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Wymienili lampy
Poradnik Renta socjalna
przy krótkim stażu - strona 8 na ledowe
na słupskiej ulicy
i jest... ciemniej

45

ZŁ
W TYM
8%VAT

9 7 7 0 1 3 7 952046

GŁOS

STRONA 10

Koszykarze
słupskich Czarnych
grali wczoraj mecz
we Wrocławiu
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Słupsk
Operacje na zaćmę od ręki
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Na operację usunięcia zaćmy nie
trzeba już czekać w kilku
miesięcznych kolejkach• STRONA 3
W Ustce szykuje się
rewolucja
oświatowa.
Już są protesty

Marszałek
Mieczysław Struk
stanie przed sądem.
Jest akt oskarżenia

STRONA 4

STRONA U

Przekroczenie prędkości za Odrą za 108,50 euro

Niemiecka policja i
czeski błąd. Mandat
trafił do Słupska
Dowód?Pomiar laserowy,zdjęcie i świa autem o takich samych numerach, ale
dek. Naliczona przezniemiecką policję rozpoczynających sięod literC&.Niemiekara grzywnyw tym przypadkuwynio cka policja wysłaławięc dokumentację
Alek Radomski
sła 80euro.
do mieszkańca Słupska, zamiastszukać
ateksander.radofnski@gp24.pl
- Jakoosoba naruszającaprzepisy zo właściciela auta zarejestrowanegowpobowiązany jest pan do pokryciadodat wiecie.Słowem: czeskibłąd.
kowych opłati kosztów wwysokości co
Do pisma informującegoo przekro
Słupsk, fSmhrnialhiUatynat
najmniej 28,50 euro - napisano bez czeniu prędkości dołączonoformularz
Shąrjyrzaninotizymał mandat zaprze błędną polszczyzną w liście. Tłustym odpowiedzi, który również napisano
kroczenie prędkośaunaszychzachod- drukiem podano finalną sumęmandatu, w języku polskim. Jest tam sporo miej
numer rachunku bankowego i sygna sca na uzasadnienie,o ile właścicielauta
nidisąsiadów, choćwNfemczedinie
nie przyznaje się do wykroczenia.O wy
turę.
bfył. Płacićnie zamierza,ale liczy na wy
- Ale ja w Niemczech nie byłem - powiedź prosi się jednak już w języku
jaśnienie sprawy.Najtepiej popolsku.
zżyma siępan Marek.- Tego dnia leża niemieckim!
- Moim zdaniemdoszło do zwykłej
Pan Marek zeSłupska mocnoprzecierał łem w szpitalu po udarze. - Nie wiem,
oczy, kiedy czytał pismo wysłane mu skąd wziętomój adres.Przecież tonieja pomyłki, za którą ten pan nie może od
przez policję z Nadrenii-Pallatynatu. Nie jestem na tym zdjęciu, które mi przy powiadać- objaśnia Piotr Kawałek, radca
prawny. -Choć nietrzeba tego robić, to
mieckie służby informowały, że12 paź słano.
Rozbieżności jest więcej. Numer re jednak odpisałbym,podkreślając, żena
dziernika zarejestrowano, jak popełnił
on wykroczenie,przekraczając dopusz jestracyjny pojazdu wymieniony w liś łożenie mandatu jest niezasadne ze
czalną prędkośćo25 km/h.Ustalono, już cie różni sięjednąliterą odtego,który za względu na inny pojazd, pomyłkę niepo odliczeniu tolerancji pomiaru pręd rejestrował fotoradar.Na nadesłanejfo popełnienie tego wykroczenia. Od
kości, żenasz czytelnik jechał85 km/h. tografii widnieje GSL.Pan Marek jeździ mówiłbym przyjęcia mandatu.

ZOBACZ, JAK TANIO IMODNIE MOŻESZ SIĘ U NAS UBRAĆ!
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JUŻ OTWARTE - ZAPRASZAMY! NOWY SKLEP ODZIEŻOWY.
DWA RAZY W TYGODNIU CAŁKOWITA WYMIANA TOWARU.
ODZIEŻ, DODATKI, BUTY, TOREBKI. SPRZĘT SPORTOWY ORAZ DROBNE AGD.

ZAPRASZAMY. SŁUPSK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 46A
SPECJALISTYCZNY
GABINET
PROTEZOWANIA
SŁUCHU

o ©©MIKSTOM o
Rok założenia 1989

APARATY SŁUCHOWE

Wysoka jakość
światowego producenta
Słupsk, PL. DĄBROWSKIEGO 6

codz. w godz. 8.00-16.00

informacja tel. 59 840 24 35

OFERUJEMY:
• profesjonalną obsługę
• bezpłatne przymiarki aparatów
- bezpłatne badania słuchu
- serwis
- PROMOCJA baterie na cały rok
- najtańsze baterie / 12 zł
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Pogoda w regionie
Dzisiaj
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grzegorz.hilarecki@gp24.pl

NIEMCY SIĘ
POMYLILI,
TO ICH PROBLEM

D

zisiaj opisujemy pery
petie słupszczanina,
od którego Niemcy
nienaganną polszczy
zną domagają się uisz
czenia mandatu za przekro
czenie prędkości wNiem
czech. Ale słupszczanin nie
widnieje na zdjęciu
z fotoradaru, a i autonie jest
jego. Ja z takim pismem zro
biłbym to, co należy: wyrzucił
do kosza.Nie mój problem. Co
prawda prawnicy, jak w każ
dej sprawie,radzą, by odpisać,
ale dlaczegoktoś ma tracić
czas, skorosprawa go nie do
tyczy? Ale wtej sprawienaj-

Ł

mmtt

W piątek444głosy
\
zaśpiewają hymn Polski
wllLO

Nauczyciele iuczniowie IILiceum
Ogólnokształcącego zOddziałami
Dwujęzycznymi wSłupsku posta
nowili upamiętnićrocznicę odzy
skania niepodległości.8 listopada
(piątek) ogodz.11 wszkolezostaną
przerwane lekcjei wszyscy wyjdą
na korytarze,aby o11.11 przy wtórze
melodii płynącejzgłośników szkol
nego radiowęzłaodśpiewać pełne
cztery zwrotkihymnu państwo
wego.
Jak informujeMinisterstwo Edu
kacji Narodowej,już ponad14,5
tys. zgłoszeń,blisko 3min uczniów
oraz około300tys.nauczycieli
z krajuispoza Polski poinformo
wało, żeweźmie udziałwakcji
..Szkoła do hymnu".
Minister edukacjinarodowej oraz
Rada Dzieci iMłodzieży zapraszają
do odśpiewaniaczterozwrotkowego hymnunarodowego w pią
tek,8 listopada, osymbolicznej
godz.11.11.
Przedsięwzięcie tokontynuacja
ubiegłorocznej inicjatywy„Rekord
dla Niepodległej", (MAZ)

DYŻURNY GF
Na C^ytifnlków e^gkimy
w redakcji «CSte§u Pomorza'1
w Słupsku pffy
uL Hmry\<M fcbożnip 1S
M m 848 8100

słaby wiatr

w * §r « w"*
Uwaga: umiarkowany wiatr

Posługiwali się cudzą
kartą, szuka ich policja
Policja publikuje ujęcia z ka
mery przy bankomacie ize
sklepu. Dwajmężczyzni zosta
li nagrani,gdy posługiwali się
cudzą kartą bankomatową.
Wedle prawa to... kradzież
z włamaniem.

Policjanci z Komisariatu Policji
II w Słupsku pod nadzorem
Prokuratury Rejonowejw Słup
sku prowadzą dochodzenie
bardziej bulwersuje mnie fakt, w sprawie usiłowania kra
że niemiecki urząd domaga
dzieży z włamaniem, do której
się czegośod Polaka mieszka- doszło 27sierpnia br. ok. godz.
jącego wPolsce ito żąda,by
14, gdzie sprawca przy użyciu
wyjaśnienia złożył poniemie
przywłaszczonej
karty
cku, choćformularz przysłano bankomatowej trzykrotnieusi
łował wypłacićpieniądze z jed Poszukiwany w sprawie usiłowania kradzieży poprzez próbę
w nienagannejpolszczyźnie.
Jak już, too pomocpoprosiłnego z bankomatów znajdują wypłaty pieniędzy z użyciem przywłaszczonej karty
bymkolegę Kaszuba i odpo
cego sięna terenie Słupska.
Ustalenia mundurowych
wiedział w tej gwarze,niech
w Nadrenii-Palatynacieszu
wskazują na to, że kradzieży
kają tłumacza!
usiłował dokonać młody męż
My z nadreńską policją
czyzna, ubrany w koszulkę
skontaktowaliśmy się
polo z krótkim rękawkiem,
okulary słoneczne i czapkę
mailowo i po angielsku. Cze
z daszkiem.
kamy na odpowiedź.
Policjanci z Komisariatu II
Strona niemiecka dane
dotyczące naszego Czytelnika w Słupsku prowadzą docho
dzenie w sprawie kradzieży
otrzymała z Centralnej Ewi
dencji Pojazdów i Kierowców, z włamaniem, do którejdoszło
w okresie: 11.05. br. ok. godz.
wnioskując do Krajowego
Punktu Kontaktowego
22 do12.05. br. ok. godz. 0:30,
przy Ministerstwie Cyfryzacji. kiedy sprawca przy użyciu
W ubiegłym roku resort otrzy karty płatniczej pokrzywdzo
nego dokonał pięciu transak
mała 1,5 min zapytań o pol
cji metodą zbliżeniową
skich kierowców. Najczęściej
o informację występowała po- na łączną kwotę 200 zł.Funk
liq'a z Niemiec (ponad720 tys. cjonariusze zajmujący się tą
razy). Kolejnym krajem na liś sprawą zabezpieczyli wizeru
nek sprawcy,który płacił kartą
cie są Włochy.
za zakupy w jednym ze Słup
©®
skich sklepów alkoholowych
oraz na jednej ze słupskichsta Poszukiwany za dokonanie transakcji w sklepie skradzioną
cji paliw.
kartą
Aktorz
torzyzSUTW
Ustalenia mundurowych
przygotowali nowe
wskazują na to, że kradzieży miał ubraną kurtkę typu moro takt z Komisariatem Policji n
w Słupsku. Informacje można
mógł dokonać młody mężczy i czarną czapkę na głowie.
przedstawienie
Dzisiaj ogodz.18 wOśrodku Tea
Wszystkieosoby,które rozpo przekazać,dzwoniąc pod numer
zna ubrany w ciemną bluzę
tralnymRondo odbędziesię pre
z kapturem, z którego wycho znają mężczyzn ze zdjęcia lub telefonu: 59 848 04 20 lub 112
miera nowegospektaklu w wyko
dziły grube sznurki koloru bia mają informacjemogące pomóc bądź zgłaszając siędo najbliższej
łego, a kaptur od wewnątrz w ustaleniu ich tożsamości lub jednostki policji.©®
naniu zespołuteatralnego oraz
chóru SenbresCantates Słup
miał kolor zielony. Mężczyzna miejsca pobytu,prosimy o kon (oprać GH)
skiego UniwersytetuTrzeciego
Wieku pt...Moniuszko bezHalki".
To zabawna itrochę demitologi
zująca impresja na temattwór
czości Moniuszki oraz kobiecejna
tury przygotowanaprzez słucha
czy SUTW z racji RokuMoniusz
kowskiego.
Autorem scenariusza,reżyserem
iprojektantem kostiumówjest
Hubert Gendig. Wokalną część
spektaklu, wktórym wykorzy
stano muzykękompozytora,opra
cował chórSUTW Seniores
Cantates pracującypod kierowni
ctwem dyrygenta Rafała Przybyto.
Nad przygotowaniemprzedsta
wienia chóri zespół teatralny pra
cował odczerwca. Wszystko wska
zuje, żetakiego spojrzeniana twór
czość mistrzajeszcze wSłupsku nie
było, mimowielu bardzopoważ
nych muzycznych imprez, (MAZ)

Bogumiła
Rzeczkowska
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7 listopada
*602

Papież KlemensVIII wydałbullę ka
nonizacyjną Kazimierza
Jagiellończyka.

mm

Utworzono TymczasowyRząd Lu
dowy RepublikiPolskiej w Lublinie
pod przewodnictwemIgnacego
Daszyńskiego.

im

1. PremierRP nauchodźstwiegen.
WładysławSikorski zostałmiano
wany przezprezydenta Włady
sława Raczkiewicza Naczelnym
Wodzem iGeneralnym Inspekto
remSiłZbrojnych.
2. GubernatorHans Frankzamiesz
kał na Wawelu.

mm

Seryjny morderca Zdzisław
Marchwicki (..Wampirz Zagłębia")
zamordował wDąbrówce Małej
swą pierwszą ofiarę.

im

Na antenieTVP2 wyemitowano1.
odcinek serialu„Na dobreina złe".

mm

Wyłączono pierwszenadajniki (Zie
lona GóraiŻagań) naziemnejtele
wizji analogowej.

[
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@FAKT24PL: W.Barański, prezes
spółdzielni wOlsztynie Pojezierze.
zarabiamiesięcznieokoto60ty- '
sięcy złotych.Dwaj wiceprezesi
dostają po około40 tysięcy
na głowę.Tymczasem czynsze
w spółdzielnirosną. W ciągupół
roku oplata eksploatacyjna wzro
sła z1,55 zł doi,86zł za m2.Toje
den zwielu przykładówjak wygląda w realu,mająca niestety
wielu zwolennikównad Wisłą,
spółdzielczość mieszkaniowa!We
władzach ludziez poprzedniej
epoki,prezesi odżłobka dona
grobka. A wcieniu stareinowe
służby zespółkami odpowiedzial
nymi za remontyieksploatację.

WALUTY

USD
EUR
CHF
GBP
W poniedziałek (4 listopada) w siedzibie głównej miejskiej biblioteki odbył się wernisaż
wystawy malarstwa Grzegorza Liany pod tytułem „Od początku". Prace są odzwierciedleniem
emocji i stanu ducha autora. Można je oglądaćdo końca listopada. (MAZ)

33497
4,2697
3,8778
43607

(+) wzrost ceny w stosunku
do notowaniapoprzedniego
(-) spadek cenywstosunku
do notowania poprzedniego.
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Operacje usunięcia zaćmy
zrobią od ręki bez kolejki

03

Wielu chce świadczenia
uzupełniającego dla
osób niesamodzielnych
ZUS

nicę między kwotą swoich
świadczeń a 1.600 zł. Osoba,
zbigniew.marecki@gp24.pl
która obecnie pobiera emery
turę w wysokości 800 zł,
Ponad2.600wniosków
otrzyma 500 zł świadczenia
o świadczenie uzupełniające
uzupełniającego, natomiast
dla osób niezdolnych do samo ktoś, kto otrzymuje 1.300 zł
dzielnej egzystencji wpłynęło
renty, dostanie tegoświadcze
już do słupskiego ZUS. Wśród
nia 300 zł. Większość benefi
potencjalnych
cjentów świadczeniaotrzymuje
świadczeniobiorców przewa
je w pełnej wysokości - wyjaś
żają kobiety.
nia Krzysztof Cieszyński, po
morski rzecznik ZUS.
Świadczenie często nazywane
Żeby otrzymać świadczenie,
jest „500+ dla niepełnospraw trzeba złożyć wniosek (ZUS
nych". Jednak to nie stopień ESUN). Może to zrobić sam za
niepełnosprawności jest tu klu interesowany lub jego pełno
czowy, a posiadanie ważnego mocnik. Wniosek można zna
orzeczenia oniezdolności dosa leźć na naszejstronie zus.ploraz
modzielnej egzystenqi.
w każdej placówce zakładu.
Aby otrzymaćwsparcie, trzeba Można je również składaćtakże
także być pełnoletnim,miesz elektronicznie. Do wniosku na
kać na terytorium Polski, leży dołączyć orzeczenie
a łączna wysokość dotychcza o niezdolnoścido samodzielnej
sowych świadczeń pieniężnych egzystencji (chyba że jest ono
finansowanych ze środków w posiadaniu ZUS). Osoby,które
publicznych nie może przekra chcą otrzymać wsparcie, a nie
czać kwoty1.600 złbrutto. Cho posiadają takiego orzeczenia,
dzi tu o świadczenia takie jak powinny do wniosku o świad
emerytury i renty wypłacane czenie dołączyćdokumentację
przez ZUS, KRUS i inne organy, medyczną oraz inne dowody
a także świadczenia z pomocy ważne dlawydania orzeczenia,
społecznej ocharakterze innym przede wszystkim zaświadcze
niż jednorazowe, np. zasiłki nie ostanie zdrowia (OL-9).
stałe. Towłaśnie przekroczenie
Tym, którzymają już prawo
progu dochodowego jestdomi do renty lubemerytury w ZUS,
nującą przyczyną decyzji od wsparcie będzie wypłacane ra
mownych.
zem z tym świadczeniem. Ci,
- Wysokość wsparcia dla którzy dotychczasnie otrzymy
osoby, która dotychczas otrzy wali żadnych świadczeń, pie
mywała świadczenia wkwocie niądze dostaną w terminie
1.100 zł lub niższej, wyniesie wskazanym w decyzji. Nie
500 zł.Ci, których łączna kwota znaczna większość otrzymują
świadczeń znajduje się między cych wsparcie wybiera przelew
1.100 zł a1.600 zł, dostaną róż na konto w banku. ©®
Zbigniew Marecki

Magdalena
Olechnowicz

Stupsk
Na operację usunięcia zaćmy
nie trzeba już czekać w kilku
miesięcznych kolejkach.
W Centrum Zdrowia Salus
operację zrobią od ręki.Po
dobnie w Wojewódzkim Szpi
talu Specjalistycznym w Słup
sku.

Jeszcze niedawno na operację
usunięcia zaćmy pacjenci cze
kali od pół roku do nawet 2 lat
w niektórych placówkach
w województwie pomorskim. Jak donosi Światowa Organizacja Zdrowia, zaćma stanowi główną przyczynę upośledzenia
Sytuacja zmieniła się w kwiet wzroku. Zabiegi operacyjne usunięcia zaćmy to najczęściej wykonywane zabiegi okulistyczne
niu, kiedy Ministerstwo Zdro
wia zadecydowało, że od l Wardziak z Centrum Zdrowia nych placówkach - mówiTade nagłe. Mimo to czas oczekiwa
kwietnia do grupy świadczeń Salus wSłupsku. -Kontaktowa usz Wardziak.
nia znacznie się skrócił
nielimitowanych dołącząbada- liśmy się z naszymi pacjentami
Sprawdziliśmy, jak wygląda i od kwietnia, od kiedy nie ma
nia rezonansem magnetycz i niektórzy już mają przesunięte sytuacja w Wojewódzkim Szpi już limitów na te zabiegi, pa
nymi, tomografia kompute terminy. Pacjenci, którzy talu Specjalistycznym w Słup cjenci oczekują około 2-3 ty
rowa oraz zabiegi usuwania w ostatnich dniach byli u oku sku.
godni. Jeśli w tejchwili pacjent
zaćmy. Oznacza to, że Naro listy idostali skierowaniena za
Okazuje się, że mimo zgłosi się do nas ze skierowa
dowy Fundusz Zdrowia płaci bieg usunięcia zaćmy, mają te iż nastronie internetowej Naro niem na zabieg usunięcia
szpitalom za zabieg lub badanie zabiegi robione od ręki, prak dowego Funduszu Zdrowia, zaćmy ze skierowaniem
wykonane ukażdego pacjenta. tycznie w ciągu tygodnia. Pa- na której każdy może spraw od okulisty,teimin będziemiał
Wcześniej wśród świadczeń qenci pozapisywani w kolejkę dzić sobie czas oczekiwania wyznaczony w ciągu najbliż
nielimitowanych byłym.in. za niestety często nie wiedzą,że na zabieg,możemy przeczytać, szych trzech tygodni - zapew
biegi związane z zawałami, po ich odległy termin można przy że zapisy są na marzec 2020, nia Aleksandra Chacińska,
rody czy świadczenia onkolo spieszyć. Ponieważ taka sytua w rzeczywistości terminy są rzecznik prasowy słupskiego
giczne.
cja nie będzie trwać wiecznie, dużo krótsze.
szpitala.
- Sytuacja ta sprawiła, że przypuszczamy, że najdłużej
- Rodzaj i specyfika pracy
znacznie skróciły się kolejki. do końca roku, zależy nam szpitala jest znaczącoróżna niż Kontakt
Większość szpitaliw Polscema o poinformowaniu pacjentów w Centrum Zdrowia Salus, po Centrum Zdrowia Salus
„wyoperowanych" pacjentów o tej możliwości. Zwłaszcza pa nieważ przeprowadzamy wiele -tel. 607150 959
i operacje możemy zrobić prak cjentów, którzy mają wyzna innych operaq'i w zakresieope Szpital Słupsk - oddział okuli
tycznie odręki -mówi Tadeusz czone odległe terminy w in racji oka, mamy też przypadki styczny -59 84 60 471©®

Bezpieczeństwo w cyfrowym świecie
PARTNER CYKLU: SANTANDER BANK POLSKA

W dobie powszechnej cyfryzacji, kiedy większość
spraw służbowych i pry
watnych załatwiamy drogą
elektroniczną, a smartfony
zawierają dane o wszyst
kich aspektach naszego
życia, wiedza o tym, jak
bezpiecznie korzystać z In
ternetu, jest obowiązkiem
każdego. Tym bardziej że
wraz z rozwojem technolo
gii cyfrowych swoją działal
ność do Internetu przenie
śli oszuści i złodzieje.

Możemy być pewni tego, że
sfera wirtualna będzie z roku
na rok obejmować coraz to
nowe obszary naszego życia
- przed nami choćby pełna
cyfryzacja sektora usług
publicznych. Świat usług
i technologii cyfrowych roz
wija się w zawrotnym tempie
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- to, co kilka lat temu było
obowiązującym kanonem
bezpieczeństwa, dziś brzmi
jak opowieść sprzed wieku.
Wiedzę na ten temat należy
też stale aktualizować, dla
tego wraz z partnerem Santander Bank Polska, przygo
towaliśmy ośmioodcinkowy
cykl poradnikowy, w którym
omówimy podstawowe ,

W

kwestie związane z bez
pieczeństwem cyfrowym.
Uczulimy czytelników, jak
rozpoznawać i reagować na
zagrożenia, które pojawiają
się w świecie wirtualnym,
a które mają duży wpływ na
bezpieczeństwo i komfort
naszego jak najbardziej
realnego życia. Ekspert ds.
t.

tander Bank Polska, Michał
Mazur, podpowie, co zrobić,
aby w sieci czuć się bez
pieczniej.
Przypomnimy również, że
bezpieczeństwo cyfrowe to
nie tylko dobre zabezpiecze
nie naszych danych banko
wych i kart płatniczych, ale
również dbałość o poufność
danych osobowych oraz in-,r

'V * 1* • . • »* 5 • *
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nych wrażliwych informacji.
0 tym, że dyskrecja w sieci
się opłaca, wielu beztroskich
użytkowników Internetu
przekonało się boleśnie na
własnej skórze. Warto uczyć
się na błędach innych, by
samemu się nie sparzyć.
W czasach powszechnego
dzielenia się szczegółami
z życia prywatnego w me
diach społecznościowych
podpowiemy, jakich granic
prywatności nie warto prze
kraczać.
Kolejnym ważnym zagad
nieniem jest zabezpieczenie
naszych urządzeń elektro
nicznych przed ingerencją
zewnętrzną oraz zabezpie
czenie danych logowania do
różnych serwisów, z których
korzystamy na co dzień.
Przygotowaliśmy dla czytel
ników praktyczne wskazów

ki, związane z tworzeniem
haseł oraz bezpieczeństwem
sprzętu, z którego korzysta
my w Internecie. Podpowie
my też, jak bronić się przed
oszustami wyłudzającymi
dane oraz pieniądze drogą
telefoniczną - poprzez tele
fony oraz SMS-y. Poradzimy,
co zrobić, gdy, niestety, zda
rzy nam się paść ofiarą cyberprzestępców. Będziemy
też zachęcać czytelników do
tego, aby zgłaszali podejrza
ne działania, aby uniemożli
wić, a przynajmniej utrudnić
przestępcom działanie.

Wszystkie odcinki cyklu
znajdziesz na stronie: strefabiznesu.pl/tag/cyberbezpieczenstwosantander

Czytaj więcej o bezpiecz
nym bankowaniu:
www.santander.pl/bezpieczne-bankowąni^(
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W Ustce szykuje się rewolucja
oświatowa. Już są protesty
Bogumiła
Rzeczkowska
bogumila.rzeakowska@gp24.pl

Omiata

!

\

A

Jeśli rada miasta się zgodzi,
Szkoła Podstawowa nr 3prze
stanie istnieć.Miasto nie ma
pieniędzy na dopłaty do funk
cjonowania trzech szkół,któ
rych koszty utrzymania są coraz wyższe. Likwidacjisprzeci
wia się sztab kryzysowy.

