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Szykuje się sensacyjny występ

Johiiny Depp
zagra u nas. Będzie
ostro i głośno

Piłka nożna

Gryf Słupsk zakończył pomyślnie
rozgrywki rundyjesinnej
na własnym boisku
MAGAZYN SPORTOWY

Słupsk prokuratura
rozszerzyła śledztwo
w sprawie afery
świadłowodowej

Pacjenta nie chcieli
zarejestrować
telefonicznie. Kazali
przyjść o 5 rano

STRONA 3

STRONA 4

Wojciech Frelichowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

Koncerty
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Szykuje się niebywała artystyczna
sensacja. Jedenz najsłynnieszych
hollywódzkich aktorów zawita
do naszego regionu.To Johnny
Depp.

Wszystko wydarzysię podczasprzysz
łorocznej edycjiFestiwalu LegendRo
cka, którego organizatorem od lat jest
Dolin Charlotty. Johny Depp wystąpi
tam razem z grupą Hollywood
Vampires, w którym jest gitarzystą.
Oprócz niego trzon zespołu stanowią:
kultowy wokalista Alice Cooper oraz
gitarzysta JoePerry, jeden z założycieli

i członków grupy Aerosmith. Tych
trzech artystów wspiera dwóchmuzy
ków znanych z formacji Guns N'Roses:
basista Duff McKagan i perusista Matt
Sorum.
Hollywood Vampires to obecnie
jedna z najsłynniejszych supergruptej
dekady. Zespół powstał cztery lata
temu i zmiejsca stałsię muzyczną sen
sacją. Głównie za przyczyną udziału
w tym projekcie Johnny'egoDeppa.
Nazwa
formacji
nawiązuje
do mocno rozrywkowego artystycz
nego towarzystwa z lat 70. XX wieku,
którego „opiekunem" był Alice Coo
per. W tym gronie przewijały sie takie
sławy, jak John Lennon i Ringo Starr
z TheBeatles, Keith Moon z The Who,
Marc Bolan z T.Rex, czy Keith Emer
son z Emerson, Lake and Palmer.
Alice Cooper wraz z pozostałymi
członkami grupy, postanowił
wskrzesić pamięć o tamtych czasach,

nadając nazwę tego muzycznegc
projektu właśnie jako Hollywooc
Vampires. Udział w tym przedsięw
zięciu Johnny'ego Deppa nadaje mi
dodatkowego kolorytu.
Johnny Depp to jeden najbardzie
kasowych, a zarazem najbardziej ek
scentrycznych aktorów w Hollywood
Jego najbardziej znane filmy to sagi
„Piraci z Karaibów", w której wcieli
się postać zjawiskowego kapitana Ja
cka Sparrowa. Grał także w filmacł
„Charlie i Fabryka Czekolady", „Jeź
dziec Bez Głowy",„Neverland", „Plu
ton" czy „Truposz". Filmy z jegc
udziałem przyniosły światowy do
chód przekraczający14 miliardów do
larów.
Hollywood Vampires wystąpi li
sierpnia w amfiteatrze Dolin}
Charlotty podczas14 edycji Festiwali
Legend Rocka.©®
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prawa kabli telekomu
nikacyjnych, które
pewna firma kładła
pod słupskimi ulicami,
a miasto nie pobierało
za to opłat, staje sięcoraz cie
kawsza. Okazuje się, że takie
instalacje znalazły sięnie
tylko pod ringiem, aletakże
pod dwowa ulicami w cen
trum miasta.Czy trzeba bę
dzie rozkopywaćinne ulice,
aby sprawdzićco pod nimi
przebiega i zaco nie wpływają
opłaty? Miejmy nadzieję, ze
wyjaśni tośledztwo prokura
tury (piszemy o tym na str.3)
W tym wydaniu „Głosu"
poruszamy także organizację
rejestracji pacjentów w przy-

chodni SPMZOZprzy ul. Tu
wima w Słupsku )str. 4). Pa
cjent chciał się zarejestrować
do lekarza,ale telefonicznie
mu tego odmówiono. Dora
dzono za to, aby przyszedł
osobiście nazajutrz rano, ito
skoro świt.Okazało się, że
wcale nie był jedyny, bo już o5
rano ustawiła się kolejka.Pani
dyrektor SPMZOZ jest zasko
czona zaistniałą sytuacją, za
prasza do siebie naszego czy
telnika i obiecuje wszystko
wyjaśnić.
Natomiast na osiedlu
Niepodległości wystąpiło za
mieszanie związane z pogło
ską o budowie pomiędzy blo
kami stacji paliw (str. 5). Oba
wy mieszkańców wzbudza
fakt że działka, na której
mógłby się pojawić taki
obiekt należy do prywatnego
inwestora. Jednak urzędnicy
uspokajają, że to nie oznacza,
że można tam zbudować co
się chce.Inwestycja musi być
dostosowana do miejscowe
go planu zagospodarowania
przestrzennego. ©®

Glos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 18.11.2019

Uczniowe zmierzą się
z klęskami żywiołowymi
Rozmowa
PZespół Szkół Informatycz
nych w Słupsku bierze udział
w międzynarodowym projek
cie edukacyjnym, któregoce
lem jest zwiększenie świado
mości na temat zagrożeń ka
tastrofami naturalnymi.O je
go założenia pytamy Bartosza
Chomicza. nauczycielajęzyka
angielskiego w ZSI ikoordyna
tora projektu.
Projekt nosi nazwę „Działa
nia ratownicze w obszarze
szkoły na wypadek klęsk
żywiołowych". Jak to się
stało, że wasza szkoła pod
jęła się realizacji takiego za
dania?

Inicjatorką projektu w na
szej szkole jest nasz germanistka Aneta Łosińska. Już
od pewnego czasu szukali
śmy takiego zagadnienia
i szkół partnerskich, z który
mi moglibyśmy nawiązać
współpracę, ponieważ chcie
liśmy zacząć realizować pro
jekty unijne. I w tym roku to
się udało. Tematyka wynika
z tego, że kraje partnerskie,

Stupsk
Jak rozmawiać
w rodzinie?

Dziś, ty.18 listopada,o godz.17
do DomuŚw. Rodzinyprzy Sanktu
ariumśw. JózefaOblubiańca NMP
w Słupsku(ul.Szczecińska 38)od
będziesię spotkaniepoświęcone
tematyce rodzinnejpod hasłem
Jak rozmawiaćw rodzinie?".Po
prowadzijeo. Piotr Włodyga, be
nedyktyn zeStaregoKrakowa
w gminieSławno, biblistai trener
komunikacji.50-letni o.Piotr
Włodyga przyjechał naPomorze
pierwszy raz w2002r. Na rekolek
cje. Krakusz pochodzenia,który
większość swojegozakonnego ży
cia spędził wTyńcu,już wtedy zaskarbiłsobie sympatięmiejsco
wych. Prosiligo, byzostał. Kusili,że
dadzą pod klasztor12 hektarów
ziemi. Wrócił doTyńca ipowiedział
braciom: „Pomorzeczeka".
Nad morzewrócił8 lattemu razem
z młodszymo dziesięćlat o.Rafa
łem Dudkiemi osiedli wStarym
Krakowie. Na dzisiejsze spotkanie
zapraszają: KatolickieStowarzy
szenie „CivitasChristiana" iParafia
pw. św.Józefa Oblubieńca Naj
świętszej MaryiPanny,(MAZ)

Ustka
Przedłużone
konsultacje

Burmistrz Ustki przedłużył ter
min zakończenia konsultacji do
tyczących organizacji ruchu
na ul.Marynarki Polskiej oraz
na sąsiednich ulicach.Termin
mija 13grudnia br. Uprawnieni
do udziału w konsultacjachsą
mieszkańcy Ustki. Uwagi można
przysłać w wersji papierowej
na adres Urzędu Miasta Ustka,
ul. Ks.Kard. St. Wyszyńskiego 3
z adnotacją „konsultacje dot. or
ganizacji ruchu" lubelektronicz
nie adres e-mail:
bom1@um.ustka.pl, w okresie
trwania konsultacji. Wyniki kon
sultacji (wformie raportu), tj.
zgłoszone uwagi wraz z ustosun
kowaniem siędo nich burmistrza
oraz opinia zespołu
opiniodawczo-konsultacyjnego
zostaną ogłoszone w terminie
do 30 dniod zakończenia kon
sultacji. Osoba do kontaktu:Eliza
Mordal, rzecznik UM w Ustce;
tel. 59 8154327,e-mail:
emordal@um.ustka.pl.
(WF)

©®

szech w miejscowości Modica
na Sycylii.
Co nam,mieszkańcom
Słupska, możegrozić
w kontekście klęsk żywio
łowych?

Bartosz Chomicz: - Klęska
żywiołowa może nas dotknąć
również np. na wakacjach

które współpracowały
przy tworzeniu tego projektu
zauważyły potrzebę rozmo
wy i komunikacji na ten te
mat. Czyli jakie są reguły
i opracowane strategie na wy
padek wystąpienia klęsk ży
wiołowych.
Z kim będziecie współpra
cować przy realizacji pro
jektu?

Będziemy współpracować
z czterema szkołami spoza
Polski. Są to placówki we
Włoszech, Turcji, Portugalii
i Rumunii. Głównym organi
zatorem jest szkoła we Wło

Wieczór biznesowy.
Wszystko o sprzedaży

B2B
Stupsk

Wojciech FreBchowski
wojciech.frefichowski@gp24.pl

Sprzedaż B2B naprzykładach,
które działają, totemat wie
czoru biznesowego w Słup
skiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Skrót B2Bpochodzi z językaan
gielskiego (business-to-busi-

; Na GyteHfców czekamy
j w redakgi „Głosu Pomorza'
i w5jupskuprzy
i ul. Henryka Pobożnego 19
i teł.598488100

ness). Oznacza transakcje po
między dwomalub więcej pod
miotami
gospodarczymi,
a także określenie relacji wystę
pujących pomiędzy przedsię
biorstwami
Spotkanie odbędzie się we
wtorek, 19 listopada o godz.18
siedzibie SIPH przy al. Sienkie
wicza19 wSłupsku. Gospodarczem wieczoru będzie Robert
Firkowsła, szef słupskiej firmy

Choćby powodzie. Tego
typu zdarzenia przecież wy
stępowały. Kolejne zagroże
nie to wichury. Ale realizuje
my ten projekt także dlatego,
gdyż klęska żywiołowa może
nas dotknąć nie tylko w miej
scu, gdzie mieszkamy.Może
to się przydarzyć na przykład
na wakacjach.
Jak duża liczba uczniów
z waszej szkoły będzie brać
udział w tym przedsięwzię
ciu?

Z założenia ma pracować
cała społeczność szkolna. Na
tomiast ci, którzy będą praco
wali najintensywniej, to ci,
którzy ode mnie lub od wspó
łorganizatorów otrzymują
konkretne zadania. Na tą
chwilę mamy grupę 72 ucz
niów w szkole, w której uczy
się 450 osób.
Wojciech Frelichowski

„Fira", od 30 lat związany ze
sprzedażą B2B.
Wbrew obiegowym opi
niom uważa on, że sprzedaż
B2B nie jest trudna. Zmiany ja
kie zachodzą przez ostanie lata
dają niesamowite możliwości,
kto je dostrzega i wdraża ten
wygra
- Sprzedaż B2B na przykła
dach, któredziałają. Zaprezen
tuję przykłady dzięki, którym
moja firma się rozwija i pozy
skuję coraz więcej klientów.
Przyjdźcie ze swoimi sprze
dawcami - zachęca Robert
Firkowski.
Po prezentacji gospodarza
spotkania w godz.19.15 - 21 za
planowano networking.©®

Zbigniew Marecki
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Na zamku wRadomiu wielkimistrz
zakonu krzyżackiegoJohann von
Tieffen złożyłhołd lennykrólowi
Kazimierzowi IVJagiellończykowi.

t705

W Warszawie zawarto antyrosyj
ski sojusz polsko-szwedzki.

1711

Książę-elektor Saksoniii król Pol
ski AugustII Mocnyzawarł układ
z królemDanii FryderykiemIV
Oldenburgiem w sprawiepo
działu Pomorza Szwedzkiego,
które zdobyłna czele wojsk sa
skich.

1943

Gestapo iukraińska policja zamor
dowały w Równem1864osoby,
w tym ok.100 członków Armii
Krajowej.

1948

Przed sądem w Warszawiesta
nęło 4polskich aktorów,którzy
wystąpili w nazistowskimfilmie
propagandowym „Powrótdo oj
czyzny".

1989

W TVP Wiadomości zastąpiły
Dziennik Telewizyjny.

1 CYTATY Z TWiTTERA j

Robert Biedroń.
Lewica

PremierSzydło, ministrowieMacie
rewicziSzyszkojowialnie witają się
z neonazistamiigangsterami.
W tymkontekście Banaś,wynajmującswoją kamienicę krakowskiej
mafii na burdel,jest faktycznie
„kryształowy".

Sławomir Nitras,
PO

Pani Popielaztęjsamejstajniconie
jakiMatecki.JakniskoupadłPIS .
wSzczeanie,że posługujesięube
ckimi metodami.Brudzińskistworzył
zesztabu PiSaparatkłamstwa,znie
sławieńipogardygotowy uderzyć
w każdegoktostanieimna drodze.
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W piątkowy wieczór w Państwowej Szkole Muzycznej w Słupsku odbył się wyjątkowy koncert.
Zespół High Definition Quarter, z gościnnym udziałem Igora Boxxa, wykonał jazzową adaptację
„Dziadów" Adama Mickiewicza.

33643
4.2715
3,9037
4.9877 (}

(+)wzrost ceny w stosunku
do notowania poprzedniego
( spadek cen w stosunku
do notowania poprzedniego

Wydarzenia

Głos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 18.11.2019

Prokuratura rozszerza śledztwo
w sprawie afery światłowodowej
Shątsk
Grzegorz Hilarecki

Śledztwo w sprawie urzędni
czego zaniechania, któredo
prowadziło do szkody wielkich
rozmiarów na majątkumiasta bo to bada słupska prokuratu
ra okręgowa w sprawie świat
łowodów położonych
pod słupskimi ulicami- niedo
tyczy już tylko ringu.Doszły
dwie kolejne inwestycje:ulica
Kowalska i Mostnika.

- Prokurator przedłużył śledz
two wtej sprawie do10 lutegopoinformował nas w piątek Pa
weł Wnuk, rzecznik prasowy
słupskiej prokuratury okręgo
wej. - Powodem jest dojście
dwóch nowych wątków, czyli
sprawy położenia kanałów te
letechnicznych pod ulicami Ko
walską i Mostnika wSłupsku.
Doniesienie w tej sprawie
skierowali działacze ze stowa
rzyszenia Słupska Inicjatywa
Obywatelska SIO!
- Poprosiliśmy Zarząd Infra
struktury Miejskiej i miasto
o dane na temat inwestycji robionych w mieście wramach re
witalizacji. Zdziwiło nas, że
znowu firma związana z daw

nym właścicielemKanału 6wy
stąpiła o pozwolenie położenia
kabli pod kolejnymi ulicami
i tego samego dnia, kiedy napi
sała pismo,miała wydaną decyzję ZIM. Zaiste wyjątkowe
tempo. Zakładając nawet, że
z samegorana skoroświt, firma
składa w ZIM pismo. To chyba
urzędnicy wszystkoinne rzucili
i zabrali się za jegosprawdzanie
i pisanie zgody - zauważa An
toni Michał Górecki, działacz
SIO!
Firma napisała pismo
do ZIM 5 marca2019 roku. Na
stępnego dnia wpłynęło ono
do ZIM i już 6 marca tego roku
ZIM wydał decyzję.
Tymczasem zdaniem świad
ków fizycznie urządzenia kła
dziono podczasrewitalizacji ul.
Kowalskiej za poprzedniej ka
dencji samorządu, asamo poz
wolenie na ułożenie kanału te
letechnicznego jest z datą
o wiele późniejszą, już z obec
nej kadencjisamorządowej!
Jeszcze ciekawiej jest
w przypadku ulicy Mostnika.
27.09.2019 prezes spółki
Mazovia, który jest w Warsza
wie, podpisuje pismo.Tego sa
mego dnia pismo trafia do ZIM
w Słupsku. Tego samego dnia
ZIM wydaje zgodę. Każdy jed

nak wie, że prace na tej ulicy
były w... sierpniu.
Tymczasem słupscy urzęd
nicy zZIM naliczają opłaty ikary
dla spółki Mazovia za kanał te
letechniczny, który w2015 roku
nielegalnie i bez pozwolenia
ZIM położono pod ringiem.
Zrobiła to w ramach budowy
ringu inna spółka związana
z byłym właścicielemKanału 6
w Słupsku. Zresztą spółka
ma siedzibę w pustostanie
przy ul. Gdyńskiej, w tym sa
mym lokalu co inna jego firma,
która kupiła od miasta kamie
nicę i za nią zalega z ratami. Po
nieważ spółka Mazovia zalega
lizowała urządzenia dopiero
w grudniu ubiegłego roku po trzech latach użytkowania urzędnicy musieli jej naliczyć
opłaty i kary. Okazało się, gdy
sprawę ujawniłoSIO!, żeurzęd
nicy ZM-u dokonali odkrywki
na ringu i wtedy wyszłona jaw,
iż ów kanał jest trzy razy więk
szy niż spółka to zgłosiła! A to
oznacza większe opłaty i kary
niż pierwotnie w ZIM jej nali
czono. Urzędnicy mówią o eg
zekucji należności.Tymczasem
miasto niedostało zaurządzenia
teletechniczne położone wSłup
sku od firmy Mazovia ani zło
tówki. ©®
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Kamienice w Słupsku
REKLAMA

- Nowe życie

W Słupsku powstaje nowa kamienica TRAKT przy ulicy Szkolnej 1, która uzupeł
ni brakującą zabudowę, przedłużając istniejące pierzeje. Inwestorem jest DZP
INVEST Rafał Kierecki, a projekt budynku opracowała znana słupska pracownia
projektowa Studio ARKADA Piotr Bockenheim w porozumieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
zasób jest ograniczony, podobnie
jak grunty pod ich budowę, które
wypełniają wyrwy w zabudowie,
tym samym uzupełniając ciekawą
architekturą pierzeje słupskich
ulic. Kamienica TRAKT to wyjąt
kowy projekt dla osób ceniących
mieszkanie w ścisłym centrum
miasta, chcących być zawsze
blisko toczącego się życia kultu
ralnego i mieć łatwy dostęp do
najważniejszych punktów miasta.

Wizją architekta była prosta i so
lidna bryła, która nie znudzi się za
pięć lat, dobrze uzupełni ciągłość
historycznej tkanki miejskiej i ład
nie się zestarzeje. Wzorem Berlina,
gdzie umiejętnie wplatasię współ
czesne budynki między stare ka
mienice.
Obiekt powstanie w miejscu po
przedwojennej zabudowie miesz
kalnej, wysokością i wyglądem
elewacji nawiąże do otaczającej
ją zabudowy. Kamienica będzie
umiejscowiona blisko granicy
działki, co umożliwi stworzenie
kameralnego podwórza od jej we

wnętrznej strony.
Inwestycja ma charakter butiko
wy i mieścić będzie poza usłu
gami 6 lokali mieszkalnych, w
metrażach od 35,31mltw. do 79,31
mkw. Do każdego mieszkania
przypisana jest komórka loka
torska oraz miejsca parkingowe
w cenie nieruchomości. W celu
zapewnienia komfortu i bezpie
czeństwa teren zostanie ogro
dzony i monitorowany. Oddanie
budynku do użytku planowane
jest na koniec 2020 roku.
Zdaniem DZP INVEST kamienice
w Słupsku to dzieła sztuki, a ich

Godziny otwarcia: 8:00-16:00
ui. Kossaka 17 a/l
76-200 Słupsk
48 660270777
biuro@dzpinvest.pl

DZP INYEST

MATERIAŁ EDUKACYJNY MINISTERSTWA ZDROWIA

Od 8 stycznia 2020 r. lekarz wystawi obowiązkowo e-receptę
Otrzymasz
SMS

z 4-cyfrowym
kodem

albo e-mail
z załączoną w PDF
informacją o e-recepcie
Qrecepto

iiiiiiiiiiiiiiHiaiiiii

Lekarz może
również dać Ci

wydruk informacyjny
©recepto

!fllillI!!M!lillii!lil!!ll!llll

Żeby odebrać
e-receptę
SMS-em
lub e-mailem:
wejdź na

pacjent.gov.pl
i zaloguj się na swoje
Internetowe
Konto Pacjenta (IKP)
w zakładce
„Moje konto"

Tritace 2,5 tabl. (2,5 mg),
Triłaco 2,5 tabl. (2,5 mg),
28 szt.
1 op. po 28 szt.

wybierz rodzaj powiadomień:
SMS lub e-mail
(albo jedno i drugie)

W aptece
podasz 4-cyfrowy kod z SMS-a
i PESEL (swój lub osoby,
dla której kupujesz lek)

Fundusze
Europejskie

Polska Cyfrowa

farmaceuta zeskanuje kod
z informacji o e-recepcie,
którą masz w e-mailu

009428379

farmaceuta wyda Ci lek
na podstawie wydruku
informacyjnego

Ministerstwo
Zdrowia

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Wydarzenia

Chora kolejka ustawia
się pod przychodnią
już o 5 rano
Magdalena Olechnowicz
rnagdalena.olechnowia@p0lskapress.pl

Nasz Czytelnik skarży się
na przychodnię rejonową
przy ul. Tuwima.Twierdzi, że
aby umówić się na wizytę
do lekarza rodzinnego,pani
w rejestracji kazała mu przyjść
wcześnie rano. Byłjuż o 5ra
no! Jakie byłojego zdziwienie,
gdy okazało się, że wcale nie
jest pierwszy.

