu
na Chłeb i Wieniec Dożynkowy
« Występy zespołów wokalnych i tanecznych
• Wybory Gospodyni i Gospodarza Roku 2019
• Rozstrzygnięcie konkursu
na najlepsze stoisko KGW
• Występy artystyczne.
zabawy dla dzieci, degustacje
• Darmowy poczęstunek dla wszystkich

CI

2019 r.

>

18.00

1

Koncert zespołu Abba Cover

19.30

• Zabawa taneczna
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