Burmistrz JacekGraczyk powo
łał zespół ds. przygotowania
modelu finansowo-organizacyjnego oświaty w Ustce. W tym
czasie niezależnafundacja przy
gotowała raportz audytuna ten
temat. Po jegoanalizie zespółza
rekomendował połączenie SP2
z SP3 w sposób dwuetapowy
zwykorzystaniemprzezkolejne
dwalata dwóch budynkówwraz
infrastrukturą obu szkół, ale
z jedną dyrekcją. Zespół uznał,
choć niejednogłośnie, że ten
scenariusz pozwolina wprowa
dzenie zmian jak najłagodniej
i najmniej odczuwalnie przez

Po gimnazjum została tylko tablica na fotografii. Do budynku
ma przeprowadzić się biblioteka i miejskie przedszkola

uczniów. Nie będzie dwuzmianowości i zatłoczenia. Naj
młodsi uczniowie pozostaną
wdotychczasowychbudynkach
ze swoimi nauczycielami.
- W marcu podpisałem z dy
rektorami porozumienie, doty
czące wprowadzeniadyscypliny
finansowej, że należy przyjąćza

sadę o nieprzekraczaniu dopłaty
z budżetu miasta 40 procent
subwencji. To i tak dużo, bo
w innych miastach dopłaty sa
morządów są niższe - mówi bur
mistrz Jacek Graczyk. - Po mie
siącu okazałosię, że wszkołach
numer 2 i3 dopłata miasta ma
wynieść80 procent. Później pa

nie dyrektorki zeszły do70 pro
cent. Podpisałem warunkowo.
W lipcu okazało się, że70 pro
cent to za mało, więc powoła
łem zespół. W tym roku dopłata
do szkół wyniesie nas 12 milio
nów złotych. I te pieniądze
wcale nie są przeznaczane
na dzieci. W mieście mamy 16
nauczycieli za dużo. Ogromne
koszty pochłania utrzymanie
obiektów - ogrzewanie, prąd,
sprzątanie.
Tymczasem przeciwnicy li
kwidacji „trójki" - dopiero co
powstałej w budynku po wyga
szonym gimnazjum - swojear
gumenty przedstawiają na por
talach społecznościowych.
Z pisma ich wynika, żebun
tują się rodzice dzieci SP3, bo
„po obietnicach wyborczych
burmistrza nietylko zapisali,ale
też przepisali swe pociechy
do klas sportowych i mistrzo
stwa sportowego". Autorzypro
testu zwracają uwagę, że
w szkołach l i 2 będzie tłoczno,
nauka na dwie zmiany, a o zaję
ciach pozalekcyjnych, w tym
sportowych, będziemożna po
marzyć.
Dzisiaj w ratuszu odbędzie
się spotkaniew tejsprawie. ©®

magdalena.olechnowia@polskapress.pl

Klub Rodzica iMalucha działa
jący przy Szkole Rodzenia
w przychodni rejonowej
przy ul. Bohaterów
Westerplatte 1zaprasza
na bezpłatne zajęcia masażu
dla niemowląt oraz na porady
logopedyczne dla dzieci do 2.
roku życia.

W piątek ogodz.10 w gabinecie
401 w przychodni rejonowej
przy
ul.
Bohaterów
007431045

Westerplatte odbędą się indy
widualne poradylogopedyczne
dla dzieci wwieku do2 lat w za
kresie wczesnego wspomaga
nia rozwoju wymowy oraz ba
dania aparatu wymowy.
Poradnictwo prowadzone
będzie przez Krystynę Mazur
kiewicz - pedagog, logopedę
i terapeutę, edukator seksualną
w Poradni PlanowaniaRodziny.
Porady są bezpłatne. Zapisy
prowadzone są pod numerem
telefonu 59844 7621.
Masaż
Shantala
Z kolei na godz. 12 organizato
rzy zapraszają mamusie

z maluszkami do siódmego
miesiąca życia na spotkanie
z masażem niemowlęcym me
todą Shantala.
Jak się przygotować?
Mamy powinny mieć wy
godne ubranie, najlepiej gołe
nogi i ramiona oraz ubranie,
którego nie szkoda pobrudzić
olejkiem. Należy mieć ze sobą
ręczniczki, matę do położenia
dziecka, olejek używany
na co dzień (sprawdzony, nie
uczulający). Można wziąć
dziecku coś do rączek lub
buzi, żeby dziecko miało ja
kąś zabawkę. Instruktorem

Istka

Bogumiła Rzeczkowska
bogumila.rzeakowska@gp24.pl

Takiego rozwiązania architek
tonicznego chyba nikt się nie
spodziewał. Przy dworcu ko
lejowym w Ustce PKP PLK za
stosowało technologię sprzed
wieków. Trwają właśnie prace
nad tworzeniem systemu
odwodnienia.

w tejsprawie. Mimo sprzeciwu
ze strony miasta Ustka, to roz
wiązanie przyjętodo dalszejre
alizacji.
To niepierwsza kolizjaUstki
z kolejarzami. Ratusz wolał
przystanek w porcie. PKP bu
duje go międzyul. Kościelniaka
a stawkiem.Inwestor nie zrobił
też kolektora odprowadzają
cego wodę, ponieważ projekt
nie obejmowałgo swoimzakre
sem. Tozadanie spadłona mia
sto, bo woda zalałaby węzeł komunikacyjny. Natomiast rów
odgrodzi nową jezdnię, która
powstanie przy dworcu,
od toru. Zamiast kanału.
Udało się jedynie powstrzy
mać budowę wiaty peronowej
zupełnie niepasującej do starej
wiaty na drugim peronie. Kon
serwator zabytków negatywnie
zaopiniował projekt wiaty.
Co na to wszystko PKP?
- Szczegółowa analiza wyko
nana podczas tworzenia stu
dium wykonalności była pod
stawą do ustalenia lokalizacji
i budowy nowego przystanku
Ustka Uroczysko - odpowiada
Martyn Janduła z zespołu pra
sowy PKP PLK S.A. - Na stacji
Ustka projektowana jest wiata,
która zostanie zamontowana
na peronie nr1. Projekt ma na
wiązywać architektonicznie
do sąsiadującej zabytkowej
wiaty oraz rozwiązań planowa
nych przez UrządMiasta Ustka
na węźle przesiadkowym.
Na stacji Ustka wykonywany
jest system odwodnienia. Równiezbędny do odprowadzenia
wód opadowych, jest częścią
systemu oraz zabezpiecza sta
cję przed skutkami intensyw
nych opadów.Przed ułożeniem
nowych torów, w rejonie stacji
Ustka umożliwiono w kwietniu
miastu budowę własnych ko
lektorów, którebędą niezbędne
do odwodnienia planowanego
przez Ustkę węzła przesiadko
wego.

Na dworcu kolejowym w Ustce
wyremontowano perony i toro
wiska. Modernizacja tej części
linii 405 jeszcze trwa.Powstaje
nowy przystanek, remonto
wany jest most kolejowy i wy
kopywany głęboki na półtora
metra rów między peronem
a inwestycją miejską - węzłem
komunikacyjnym.
- PKPPolskie Linie Kolejowe
S.A. w ramach projektu pn.
„Rewitalizacja liniikolejowej nr
405" (Szczecinek -Ustka) zgod
nie z przyjętą dokumentacją
projektową wykonuje rów
odwadniający od strony reali
zowanego przez miasto węzła
integracyjnego - mówi Eliza
Mordal, rzeczniczka usteckiego
ratusza. -Mimo wielokrotnego
przedstawiania przez burmi
strza miasta weta do tego roz
wiązania projektowego ta wer
sja ostatecznie została zatwier
dzona przez spółkę PKP PLK
masażu Shanta jest Agata Ur S.A. W związku z formą użyt
kowania gruntu - tereny kole
bańczyk.
Na zajęcia obowiązują za jowe są traktowane jakotereny
pisy: tel. 59 8447621(czwartek) „zamknięte", a formy zagospo
w godz. 10-15. Zajęcia są bez darowania w ich granicach nie
są ujawniane na mapachzasad
płatne.
Masaż Shantala jest skiero niczych starostwa powiato
wany ku maleńkim dzieciom, wego - urząd miasta miałogra
z którymi poprzeznieskompli niczone możliwości reakcji
kowany, ale umiejętny dotyk do wprowadzenia sprzeciwu
rodzic może nawiązać bliższą do tego rozwiązania projekto
więź.
Masaż
uspokaja wego. Niemniej skorzystał
i uodparnia dzieci na stresy. z każdych możliwych dróg
Dzięki masażowirodzic nawią wniesienia sprzeciwu do przy
zuje kontakt z dzieckiem i uczy jętego rozwiązania projekto
wego: pisemnych oraz odręb
się języka niemowląt.
nych spotkań z inwestorem ©®
©®

Masaż Shantala i porady logopedyczne
Magdalena Olechnowicz

O, rety! Jak podkupują
Ustkę kolejowe krety!
Powstąje superrów

PROMOCJA

aktualne
z całej Polski

komunikaty.
•
przetargi

r

OGŁOSZENIE

Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. posiada i przeznacza
na wynajem, w nowo budowanym budynku wielorodzinnym przy ul. Płowieckiej 5,
lokal usługowy o powierzchni 81,54 m2.
Zainteresowane osoby lub podmioty mogą składać na piśmie do dnia 29 listopada 2019 r. do godz.
12.00 oferty najmu.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Słupskiego TBS Sp. z o.o.,
telefonicznie pod numerem 59 845 60 91, oraz na stronie internetowej Słupskiego TBS
www.stbs.slupsk.pl

Burmistrz Kępic
informuje,
że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Kępicach,
przy ul. Niepodległości 6,
został wywieszony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do:
-oddania w użyczenie: działka nr 62
w obrębie ewidencyjnym Korzybie.

Na lewo nowy peron, na prawo będzie węzeł, a w środku rów

Słupsk/powiat słupski

Głos Dziennik Pomorza
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Uczniowie z Potęgowa pamiętali
o zapomnianym cmentarzu
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

GmmaPotęgowo
Uczniowie Szkoły Podstawo
wej w Potęgowie z klasy Vlllb
wraz z wychowawczynią Mo
niką Klimczyk oraz wicedy
rektorem Sławomirem Hincą
udali się na zapomniany, poło
żony w lesie cmentarz ewan
gelicki w Runowie.

25 października, zaopatrzeni
w odpowiednie narzędzia,

przeprowadzili akcjęporządko
wania i oczyszczania bardzo
zniszczonej przedwojennejne
kropolii.
Uczniowie Natalia, Julka,
Klaudia, Kornelia, Hieronim,
Franek, Szymon, Iwo i Adam
swoim
zaangażowaniem
w pracę pokazali, że takie ini
cjatywy mają głęboki sens.
W trakcie prac uczestników
odwiedził dyrektor szkoły Le
szek Domaszk oraz przedstawi
ciel Nadleśnictwa Lębork.
Zbigniew Herbertmiał napi
sać „Naród, który traci pamięć,
traci sumienie". O pamięć, ale
i sumienie uczniów, póki co
możemy byćspokojni. Zazaan-

Opowiedzą

Uczniowie z Potęgowa sprzątali stare, poniemieckie groby
w towarzystwie ich nauczycieli

0393285L

PROMOCJA

MUZYKA ZESPOŁU
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Stupsk

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl
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Interesujesz się dziejami słup
skiej gastronomii? Już bę
dziesz mógł lub mogła o niej
posłuchać ipodyskutować
podczas spotkania z cyklu Hi
storyczne Czwartki w Słup
sku.

Impreza rozpoczniesię ogodz.
17 w Baszcie Czarownic wSłup
sku. Temat spotkania: „Kar
czmy Słupskie i ich fenomen.
Legenda kuchni słupskiej".
Prowadzenie: TomaszCzęśdk.
Spotkaniu będzie towarzy
szyć prezentacja pamiątek
związanych ze słupską gastro
nomią z kolekcji Jarosława

gazowaniei pomocw oczyszcze
Zainteresowani cmentarzami
niu terenu cmentarza specjalne ewangelickimi na Pomorzu
podziękowania należą się Miro mogą na ich temat sporo wiado
sławowi
Ustjanowskiemu, mości znaleźć w archiwach po
a zaudostępnienie terenu- Nad wołanego w1816 roku Konsystoleśnictwu Lębork.
rza Ewangelickiego,który z cza
Uczniowie klasy Vbz przedsta sem przekształcił sięw instytu
wicielami SamorząduUczniow cję zarządzającą jedynie kościo
skiego wspólnie z opiekunami łami ewangeUckimi.Mimo iż ze
Agnieszką Gaffke orazSławomi spół akt Konsystorza z lat1816rem Hincą odwiedzili również 1945 (sygn. APG 977) jest zde
groby byłych nauczycieli, ucz kompletowany, tostosunkowo
niów, pracownikówadministra- dużo zachowałosię wnim mate
ęji i obsługi na cmentarzu riałów dotyczących cmentarzy
w Potęgowie.Chwilą ciszyuczcili ewangelickich, wtymm. in. in
pamięć tych,co odeszli i na każ formacje o ich zakładaniu,utrzy
dym grobie zapalili znicz - sym maniu, rozbudowie, planysytu
bol pamięci o tych,których po acyjne, szkiceodręczne cmen
tarzy czy ich regulaminy. ©®
śród nas już nie ma.

Zwierza. Partnerzy: Instytut Hi
storii Akademii Pomorskiej
i StudenckieKoło NaukoweHi
storyków AP. Wstęp wolny.
Historia słupskiej gastrono
mii obrosła swoistą legendą.
Dlatego - jak twierdzą organiza
torzy-nie może jej zabraknąć
na HistorycznymCzwartku.
- Podczas spotkania poro
zmawiamy o tym, jak wyglą
dały początki słupskiejkuchni,
czym była szkoła dobrych żon,
jak kształtowała się znana
w okresiePRL marka, czyli Kar
czma Słupska oraz co zostało
z tej legendy. Dowiemy się
także, jakiepotrawy królowały
na słupskich i nie tylko stołach
i skądbrały sięich bardzopopu
larne nazwy - zapowiada To
masz Częścik.©®

W WYKONANIU 25-0S0B0WIJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ IZESPOŁU Sęream łn«.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 k.p.a. ustawy 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2018.2096 ze zm.) w związku z art. 11 d ust. 5
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych" (j.t. Dz.U.2018.1474 ze zm.), Starosta Słupski
zawiadamia, że w dniu 18 listopada 2019 roku zostało wszczęte postępowanie
administracyjne na wniosek Wójta Gminy Damnica z siedzibą w Damnicy przy ul. Górnej 1;
kod pocztowy 76-231 Damnica, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod
nazwą ..Budowa droai gminnej nr 120006G Stara Dąbrowa".
; W ramach przedmiotowej inwestycji drogowej wykonywane będą roboty budowlane
polegające na: budowie jezdni, obustronnego pobocza. Roboty budowlane realizowane będą
na działkach ewidencyjnych:

Hala Gryfia SŁUPSK godz. 19:00

DZIAŁKI PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ:
na działkach nr: 165,302/3 w obrębie ewidencyjnym Stara Dąbrowa, w gminie Damnica.
I Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzja o inwestycji drogowej ustala lokalizację drogi,
zatwierdza projekt podziału nieruchomości i jest pozwoleniem na budowę.
W związku z powyższym informujemy, że strony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski
i zastrzeżenia w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Słupsku,
ul. Szarych Szeregów 14,76-200 Słupsk (pok. 106, w godz. 8-15; te/. 59 84 18 594).

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
PATRON
POMORZA

Radio Gdańsk
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Polska

Bohater już z polskim
obywatelstwem.
Jego rodzina też

Głos Dziennik Pomorza
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Skoro nie Tusk, to kto? Będą
prawybory całej opozycji?

Gorsńa\YrBqx

dzony
przez
35-latka
z Lubuskiegotir wjechał wrząd
jaroslaw.milkowski@polskapress.pl
aut, a samochodyzaczęły siępa
lić. Tuż zasprawcą wypadku je
Po 9czerwca mówiła o nimpra chał pan Andriej. Zatrzymał
wie cala Polska.Gdy pod Szcze swoją ciężarówkę, chwycił gaś
cinem doszło dostrasznego ka- nicę ibiegiem ruszył naratunek.
rambołu, 48-letnikierowca
Zpłonącychauturatował cztery
z Ukrainy wytiągnąłz płoną
osoby.
Gdy kilka dni później woje
cych samochodów cztery oso
woda lubuski dziękował mu
by. Od wczorajmieszkający
w Lubuskiem mężczyznajest
za bohaterski czyn, 48-latek
Polakiem.
zdradził swoje marzenie o zo
staniu Polakiem. 24 lipca były
- Jestem w szoku, że tak szybko już złożone dokumentyo przy
to poszło. Nawet nie wiem, co znanie obywatelstwa, a woje
powiedzieć - mówił wczoraj woda lubuski tego samegodnia
Andriej Sirovatskyi. To pocho poprosił prezydenta Andrzeja
dzący z Ukrainy 48-latek, który Dudę o przyspieszenie proce
od ponadroku mieszka wStrzel dury. Wczoraj, zaledwie trzy
cach Krajeńskichw Lubuskiem. i pół miesiącaod tamtegodnia,
9 czerwca pod Szczecinem, pan Andriej, a właściwie już
w miejscu, gdzieautostrada A6 Andrzej Sirowacki, śpiewał
przechodzi w drogę S3 doszło z rodziną hymnPolski i trzymał
do strasznego wypadku.Prowa akt nadania obywatelstwa. ©®
Jarosław MHkowski
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Obywatelstwo otrzymał nietyłko pan Andriej(teraz tojuż Andrzej
Sirowacki), aleteż dzieci:Dymitr iAleksandra oraz żona Tatiana

Co dalej zMinisterstwem
Środowiska?
Istnieje dużeprawdopodobień
stwo, żeminister środowiska Hen
ryk Kowalczyk pożegna sięz rzą
dem. Jegoresort miałby zostać
podzielony pomiędzy partieJaro
sława Gowina iZbigniewa Ziobry.
Do zadańpierwszej należałoby
zajmowanie sięklimatem, pane
lami słonecznymi,wiatrakami,
czystym powietrzem,walką z kopciuchami ibyć możetakże geolo
gią. Druga część- nadzorująca po
tężne LasyPaństwowe - możena
tomiast trafićpod kuratelęśrodo
wiska Solidarnej PolskiZbigniewa
Ziobry. (AIP)

Senator Gawłowski
może spać spokojnie.
Sąd Najwyższy odrzucił
protest wyborczy PiS

Nie będzieponownego liczenia
głosów w okręgu senackimnu
mer100. SądNajwyższy pozo
stawił bez dalszegobiegu protest
wyborczy pełnomocnika PiS - po
informował rzecznik SąduNaj
wyższego sędzia Michał Laskow
ski.Sędzia podkreślił, żeSN
„przedstawił tę samą argumenta
cję, którą przedstawił już wcześ
niej w odniesieniudo analogicz
nych protestów tegokomitetu
wyborczego istwierdził, żenie
został należycie uzasadniony ten
zarzut, który znalazł się wproteś
cie, że nie wskazano żadnych
okoliczności, którechociaż w ja
kiejś mierze potwierdzałybynie
prawidłowości przy obliczeniu
liczby głosów, wtym liczby gło
sów nieważnych".
To właśnie w okręgukoszalińskim
Stanisław Gawłowski,startujący
z własnego komitetu,pokonał
kandydata PiS Krzysztofa
Nieckarza zaledwie320głosami.
(AIP)

Kacper Rogadn
Twitter:@krogacin

Warszawa
Prezydenckie prawybory opozygTPTego chce Władysław
Kosiniak-Kamysz.który zwrócił
się z apelemdo Platformy Obywatelskiejozaakceptowanieje
gopropozygl.Prawybory mia
łyby odbyć sięna przełomieHstopada igrudnia. We wtorek
wieczorem prezesPSL spotkał
sięzGrzegorzemSchetyną.

Władysław Kosiniak-Kamysz (z lewej) jest uważany za jednego
z najpoważniejszych kontrakandydatów Andrzeja Dudy

- My jesteśmy gotowi do wybo
rów. To Platforma czekałana de FMłWIIłiWJ
cyzję Donalda Tuska- stwierdził
Władysław Kosiniak-Kamysz
„MOŻEMY WYGRAĆ
w rozmowie z RMF FM. Prezes
TE WYBORY"
Polskiego Stronnictwa Ludo
wego dodał, że decyzję Tuska
- Po głębokim namyśle
podjąłem decyzję, że nie będę
o niestartowaniu w wyborach
kandydował w zbliżających się
prezydenckich w 2020 roku
przyjął ze spokojem.
wyborach prezydenckich powiedział we wtorek Donald
Kosiniak-Kamysz zaapelo
Tusk. -Ogłaszam tę decyzję
wał też do władz partii opozy
dzisiaj, bo czas nagli, a nie
cyjnych,szczególnie Platformy
chciałbym w żaden sposób
Obywatelskiej, o wzięcie
utrudniać opozycji procesu
udziału w prezydenckich pra
wyłaniania kandydatów.
wyborach opozycji, które wy
Uważam, że możemy te
łoniłyby jednego wspólnego
kandydata możliwie jak naj
wybory wygrać, ale do tego
większej liczby partii opozycyj
potrzebna jest kandydatura
nych.
nieobciążona bagażem
trudnych, niepopularnych
- Myślę, że to otwiera pole
do zorganizowaniaprawyborów
decyzji, a ja takim bagażem
w opozycji, a szczególniemiędzy
jestem obciążony, odkąd
Platformą aPSL, wramach Euro
byłem premierem -dodał.
pejskiej Partii Ludowej, również

Partia Razem wjednym
klubie z SLDi Wiosną

Choć przed wyboramipolitycy
Razem deklarowali,że w Sejmie
utworzą własny klub lub kołoi nie
wejdą do wspólnego klubu zSLD,
to ostateczniepołączyli siły zpo
zostałymi partiamilewicowymi.
„Rada Krajowa wyraża zgodę ire
komenduje posłankom wstąpie
nie do wspólnego klubuLewicy" głosi przyjętyprojekt uchwały.
Przewodniczącym klubuzo
stał KrzysztofGawkowski.
(AIP)

Zatrzęsło ziemią.
Górnicy zostali wycofani
W kopalni Knurów-Szczygłowice,
należącej doJastrzębskiej Spółki
Węglowej, doszłowczoraj dosil
nego wstrząsu. Załoga,łącznie
ponad 20osób, musiała zostać
wycofana z rejonu zagrożonego.
Na szczęścienikomu nicsię nie
stało. Zdarzenie odczuli przede
wszystkim mieszkańcy
Czerwionki-Leszczyny, którzy in
formowali o tym kopalnię.

(AIP)

z kandydatami obywatelskimi.
Chcielibyśmy, żebyPlatforma jak
najszybciej sięokreśliła, czy jest
odważna i gotowa do takich pra
wyborów i szuka szansy na wy
granie wyborówprezydenckich,
czy zajmujesię wyłączniewybo
rami w Platformie- powiedział
Kosiniak-Kamysz dla RMF FM.
Prezes ludowców przyznał,
że do jego pomysłusceptycznie
nastawiona będzie zapewne le
wica, natomiast partie two
rzące Koalicję Obywatelską po
winny jego zdaniem przyjąćta
kie rozwiązanie.W środę w Sej
mie liderzy partii lewicowych
nie dopuszczali pomysłu niewystawiania kandydata lewicy.
Według
KosiniakaKamysza, prawybory opozycji
należałoby przeprowadzić
na przełomie listopada i grud
nia, poprzedzając je serią debat

kandydatów naprezydenta. To
byłoby - jego zdaniem- przeję
cie inicjatywy, a nie „granie
na boisku kandydataPiS-u".
Jednym z częściejpojawiają
cych się komentarzy ekspertów
po decyzji Donalda Tuska jest
przekonanie, że były premier
ibyły przewodniczącyPlatformy
Obywatelskiej może poprzeć
kandydaturę
Władysława
Kosiniaka-Kamysza. Obaj poli
tycy spotkalisię 25 października
w Brukseli.
Jak podaje„Wprost", ichro
zmowa trwała 2,5 godziny,
a w jejtrakcie DonaldTuskmiał
powiedzieć prezesowi PSL, że
uważa go wtej chwili za najpo
ważniejszego konkurenta pre
zydenta Andrzeja Dudy.
- Władysław KosiniakKamysz byłby z pewnością naj
trudniejszym rywalem prezy
denta Andrzeja Dudy wdrugiej
turze wyborów. Tyle tylko, że
będzie mu bardzo, bardzo
ciężko do tej drugiej tury wejść
- powiedział w rozmowie
z nami Jan Maria Jackowski,
senator Prawa i Sprawiedli
wości.
We wtorek wieczorem,
po ogłoszeniu postanowienia
Tuska, Kosiniak-Kamysz miał
spotkać się z przewodniczą
cym POGrzegorzem Schetyną.
W rozmowie uczestniczyćmii
też przewodniczący SLD Wło
dzimierz Czarzasty. Głównym
tematem rozmów była kwestia
Senatu, ale jest prawdopo
dobne, żepadł też temat wybo
rów prezydenckich. ©®

Ostatnie posiedzenie starego
rządu: ostateczna likwidacja OFE
Zbigniew Biskupski

Na ostatnim posiedzeniu rząd
Mateusza Morawieckiego
podjął decyzję o likwidacji
otwartych funduszy emery
talnych (OFE).