Nasz Czytelnik (nazwisko
do wiadomości redakcji) swo
jego mailado redakcji zatytuło
wał „Chora kolejka".
- Wydawać się może, że
w dzisiejszych czasach dostać
się do lekarza rodzinnegoto nic
trudnego. Wystarczy zadzwo
nić i umówić się na wolny ter
min. Nic mylnego - pisze pa
cjent przychodni przy ul. Tu
wima. - Panie z rejestracji nie
prowadzą terminarza, nato
miast chorym pacjentom dora
dzają, co należy zrobić, by do
stać się do lekarza - należy
od rana ustawić się w kolejkę.
Pomimo kilkakrotnych nieuda
nych prób rejestracji telefonicz
nych, ruszyłem więc o świcie,
aby dostać się do mojego leka
rza - Daniela Turczańskiego.
Do przychodni na ul.Tuwima
dotarłem o godz. 5.10 i nie by
łem pierwszy - pisze mężczy
zna. -Dawno nieczułem się tak
bardziej chory, bezradny
i wściekły. Takich praktyk nie
spotkałem nigdzie więcej

w Słupsku. Pozdrawiam panie
z rejestracji - jak nie program
komputerowy, to możechociaż
zwykły zeszyt - dodaje.
Dyrektor Samodzielnego
Publiznego Miejskiego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Słupsku
jest zaskoczona przedstawioną
sytuacją. - W tej przychodni
akurat niema problemu z kolej
kami. Można się zarejestrować
zarówno telefonicznie, jak ioso
biście - mówi Maria Mazur, dy
rektor SPMZOZ. - Jeśli pacjent
chce się dostać tego samego
dnia, ponieważ jest wysokagorączka, czy inny stan wskazu
jący, że dzieje się coś poważ
nego, to jest przyjmowany tego
samego dnia,jeśli przyjdzieoso
biście. Natomiast w normalnym
trybie można zadzwonići umó
wić się na konkretną godzinę.
Pani w rejestracji wyznaczamu
najbliższy wolny termin. Jeśli
pacjent chciał być umówiony
szybko, być może paniemu po
wiedziały, że najlepiej przyjść
rano osobiście. Ale nie ma po
trzeby, aby przychodzić o 5
rano. Lekarz przyjmuje od go
dziny 8. Przeważnie wszyscy,
którzy przyjdą rano, zostają
przyjęci. Mamy też tzw.
kolejkomaty, w których każdy
pacjent drukuje sobie bilet
do rejestracji bądź z wyzna
czoną wcześniej godziną przyjęcia. Zapraszam tego pana
do mnie, na pewno wyjaśnimy
tę sytuację. Wszystkierozmowy
telefoniczne są przez nasnagry
wane. Możemy je odsłuchać mówi Maria Mazur.©®

Uczeń n LO zdobył
stypendium ministra
Słupsk
Anna Czerny-Marecka
anna.marecka@polskapress.pl

Jako jedyny ze Słupska,a tak
że całego powiatu słupskiego,
absolwent IILiceum Ogólno
kształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. A.Mickie
wicza w Słupsku Maksymilian
Sapkowski otrzymał stypen
dium ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowa
nia.

Maksymilian znalazł sięwśród
27 stypendystów z całego wo
jewództwa pomorskiego. Jest
to ogromne osiągnięcie dla
szkoły, gdyż otrzymanie sty
pendium MEN za wybitne
osiagnięcia edukacyjne jest wy
nikiem nakładu pracy nietylko
ucznia, ale przede wszystkim
możliwości i wsparcia, jakie
dajellLO.

Maksymilian Sapkowski
dziś jest studentem pierwszego
roku Politechniki Warszawskiej
na kierunku technologia che
miczna.
©®

Maksymilian Sapkowski, już
nie uczeń, lecz student
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Hollywood Vampires
wystąpi w Dolinie Charlotty
Wojciech Frelkhowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

tmtweffi'

HollywoodVampires to
pierwsza zapowiedziana
gwiazda przyszłorocznego Fe
stiwalu Legend Rocka. Coc
jest to zespół bardzo młody
jak na legendę rocka, to jej
członkowie bez wątpienia na
leżą do grona artystów two
rzących historię muzykiro
ckowej.

Na przykład Alice Cooper.
Amerykański wokalista jest
jednym z prekursorów heavy
metalu w jegospecyficznej od
mianie - tzw. horror rocka.
Pod koniec lat 60.XX wieku ar
tysta zaproponował sceniczny
show, w którym występował
ucharakteryzowany na wam
pira w otoczeniu takich rekwi
zytów, jak gilotyna czy szubie
nica. Nagrał ponad 30 płyt,
które rozeszły się w nakładzie
przeszło 50 milionów sztuk.
W 2013 roku Alice Cooper wy-

Hollywood Vampires. Od prawej:Johnny Depp, Alice Cooper
i Joe Perry

stąpił na Festiwalu Legend Ro
cka, gdzie zagrał fenomenalny
koncert.
Z kolei gitarzysta Joe Perry
jest współzałożycielem legen
darnej grupy Aerosmit. Razem
z wokalistą StevenemTylerem,
tworzy sceniczny duet porów
nywany do pary JaggerRichards z The RollingStones.
Perry nagrał też siedem solo
wych płyt.

Najwięcej emocji na koncer
tach Hollywood Vampires
wzbudza JohnnyDepp. Nie ma
się czemu dziwić. To jeden naj
bardziej kasowych, a zarazem
najbardziej ekscentrycznych
aktorów w Hollywood. Jego
najbardziej znanefilmy to saga
„Piraci z Karaibów", w której
wcielił się postać zjawiskowego
kapitana Jacka Sparrowa. Grał
także w filmach „Charlie i Fa-

Chcesz być bezpieczny na zimę?
Skontroluj piec, komin i przewody
Shątsk
Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

Niewłaściwa eksploatacja
urządzeń grzewczych,zanied
bania przeglądów czy niedroż
ność przewodów kominowych
to niektóre przyczyny tragedii,
których można uniknąć.Słup
ska straż pożarna przstrzega
mieszkańców, zarządców
nieruchomości iinne służby
przed czadem,pyłami isadzą.

Czad to cichy zabójca. Jest bezwonny i bezbarwny.Najłatwiej
można go wykryć za pomocą
specjalnej czujki. Do ich mon
tażu zachęta straż pożarna ze
Słupska, która podobnie jak
w roku ubiegłym zorganizo
wała konferencjędla zarządców
nieruchomości, urzędników
i pracowników spółdzielni
mieszkaniowych. Straż zeSłup
ska odnotowuje rocznie kilka
dziesiąt zdarzeń, w których
główną role odgrywa właśnie
tlenek węgla. Najwięcej wyjaz
dów zdarza się w sezonie
grzewczym. Również do poża
rów sadzy w kominach.
- Których przyczyną jestbrak
ich konserwacji czy spalanie
niewłaściwych opałów - zau
waża starszy kapitan Tomasz

U*

Spotkanie z zarządcami nieruchomości,spółdzielcami i służbami
miejskimi zorganizowano w komendzie PSP w Słupsku

Ponczkowski z KMPSP wSłup
sku. - Dlatego przed rozpoczę
ciem sezonu grzewczego po
winniśmy skontrolować nasze
urządzenia grzewcze. Jeżeli jest
to piecgazowy powinien być to
serwisant, który go wyczyści
i sprawdzi. Jeśli mamy piec
na paliwostałe, to również taką
kontrolę powinniśmy przepro
wadzić. Bezwzględniezweryfi
kować trzeba stan przewodów
kominowych i wentylacyjnych.
Specjaliści uczulają,że głów
nym źródłem zatruć czadem
jest właśnieniesprawność prze
wodów kominowych, wentyla

cyjnych i dymowych.Ich wad
liwe działanie może wynikać
tak z nieszczelności, jak i braku
konserwacji. Również z wad
konstrukcyjnych orazniedosto
sowania istniejącego systemu
wentylacji do standardów
szczelności okien i drzwipo ich
wymianie na nowe. Nie wolno
zaklejać i zasłaniaćkratek wen
tylacyjnych. Nie bagatelizujmy
objawów takich jak bóle i za
wroty głowy, duszność, sen
ność. Mogą one byćsygnałem,
że ulegamy zatruciu tlenkiem
węgla.
©®

bryka Czekolady", „Jeździec
Bez Głowy", „Neverland",
„Pluton" czy„Truposz". Filmy
z jego udziałem przyniosły
światowy dochód przekracza
jący 14 miliardów dolarów.
Ale Johnny Depp, zanim zo
stał aktorem, chciał zrobić ka
rierę jako gitarzysta. W tej roli
zadebiutował w1994 r. na pły
cie swojego przyjaciela Shane
MacGowana, lidera zespołu
The Pogues, również aktora.
Zagrał też na płycie Oasis
w 1997 r. Był również autorem
kilku piosenek dla swojej żony
Vanessy Paradis (byli małżeń
stwem w latach 1998 - 2012).
W 2012 r. pojawiłsię na albumie
Aerosmith, czego efektem stał
sie jego udział w założeniuHol
lywood Vampires.
Koncert
Hollywood
Vampires odbędziesię18 sierp
nia 2020roku na14 edycjiFesti
walu Legend Rocka w Dolinie
Charlotty. Sprzedaż biletów
rozpoczyna się w piątek 22 li
stopada 2019 roku o godz. 10
na platformach Ticketmaster
i Eventim.Natomiast w dniach
18-22 listopada będą sprzeda
wane
wyłącznie
bilety
vipowskie. ©®

KRÓTKO

Shtpsk
Literacki konkurs
dla nauczycieli
rozstrzygnięty

Znamy już laureatów VI Pomor
skiego KonkursuLiterackiego dla
Nauczycieli, organizowanego
przez Pedagogiczną Bibliotekę
Wojewódzką w SłupskuiStowa
rzyszenie Edukacyjne Volumin.
Nagroda główna w kategorii poe
zji trafiłado Małgorzaty Wojta
szek z Kobylnicy (za zestaw wier
szy „Ławeczka",„Idzie rak niebo
rak" i„Dance macabre"), wyróż
nienie zaś doAgnieszki Gałęziewskięj zKarczemek (za zestaw
wierszy „A pamiętasz", „Życie
jest", „Powroty".W kategorii
prozy nagrody głównejnie przy
znano, a wyróżnienia otrzymali:
Barbara Pieślak z Jezierzyc za
opowiadanie „Bezimiennamo
giła", Alicja Julita Błazucka ze
Słupska za prozę „Migawki"i To
masz Witkowski z Sopotuza tekst
„Robuśione".
Jury w składzie Jolanta Nitkowska-Węglarz, red.Zbigniew Babiarz-Zych, prof.AP Sławomir
Rzepczyński iprzedstawiciel or
ganizatora Jolanta Bętkowska
oceniło w tejedycji konkursu44
wiersze i14 tekstów prozator
skich. Laureaci zostaną uhonoro
wani podczas uroczystego finału
4grudnia, w PedagogicznejBib
liotece Wojewódzkiej w Słupsku.
Nagrodzone iwyróżnione teksty
umieszczone zostały na stronie:
www.pbw.slupsk.pl. (MARA)
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Mieszkańcy nie chcą kolejnej
stacji paliw na os. Niepodległości
Magdalena
Olechnowicz

magdalena ,oledmowicz@polskapress.p

Inwestor chce budować stację
paliw koło marketu Stokrotka
na osiedlu Niepodległości.Nie
ma na to zgody mieszkańców.
Póki co, o pozwoleniena bu
dowę nikt nie wystąpił. Zda
niem ratusza, budowa niejest
możliwa ze względu na plan
zagospodarowania prze
strzennego.

Panika mieszkańców powstała
w momencie,kiedy na klatkach
schodowych pojawiły się ko
munikaty informująceo zamia
rach inwestora.
- Zwrócił się domnie zarząd
Wspólnoty Mieszkaniowej Mi
chałowskiego l z prośbą o wy
wieszenie komunikatów z in
formacją o inwestycji w blo
kach, które podlegają Spół

dzielni Mieszkaniowej „Dom
nad Słupią". Działka, o której
mowa, nie należy co prawda
do spółdzielni, a do prywat
nego inwestora, który może
tam zbudować, co chce- mówi
Leszek Orkisz,prezes SM „Dom
nad Słupią". - Rozumiem jed
nak ludzi, że nie chcą pod ok
nami mieć stacji benzynowej
z gazem imyjnią, dlatego ogło
szenia kazałem wywiesić - do
daje.
W Wydziale Budownictwa
Urzędu Miejskiego w Słupsku
dowiedzieliśmy się, że pókico,
nie ma zgody na budowę stacji,
bo też nikt o taką nie wystąpił.
Niepokój Zarządu Wspól
noty jest uzasadniony.
- Spotkał się z nami inwe
stor, który poinformował nas
o swoich planach. Nie była to
wiążąca decyzja o budowie.
Po prostu uważał za stosowne,
aby nas o tym poinformować.
Na placu miedzy blokami chce
wybudować stacjębenzynową
wraz z myjnią samochodową mówi Irena Stasiak, admini-

-KŚgi -

JAJ

Mieszkańcy nie chcą pod oknami stacji benzynowej, m.in. ze względu na bezpieczeństwo, ale
nie tylko. Potrzebują nowych parkingów. A stacja pali zabrałaby im już te obecnie istniejące

strator Zarządu Wspólnoty
Mieszkaniowej Michałowskiego l.- Dlatego uznaliśmy,że

musimy sąsiadów poinformować ozamiarach inwestora.Naszym zdaniem budowatakiego

obiektu w wielorodzinnej zabudowie to fatalny pomysłmówi Stasiak.
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Ratusz jednak uspokaja, że
budowa stacji benzynowej
w tym miejscu nie jest moż
liwa.
- Otrzymaliśmy odpowiedź
z Urzędu Miasta w Słupsku,
z której wynika, że zgodnie
z zapisami miejscowego planu
zagodpodarowania przestrzen
nego obejmującego ten teren mowa o planie „Nowa
Kotarbińskiego" -nie jest moż
liwa budowa stacji wtym miej
scu. Tak wygląda sprawa
na dzień dzisiejszy. Co będzie
w przyszłości,czy zapisy w pla
nie zagodpodarowania nie
ulegną zmianie, to my też tego
niewierny.
Mieszkańcy bloków znajdu
jących się w pobliżu zazna
czają, że chodzi nie tylko obez
pieczeństwo - obawy wzbu
dzają m.in. butle z gazem, ale
także o ciasną zabudowę
na osiedlu.Zwracają uwagę, że
w pobliżu potrzebne są par
kingi, a stacja zabrałaby im
miejsca już obecniefunkcjonu
jących parkingów. ©®

h»\4s>
Dolina Charłotty
Resort & 5PA

HmP

Dolina Charłotty zaprasza na wyjątkowy Bal Andrzejków
w dniu ;
w Restauracji na wodzie Gośoryetf
jj
-i
Pyszne jedzenie, wspaniała muzyka oraz miła atmosfera 8
urokliwej restauracji będę gwarancję udanego wieczoru.
Rozpoczęcie o godz. 20:00

Alkohol i napoje w cenie / Oprawa muzyczna: DJ

i

Rezerwacja +59 847 43 41, rezerwacja@charlotta.pl
*W wyjątkowej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca zabawy na salę bankietową w hotelu

szczegóły na www.do1inacharlotty.pl
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Niemcy. Pierwszy
Polska Toskania leży burmistrz imigrant
na zachodzie kraju
Dariusz Chajewski
dchajewski@gazetalubuska.pl

Od piątku w Internecie,
pod adresem
www.polskatoskania, moż
na obejrzeć niezwykły film.
W czwartek odbyła się jego
premiera kinowa. „Polska
Toskania" to wyraz dumy
z małej ojczyzny. Producen
tem jest „Gazeta Lubuska"

- Czy film mi się podobał? Jestem
zachwycony - mówił tuż po se
ansie KrzysztofFedorowicz, je
den z głównych bohaterów
filmu, winiarz z podzielonogórskiegoŁazu. - Niebyłojeszcze ta
kiego filmu o naszym regionie,
o naszym winiarstwie. Ite zdję
cia z lotu ptaka... Zawsze wyo
brażałem sobie, że nasz region
tak właśniewygląda. Teraz mam
pewność.
Inni winiarze* podkreślali,
że ważnejest,iżten film powstał,
gdyż dotychczastraktowani byli
zwykle jak nieszkodliwi sza
leńcy, egzotyczni hobbyści. Te
raz widzowie przekonali się, że
może i jest w tym szczypta sza
leństwa, ale to ciężka praca,która
przynosi efekty i to nie tylko sa
mym zainteresowanym.
- Wow! - krótko recenzuje Fi
lip Borkowski.- Jestem dumny,
że tutajmieszkam. I chybapolu
bię wino,ale niejako napój alko
holowy,ale jakozamknięty wkieliszku smaki aromat naszegore-

•i I

Uzupełnieniem filmu jest
przewodnik „Polska Toskania"

gionu... Gdysłuchałem naszych
winiarzy, toim uwierzyłem.
Dwie panie opuszczając ki
nową salę zapytały, gdzie reali
zowaliśmy zdjęcia lotnicze.
Przecież w Polsce nie ma tak
rozległych winnic. Zdziwiły się
bardzo, słysząc swojskie nazwy
Zabór, Gostchorze, Mierzęcin...
- Doskonała promocja re
gionu - stwierdził zaraz po se
ansie Paweł Fąfara,członek za
rządu PolskaPress. - Potym fil
mie każdy, kto był w Toskanii,
z
pewnością
przyjedzie
do Lubuskiego. Mnóstwo fan
tastycznych, fascynującychlu
dzi, bo wino to nie to, co jest
w kieliszku. Jak powiedziała
jedna z jego bohaterek, istotne
jest, z kim do degustacji sia
damy, to jest radość, gdy

wszystkie elementysą dopaso
wane. Jeśli tacy są wszyscy
lubuscy winiarze, to jestem
spokojny, że za kolejnych pięć,
dziesięć lat, gdy powstanie ko
lejny film, nie będziemy już
musieli
odwoływać
się
do Toskanii,bo każdy na hasło
„Lubuskie" będzie wiedział,
że to wino,fantastyczni ludzie,
piękne miejsca... Jestem na
prawdę pod wrażeniem.
Końcowym akcentem pre
miery
było
spotkanie
przy lubuskim winie i dopaso
wanych do niego potrawach.
Przewodnikiem po świecie łą
czenia smakówi aromatów był
wielokrotny mistrz Polski
sommelierów TomaszKolecki.
Jego opowieśćczęsto brzmiała
jak magia.
- Myślę,że właśnieedukacja
jest jakby drugim filarem tego
filmu - mówi wiceprezydent
Zielonej GóryDariusz Lesicki.Nagle osoby, które nie wiedzą
nic owinie, nie tylkodowiadują
się, że ono tutaj powstaje, ale
także poznają niektóre sekrety
jego tworzenia.
- Dla wielu będzie zapewne
zaskakujące, jakpiękne, malow
nicze jest nasze województwo mówi Joanna Malon, dyrektor
Departamentu Przedsiębior
czości i Strategii Marki
Lubuskiego Urzędu Marszał
kowskiego. - A my serdecznie
zapraszamy, gościmy i chętnie
dzielimy się tym, co w regionie
najlepsze. ©®
019420425
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Dominik Owczarek
redakcja@polskatimes.pl
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Wybór Bełrta Onayana nowego
burmistrza Hannowefuoznacza
przełom nietylko dla miasta.
Po razpierwszy gtowajednego
z największychmiast Niemiec
ma korzeniemigracyjne.

Wybory wygrał kandydat partii
Zielonych, co oznacza koniec
wieloletniej dominacji SPD
w stolicy Dolnej Saksonii. Kan
dydat socjaldemokratów Marc
Hansmann odpadł w pierwszej
turze. W drugiej z nich Onay
zmierzył sięz kandydatemCDU
- dr Eckhardem Scholzem. Tak
jak na początku, poparcie roz
kładało się wmiarę równomier
nie. Instytut BadańOpinii Pub
licznej Forsa upatrywał56-procentowego wyniku dla Onaya.
Ostatecznie zwycięzca uzyskał
52,9 procent głosów. „Belit
pierwszy" - zatytułował miej
scowy „Hannoversche AllgemeineZeitung".
38-letni prawnik do tej pory
nie należał do czołowych po
staci partii.Najważniejsza obiet
nica politykaZielonych dotyczy
kwestii transportu. Do 2030
roku obszar centrum na zostać
wyłączony zruchu samochodo
wego. Idea ta zyskała porów
nywalnie dużo zwolenników,
jak i oponentów. Ostatecznie
jednak pozwoliła mu wyróżnić
się na tlepozostałych kandyda
tów.
Dr Scholz,który kandydował
z ramienia CDU, był jednym
z menedżerów Volkswagena.
W swoimprogramie opowiadał
się za „zachowaniem równo
wagi między transportem pub
licznym, rowerowym i samo
chodowym". Nie prezentował
jednak też tak otwartego wize
runku jak Onay, który charakte
ryzował się większą aktywnoś
cią i brał też udział w różnych
dyskusjach panelowych. Politykę transportową uzupełnił po
mysłem „biletu za jeden euro"
na autobusy i pociągi, co ma
jeszcze bardziej zredukować
korki, emisjęspalinipoziomhałasu. Burmistrz zamierza rów
nież rozbudowywać linie ście
żek rowerowych. W ostatnim
roku Hannover zajął drugie
miejsce w ogólnoniemieckim
rankingu ADFC(Niemiecki Klub
Rowerzystów) dotyczącego
miast (powyżej pół miliona
mieszkańców)najbardziej przy
jaznych rowerzystom.
Poparcie dla obu kandyda
tów rozłożyło się dość równo
miernie we wszystkich 51dziel-

Wybór Belita Onaya na nowego
łom nie tylko dla tego miasta

nicach Hannoveru. W czterech
z nichkandydat Zielonychotrzy
mał jednak minimum V4 głosów
wśród wszystkich mieszkań
ców. „Chcę byćburmistrzem dla
wszystkich" - powiedział
po ogłoszeniuwyników. -Oczy
wiście jestemrozczarowany po
rażką. Jestem jednak przeko
nany, że mój rywal będzie dobrymburmistrzem - skomento
wał wynik wyborczy pokonany
kandydat CDU.
Onay nie traktuje swoich tu
reckich korzeni jakoszczególnie
istotnych- szczególnie wporównaniu doCema Ozdemira, byłego
przewodniczącego Zielonych.
Polityk określa je jako „należące
do niego pośród wielu innych
aspektów". Określa siebie jako
„liberalnego muzułmanina".
Onay jest stuprocentowym
Niemcem -urodził się w Goslar
w DolnejSaksonii. Jego rodzice
przybyli w latach 70. do kraju
nad Renem zeStambułu.
Obecnie zaOdrą można zna
leźć dwa szerzej rozpoznawalne
miasta, gdzie burmistrzowie
mają korzenie migracyjne lub
inne obywatelstwo niż niemie
ckie. Mowa jednak o ośrodkach,
które nie są stolicami któregoś
ze wszystkichszesnastu landów
- jak w wypadku Hannoveru.
W Bonnmiastem rządzi AshokAlexander Sridharan.Ojciec cha
deka pochodzi z Indii. W Rostocku z kolei od obecnego roku
burmistrzem jest bezpartyjny
Claus Ruhe Madsen. Duńczyk
został pierwszym i jak na razie
jedynym obcokrajowcem napo
danym stanowisku.
Onay ocenił, że jego tureckie
korzenie miały „małe znacze
nie" w kampanii. Zapewnił jed
nak, że mogą byćone„budowni
czym mostu dla społeczeństwa

międzynarodowego". Jak twier
dzi - co dmgie dziecko wmieście
dysponuje tłem migracyjnym.
Na podstawiedanych miejslach
z ostatniego roku - najczęściej
używanymi językami obcymi
wHannoverze są: turecki (23,960
mieszkańców), arabski(18,125),
polski (13,050), perski (7150), an
gielski (6970) i rosyjski(6275).
Zaprzysiężenie nowegobur
mistrza odbędzie się 28 listo
pada. Onay nie spędził choćby
jednego dnia w nowej funkcji,
ale miały już miejsce krzyw
dzące fake-newsy wymierzone
w pochodzenie jego rodziców.
Po ogłoszeniu wyników media
społecznościowe obiegły filmy
przedstawiające „masową ra
dość tureckich imigrantów
w Niemczech". Mieli oni rze
komo wyjść na ulice i fetować
zwycięstwo kandydata mogą
cego reprezentować ich inte
resy. Ataki wobec Onaya pod
chwyciła również skrajnie pra
wicowa Alternatywa dla Nie
miec. „Świetnie. Widać jak
szybko niemieckaflaga zmienia
się wczerwoną ze znakiempół
księżyca!" - napisał Udo
Hemmelgarn z AfD.Była to od
powiedź na wideo, na którym
widać mężczyznporuszających
się z flagami Turcji i pirotech
niką. Szybko zweryfikowano
jednak, że film przedstawiał
marsz zwolenników prezy
denta Turcjiw Stambule. Użyto
również kilku zdjęć ztureckiego
wesela w Dortmundzie.
Po studiach prawniczych
na Uniwersytecie Leibniza
w Hannoverze zakotwiczył
w partii Zielonych - najpierw
jako współpracowniknaukowy,
by ostateczniezostać członkiem
rady miastaHannoveru.
©®
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ZACZNIJ ZWALCZAĆ SZUMY USZ

przełomem w w
z zanurzeniami s

Zmagasz się z niedosłuchem? Doskwierają Ci szumy i szmery uszne, które zaburzają Twój słuch? Czujesz, że dolegliwości
się pogłębiają? Jeżeli choć na jedno z tych pytań Twoja odpowiedź brzmi „TAK" koniecznie poznaj sposób, który da Ci szansę
odzyskać pełny, czysty zakres dźwięków w 30 dni! Wypróbuj nową metodę i zdobądź 100% dofinansowania od producenta!

W krótkim czasie
odzyskasz słuch
20-latka!

••
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yobraź iobie, że już za kil
ka dn: tógłbyś ż łatwo
ścią rozmawiać z bliskimi,
usłyszeć dzieci bav ące się za oknem,
a rozmowa przez te fon nie byłaby dla
Ciebie już przykr\ u doświadczeniem.
Według specjalistów nie ma takiej
wady słuchu, której nie poprawiłby
nowatorski sposób. Będziesz słyszeć
wyraźniej, głośniej, a niepotrzebne
szmery znikną. Stosując innowacyjne

plastry, możesz odzyskać 3x lepszy,
precyzyjny słuch - i to bez względu
na to ile masz lat i z jakim proble
mem ze słuchem się mierzysz.

Poprawisz swój
słuch w ekspresowym
tempie
Nowatorska metoda działa jedno
cześnie na trzech poziomach:
ES Minimalizuje szumy uszne od
samego początku. Łagodzi szumy

i szmery, które powodują u Ciebie nie
tylko dyskomfort, ale również są przy
czyną bólów głowy i bezsenności. Już
na samym początku używania pla
strów zdasz sobie sprawę, że potrafisz
lepiej rozróżnić dźwięki w swoim oto
czeniu. Masz szansę przestać słyszeć

-a..

> .

piski i trzaski w tle, które dotąd utrud
niały Ci prowadzenie rozmowy z dru
gim człowiekiem.

0 Pomaga zmniejszyć ubytki słu
chu. Nowatorski produkt pobudza

organizm do odbudowania słuchu
na poziomie komórkowym. Już 1
innowacyjny plaster może poprawić
ukrwienie ucha środkowego, a do
tego zregenerować nerw słuchowy
i zmniejszyć ubytek słuchu. Nie ma
więc znaczenia Twój wiek ani to jak
bardzo zaawansowana jest Twoja
wada - wystarczy 30 dni, aby Twój
słuch wzmocnił się w dużym stopniu.

0 4-krotnie wzmacnia dźwięki.

Już po pierwszym zastosowaniu
tej metody zauważysz, że wszystkie
otaczające Cię dźwięki stały się gło
śniejsze i ostrzejsze. Dzięki temu
przebywając w miejscu, w którym
panuje hałas, będziesz w stanie wy
raźnie usłyszeć mowę.

AUDIOMETRIA MOWY
Słuch prawidłowy
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Poziom sygnału mowy [dBHL]

!

Pani Elżbieta z Kielc była jedną ze 100
osób, które wzięły udział w eksperymen
cie prowadzonym przez zespół J. Sprouta

AUDIOMETRIA MOWY
Niedoshich czuciowo-nerwowy
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Poziom sygnału mowy [dBHL]

Na zdjęciu po lewej stronie widzimy audiogram przedstawiający niedosłuch czuciowo-nerwowy, który wynika z uszkodzenia komórek słu
chowych ślimaka lub struktur je otaczających. W efekcie słyszymy słabo
i niewyraźne, jak również towarzyszą nam szumy uszne. Po zastosowaniu
plastrów (zdjęcie po prawej) komórki słuchowe ślimaka diametralnie się
poprawiły i wzmocniły, tak jak u osoby ze słuchem prawidłowym.

Zespół polskich ekspertów stworzył
rewolucyjny sposób, dzięki któremu
aparaty słuchowe już niebawem
mogą okazać się przeżytkiem.
Ponad 340 654 ludzi na całym
świecie, którzy używają innowa
cyjnych plastrów potwierdzają,
że w ciągu 30 dni zaczęli znów
słyszeć więcej dźwięków, a szumy
uszne znacząco zmalały.

j

„Ta metoda to
największe odkrycie
tego 10-łecia"
Zespół naukowca Johna Sprouta
z Nowego Jorku przeprowadził nieza
leżny test rewolucyjnego wynalazku.
Eksperyment polegał na sprawdzeniu
skuteczności nowatorskiej metody
w grupie 100 osób, które na co dzień
zmagają się z niedosłuchem i szuma
mi usznymi. Przedział wiekowy ludzi
biorących udział w eksperymencie to
45-80 lat. O rezultatach testu opowia
da jego pomysłodawca:
Już po 1. użyciu
nowego sposobu
u badanych
poprawiło się
ukrwienie ucha
środkowego, wy
ciszając niepożą
dane gwizdy, piski
i szumy w uszach
bez względu na przyczynę ich
występowania. Po 14 dniach
przyklejania plastrów u osób
z niedosłuchem stwierdziliśmy
6-krotną poprawę w wyłapywaniu
szeptów i głosów w zatłoczonych
miejscach, a szumy i szmery uszne
ustąpiły. Natomiast po 30 dniach
u tych samych osób, słuch był bar
dzo poprawiony. Plastry równie
dobrze działały na każdy rodzaj
niedosłuchu, w tym niewrażliwość
na tony. To naprawdę rewolucyjne
efekty, które mają szansę zmienić
ludzkie życie.

John Sprout
Specjalista ds. laryngologii

Spodziewaj się
fenomenalnych
rezultatów!
Niewielki rozmiar, komfort stosowa
nia i zwalająca z nóg cena sprawiły,
że produkt znika z polskich magazy
nów w rekordowym tempie. Jeżeli me
toda będzie stosowana regularnie, już
w krótkim czasie mogą przestać Cię

męczyć niepotrzebne szmery i trza
ski. Następnie możesz zauważyć, że
SBPSSHB
W

Szumy uszne doprowa
dzały mnie do szału

Trzy tygodnie temu
pierwszy raz użyłem
tych plastrów i to była
pierwsza od 7 lat noc,
którą przespałem jak dziecko. Szu
my i szmery ustąpiły jak ręką od
jął. W dodatku ustał ten okrop
ny ból głowy, na który już nic prze
ciwbólowego mi nie pomagało.
Nadal nie dowierzam, że w koń
cu mogę normalnie oglądać tele
wizję, rozmawiać z innymi ludźmi.
Polecam!

Grzegorz, 62 lata, Gdańsk

Słyszę jak 30 lat temu!
Miesiąc temu córka
przyniosła mi te plastry,
które nałożyłam na noc.
Pierwszą poprawę za
uważyłam, kiedy zadzwo
niła do mnie siostra i swobodnie
z nią rozmawiałam. Dopiero po
rozłączeniu się, zdałam sobie
sprawę, że pierwszy raz od wielu
lat nie musiałam udawać, że
słyszę, a potem się domyślać, co
ktoś mi powiedział. Po tygodniu
mogłam zmniejszyć głośność
telewizora, a radio słyszę nawet
z drugiego pokoju.

L_

Marzena, 73 lata, Kraków

z każdym dniem słyszysz wyraźniej,
głośniej i ostrzej. A w końcu, przed
zużyciem pierwszego opakowania
zdasz sobie sprawę, że swobodnie
porozumiewasz się , z otoczeniem,
a towarzyszące Ci wcześniej skrępo
wanie zniknęło bezpowrotnie.

Napraw swój
stuch już dziś

Zaburzenia słuchu mają wiele
przyczyn. Mogą mieć podłoże
genetyczne, powstać z wiekiem
lub na skutek długotrwałego
przebywania w hałasie. Rewo
lucyjny produkt działa nieza
leżnie od przyczyny i stadium
problemów ze słuchem. Poznaj
pionierski preparat stworzony
przez polskich
specjalistów.

Pomoże Ci:

Rozszerzyć słyszal
ność dźwięków z otoczenia
Przywrócić słyszenie nawet
najcichszych dźwięków
Odbudować wyraźne słyszenie
mowy w tłumie i w hałasie
Zniwelować słyszalność
niepotrzebnych szmerów
Poprawić jakość słyszanych
dźwięków

Wygraj z ciszą
Zachwyt nad rewolucyjnymi
plastrami rośnie na świecie z każ
dym dniem, a osób usatysfakcjo
nowanych ich działaniem wciąż
przybywa. W związku z nowym
programem refundacyjnym pro
ducenta, masz szansę na wypró
bowanie tej metody bezpłatnie

Nie trać czasu i zadzwoń.

Pierwsze 100 osób, które zadzwonią do 26.11.2019 r.
otrzyma 100% REFUNDACJI PRODUCENTA

ZADZWOŃ:32 707
pon.-pt. 08:00-20:00, sob.-nd. 09:00-20:00.
Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat.
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Dom - nowe przepisy (cz 1)

Prawo ochrony środowiska
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Zdaniem ekspertów
Europejskiej Agencji
Środowiska (EEA) z powodu
zanieczyszczeń powietrza
co roku przedwcześnie
umiera w Polsce około
47 500 osób. Wg raportu
EEA w naszym kraju
stwierdzono drugie
najwyższe stężenie
szkodliwych cząsteczek pyłu
PM10 w powietrzu w całej
Europie (gorszy wynik był
tylko w Turcji). Nie lepiej jest
ze stężeniem pyłu PM2.5
- jak podaje raport „World
Air Quality Report 2018",
tylko pięć krajów w Europie
ma pod tym względem
gorsze powietrze niż my.
Na liście piętnastu
najbardziej
zanieczyszczonych miast
w Europie są trzy polskie:
•Jaworzno - 5. miejsce
•Kraków - 9. miejsce
# Katowice -15. miejsce.
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Polska należy do państw z najgorszym powietrzem w Europie, za co w znacznym stopniu odpowiadają piece na paliwa stałe
y—imj wprawie

Poprawić fatalną jakość po
wietrza w Polsce - tak można
podsumować cel nowelizacji,
którą na początku listopada
2019 r.podpisał prezydent.

Po wejściu w życie nowych
przepisów jeszcze trudniejsze
niż dotąd stanie się kupno nieekologicznego pieca, zaśsprze
dawcom „kopciuchów" będą
grozić wysokie kary. Co więcej,
pojawi się obowiązek przyłą
czenia budynku do sieci cie
płowniczej, jeśli tylko będzieto
technicznie i ekonomicznie
możliwe. Od tego obowiązku
będą jednak dwa wyjątki.

zaczną działać od 1 stycznia dowych oraz wojewódzkich
2020 r.).
funduszy ochrony środowiska,
Najważniejsze zmiany, jakie •wprowadzenie jednolitej 8wprowadzi nowelizacja Prawa procentowej stawki VAT dla
mikroinstalacji 0ZE w przy
ochrony środowiska,to:
•
obowiązek przyłączenia bu padku budownictwa społecz
dynku do sieci ciepłowniczej, nego.
0 ile tylko jest tomożliwe (z wy
jątkami),
Obowiązek przyłączenia
•
dalsze utrudnieniesprzedaży do sieci ciepłowniczej
właścicieli
domów
tzw. kopciuchówiwprowadze- Dla
i deweloperów najważniejszą
nie kar dla ich sprzedawców,
zwolnienie z podatku zmianą będzie wprowadzenie
od osób fizycznych dotacji obowiązku przyłączenia się
1 umorzonych pożyczek (a do sieci ciepłowniczej.Obejmie
także związanych z nimi do on budynki jedno- i wieloro
chodów) otrzymanych odnaro dzinne, w przypadku których

Co się zmieni?

Nowelizacja ustawy Prawo
ochrony środowiska oraz nie
których innych ustaw została
prawie jednogłośnie przyjęta
przez Sejm w pierwszej poło
wie września.
Następnie nowe przepisy
przyjęli także senatorowie,
a w listopadzie dokument pod
pisał prezydent. Nowelizacja
wejdzie w życie po 14 dniach
od daty ogłoszenia, czyli jesz
cze w tym roku (za wyjątkiem
niektórych przepisów, które

Smog zwiększa ryzyko chorób m.in. układuoddechowego

istnieją techniczne i ekono
miczne warunki umożliwiające
dostarczanie ciepła zsieci.
Nie znaczy to jednak, że
temu nakazowi podlega każda
osoba mieszkająca w zasięgu
sieci.
- Obowiązek (...) dotyczyć
będzie budynków nowych lub
gruntownie modernizowa
nych, wodniesieniu doktórych
niezbędne jest uzyskanie poz
wolenia na budowę - poinfor
mowało w odpowiedzi na na
sze pytanie Ministerstwo Ener
gii. - Obowiązek ten nie będzie
dotyczył zatem wszystkich
obiektów, które znajdują się
w zasięgu systemu ciepłowni
czego i w odniesieniu do któ
rych istnieją techniczne i eko
nomiczne warunki przyłącze
nia do sieci.
To, czy podłączenie jest
możliwe w przypadku projek
towanych budynków, oceni
każdorazowo projektant, za
wierając
swoją
opinię
w oświadczeniu, które będzie
odtąd stanowić część wniosku
o pozwoleniena budowę.
Od omawianego przepisu
przewidziano dwa wyjątki.
Pierwszy z nich głosi, że właś
ciciel budynku, który można
podłączyć do sieci ciepłowni-

czej, będzie zwolniony z tego
obowiązku, jeżeli: (...) plano
wane jest dostarczanie ciepła
z indywidualnego źródła ciepła
w obiekcie, które charaktery
zuje się współczynnikiem na
kładu nieodnawialnej energii
pierwotnej nie wyższym niż
0,8 lub pompyciepła lubogrze
wania elektrycznego.
Oznacza to, że podłączenia
do sieci unikną osoby,które za
montują w swoim domu
pompę ciepła, ogrzewanie
elektryczne lub inne źródło cie
pła spełniające podaną normę.
Będą to przede wszystkim
kotły na biomasę i biogaz
(współczynnik 0,2-0,5),a także
systemy grzewczewykorzystu
jące energię wiatrową, sło
neczną czy geotermalną
(współczynnik 0,0). Normy
zwalniającej zobowiązku przy
łączenia do sieci nie spełniają
natomiast źródła ciepła wyko
rzystujące:
f# węgiel kamienny,
•węgiel brunatny,
•gaz ziemny,
•gaz płynny,
•
gaz opałowy.
Wszystkie te paliwa mają
bowiem współczynnik 1,1,
a więc przekraczający dopusz
czalną wartość 0,8.

Drugi wyjątek od obo
wiązku przyłączenia dotyczy
sytuacji, gdy: (...) ceny ciepła
stosowane przez przedsiębior
stwo energetyczne zajmujące
się wytwarzaniem ciepła i do
starczające ciepło do sieci cie
płowniczej (...) są równe lub
wyższe od obowiązującej śred
niej ceny sprzedaży ciepła.
Znaczy to, że jeżeli ceny cie
pła sieciowego będą w danej
okolicy zbyt wysokie, właści
ciel budynku mieszkalnego
również będzie miał prawo nie
podłączać go do sieci.
Wysokie kary powstrzymają
sprzedaż „kopciuchów*?