Ostatecznie osoby posiadające
pieniądze w OFE będą musiały
szybko zdecydować,czy zostaną
one przekazane na IKE, czy
do pozostałych składek emery
talnych gromadzonych przez
ZUS.
Projekt ustawy o zmianie
niektórych ustaw w związku
z przeniesieniem środków
z otwartych funduszy emery
talnych na indywidualne konta
emerytalne zaldadaprzekształ
cenie otwartychfunduszy eme
rytalnych w fundusze inwesty
cyjne prowadzące indywidu
alne konta emerytalne, zasi

lone aktywami pochodzącymi wOFE z°staną zapisanena indyz OFE - które to aktywa stano widualnym koncie prowadzonym wZUS, aodpowiadające im
wią obecnie ok.162 mld zł.
Każdy ubezpieczony spo aktywa trafią do FunduszuReśród obecnych ok. 15,7 min zerwy Demograficznej. Wciągu
członków OFE będzie miał trzech miesięcyosoba, która wy
prawo wyboru jednego zdwóch bierze ten wariant, będzie musiała złożyćdeklarację o przenie
rozwiązań.
Pierwszym będziedomyślna sieniu środkówzgromadzonych
opcja przeniesienia środków najego rachunku wOFE doFun
z OFE na indywidualne konto duszu RezerwyDemograficznej.
W tymdrugim przypadkuod
emerytalne (IKE), z możliwoś
cią jego dalszego zasilania, już środków zgromadzonych w OFE
zupełnie dobrowolnego.Na ta zostanie pobrana15-procentowa
kie IKE od dnia likwidacji OFE opłataprzekształceniowa.Środki
nie będzie trafiała żadna część zgromadzone naIKE będą w ca
łości prywatne i dziedziczone.
składld emerytalnej.
Drugim rozwiązaniembędzie Będziejemożna wypłacić jedno
całkowite przekazanie zgroma razowo lubw ratach, bez podatku
dzonych wOFE środkówdo ZUS po osiągnięciu wiekuemerytal
na konto emerytalne, na które nego, zgodniez pierwotnymi ce
obecnie trafiają składld emery lami reformy z1999 r.
Przy przekazaniu środków
talne, czyli funkcjonującew ra
mach tzw.I filaru. W przypadku do ZUSnie zostanie od nich po
tych osób, które zdecydują o brana opłataprzekształceniowa,
przejściu w całości do I filaru, ale pieniądze nie będą dziedzi
środld przez nich zgromadzone czone.©®
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W masakrze między stanami
Chihuahua i Sonora przy gra Policja meksykańska aresztowała barona narkotykowego
nicy z USA, w którym to rejonie odpowiedzialnego za masakrę mormonów
rządzą praktycznie kartele nar
kotykowe, zginęło dziewięciu sięczne dziecko Faith, rzucając Dawna Langford i Christina
amerykańskich obywateli, je na podłogę swojego SUV-a Langford Johnson oraz ich sy
i przykrywając własnym cia nowie w wieku 11i 3 lat.Sześ
w tym sześcioro dzieci.
Członkowie rodziny podró łem.
cioro dzieci odniosło podczas
Jej 13-letniemu synowi strzelaniny rany, część z nich
żowali trzema samochodami,
jedna z matek jechała z dziećmi Devinowi udało się ukryć zra przetransportowano samolo
do Phoenix, dwie pozostałe, nione rodzeństwo (jedno nie tem do USA, do szpitala
również z dziećmi,udawały się miało nawet roku), przykrywa wPhoenix.
na ślub, który miał się odbyć jąc je gałęziami. Potem masze
Wielu członków rodziny,
w piątek. Gangsterzy zaatako rował sześć godzin, zaalarmo z których część mieszka
wali podróżujących,którzy za wał napotkanych ludzi, mó w Utah, opisuje w mediach
trzymali się na poboczu, bo wiąc im o masakrze, potem społecznościowych masakrę
w jednym zsamochodów prze wrócił po ukryte wkrzakach ro i oddaje hołd zabitym. Krewni
biła się opona.
zaatakowanych obawiali się, że
dzeństwo.
Jak twierdzi Alfonso Durazo,
Matki jechały osobnymi sa niektóre ofiary mogły zostać
wysoki urzędnik meksykań mochodami ze swoimi dziećmi zgwałcone. Ci,którzy przeżyli,
skiego resortubezpieczeństwa, ze wspólnoty religijnej La Mora opowiadali, że bandyci otwo
gangsterzy mogli pomylić duże w stanie Sonora, w której rzyli ogieńdo jednego dziecka,
SUV-y, którymi podróżowali mieszkają. Ofiarami masakry które próbowało uciec.
Rzeź obywateliUSA na mek
mormoni, zautami rywalizują padli: Rhonita Miller i czwórka
cej grupy. Los jednej z dziew jej dzieci, sześciomiesięczne sykańskiej ziemi szybko stała
bliźniaczki, Tytus i Tiana, się problemem międzynarodo
czynek nadal jest nieznany.
Christina Langford Johnson 10-letnia Krystal, 12-letni wym, a prezydent Trump obie
uratowała swoje siedmiomie- Howard, oraz kolejne matki: cał pomóc Meksykowi w pro

wadzeniu wojny z kartelami
narkotykowymi. - To czas, by
Meksyk, z pomocą Stanów
Zjednoczonych, rozpoczął
wojnę z kartelami narkotyko
wymi i starł je z powierzchni
ziemi - napisał na Twitterze
Trump.
Prezydent Meksyku Andres
Manuel Lopez Obrador odrzu
cił takie podejście:„Najgorsze,
co można mieć,to wojna".
Wpływowy republikański
senator MittRomney, który jest
mormonem, a jego ojciec uro
dził się we wspólnocie
mormońskiej w Meksyku, po
tępił na Twitterze „potworne
ataki" i wezwał USA do podję
cia współpracy z Meksykiem,
aby „sprawcy tej bezmyślnej
agresji zostali rozliczeni".
Aktywista i krewny zamor
dowanych Julian LeBaron
określił wydarzenie jako „ma
sakrę", dodał, że niektóre
ofiary spłonęły żywcem.
Przodkowie rodziny LeBaron
osiedlili się w północnymMek
syku pod koniec XIX wieku,
uciekając z USA przed prześla
dowaniami ze względu na ich
tradycje, między innymi poli
gamię. Wielu mormonów
w Meksyku ma podwójne oby
watelstwo
meksykańskie
i amerykańskie.
Policja meksykańska po
twierdziła, że aresztowała ba
rona narkotykowegopodejrza
nego o udział w tej masakrze.
Do tego rejonu władze skiero
wały dodatkowe siły wojska.
©®
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Do Ameryki bez wizy
polecimy już
od II listopada 2019 r.
XUtszyn&tHi

Tomasz Dereszyński
Twitter:@TomDeresz

W Waszyngtonie w środę
podpisano dokumenty przyj
mujące nasz kraj do programu
bezwizowego. Od11 listopada
tego roku polecimy do Ame
rykijuż bez wiz.

Taką radosną informację ogło
sił na konferencji prasowejpre
zydent Andrzej Duda.Potwier
dziła to amerykańska ambasa
dor w PolsceGeorgette Mosbacher.
Andrzej Duda zapowiedział,
że od li listopada 2019r. Polacy
będą mogli podróżować bez
wizy do Stanów Zjednoczo
nych. PrezydentPolski podzię
kował prezydentowi Donal
dowi Trumpowi, który rok
temu obiecał mu, żePolska zo
stanie przyjęta do programu,
ale też amerykańskiej ambasa
dor w Polsce, GeorgetteMosbacher, którabyła obecna na kon
ferencji prasowej.
Ważne dla planujących
wyjazd do USA

Aby podróżowaćbez wizy,oby
watele Polski będą musieli wy
stąpić o autoryzację za pośred
nictwem internetowego sy
stemu ESTA. Obywatele Polski
będą mogli ubiegaćsię o autoryzację ESTA na krótkoprzed ter
minem, od któregoruch bezwi
zowy będziedostępny.
Każdy podróżny, który ma
ważną wizę, będzienadal mógł

z niej korzystać, nawet kiedy
ruch bezwizowy będzie moż
liwy. Osobaposiadająca ważną
wizę niemusi ubiegać się oau
toryzację ESTA.
Obywatele Polski mogą
przebywać bez wizy w celach
turystycznych lub bizneso
wych do 90 dni. Przedłużenie
pobytu w USA nie jestmożliwe.
Z reguły autoryzacji w syste
mie ESTA nie otrzyma osoba,
która uprzednio otrzymała od
mowę wizy lub w przeszłości
miała problemy mogące wpły
nąć na prawo do otrzymania
wizy, takie jak wyrok sądowy
lub złamanie prawa imigracyjnego USA. Tym samym taka
osoba niebędzie mogłapodró
żować doUSA bez wizy. Każda
osoba, która otrzymała od
mowę rejestracji ESTA, może
ubiegać się o wizę amerykań
ską w ambasadzie/konsulacie
USA.
Polscy obywatele,którzy zamierzają podróżować do Sta
nów Zjednoczonych na dłużej
niż 90 dni lub planują podjąć
działania wymagające innych
kategorii wizowych (np. praca
lub studia w Stanach Zjedno
czonych) nadal będą musieli
ubiegać się o odpowiednią ka
tegorię wizy.
Ważna ESTA nie daje gwa
rancji na przekroczenie granic
USA, ostateczną decyzjęo tym,
czy zostaniemy wpuszczeni
do Stanów Zjednoczonych,po
dejmuje oficer U.S. Customs
and Border Protection Agency
(CBP). ©®

Zabili dziewięciu obywateli
USA, w tym szóstkę dzieci
Kazimierz Sikorski
k.sik05ki@p0lskatimes.pl

Meksyk

Bohaterska matka zmarła
przeszyta kulami, osłaniając
siedmiomiesięczną córkę,
która cudem przeżyła atak
gangsterów na rodzinę mor
monów w meksykańskim sta
nie Sonora.
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Burza po decyzji pozwalającej 200
najbogatszym na bycie anonimowymi
Kazimierz Sikorski
k.sikorski@polskatimes.pl

Transparentni Finowie byli
zdziwieni, że zezwolono200
bogatym obywatelom zacho
wać w sekrecie sumę podat
ków, jakie zapłacili.

Historia brudu
i czystości
Kiedy ludzkość najbardziej śmierdziała?

Pytaj w kioskach i salonach prasowych

„Narodowy dzień zazdrości"
w Finlandii, jak nazywasię po
dawanie do publicznej wiado
mości informacji dotyczących
podatków, które płacą najlepiej
zarabiające osoby, wzbudził
w tym roku ogromne kontro
wersje. Okazało siębowiem, że
nowe prawo zezwala niektó
rym osobom ukryć swoje za
robki przed mediami.
W tym kraju skandynaw
skim obowiązuje tradycja
przejrzystości zarobków, a do
chody obywateli za poprzedni
rok - i, co najważniejsze, ile za
płacili oni podatków - publiko

wano wmediach zawsze na po
czątku listopada.
Upublicznianie informacji
podatkowych postrzegane jest
przez wielu Finów jako bardzo
ważny wyznacznik zaangażo
wania kraju na rzecz równości
i dobrobytu.Pracownicy admi
nistracji podatkowej twierdzą,
że 95procent mieszkańcówtego
kraju chętniepłaci podatki,w za
mian domagasię wysokiegopo
ziomu usług publicznych,edu
kacji oraz opieki zdrowotnej.
Jednak w tym roku jedna
z odpowiedzialnych osóbw re
sorcie sprawiedliwościogłosiła,
że zbada skargi od decyzji fiń
skiego urzędu skarbowego,
która pozwoliła 200 osobom
zarabiającym ponad 100 tys.
euro rocznie na utrzymanie
swoich nazwisk w tajemnicy.
Jouni Kemppainen, redak
tor gazety „Maaseudun
Tulevaisuus", ostro skrytyko
wał taką decyzję urzędu skar

bowego, która jego zdaniem
jest sprawą zasadniczą dla de
mokratycznego i otwartego
społeczeństwa opiekuńczego.
Noora Kontro, starszy do
radca fińskiego administratora
podatkowego, powiedziała, że
urząd zgodził sięna pozytywne
załatwienie 200 wniosków,
w których domaganosię wstrzy
mania publikacji o płaconych
podatkach z„powodów ekono
micznych, społecznych lub
zdrowotnych i związanych
z osobistymbezpieczeństwem".
Na podstawiedanych opub
likowanych w ubiegłym roku
najlepiej zarabiającymi w Fin
landii byli dwaj założyciele
firmy gier Supercell, Ilkka
Paananen iMikko Kodisoja, któ
rzy zarobili odpowiednio 109
milionów euro i 98 milionów
euro. Najlepiejopłacanąkobietą
jest Maria Severina, która
w ubiegłymroku zarobiła36 mi
lionów eura©®
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Renty (cz. 4)

Renta socjalna przy krótkim stażu
Jeśli masz zbyt mało stażu, by dostać rentę chorobową

Remy
Nie każdy z nas zdążył wy
pracować minimalny staż wy
magany do przyznania renty
z tytułu niezdolności do pra
cy. Jeśli zachorowałeś na tyle
wcześnie, że takiego stażu
nie osiągnąłeś, możesz ubie
gać się o przyznanie renty so
cjalnej. Renta ta przysługuje
osobom pełnoletnim. Co to
oznacza? Oczywiście, pełno
letność wiąże się przede
wszystkim z ukończeniem 18.
roku życia. Od tej zasady jest
jednak wyjątek. Zgodnie
z prawem za pełnoletnią
uważa się bowiem także ko
bietę. która nie ma jeszcze
ukończonych 18 lat.ale ma
więcej niż 16lat i wyszła
za mąż.
Niezdolność do pracy

Na otrzymanie świadczenia
mogą liczyć jedynie te osoby,
które zostaną uznane zacałko
wicie niezdolne do pracy,
a więc niezdolne do wykony
wania jakiejkolwiek pracy.
Tak samo jak w przypadku
rent chorobowych ocenystop
nia niezdolności do pracy do
konuje lekarz orzecznik Za
kładu Ubezpieczeń Społecz Na rentę socjalną mogą liczyć jedynie te osoby, które zostaną uznane za całkowicie niezdolne do pracy
nych. Podczas badania opiera
się on przede wszystkim których choroba rozpoczęła mierz pozostawał na utrzy
•
nauczycielskie świadcze Warunkiem kontynuowania
na dostarczonej dokumentacji się:
wypłat jest w tym przypadku
maniu rodziców, późniejpart nie kompensacyjne,
medycznej, opisującej prze
•przed ukończeniem 18. nerki. Ma już ponad 50 lat
•uposażenie dla osób pisemne zobowiązanie się
bieg dotychczasowego lecze roku życia;
aresztanta lub więźnia, że bę
i zaledwie 4 lata stażu ubez w stanie spoczynku,
•
w trakcie nauki w szkole pieczeniowego. To za mało,
•rentę z zagranicy,
nia i stan zdrowia ubiegają
dzie on przeznaczał rentę
cego się o rentę. Zadaniem lub studiów, ale przed skoń by mógł ubiegać się o rentę
•rentę rodzinną w wyso na regulowanie rachunków
orzecznikajest ocena,czy stan czeniem 25. roku życia;
z
tytułu
niezdolności kości przekraczającej 200 za utrzymanie mieszkania.
zdrowia chorego jest przesz
•w czasie studiów dokto do pracy (chorobową). Jeśli proc. najniższej renty z tytułu Musi też potwierdzić pisem
kodą w wykonywaniu przez ranckich lub aspirantury nau Kazimierz wystąpi do ZUS całkowitej
niezdolności nie, że w lokalu nie przeby
niego pracy zawodowej.
kowej.
o przyznanie renty socjalnej, do pracy(obecnie jest tokwota wają inne osoby.
Co istotne, wymaga się, by a lekarz orzecznik potwierdzi, 2200 zł),
Jeśli niezdolność do pracy
jest trwała, renta zostanie w jednym z tych okresów że jest on całkowicie nie
•
nieruchomość rolną o po Wysokość renty socjalnej
przyznana na stałe. Jeśli zaś powstała choroba, która stała zdolny do pracy, a niezdol wierzchni użytków rolnych Zasadą jest to, że renta so
niezdolność jest czasowa- bę się przyczyną niezdolności ność ta jest skutkiem choroby, przekraczających 5 ha.
cjalna przyznawana jest wsta
dzie przyznana na wskazany do pracy. Nie ma znaczenia, na którą mężczyzna cierpi
Renty socjalnej nie może łej wysokości, która do31 maja
okres.
kiedy chory stał się niezdolny od dzieciństwa, otrzyma też otrzymywać osoba tym 2018 r. wynosiła 84 proc.
do pracy.
rentę socjalną. Istotny jest czasowo aresztowana lub od kwoty najniższej renty z tytułu
Decydujący jest moment
niezdolności
moment zachorowania, a nie bywająca karę pozbawienia całkowitej
rozpoczęcia się
powstania całkowitej niez wolności (chyba że jest to kara do pracy. Od1 czerwca 2018 r.
PRZYKŁAD
Kazimierz od dzieciństwa dolności do pracy (!).
pozbawienia wolności odby renta socjalna wynosi 100
choroby
W przypadku rent socjalnych, cierpi na wadę serca. Niemal
wana w systemiedozoru elek proc. kwoty najniższej renty
poza stwierdzeniem odpo przez całe dorosłe życieKazi- Warunki wykluczające
tronicznego). Od tej zasady z tytułu całkowitej niezdol
wiedniego stopnia niezdol
przyznanie renty socjalnej
jest jednak wyjątek. Aresztant ności do pracy -obecnie jest to
ności do pracy, przed orzecz
Mimo spełnienia wszystkich lub więzień może wnioskować 1100 zł brutto. Wysokość renty
nikiem stoi dodatkowe zada
opisanych warunków renta nie o kontynuowanie wypłat podlega corocznej waloryza
nie. Musi on ocenić, kiedy roz
zostanie przyznana osobie, renty, jeśli jest samotny, nie cji.
poczęła się choroba (jak mó
ma innego przychodu ani
która ma:
•
emeryturę,
ustalonego prawa do renty ro Szczegółowe informacjeo tym,
wią przepisy - kiedy powstało najniższej renty z tytułu
naruszenie sprawnościorgani
•rentę z tytułu niezdol dzinnej i jest właścicielem czy i jakieświadczenia rentowe
zmu), której skutkiem jest cał
ności do pracy, inwalidzką lub mieszkania albo domu bądź ci przysługują,uzyskasz w każ
kowita niezdolność do pracy. do pracy-obecnie
strukturalną,
ma spółdzielcze prawo do lo dej jednostce Zakładu Ubezpie
Rentę socjalną mogą bowiem jesttollOOzłbnrtto
•świadczenie lub zasiłek kalu lub na przykład jest na czeń Społecznych.
przedemerytalny,
^
otrzymać jedynie te osoby,
jemcą lokalu komunalnego. Patrycja Wacławska

JAK ODWOŁAĆ SIĘ
OD NIEKORZYSTNEJ
DECYZJI ZUS WSPRAWIE
RENTY
1. Trzeba zaczekać
na doręczenie orzeczenia
wydawanego przez lekarza
orzecznika.
2. Jeśli osoba
zainteresowana nie jest
zadowolona z tego, co orzekł
lekarz orzecznik ZUS,
powinna wnieść sprzeciw
do komisji lekarskiej.
Sprzeciw wnosi się
za pośrednictwem ZUS.
Na uczynienie tego jest 14
dni od dnia otrzymania
orzeczenia.
3. Kiedy zostanie
wyznaczony termin badania
przez komisję, ubezpieczony
zostanie o tym
powiadomiony.
4. W wyznaczonym terminie
należy bezwzględnie stawić
się przed komisją. Istotnym
argumentem, który może
przekonać członków komisji
do zmiany orzeczenia
wydanego przez orzecznika
ZUS, jest dodatkowa
dokumentacja medyczna,
której nie przedłożyliśmy
orzecznikowi. Każdy kolejny
dokument świadczący o tym,
że stan zdrowia osoby
ubezpieczonej przeszkadza
jej w wykonywaniu pracy,
zwiększa szansę na to, że
komisja zmieni orzeczenie.
5. Piątym krokiem
w procedurze odwołania się
od decyzji wydanych
na podstawie orzeczenia
lekarza orzecznika ZUS jest
odwołanie do sądu. Wnosi
się je wówczas, gdy komisja
podtrzymała orzeczenie
lekarza orzecznika.
Odwołanie do sądu wnosi się
w ciągu miesiąca
od doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się
za pośrednictwem ZUS.
6. Kiedy ubezpieczyciel
otrzyma odwołanie, ma 30
dni na ewentualną zmianę
swojego stanowiska. Jeśli
tego nie zrobi, skieruje
odwołanie do sądu. Dołączy
do niego swoje
uzasadnienie.
7. Po tym, gdy sprawa trafi
do sądu, poczekamy kilka
miesięcy na rozstrzygnięcie.

Czwartek, 7.11.2019

TV HIT

ZŻYCIA GWIAZD
SHOW-BIZNES

Katarzyna Ankudowicz
zostanie mamą?!

Media donoszą, żeKatarzyna
Ankudowicz, 38-letniaaktorka
znana z występów m.in. wseria
lach „Omnie sięnie martw"
i„Pierwsza miłość"Jest w ciąży.
Będzie to pierwszedziecko tej
zdolnej artystkiijej narzeczonego.
Ankudowicz znana jestz tego, że
bardzo chroniswoją prywatność
i rzadko opowiada oszczegółach
swojego życia rodzinnego.
Na sceniejest zawszebardzo
emocjonalna iekspresyjna, czym
zaskarbiła sobie sympatięwidzów.

CELEBRYCI

GWIAZDY

Wieniawa pokazała,że
jest wysportowana

1

Poziomo:
3) boisko dla Rogera Federera,
6) miejsce odwiedzane przez
zbieraczy puszek,
11) mierzone na przegubie,
12) komplet klocków lego,
13) siła rozpędu,
14) podstawowa jednostka pra
cy,
15) zbudowana z koralowców,
16) kawa espresso z dużą iloś
cią mleka,
17) stan z Dallas,
18) mowa zakochanych,
19) błękitna u arystokraty,
20) ssaki z kolcami,
21) deszczułki na planie filmo
wym,
24) zaczątek rośliny,
25) ochronny kolor munduru
żołnierza,
30) najstarszy zabytek języka
polskiego zachowany w
całości,
31) zawodowy cyklista,
34) oddzielane od plew,
38) rycerska cnota,
39) dawny rabuś, grasant,
40) impreza ze stoiskami wys
tawców,
41) niebieskie w kosmosie,
42) kobieta bez ambicji zawo
dowych, gospodyni u boku
męża.
Pionowo:
1) mebel w restauracji,
2) ... Wolności, posąg w No
wym Jorku,
3) zbiór przepisów prawnych,
4) krążek do ćwiczeń strze
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Redaktor naczebry
Krzysztof Nałęcz
Zastępcy
YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)
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Dyrektor działu maiketingu
Robert Gromowski, teł. 94 347 3512
Prenumerata, teL 94 3401114
Głos Koszafiński-wwwgk24.pl
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,teł. 94 347 35 99,
fax 94 347 35 40, tel. reklama 94 347 3512,
redakqa.gk24@polskapress.pl,
rekkma.gk24@polskapress.pl
A ,
t >M •
Głos Pomorza-www.gp24.pl
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Głos Szczeciński-wwwgs24.pl
ul. Nowy Rynek 3,
70-533 Szczecin,
tel. 9148133 00, fax 91433 48 64,
tel. reklama 9148133 92,
reklama.gs24@polskapress.pl
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Pokot

Obsesja zazdrości

Miłosne antidotum

TVP 112:55
Behawiorysta podąża śladami
kotów. Widzowie poznają kocie
ścieżki, ulubione miejsca,
zobaczą walki o terytorium
i zabawne zwyczaje tych
zagadkowych stworzeń.

HOROSKOP
Wodnik (20.01-18.02)

Łatwo Ci będziedzisiaj przychodziło wcho
dzenie w bliskie relacjez osobami, które
na pozór są nieprzystępne.Horoskop dzienny
udzieli Ci wskazówek,jak do nichdotrzeć

Ryby (19.02-20.03)

39

•41

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk,
teł. 59 848 8100. fax 59 848 8104.
tel. reklama 059 848 8101,
redakqa.gp24@polskapress.pl,
reklama.gp24@polskapress.pl
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36
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26) wielki wstyd, sromota,
27) oprzęd jedwabnika,
28) uciążliwy chwast polny,
29) drzewo zawarte w słowie
nawiązka,
31) na niebie z warkoczem,
32) gładka powierzchnia jeziora,
33) między zwrotnikami,
35) zabezpiecza filar mostu
przed krą,
36) żołnierz ciężkiej jazdy,
37) pięknie przemawia.