Zmianą, którą odczują niektó
rzy właściciele domów,będzie
dalsze zaostrzenie przepisów
zakazujących sprzedaży „kop
ciuchów". Chodzi o nieekologiczne, tanie kotły na paliwa
stałe, letóre znacząco przyczy
niają się do powstawania
smogu. Obecnie w Polsce teo
retycznie można nabywać
tylko kotły najwyższej,5. klasy
(które spełniają wymagania
normy PN-EN303-5:2012 icha
rakteryzują się niższą emisją za
nieczyszczeń i wyższą wydaj
nością w porównaniu do trady
cyjnych kotłów3. i4. klasy). Ale
w praktyce„kopciuchy" są na
dal sprzedawane - pod zmie
nionymi nazwami. Polscy pra
wodawcy próbują powstrzy
mać obrót takimi kotłami już
od 2017 r., ale bez większych
sukcesów -szacuje się, żeszara
strefa to wciąż ok. 20 proc. cał
kowitej sprzedaży w tejbranży.
Teraz w walce z „koptiuchami"
ma pomóc wprowadzenie kar
dla firm, które sprzedają takie
urządzenia. Ustalono zasady:
•przedsiębiorca, który wpro
wadza pozaklasowe kotły
na rynek,zapłaci karę w wyso
kości do 5 proc. przychodu
osiągniętego w poprzednim
roku kalendarzowym;
« opisana wyżej kara nie może
być niższa niż 10 000 złotych;
•jeśli przedsiębiorca nie uzy
skał w poprzednim roku przy
chodu, za handel „kopciu
chami" zapłaci10 000 złotych.
Przy okazji nowelizacji
prawa uszczelniono przepisy
związane zesprzedażą pieców.
Nadano teżnowe uprawnienia
Inspekcji Handlowej,która bę
dzie mogła odtąd badać sprze
dawane kotłyi związaną z nimi
dokumentację.
Przemysław Zańko

Akcja redakcja

Glos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 18.11.2019
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Pani Danuta ze Słupska ma dood
dania cegłę rozbiórkową.
Odbiór własnym transportem.
Kontakt: 59 84134 35.
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Czytelnicy pomagają
Oddani:

Pani Danuta z Machowinka odda
segment - dwa regały, kominek
iszafa - w dobrym stanie. Odbiór
własnym transportem.
Te!. 665 070 765.
Pani Krystyna odda dwa fotele
oraz kanapę z funkcją spania.
Wszystko w dobrym stanie, ko
lor kompletu - ciemnożółty.
Odbiór własnym transportem.
Tel. 782 467121
Pani Telimena ze Słupska ma
do oddania ubranka i obuwie dla
dziewczynek w wieku 3-7 lat.
Kontakt: 59 842 82 68.
Pani Teresa ze Słupska odda
biurko czarne.
Tel.: 607501996
Pani Barbara z Ustki ma doodda
nia meblościankę, wersalkę, dwa
fotele i szafkę.
Tel.: 509706 354.

Pani Helena prosi o meble ku
chenne ipokojowe.
Tel. 798 315 265.
Warzyniec prosi ociśnieniomierz.
Tel. 793 350 649
Pan Marian prosi otelewizor i ra
dio.
Tel. 794 088130.
Pan Grzegorz prosi o wózek in
walidzki.
Tel. 791115 253.
Świetlica wiejska w Wierzchocinie prosi odywan dla dzieci.
Kontakt: 691019 314.
Pani Józefa ze Słupska prosio dy
wan.
Kontakt: 663 804 960
Pan Władysław przyjmie zamra
żarkę skrzyniową i kosiarkę zło
mową.
Tel. 798 657510.
Pan Marian zeSłupska prosi o lo
dówkę, pralkę, segmentmłodzie
żowy i kuchenkę mikrofalową.
Kontakt: 511706 900.
Pani Sylwia z Kobylnicy prosi
o kuchenkę gazową i pralkę.
Kontakt: 664448872.
Pani Sylwia z Kobylnicy prosi
o kuchenkę gazową i pralkę.
Kontakt: 664 448 872.
Skazany z Zakładu Karnego
w Czarne prosi o akordeon
za małą opłatą.
Kontakt: 889 915 207.
(KIS)
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Słupsk wysoko
w rankingumiast dSa
młodych

@Gość - Może włodarze zrozu
mieją ze na kulturę irozrywkę pie
niądza szczędzić nie wolno!Trzy
mam kciukiza rozwój wtejdziedzi
nie. Apotencjałjest!
@lrytacja - Bez porównań doKo
szalina w Słupsku obejśćsię niemo
żemy. Ciągłe kompleksyaż w oczy
kłują. Małomiasteczkowośći prowincjonalność słupskiej metropolii
gołymokiem widać.Aswoją drogą
gdyby od20 latfunkcjonowało wo
jewództwo Środkowopomorskie,
to dzisiaj oba miasta byłyby w zu
pełnie innym miejscu. Również
wtegotypu rankingach.
@Fakty -Największą głupotą Słup
ska był opór przeciwkośrodkowopomorskiej wspólnocie. Gdyby nie
ów opór,to rzeczywiściemiasto by
łoby dzisiaj w zupełnieinnym miej
scu. PatrzOlsztyn lubRzeszów.

A Koszalin? Jestdwa razy większy
powierzchniowo i o prawie 20ty
sięcy większy ludnościowo. Żadne
porównania, ranking] i zaklinanie
rzeczywistości stanu faktycznego
nie zmienią.
@Słupski Chłopczyk -Aja niewyje
chałem, mamdobrą pracę, dobrze
zarabiam imam siędobrze. Bardzo
lubię to miasto, którema oczywiś
cie wiele bolączek, a największą
z nichsą osoby, które nimod lat za
rządzają. Kolejnasprawa tomalkon
tenci, męczybułyisieroty życiowe,
których jest pełno wkażdym mieś
cie, alewSłupskujakoś wyjątkowo.
@!<acpii - Ja,jak i wszyscy moizna
jomi zgimnazjum/liceum wyjecha
liśmy z tego miasta. Ludzie poro
zjeżdżali się do Gdańska/Wrocła
wia/Poznania. Każdy z naskończył
liceum zbardzodobrymi wynikami,
skończyliśmy studia w większych
miastach inie wrócimy. Jak przyje
dzie się naweekend dorodziców, to
widaćjakie tosmutne miejsce.Brak
młodych ludzi, brak perspektyw...
Dużo ludzijest w Słupsku zamedlowanych, alefizycznie przebywają
w większychmiastach. Janie wrócę,
nikt z moich przyjaciół też nie.
Słupsk miał szansę,ale przez złein
westycje (brak), długi, stagnację
młodzi (mądrzy) ludzie uciekają.
W ich miejsce przyjadą jedynielu
dzie zokolicznychwiosek iUkraińcy.
Taka to zmiana społeczna. Koniec
końców bilansjest ujemny.Szkoda
miasta - zmarnowanypotencjał.
@Człowiek -Ja zeSłupska wyjecha
łem dobre 10 lat temu i po wiem
szczerze, że gdyby nie to, że ze 2

09

razu w roku odwiedzam rodzinę
moja noga by tam więcej niepow
stała. Ładnemiasto, aletam niema
gdzie sięruszyć a jeszczegorzej jak
chce się otworzyć własny biznes.
Jak dla mnie mniej niż zeromożli
wości rozwoju.
@Jula - Przyjechałam ostatnio
do Polskipo3 latach,moje pierwsze
słowa, kiedy wyszłam na miasto „miasto starychludzi", no aleco ja
się tamznam.
@Agnieszka - Śmiechu warte.
@Eugeniusz -Szkoda, żeranking nie
idzie w parzez rzeczywistością.
@Gość - Może warto by było prze
prowadzić ten rankingwśród mło
dych? Wtedy naszaPrezydent usły
szała byjakimmiejscemjest Słupsk
dla młodych! Nawet chodzący
ksiądz po kolędzie zwraca uwagę
podczas wizyty duszpasterskiej,że
zostają tutaj tylko ludzie starzy
a młodzi emigrują do większych
ośrodków. WSłupsku wiejetotalną
nudą i brakiem perspektyw naroz
wóji dobrą pracę, nietylko dlamło
dych, ale równieżdla ludzipo czter
dziestce.
@Robert -Słupsk miastemdla mło
dych? Jakaś kpina!Gdzie uczelnie?
Gdzie lokale rozrywkowe? Gdzie
miejsca pracy? Pracy gdzie godnie
można zarobić?Gdzieimprezy miej
skie? ZaKobylińskiego tochociażja
kieś koncerty były, kilka dyskotek
a dziś?
@KKK - Słupsk atrakcyjnym mia
stem dlamłodych azjatówpracują
cych wprzetwórstwie rybnym.Taki
to ranking.

Strona od czytelników
dla czytelników

Na stronach Akcja redakcja pi
szemy o tym, o czyminformują
nas czytelnicy. Na Wasze syg
nały czeka dziennikarka Kinga
Siwec.
Jeśli widzą Państwo coś, co Was
zdenerwowało, poinformujcie
nas o tym. Podadresem:
kinga.siwiec@polskapress.pl
czekamy na e-maiie z opisem
sytuacji. Zachęcamy też
do przesyłania nam fotografii.
Interwencje można również
zgłaszać pod nr. tel.: 59 848 81
21.
Wszystkie sygnały sprawdzimy,
a najważniejsze i najciekawsze
zamieścimy na łamach „Głosu
Pomorza" igp24.pl.

(KIS)

Słupsk redakcja
Zobacz, jak powstaje
„Głos Pomorza"

Zapraszamy do odwiedzin
w słupskiej redakcji „Głosu Po
morza". Nasi goście poznają 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 czekamy
w godz.10-16 pod nr. tel. 59
8488121.

(KIS)

(KIS)
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Gmina Miasto Koszalin - Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej - ul. Zwycięstwa 42 lok. 212-213,75-037 Koszalin, tel. 94 34-83-912 - 913, fax. 94 348 88 69, zit.kkbof@um.koszalin.pl, www.koszalin.pl/zit.

ZIT

Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

NABÓR wniosków na projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich
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Działanie 8.8 - Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT (KKBOF)
Konkurs skierowany jest do wszystkich podmiotów gospodarki narodowej określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. oraz do osób fizycznych prowadzących działalność oświatową na podstawie
odrębnych przepisów na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty polegające m.in. na podnoszeniu umiejętności oraz uzyskaniu kwalifikacji przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i/lub osób dorosłych
zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez:
>• praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia
> staże zawodowe, kursy i inne formy kształcenia zwiększające szanse uczniów i słuchaczy szkół zawodowych na rynku pracy
>- organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczvch i mistrzowskich
>• udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych
> wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego

^

> doradztwo edukacyjno-zawodowe

Termin składania wniosków: 19 grudnia 2019 r. -24 stycznia 2020 r.

,

Miejsce składania wniosków:

Zintegrowam
I m^estycjć
Terytorialne

KKBOF

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
pod adresem: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41,70-383 Szczecin, pok. 006 Kancelaria

z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Konkurs nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19
Więcej informacji m.in. ogłoszenie o konkursie, regulamin konkursu wraz z niezbędną dokumentacją znajduje się na stronach internetowych:
www.wup.pl,www.koszalin.pl/zit,www.rpo.wzp.pl
Kontakt w sprawie konkursu:
Urząd Miasta Koszalin, Referat ZIT KKBOF: ul. Zwycięstwa 42,75-037 Koszalin, tel. 48 94 348 39 12,48 94 348 39 13 @: zit.kkbof@um.koszalin.pl

%

Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska

tł Pomorze
• Zachodnie

Unia Europejska

Europejskie Fundusze
Strukturalne i fnwestycyjfW

Projekt pn. Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie ViZ na obszarze KKBOF w roku 2017" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Umowa Nr RPZP.10.01.00-32-0006/19-00
mm

•miihh i iiiiiiniiiWii mmmmmm

10

Strefa biznesu

Głos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 18.11.2019

Zakupy świąteczne coraz
częściej robimy w Internecie
Maciej Badowski
m.badowski@polskatimes.pl

Black Friday, Cyber Monday.
święta Bożego Narodzenia.
Za chwilę rozpoczniesię tego
roczne zakupowe szaleństwo.
Jednak im bliżejGwiazdki, tym
dłuższy czas oczekiwania
na przesyłkę imniejsze szanse
na jejdotarcie na czas.

Choć doświąt Bożego Narodze
nia został ponad miesiąc,trady
cyjnie z początkiem listopada
w sklepach pojawiają się pierw
sze świąteczne dekoracje, a re
klamy wtelewizjiiintemecieza
czynają usilnie przypominać
o tym, że najwyższy czas zasta
nowić się nad prezentami dla
najbliższych.
W grudniu zaczyna siępraw
dziwa świąteczna gonitwa, za
równo dla kupujących, e-sklepów, jak i dostawców przesyłek.
Zgodnie z wynikami raportu
Deloitte, „Świąteczne wydatki
Polaków. Rozrzutność czy roz
sądek?" z2018 r.,Polacy zajmują
wiodącą pozycję w Europie
w kupowaniu prezentów
na ostatnią chwilę, tj. w okresie
od15 do 24 grudnia,kiedy zkaż
dym dniem naszej zwłokirośnie
ryzyko otrzymania przesyłki
po terminie.
Decydując się zazłożenie za
mówień na prezenty przez

W grudniu zaczyna się prawdziwa świąteczna gonitwa,
zarówno dia kupujących, e-sklepów, jak i dostawców

internet, trzeba liczyć sięz tym,
że czas dostawyzależy odwielu
różnych czynników.
Cały proces zaczyna się
w sklepach,a tenie zawsze ofe
rują wysyłkę tego samego lub
kolejnego dnia roboczego. Zda
rza się, że i same sklepy czekają
na dostawę towaru od dystrybu
torów lub producentów. Nie
mamy również wpływu na wa
runki pogodowe, które mogą
spowodować nagłe opóźnienia
w doręczeniu. Im wcześniej zde
cydujemy się na dokonanie za
kupów, tym mniej będziemy
stresować się uciekającym cza
sem.
- Zgodnie znaszyrpi danymi,
terminowość doręczeń w dru
giej połowielistopada, wporów
naniu do października czy po
czątku listopada, spada mniej
więcej o połowę. Oznacza to, że

nawet co 8. paczka dotrze do ku
pującego z opóźnieniem dwudniowym lub większymmówi WojciechKliber, wicepre
zes Zarządu Sendit S.A., CoFounder w Bliskapaczka.pl.Każdy, kto planuje zakup pre
zentów mikołajkowych przez
internet, powinienzłożyć zamó
wienie najpóźniej wostatnim ty
godniu listopada. Najtrudniej
szy i najbardziej stresujący dla
wszystkich okres zacznie się już
w okolicach 9 grudnia. Składa
jąc zamówienie w tych dniach,
także musimy liczyć się z tym,
że część naszych zakupów do
trze ze sporym, kilkudniowym
opóźnieniem - dodaje.
Jednym z wygodnych i naj
bezpieczniejszych rozwiązań,
aby paczka dotarła do nas
na czas, jest zamówienie jej
do punktu odbioru.W najgoręt

szym świątecznym okresie,
przewoźnicy otwierają dużo do
datkowych punktów.
- Gdy kurier nie zastanie
adresata wdomu albo zamawia
jący nie odbierze paczki
z paczkomatu na czas, należy
spodziewać się, że taka prze
syłka trafi właśnie do pobli
skiego punktu obsługi paczek,
a nie zostanie odesłana do na
dawcy - mówi Zbigniew
Ptaszyński, członek Zarządu
Sendit S.A., Co-Founder
w Bliskapaczka.pl.
75 proc. ankietowanych
milenialsów i ponad połowa(53
proc.) kupujących z pokolenia X
przez firmę Zebra przyznaje, że
zdarzyło im się wyjść ze sklepu
z pustymirękamii kupić poszu
kiwany produkt przez internet.
Aby przyciągnąći zatrzymać
konsumentów z Generacji Z i Y,
firmy muszą oferować usługi
zoptymalizowane pod kątem
urządzeń mobilnych. Niezależ
nie od grupy wiekowej, prawie
80 proc. badanych zrobiło za
kupy za pośrednictwem
smartfona w ciągu ostatnich 6
miesięcy, podczas gdy tylko63
proc. firm ma usługi zoptymali
zowane pod tym kątem - wy
nika z raportu przeprowadzo
nego na zleceniePayPal.
- Za chwilęzaczyna się najgo
rętszy sezon zakupowy.To do
skonała okazja, aby polscy
sprzedawcy rozwinęli swoją
działalność na międzynarodo
wych rynkach - podkreśla Mar
cin Głogowski,PayPal.
©®

Życie z długiem nie jest
już straszne. Dajemy
sobie radę ze spłatą
Zbigniew Biskupski
zbigniew.biskupski@polskapress.pl

Ponad połowa Polaków uwa
ża, że nie ma decydującego
wpływu na to. czy wpadnie
w zadłużenie. Najbardziej są
0 tym przekonane osoby z po
kolenia 40-latków. Z kolei
około 40 proc.rodaków
twierdzi, że długi powstają
przez niezaradność życiową.

W minioną niedzielę, 17 listo
pada, obchodziliśmy Dzień bez
Długów. Na te okoliczność
Grupa KRUK zamawiabadania,
których wyniki pokazują, jak
zmieniają się postawy Polaków
w sytuacjach, gdy przychodzi
żyć „pod kreską".
Bez względu na wieki przy
należność dodanego pokolenia
długi wywołują te same emocje
1 wiążą sięz podobnymi potrze
bami. Drobne różnice międzypokoleniowe mogą wynikać z do
świadczeń życiowych,przekaza
nych wartości czy otoczenia,
w jakim przyszło imdorastać.
Bez względu na wiek oso
bom posiadającym długi naj
częściej towarzyszą takie uczu
cia, jak niepokój, lęk (66 proc.
ankietowanych) oraz napięcie
i strach (65 proc. ankietowa
nych). Tylko 5 proc. deklaruje,
że długisą im obojętne i niemają
wpływu na ich samopoczucie.
Co ciekawe, żadna grupa
wiekowa nie wykazała chęci
zrzucenia odpowiedzialności
za swoje długi na innych. -

GAZ-SYSTEM rozdaje granty na projekty
ekologiczne w Zachodniopomorskiem
AnnaNagel
redakcja@polskatimes.pl

Startuje jubileuszowa X edy
cja konkursu grantowego
Fundusz Naturalnej Energii
na projekty ekologiczne. Mo
gą brać w niej udział samo
rządy, placówki edukacyjne
oraz organizacje pozarządo
we z terenu województwa
zachodniopomorskiego.
Łączna pula dofinansowania
wynosi w tym roku ćwierć
miliona złotych.

Konkurs, który zainicjował
GAZ-SYSTEM, organizowany
jest już po raz dziesiąty. Do
tychczas
dofinansowanie
otrzymało łącznie ponad 160
projektów,
realizowanych
na terenie całej Polski. Dzięki
nim zrealizowano wiele inwe
stycji służących edukacji przy

rodniczej takich jak np. ścieżki
edukacyjne, a także przepro
wadzono szereg kampanii
informacyjno-edukacyjnych
kształtujących postawy posza
nowania dla środowiska natu
ralnego.
- Przez 9 lat istnienia kon
kursu udało nam się zrealizo
wać wiele proekologicznych
inwestycji. Cieszymy się, że
po raz 10 damy impuls
do stworzenia rozwiązań anga
żujących lokalną społeczność
w działania na rzecz ochrony

środowiska. Budowanie świa
domości i kształtowanie po
staw ekologicznych szczegól
nie młodego pokolenia jest wa
runkiem przetrwania naszej
planety. GAZ-SYSTEMdokłada
swoją cegiełkę dotego procesu
- powiedziała Iwona Dominiak,
rzecznik prasowy.
Kolejna edycja konkursu
Fundusz Naturalnej Energii,
pozwoli spółce GAZ-SYSTEM
na wsparcie nowych inicjatyw,
które ukierunkowane będą
na aktywizację lokalnych spo
łeczności do działań na rzecz
ochrony środowiska.
- X jubileuszowa edycja
uzyskała Patronaty Honorowe
Wojewódzkich
Funduszy
Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej w Warszawie,
Białymstoku,
Rzeszowie,
Szczecinie i Katowicach. To
dla nas duże wyróżnienie - do
dała Iwona Dominiak.