-{ed^g5j4@polskapress.pI

• • •
35

Śladami kotów

POLSAT 22:10
Do drzwi domu Terry, młodej
żony i matki, puka nieznajomy
mężczyzna. Twierdzi, że ma
problemy z samochodem
i musi zadzwonić po pomoc.
W rzeczywistości jest przestęp
cą, który zbiegł z więzienia.

UH

•|• c

leckich,
miłośnik szklanego ekranu,
stolica Bośni i Hercegowiny,
cytrynowy w kuchni,
składnik zaprawy murar
skiej,
9) miejsce pracy farmaceuty,
10) naczynia kuchenne (po
tocznie),
22) sznur z pętlą do chwytania
zwierząt,
23) pozioma deska w regale,
5)
6)
7)
8)

Dyrektor drukami
Stanisław Sikora, teł. 94 340 35 98

Prezes oddziału Polska Press
Piotr Grabowski

5

•
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21

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

wwwgp24.pl; wwwgk244)fc wwwgs24.pl

Jurorka polskich edycjiMasterChef orazMasterChef Junior,za
chwyca się macierzyństwem.
W mediach społecznościowych
podzieliła się swoimiemocjami.
„[...] Kiedyściskam swoją córkę...
Zmęczenie znika,pojawia się ten
błogi spokójijest tak ciepłoi do
brze. Ite małerączki, któremnie
obejmują, i ta główka,która zasy
pia mi na ramieniu...MOJE
WSZYSTKO" - napisała Anna
Starmach, wzruszającprzy tym
internautów, (ARM)

Agnieszka Sienkiewicz zmieniła
fryzurę. Jak sama podkreśla, zro
biła „ciach, ciach, c i a c h o d 
mieniając swój wizerunek.
W ostatnim czasie zazwyczaj po
kazywała się w spiętych lub
uczesanych na bok włosach.
Na najnowszym jejzdjęciu wi
dać, że ta piękna aktorka ma te
raz grzywkę.I trzeba przyznać,
że w nowej fryzurze wygląda
bardzo atrakcyjnie.

4

DOKUMENT

Wzruszający wpis
Anny Starmach

Sienkiewicz zmieniła
swój wizerunek

Celebrytka Julia Wieniawa po
nownie zaskoczyła swoichfa
nów. Na Instagramie zamieściła
swoje zdjęcie,na którym widać,
jak wykonuje trudną figurę gim
nastyczną. Internauci niekryją
swojego zachwytu.„Najbardziej
inspirująca osoba 2019. Cokol
wiek robisz, robisz to w najlep
szym stylu" - napisała pod zdję
ciem jedna z fanek 20-letniejJulii
Wieniawy.

Krzyżówka nr 172
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Podejmiesz się dzisiajzadania, któremunie
wiele osóbbyłoby w stanie podołać Horo
skop dzienny zapowiada, żeTobiesięuda.

Ktoś będzie dzisiajpróbował obarczać Gę
swoimi obowiązkami.Horoskop na dziś to
wskazówka, bydaćtemu stanowczy odpór.

Rak (22.06-22.07)

Koziorożec (22.12-19.01)

UdaGsię połączyćprzyjemnezpożytecznydi.
Horoskop dzienny naczwartek zapowiada,
że ta symbioza dostarczyQ sporosatysfakcji...

i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci,

POLSKA
PRESS

GRUPA

www.gp24.pl/tresci,www.gs24.pl/tresci, i w zgodzie

Stargard ul. Wojska Polskiego 42,73-110 Stargard,
:.tgl,9,16784728,fax 9157817 97,
reklama tel. 91578 47 28

z postanowieniami ninięszego regulaminu.
Nakład Kontrolowany ZKDP

Ah.
*

Skorpion (23.10-21.11)

Strzelec (22.11-21.12)

możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko

Polskie Badania Czytełniawa

Waga (23.09-22.10)

Bliźnięta (21.05- 21.06)

le, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza

Szczecinek ul. Plac Wolności 6.78-400 Szczecinek,
tel. 94 3748818, fax 94 374 23 89

Panna(23.08-22.09)

Ludzie będą dzisiaj chętnieprzystawać
na Twoje propozycjei w razie koniecznośti
udzielać pomocy.Horoskop dzienny
na czwartek zapowiada miłą atmosferę.

©®- umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku

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

Staniesz przed szansą realizacji zadania,z któ
rym niemoże sobie poradzićod dłuższego
czasu wiele osób.Horoskop dzienny zapo
wiada, że wszyscy będą trzymać kduki...

Trudno Ci będzie dzisiajzapanować nadco
dziennymi obowiązkami,co może skutkować
odrobiną chaosu. Horoskop dzienny
na czwartek widzi wtymźródło problemów.

Musiszprzygotowaćsię na konieczność
zmiany planów. Horoskop nadziś mówi,że
nie spowodujeto przykrychkonsekwengi.

LlElWlAlTlO

Lew (23.07-22.08)

Przyjmuj dzisiaj żydetakie, jakimjest nie wy
ważaj otwartychdrzwi izachowuj spokój. Ho
roskop na dziśto wskazówka, byunikać ludzi,
którzy źle wpływają na Twoje samopoauae.

Byk (20.04-20.05)

Rozwiązanie nr 1.71

TVP2 22:45
Veronica pochodzi z zamożnej
rodziny, a Micke jest stolarzem.
Gdy zakochują się w sobie
i ogłaszają rodzinom, że chcą
być razem, nie zostaje to przy
jęte z entuzjazmem, zwłaszcza
przez ich dzieci.

Możesz liczyć na spokój,stabilizację iprze
jawy życzliwośd z niemalkażdej strony. Horo
skop na dziśpodpowiada, by wykorzystaćte
okoliczności z pożytkiemdla siebieiinnych.

Baran (21.03-19.04)

• •

ALE KINO+ 20:50
Myśliwi z Sudetów padają ofia
rą tajemniczych morderstw.
W związku z bezsilnością policji
emerytka Janina Duszejko
rozpoczyna śledztwo
na własną rękę.

łlHH IHIUHIIII

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

Czyjaś przestroga pozwoli Cidzisiaj uniknąć
błędu. Horoskopna dziś mówi,że uchroni Gę
to przedbardzo przykrymikonsekwencjami.

Horoskop dzienny na czwartek zapowiada,że
od Twojej postawybędzie zależało powodzeniezadań podejmowanychprzez inneosoby.

Dyrektor artystyczny
Tomasz Bocheński
Dyrektor maiketingu
Sławomir Nowak, slawomir.nowak@polskapress.pl
Dyrektor zarządzający biura reklamy
Maciej Kossowski
maciej.kossowski@polskapress.pl
Dyrektor kolportażu
Karol Wlazło karol.wlazlo@polskapress.pl
Agencja AIP
kontakt@aip24.pl
Rzecznik prasowy
Joanna Pazio teri. 22 20144 joanna. » •. *
pazio@polskapress.pl
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Akcja redakcja

Czekamy na Państwa
listy po adresem

ul Henryka Pobożnego
1§t 76 200 Słupsk
Telefon dyżurny

198488124
Email al,irm(fflgp?4 pl

Dżiśiaj dyżuruje
Aleksander Radomski

a
; ^

JS-&.
wMlm •• "'''fflePra

pomagają
Pani Teresa ze Słupska odda
biurko czarne. Odbiór własnym
transportem.
Teł.: 607501996
Pani Telimena ze Słupska ma
do oddania ubranka i obuwie dla
dziewczynek w wieku 3-7 lat.
Kontakt: 59 84282 68.
Pani Barbara z Ustki ma do odda
nia meblościankę, wersalkę, dwa
fotele i szafkę. Odbiór własnym
transportem. Tel.:509 706 354.

Pani Alicja ze Słupskama do odda
nia odzież i obuwie męskie (duże
rozmiary).
Tel.: 694 832824.
Pani Danuta zeSłupska ma do od
dania cegłę rozbiórkową.
Odbiór własnym transportem.
Kontakt: 59 84134 35.

Potrzebuję

Pan Warzyniec prosi o ciśnienio
mierz. Tel. 793350 649.
Pan Marian prosi o telewizori ra
dio. Tel.794 088130.
Pan Grzegorz prosio wózek inwa
lidzki. Tel.791115 253.
Świetlica wiejska w Wierzchocinie
prosi odywan dla dzieci.
Kontakt: 691019 314.
Pani Józefa ze Słupska prosio dy
wan. Kontakt: 663804 960
Pan Marian ze Słupska prosi o lo
dówkę, pralkę,segment młodzie
żowy i kuchenkę mikrofalową.
Kontakt: 511706 900.
Pani Sylwiaz Kobylnicy prosio ku
chenkę gazową ipralkę.
Kontakt: 664448872.
Pan Władysław przyjmie zamra
żarkę skrzyniową i kosiarkę zło
mową. Tel.:798 657 510.(kis)

LISTY/OPINIE
amyr

listy podidmstm

ul. Henryka Pobożnego
19,76*200 Słupsk

telefon dyżurny
59 848 8121

imali

Mmi dytufuj#

KinpSiwkie

Nowa ustawa śmiecio
wa. Będą rekordowe
opłaty za wywóz śmieci
w2020r.?

@Dominik - Masakra. Najlepiej
przerzucić opłatyna mieszkańców.
A już znającnaszą prezydentkę, to
my słupszczaniesięnie pozbieramy.
@Madej- Zato,żesegreguję śmieci,
firma zarobi, bo sprzeda komu
trzeba, żebyje przetworzyć. Wkła
dam swoją pracę do tego, żeby
firma zarobiła. Powinnobyć raczej
w drugą stronę.Segreguję -symbo

Głos Dziennik Pomorza
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liczna opłata za gospodarstwo do
mowe - jeżeli chodzi o śmieci
niesegregowalne. A jak nie segre
guję, topłacę zapracę ludzi,co póź
niej posegregują.
@Andrzej - Segregacja śmieci nie
zawszejest prostaiczasami są wąt
pliwości, dojakiego rodzaju odpa
dów trzeba zakwalifikować.
W związku z tym uważam, że
na wszelkich produktachpowinien
byćsymbol rodzajuodpadów, dojakich powinien byćzaliczony. Powi
nien być również w miarę prosty
sposób podzielnia danegoprzed
miotu naczęści w zależności,doja
kich odpadów danaczęść ma być
zaliczona.
@Andrzej- Ciekawe, ilewysypiska
zarabiają na recyklinguiczy wogóle
go prowadzą, czy tylko ugniatają
i przysypują ziemią śmieci.
@Gosć- Komuno wróć.Takto nie
stety jest,jak przez 30lat możnowładcy myśleli osobie iswoich ro
dzinach -ile sięnachapać ijak usta
wić dzieci.Gdy wtakichNiemczech
z tego, co można było zobaczyć
w programach m.in. Focus spalar
niesą na porządkudziennymiotrzy
muje sięz nichciepło, prąd,a nawet

paliwa - u nas dołyi wysypiska,bo
przecież są ważniejsze zadania.
@Gość- Mafiaśmieciowa, anie eko
logia! Ustawaśmieciowa nienadaje
się nawet do recyklingu, tylko
do utylizacji.
@Maria- Do opłatśmieciowych po
winni dokładaćsię producenciopa
kowań. Niechbiją ich po kieszeni.
Jak potem podwyższą ceny towa
rów,to mądryklient niekupi w pla
stiku lubfolii, tylko w papierze albo
szkle.. Itym sposobem wymusimy
nawyki producenckie. Ja wcalenie
chcę kupować ciastek opakowa
nych wplastikową foremkę celofan
ifolięz napisami.Wopakowaniu kie
dyś było dwadzieścia ciasteczek,a
teraz jedenaście.
@Gość - Trzeba zacząć od produ
kujących,opakowanie czasem wię
cej kosztujeniż zawartość.
@Gość - O środowisko powinien
dbać każdy,ale ogromnaodpowie
dzialność za produkcję śmiecileży
po stronie producentów. Kiedyś
wszystko kupowałosię na wagę.te
raz, żebykupić cośbez plastiku,mu
simy się nabiegać. Nawet owoce
i warzywakupujemy w folii.
(WS)

Mieszkańcy skarżą się na ciemności na ulicach
miasta, nowe oświetlenie się nie sprawdza

Strona od czytelników
dla czytelników

Na stronach Akcja redakcja pi
szemy o tym, oczym 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.: 59848 81
21.

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

Iktfamiakcja

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 i prośby o pomoc
publikujemy we wtorki
i czwartki, (KIS)

Zobacz, jak powstaje
„Głos Pomorza"

Zapraszamy do odwiedzin
w słupskiej redakcji „Głosu Po
morza". Nasi gościepoznają też
dziennikarzy i pracowników
z działu promocji, składui 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)

Kinga Siwiec
kingaiiwjec@polskapress.pl

Nowe oświetlenieLED wmieś
cie budzikontrowersje. Wiele
osób narzeka,że powymianie
lamp nanowocześniejsze,
na niektórychulkach Słupska
jestjeszcze ciemniej.

Jeden z naszych czytelników
skarży się na nowe oświetlenie
ledowe na ulicySadowej wSłup
sku. Po wymianielamp naulicy
jest dużo ciemniej, niż było
wcześniej, ze starym oświetle
niem. Na potwierdzenieswoich
słów wysyła dwa zdjęcia,które
wykonał ze swojego okna
przed i po montażu nowych
lamp.
- Zmiana lamp w Słupsku
z tradycyjnych na nowoczesne Zdjęcie, które pokazuje moc oświetlenia przed remontem
lampy LED to temat bardzo
na czasie, powtarzany przez łem sięw tej sprawie do Zarządu na przykład na ulicy Tadeusza
wielu przedstawicieli władz Infrastruktury Miejskiej,ale po Kościuszki, przy szkole poliqi.
miasta wewszystkich mediach. wiedziano mi, że oświetlenie Przecież jadąc tamtędy samo
Chciałem przedstawić, jak wy wykonywane jest zgodnie zpro- chodem, naprawdę nietrudno
gląda tona ulicy z mojegookna. jektem, aprojektantnie przewi kogoś potrącić, zwłaszcza że
A wygląda gorzej. Po zamonto dział lampy w tymmiejscu.
o tejporze roku większośćludzi
waniu nowych lamp na ulicy
Inni mieszkańcy miasta nosi ciemne, szare ubrania, co
jest dużo ciemniej. Poza tym skarżą się na ogólne ciemności, czyni ich jeszcze mniej widocz
ulica Sadowa jest ulicą ślepą, panujące na słupskich ulicach. nymi.
przez tokierowcy muszą mane Problem pojawia się głównie
- Przy ulicySadowej siedem
wrować, żeby wykręcić i wyje tam, gdzie oświetlenie zostało dotychczas istniejących lamp
chać. W takich ciemnościach wymienione nanowe.
oświetlenia ulicznego zostało
jest to naprawdę utrudnione - Odkądzamontowano nowe zastąpionych siedmioma no
mówi pan Andrzej. -Kolejnym lampy naulicach jest jakościem wymi latarniami,także nie mo
problemem jest fakt, że z pobli niej. Nie wiem, z czego to wy żemy mówićo usunięciupunk
skiego lasu regularnie wychodzą nika, ale zacznie ogranicza wi tów świetlnych. Na końcowym
dziki. Nie jest toani bezpieczne, doczność pozmroku. To robisię odcinku jedna z lamp, która
ani komfortowe dla mieszkań po prostuniebezpieczne, bokie uprzednio stała naterenie pry
ców, kiedy muszą wyjść rowcy nie widzą pieszych, któ watnym, została relokowana
na ciemną ulicę. Zabrano nam rzy chcą przejść przez ulicę - na teren pasa drogowego- wy
też jedną lampę, która oświet mówi pani Anna.- Problem jest jaśnia Tomasz Orłowski z Za
zauważalny rządu Infrastruktury Miejskiej
lała plac manewrowy. Zgłasza- szczególnie

KRÓTKO

Akcja redakcja

Tam konsumenci
mogą znaleźć pomoc

Po wymianie lamp na nowe na ulicy jest ciemniej, niż było

w Słupsku. - Odnośnie do inten
sywności świecenia nowych
lamp, charakterystyka lamp
LED jest bardziej kierunkowa,
a więcoświetla pasdrogowy. Lo
kalizacje i moce nowych lamp
określane są na podstawie obli
czeń fotometrycznych zgodnie
z normą dla odpowiednich klas
dróg.
Wielu mieszkańców uważa,
że przyźle oświetlonychulicach
bezpieczeństwo spada, a po
mysł zamontowania bardziej
rozbudowanego monitoringu
uważają za chybiony, gdyż
przy brakuświatła itak będą be
zużyteczne pozmroku.
- W Słupsku jest tak ciemno,
że niewiele zobaczą na nagra
niach z kamer, więcej światła
potrzeba,anie kamer- pisze je

den z internautów na forum

gp24.pl.

Przypomnijmy, że dokońca
roku trwa realizacja projektu
wymiany oświetlenia. Na uli
cach Słupskapojawi sięponad 3
tysiące nowych lamp.Komplek
sowa modernizacjaoświetlenia
ulicznego możliwa jest dzięki
funduszom z Unii Europejskiej
pozyskanym przez Słupsk
w 2017r. Nowe ledowe oświet
lenie w zamyśle miało być bar
dziej ekologiczne i tańsze
w użytkowaniu. Lampy będą
wyposażone w elektroniczne
sterowniki, które pozwolą naich
ściemnianie w środku nocy.
Poza tym będą informowały
o uszkodzeniulampy i koniecz
ności wymiany oprawy.

©0

Mieszkańcy Słupska o pomocmo
gą prosić miejskiego rzecznika kon
sumentów. Zbigniew Perzyna
przyjmuje interesantów przy ul.
Jana Pawła I11, pokój225 (IIpiętro),
tel. 59 810 52 93, e-mail: mrk@
um.slupsk.pl.
Mieszkańcy powiatu słupskiego
o pomoc mogą prosić powiato
wego rzecznika konsumentów.Ma
rek Kurowski interesantów przyj
muje w pokoju132, Starostwa Po
wiatowego, tel. 59 8418700, email: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl.
Pomocy w problemachkonsumen
ckich udziela Delegatura Woje
wódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Słupsku,ul.Jana Pa
wła I11, tel. 59 842 5468, e-mail:
ihslupsk@wp.pl.
Konsumenci mogą się zgłaszać
do Oddziału Federacji Konsumen
tów wSłupsku,al. 3Maja 44,tel. 59
842 0224,e-mail: slupsk@federacja-konsumentow.org.pl.
Bezpłatną pomoc prawną konsu
menci mogą uzyskać pod nr. info
linii Federacji Konsumentów 801
440 220 i22 290 8916.(KIS)

Region

Głos Dziennik Pomorza

Czwartek, 7.11.2019

Szczepionek jest.
jak na lekarstwo
Powiat byiomki

Sylwia Lis
sylwia.lis@polskdpress.pi

Powiat chwalił się specjalnym
programem dla osób star
szych, które mpgly skorzystać
z bezpłatnych szczepień prze
ciw grypie. Problem w tym.że
szczepionek rzucono jak na le
karstwa a chętnych jest
znacznie więcej. Pacjenci są
zbulwersowani.

w ZOL, którzy spełniają kryte
ria projektu i 30 szczepionek
zostało podanepacjentom, któ
rzy zgłosili się do IP po wcześ
niejszym zdeklarowaniu chęci
zaszczepienia (oczywiście były
to osoby 65+). Problem z zaku
pem szczepionki VaxigripTetra
2019-2020 (influenza vaccine)
pojawił się już na samym po
czątku realizacji programu
przez szpital.Sanofi PasteurSp.
z 0.0., dostawca szczepionki
na rynek Polski, w piśmie
z 07.10.2019 r. poinformował
0 terminie dostaw szczepionki
w drugiejpołowie października
1 drugiej połowie listopada, co
w konsekwencji wiąże się
z wydłużeniem okresu
wyszczepiania. Jako realizator
programu szczepień profilak
tycznych przeciwko grypiedla
mieszkańców
powiatu
bytowskiego po 65. roku życia
w 2019 roku mamy również
obawy, żeczęść osóbchętnych
dzisiaj do zaszczepienia się
w poszczególnych gminach po
wiatu, jak już będą dostępne
szczepionki, zrezygnuje z zasz
czepienia. Obawy naszepodyk
towane są faktem,że szczepie
nie można wykonać u osoby
zdrowej bez objawów infekcji.
Jeżeli terminy szczepień zo
staną zrealizowane w drugiej
połowie listopada, bo taki jest
przewidywany termin dostawy
trzeciej transzy w liczbie około
400 szczepionek, może okazać
się, żez powodu infekcji nie jest
możliwe zaszczepienie osoby,
która wcześniej deklarowała
chęć zaszczepienia, a szcze
pionki będą już zakupione.

Kilka tygodni temu informowa
liśmy o akcji powiatu, podczas
której osoby powyżej 65. życia
mogły skorzystać z bezpłat
nych szczepionek przeciw gry
pie. Szczepionki trafiły do kil
kunastu punktów medycz
nych, lekarzy rodzinnych w ca
łym powiecie. Szkopuł w tym,
że... było ichbardzo mało.Roz
dzwonił sięredakcyjny numer,
bo seniorzy byli mocno zbul
wersowani.
- Na chwilę obecną Szpital
Powiatu
Bytowskiego
w związku z realizacją pro
gramu szczepień profilaktycz
nych przeciwko grypie dla
mieszkańców
powiatu
bytowskiego po 65. roku życia
w 2019 roku zorganizowanego
przez powiat bytowski zakupił
650 szczepionek z 974, jakie
możemy mieć za pieniądze
z programu - mówi Ewa
Czechowska, rzecznikszpitala.
Do dzisiaj 580 trafiło
do wszystkich lekarzy POZ,
z którymi szpital zawarł
umowę narealizację szczepień
(po około30 szczepionek na ga
binet), a 40 szczepionkami zo
stali zaszczepieni pacjenci ©®

Upamiętnienie
bytowskich Żydów
Sylwia Lis
sylwiaJis@polskapress.pl

Profesor Cezary ObrachtProndzyński apeluje o upa
miętnienie tragicznych wyda
rzeń tzw. Nocy Kryształowej,
kiedy zapłonęły synagogi
w całych Niemczech. Spłonęła
także ta. która znajdowała się
w Bytowie.

Zbliża się kolejna rocznica tra
gicznych wydarzeń tzw. Nocy
Kryształowej, kiedy zapłonęły
synagogi w całychNiemczech.
Spłonęła także ta, która znajdo
wała się wBytowie. Była to za
powiedź nieszczęść, które na
deszły wraz z wybuchem II
wojny światowej. - Nigdy nie
wolno zapomnieć tej drama
tycznej lekcji historii - mówi
profesor Cezary ObrachtProndzyński. - Aby daćświade-

iii
Pomnik poświęconym
bytowskim Żydom znajduje
się przy ul. Młyńskiej

ctwo naszej pamięci, spot
kajmy się w najbliższy piątek
(8.11) o godz. 15.15 pod pomni
kiem poświęconym bytowskim
Żydom. Pokażmy, że pamię
tamy onich i jednocześnie soli
daryzujemy się z tymi,którzy
cierpień w czasie wojny. ©®

Hanna Muerau-Nowicka
ukończyła 49. TCS New York
Sylwia Lis
sytwia.iis@pobkapress.pl
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Hanna Muerau-Nowicka
ukończyła 49. TCS New York
City Marathon! Pani Hania 42
km i195 m pokonała w czasie
4:5156. zajmując34915.miej
sce w klasyfikacfi generalnej.

W Polsce byłoniedzielne popo
łudnie, w Nowym Jorku pora
nek. Ponad 53,5tys, biegaczy ze
125 krajów stanęło na starcie Ma
ratonu Nowojorskiego. Wtej gru
pie Bytów miał swojego repre
zentanta. Mieszkankanaszego
miasta Hanna Muerau-Nowicka
ukończyła 49.TCS NewYork City
Maraton w Stanach Zjednoczo
nych. Pani Hania, która na co
dzień związana jest zeKlubem
Biegacza Goch Bytów podczas
biegu promowała naszemiasto.
Dostać sięna tęimprezę jest
szalenie trudno - trzeba mieć
albo świetne wyniki,albo sporo
szczęścia, albodużo pieniędzy.
Mimo to niemal każdy biegacz
marzy o tym, by choć raz tam
wystartować. Żartując, można
powiedzieć, że najkrótszą dro
gą, aby stanąć na starcie TCS
NYC Marathon, jest należenie
do światowej elity biegaczy.
O 9.10 lokalnego czasu ru
szył wyścigelity kobietpizy nie
całych 10 stopniach Celsjusza
i umiarkowanym wietrze. Elita
mężczyzn wystartowała półgo-

koncert pieśni
patriotycznych

W niedzielę,10 listopada,o godz.
18 w salikoncertowej
Bytowskiego CentrumKultury
odbędzie siękoncert pieśni pa
triotycznych i piosenek okresu
międzywojennego „Powrót
do Ojczyzny".
Wystąpią Anna Spychalska i Ro
muald Spychalski.
(ZIDA)

SP 2Bytów najlepsze
w województwie

w Gniewie zostałyrozegrane fi
nały XLV Wojewódzkich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w Badminto
nie. Prawostartu w finałach woje
wódzkich miały drużynytrzyoso
bowe, którezwyciężyły w półfi
nałach wojewódzkich. Jednym
z półfinałów wojewódzkich, który
odbył się w SP2 w Bytowie,zwy
ciężyła reprezentacja dziewcząt
ze SzkołyPodstawowej nr2
w Bytowie,pokonując Szkołę
Sportową w Człuchowie. To zwy
cięstwo premiowałoudział wfinale wojewódzkim, (ZIDA)

Hanna Muerau-Nowicka ukończyła 49. TCS New York City Marathon

dżiny po elicie kobiet. Wraz
z panami na trasę ruszyła rów
nież pierwsza fala biegu maso
wego. Magię maratonu nowo
jorskiego podkreśliłdobiegający
z głośników klasyk Franka Si
natry „New York, New York".
Pani Hania 42km i195 m poko
nała w czasie 4:51:56 godz., zaj

mując 34915. miejscew klasyfi
kacji generalnej. Wśród pań wy
grała
Kenijka
Joyciline
Jepkosgei, a wśródmężczyzn jej
rodak GeofFrey Kamworor.
Na mecie zameldowało się
w sumie53508 osób,co jest naj
lepszym wynikiem w historii
maratonów na świecie.

Maraton wNowym Jorkunie
da sięporównać dożadnego in
nego. Przede wszystkim przez
atmosferę i gorący doping. Nig
dzie na świecie nie ma takich
tłumów i takiego kibicowania.
Po biegu setki obcych ludzi gra
tulują ukończenia maratonu na ulicach i w metrze. ©®

Hyt<m

Piknik na ścieżce pieszorowerowej ponasypie
kolejowym

Burmistrz Bytowa zaprasza
na piknik na ścieżce pieszo-rowerowęj ponasypie kolejowym
na trasie Bytów-Pomysk Mały
w sobotę, 9 listopada, ogodz.10.
W trakcie piknikusportowo-rodzinnego uczestnicy pokonają
część trasy rowerami,biegnąc,
maszerując z kijami,jadąc na rol
kach, hulajnogachczy też space
rując. Odbędziesię takżeprezen
tacja jazdy nanartorolkach w wy
konaniu grupyPomorskie Towa
rzystwo Rollskiturowe.
Po pokaziebędzie możliwość
spróbowania swoichsił na narto
rolkach.
Każdy z uczestnikówmoże liczyć
na poczęstunek (bigos)i okolicz
nościowy gadżet w postacispe
cjalnego plecaczka z Byciem- ma
skotką miasta. Udział w wydarze
niu bezpłatny.
Na stronie internetowejUrzędu
Miejskiego w Bytowie znajduje się
szczegółowa mapka dojazdu
na miejsce zbiórki.

(ZIDA)

Reżyser Jan Orszulak

W najbliższą niedzielę,10 listopada, o godz.15.30
przedstawiona zostanie sztuka „Miłość w cieniu szubienicy"

Rodzina potrzebuje
pomocy

W najbliższą niedzielę, 10listo
pada, ogodz.15.30 na scenie
Bytowskiego CentrumKultury
przedstawiona zostanie sztuka
„Miłość w cieniuszubienicy"
na podstawie książkiJolanty
Nitkowskiej Węglarz z serii„Mili
tarne sekrety".Historia opisuje
tragiczną miłość podczas II wojny
światowej wSercu KaszubRokitkach. Aktorami w spektaklu
są amatorzy, mieszkający w gmi

nie Czarna Dąbrówka, w wieku1326 lat.Koordynatorką spektaklu
jest Katarzyna Jałoszyńska,nau
czycielka z Rokitek, pracująca
w szkole w Lęborku. Wstęp
wolny, ale podczasspektaklu bę
dzie można wspomóc wielo
dzietną rodzinę, która tragicznie
straciła ojca imęża. Kilka tygodni
temu w gospodarstwierolnym
w Ugoszczy doszłodo tragicz
nego wypadku. Przy wejściu
na salę widowiskową w BCK prze
prowadzona zostanie takżelote
ria fantowa, (ZIDA)
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Marszałek Mieczysław Struk stanie
przed sądem. Jest akt oskarżenia

(tdańsk

(„pochodzących m.in. z dzia
łalności gospodarczej żony,
polegającej na wynajmie po
koi dla letników"), niewyka
zania jej nieruchomość
gruntowej o powierzchn
1852 mkw. oraz pożyczk
na 50 tys. zł, którą zaciąg
nęła.
- Żyjemy w kraju, w którym
mamy dziś upolitycznione
CBA i upolitycznioną prokura
turę. Ale wierzę, że sądy jesz
cze się przed tym upolitycz
nieniem bronią i są niezawisłe
- komentował wczoraj Mie
czysław Struk. - Z drugiej
strony proszę zobaczyć: dziś
CBA, prokuratura - stawiają

Jacek Wierciński

jacek.wiercinski@polskapress.pl
j

O całą listę domniemanych
nieprawidłowości obciążają
cych obecnie rządzące Pra
wo i Sprawiedliwość pyta
prokuraturę marszałek wo
jewództwa pomorskiego
Mieczysław Struk. To jego
odpowiedź na wysłany
do sądu wczoraj akt oskarże
nia powielający zarzuty, jakie
śledczy przedstawili mu
w lipcu.

- Do Sądu Rejonowego
Gdańsk-Południe skierowany
został akt oskarżenia prze
ciwko marszałkowi woje
wództwa pomorskiego Mie
czysławowi Strukowi [zgodził
się na publikacjępełnego naz
wiska - dop. red.]. Zawiera
sześć zarzutów dotyczących
złożenia fałszywych oświad
czeń majątkowych za lata
2013-2016. Oskarżony od po
czątku sprawy nie przyznaje
się do winy i odmawia złoże
nia wyjaśnień - poinformo
wała nas wczoraj prokurator
Grażyna Wawryniuk, rzecz
niczka prasowa Prokuratury
Okręgowej w Gdańsku.
Zagrożone karą do 3 lat
więzienia, zawarte w akcie
oskarżenia zarzuty pokrywają
się z tymi,które popularny po
lityk Platformy Obywatelskiej
usłyszał w lipcu, po trwającej

.mm

•Żyjemy w kraju,
w którym mamy dzii
upolitycznione CBA
iupolitycznioną
prokuraturę

CBA tłumaczyło, żeM. Struk nieujawnił m.in. zasobów pieniężnych,nieruchomości gruntoweji zasiadania w radzienadzorczej fundacji
9 miesięcy kontroli dokumen

tów przeprowadzonej przez
Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończonej w lutym...
2018 roku.
- Marszałek nie ujawnił
między innymi posiadanych
zasobów pieniężnych, nieru
chomości gruntowej czy też
zasiadania w radzie nadzor
czej fundacji prowadzącej

działalność gospodarczą - tłu
maczyli latem funkcjonariu
sze CBA.
Bardziej
szczegółowo
do.sprawy odniósł się wów
czas sam Mieczysław Struk,
który do mediów przesłał
oświadczenie. Tłumaczył
w nim, że zarzuty wynikają
z „nieprawidłowej interpre
tacji faktów", a kontrola CBA

przede wszystkim potwier
dziła, że jego stan posiadania
jest zgodny z dochodami.
Według marszałka, zarzuty
wynikały z „nieprawidłowej
faktów",
interpretacji
w oświadczeniach majątko
wych miał nie wpisać bo
wiem zasiadania w radzie
Fundacji Centrum Solidar
ności (co robił społecznie,

UOKiK wszczął postępowanie
przeciwko Biedronce
Pomorze
Podawanie niższej ceny
na półce, anastępnie nalicza
nie wyższej kwoty w kasie za
rzuca właścicielowi sieci sklepów Biedronka Urząd Ochro
ny Konkurencji iKonsumen
tów i wszczyna w tej sprawie
postępowanie wyjaśniające.

- Mieliśmy bardzodużo sygna
łów z całego kraju na tematnie
prawidłowości przy podawa
niu cen w sklepach sieci Bie
dronka. Nie może być tak, że
klient widzi atrakcyjną cenę
przy produkcie,a poobejrzeniu
paragonu okazuje się, żezapła
cił więcej. To możebyć nieucz
ciwa praktyka rynkowa- mówi
Marek Niechciał, prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsu
mentów.

bez pobierania wynagrodze
nia). Z kolei pozostałe „pot
knięcia" nie dotyczą - w in
terpretacji Struka - niego,
a jego żony, której działalność
była opodatkowana i wielo
krotnie kontrolowana. Cho
dzić ma o niewykazanie
w dokumentach jej docho
dów, brak wpisu o 38 351,17 zł
na jej koncie bankowym

*j&.

marszałek Mieczysław Struk

zarzuty w mojej sprawie,
a tymczasem - co dzieje się
w sprawie Mariana Banasia?
Co w sprawie zakupu działki
przez
żonę
premiera
Morawieckiego? Co wsprawie
szefa KNF, który chciał 40 min
zł łapówki? Co w tych spra
wach robi ta sama prokuratura
i szefujący jej minister Ziobro?
- dopytywał. ©®
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Tylko w ciągu dziewięciu
Jeśli zarzuty się potwierdzą,
To jeszcze niekoniec zarzu
ostatnich miesięcy do Inspek- tów wobec spółki Jeronimo spółce JeronimoMartins Polska
ęji Handlowej wpłynęło ponad Martins Polska.Poza różnicami grozić będzie kara finansowa
mm
230 skargod niezadowolonych w kwotach, problem stanowi w wysokości nawet 10 proc.
niskie
<-eny
klientów. Wszystkie dotyczyły też fakt, że przy wielu produk obrotów. W zeszłym roku prze
ts s
nieprawidłowego podawania tach brakuje w ogóle informa kroczyły onena polskim rynku
cen w sklepach sieciBiedronka. cji ocenie. Zwracalina touwagę 50 mld zł, mówimy zatem Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółceJeronimo Martins Polska
grozić będzie kara finansowa w wysokości ok.5 mld zł
Chodziło m.in. o ketchup, najpierw klienci w swoichskar o kwocie5 mld zł.
który miał w promocji koszto gach, anastępnie - inspektorzy
Klienci, którzy zauważyli
wać 2,79 zł, ale kasy nabijały handlowi w czasie kontroli. nieprawidłowości w zakresie transakcji rocznie - może się sługuje prawo jego nabycia
3,49 zł,ręczniki kuchenne,któ Od stycznia do wrześniabr. wy uwidaczniania cen w sklepach zdarzyć, że wskutek ludzkiego po cenie niższej, bądź też
rych cena na półce wynosiła kryli aż123 takie przypadki.
sieci Biedronka, proszeni są błędu brakuje ceny lub nie zo zwrotu nadpłaconej kwoty" - Cena jest jednym z głów o kontakt z Urzędem Ochrony stanie ona na czas zmieniona - podsumowuje biuro prasowe
4,49 zł,a na rachunku -5,99 zł,
czy pomidory, za które klienci nych kryteriów,którymi konsu Konkurencji i Konsumentów. informują pracownicy biura sieci Biedronka.
UOKiK sprawdza także, czy
płacili 3,99zł za lkgzamiast 1,85 menci kierują siępodczas zaku Sygnały wraz z dokumentacją prasowego sieciBiedronka.
zł, jak obiecano przystoisku.
pów - mówi Tomasz Chróstny, zdjęciową należy wysyłać na:
Przedstawiciele Jeronimo Jeronimo Martins Polska nie
Nieprawidłowości w tym wiceprezes Urzędu Ochrony bydgoszcz@uokik.gov.pl.
Martins Polska zapewniają da stosuje nieuczciwych praktyk
zakresie wykazały także kon Konkurencji i Konsumentów.
- Jesteśmy w trakcie kom lej, że „wszystkie procedury handlowych wobec dostaw
trole inspektorów.Od stycznia - Cena powinna być umiesz pleksowej analizy pisma sieci Biedronka są zgodne ców owoców i warzyw. Z kolei
do września br. wykryli oni, że czona w widocznym miejscu z UOKiK. Biorąc pod uwagę z obowiązującymi przepisami w grudniu ub.r. UOKiK wydał
w 25 przypadkach kwota wi tak, aby konsumenci z łatwoś skalę działanianaszej sieci- po prawa". -Dlatego w przypadku decyzję, wktórej zakwestiono
doczna na półce rzeczywiście cią mogli sięz nią zapoznaći nie nad 2900 sklepów, 67 tys. pra- różnicy ceny towaru między wał procedury przyjmowania
była niższa od tej zakodowanej ,zosjEQiAtym s§in]rorVypi:owIa- .cownikpw A .obsługujących 4 salą sprzedaży a systemem ka i rozpatrywania reklamacji.
wkasie.
'
dzenl w błąd - dodaje.
min klientów dziennie i1,3 mld sowym, klientowi zawsze przy Ewa Andruszkiewicz
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Hełena Wysocka

helena.wy50cka@p0iskapress.pl

Społeczeństwo
Martwego Eugeniusza znala
zła matka. Rano, w sypialni,
w kałuży krwi. Organy ściga
nia uznały, że zmarł z przy
czyn naturalnych.

Rozpaczliwy krzyk matki
słychać było w niebie

A

le ani ludzie wewsi,
ani krewni mężczy
zny nie chcą w to
wierzyć. - Niemogę
pogodzić się ztakim
werdyktem prokuratury mówi siostra Eugeniusza.
- Czuję, że coś jest nie tak, że
ktoś za tym stoi. Nie szukam
zemsty, ale muszę znać
prawdę.
Ministra sprawiedliwości
Zbigniewa Ziobrębłaga o zgodę
na ekshumację oraz sekcję
zwłok.
- Jeśli problem w kosztach,
to wezmę pożyczkę i je pokryję
- deklarowała w wysłanym
do ministra Ziobry piśmie. -Je
stem to winna bratu.
Natomiast żona zmarłego
mówi, że to szukanie dziury
w całymi że nie warto rozgrzebywać gojącychsię ran.Ziobro
zaś skargę pogrążonej w żało
bie siostry przesłał do Prokura
tury Rejonowej w Suwałkach
i tamtejsi śledczy uznali, że
sprawa jest już zamknięta.
- Nie dla wszystkich! - Staruszka ośmierci syna rozmawiaćnie chce.-Rozpacz straszna-mówi tylko.-Ból wciąż serce rozrywa
upiera siękobieta. - Prośbę oin
siada, któryściągnął służby ra postępowania był fakt, że na
terwencję skierowałam teraz bić i robił - wspominają sąsie Leżał w kałuży krwi
ciele denata nie stwierdzono
do prezydenta Andrzeja Dudy dzi ze wsi. - A później bywało 8 sierpnia 2017 r. w gospodar tunkowe.
- Dlaczego nie wezwałam uszkodzeń „charakterystycz
i premieraMateusza Morawiec- różnie.
stwie Krzyżewskich dzień jak
kiego. Każda śmierć,zwłaszcza
Wdowa Anna Krzyżewska wiele innych, nicnie zapowia karetki? Byłam w szoku!- tłu nych dla walki lub obrony".
gwałtowna, wymaga elemen dziś również przyznaje, że ży dało tragedii. Eugeniusz zrobił maczy wdowa. - Nie wiedzia Dlatego też policjanci z Ko
tarnego wyjaśnienia.Czy ocze cia usłanego różami nie miała. obrządek i wieczorem, zanim łam, co robić.
mendy Miejskiej Policji w Su
Na podwórzuKrzyżewskich wałkach uznali, że śledztwona
kuję zbyt wiele?
Mąż podobno dość często za położył sięspać, zaszedłdo po
Ani prezydent, ani premier glądał do kielicha, a wtedy koju matlri, aby ją przeprosić zaroiło sięod służb.Przyjechali leży umorzyć jeszcze przed
wszystko spadało na jej barki. za
jeszcze nie odpowiedzieli.
swoje
wcześniejsze ratownicy, strażacy, poliganci, jego rozpoczęciem.Z takimroz
- Zrezygnowałam z pracy „wpadki". Obiecał, że weźmie prokurator, przyleciał śmigło strzygnięciem nie zgodziła się
w szkole,aby w gospodarstwie się w garść,że lepiej zajmie się wiec, ale na ratowanie Euge i wciąż się nie zgadza rodzina
Może ipił, alepracował
zmarłego rolnika.
Krzyżewscy to jedni z lepszych pomóc. Nieraz sama musiałam staruszką i że już nigdy więcej niusza było już za późno.
Sprawą zajęły się suwalskie
- Jak można przyjmować, że
gospodarzy w gminie Wiżajny. zadbać o bydło, harowałam nie będziepił. Zresztą tego wie
Mają około 50 hektarówpagór od ranado nocy- wspomina.- czoru teżbył trzeźwy.Opowia organy ścigania,lecz już dwa dni brat uderzył się tyłem głowy,
kowatej ziemi, murowane bu Dziś już nikt o tym nie pa dał matce, że musi szykować później postępowanie umorzyły. skoro leżał na brzuchu?! - nie
się do żniw, że pora o drewno Podparły się opinią lekarza,który potrafi zrozumieć pani Kry
dynki i przez lata hodowali po mięta.
Zdaniem Krystyny Krzyże- zadbać na zimę. Snuł plany uznał, że przyczyną śmierci był styna. -Przecież to przeczy lo
kilkadziesiąt sztuk bydła.
- Bardzo pracowita rodzina wskięj, siostry nieżyjącego już na kolejny dzień i najbliższe zawał sercamięśniowego. Nato gice. Poza tym plamy krwi były
- chwali ich znajomy Wacław Eugeniusza, ciągotki brata miesiące.
miast bliskocentymetrowa rana włóżku, napoduszceinaboku
- Będzie dobrze, zobaczysz w okolicy potyliczno-ciemienio- łóżka wykonanego z miękkiej
Olszewski z Kłajpedy. - Dbali do alkoholu nie wzięły się zni
0 zwierzętai obejście,mogli być kąd. Rolnika przerosły prob - miał pocieszać matkę.
wej„powstała odzadziałania na płyty. Natomiast podłoga wy
Kolejnego dnia rano sta rzędzia twardego, tępego i naj- łożona jest panelami.Gdzie się
wzorem dla innych. A do tego lemy ze spłatą ogromnej po
życzki, którą w dobrej wierze ruszkę zaintrygowała cisza w
zranił?
bardzo życzliwi.
Ponadto policja, kończąc
Eugeniusz był najmłod poręczył szwagrowi, a ten na domu.
- Zaniepokoiła się, że pora
sprawę, oparła się jedynie
szym z czwórki rodzeństwa gle przestał spłacać raty.
- Brat mówił mi, że dług obrządku, a brat jeszcze nie Chce wyjaśnić przyczynę na wyjaśnieniach świadków
1 kilkanaście lat temu to on
tragedii -matki i sąsiada, zktó
przejął schedę po rodzicach. przekraczał półmiliona złotych wstaje - wspomina pani Kry śmierci brata, którego
rymi rozmawiała tuż po ujaw
Szesnaście czy siedemnaścielat - dodaje Krystyna. - A gdy ko styna. - Mama więc poszła znaleziono w kałuży
nieniu zwłok. Oboje byli wów
temu ożeniłsię z Anną,nauczy mornik zaczął pukać do jego na górę,do jego sypialni, zoba krwi.Minister Ziobro
czas w ogromnym szoku.
cielką z pobliskiej wsi. Podobno drzwi, bratsię załamał. Sięgnął czyć, cosię dzieje.
Otworzyła drzwi i osłu pomocy odmówił, więc
później nierazprzestrzegał ko do butelki, nie miał wsparcia,
- Mamie zaaplikowano lek
legów, aby nie wiązali się z ko nie było komu skierować go piała. Eugeniusz leżał na brzu teraz liczy na prezydenta uspokajający, nie wiedziała,co
mówi - dodaje siostra nieżyją
bietami lepiej wykształconymi na terapię. Alewalczył ze swo chu przy łóżku,w kałuży krwi.
cego Eugeniusza. - Była zdruz
od nich, bo trudno się z nimi imi słabościami jak tylkopotra Na głowie miał ranę,nie ruszał
się.
prawdopodobniej w wyniku gotana śmiercią Gienka.
porozumieć. Co dokładniemiał fił.
Kobieta zaczęła krzyczeć, upadku z wysokości własnego
Sąsiedzi przyznają, że choć
Kobieta wynajęła adwokata
na myśli, nikt nie dopytywał.
Ale we wsi mówią, że u „mło Eugeniusz czasami wpadał wołać o pomoc. Później mó wzrostu i uderzenia się i zaskarżyła pochopną - jak
dych" Krzyżewskich sielanki w alkoholowe ciągi,to i praco wiła, że słychać ją było chyba o twarde, nierówne podłoże..."- twierdzi - decyzję śledczych.
wał. A do tego najmował pra w niebie. Wpadła do sypialni czytamy w uzasadnieniu posta Kolejne postępowanie było
raczej niebyło.
prowadzone pod nadzorem
- Dopóki dziadek żył, cowników, którzy dbalio doby synowej, prosiła, by wezwała nowienia.
Dodatkowym argumentem, prokuratury przez trzy mie
wszystko trzymał w gar tek. Żona nie musiała brudzić karetkę,ale taodmówiła. Wów
czas 85-latka zaalarmowała są który uzasadniał zakończenie siące i też zakończyło sięumości, każdy wiedział, co ma ro rąk -dodają.
•j
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rżeniem. Policjanci doszli bo
wiem do takich samych wnio
sków jak wcześniej, a śledczy
się znimi zgodzili.
- Trudno siędziwić, bobyło
już po pogrzebie - nie kryjeżalu
Krystyna Krzyżewska. - A od
ważnych dotego, aby zarządzić
ekshumację izlecić sekcję- za
brakło.
Nie pomogła skarga na pro
kuratorską decyzję, wniesiona
do Sądu Rejonowego w Suwał
kach. Nicnie dały podniesione
w niej informacje, że drzwi do
sypialni Eugeniuszabyły znisz
czone, nosiłyślady uderzeń, że
śledczy nie przesłuchali wszys
tkich świadków, że Euge
niusz był ofiarą przemocy
i w końcu, żena cielemiał ślady
pobicia. Nie pomogły zarzuty
stawiane wdowie, że nie
chciała wezwać pomocy, a to
też przecież jest sprzeczne
z prawem.
- Motywy te w ogóle nie
były przedmiotem rozważań
prowadzących postępowanie tłumaczy siostra nieżyjącego.
Ale Temida utrzymała decy
zję śledczych w mocy.Stwier
dziła bowiem, że doświadcze
nie zawodowe lekarza jest wy
starczające, aby przyjąć jego
opinię dotyczącą przyczyn
śmierci, bezkonieczności prze
prowadzania sekcji zwłok.Na
tomiast niezadowoleniestrony
nie może stanowić podstawy
do sporządzania opinii uzupeł
niającej, a tymsamym dokony
wania ekshumacji.
- Nie oskarżam nikogo,ale
również nie wierzę w nagłą
śmierć Eugeniusza -mówi zna
jomy rodziny Wacław Olszew
ski z Kłajpedy.- Tyle krwiwpokoju, rana na głowie... Za
dużo jest wątpliwości, za wiele
niedomówień.
Tak też uważają niektórzy
sąsiedzi i siostra zmarłego.
- Prawdziwe okoliczności
śmierci nie zostały ustalone przekonuje.
Nadzieja umiera ostatnia

We wsi pytani o tragedię w
domu Krzyżewskich tylko krę
cą głowami.
- Wszystko wmarność idzie,
żal patrzeć, co tam się dzieje mówi starszymężczyzna. - Po
dobno babci miejsca w domu
już brakuje.
Inni mają za złe wdowie, że
w czasie pogrzebu nie roniła
łez, a później nie nosiła żałoby
po zmarłym mężu.Ale kobieta
nie masobie nicdo zarzucenia.
- Byłam w szoku, nie pamię
tam wszystkiego, co się działo
- przekonuje. - Ateraz?Teraz to
moje życie zmieniło się w pie
kło, spokojunie mam. Odebrać
chcą mi wszystko.
W suwalskim sądzie toczy
się sprawa spadkowa. A Kry
styna Krzyżewska zapowiada,
że nie spocznie, dopókinie wy
jaśni przyczyny śmierci brata.
- Nie dam rady z tym żyć tłumaczy kobieta. -Po prostu
nie potrafięsię z tym pogodzić.
Moja mama też nie potrafi.