Na samorządy, placówki
edukacyjne oraz organizacje
pozarządowe w pięciu woje
wództwach czeka w sumie bli
sko 250 tysięcy złotych dofi
nansowania na realizację naj
lepszych projektów o tema
tyce ekologicznej.
Organizacje zainteresowane
wzięciem udziału w konkursie
proszone są o wypełnienie
wniosku o przyznanie dofinan
sowania dostępnegona stronie
www.gazsystemdlanatury.pl
oraz oprzesłanie naadres Fun
dacji „Za górami, za lasami": UP
27 skrytka nr 109,01-380 War
szawa, która jest partnerem
społecznym konkursu.
Wnioski można składać
do 17 grudnia 2019 roku. Za
chęcamy do bezpośredniego
z
funda
kontaktu
cją na adres
mailowy:
fundacjazagoramizalasami@g
mail.com

Dla wyższej emerytury
dłuższa praca

Z badania opiniiprzeprowadzo
nego przezFundusz Hipoteczny
DOM wynika,że blisko60 proc.se
niorów chciałobypracowaćo5 lat
dłużej,gdyby dziękitemu ichświad
czenia emerytalnebyły o20 proc.
wyższe. Ponad 30proc. emerytów
było przeciwnegozdania, a7proc.
nie umiałookreślić,jak zachowałoby sięwobliczu takiejdecyzji. Pol
skie emeryturysą jednymi znajniż
szych wEuropie. Jak wskazujeZUS,
przeciętna emerytura w2018roku
wynosiła 2350złbrutto. Jeżeli mia
łaby byćwyższa o20 proc.,to ozna
czałoby dodatkowe470złw port
felu emeryta.Tyle samo,a nawet
więcej, możnazyskać dziękirencie
dożywotniej bezkonieczności po
dejmowania dodatkowejpracy.
W dużymuproszczeniu możnapo
wiedzieć, żezmiany demogra
ficzne,które zachodzą wostatnich
latachiktóre będą zachodziły

Z drugiej strony w najmłodszej
grupie badanych, czyli wśród
przedstawicieli pokolenia Z,
mamy najwięcej osób, które
oczekiwałyby wyręczenia ich
w spłacie długu. Aż co dzie
siąta osoba oczekiwałaby ta
kiego wsparcia. Niepokoi też,
że właśnie w tej grupie wieko
wej najwięcej osób chciałoby
pożyczyć pieniądze na spłatę
długu. Trzeba jednak pamię
tać, że osoby te dopiero zaczęły
się usamodzielniać i nie mają
dużego doświadczenia w ra
dzeniu sobie z długami - ko
mentuje Agnieszka Salach
z Grupy KRUK.
Z danych Grupy KRUK
na koniec III kwartału 2019
roku wynika, że na koniec
września tego roku z długami
zmagało się 4,5 min osób.
Łączna kwota ich zadłużenia
wyniosła ponad 35 mld zł. Za
równo liczba osób, jak i kwota
ich łącznego zadłużenia zwięk
szyła się w porównaniu
do 2018 roku jedynie o około l
proc. Natomiast średnia kwota
zadłużenia w ciągu ostatniego
roku wzrosła o 240 zł i wynio
sła ponad 5700 zł.
- Spośród wszystkich zadłu
żeń obsługiwanych przez
Grupę KRUK, tylko3 proc. sta
nowią
sprawy należące
do osób między 18. a 24. ro
kiem życia. Najwięcej osób
zadłużonych, bookoło 67proc.
jest w grupie trzydziestoi czterdziestolatków - wyjaśnia
Agnieszka Salach.
©®

w przyszłości,spowodują, żeliczba
emerytów będziecoraz wyższa,
a na emeryturynie będziemiał kto
pracować. Stopniowepodnoszenie
wieku emerytalnegoczeka, wmo
jej opinii, większośćkrajów UEmówi RobertMajkowski, Prezes
Funduszu HipotecznegoDOM.
Wocenie RobertaMajkowskiego,
taki stanrzeczy spowoduje większe
zainteresowanie w Europie, wtym
także w Polsce,tzw. hipoteką od
wróconą,dzięki takiemurozwiąza
niuseniorzy mają szansę nadodat
kowe świadczeniapieniężne doich
emerytury,bez koniecznościpodej
mowania pracy.
(WWW.STREFABIZNESU.PL)

Ceny polis OC kierowców
są stabilne
W październiku br.przeciętna
składka ubezpieczeń OCdla kie
rowców utrzymała sięna bardzo
podobnym poziomiejak po
przednio - wskazujeBarometr ce
nowy Ubea.pl. Wcześniejsze ran
kingi sugerują jednak, że stabiliza
cja średniej ceny OCnie wyklucza
ciekawych przetasowań

(WWW.STREFABIZNESU.PL)
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Praca w korporacji - plusy i minusy.
Sprawdź, czy się do niej nadajesz
Katarzyna Piojda
redakcja.praca@gratka.pl

Nie każdy ma predyspozycje
do prowadzenia własnego bi
znesu. Nie każdemu odpowia
da klimat pracy w rodzinnej
firmie. Są i tacy. którzy widzą
siebie tylko w korporacji.

Nie zrobię kariery, jeśli nie będę
pracować w korporacji - ta
kiego zdania jest część osób,
zwłaszcza młodych i ambit
nych, które dopiero wchodzą
na rynek pracy. Dzięki temu, że
coraz więcej takich przedsię
biorstw otwiera swoje biura
w Polsce, pracownicy mogą
przebierać w ofertach.
Korporacja to duża organi
zacja, aduży może więcej. Jed
nak przedsiębiorstwa o charak
terze korporacji mają również
swoje wady. Korporacja jest
schierarchizowana, a ta hierar
chia jest rozbudowana.Ścieżka
kariery jest stosunkowodługa:
gdy nowo przyjęty pracownik
zaczyna od najniższego stano
wiska, musi pokonać niekiedy
nawet kilkanaście schodów,
żeby uzyskać stanowisko
menadżerskie. Zwykle jednak
młody pracownik (młody nie
koniecznie patrząc na jego
wiek, lecz na staż) nie ma
od razu planów, żeby zostać
prezesem spółki, ale może mu
się marzyć przykładowo po
sada kierownicza.
Jasna ścieżka

W korporacji ścieżki kariery
i warunki awansu są jasno spre
cyzowane. Jeżeli pracownik
sprawdzi się, wykaże się wie
dzą i kompetencjamioraz zaan
gażowaniem, ma szanse
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się wspierać, zaczyna się nisz
czyć nawzajem. Członkowie
tego zespołu przestają skupiać
się naosiąganiu wyników, a zaczynają koncentrować się
na tym, żeby wyprzedzić
współpracowników albo im
jeszcze zaszkodzić.
Zdarza się, że już po kilku
miesiącach w korporacji czło
wiek, który do tej pory był nie
mal
zachłyśnięty
pracą
w korpofirmie,traci motywację
i zaangażowanie. Może to łą
czyć się właśnie z wyścigiem
szczurów. Jest zmęczony atmo
sferą rywalizacji, obarczony
nadmiarem
obowiązków.
Czuje, że jego praca w nadgo
dzinach oraz w weekendy -a ta
często mu się zdarza - jest niezauważana przez szefostwo.
Przychodzi do pracy, bo zdaje'
sobie sprawę,że musi, a niedla
tego, że chce.
Anonimowość

Przeważnie praca w korporacjach odbywa się w pomieszczeniach typu open space, gdzie w jednym miejscu pracuje wiele osób

na wyższe stanowisko, a z tego
wyższego, na kolejne.
Szkolenia w dużym przed
siębiorstwie nie stanowią wy
jątku - i to kursy nie tylko dla
osób zajmujących stanowiska
menadżerskie. Podobnie jak
konferencje, sympozja, wy
jazdy integracyjne.Pracodawca
inwestuje w zespół, bo jest
świadomy, że skoro inwestuje
w swoich ludzi, to jednocześnie
inwestuje w firmę. Kadra, bio
rąca udział w szkoleniach, nie
tylko rozwija swoje umiejęt
ności i podwyższa kompeten
cje, aleteż ma poczucie wyższej
wartości. Benefity, jak dofinan

sowanie czy opłacanie posił
ków, karnetów na siłownię lub
biletów dokina i innych miejsc
kultury, także wychodzą zało
dze na plus.
Wypłata na czas

Duża firma, nawet w razie po
ważnych, niespodziewanych
zawirowań (choćby kryzysu go
spodarczego bądź błędnychde
cyzji podjętych przez szefo
stwo) jest w staniewyjść zezłej
sytuacji obronną ręką. Dla po
równania: mały zakład pracy
może nie przetrwać w razie ta
kich samych problemów. Kor
poracja gwarantuje stabilność

pracy oraz płacy. Rzadkokiedy
zdarza się w korporacji, że wy
nagrodzenia oraz dodatki są
wypłacane z opóźnieniem.
W przypadku małych firm to
ryzyko jest większe.
Zatrudnieni w korporacji
z reguły nie pracują na tzw.
umowach śmieciowych(zlece
nia lub o dzieło), posiadają
etaty, mają pełen pakiet so
cjalny, a ich firma na czas regu
luje wszystkie składki zwią
zane z ich zatrudnieniem.
(Nie)zdrowa rywalizacja

Jednak praca w korporacji ma
swoje słabe strony. Wyścig

szczurów, a konkretnie:
korposzczurów, w dużej firmie
to bardzo częste zjawisko.
Zdrowa rywalizacja jest natu
ralna i nawet potrzebna,aczkol
wiek w dużych organizacjach
pracownikom udziela sięatmo
sfera niezdrowego współza
wodnictwa. Nie zawsze chodzi
tutaj o chęć zrobienia szybkiej
kariery, zdobycia szacunku
i uznania. Czasem rywalizacja
przybiera charakter walki.Pra
cownik traktuje swoje kole
żanki i kolegów nie jak grupę,
do której przynależy i z którą
powinien wykonywać zadania,
ale jak wrogów. Zespół,zamiast

W małym przedsiębiorstwie lu
dzie znają się nawzajem i trak
tują prawie jak rodzina. W du
żej firmie pracownicy, jeśli się
znają, to przeważnie jedynie
w obrębie swojego działu czy
innej komórki, w której są za
trudnieni. Ludzie z innych dzia
łów czy wydziałów nieznają się
albo znają tylko z widzenia.
Człowiek w dużej organizacji
czuje sięanonimowy. Bywa, że
mija na korytarzu osoby, któ
rych nie kojarzy z wyglądu,
tymczasem są to przełożeni
jego bezpośrednich przełożo
nych. W niektórych korpora
cjach jest tak duża rotacja, że
stali pracownicy niestarają się
nawet, aby poznaćnowe osoby,
te więc są traktowane przed
miotowo.

Tylko co szósty kandydat dostał informację na temat powodów odrzucenia CV
Maciej Mituła
redakcja.praca@gratka.pl

Zaledwie połowa kandydatów
uważa, że rekruterzy dbają
o dobre relacje z aplikującymi.
Negatywne doświadczenia
podczas rekrutacji mogą
oznaczać utratę klientów.

Z
raportu
„Candidate
Experience w Polsce",przygo
towanego
przez firmę
eRecruiter, wynika, że według
połowy kandydatów praco
dawcy dbają o dobre relacje
z osobami aplikującymi. Dla

porownania, jeszcze w 2017
roku takiego zdania było ok. 30
proc. osób.
- Pracodawcy coraz więcej
uwagi przykładają do budowa
nia doświadczeń kandydatów,
jednak z perspektywy kandy
datów wciąż jest bardzo dużo
do zrobienia - ocenia Maja
Gojtowska, autorka książki
„Candidate experience.Jeszcze
kandydat czy już klient?".
Zdecydowana większość
(88 proc.) oczekuje rzetelnego
przedstawienia warunków
pracy, informacji o zarobkach
i powodach niezakwalifikowa-

nia siędo dalszego etapurekru
tacji (po ok.70 proc.).Postulaty
nie znajdują jednak pokrycia
w rzeczywistości - tylko 40
proc. spotkało się z rzetelnym
przedstawieniem warunków
zatrudnienia, 17 proc. dowie
działo się, dlaczego nie zostali
wybrani, a27 proc. znalazło in
formacje o wynagrodzeniu
w ogłoszeniu o pracę.
Negatywne doświadczenia
z procesu rekrutacji zmieniają
nastawienie do marki w przy
padku 65proc. osób.Nieco wię
cej deklaruje, że nie będzie po
nownie aplikować do takiej

firmy, a 45 proc. - odradzi toin
nym osobom. Co piąty kandy
dat, który wyniósł negatywne
wrażenia z procesu rekrutacji,
zapowiada, że nie kupi pro
duktu lub usługi tej firmy.

- Firmy potrzebują szerokiej
edukacji w zakresie candidate
experience. Potrzebują spojrze
nia na procesy budowy do
świadczeń kandydatów nie
tylko jako na jednorazową re
krutację, lecz także na cały pro
ces, który bezpośrednio prze
kłada sięna decyzje zakupowe.
Jest mnóstwo badań, którepo
kazują, że kandydat swoje do
świadczenia z procesurekruta
cji, szczególnie te negatywne,
przekłada na swoje decyzjeza
kupowe - podkreśla ekspertka.
Według raportu „Barometr
Rynku Pracy XII", przygotowa

nego przez firmę WorkService,
wynika, że co piąta osoba pra
cująca zamierza wnajbliższym
czasie zmienić miejsce zatrud
nienia. Pozostali nie rozglądają
się zanowym pracodawcą, a to
oznacza, że firmy, które szukają
rąk do pracy, muszą szukać in
nych dróg dotarcia z informa
cjami o prowadzonej rekruta
cji. Dlatego na znaczeniu zy
skuje marketing rekrutacyjny,
czyli np. nawiązanie kontaktu
z potencjalnymi kandydatami
pomocą
mediów
za
społecznościowych, czy sy
stem rekomendacji.
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30 lat Pracowni Batiku przy
Słupskim Ośrodku Kultury
WYKĄPANA
SZTUKA

King Siwiec

kinga.siwiec@p0lskapre5s.pl

TRZYDZIESTOLECIE PRACOWNI BATIKU
SŁUPSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Jubileusz z okazji 30 lat istnie
nia obchodzić będzie Pracow
nia Batiku Słupskiego Ośrod
ka Kultury. Z tej okazji w pią
tek. 22 listopada, w Zamku
Książąt Pomorskich odbędzie
się gala, a wystawę pracowni
będzie można oglądać przez
kilka miesięcy.

Batik to technika malarska po
legająca na kolejnym nakłada
niu wosku i kąpieli tkaniny
wbarwniku, który farbuje jedy
nie miejsca, które nie zostały
zamaskowane warstwą wosku.
Dla uzyskania specjalnych
efektów proces woskowania
i farbowania można powtarzać
wielokrotnie. Batik to technika
wykonywana przez pokolenia,
najbardziej popularna w Male
zji i Indonezji i innych krajach
Azji, gdzie najczęściej do for
mowania pozycji batiku używa
się skór zwierzęcych.
Słupska Pracownia Batiku
powstała 30 lat temu, w 1989
roku, w Wojewódzkim Oś
rodku Kultury w Słupsku.
Z chwilą likwidacji wojewódz
twa słupskiego została przenie
siona do Słupskiego Ośrodka
Kultury. W ciągu tych lat prace
dzieci brały udział w wielukon
kursach ogólnopolskich i mię
dzynarodowych (Egipt,Hiszpa-
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Wystawę będzie można oglądać do marca przyszłego roku

nia, Litwa,Czechy, Indonezja,
Stany Zjednoczone) zdobywa
jąc liczne nagrody.
Pracownia Batiku Słup
skiego Ośrodka Kultury przez
lata zdobywała uznanie wkraju
i świecie. W2006roku na mię

dzynarodowej wystawie pt.
„Woskiem Malowane.Batik Jawajski i Polski" znalazły się
prace dzieci i młodzieży ze
słupska. W katalogu tej wy
stawy można było przeczytać
słowa Marii Wrońsłaej-Friend,

KINA
Słupsk

która pisała:„ Obecnie po wielu
latach przerwy,batik wykorzy
stywany jest wkształceniu pla
stycznym dzieci i młodzieży,
podobnie jak miało to miejsce
w latach dwudziestych w pra
cowni Antoniego Buszka
w Warsztatach Krakowskich.
Największe sukcesy w tym za
kresie odniosła Pracownia Ba
tiku przy Słupskim Ośrodku
Kultury prowadzona od 1989 r.
przez Marię Hasiec. Wyniki tej
pracy są tak znakomite, że aż
trzykrotnie batiki jej ucznia pre
zentowane były na wystawach
w głównych miastach Jawy."
Pracownia od wielu lat
współpracuje z Muzeum Azji
i Pacyfiku oraz Ambasadą Re
publiki Indonezji w Warszawie.
O Pracowni Batiku pisano
w publikacjach: „Lhasa - Apso
- moja miłość" i„Malarstwo In
donezyjskie" - obie wydane
przez Muzeum Azji i Pacyfiku
w Warszawie,oraz „Pracownia
- miejsce spotkań ze sztuką" wydanej przezNarodowe Cen
trum Kultury.
Podczas uroczystej gali
w Zamku Książąt Pomorskich
gościem specjalnym będzieSiti
Nugraha Mauludiah, ambasadorka RepublikiIndonezji. Wy
darzeniu towarzyszyć będzie
wystawa prac uczestników za
jęć prowadzonych przez Marię
Hasiec, Aleksandrę Ciecholewską, a obecnie przez Ma
rzenę Salwiak. Wystawabędzie
czynna do1 marca 2020 roku.
Gala rozpocznie się o godz. 17.
Wstęp wolny.
©®
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Ustka
Delfin
Nieczynne

Lębork
Fregata
Nieczynne

KOMUNIKACJA
Słupsk: PKP 118000:2219436; PKS5984242
56; dyżurny ruchu59 8437110; MZK59 84893
06;
Lębork: PKS59 8621972;MZK 59 8621451;
Bytów: PKS59 82222 38;
Człuchów: PKS598342213;
Miastko: PKS59 8572149.

DYŻURY APTEK
Słupsk
Dom Leków.ul. Tuwima4, tel.59 8424957

Ustka
Stokrotka, ul.Darłowska 7a,tel. 605352090

Bytów
Centrum Zdrowia,ul. ks.Bernarda Sychty 3.tel.
598226645

Nova, ul.Kazimierza Wielkiego 24,tel. 59857 67
32

Krzysztof
Ścibor
Biuro Calvus^

Stan morza (Bft)
Sita wiatru (Bft)
Kierunek wiatru

Poniedziałek

Człuchów

>qoda aia Polski

Dr Max,ul. Królewska2, tel.59 83432 58
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2-4
SE

Lębork

eSP3

1008 hPa
t^rrores

Dr Max,ul.1Maja la,tel. 59726 0919
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Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny im.Janu
sza Korczaka, ul.Hubalczyków 1, informacjate
lefoniczna 59 8460100;

GDAŃSK
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*0 cm

\

mgła

Rejs

Miastko
Pogoda dla Pomorza

pogodnie

1800gramówi godz.13.10.15.30,17.50,20.10;
Boże dało,godz. 14.05,18.05;
Czarownica 2.dubbing2D,godz.11.45;
Doktorsen.godz.14.25,17.35,20.50;
JokET.godz.14.20,18.40;
Midway,godz. 20.35;
Proceder, godz.10,14.25,17.20,20.20,
Temiinator,godz. 9.45,19.35;
Ukryta gra,godz.21.20;
ftJestem M. Młsfitgodz.10.15,12,13,16.35;
BaranekShaun Rlm.Farmagedon,godz.10.
12.20,16;
Salma wKrainie Dusz,godz.11

il

Gdańsk
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sfcO cm
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Kraków

14°

12°

Lublin

13°

12°

Olsztyn

ciągły śnieg z deszczem

|
ciśnienie i tendencja

=«

smog

Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny, ul.Mickie
wicza 12tel. 59814 69 68;
Poradnia Zdrowia P0Z,ul. Kopernika18, tel.59
8146011;
Pogotowie Ratunkowe- 5981470 09;

11°

14°

10°

Lębork:

Poznań
Toruń

13°

10]

Szpitalny Oddział Ratunkowy5986330 00;
Szpital,ul. Węgrzynowicza13,59 86352 02;

14°
14°

W±jL
12 ^

Wrocław
Warszawa

9 °

mżawka

opad gradu ^kierunek i prędkość wiatru

<ą§r.

Ustka:

Karpacz
Ustrzyki Dolne
Zakopane

12°

10°

14°
10°

12°
9 °

Bytów:
Szpital,ul.Lęborska 13,tel. 59822 8500;
Dział Pomocy DoraźnejMiastko, tel.5985709 00

Człuchów:
Stacja pogotowia ratunkowego,tel. 59 83453
09

WAŻNE
NIEBIESKAUNIA
Ogólnopolskie Pogotowiedla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, tel.59 8480111.801120 002;

Słupsk:
Pofiqa997;ul. Reymonta,tel. 59848 0645;
Pogotowie Ratunkowe999;
Straż Miejska986:5984332T7;
Straż Gminna598485997;
Urząd Celny-587740830;
Straż Pożarna998;
Pogotowie Energetyczne991;
Pogotowie Gazownicze992;
Pogotowie Ciepłownicze993;
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne994;
StrażMfcjska alarm986: Ustka 5981467
SI697696498; Bytów 598222569;

KULTURA
Nowy Teatr,ul. Lutosławskiego1, tel.59 84670
00;

Filharmonia Sinfonia Baltica,ul. JanaPawła II3,
tel. 5984238 39;
Teatr Tęcza,ul. Waryńskiego 2,tel. 5984239 35;
Teatr Rondo,ul. Niedziałkowskiego5a. tel.59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury,ul. BraciGierymskich1,
tel. 59845 6441;
Emcek, al.3 Maja22. tel.59 8431130;
Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka3, tel.
598405838.
_

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla, ul.Armii Krajowej15, tel.59 842 8196.601
928 600- całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502525 005lub
59 8411315,ul. Kaszubska3 A. Windaibalda
chim przygrobie;
Hades, ul.Kopernika 15,całodobowo: tel.59842
9891,601663796. Windaibaldachim przygro
bie.
Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1,
(całodobowo), tel.59 842 8495,604434441.
Winda ibaldachim przygrobie.

PORADNICTWO
Biuro PoradObywatelskich - ul.Niedziałkow
skiego 6.czynne: poniedziałek.-czwartek
w godz.10-14;
Bliżej Prawa - bezpłatneporady prawnei oby
watelskie, ul.Jana Pawła li(7 piętro,pok.
718.719) czynne:poniedz.-środa godz.8-16,
czwartek godz.10-18, tel.690 489 658.
Telefon zaufania Tama -59 8414046,czynny:
poniedziałek - piątek wgodz.16-20;
Alkoholowy telefon zaufaniaKrokus -czynny
17-22.598414605.

^ TAXI
K f , 598422700:
yA.COĄ'

607 271717

59196-25
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Bilety do nabycia: Głos Pomorza ul. H. Pobożnego 19 Słupsk | sklep Media Markt
www.kupbilecik.pl | www.ebilet.pl

GŁOS
POMORZA
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Ogłoszenia drobne

Drobne

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

Głos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 18.11.2019

Oddział Koszalin^. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin, te!. 94 347 3516,3473511.347 3512, fax 94 347 3513
OddziałSłupsk:ul. Henryka Pobożnego19,76-200 Słupsk, tel. 59 848 8103, fax 59 8488156
Oddział Szczecinki. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67, fax 91433 48 60

AKUS

Nieruchomości

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

MIESZKANIA - KUPIĘ

MŁODE małżeństwo kupi
mieszkanie 2 lub 3 -pok za gotówką
tel. 509-616-458
SŁUPSK.KUPIĘ 1- 2 -pok. 500218503.

pilnie poszukujemy

domu na os. Bukowym
ZADZWOŃ

661-841-555

(obok Związkowca)
tel. 661-841-555

MIESZKANIE, 693-051-242 GK

www.abakus-nieruchomosci.pl

fi

POKÓJ tel. 602-285-126 Koszalin

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

-

008994049

GARAŻE Blaszane
BRAMY Garażowe
k PRODUCENT KOJCE dla Psów
Najniższe

2 pok. 186 000,-

do negocjacji rej. Sucharskieg

•SrSfiY

Dogodne
Transport i montaż
KRAJ

GRATIScały

3 pok. rej Zubrzyckiego

233 000,-X

"OMEGA" - wyceny, obrót Słupsk,
ul. Starzyńskiego 11, tel.
598414420,601654572 www.
nieruchomosci.slupsk.pl
NIERUCHOMOŚCI-SZCZERBIŃSCY.
K-lin, ul. Bogusława II3,512-299-104.

. , • -WLANE

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

WORKI foliowe produkcja, sprzedaż.
Słupsk, Grunwaldzka 3,604-208-414
ZŁOM kupię, potnę, przyjadę
i odbiorę, tel. 607703135.

Motoryzacja

3 pok. rej. Karłowicza

tylko 207 000,pilna sprzedaż

Finanse biznes

ABASKUS -Auto skup 533299577

KONSERWACJA podwozia,
883080883.

OPIEKUNKI do Niemiec tel.
730497770 www.ambercare24.pl
dzisiaj 70 ofert!
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 na stałe.CV
proszę nadsyłać na:info@pomerania.pl
POMERANIA FruchtSp.z 0.0.
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

NAPRAWA RTV,wszystkie typy,anteny,
bezpłatny dojazd, tel. 94/3457461
PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878
PRALKI, urządzenia elektr.,
gastronomia. Chłodnictwo.
507-380-118.
BUDOWLANO-REMONTOWE

BALUSTRADY bramy 602 825 699.

!515417467 Ginekolog farmakologia
A-Z 501-385-552 Ginekolog

SPEC. Neurolog. NFZ. Bez kolejek.
Codziennie. Koszalin, 605-284-364.
STOMATOLOGIA
STOMATOLOGIA specjalistyczna:
dzieci i dorośli, anestezjolog,
protetyka. K-lin,ul. Małopolska 1"B";
tel. 94/343-84-68. Również w soboty.
INNE SPECJALIZACJE
ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762
ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.

NIEMCY, HOLANDIA, BELGIA,
codziennie z domu pod dom, Trans
Glass Okonek, tel. 503 198446,
67 2669491

Różne

PŁYTKI układanie tel. 508-011-742.

PORCELANA PRL skup 881934948

REMONTY mieszkań od a do z.
Szybko, fachowo. Słupsk, 607780252
REMONTY od A do Z tel. 660-683-933
gk

Komunikaty
ZGUBIONO leg. studencką U-4760

Rolnicze

HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.

PLÓDY ROLNE

HYDRAULIK solidnie 509-765-180. GK

KUPIĘ łubin,grykę,peluszkę,itp
TEL 604250237

USŁUGI hydrauliczne tel. 699-701-503

NEUROLOGIA

BERLIN, Goleniów- Lotniska,
codziennie. 500-094-067

KASA za "stare" książki, 609643399

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

GINEKOLOGIA

ANGLIA, osoby + paczki, z adresu na
adres, w każdy piątek, tel. 503 198 450

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

C.O. hydraul. wod. kan. 515-708-887

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.
POMOC dlafrankowiczów,
516593005.
POŻYCZKI" Związkowiec" 699186581

POŻYCZKI, kredyty 300 000 zł, raty.
Słupsk, 513 915 645.
UPADŁOŚĆ konsumencka 943473286.

.3v

y

SPRZĄTANIE strychów, garaży

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

GDAŃSK lotnisko przejazdy,
z adresu pod adres, 2x dziennie,
576073902

RENIFER - Pralnia. K-lin
666-553-829.

Ił*i

WJMm SŁ

• lecznicza woda termalna
• ponad 80 rodzajów
zabiegów leczniczych i SPA
• komfortowa baza noclegowa
Skutecznie leczymy choroby
narządu ruchu,układu
moczowego ioczu.
Promocja nie dotyczy rezerwacji przyjętych przed 12 sierpnia 2019.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami.

AUTO skup wszystkie 695-640-611

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

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

PRZEWOZY
59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

Towarzyskie
ADA Słupsk, 513-751-832.
AKTYWNA dojrzała. 507-719-333.
GK
ATRAKCYJNA dla dojrzałych
661177611
JOWITA Koszalin tel. 663-563-087
WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.

KREDYT dla każdego, 516593005.

AUTA i busy kupią, 504-672-242

AUTOKASACJA, Świeszyno, skup
całych i powypadkowych, 608421479

Samodzielnych
ogólnobudowlanców, 17zł/ha.
Słupsk, 785-960-104

Turystyka

KREDYT 50 000 zł, rata 572,
730809 809

Absolutny skup aut, 728773160.

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

KSIĘGOWEGO/ wą zatrudnię. Słupsk,
601633952

PRACOWNIKA do księgowości.
Słupsk, 601-633-952

Usługi

KREDYTY, POŻYCZKI

POŻYCZKI z dowozem -pierwsza za
darmo tel. 511-030-295
A do Z skup- każde pojazdy,
płacimy nawet za wraki, oferujemy
najwyższe ceny, 536079721

KIEROWCĘ autolawety - kat
"B" Koszalin, 602-458-307.
Wypożyczalnia Samochodów
"PIOTREXn.

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

OPIEKA Niemcy, legalnie,
tel. 725-248-935.

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

Handlowe

KASJER Szczecin, stawka 16,50 zł/
godz. brutto. Tel 797594770

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

Różne wymiary

www.konstal-garaze.pl

FIRMA zatrudni opiekunki do pracy
w Niemczech, znajomość języka
niemieckiego komunikatywna,
790-480-590

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

FIRMA GEA Tuchenhagen Polska
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.

JZunlOW!SK
CIEPLICE

NM WSZYSTKIE
POBYTY LECZNICZE
HOTELOWE
OBOWIĄZUJE ZniZKk:.
30% na drugi tydzień pobytu

60% na trzeci tydzień pobytu
Termin promocji:

20.10 - 22.12.2019

Głos Dziennik Pomorza

Teraz KOPERNIKA

§, Słupsk

WYBIERAM SŁUPSK!
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Słupska
ogtasza przetarg na sprzedaż

NIERUCHOMOŚCI

Bizms

stanowiącej własność Miasta Słupsk
Dobre Miejsce na Twój biznes!
Przedmiotem

I

przetargu

ustnego. nieograniczonego

jest

nieruchomość

zabudowana, położona w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Kopernika, dla której
Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW nr SL1S/00034312/6
- działka nr 645/4 o powierzchni 414 m2,
cena wywoławcza -115.000,- zł,
wadium -12.000,- zł
Przedmiotowa
obowiązuje

nieruchomość znajduje

miejscowy

plan

się na obszarze miasta, na

zagospodarowania

przestrzennego

którym

„Cieśliki"

na terenie o funkcji: tereny mieszkaniowe wielorodzinne, tereny usług (02.09.MW,U).
Przetarg odbędzie się w dniu 19.12.2019 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego
w Stupsku; Plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 13.12.2019 r.
na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. nr 08 11401153 0000 2175 42001011.
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Słupsku obok

pok. 215, opublikowana na stronie internetowej www.slupsk.pl oraz

w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Urzędzie Miejskim,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami
w pok. 215 pod nr tel. 59 848 84 72.

Prezydent Miasta Stupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
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OGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bruskowo
Leśnictwo, Bruskowo Wielkie i Bruskowo Małe, w gminie Słupsk
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr VI/59/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentów obrębów Bruskowo Leśnictwo oraz Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk, zmienionej
Uchwałą Nr XIV/141/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr VI/59/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów
Bruskowo Leśnictwo oraz Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk.
Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w terminie 30 dni
od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk,
ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w godzinach urzędowania, oraz korespondencyjnie na ww.
adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: info@gminaslupsk.pl
Jednocześnie, na podstawie art. 39 i 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.
zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego
można składać w terminie do 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34,76-200 Słupsk,
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34,76-200 Słupsk,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: info@gminaslupsk.pl
Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Słupsk.
Jednocześnie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., informuję:
1. Dane przetwarzamy w celu wskazanym w art. 6 pkt 1 lit. c) rozporządzenia
2. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupsk, 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 34,
e-mail: info@gminaslupsk.pl. tel. 59 84 28 460
3. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy
4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@gminaslupsk.pl
Wójt Gminy Słupsk

OGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Słupsk Uchwały Nr XIV/140/2019 z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/494/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk.
Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. zmiany studium w terminie 30 dni od
daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34,
76-200 Słupsk, w godzinach urzędowania, oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, na adres e-mail: info@gminaslupsk.pl.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 i 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.
zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany studium
można składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34,76-200 Słupsk,
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34,76-200 Słupsk,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: info@gminaslupsk.pl.
Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Słupsk
Jednocześnie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r„ informuję:
1. Dane przetwarzamy w celu wskazanym wart. 6 pkt 1 lit. c) rozporządzenia
2. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupsk 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 34;
e-mail:
, tel. 59 84 28 460;
3. Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy;
4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@gminaslupsk.pl.

Wójt Gminy Słupsk

AUTOPROMOCJA

Dyrektor RDLP w Szczecinku
INFORMUJE
o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów Planów Urządzenia
Lasu dla Nadleśnictw: Czaplinek, Dretyń, Osusznica,Złocieniec, Trzebielino
w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP w Szczecinku.
Wszelkie uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie należy przekazywać w formie pisem
nej do RDLP w Szczecinku, w okresie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji.
Właściwym do rozpatrzenia powyższych uwag i wniosków
jest Dyrektor RDLP w Szczecinku.

Czytaj tak
jak lubisz
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Chcesz kupić
mieszkanie?

BURMISTRZ MASZEWA
OGŁASZA DRUGIE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE, OBRĘB MASZEWO-3,
POMIĘDZY ULICAMI STEFANA ŻEROMSKIEGO ORAZ JANUSZA KORCZAKA.
Przedmiotem sprzedaży są, jak niżej podano:
Minimalne
postąpienie -nie
Lp.

Adres działki /

Nr

Pow. działki

nieruchomości

działki

wm

2

mniej niż 1% ceny
Nr KW

wywoławczej z
zaokrągleniem do
pełnych dziesiątek

Cena

Wadium

wywoławcza

płatne w

łączna PLN +

pieniądzu

pod. VAT 23%

PLN

7

8

9

2.394,50 zł

dz. nr 64/7 zostanie
zbyta w udz. do
1041/2842 cz.
wraz z dz. nr 64/4,
jako dojazdowa
(sprzedaż łączna)

1.795,75 zł

dz. nr 64/7 zostanie
zbyta w udz. do
755/2842 cz.wraz
z dz. nr 64/5,
jako dojazdowa
(sprzedaż łączna)

Uwagi
- informacje
dodatkowe

złotych
1

1.

2.

2

3

4

Maszewo,

64/4

1.041,00

obr. 3

64/7

690,00

Maszewo,

64/5

755,00

obr. 3

64/7

690,00

5

SZ10/00028663/6

SZ10/00028663/6

6

480,00 zł

360,00 zł

47.890,00 zł

35.915,00 zł

1. Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 20 grudnia 2019 r.: o godz. 1000 dla nr 64/4 z udziałem w dz. nr 64/7 i o godz. 1040 dla dz. nr 64/5 zudziałem
w dz. nr 64/7, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Maszewie przy placu Wolności nr 2.
2. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest niezależnie od wylicytowanej kwoty ponieść koszty zawarcia umowy notarialnej oraz zmian w KW.
3. Krótki opis nieruchomości: kształt działek zbliżony do prostokąta, teren płaski, nasłoneczniony,sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

WEJDŹ NA GRATKA.PL

4. Wskazania granic geodezyjnych nabywanej nieruchomości dokona nabywca

w dogodnym dla siebie terminie na własny koszt. Sprzedaw

ca okazuje jedynie, położenie nieruchomości bez udziału geodety w terenie i bez obowiązku wskazania granic szczegółowych.
5. Dla zbywanych działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Sprzedawca nieruchomości gruntowych opisanych w ogłoszeniu
przetargowym nie gwarantuje możliwości dowolnej inwestycji na ich terenie. W celu uzyskania wiedzy odnośnie realizacji konkretnej
na niej zabudowy, nabywca we własnym zakresie musi uzyskać wspomnianą powyżej decyzję, co pozwoli na sprawdzenie możliwości
i warunków powstania planowanej inwestycji/budowli.
6. Uwaga: nabywca/y zakupionej działki na koszt własny dokona przyłączenia jej do istniejącej infrastruktury technicznej usytuowanej w okolicy za
zgodą gestorów sieci, a także zobowiązany jest do poniesienia nakładów finansowych na sporządzenie stosownej dokumentacji prawno-projektowej
w tym celu. Natomiast w przypadku braku infrastruktury np. mediów, nabywca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów celem jej powsta
nia i przyłączenia.
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, jak podano w tabeli, na rachunek BS O/Maszewo nr 26 9375 1054 6800

ratka

Największy portal
ogłoszeń naprawdę ważnych

02313000 0040 do dnia 16 grudnia 2019 r. (włącznie).
8. Dokładnych informacji, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Maszewie (pok. nr 7), w godzinach urzędowania lub telefonicznie:91402 33 92.
Pełna treść ogłoszenia, dostępna jest na tablicy ogłoszeń mi. urzędu oraz stronie internetowej: http://bip.maszewo.pl

Głos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 18.11.2019
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IJ IGA. Gol z wolnego byłego zawodnika Bytovii

MECZ POtSKA-NORWEGlAlUO
WBTTOtffE.DARMOWE BftJETY
Dzisiaj w Bytowie wielkie
święto futbolu.Reprezentacja
Polski do lat 20 prowadzona
przez trenera JackaMagierę
w towarzyskim meczu podej
mować będzie reprezentację
Norwegii. Początek spotkania
0 godz.17.00 na stadionie
przy ulicy Adama Mickiewi
cza. Dużą atrakcją dla
bytowskich, ale i pomorskich
sympatyków futbolu będzie
fakt gry w polskim zespole za
wodnika n-ligowejBytovii,
napastnika Karola Czubaka.
Bytowianin jest wychowan
kiem SpartySycewice. W po
przednim sezonie grał jeszcze
w Jantarze Ustka. W tym ze
spole strzelał gole nie tylko
w IV lidze,ale i wcześniej
w klasie okręgowej.
Czubakowi niesprawia prob
lemu również zdobywanie
bramek na arenach drugoligowych. Tutaj zdobył 9 bramek
1 jest jednym z czołowych
strzelców II ligi. Na pewno jest
najmłodszym zawodnikiem
w czołówce i ten fakt zauwa
żył trener Magiera powołując
Czubaka, który już ma za sobą
debiut w reprezentacji.
W spotkaniu ElitęLeague ze
Szwajcarią w Chojnicach (5:1)
zagrał ostatnie 9minut.
W Bytowie trener powinien
dać mu więcej szans na grę,
może nawet od pierwszej mi
nuty. Wejściówki są darmowe,
jedna osoba może odebrać
maksymalnie cztery bilety.
W kasie biletowej będą do
stępne już od godz.15.00.
Transmisja z meczu na ante
nie TVPSport od16:35- ©®
JAROSŁAW STENCEL

.

Remis Bytovii bez Czubaka
Jarosław Stencel
jaroslaw.stencel@polskapress.pl

W spotkaniu 18. kolejki II ligi
Bytovia Bytów zremisowała
z Elaną Toruń 1:1 (0:0).
W pierwszej połowie nie
wiele się działo. Gospodarze
próbowali, ale atakiniezbyt wy
chodziły. Bytovia grała bez Ka
rola Czubaka, który został po
wołany na spotkanie towarzy
skie kadry U-20, które roze
grane zostanie w poniedziałek
18.11 o godz. 17.00 (wstęp dar
mowy).
W 35. minucie Kryszak do
brze dośrodkował, ale uderze
nie zawodnika Elany wybronił
Kapsa. Tuż po przerwie zaata
kowali gospodarze. Strzał jed
nak zatrzymał Jakub Knut.
Goście mieli jeszcze dwip oka
zje w dalszej części spotkania,
kiedy to strzelali Kozłowski
i Kościelniak, który miał ide
alną sytuację.
W 77. minucie z rzutu wol
nego z 18. metrów trafił
Kryszak. Chwilępotem jednak
wyrównał z bliska Kwiatkow
ski. Tuż przed końcem świetną
okazję miał Feruga, ale w do
godnej sytuacji nie trafił
w bramkę.©®
BYT0VIA BYTÓW -ELANA TORUŃ1:1

(0:0)

BramkŁ0:1Mariusz Kryszak(77),1:1:Adrian Kwiat

kowski (80)
Bytwia: Paweł Kapsa - Deleu, Krzysztof Bąk,
Kacper Kawula , Adrian Liberacki .Mateusz
Szela (65 Patryk Wolski),Przemysław Lech ,Fa
bian Lengiewicz (54 Jakub Janik), Daniel
Feruga ,Adrian Kwiatkowski,Piotr Giel.