©®
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być skala,ile chętnych dota
kich operacji, jeśli szef kliniki
rezygnuje z potencjalnych
klientek?! Ostatnio lekarze co
raz częściej mówią, że kobiety
przychodzą do ich klinik nie
po to, żeby poprawić jakiejś
konkretną część ciała, tylko
przynoszą zdjęcie innej osoby.
Chcą być kimś innym. Krzyw
dzimy się wten sposób, bo
pozbawiamy się podmioto
wości, uznajemy, żenajważ
niejszy jest wygląd. A często
okazuje się, że szereg operacji
robi z nas kogoś,kim nie jeste
śmy.

Paulina Padzik
paulina.padzik@gk.pl

Społeczeństwo
Rozmowa z Martą Szarejką. au
torką książki ,£eksuołożki.Se
krety gabinetów" (wyd.Znak),
która składa się zrozmów z14
seksuołożkami.
Co zaskoczyło ciępodczas
tych rozmów?

Rozmowa o seksualności
kobiet z niepełnosprawnością
intelektualną. Ita o nastolat
kach. Inne odkrycie to seksual
ność lesbijek - okazuje się,że
kobiety, które są z kobietami
przeżywają orgazm częściej
niż pary heteroseksualne
i geje.

A jak pornografia,operacje
plastyczne izaburzony
obraz własnego dała wpły
wają na seksualność?

Na początku zakładałaś,że
ta książka będzielekką lek
turą na lato. Co zmieniło
twoje podejście?

Wystarczyło kilka rozmów,
żeby zrozumieć, że Polki nie
decydują się na wizytę u sek
suologa, jeśli nie mają poważ
nego problemu.
Zwywiadów wynika, że wie
le Polek traktuje seksjak
przykry obowiązek małżeń
ski, zktórego nie czerpią
przyjemności.

Były takie badania na temat
współżycia w Polsce.Padło
w nich pytanie: czym jest dla
ciebie udany stosunek seksual
ny? Mężczyźni najczęściej od
powiadali, że to ten,który jest
zakończony orgazmem, a ko
biety, że seks jest dla nichdo
bry, jeśli nie czują bólu.

Dużo miejsca wtwojejksiąż
ce ząrm^ą rozmowy owpływie religii ikultury na seks.

Klientki seksuologów jawi
ły mi się jako zamożne, świa
dome, niezależne, wykształco
ne kobiety.Nie wpadłam
na pomysł, żeby myśleć o nich
też jak o kobietach religijnych.
Tymczasem do gabinetów
seksuolożek przychodzą ko
biety, które przeżywają dyso
nans związany z Kościołem mają poczucie winy, bosię masturbują albo zaszły w ciążę
przed ślubem. A jeśli spowia
dają się z masturbacji,ksiądz
radzi im, żeby wyobrażały so
bie cierpiących ludzi - wtedy
fanaberie wypadną im z głowy.
Seks wiełu osobom wierzą
cym długokojarzył się
z grzechemi nieczystością.

Mam wrażenie, że przez
ostatnie trzy dekady zmieniło
się bardzo dużo, a jednocześ
nie nie zmieniłosię nic.Robi
my krok do przodu, a potem
trzy do tyłu. Kobiety w Polsce
są przebojowe, wykształcone,
mądre. A z drugiej strony, jeśli
chodzi o podstawowesprawy,
na przykład znajomość włas
nego ciała,czerpanie z niego
przyjemności, ciągle jesteśmy

Wielu mężczyzn wciąż myśli, że naturalnymzachowaniem kobiety w łóżku jest bronienie się przedseksem

Wizyta u seksuologa
w Polsce wciąż jest
tematem tabu
w tyle. Agata Loewe mówi, że
Polki mają niską tolerancję
na przyjemność. Nie wiedzą,
co sprawia im radość ani jak
wyglądają ich genitalia.
Zjednej stronyjesteśmy sil
ne.a z drugiejczujemy pre
sję. by spełniaćoczekiwania
idealnej żony imatki?

Kobieta, która lubi seks, jest
postrzegana jako puszczalska.
Moje koleżanki nieraz opowia
dały mi o relacji, która zaczyna
się od flirtu. Ona piękna, wy
kształcona, on przystojny, bły
skotliwy, bogaty.Ona mówi:
chodźmy się całować,a on
ucieka, nie wie, co z tym zro
bić. Nie mieści mu się w gło
wie, że ona przejmuje inicjaty
wę. Natychmiast myśli, że jeśli
kobieta coś takiegorobi, to jest
zdesperowana albo puszczal
ska.

Mam wrażenie, że
przez ostatnie trzy
dekady zmieniło się
bardzo dużo,
a jednocześnie nie
zmieniło się nic

Wżyciu seksualnymmężczyznikobiet jestdużo dys
proporcji?

Ta dysproporcja ujawnia się
np. w przypadku liczby partne
rów seksualnych -kobiety ją
zaniżają, bo wydajeim się, że
jeśli miały wielu partnerów, to
będą postrzegane jako rozwią
złe. Z kolei mężczyźni zawyża
ją „wyniki", bodzięki temu są
uważani za doświadczonych.
Takie dysproporcjesą też
wprzypadku zdrady?

Jeśli kobieta zdradza -to jej
rodzina odwraca się od niej
i obwiniają. A gdy zdradzi
mężczyzna, macha sięręką
i tłumaczy, że„tak to już z nimi
jest". Albo -co gorsze -o jego
zdradę obwiniamy kobietę.
Tak jakby to ona musiała brać
odpowiedzialność za wszyst
ko, co robi partner. Zdarza się,
że do seksuolożki przychodzi
kobieta, która ma większepo
trzeby seksualne, niż jej part
ner, ale on nie chce z tym nic
zrobić, nie widziproblemu.
I gdy kobieta decyduje się
na wyjście z takiego związku,
spotyka się z ostracyzmem, bo
przecież on był idealny - zaj
mował się dziećmi, dobrze za
rabiał, był zabawny,inteligen

tny. Ludzienie rozumieją,dla
czego kobieta odpuszcza taki
związek. Nikt niepomyśli, że
nawet niechodzi o ten brak
seksu, tylko o to, że partner
kompletnie nie respektuje po
trzeb kobiety, omija temat.
Niektóre kobiety traktują
seks jakosposóbreproduk
cji igdy pojawi siędziecka
rezygnują ze współżycia
Dlaczego tak się dzieje?

Naturalne, że przez jakiś
czas po porodzie zaintereso
wanie seksem spada.Ale nie
które kobiety faktyczniere
zygnują z niego na dłużej.Po
wody są różne: może ta sfera
już wcześniej nie była dla niej
istotna? A może w związku
jest problem? Czasem to po
dejście łączy się z religijnym
myśleniem, że kobieta jest
stworzona do tego, by rodzić
dzieci, więc kiedy zostaje mat
ką, powinna staćsię
aseksualna. Okrutne dla obu
stron: dla niej i dla niego.
Idla córek tych kobiet bo
przekazują im szkodliwe
stereotypy.

Współczesne nastolatki ma
ją trudniej niż kobiety, które
mają dziś 30,40lat. Bomatki

tych drugich możenie były
idealne, alerzadko fetyszyzowały ciało. Kobiety, które dziś
mają nastoletnie córki często
robią jedno, a mówią drugie.
Zjednej strony wiedzą, że nie
można ulegać presji kultury,
bezustannie dopasowywaćsię
do jednego wzorca,a z drugiej
- ciągle są na diecie, robią sobie
operacje plastyczne, biegają
na crossfit. Ich córki to widzą
i żyją w dysonansie poznaw
czym. Według badań WHO
polskie nastolatki oceniają
swój wygląd najgorzej
z wszystkich europejskich kra
jów. A to się bardzo przekłada
na seksualność, bo dzisiaj
dziewczyny mają kompleksy
nie tylko z powodu pryszczy,
odstających uszu czy nadwagi.
Powodem do wstydusą geni
talia, którenie wyglądają tak
jak te, które widzą na filmach
pornograficznych.
Jak duży wpływ ma porno
grafia na wypaczenie obrazu
samego siebie?

W jednej z klinik plastycz
nych w Polsce zatrudniono
seksuolożkę po to,żeby odwo
dziła dziewczyny
od labioplastyki, czyli operacji
warg sromowych.Jaka musi

Fundamentalnie. Świetnie
mówi o tym Marta
Niedźwiecka - kobiety w łóżku
robią wszystko, żeby jak naj
mniej pokazywaćswoje ciało.
Nie zdejmują bielizny, podczas
konkretnych pozycji zastana
wiają się, jak wygląda ich
brzuch albo pośladki.To nie
jest seks, z którego można
czerpać radość, tylko spektakl.
Na żytieseksualne kobiet
wpływ na też wychowanie
córek.Często inneniż wy
chowanie chłopców.

Jeśli mówimy dziewczyn
kom, że mają być zawsze ład
ne, dobrze ubrane i grzeczne,
to one te zachowania przemy
cają później do sypialni.To im
zabiera spontaniczność i ra
dość. Kiedy je zawstydzamy
na wielu poziomach, odbiera
my im pewnośćsiebie,
a w konsekwencji poczucie
podmiotowości. Itego, że mo
gą przejmować inicjatywę.
Wielu mężczyzn wciąż myśli,
że naturalnym zachowaniem
kobiety w łóżku jest bronienie
się pized seksem. Jeśli tegonie
robi, to znaczy, że jest łatwa,
coś z nią jest nie tak. To prosta
droga do gwałtu, bo taki męż
czyzna nie zrozumieauten
tycznego sprzeciwu kobiety.
Uzna go za zachętę.
Chodzenie do seksuologa
to w naszym kraju powód
do wstydu?

Wizyta u seksuologa to
wciąż tabu, no bo kto do niego
chodzi? Zboczeniec!Prawda
jest inna: do gabinetów pukają
m.in. ofiary gwałtów i kobiety
uwikłane w przemoc.Są ko
biety po porodzie,nastolatki
i seniorki,które chcą znowu
być aktywneseksualnie.
Jednaztwokh rozmówczyń
mówi żeczasem ma ochotę
potrząsnąć zakompleksio
nymi pacjentkami,bywkońcu uwierzyły w taże są
atrakcyjne. Taksiążka też
miała być takim wstrząsem?

Bardzo bym tego chciała.
Ale najbardziej zależałomi, że
by wiedzę podać z perspekty
wy kobiecej,która w tej sferze
jeszcze nie jest opowiedziana.

©®
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Audi A4. Oto odświeżony
przedstawiciel segmentu D

Nowe BMWSerii1

Trzecia generacja BMW serii 1
po raz pierwszy opiera się
na nowoczesnej konstrukcji
z napędem na przednie koła.
Kabina auta jest większa niż
u poprzednika.Do napędu
przeznaczono trzyi czterocylindrowe silniki
z najnowszej generacji
jednostek BMW
EfficientDynamics. To dwa
silniki benzynowe (140 KM
i 306 KM) oraz trzy
wysokoprężne (116 KM.150 KM
i190 KM). Ceny BMW Serii1
rozpoczynają się od kwoty
105 900 zł za model 118i
omocy140KM.

Bentley BentaygaHybrid
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Na początku sprzedaży Audi A4 będzie oferowane z sześcioma silnikami do wyboru o mocy od 150 do 347 KM. W przyszłości ofertę uzupełnią dwa Diesle

motofakty.pl
Wszystko osamochodach
Kamil Rogala

Odświeżone Audi A4 obecnej
generacji już pojawiło się
na rynku polskim, jest także
oficjalny cennik modelu, a my
mieliśmy okazję pojeździć
nim po malowniczych okoli
cach Kościerzyny. Tczewa
i Gdańska.Co się zmieniło i jak
te modyfikacje wpłynęły
na najpopularniejszy model
w ofercie producenta
zlngolstadt?

Osoba, która nie ma do czy
nienia z Audi A4 na co dzień
lub nie interesuje się tym mo
delem, może przeoczyć wiele
modyfikacji.
Oczywiście najbardziej
w oczy rzucają się zupełnie
nowe światła (w wersji LEDsą
dostępne już od najtańszej
wersji), a konkretniej kształt
świetlnej grafiki. Teraz pas

jest pocięty i zamiast zadzior
nych zębów mamy subtelne
LED-owe rzęsy. Podobnie jest
z tyłu. Nadrabiają to jednak
przeprojektowane zderzaki,
które w standardzie upodob
niły się do poprzedniej od
miany S line, w S line i „S-ce"
z kolei zastosowano wzory,
które do tej pory zarezerwo
wane były dla topowej od
miany RS. W rezultacie od
świeżone Audi A4 wygląda te
raz znacznie bardziej spor
towo i to już w bazowej od
mianie. Reflektory diodowe
Matrix, które znajdziemy
w najwyższej wersji wyposa
żenia, posiadają w pełni auto
matyczne światła drogowe.
Ponadto producent postawił
na trzy linie wyposażenia
i aranżacji nadwozia i wnę
trza: basie, advanced i S line
(nadwozie) oraz: basie, design
selection oraz S line. Co
ważne, linie wyposażenia
możemy łączyć tak,aby dopa
sować auto do indywidual
nych potrzeb. Możemy zatem
zdecydować się na wersję S

line na zewnątrz, ale design
selection w środku itp.
Audi zastosowało zupeł
nie przeprojektowany i wzbo
gacony o wiele funkcji system
MMI. To, co widać wyraźnie,
to duży ekran dotykowy
o przekątnej 10,i cala, który
będzie oferowany w każdej
wersji wyposażenia. To,czego
nie widać w ogóle to... po
krętło do sterowania syste
mem. Audi zrezygnowało
z tego rozwiązania na rzecz
tylko i wyłącznie dotykowego
sterowania wszystkimi funkModei A4 35 TFSI
ISO KM z manualną

140 500 zł
z

cjami skrytymi w systemie
MMI.
Na początku sprzedaży
Audi A4 będzie oferowane
z sześcioma silnikami do wy
boru o wachlarzu mocy
od 150 do 347 KM. Za jakiś
czas do oferty włączą się dwie
jednostki
wysokoprężne
0 mocy 136 oraz 163 KM.
Podczas dość krótkiego od
cinka testowego miałem oka
zję przejechać się modelem
Audi A4 allroad ąuattro z sil
nikiem 2.0 TDI o mocy
190 KM i 400 Nm momentu
obrotowego. Zdaniem Audi
będzie to najchętniej wybie
rany układ napędowy dla tej
odmiany nadwoziowej. Nic
dziwnego, bowiem dynamika
1 charakter silnika idealnie pa
suje do podniesionego o 35
mm prześwitu i zwiększonych
właściwości terenowych. Wy
soki moment obrotowy przy
daje się podczas dynamicz
nego przyspieszania, zaś za
wieszenie idealnie wybiera
wszelkie nierówności nie wy
dając przy tym żadnych zbęd

Bentley Bentayga Hybrid to hy
bryda typu pług -in,czyli z możli
wością ładowania baterii
z gniazdka elelctrycznego.Zespół
napędowy składa sięz 3-litrowego
turbodoładowanego silnika benzy
nowego V6z silnikiem elektrycz
nym.Łączna moc to443 KM i
700 Nm momentu obrotowego.
W trybie elektrycznym zasięg po
jazdu wynosi 39 km. Pełne nałado
wanie baterii za pomocą specjal
nego zestawu trwa tylko25 h, na
tomiast zezwykłego gniazdka
230V-7,5 h.

Toyota C-HR po iftingu
nych dźwięków. Kultura pracy
całego układu napędowego
była zaskakująco wysoka.
Odświeżone Audi A4 to
bez wątpienia krok w stronę
nowoczesnych rozwiązań
i usług. Nie bez znaczenia jest
także dość poważna zmiana
w wyglądzie. Podstawowy Toyota C-HR będzie teraz
model A4 35 TFSI 150 KM dostępna z dwoma napędami
z manualną skrzynią biegów hybrydowymi do wyboru.
kosztuje 132 900 zł w odmia Nowy Hybrid Dynamie Force
nie sedan oraz 140500 zł z na z silnikiem 2,01o łącznej mocy
dwoziem kombi. Faktycznie, 184 KM, dołącza do napędu
jest to dość korzystna oferta z silnikiem 1,81o mocy 122 KM.
zważywszy, że mamy do czy Napęd 1.8emituje średnio
nienia z przedstawicielem od109 g/km C02,zaś nowy
segmentu D premium. układ hybrydowy 2.0 od
Za siedmiobiegową skrzynię 118 g/kmC02(WLTP).
automatyczną S tronie zapła Crossover otrzymał nowy
cimy odpowiednio 142 400 system multimedialny, który
lub 150 000 zł. Model A4 45 rozszerza ofertę Toyoty
TFSI 245 KM to koszt odpo w zakresie łączności
wiednio 185 700 lub 193 300 z telefonem idostępnych
zł. Za odmianę allroad z tym aplikacji. Umożliwia on pełną
silnikiem trzeba zapłacić 201 integrację z telefonem
200 zł. Oczywiście topowe za pośrednictwem Apple
odmiany S4 sedan i kombi to CarPlay i Android Auto.
już zdecydowanie wyższy Nowością jest także nawigacja
koszt zaczynający się nawet ze zdalnie aktualizowanymi
mapami.
od kwoty 318 900 zł.

16
Kymtk

Toyota iSubaru łączą siły

Toyota i Subaru podpisały nową
umowę o sojuszubiznesowym
i kapitałowym,która wzmocni
ich długofalowe partnerstwo.
Toyota zwiększa swoje udziały
w Subaru Corporation do
20 proc. Tymsamym mniejszy
partner staje się spółką zależną
Toyota Motor Corporation.
Od czasu podjęcia współpracy
biznesowej w 2005 roku, obie
firmy produkowały dla siebie
wzajemnie różne modele oraz
wspólnie opracowały bliźniacze
sportowe coupe Toyota GT86
oraz Subaru BRZ. W czerwcu
tego roku partnerzy ogłosili, że
wspólnie zaprojektują platformę
dla samochodów elektrycznych
na baterie, a następnie zbudują
oparty na niej samochód z napę
dem AWD Subaru izelektryfiko
wanymi układami napędowymi
Toyoty. W przyszłości powstaną
nowe modele 4x4.
Ąi&śłćicktrycznc

Rząd zmienia plany

W 2016 roku premier Mateusz
Morawiecki publicznie zapowia
dał, że w 2025 roku w Polsce bę
dzie jeździć milion samochodów
elektrycznych, które będą efek
tem polskiej myśli technicznej
i będą produkowane w polskich
fabrykach. Eksperci uznawali
plan za niemożliwy do zrealizo
wania, a rząd jednak z uporem
twierdził, że ogłoszony zamiar
jest realny. Tymczasem w przy
jętej przez RadęMinistrów 24
września „Strategii Zrównowa
żonego RozwojuTransportu
do 2030 roku",nie ma już mi
liona samochodów elektrycz
nych w 2025 r. Mowa jest oflo
cie 600 tysięcy auto,ale
w 2030 r.f ijuż nie tylko elek
trycznych, ale również hybryd.

!%a drogach

Będzie nowe
ograniczenie
dla kierowców?

Według badania Kantar prze
prowadzonego na zlecenie
Michelin Polska, 83 proc.rodzi
ców dzieci w wieku szkolnym
chciałoby wprowadzenia ogra
niczenia prędkości na drogach
w najbliższej okolicy szkół do
30 km/h. Zdecydowanie za ta
kim pomysłemjest 50 proc.ba
danych, a raczej za nim jest
33 proc. Jednocześnie ponad
połowa badanych dorosłych
przyznaje, żejest świadkiem
niebezpiecznych zachowań
dzieci na drodze przynajmniej
raz w tygodniu. 14 proc.obser
wuje jecodziennie lub niemal
codziennie, 30proc.- kilka razy
w tygodniu, a10 proc.- raz w ty
godniu.
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Nowe uprawnienie policji.Od kiedy?
motofaktyhl
Wszystko osamochodach
Mariusz Michalak

Według szacunków Unii Eu
ropejskiej od 30 do 50 proc.
pojazdów wywożonych
za granicę państwa zareje
strowania ma cofnięty licz
nik. Od1 stycznia 2020 r. po
licja uzyska prawo do spraw
dzania przebiegu pojazdów
podczas kontroli.

Od25 majabr. korekty licznikasą
zagrożone karą nawet do 5 lat
więzienia,aza oszustwo mają od
powiadać zarówno zlecający
oszustwo, jak i wykonujący (np.
mechanik). Na tym jednak nie
koniec. Zgodnie zeznowelizowa
nym w maju Prawem o ruchu
drogowym, odl stycznia2020 r.
przebieg samochodu czy motocyklabędąmogli sprawdzić rów
nież policjancii innesłużby mun
durowe uprawnionedp kontroli Korekty licznika są zagrożone karą nawet do 5 lat więzienia, a za oszustwo mają odpowiadać zlecający i wykonujący oszustwo
drogowej.
Jak wynika z Prawa o ruchu
W przypadku kontroli stanu ceder tenkwitnie od15 lat,a więc Głównym źródłem aut importo portu są także przedmiotemma
drogowym, kierowca będzie licznika wpojeździe,który nie zo od momentu wejścia Polski wanych są Niemcy, skąd nipulacji. Z analizy serwisu
miał obowiązek umożliwićfunk- stał jeszcze zarejestrowany do Unii Europejskiej. Sytuacja od stycznia do kwietniatego roku autoDNA.pl, który od 2010 r.
cjonariuszowi sprawdzenie w kraju, policjant oprócz prze nieco poprawiła się,kiedy tozpo- sprowadziliśmy aż193,6 tys. po świadczy usługisprawdzania hi
stanu licznika.W praktyceozna biegu spisze teżnumer VIN.Skala czątkiem 2014 r. w bazie CEPiK jazdów. Z tamtejszych danych storii pojazdównapodstawie nu
cza tokonieczność umożliwienia kręcenia w Polsce jest bardzo zaczęły być gromadzone dane wynika, że co trzecie auto meru VIN,wynika, że nawet nie
zajrzenia do wnętrza samo duża. Z szacunków wynika, że dotyczące przebiegu pojazdu.To w Niemczech ma skorygowany wielka korekta o 25 tys. km
chodu. Co więcej będzie to obli niższeod faktycznychwskazania pomaga wychwycićmanipulacje przebieg, a strataz tegotytułu dla w przypadku popularnych mo
deli powoduje stratę unabywcy
gatoryjny elementtowarzyszący liczników dotycząłącznie nawet zrobione w ostatnich latach nabywcy wynosi co najmniej
każdej interwencji. Wyjątekbędą 80 proc. sprowadzonychdo Pol na rynkukrajowym.
o co najmniej 2 tys.zł.Konkretne
3 tys. euro (równowartość ok
stanowiły akcjetypu trzeźwypo ski aut,a średnia korekta to100Kierowcy w Polscesą szcze 13 tys. zł). Oznacza to, że tylko straty zależą od modelu.W przy
ranek. W przypadku pojazdów 150 tys. km. Oznacza to, że z
gólnie narażeni na negatywne od stycznia do kwietnia br. za ta padku Audi A4 2.0 TDI, jednego
holowanych lub przewożonych 335,5 tys. aut sprowadzonych konsekwencje tego zjawiska ze kie auta(63 tys.sprowadzonych z najpopularniejszychsamocho
na lawetach, ministerstwo daje do Polski w okresie styczeń - względu na masowy import sa z Niemiec z cofniętym liczni dów na rynku wtórnym, cofnię
funkcjonariuszowi dowolność. kwiecień 2019 r. aż 268,4 tys. mochodów z krajówUnii Euro kiem) nabywcy wPolsce mogli cie licznika o 25 tys. km, w prak
To mundurowy zdecyduje,czy sztuk mogłobyć poddane mani pejskiej, który sięga co roku przepłacić aż830 min zł. Natym tyce oznacza cenę zawyżoną aż
pulacji. Wartopodkreślić, że pro od 800 tys. donawet l min aut. nie koniec, bow Polsce auta zim o 3,2 tys.zł.
kontrolować stan licznika.

Inspekcja inwestuje w nowy sprzęt Rozpoczął się montaż
nowych znaków
Mariusz Michalak

64 specjalistyczne radiowozy
trafią w przyszłym roku do in
spektorów Inspekcji Tran
sportu Drogowego w całym
kraju. Tonajwiększy zakup
w historii Inspekcji.

Wagi samochodowe,sonometr,
dymomierz, przymiary i tester
diagnostyczny EOBD - m.in.
taki sprzęt znajdzie się na wy
posażeniu każdego z64 nowo
czesnych radiowozów. W poło
wie przyszłego roku pierwsze
specjalistyczne furgony trafią
do wojewódzkich inspektora
tów transportu drogowego.
Radiowozy zostaną zaku
pione w ramach realizacji pro
jektu „Wzmocnieniepotencjału
Inspekcji Transportu Drogo
wego" i będą wykorzystywane
przede wszystkim do kontroli
pojazdów ciężarowych i auto
busów. Koszt zakupu furgonów
to ponad28 min zł.