*

tmm

ta

ki
wajcicKo*viej i id DOISKU Dyło w óisatfilm kwadransie mcoi
Elana: Jakub Knut- KordianGórka (85 AdamDo

M

bosz), PatrykUrbański, Wojciech Onsorge ,Jan
Andrzejewski, Bartosz Boniecki (46 Krzysztof
Kołodziej ),Mariusz Kryszak .Hubert Kisiel(90
Kacper Jóźwicki),Dominik Kościelniak. Mateusz
Stryjewski (90 DamianZagórski), FilipKozłow
ski.
Sędziował: MaciejPełka (Poznań)

354

kibiców zgromadziło się
na stadionie w Bytowie
podczas spotkania z Elaną
Toruń

Pozostałe spotkania w 18. kolące i strzelcy
goli:
Pozostałe mecze: Lech II Poznań- Olimpia El
bląg 1:1 (1:0)- gole:Karlo Muhar (16)- Michał
Miller (50), Widzew Łódź -Gryf Wejherowo 4:0
(1:0) - gole: Wiesław Ferra(45-samobójcza),
Daniel Tanżyna (53), Rafał Wolsztyński (60),
Przemysław Kita (82),Pogoń Siedlce -Stal Rze
szów 2:1 (2:0)- gole:Dominik Barciak (27),
Adam Mójta (36) - Wojciech Reiman(50-karny)
Skra Częstochowa - Legionovia Legionowo przełożony na 27 listopada,13:00, Górnik
Łęczna - Garbarnia Kraków1:0 (1:0) -gol: Paweł
Wojciechowski (35), BłękitniStargard - Górnik
Polkowice 3:2 (1:2) -gole: Wojciech Fadecki (16,
54), Patryk Paczuk(49) - Michał Bednarski (39,
44), Znicz Pruszków- GKS Katowice 2:1(0:0) gole: Paweł Moskwik (53),Arkadiusz Pyrka (69)
- Adrian Błąd(90), Resovia - StalStalowa Wola
3:2 (0:1) - gole:Sebastian Zalepa (55), Adrian
Dziubiński (60,62) - RobertDadok (30-karny),
Krzysztof Kiercz (82).
1.Resovia
18 38
34-16
2. Górnik Łęczna
18 38
26-16
3. Widzew Łódź
18 37
37-15
4. GKS Katowice
18 34
30-18
5. Olimpia Elbląg
18 31
27-15
6. Bytovia Bytów
18 29
29-26
*'•
. 1
10
18 27
8. Stal Rzeszów
9. Znicz Pruszków
18 24
26-32
10. Górnik Polkowice
18 23
30-21
11. Garbarnia Kraków
18 22
17-19
12. Lech II Poznań
18 22
23-27
13. Pogoń Siedlce
18 21
26-30
14. Elana Toruń
18 20
19-24
15. Stal Stalowa Wola
18 16
18-31
16. Skra Częstochowa
17 15
12-27
17. Gryf Wejherowo
18 10
12-34
18. Legionovia Legionowo 17 9
14-33
W19. kolejce: Widzew Łódź- Bytovia Bytów 24 listopada,13:05 (transmisja w TVP 3),
Resovia - Pogoń Siedlce,Stal Stalowa Wola Znicz Pruszków, GKSKatowice - Gryf
Wejherowo, Elana Toruń- Błękitni Stargard,
Górnik Polkowice - OlimpiaElbląg,Lech IIPo
znań -Górnik Łęczna, GarbarniaKraków - Skra
Częstochowa, Legionovia Legionowo -Stal
Rzeszów. ©©(STEN)

Patryk Wolski powrócił na boisko po urazie. W kolejnych meczach
będzie chciał dać z siebie wszystko

PEWNE ZWYCIĘSTWO CZARNYCH.GKS TYCHY POKONANY
KOSZYKÓWKA

Słupszczanie wygrali drugi
mecz z rzędu w pierwszoligo
wych rozgrywkach i dalej są
na szczycie ligowej tabeli.
Podopieczni
Mantasa
Cesnauskisa pokazali praw
dziwy charakter. Do meczu
przystąpili bez kontuzjowa
nych Damiana Janiaka oraz
Marcina Dutkiewicza.Mimo to
praktycznie przez całe spotka
nie kontrolowali przebieg wy
darzeń na parkiecie i pewnie
zwyciężyli 91:84.Po raz kolejny
cudów na boisku dokonywał
Adrian Kordalski, którego
śmiało możemy nazywać naj
bardziej wszechstronnym za
wodnikiem na pierwszoligo
wych parkietach.
Gospodarze tylko na po
czątku prowadzili różnicą kilku
punktów. Od stanu 8:2 dla GKS
do roboty wzięli się zawodnicy

..

: .71 •>

!

Tym razem Czarni z wyjazdu wracają z punktami

ze Słupska i szybko doprowa
dzili do remisu po10. Następ
nie punkty zdobyli Kordalski
oraz Pełka ibyło już15:10. Ko
lejne celne trzypunktowerzuty
dołożyli Jakubiak oraz świetnie
dysponowany Pełka i po pierw

• Jil.i Ul..ł j/

szych dziesięciu minutach gry
goście prowadzili 23:15.
W drugiej odsłonie gospo
darze przyspieszyli i krótkimi,
skutecznymi akcjami chcieli
odrabiać starty. Czarni jednak
grali dojrzale, nie szli na wy

mianę ciosów, a swoje punkty
zdobywali po zespołowych ak
cjach. Bardzo dobrzeprezento
wał się podkoszowy Wojciech
Fraś, który tylko w tej części
meczu zapisał na swoimkoncie
10 oczek. Siedem punktów
z rzędu rywalom zaaplikował
Kordalski i do przerwy
słupszczanie jeszcze powięk
szyli swoją przewagę - było
39:51.
Po przerwie obraz gry prak
tycznie się nie zmienił. Koszy
karze ze Słupska cały czas
utrzymywali bezpieczną,około
lO-punktową przewagę, której
gospodarze niepotrafili zniwe
lować. Kiedy nawet wydawało
się, żetyszanie łapią swój odpo
wiedni rytm,Czarni albo celnie
trafiali zza łuku,albo jak np.Fi
lip Małgorzaciak popisywali się
akcją dwa plus jeden. Przez
ostatnie 3 minuty tej części gry
rywale Czarnych nie potrafili
zdobyć chociażby punktu
i przed ostatnią kwartą
.u.stu..:

słupszczanie wygrywali już
69:54.
W ostatniej kwarcie Czarni
konsekwentnie realizowali
swój plan i utrzymywali wcześ
niej wypracowaną przewagę.
Gospodarze pod koniec jeszcze
raz próbowali odmienić losy
meczu, ale udało im się tylko
nieznacznie zmniejszyć ro
zmiary pewnej już wygranej
Czarnych Panter. Ostatecznie
słupszczanie wygrali ósmy
mecz w tym sezonie, pokonu
jąc tyski GKS 91:84.
W ekipie Czarnych fanta
styczne zawody rozgrał Adrian
Kordalski. Rozgrywający Czar
nych na boisku był niemal
wszędzie. Grał na znakomitej
skuteczności - 7/10 z gry w tym
2 na 2 za trzy. Rozdał 10 kluczo
wych podań, a do tego jak lew
walczył na deskach - zebrał 7
piłek.
GKSTYCHY-STKCZARNISŁUPSK
84:91(1523,2428,15:18,3022)
V*

GKS: Woroniecki 5, Jankowski16 (2),Szymczak
16 (1), Zmarlak13 (1), Wrona 19,Kulon 5,Kędel 4,
Majka 6. Czarni: Wyszkowski6, Kordalski20
(2), Jakubiak11 (3),Długosz 4, Małgorzaciak10
(1),Pełka 23 (5),Fraś17.
Pozostałe wyniki:Pogoń Prudnik -Nysa Kłodz
ko 88:72.Sokół Łańcut -Znicz Pruszków 81:60,
Polonia Leszno- WKK Wrocław 83:92, Energa
Kotwica Kołobrzeg -Biofarm Basket Poznań
88:77, AZS Politechnika Opolska - Górnik Wał
brzych 75:89.©®
Tabela:
1.STK Czarni Słupsk
18 10
15 8
2.Górnik Wałbrzych
3.WKK Wrocław
15 9
4.Rawlplug Sokół tańcut 14 8
5.KS Księżak Łowicz
13 8
13 9
6.Polonia 1912 Leszno
7.GKS Tychy
13 9
8.Elektrobud Pruszków 13 9
9.Pogoń Prudnik
12 9
lO.Energa Kotwica Kołobrzeg 12 9
ll.Miasto Szkła Krosno
11 7
12.Zetkama Nysa Kłodzko 11 8
13.AZS Politechnika Opolska 11 9
M.Biofarm Basket Poznań 9 8

835-787
667-589
803-736
727 - 656
687-684
739 - 750
747-763
692-740
738 - 761
706-737
509-502
628-658
739 - 800
659 - 713
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Zwycięstwo Pogoni Lębork. W bramce Jantara znów 48-letni Mariusz Rykowski

Pięć bramek słupskiego Gi
v GA Świetnie zakończyły
rundę jesienną na własnych
boiskach zespoły Gryfa
Słupsk i Pogoni Lębork,które
wysoko wygrały swoje spot
kania.Piąty punkt wywalczyła
Lipniczanka.
Gryf Słupsk bardzo dobrze roz
począł spotkanie z Wierzycą
Pelplin. Zlewej strony pola kar
nego zaatakował Kacper Bed
narczyk i silnie lewą nogą ude
rzył z kąta w okienko przy bliż
szym słupku.Piłkarze gola ucz
cili „kołyską" dla Michała
Kędzi. W rewanżu dwa razy
strzelali goście, ale dobrze spi
sywał się Kamil Gołębiewski.
Drugi atak Gryfa zakończył się
drugim golem.Wojciech Barnik
podał do Marcjana Majchera,
który z 16 metrów płaskim
strzałem tuż przy słupku zasko
czył bramkarza. Idealnej sytuaq'i z bliska niewykorzystał Sła
wiński. Kontaktowy gol padł
po błędzi i kontrze. Zakończył
Racki strzałem z 15 metrów.
Chwilę potem z 25 metrów
po składnejakcji strzeliłKacper
Jendruch, piłka jeszcze odbiła
się od głowy Manuszewskiego.
Następnie Sławiński na 11 me

Piąty punkt wywalczyła
Lipniczanka. ©®

im

GRYF SŁUPSK- WIERZYCAPELPLIN52
(3:2)
Bramki:1:0 Kacper Bednarczyk (10),2:0
Marcjan Majcher(20), 2:1Łukasz Racki(26), 3:1
Kacper Jendruch(27), 3:2Daniel Sławiński (35),
4:2 DamianMikołajczyk (85),5:2 Damian Miko
łajczyk (88-kamy)
Gryf: Gołębiewski -Amoah, Wańdzio,
Piechowski .Hołowienko ,K.Bednarczyk
(49 Dąbrowski,81 Janikiewicz),W.Barnik ,
Jendruch, Nałęcz (72 D.Więckowski),M.Majcher (72Szmytkiewicz), D.Mikołajczyk.
Wierzyca: Karwacki-Bradtke ,Kostiuk ,
Dirda .Dmitrzyk, Gdaniec(70 Frankowski).
Manuszewski, Meler,Narożniak, Racki,Sławiń
ski.

POGOŃ LĘBORK-JAGUARGDAŃSK4:1
Mecz z Wierzycą Pelplin był ostatnim w rundzie jesiennej na własnym boisku dla piłkarzy Gryfa
Słupsk. W ostatniej jesiennej kolejce gryfici zagrają w niedzielę w Lipuszu

trze ograł Josepha Amoaha
i było 3:2. Sam przed bramką
na 6. metrze był Daniel
Piechowski, ale uderzyłnad po
przeczką. W drugiej połowie
gole Damiana Mikołajczyja
z bliska i po karnym za faul
naBamiku.
W Lęborku w 22. minucie
po rzucie rożnym bitym przez

Kwaśnika Kostuch głową skie
rował pikę do siatki.Kolejnego
gola
zdobył
za
faul
na Miszkiewiczu. Ten zawod
nik zdobył gola w drugiej poło
wie posolowej akcji.
Kolejnego karnego wyko
rzystał Kostuch za zagranie
ręką zawodnika gości. Niestety,
znów bez punktów są gracze

ANIOŁYMISTRZAMI JESIENI
KLASA OKRĘGOWA. Zakoń
czyły się rozgrywki w słup
skiej klasie okręgowej.Mi
strzem rundy jesiennej zostali
piłkarze Aniołów
Garczegorze.

Podopieczni trenera Tadeusza
Wanata nie dali żadnych szans
Zawiszy w Borzytuchomiu,
prowadząc już 5:0 do przerwy.
Również do przerwy zapowia
dało się na sensację w meczu
w Pęplinie, gdzie Sparta
Sycewice podejmowała Echo
Biesowice. Po przerwie jednak
szybko nastąpiło wyrównanie,
a następnie dało znać o sobie
większe doświadczenie gospo
darzy. Porażkęna własnym bo
isku zanotował trzeci w tabeli
Sokół, ale mimo to utrzymał
swoją pozycję. Wiosną zapo
wiada się wielka walka o utrzy
manie, spadkiem zagrożona
jest połowa stawki.
START MIASTKO-PIAST CZŁUCHÓW1:1

m
Bramki:1:0 Oskar Wiśniewski (12),1:1 Dawid
Wachnik (71)

SPARTA SYCEWICE- ECHOBIESOWICE
5--202)
Bramki:1:0 DamianKopciński (12),1:1 Sebastian
Marszałek (32),1:2 Marszałek (40),2:2 Damian
Kopciński (46),3:2 Damian Kopciński(72), 4:2
Rafał Bobrowski (80),5:2 SzymonSchulz (87)

SOKÓŁ WYCZECHY-KAROLPĘPUNO
23(1:1)

f P* I

W Pęplinie dwa razy z bramki cieszył się Sebastian Marszałek.
Echo jednak prowadziło tylko do przerwy
Bramki: 0:1Szymon Gołaszewski(18), 1:1Łukasz
Kościan (45),1:2 Karol Petrus(51), 1:3Rafał
Kostka (64),2:3 Michał Lubański(80-sam.)

BYT0VIAII BYTÓW-KASZUBIA
STUDZIENICE 0:1(0:0)
Bramka: 0:1Marcin Stołtman (87-karny)

GTS CZARNADĄBRÓWKA-MKS
DEBRZN01:10:0)
Bramki:1:0 MaciejFinster (12),1:1 Grzegorz lejk
(58-sam.)

ZAWISZA BORZYTUCHOM-ANIOŁY
GARCZEGORZE 0£(05)
Bramki: MateuszSłumiński 2,Marcin
Staszczuk, Łukasz Łapigrowski,Krystian
Czerwionka igol samobójczy.

MYŚLIWIEC TUCHOMIE-CHROBRY
CHARBROWO 6:1(2:1)
JANTARIA P0BŁ0CIE-BARTONBARCI
NO 5:0(2:0)

Bramki: Mielewczyk (2,26), Kwidziński(50-głową,80-głową), Bronk(55). ©®

l.Aniołv Garczeeorze
2.Sparta Sycewice
3.Sokół Wyczechy
4.Piast Człuchów
5.Myśliwiec Tuchomie
6.Jantaria Pobłocie
7.Start Miastko
8.Bytovia II Bytów
9.Karol Pęplino
lO.Kaszubia Studzienice
11.MKS Debrzno
12.Chrobry Charbrowo
13.Zawisza Borzytuchom
M.Barton Barcino
15.Echo Biesowice
16.GTS Czarna Dąbrówka

JAROSŁAW STENCEL

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

38
36
27
27
26
26
25
19
18
17
15
14
14
13
12
11

55-11
47-21
52-23
39-17
28-16
35-26
37-24
20-22
23-29
27-51
23-39
24-40
23-39
25-48
26-54
24-48

Jantara. W bramce znów
awaryjnie zagrał Mariusz
Rykowski, któremu dziękował
i był zadowolony z jego po
stawy trener Mirosław Iwan.
Piękne goleDominika Kacz
marka i Kamila Wójcika nie
dały jednak nic Jantarowi.
Znów wielu okazji nie wyko
rzystał Maciej Miecznjkowski.

a-o)

Bramki:1:0 Przemysław Kostuch(23), 2:0Prze
mysław Kostuch(31), 3:0Gracjan Miszkiewicz
(64), 4:0Przemysław Kostuch (84),4:1Roman
Zalow(90)
Pogoń: Labuda- Kochanek, Miotk, Iwański,
Musuła, Kwaśnik(69 Kozerkiewicz),Janowicz
(46 Dobek,81Blachowski), Jemć (89 Bigus),
Kliński,Kostuch .Miszkiewicz .

JANTAR USTKA-POWIŚLE DZIERZGOŃ
23(0:1)
0:1 MichałLepczak (31), 0:2Robert Felski(48kamy), 0:3Patryk Lewandowski(52), 1:3Domi
nik Kaczmarek (58),2:3 Kamil Wójcik(62)

Jantar: Rykowski- B.Oleszczuk (60
Brzostowicz), Kaczmarek, Sadowski(46 K.Dawid), Fedorow,M.Dawid, Granosik,Hyjek,
Sienkiewicz (72 J.Żebrowski ),
Miecznikowski, KWójcik .

LIPNICZANKA UPNICA-WDAUPUSZ

1:1(0:1)

Bramki: 0:1Adam Gross (30),1:1 (60)
Pozostałe wyniki: Pozostałewyniki: Cartusia
Kartuzy - GKSKowale 1:1, Gedania GdańskWikęd Luzino1:4, GKSPrzodkowo -Lechia II
Gdańsk 4:1, Gwiazda Karsin -Stołem Gniewino
0:3, Kaszubia Kościerzyna2:2.
I.Arka II Gdynia
2.GKS Przodkowo
3.Gryf Słupsk
4.Kaszubia Kościerzyna
5.Stolem Gniewino
6.Pogoń Lębork
ZLechia II Gdańsk
8.Cartusia Kartuzy
9.Wikęd Luzino
lO.Powiśle Dzierzgoń
UWierzyca Pelplin
12.Wda Lipusz
B.Gedania Gdańsk
M.Gwiazda Karsin
15.GKS Kowale
16Jaguar Gdańsk
17.Jantar Ustka
18.Lipniczanka Lipnica

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

39
37
34
32
31
24
23
22
22
22
21
21
19
16
15
11
9
5

48-20
46-22
34-18
38-21
45-32
33-24
30-20
29-31
33-27
29-36
33-42
34-34
27-31
29-43
17-31
21-42
28-43
14-51

JAROSŁAW STENCEL

JUŻ W PIĄTEK RUSZA PLEBISCYTSPORTOWIEC
I TRENER ROKU.CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA!
NASZA AKCJA
22 listopada rozpoczynamy
60. edycję plebiscytu„Głosu
Pomorza". Wybierzemy naj
popularniejszych sportow
ców, trenerów oraz drużyny
z naszego regionu.Nie czekaj
i zgłoś swojegokandydata!

Zbliżający się koniec roku to
znakomity czas na podsumo
wania. Jak co roku,chcemy za
prezentować i wyróżnić te
osoby, które w mijających 12
miesiącach godnie reprezen
towały nasz kraj na sporto
wych arenach lub takie, które
znacznie wspięły się po dra
bince osiągnięć. Nagrodzimy
nie tylkosportowców indywi
dualnych, ale także drużyny
i ich trenerów.
- Największą siłą tego plebi
scytu jestto, że poświęcony jest
on sportowcom wszystkich dy
scyplin i wszystkich szczebli mówi Krzysztof Nałęcz, redak
tor naczelny „Głosu Dziennika
Pomorze". - Nagrodzimy
w nim zarówno mistrzów Pol
ski, jak i sportowe talenty, które
dopiero rodzą się w różnych za
kątkach naszego regionu.Cie
szę się, że niektórzy laureaci
będą mogli odebrać nagrody
wśród największych champio
nów - dodajenaczelny.

W plebiscycie „Głosu" nagrodzimy najlepszych w kategoriach:
kobiety, mężczyźni,juniorzy, juniorki,trener i drużyna roku

Kategorieiterminy
Tym razem głosowanie, które
rozpocznie się w piątek 22 listo
pada 2019 roku i potrwa do 19
grudnia, odbywać się będzie
w sześciu kategoriach:Sporto
wiec Roku Kobiety,Sportowiec
Roku Mężczyźni, Sportowiec
Roku Junior Dziewczęta, Spor
towiec Roku Junior Chłopcy,
Trener Roku orazDrużyna Roku.
Osobne wyróżnienia przyzna
także Kapituła plebiscytu.
Cenne nagrody
Na zwycięzców czekają statu
etki i dyplomy oraz atrakcyjne
nagrody m.in. weekendowy
pobyt w hotelu, voucher na re

klamę w„Głosie" oraz voucher
na zakupy w sklepieDecathlon
o wartości 500 zł. Zostaną one
wręczone podczas uroczystej
gali.
Nie czekaj i zgłoś swojego
kandydata na naszej stronie
www.gp24.pl/sportowiec-roku!