Inspektorzy w całej Polsce
wykorzystują już w codziennej
pracy 64 specjalistyczne ze
stawy do kontroli pojazdów
i tachografów. Trwa również
procedura zakupu 16 Mobil
nych Jednostek Diagnostycz
nych, z wykorzystaniem któ
rych prowadzone będą kon
trole pojazdów.
- Obecnie wykorzystujemy
3, a będzie ich dodatkowo 16.

Przenośne stacje diagno
styczne eliminują z ruchu sa
mochody w złym stanie tech
nicznym. Dotychczasowe wy
niki kontroli pokazują, że ich
skuteczność sięga nawet
40 proc. - podkreślił skutecz
ność urządzeń Szef Inspekcji
Transportu Drogowego, Alvin
Gajadhur. Sprzęt zostanie nie
odpłatnie przekazany woje
wódzkim inspektoratom.

Na wyposażeniu każdego nowego radiowozu znajdzie się
m.in. dymomierz oraz tester diagnostyczny EOBD

Rozpoczętomontowanie tab
lic z polskimi nazwami zagra
nicznych miejscowości. Jako
pierwsza, po polsku na tabli
cach informacyjnych, pojawi
ła się nazwa Lwowa.

Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia
13 maja br., nazwy miast poło
żonych w sąsiednich pań
stwach będą podawanena zna
kach drogowych w języku pol
skim i w języku oryginalnym.
Obie nazwy będą zapisywane
w jednym wierszu - w pierw
szej kolejności popolsku, a na
stępnie w oryginale, w nawia
sie. Będzie to duże ułatwienie
dla osób, które nie znają pi
sowni nazw zagranicznych
miast wjęzyku państwa,na te
renie którego są położone.
- Powinniśmy pamiętać, że
nazwy miejscowości w krajach
sąsiednich mają często również

polskie brzmienie.Dzięki przy
gotowanej przez nas zmianie
wprawie pojawią się one wresz
cie na drogowskazach przy na
szych drogach. Wprowadzanie
nowego oznakowania rozpoczy
namy od podkarpackiego od
cinka autostrady A4 - powie
dział ministerinfrastruktury An
drzej Adamczyk.
NaRx3karpaciuzmianyzostaną
wprowadzone na94 znakachdiogowychusławiaiydipizyautostiadzieMidrogachkrajowych:DK19,
DK94.Łączny koszt wprowadzenia
zmianto ok200tys. Ązczego po
łowa tokoszt zmianw oznakowa
niu podkarpackiegoodcinka autostrady A4.W pierwszejkolejności
nowe oznakowanie będzie wdra
żane na autostradzieA4, coplano
wane jest w terminie do
l listopada 2019 roku. Przepisy
zmienionegprozporządzeniadotyczącego znaków drogowych
weszływżycie28maja20i9r.

Ogłoszenia drobne

Głos Dziennik Pomorza
Czwartek, 7.11.2019
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Jak zamieścić ogłoszenie drobne?Telefonicznie: 94 347 3516
Przez internet ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:

17

Oddział Koszalin: ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin, tel.94 347 3516,347 3511,3473512, fax 94 347 3513
Oddz Sł
ul. Henryka Pobożnego19,76-200 Słupsk, tel. 59 848 8103, fax 59 848 8156
Oddział Szczecin ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67, fax 91433 48 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

•ZDROWIE
•USŁUGI
•TURYSTYKA

i BANK KWATER
i ZWIERZĘTA
i ROŚLINY, OGRODY

ABAKUS

Nieruchomości

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

MIESZKANIA-KUPIĘ

pilnie poszukujemy

SŁUPSK.KUPIĘ 1- 2 -pok. 500218503.
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

domu na os. Bukowym

2-POKOJOWE do wynajęcia od
grudnia, 692-409-323,K-lin

ZADZWOŃ

POKÓJ w domku. Tel. 515-556-834 GK.

661-841-555

(obok Związkowca)

MIESZKANIA-ZAMIENIĘ

tel. 661-841-555
www.abakus-nieruchomosci.pl

65 m2 3-pokojowe ZBM zamienię na

ZATRUDNIĘ

FIRMA DOMAR Tatów zatrudni

1ha w Słupsku, 883718818.

GARAŻE blaszane, drewnopodobne,

•W ii

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

GARAŻE Blaszane
BRAMY Garażowe
PRODUCENT KOJCE dla Psów

2 pok. 186 000,do negocjacji rej. Sucharskiego

na umowę o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy kosztorysanta
robót wod.-kan-gaz, i drogowych
z doświadczeniem w kosztorysowaniu
i przygotowywaniu ofert
Oferty prosimy przesyłać: jolanta.
czupajlo@domar-k.pl Tel. 94 316-09-43

FIRMA GEA Tuchenhagen Polska

Najniższe

-

Różne wymiary
Dogodne
Transport i montaż
cały KRAJ

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

3 pok. rej Zubrzyckiego

233 000,-

www.konstal-garaze.pl

zajmująca się obróbką stali
nierdzewnej oraz aluminium
w Koszalinie zatrudni pracownika
na stanowisko operator CNC.
Wymagania: znajomość rysunku
technicznego, umiejętność
posługiwania się narzędziami
pomiarowymi, gotowość do pracy
w trybie zmianowym.
Tel.783880079, adres e-mail:
rekrutacja.produkcja@gea.com.

MALOWANIE, DOCIEPLENIA-

Handlowe

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

MĘŻCZYZNĘ do pracy w sklepie

MATERIAŁY BUDOWLANE

meblowym Lorens ul. Poprzeczna 4
tel. 94/346-24-11

!NAJTANIEJ Używane konstrukcje
stalowe, blachy dachowe, profile i rury
stalowe tel.889009001 NIEMICA

3 pok. rej. Karłowicza

tylko 207 000,-

MATERIAŁY OPAŁOWE

pilna sprzedaż

KOMINEK, opał, gałęziówka

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

792669632

009418896

AUTOKASACJA, Świeszyno,
skup całych i powypadkowych,
608421479

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

Finanse biznes

OSOBOWE KUPIĘ

A do Z skup- każde pojjazdy,
płacimy nawet za wraki, oferujemy
najwyższe ceny, 536079721
ABASKUS -Auto skup 533299577
Absolutny skup aut, 728773160.
AUTA i busy kupią, 504-672-242
AUTO skup wszystkie 695-640-611
AUTOKASACJA Bierkowo. Skup

całych i uszkodzonych.59/8119150,
606206077.

KREDYTY, POŻYCZKI

KREDYT 50 000 zł, rata 572,
730809809

KREDYTY tanio. Słupsk,
59/842-92-38.

POŻYCZKI z dowozem -pierwsza za
darmo tel. 511-030-295

UPADŁOŚĆ konsumencka
943473286.

sprzeda z wolnej ręki udział

1-rodzinnym o pow. 167,55 m 2 ,

POMERANIA FruchtSp. z o.o.

z siedzibą w Dziwogórze poszukuje
elektryka z uprawnieniami elektr.
do lkV. Wymagania: umiejętność
odczytywania i analizy schematów
elekt.,obsługa elekt, urządzeń
produkcyjnych, szaf sterowniczych
i automatyki. Umowa na okres próbny
z możliwością zatrudnienia nastałe.CV
proszę nadsyłać na:info@pomerania.pl
z siedzibą w Dziwogórze poszukuje
maszynisty chłodniczego ze
znajomością obsługi instalacji
amoniakalnej.Umowa na okres próbny
z możliwością zatrudnienia na stałe.CV
proszę nadsyłać na:
info@pomerania.pl

PRACA Anglia: Opiekunka
seniorów. Wynagrodzenie: 1260
GBP net/mies. Zapewniamy
wyżywienie, zakwaterowanie
oraz lot w obie strony. Zadzwoń
509892777. Promedica24.
PRACA BELGIA dla pracowników

ogólnobudowlanych tel.+32486486520

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

w dniu 20.11.2019 r. przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej
własności lokalu mieszkalnego przy ul. Barwickiej 1d/6 o pow. 46,40 m2.
1. godz. 9.30 - przetarg ograniczony
2. godz. 10.00 - przetarg nieograniczony
Cena wywoławcza wynosi 120 000 zł, wadium 12 000 zł.
Szczegółowe informacje o lokalu i warunkach przetargu dostępne są w Dziale
Mieszkaniowym Spółdzielni, ul. Warcisława IV 14a, pokój nr 11, nr telefonu
94 374 38 22 wew. 30 lub na stronie internetowej: www.szsm.szczecinek.pl.

Opiekuna Seniorów.Atrakcyjne
wynagrodzenie, szybkie wyjazdy.
Teraz świąteczne bonusy specjalne.
Promedica24:505-337-777

HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.
USŁUGI hydrauliczne tel. 699-701-503

PORZĄDKOWE
GINEKOLOGIA

SPRZĄTANIE strychów, garaży

!515417467 Ginekolog farmakologia

A-Z 501-385-552 Ginekolog

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

Różne

A-Z GINEKOLOG, 795-719-104
STOMATOLOGIA

STOMATOLOGIA specjalistyczna:

dzieci i dorośli, anestezjolog,
protetyka. K-lin, ul. Małopolska1MB";
tel. 94/343-84-68. Również w soboty.
INNE SPECJALIZACJE

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

"STARE" książki - skup, 881934948
WRÓŻKA, monikamagia.pl 603572729

Rolnicze
MASZYNY ROLNICZE

KUPIĘ ciągniki, przyczepy, maszyny

rolne. Tel. 602 811423.

Usługi

PŁODY ROLNE

AGD RTV FOTO

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878

Zatrudnię Asystenta Projektanta
lub Projektanta, teł.602-244-373,
mail:maxiprojekt @ wp.pl

INSTALACYJNE

WYCINKI, ogród, niwelacje 792669632

bezpłatny dojazd, tel. 94/3457461

okien PVC, gwarantowane
zakwaterowanie
oraz przejazdy, tel. 786865627, CV:
dabrowska@dobreokna.com

w Koszalinie kontakt: budmax.ts@
interia.pl

OGRODNICZE

Zdrowie

KUPIĘ łubin,grykę,peluszkę,itp
TEL 604250237
ZIEMNIAKI satina w workach 15
kg - 20 zł z dowozem oraz owies,
691726736.

Towarzyskie

BUDOWLANO-REMONTOWE

BALUSTRADY bramy 602 825 699.
DACHY- dekarstwo 94/3412184

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

Stany surowe 94/3412184
Suche zabudowy 94/3412184.

661177611

POLBRUK układanie, 660235629

JOWITA Koszalin tel. 663-563-087

REMONTY max i Elewacje, 792669632

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

REKLAMA

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

Lp-

Położenie nieruchomości
[ulical

1.

w obszarze pomiędzy ulica
mi: Wołyńską i Lechicką

Oznaczenie nieruchomości wg księgi Powierzchnia
wieczystej oraz katastru nieruchomości
nierucho
Nr księgi
mości
Nr obrębu Nr działki
wieczystej
[ha]

Przeznaczenie i sposób
zagospodarowania
nieruchomości

Cena
wywoławcza
nieruchomości
netto* [zł]

1,1170

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami,
zabudowa usługowa

735 000,00

0,9572

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami,
zabudowa usługowa

630 000,00

1,1934

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami,
zabudowa usługowa

786 000,00

dla której Sąd Rejonowy
w W ałczu prowadzi
KW nr KOI W /00013309/4
za cenę nie niższą niż 182.612 zł.

Oferty z ceną należy składać na adres

2.

w obszarze pomiędzy ulica
mi: Wołyńską i Lechicką

K01K
/00026881/1

K01K
/00026881/1

0024

0024

64/1

64/4

Biura Syndyka:
Syndyk Sławomir Czarnecki,
ul. Ogrodowa 3/4,

3.

w obszarze pomiędzy ulica
mi: Wołyńską i Lechicką

K01K
/00026881/1

0024

26/39

78-400 Szczecinek
do dnia 29.11.2019 r.
wraz z wpłatą wadium w kwocie

4.

w obszarze pomiędzy ulica
mi: Wołyńską i Lechicką

K01K
/00026881/1

0024

w obszarze pomiędzy ulica
mi: Wołyńską i Lechicką

K01K
/00026881/1

0024

26/40

1,0403

18.261,20 zł na rachunek masy
upadłości Jolanty Andrukajtis
Regulamin sprzedaży dostępny

ogłasza

PRACA w NIEMCZECH dla

NAPRAWA RTV,wszystkie typy,anteny,

PRACA w Niemczech przy produkcji

położonej w Rutwicy 29, gm. W alcz,

nr 13 1240 3679 1111 0010 9169 4059

Zarząd Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinku

ogloszenia.gratka.pl

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

1/2 w prawie własności działki

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

i ROLNICZE
•TOWARZYSKIE

ZLECĘ budowę domu 4 lokalowego

730497770 www.ambercare24.pl
dzisiaj 70 ofert!

o pow. 1,01 ha zabudowanej domem

Motoryzacja

i ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

OPIEKUNKI do Niemiec tel.

POMERANIA Frucht Sp. z o.o.

około 30m2, tel. 537-232-076

DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM

i MATRYMONIALNE
i RÓŻNE
i KOMUNIKATY

u Syndyka.
Podana cena dotyczy udziału 1/2.
Szczegółowych informacji udziela
Syndyk, tel. 608 354 202
lub e-mailowo:
zsza864@poczta.onet.pl
Wkrótce będzie możliwość kupienia
pozostałego udziału 1/2
od komornika.

5.

26/41

1,0253

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami,
zabudowa usługowa
Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami,
zabudowa usługowa

Wadium
Postąpienie
minimalne [zł]
73 500,00
7 350,00
63 000,00
6 300,00
78 600,00
7 860,00
68 500,00

685 000,00
6 850,00
67 500,00
675 000,00
6 750,00

*Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego podatku od
towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi w dniu zawierania umowy przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174 z późniejszymi zmianami;. Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 12 grudnia 2019 r. od godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, sala klubowa B (niski parter).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium z zaznaczeniem położenia nieruchomości, najpóźniej do dnia 5 grudnia 2019 r. włącznie, przelewem bankowym środków pieniężnych
lub gotówką na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koszalinie mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Koszalinie, ul. Okrzei 3: 78 1140 2118 0000 2444 4400 1304.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
- okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o przetargach.
Pełną informację dotyczącą przetargów zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Koszalina w Wydziale Nieruchomości,
II piętro, przy pokoju nr 238 oraz opublikowane na stronach internetowych: www.koszalin.pl - Dla inwestorów, http://bip.koszalin.pl - ogłoszenia Wydziału Nieruchomości.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie, II piętro, pokój 238, tel. 94 34 88 810,94 34 88 819, e-mail: katarzyna^
sontowska@um.koszalin.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargów w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
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Wjjątkowo muzyczny weekend
w słupskich pubach
grał muzykę do filmu „Nóż
w wodzie".
Podczas „Zaduszek jazzo
wych" odbędzie się też mu
zyczna giełda,na której będzie
można kupić np. winyle. Kon
cert rozoczniesię ogodz. 19. Bi
lety w cenie20-35 zł.

Kinga Siwiec
kinga.siwiec@polskapress.pl

Słupsk
W tym tygodniu w słupskich
lokalach odbędzie się napraw
dę dużo koncertów.

Noże

W sobotę gościemKawiarni Ar
tystycznej Antrakt będzie ze
spół Noże - laureat Festiwali
Młodych Talentów oraz
Jarocińskich Rytmów Mło
dych. Kapela gra muzykę wy
wodząca się z punku, niepoko
jącą i zaskakującą. Grali jako
support na trasach koncerto
wych Much i Happysad. Obec
nie promują swój debiutancki
album „Gniew".
Koncert rozpocznie się
o godz 20. Bilety w cenie 20-25
zł.

Luxtorpeda

Gwiazdą piątkowego koncertu
w KellerPub w Słupsku będzie
Luxtorpeda, polska grupa two
rzona przez muzyków znanych
z kilku popularnych kapel.
Luxtorpeda powstała z inicja
tywy gitarzysty i wokalistyRo
berta Friedricha,wcześniej zna
nego z zespołówAcid Drinkers,
Kazik na Żywo, Arka Noego Jednym z trzech piątkowych koncerów jestkoncert Luxtorpedy
i 2Tm2,3. Do współpracy
przy projekcie zaprosił razy zagra na Pomorzu - Keller Pub proponuje po
do współpracyRoberta Drężka w Słupsku i w Gdyni.Hunterto dwójne wejściówki, które
(gitara) i Krzysztofa Kmiecika polski zespół wykonujący mu wyjdą taniej. Za oba koncerty Koncerty w Motorze
W Motor Rock Pubie wystąpi
(bas), związanych z zespołem zykę z pogranicza thrash zapłacimy wtedy 70 zł.
2Tm2,3, a także Tomasza iheavy metalu.Powstał wroku
zespół Moskwa- polska kapela
punkrockowa, która powstała
Krzyżaniaka, perkusistę zna 1985 i od tamtej pory jego skład Zaduszki jazzowe
nego z zespołów Armia i Turbo. znacznie sięzmienił. Do dzisiaj W piątek w Antrakcie odbędą w 1983 roku w Łodzi. Do Słup
Już w trakcie nagrywania z pierwotnego składu kapeli się „Zaduszki jazzowe", na któ ska przyjadą promowaćich najpierwszej płyty do załogi dołą pozostał tylko jej lider, autor rych zostaną zaprezentowane nowszy album pt.„XXI wiek",
czył PrzemysławFrencel, pub tekstów i główny kompozytor utwory upamiętniające takich który ukazał się w tym roku.
liczności znany jako Hans - - Paweł „Draka" Grzegorczyk. artystów jak Wanda Warska, Jako supportwystąpi zespółIn
raper z duetuPięć Dwa Dębieć. Skład Hunteratworzą ponadto: Mieczysław Kosz, K.Komeda, strukcja Pusta.
Koncert w piątek, 8 listo
Piotr
„Pit" M. Bliziński,J.Śmietana czy Joe
Koncert odbędzie się w pią gitarzysta
tek, 8 listopada, o godz.20. Bi Kędzierzawski, skrzypek Mi Pass. Muzycy, którzy zagrają pada, o godz.20. Bilety w cenie
chał „Jelonek"Jelonek, basista dla słupskiej publiczności, 25-35 zł.
lety w cenie40-50 zł.
Konrad „Saimon"Karchut oraz związani są z RANDOM Musie
W sobotę, 9 listopada, ko
perkusiści Dariusz „Daray" Production. Na scenie pojawi lejny koncert. Tym razem wy
Hunter
W sobotę, 9 listopada, Brzozowski i Arkadiusz „Letki" się także perkusista Adam stąpią zespoły Love is Colder
w Kellerze wystąpi zespół Hun Letkiewicz.
Jędrzejowski, który współpra then Death oraz KNDNSTR.
ter, który podczas listopadowej
Jeśli zdecydujemy się cował między innymi z Krzysz Koncert rozpocznie się o godz.
trasy koncertowej tylko dwa na pójście na oba koncerty, to tofem Komedą, z którym na 20. Bilety15 zł. ©®

Czwartak 7,112019 I
Nad Pomorze dociera
w i l g o t n e

powietrze polarno
morskie. W ciągu dnia
będzie pochmurno z
przejaśnieniami i nie
powinno padać. Na
termometrach max do
8:10°C. Wiatr słaby z
południa. W nocy na
zachodzie słaby de
szcz. Jutro sporo
chmur ale bez opadów
Temperatura max do
8:10°C. Wiatr słaby z
płd.-wsch. W sobotę
pochmurno i de
szczowo. Od niedzieli
więcej przejaśnień i
sucho, max do 9 °C.
-

ciągły deszcz

19°

Blttnialc, godz.18.05,21.10;
Bofedałoigodz.10.10,12.40.15.10,17.50,1930,
20.30;
Countdown, godz.20.45;
Czarawnka2.di]bbing2D.godz.1050.12.
13.25,16,1835;
Czarownica 2.dubbing 3D,godz.14.45;
Joker,godz.10.30,14,17.35,20.15;
Nieplanowane, 2Dlektor,godz.13.10,18.55;
Obywatel Jones,godz. 21.25;
Byłsobiepies2> godz. 11.30,15.40;
OYetil godz.10.30,12.45,16.40;
Rodzina Adamsów godz. 10,15,17.20;

Nieczynne

0*»ir«si

^

1-2

2-3
S

1005 hPa

i

O

Czarownica 2,godz.15.30,17.45;
Ikar. LegendaMietka Kbsza.godz.20

KOMUNIKACJA
Słupsk: PKP 118000;2219436;PKS59 84242
56. dyżurny ruchu59 8437110;MZK 59 84893
06;

Lębork: PKS59 8621972;MZK 59 8621451;
Bytów: PKS59822 22 38;
Człuchów: PKS598342213;
Miastko: PKS 598572149.

DYŻURY APTEK

Słupsk

Dom Leków,ul. Tuwima4, teł.59 842 4957

Ustka
Panaceum, ul.Kopernika 18,tel. 5981443 67

Bytów

01

Lębork

15 km/h
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m

7

Bytów

o Rewal

OB

mm

Świnoujście

Kościerzyna

Człuchów
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ciągły deszcz i burza
śliska droga

B9temp. w nocy'

>

Drawsko
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JfcO cm

10 km/h
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Stargard
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przelotny deszcz
przelotny śnieg

przelotne deszcze i burza

. ciągły śnieg

marznąca mżawka
temp. wody

^

9°

5°
pochmurno

przelotny śnieg z deszczem

marznący deszcz
grubość pokrywy śnieżnej

zamieć śnieżna

1011hPa
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USŁUGI MEDYCZNE

4?

7

&•

0

5

Gdańsk
Kraków
Lublin
Olsztyn
Poznań
Toruń
Wrocław
Warszawa

8'
12°
11°
9 °

Karpacz

10°
11°

10°
10°
12°
12

10°
11°
11°
10°
11°
11°
12°
12°

mżawka
ciągły śnieg z deszczem

opad gradu \ kierunek iprędkość wiatru

ciśnienie i tendencja

Słupsk:

$0cm

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

Starogard
Gdański

i

OH

Połczyn-Zdrój

smog

Słupsk:
Poleją 99£ul. Reymonta,tel. 598480645;

Pogotowie Ratunkowe999;
Straż Wejska986;5984332T7;

Urząd Celny-587740830;
Straż Pożarna998;

Pogotowie Ciepłownicze993;
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne994;
StrażMfe£kaaiami986e Ustka 5981467
61697696498;Bytów 598222569;

KULTURA
Nowy Teatr,ul. Lutosławskiego1, tel.59 84670
00;
Filharmonia Sinfonia Baltica,ul. JanaPawła II3,
tel. 598423839;
Teatr Tęcza,ul. Waryńskiego2, tel.59 842 3935;
Teatr Rondo,ul. Niedziałkowskiego5a, tel.59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury,ul. BraciGierymskich1,
tel.59 8456441;
Emcek,al.3Maja 22,tel.59 8431130;
Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka3, tel.
598405838.

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla, ul.Armii Krajowej15, tel.59 8428196,601
928 600- całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502 525 005lub
598411315, ul.Kaszubska 3 A.Winda ibalda
chim przygrobie;
Hades, ul.Kopernika 15,całodobowo: tel.59 842
98 91,601663796. Windaibaldachim przygro
bie.
Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1,
(całodobowo),tel.59 8428495,604434441.
Winda ibaldachim przygrobie.

PORADNICTWO

GDAŃSK

$0 cm

PTWB

:

t™

Kartuzy

iH 'Bi

o
Kołobrzeg

Dr Max,ul. Boh.Monte Casino16a, tel.59 863
3422

8

SŁUPSK

Ogólnpotskie Pogotowiedla Ofiar Przemocy
wRodzinie, tel. 59848 0111,801120002;

Pogotowie Gazownicze992;

Aspirynka, ul.Sobieskieo 5,tel. 506656 948

Wejherowo

NIEBIESKA UNIA

Lębork

7

Lębork

WAŻNE

Fregata

Centralna, ul.Armii Krajowej22, tel.59 857 90

H(R

Człuchów:
Stacja pogotowia ratunkowego,tel. 59 83453
09

Pogotowie Energetyczne 991;

Człuchów

t

00;

Rodzina Adamsów godz. 16.15;
Ślicznotki, godz.18.15;
Bożedalp.godz. 20.15

Łe°baE3E9

zachmurzenie umiarkowane

\J marznąca mgła

temp. w dzień

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

Dział Pomocy DoraźnejMiastko, tel.59857 09

Straż Gminna598485997;

Ustka

Pogoda dla Polski

K3S33.-'

Krzysztof
Ścibor
Biuro Calyu^

mgła

Słupsk

Miastko

Pogoda dla Pomorza

pogodnie

KINA

Centrum Zdrowia,ul.ks. Bernarda Sychty3, tel.
598226645

POGODA

m n i e j

INFORMATOR

Ustrzyki Dolne
Zakopane

8 *

1Cf

11°
11°

Ustka:

i
j

Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny, ul.Mickie
wicza 12 tel.59 814 6968;
Poradnia Zdrowia P0Z,ul. Kopernika18, tel.59
8146011;
Pogotowie Ratunkowe- 59 8147009;

Śkl

&1

| Lębork:
i

Szpitalny Oddział Ratunkowy59863 3000;
Szpital, ul.Węgrzynowicza 13,59863 52 02;

1

|

«&•

4Śf

•
|Bytów:
v

Szpital, ultębęrsjca 13jtei59 8228500;

Biuro PoradObywatelskich -ul. Niedziałkow
skiego 6,czynne: poniedziałek.-czwartek
wgodz.10-14;
Bliżej Prawa - bezpłatneporady prawneioby
watelskie, ul.Jana Pawła II(7 piętro,pok.
718.719) czynne:poniedz.-środa godz.8-16,
czwartek godz.10-18, Telefon zaufaniaTama 59 8414046,czynny: poniedziałek -piątek.
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j', 598422 700[J

1
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Pod Wezuwiuszem zawrzało,
Ancelotti zapłaci posadą?
mieli jednak łatwego zadania.
Przy stanie2:4 zboiska wyleciało
dwóch piłkarzy Ajaksu. Dwie
Mateusz Skrzyński
czerwone kartki w jednej akcji,
Twitter: matskrTO
która zakończyłasięrzutem kar
nym dlaChelsea. Czegoś takiego
jeszcze nie było. To jednak nie
PBkanożna
wszystko. Przy stanie 4:4
do siatki gości trafił kapitan
Prezydent Napofi chciałukarać
Chelsea -Cesar Azpilicueta. Gol
piłkarzy poremisie w LidzeMlnie został uznany, ponieważ jak
strzów z Salzburgiem. Zawodni
pokazały powtórki VAR, lewy
cy itrener się sprzedwiTi.
obrońca przyjmowałpiłkęręką.
- Nieumiem wyjaśnićtego,co
Strata punktówz zespołem z Au
się wydarzyło. To był szalony
strii oznacza, że do awansu
mecz. Jesteśmy tutaj dla ro
Napoli potrzebujejednego zwy
zrywki i każdy, kto widział ten
cięstwa w dwóch ostatnich me
mecz, wie,co to jest gra w piłkę
czach fazy grupowej. Piłkarze
nożną. Szacunek dla Ajaksu
Carlo Ancelottiego zagrają
na wyjeździezIiverpoolem oraz
za stworzenie takiego spektaklu.
u siebiez belgijskimKRC Genk.
Nie sądzę, żebym kiedyś brał
We wtorek Napoli miało
udział w podobnym meczu.
mnóstwo sytuacji do tego,żeby
W szatni powiedziałem, że bę
postawić kropkę nad„i". Brako
dzie 3:3 lub 4:4 - oznajmił
wało jednak precyzji.Dogodną
Lampard.
sytuację zmarnował m.in.Piotr
Prowadzenia nie zdołał
Zieliński, uderzając na siłę, tuż
utrzymać równieżInter Medio
nad poprzeczką bramki gości.
lan. W pierwszej połowie piłka
Niecelny strzał Zielińskiego
rze AntonioConte grali jak znut,
nie umknąłrzecz jasna uwadze
prowadząc
z
Borussią
sędziego Szymona Marciniaka. Napoli tylko zremisowało 1:1z Salzburgiem w Lidze Mistrzów
w Dortmundzie2:0. Po wyjściu
Po całej akcjiMarciniak zdecydo
z szatni rolesię odwróciły ito go
wał sięudzielić małej wskazówki do gustu nie tylko kibicom
Ancelotti zaryzykował rów spodarze wiedliprym.Po dwóch
swojemu rodakowi.-Przebiega Napoli, ale również prezyden nież stratą posady. Zdaniem golach Achrafa Hakimiegoi tra
łem obok Szymona Marciniaka towi klubu.Od razupo ostatnim dziennikarzy „La Gazetta delio fieniu Juliana Brandta zdołali
i powiedział, że przy strzale było gwizdku De Laurentiis pofatygo Sport", De Laurentiis jest tak wygrać 3:2.
za dużosiły. Niestety, tak wyszło. wał siędo szatni wicemistrzów wściekły na70-latka, żenie wy
- To samo stało się w Barce
Szkoda, żenieniewpadło - zdra Włoch.Mężczyznabył wściekły, klucza opcjizwolnienia, zwłasz lonie. Nie mamochoty komen
dził Zieliński przed kamerami dlatego oznajmił piłkarzom, że cza że ostatnie wyniki nieprze tować drugiej połowy. Nie chcę
Polsatu Sport.
szukać wymówek.Przepraszam
wszyscy mają się udać klubo konują.
Ukaranimogązostaćrównież za tę porażkę. Popełnialiśmy
Mecz wymknąłsięspod kon wym autokaremdo hotelu,po
troli już wił.minucie. Wówczas nieważ w środęrano rozpoczną sami piłkarze,którzy zignorowali błędy, nie możemy grać w obu
rzut kamy wykorzystałrewela karne zgrupowanie,trwające aż jego polecenie.Zdaniem dzienni połowach ztak różnym efektem
cyjny 19-latek - Erling Braut tydzień.
karzaSky Sports Italia -Massimo -oznajmiłwściekły Conte.
Sytuacja wgrupie„F"jest co
Haaland,strzelając swoją siódmą
Zawodnicy nie zamierzali Ugoliniego,
niektórzy
bramkę w tej edycji Ligi Mi jednak słuchać swojego przeło na wszelkiwypadek -skontakto raz bardziejskomplikowana. To
strzów. Naszczęście w44.minu żonego. Wyszliz szatni,po czym wali sięze swoimi prawnikami. zasługa m.in. Barcelony, która
cie HirvingLozano zrobił to,co wsiedli doswoich samochodów,
Aż osiem goli obejrzelikibice w oczach hiszpańskich me
przez całą pierwszą połowę nie rozjeżdżającsię do domów.Bunt w Londynie. Po niesamowitym diów skompromitowała się
udawało się jegokolegom -trafił wyraził równieżtrener Ancelotti. meczu Chelsea zremisowała przed własną publicznością, re
w bramkę. Strzał był na tyle Włoch nie stawił się na pome- z Ajaksem Amsterdam 4:4. misując ze Slavią Praga 0:0.
Mistrzowie Hiszpanii prze
mocny i precyzyjny,że bramkarz czowej konferencji prasowej, Warto podkreślić, że zespół
musiał wyciągaćpiłkę zsiatki.
a przecieżjest tojegoobowiązek Franka Lamparda m.in. wodzą (8 pkt), druga jest
Spotkanie zakończyłosię wy UEFA ukarze zatem Napoli po dwóch samobójczychgolach, Borussia (7), atrzeci Inter (4).Ta
nikiem1:1. Rezultat nieprzypadł grzywną.
przegrywał już 1:4. Goście nie belę zamykaSlavia (2).©®

Arsene Wenger był menedżerem Arsenału przez 22 lata

Wenger w Bayernie,
czyli... koniec z piwem?
PBkatwena
Tomasz Bański

tomasz.bilinski@polskapress.pl

Arsene Wenger jest fawory
tem do zostania nowym tre
nerem Bayemu Monachium.
70-letni Francuz pozostaje
bez pracy od maja 2018r.. gdy
odszedł z Arsenału.

Czy byłby pan gotowy, by zo
stać trenerem Bayemu Mona
chium? - zapytał kilka dni temu
Arsenek Wengera reporter tele
wizji belN Sports. Francuz od
parł bez wahania: - Oczywiście,
że tak.Przez 36 lat pracowałem
na najwyższympoziomie.
Jednak 70-letni szkolenio
wiec, który 22 lata spędził jako
menedżer Arsenału, odmienia
jąc londyńskiklub, nie tylko dla
tego jest faworytem do objęcia
ekipy z Robertem Lewandow
skim na czele. Informację podał
Christian Falk,dziennikarz nie
mieckiego „Sport Bilda", który
zawszebył świetnie poinformo
wany otym, codzieje się wBay
ernie Monachium.
Akcje słynącego zniegdyś no
watorskich pomysłów,nakazów
i zakazów (m.in. picia alkoholu,
co może popsuć organizatorom
kolejny Oktoberfest wBawarii)
Wengera miały pójść w górę
po tym, jak inni zaczęli oświad
czać, że nie są zainteresowani

Piłkarze kontra kibice - nie wszyscy walczą z chamstwem
PHkanożna

Hubert Zdankiewicz
redakqa@polskapress.pl

Wyczyn RafałaGadewkza.któ
ry postawiłsięultrasom własne
go klubu,odbił się szerokim
echem nacałym niemalświecie
isłusznie,bo niekażdypiłkarz
ma tyleodwagi copołsM bram
karz. Niebył tojednak pierwszy
przypadek.gdy zawodnik idzie
na wojnęzktŃcami. Czasemze
słusznych powodówaczasem..

Drażnić kibiców lubił Artur Bo
nie. W czasach swoich wystę
pów w Celticu Glasgow polski

bramkarz zapracował sobie na skiego sparingu AC Milanu i chciałzejść do szatni.Powstrzy
dozgonną nienawiśćkibicówlo- z czwartoligową ProPatrią. Fani mali gokoledzy isędziowie...
Rasistom, choćw nieco inny
kalnego rywala, Glasgow Ran- tej drużyny wniewybredny spo
gers. Powód? Przeżegnał się sób obrażaliciemnoskórych pił sposób, postawiłsię Dani Alves.
w trakcie derbów, tuż podichtry karzy zMediolanu -Stephana El W kierunku grającego wówczas
buną, co protestanccyfani uznali Shaarawy'a, M'Baye Nianga, w Barcelonie Brazylijczyka pole
za „ohydną prowokację"(cytat), Sulleya Muntariego i właśnie ciały z trybun banany, w trakcie
bo kibice i piłkarze Celticu to Boatenga, który wpewnym mo ligowego meczu z Villarrealem.
mencie opuściłboisko. Po chwili Szykujący się do wykonania
wwiększości katolicy.
rzutu rożnego Alves...podniósł
Grający przedlatywIiverpo- dołączyli doniego koledzy.
Kibicom postawićsię- i todo owoc, zjadł goi skórkę wyrzucił
olu Senegalczyk El Hadji Diouf
poszedł z kolei na wojnę z kibi słownie kilka dni temu - chciał pozaboisko.-Ojciec zawszepow
cami Celticu Glasgow, plując również Mario Balotelli, który tarzał mi,żebym jadł banany, bo
w ich kierunku w trakcie meczu od lat jest w swojej ojczyźnie zapobiegają skurczom mięśni w PucharzeUEFA (dziś liga Eu obiektem rasistowskichataków. żartował pomeczu Brazylijczyk.
ropy). Podobno miałpowód.
Obrażany przez kibiców wtrak - Nie zwalczymy tych zacofańKevin-Prince Boateng wsła cie meczu Brescii z Veroną ciem ców, wypada się tylko z nich
wił się przerwaniem towarzy noskóry Włoch nie wytrzymał śmiać - dodał,już poważnie.

Dolegendy przeszedłjuż wy
bryk EricaCantony. Schodzący
z boiskapo otrzymaniu czerwo
nej kartkigwiazdor Manchesteru
United zaatakowałciosem kung
fu kibica Crystal Pałace. Twier
dził później,że został sprowoko
wany ksenofobicznymi obel
gami. Władzeangielskiej piłkinie
uznały tego jednak za okolicz
ność łagodzącą,bo Cantona zo
stał zawieszony na 9miesięcy.
A najgłośniejszy chyba incy
dent wPolsceodbyłsięze wspó
łudziałem Jakuba Rzeźniczaka,
który po ligowej porażce Legii
Warszawa z Ruchem Chorzów
oberwał wtwarz. ©0

przejęciem roboty po zwolnio
nym w niedzielę Nico Kovaću.
Jednym z nich jest Ralf Rangnick, były trenerRB Lipsk, dziś
jego dyrektorsportowy.
- Nie uważamy, że jesteśmy
w stanie zaoferować władzom
Bayemu to, czego szukają. Nie
prowadzimy znimi rozmów- cy
tuje agenta Rangnicka, Marca
Kosicka,„Sport Bild".
Z kolei Erik ten Hag, który
zbiera pozytywne opinie
za swoją pracę w Ajaksie Amster
dam, zdementowałspekulage
łączące go z Bayemem podczas
konferencji przed wtorkowym
starciem wLidze Mistrzów. - Zo
staję w Ajaksie do końca sezonu.
Jestem zbyt związany z zespo
łem -zamknąłtemat Holender.
W mediach wciąż pojawiasię
kandydatura MassimilianoAllegrego, którypo poprzednim se
zonie odszedł z Juventusu i po
zostaje bezpracy. Jednakczęsto
pojawiają się doniesienia, że
Włoch czyha na posadę mene
dżera ManchesteruUnited. Po
dobnie jakRangnick, którymiał
ponoć zgłosićgotowość do objęcia zespołu,jeśli klubzwolni Ole
Gunnara Solskjaera.
Natomiast Wenger odpo
czywa od maja 2018 r.,gdy od
szedł z Arsenału. - Brakuje mi
pracy zzespołem, analiz, emocji,
zwycięstw... - przyznał Francuz
wbelN Sports.©®

LOTTO
ŚRODA - 06.11. GODZ. 14

MułtiMułti

1,5.9,12,14,17,22,27,28,32,47,
52,56,60,63,65,68,69,71,74
plus 32
Kaskada

2,3,5,7,9,11,12,17,19,21,22, 24
WTOREK - 05.11, GODZ. 21.40

Ekstra Pensja 5,11,21,26,33+3
Ekstra Premial,11,25,27,29+3
Mini Lotto 23,24,28,29,33
Lotto 9,31,33,42,44,49
Lotto Plus 11,19,35,38,40,45
Kaskada

1,4,7,10,11,12,13,15,18,22,23,24
MułtiMułti

1,3,9,11,14,17,18,26,27,30,31,
32,37,39,52,59,66,67,68,78
plus 17 (STEN)
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Występ Laury Bujak w Wilnie

mm

Piłka nożna

Bilety na mecz
z Górnikiem Polkowice

MKS Bytovia Bytów rozpoczyna
sprzedaż biletów nasobotni (g.
16) mecz zGórnikiem Polkowice.
Bilet normalny kosztuje15 zło
tych, aulgowy10 złotych.Dzieci
do lat7 wchodzą za darmo. Pod
czas sprzedaży wejściówek
na spotkanie zGórnikiem będzie
można także kupićbilety na ko
lejne starcie wBytowie-z Elaną
Toruń (16listopada). Godziny
otwarcia kas: 08.11.(piątek)13-17,
09.11. (sobota)13-16. Wejściówki
kupować można równieżprzez
internet podadresem: https://bilety.bytoviabytow.pl
(SUN)

Badminton

się z zespołem Łotwy wygry
Jarosław Stenceł
wając pojedynek 100:44.
jaro5law.stencel@polskapress.pl
W tym pojedynku Laura Bujak
zarówno w grze podwójnej
Laura BujakzUKS Dwójka By
(20:15), jak i mieszanej (20:10)
tów wybrała się wrazzmnymi
wygrała ze swoimi partnerami
zawodntonizPołskidoWikia
pojedynki z przeciwnikami
na turniejBałticYouth Team
z Łotwy.
Giampk)nshę>2019.Wtym tur
W drugim spotkaniu repre
nieju zon^nizowanymdla zazentacja Polski spotkała się
wodnflcówwkat^oriijunioraw z gospodarzami turnieju Li
(U18)» oprócz zespołuz Polski
twą. W grze podwójnej Laura
wystąpiły główniereprezentaz
Aleksandrą
Bujak
c^zbtoku wschodniego min.
Radziszewską
pokonały
Białorusi Łotwy,Estoni oraz
Samantę Golubickaite i Gabije
gospodarzy Litwy.
Mockute 20:18. Niestety
w drugiej grze mieszanej
Mecze rozgrywane były ze Laura z partnerem Jakubem
społowo, każdy kraj z każdym Suszyńskim minimalnie prze
w grach pojedynczych dziew grała 20:21 z Gabije Mockute
cząt i chłopców, podwójnych i Danieliusem Berzanskis. Ale
dziewcząt i chłopców oraz nasza reprezentacja wygrała
w grze mieszanej.
ogólnie z Litwą100:81.
Każdy mecz trwał tylko
W trzecim pojedynku za
jednego seta, który zespół uz wodnicy z Polski pokonali za
bierał jako pierwszy100 punk wodników z Białorusi 100:61.
tów wygrywał. Laura głównie Do tego zwycięstwa przyczy
zagrała w grach podwójnych niła się w grze mieszanej Laura
z koleżanką Aleksandrą Bujak z Jakubem Suszyńskim
Radziszewską z Białegostoku pokonując 20:10 przeciwni
i w grach mieszanych z kolegą ków Aleksandra Aleksandro
Jakubem Suszyńskim repre wicza i Weronikę Tarusową.
zentujący na co dzień klub Natomiast w grze podwójnej
UKS Unia Bieruń.
para Laura z Aleksandra
W pierwszym pojedynku Radziszewską przegrały swój
reprezentacja Polski spotkała pojedynek pięcioma punktami

Dwa mecze przed
tenisistami Poltareksu

Piłka nożna

Mecze Bytoviiw TVP 3

Dwa meczeBytovii Bytów będą
pokazywane naantenie TVP3.
24 listopada(niedziela) ogodz.
13.05 Bytovia zmierzysię na wy
jeździe z WidzewemŁódź, a
1grudnia (także niedziela13.05)
w Bytowie podejmowanybę
dzie GKSKatowice.
(STEN)

Reprezentacja Polski wygrała cały turniej

z Weroniką Tarusową i Alek brzmiał 40:33dla naszej repre minimalnie 4 punktami Esto
zentacji. W następnym poje nię100:96.
sandrą Wasilewską.
W ostatnim pojedynku dynku grze podwójnej nie
Reprezentacja Polski do lat
z Estonią, który miał zadecy stety Laura Bujak z Olą prze 18 wygrała cały turniej wygry
dować o końcowym triumfie grały pojedynek, ale już wając wszystkie pojedynki
reprezentacji Polski w całym chłopcy w grze podwójnej jak z reprezentacjami startują IHłka nożna
turnieju nasi zawodnicy wie i Laura Bujak z Jakubem cymi w tym turnieju. Nasi za Mecz z Norwegią
dzieli o co maja grać. W grach Suszyńskim w grze mieszanej wodnicy reprezentujący Pol w Bytowie
pojedynczych zarówno Alek wygrali swoje pojedynku skę na20 pojedynków wygrali W listopadzie reprezentacja Polski
sandra Radziszewska jak iSzy 20:18. Końcowy wynik był 16 razy i 4 razy przegrali oraz do lat20 zmierzysię w ramach
mon Maciąg(Hubal Białystok) na korzyść zawodników z re zdobyli 400 pkt i stracili 290 Turnieju OśmiuNarodów ze
wygrali swoje sety i wynik prezentacji Polski. Pokonali pkt. ©®
Szwajcarią (14.11, Chojnice, godz.
16)oraz towarzysko zNorwegią
(18.11, Bytów,godz.17).

Druga porażka Czarnych Słupsk

(STEN)

Brydż

Zaproszenie naturniej

Koszykówka-I liga

w meczu z ASTS Olimpią-Unią Słupszczanie grali falami, co
Grudziądz.
wykorzystali zawodnicy WKK
jaroslaw5tencel@polskapress.pl
Lęborskich tenisistówczekają Wrocław, którzy wygrali 95:89.
Mecz we Wrocławiu świet
zatem w krótkimodstępie czasu
Po bliskodwutygodniowej
dwa niezwykle ważne mecze, nie rozpoczęligospodarze, któ
które w dużym stopniu zadecy rzy po niespełna trzech minu
przerwie w rozgrywkach Lotto
dują o tym czy główny cel tego tach gry prowadzili już 11:2.
Superfigi Połtarex Pogoń
LęborkwZ kolejce spotkańLot sezonu - utrzymanie się w elicie Pod koszem nie do zatrzymania
to Superligizmierzy się
krajowej zostanie osiągnięty. był Piotr Niedźwiedzia.
Poltarex Pogoń Lębork wystąpi Słupczanie niemiłosierniemę
na wyjeździe w Gdańsku z AZS
w składzie: z kapitanem Mar czyli się w ataku, gdzie albo
AWF8S Bałtą.spotkanie toodbędziesię7 listopada(czwar
kiem Prądzinskim, Koreań pudłowali, albo tracili piłkę.
tek) ogodz.18.00.
czykiem Park Chan-Hyeokiem, Wrocławianie znakomicie też
AdamemDoszemiBogusławem penetrowali pod kosz, gdzie
W Lęborku 9listopada(sobota) Koszykiem. Oba spotkania bę najczęściej łatwo trafili,
w 8. kolejcespotkań lęborscyki dzie można śledzić w transmi a do tego dokładali bonusowy
bice będą mieli możliwość do sjach na na stronie www. rzut wolny po przewinieniu
słupskich obrońców.Po pierw
pingowania swoich tenisistów superliga.com.pl. ©®
szej kwarcie gospodarze wy
grywali 35:20i całkowicie zdo
minowali słupszczan.
W drugiej kwarcie ok.13 mi
nuty meczu, swój moment
przez krótkiczas mielikoszyka
rze Czarnych- dwa wolne trafił
Szymon Długosz, trójkę doło
żył Małgorzaciak, a 5 punktów
z rzędu zapisał na swoim kon
cie Damian Janiak i przewaga
WKK zmalała do8 oczek. Wko
lejnych minutach gra toczyła
się już punkt za punkt. Po stro
nie gości punktował głównie
Filip Małgorzaciak, którykolej
nymi dwoma celnymi trójkami
Na zdjęciu lider zespołu zLęborka - Park Chan Hyeok(Korea
starał się trzymać Czarnych
w grze. Do przerwy ekipie ze
Południowa)
Tenis stołowy

Jarosław Stencel

Kolejne spotkanie koszykarze Czarnychrozegrają w sobotę
o godz.18.00 w hali Gryfia. Rywalembędzie Sokół Łańcut

Słupka udało odrobić się sześć trójki Dutkiewicza oraz Janiaka
punktów starty z pierwszej i na dwie i pół minuty
kwarty - przegrywali 49:58. przed końcem trzeciej kwarty
Czarni dobrzerozpoczęli drugą było już tylko 68:67dla gospo
połowę meczu. Za trzy trafił darzy. Przewaga jednak została
Kordalski, dwa oczka dołożył utrzymana dokońca.
Małgorzaciak i były już tylko 4
punkty straty. Gracze trenera WKKWROOAW-STKCZAAN19S*9
Niedbalskiegojednakmomen- (3530.2339.1834,19:16)
talnie odpowiadali tym samym WKK: Niedźwiedzki13, Jędrzejewski 25(2), Kroi wynik cały czasoscylował wo czak 10(2), Prostak 23(1), Patoka 6,Uberna 2
kół ich 7-8 punktowej prze Koelner 140). Matusiak2.
wagi. Słupszczanie jednak nie Czarni: Kordalski13 (1), Dutkiewicz9 0),
składali broni.Znacznie popra Małgorzaciak 17(5),Pełka 11(1),FraślO,
wili swoją obronę. Atomowy Wyszkowski/ Jakubiak3 0),Długosz 8,Janiak 11
wsad Długosza, kilkanaprawdę (3).
dobrze wybronionych akcji, MICHAŁ PIĄTKOWSKI
f

Słupskie TowarzystwoBrydżowe
zaprasza na XIX Turniej z okazji
Dnia Niepodległości. 9listopada
(sobota) godz.10.00-Turniej Par
o puchary StarostyPowiatu Słup
skiego (maxy),9 listopada(so
bota) godz.16.00-Turniej Par
o pucharyPrezesa Zarządu spółki
MZK,10 listopada (niedziela)
godz.10.00-Turniej Paro pu
chary Prezydenta Miasta Słupska
(maxy) - Grand Prix woj. pomor
skiego, około40 rozdań.Miejsce
zawodów: SzkołaPodstawowa nr
5, Słupsk,ul.Hubalczyków7. Ist
nieje możliwośćnoclegów
w SzkolnymSchronisku Młodzie
żowym przyszkole, tel.59 840
43 01. Wpisowe:od 5do 35zło
tych w sobotęoraz od15 o50
w niedzielę. Ulgi przysługują
za okazaniemlegitymacji PZBS
lub szkolnej.Zwycięzcy każdego
turnieju otrzymują pamiątkowe
puchary. Dodatkowo wturnieju
0 pucharystarosty słupskiegonaj
lepsza para złożona z członków
1 sympatyków STB,mieszkańców
Słupska (takżebyłych), otrzymuje
puchary prezesa Wodociągów
Słupskich (nagrodaniekumulowana). STBw ramachKongresu
ufundowało teżpuchary dla
uczestników turnieju organizowa
nego przez SłupskiOśrodek Kul
tury idziałającą przy nim sekcję
brydżową „Bez Atu:12 listopada
(wtorek) począteko godzinie9.
(STEN)