Czekamy do1 grudnia 2019!
©®
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Finlandia ide będzie jedyna
EURO 2020, Rok temu spadł z ekstraklasy z Bruk-Bet Termalicą, teraz Joona Toivio ostoją defensywy Finlandii na Euro 2020

iajaKrasnodębska
edakcja@poltskatimes.pl

Październikowe meczeelimina:ji Euro2020wyłoniły zaledwie
sześciu finalistów. Po weekendo
wych spotkaniach poznaliśmy
^olejnych jedenastu. Do rozgry
wanego między12 czerwca a 14
ipca turnieju awansowałyteraz
Niemcy,Holandia, Austria, Chor
wacja, Czechy,Szweq'a, Anglia,
rurcja, Francja, Portugalia oraz
Finlandia, a wcześniejPolska, Hi
szpania, Belgia, Ukraina, Rosja
. Włochy. Dla Finlandii jest to
pierwszy, historyczny awans
la tego typu turniej. Wywalczyła
50, zajmując drugie miejsce
/v grupie J, którą wygrały Wło±y, a zapewniła, pokonując
w piątek przed własną publicz
nością 3:0Liechtenstein. Duży
adziałwtym sukcesiemiał m.in.
Joona Toivio,który w 2018 roku
spadł z Bruk-Bet Termalicą
Ńieciecza z ekstraklasy. Zagrał
»/v pełnym wymiarze czasu we
wszystkich meczach eliminacji.
W piątek za sprawą meczu
eliminacji Euro 2020 głośno zro
biło się o piłkarzu Legii War
szawa Marko Vesoviciu. Jego
Czarnogóra przegrała na Wembleyz Anglią 0:7.Przy wyniku4:0
sfaulował Marcusa Rashforda,
aten odepchnąłlegionistę, który
podbiegł do rywala i starł się
1nim głowami.Anglik apelował
d czerwoną kartkę, lecz arbiter
Dostanowił potraktować defen
sora ulgowo.Zwłaszcza żekilku
krotnie popisał sięna tle znacz
nie wyżej wycenianych rywali.
vV jednej z akcji powstrzymał
zzołowego obrońcę Premier
League, Trenta Alexandra-Arlolda. Prócz podopiecznych
jaretha Southgate'a najwyższą
A/ygraną wśród listopadowych
neczów eliminacji jak dotąd
noże pochwalićsię Hiszpania,
<tóra 7:0pokonała Maltę. Wynidem 6:0zakończyło się spotka
nie Daniiz Gibraltarem.

Grupa A

5. Gibraltar

Czechy -Kosowo 2:1(Kral 71, Celustka79 Nuhiu 50), Anglia-Czarnogóra 7:0
(Oxlade-Chamberlain 11,Kane 18,24,37,
Rashford 30,Sofranac 66 sam.,Abraham 84)
1.
2.
3.
4.
5.

Anglia
Czechy
Kosowo
Czarnogóra
Bułgaria

7 18
7 15
7 11
8 3
7 3

33-6
13-10
13-12
3-22
5-17

Bułgaria -Czechy (17 listopada,18), KosowoAnglia (17 listopada,18)

GrupaB
Portugalia -Litwa &0 (Ronaldo7 kar., 22,65,
Pizzi52, Paciencia 56, Silva 63), Serbia "Luk
semburg 3:2(Mitrović 11,32,Radonjić 70Rodrigues 54, Turpel 75), Luksemburg-Por
tugalia 0-2 (Femandes 39, Ronaldo 86), Ser
bia-Ukraina 22(Tadić 9 kar.,Mitrović56 Jaremczuk 32, Biesiedin90)

Finlandia po raz pierwszy
w historii awansowała na Euro

Finlandia nie będzie w 2020
r. jedynym debiutantem w mi
strzostwach Europy. Drugim bę
dzie ktoś z grona: Macedonia
Północna, Gruzja,Białoruś oraz
Kosowo. Wszystkiecztery zawal
czą wmarcu w jednejbarażowej
grupie. Jak narazie najmniej do
świadczonymi turniejowo dru
żynami Euro 2020 pozostają
Ukraina oraz Austria.Obie startowaływmistrzostwachEuropy
po dwa razy. Ten trzeci Austriacy
wywalczyli, zajmując drugie
miejsce wgrupieG, wktórej try
umfowali Polacy. Awans zapew
nili sobie w sobotę, wygrywając
2:1 z Macedonią Północną.
San Marino przegrało z Ka
zachstanem 1:3, ale spotkanie
na stałe przejdziedo historii jego
reprezentacji. W 77. minucie,
przy wyniku 3:0 dla gości,gola

strzelił MarcoBernardi, zawod
nik klubu z Serie C - FC
Domagnano. Topierwsze trafie
nie San Marino w tych elimina
cjach, pierwszena własnymsta
dionie od sześciu lat i pierwsze
w ogóle od dwóch lat (po raz
ostatni napastnikomz tegokraju
udało się pokonać golkipera
Azerbejdżanu). Do historii prze
szedł samBernardi. Zdobywając
premierową bramkę w karierze,
stał sięex aeąuo trzecim najsku
teczniejszym zawodnikiemw hi
storii kadry.
Kazachstan iSan Marino pla
sują sięna ostatnichdwóch miejscach w grupie I, w której prze
wodzą Belgia oraz Rosja. W so
botę zmierzyły się one ze sobą
w bezpośrednimstarciu. Znacz
nie lepsi okazali się Belgowie,
którzy zwyciężyli4:1. ©@

1.
2.
3.
4.
5.

Ukraina
Portugalia
Serbia
Luksemburg
Litwa

20

8. 17
8 14
8 4
8 1

17-4
22-6
17-17
7-16
5-25

Grupa C
Niemcy~Bialoniś4:0(Ginter41, Goretzka

7

0

2-25

Gibraltar -Szwajcaria (18 listopada,20.45), Ir
landia -Dania (18 listopada,20.45)

GrupaE
Azerbejdżan -Walia 02 (Moore10, Wilson
34), Ghorwaqa- Słowaqa3:1 (Vlasic56,
Petković 60,Perisić74 -Bozenik 32)
1.
2.
3.
4.
5.

Chorwacja
Węgry
Walia
Słowacja
Azerbejdżan

8
7
7
7
7

17
12
11
10

17-7
8-9
8-6
11-11
5-16

1.

Słowacja -Azerbejdżan (19 listopada,20.45),
Walia -Węgry (19 listopada,20.45)

1.
2.
3.
4.
5.

Niemcy
Holandia
Irlandia Północna
Białoruś
Estonia

7 18
7 16
7 13
8 4
7 1

24-6
19-7
8-7
4-16
2-21

Niemcy -Irlandia Północna (19 listopada,
20.45), Holandia- Estonia (19 listopada,20.45)

GrupaD
Dania -Gibraltar 6:0 (5kov 12,64,Gytkjaer
47, Braithwaite51, Eriksen 85,90),
Szwajcaria -Gruzja tO (Itten77)
1.
2.
3.
4.

Dania
Szwajcaria
Irlandia
Gruzja

7 15
7 14
7 12
8 8

22-5
13-5
6-4
7-11

(Balaj 6, Manaj55 -Martinez 18,48),
Francja -Mołdawia 2:1(Varane 35, Giroud79
kar.-Rata 9)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Francja
Turcja
Islandia
Albania
Andora
Mołdawia

9
9
9
9
9
9

22
20
16
13
4
3

23-6
16-3
12-10
16-12
3-18
3-24

Albania -Francja (17 listopada 20.45),Andora Turcja (17 listopada,20.45), Mołdawia-Islandia
(17 listopada,20.45)

GrupaI
Cypr-Szkocja 12(Efrem 47- Christie 12,

GrupaF
Norwegia-Wyspy Owcze 4:0 (Reginiussen
4, Fossum 8, Sorloth 62,65),Rumunia-Szwe
cja 02 (Berg18, Ouaison 34), HiszpaniaMalta 7K)(Morata 23, Cazorla 41,Torres 62,

McGinn53),
Rosja-Belgia 1:4 (Dzykija 79 - T. Hazard19, E.
Hazard 33,40,Lukaku72),
San Marino-Kazachstan13 (Berardi 77Zajnutdinow 6,Sujumbajew 23, Szczotkin27)

Sarabia 63, Olmo 69,Moreno 71, Navas85)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hiszpania
Szwecja
Rumunia
Norwegia
Wyspy Owcze
Malta

9
9
9
9
9
9

23
18
14
14
3
3

26-5
20-9
17-10
17-10
4-27
2-25

49,Kroos55,83),

Irlandia Północna-Holandia 0:0

GrupaH
Turcja- Islandia OK), Albania-Andora22

Malta -Norwegia (18 listopada,20.45), Hiszpa
nia -Rumunia (18 listopada, 20.45),Szwecja Wyspy Owcze (18 listopada,20.45)

GrupaG
Słowenia-Łotwa W (Tarasovs 53 sam.),Au
stria-Macedonia Północna2:1(Alaba 7,
Lainer 48 -Stojanovski 90), Izrael-Polska 12
(Dabour88 -Krychowiak4, Piątek 54)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Polska
Austria
Słowenia
Macedonia Północna
Izrael
Łotwa

9
9
9
9
9
9

22
19
14
11
11
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Belgia
Rosja
Szkocja
Cypr
Kazachstan
San Marino

9
9
9
9
9
9

27
21
12
10
10
0 '

34-2
28-8
13-18
14-14
12-14
1-46

Belgia -Cypr (19listopada, 20.45),San MarinoRosja (19 listopada,20.45), Szkocja- Kazach
stan (19 listopada,20.45)

Grupa J
Armenia -Grecja 0:1 (Limnios35),
Finlandia -Liechtenstein 3:0 (Tuominen21,
Pukki64kar.,75),

Bośnia i Hercegowina-Włochy 03(Acerbi
21, Insigne 37,Belotti 52)

15-3
19-8
14-8
11-13
16-17
2-28

Macedonia Północna -Izrael (19 listopada,
20.45), Łotwa- Austria(19 listopada,20.45),
Polska -Słowenia (19 listopada,20.45)

1. Włochy
2. Finlandia
3. Grecja
4. Armenia
5. Bośnia i Hercegowina
6. Liechtenstein

9
9
9
9
9
9

27
18
11
10
10
2

28-3
15-8
10-13
13-16
17-17
2-28

Grecja -Finlandia (18 listopada,20.45), Włochy
-Armenia (18 listopada,20.45), LiechtensteinBośnia iHerzegowina (18 listopada,20.45)

SYNLEBRONA JAMESA LEPSZY OD... WASHINGTON WIZARDS, PLAGA DOPINGOWA W NBA
Synowie LeBrona
lamesa i Dwyane'a Wadea
>tali się bardziej popularni
xi niejednej drużyny NBA.
Za oceacem rozpoczęła się też
/valka z dopingiem.
fyBtres
3d0kcj0@p0iskfms.pl

Mie jest tajemnicą, że jednym
; marzeń LeBrona Jamesa jest
nożliwość zagrania w jednym
zespole NBA z własnym synem.
,Bronny" ma obecnie15 lat i jeśli
vszystko pójdzie dobrze, to
a trzy lataprzystąpi do ligowego
Iraftu. „Dziwnym" zbiegiem

okoliczności w tym samym cza
sie kontrakt jegoojca zLos Ange
les Lakers dobiegnie końca
i wszystko wskazuje na to, że
LeBron podpisze umowę z ze
społem, który wybierzejego syn.
Bronny nie musi jednak cze
kać na popularność, bowiem
wnadchodzącym sezonie liceal
nym stacja ESPN pokaże aż 15
spotkań jego drużyny, w której
m.in. gra syn przyjaciela
LeBrona, Dwyane'a Wade'a
-Zair.
Wade i James wygrali razem
dwa tytuły mistrzowskie NBA
w sezonach 2012/13 i 2013/14
z Miami Heat.Teraz ich synowie

LeBron James będzie grał aż
w NBA pojawi się jego syn.

trafiają nie tylko na pierwsze
strony gazet, ale teżstali się bar
dziej popularni odniejednej dru
żyny NBA. Ich piętnaście me
czów, które pokaże ESPN, to wię
cej, niż ta sama stacja pokaże
spotkań Washington Wizards
wtym sezonie.
- Śmieszne, że to więcej niż
my- zareagował natę informację
na Twitterze rozgrywający
Wizards Isaiah Thomas.
W międzyczasie w NBA wy
buchł mały skandal dopingowy.
W ostatnich latach był to temat
tabu, mimoże testyantydopingowebyły regularnie przeprowa
dzane. Zawieszenia czy wpadki

zawodników były prawdziwą
rzadkością, aż doteraz, gdy wod
stępie miesiąca wpadłoaż trzech
zawodników. Nagłośniejszym
nazwiskiem byłDeAndre Ayton
- numer jeden zeszłorocznego
draftu, którymiał zasobą bardzo
dobry debiutanckisezon.
W organizmieAytonanie zna
leziono żadnego specyfiku po
prawiającego występy,natomiast
wykrytolek,któryjest stosowany
do maskowania zakazanychsub
stancji.
- Chciałbym przeprosićmoją
rodzinę, kibiców i cała organiza
cję PhoenixSuns. Tobyłaniefortunna pomyłka. Wziąłem coś,

o czymnie do końcamiałem po
jęcie - powiedział center.
Ayton został zawieszony
na 25 meczów i w tym czasie
straci około dwóchmilionów do
larów. Kolejnym zawieszonym
zawodnikiem zostałJohn Collins,
u którego wykryto Humań
Growth Hormon (HGH - hormon
wzrostu). Collins dostał taką
samą karę jak Ayton.
- Tym razem wziąłem nie
znany mi suplement, który miał
w składziezakazaną substancję.
Mam zamiarsię odwołać, by wró
cić na parkiet tak szybko, jak to
tylko możliwe - powiedział
Collins. ©®
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„Lewy" zaczął na ławce, Piątek się odblokował. Ataku na stadion nie było

ZOSTAU

WOJCIECH SZCZĘSNY

4

Długo nudził się w bramce, ale
gdy trzeba było interweniować
robił to, co do niegonależało.

TOMASZ KĘDZIORA

4

Wrócił do pierwszego składu
i udowodnił, że Bartosz Bere
szyński nie musi miećmonopolu
na występy na prawej obronie.

JAN BEDNAREK

4

Razem z Kamilem Glikiem
skutecznie czyścili przez
godzinę przedpole naszej
bramki. W końcówce było
trochę gorzej, ale za straconą
bramkę winy nie ponosi.
i

KAMIL GLIK

4

Jak zwykle zrobił swoje - ijako
kapitan ijako stoper.

ARKADIUSZ RECA

4

Pokazał, że może byćinteres
ującą opcją na lewej obronie.

PRZEMYSŁAW FRANKOWSKI 4
mm
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Mógł trafić na 2:0, ale zabrakło
mu precyzji. Poza tymtrzeba go
oceniać pozytywnie. Waleczny,
aktywny. W końcówce osłabł.

>

Krzysztof Piątek (nr 23)

przełamał strzelecką niemoc

Stadion: Teddy KoHek w Jerozolimie

IZRAEL

POLSKA

do przerwy: 0:1

Bramki 0:1Krychowiak4,0:2 Piątek54,1:2
Dabour88.

Izrael Marciano- Taha (43Haziza), Tibi,Biton
- Dasa,Glazer, Natcho,Kayal (79Elmkies), Hamsh
(65 Menahem)- Dabour, Zahavi.Trener Andres
Herzog.
PofetatSzczęsny - Kędziora,Glik, Bednarek,
Reca -Frankowski, Bielik .Krychowiak (84Fur
man), Zieliński,Szymański (63Lewandowski)
- Piątek(70 Klich).Trener JerzyBrzęczek.

Sędziował Mattias Gestranius (Finlandia).
Wkbów.16700.
WfŃfemarMazgajzJefozoSmy

Polacy wygrali z Izraelem i za
pewnili sobie l. miejsce w gru
pie, co nie jest bez znaczenia
przed podziałem na koszyki,
choć z uwagina skomplikowany
system UEFA trudno przewi
dzieć, czy w losowaniu unik
niemy rozstawionych rywali.

Po ogłoszeniu składówrozgo
rzała dyskusjana tematnieobec
ności Roberta Lewandowskiego
w wyjściowym składzie. -Taka
była nasza wspólna decyzja.
Mam trudną końcówkę roku podkreślił „Lewy", który mecz
na ławce rezerwowych ostatni
raz rozpoczął we wrześniu 2013
roku, gdy Polacy mierzyli się
z San Marino. Jak brakuje nam
skutecznego piłkarza, pokazała
pierwsza połowa meczu. To, że
do przerwy Biało-Czerwoni pro
wadzili tylko1:0, zawdzięczają
wyłącznie nieskuteczności.

Krychowianka potężniew górny
rógstrzelał Zieliński, jednakpiłkę
głową na róg wybił Omri Ben
Harush. -Nie zamknęliśmy me
czu wpierwszejpołowie, nie wy
korzystaliśmy sytuacji, ale
na pewno było to bardzo dobre
spotkanie wnaszymwykonaniu
- podkreślał selekcjoner.
„Robert Lewandowski" skandowali polscy kibice, gdy
gwiazda reprezentacji zaczęła
rozgrzewać się wokolicy ichsek
tora. Polacy potrzebowalikogoś,
kto strzeli drugą bramkę i uspo
koi wrzące trybuny.

Cóż za otwarcie

Wreszcie trafił Piątek
Tymczasem Izrael próbowałza
grać wysokim pressingiem
i przenieść ciężar gry na naszą
połowę. Przyszła jednak zabój
cza odpowiedź pokolejnym rzu
cie rożnym; w zamieszaniu
pod bramką Krystian Bielik na
bił piłką słupek, a specjalistą
od takich sytuacji jest Piątek,
który po dłuższej przerwie
(ostatnio trafiłwkadrzewmeczu
z Izraelem w Warszawie)wresz
cie mógł cieszyć się z gola. - Po
czułem ulgę. Jest jeszcze dużo
meczów w tym sezonie, a nie
ważne jest to, jak zaczynasz, ale
jak kończysz. W pierwszej poło
wie graliśmy bardzodobry mecz,
Izrael nie mógł sobie z nami po
radzić. W drugiej połowie zmie
nili ustawieniei gralilepiej -mó
wił snajperMilanu.
W 63. minucie pojawił się
na murawie owacyjnie witany
Lewandowski, który tylko

Już w 4. minucie po centrze
z komera Jan Bednarek zgubił
krycie i wygrał walkę zLoai'Mią,
aodbiciepiłki od obrońcy wyko
rzystał Grzegorz Krychowiak,
z bliska pakując ją do bramki.
- Zagraliśmy dobry mecz.
Utrzymywaliśmy się przy piłce,
graliśmy wnią.Szkoda tylkonie
wykorzystanych sytuacji - pod
kreślał środkowy pomocnik,
po którym nie było widać, że
kilka dni temu miał uraz głowy.
Fakt: do przerwyPolacy powinni
strzelić jeszcze 3-4 gole i zam
knąć mecz. Doskonałe okazje
na bramki marnowali jednak
Przemysław Frankowski i Seba
stian Szymański oraz Krzysztof
Piątek, kilka razy lepiej mógł
uderzyćPiotr Zieliński.W27. mi
nucie kiksu Tahy omalnie wyko
rzystał Piątek, ale arbiter podyk
tował rzutwolny pośredni za po
danie dobramkarza; po zagraniu

KRYSTIAN BIELIK
chwilę zagrał obok Piątka, bo
za moment wszedł Mateusz
Klich.
- Widząc, co się dzieje, woleli
śmy wzmocnićśrodkowąstrefę tłumaczył Brzęczek.Gospodarze
rzucili siędo frontalnych ataków,
a mają kim straszyć. Jeszcze
w 59- minucie Moanes Dabour
strzelb zbyt lekko, by zaskoczyć
naszego bramkarza. Niedługo
później uderzenie Erana
Zahaviegowgómyróg sparował
Szczęsny.
Jednak były emocje
Biało-Czerwoni niepotrzebnie
oddali pole i stracili kontakto
wego gola; sztuka ta udała się
Dabourowi, który w ekwilibrystyczny sposób przeciął rykoszet
od Jana Bednarka po strzale
Zahaviego. Gospodarzepoczuli
krewi ruszylido ataku.
W doliczonym czasie zrobiło
się nerwowo, bo dwóch miejsco
wych kibicówwbiegło na boisko.

„JUZ DO PRZERWY
MECZ ZAKOŃCZYŁBY
SIĘ, GDYBYŚMY
WYKORZYSTALI
Z POŁOWĘ OKAZJI"
KRYSTIAN BIELIK
pwocnik reprezentacji Polski

Jeden w kierunku „Lewego",
drugi do Tomasza Kędziory,
który zasłoniłsięramieniemitrafił kibica w podbródek, ponoć
wybijającmukilka zębów.Tym
czasem jeden z goniących ich
ochroniarzy poślizgnął się
i wpadł na Kędziorę, który po
trzebował nawetpomocy lekar
skiej. Arbiter myślał, że to atak
na piłkarza,konsultował sięz de
legatem i kapitanami,ale mecz
dokończono.
To był jedynyincydent, choć
od wtorku sytuacja na granicy
Izraela i Strefy Gazy jest zaogniona bardziej niż zwykle.Na do
datek w sobotę po południu po
jawił się fake news, że może dojść
do ataku rakietowego na stadion.
Wywołało to panikę w polskich
mediach, choć naulicach Jerozo
limy nicsięnie działo. Pod stadio
nem dużobyło uzbrojonych żoł
nierzy i policjantów.
Polacy zakończyli rozgrywki
jakomistrzowiegrupy.-Niemieliśmy za rywali tak topowych
drużyn, jakHiszpania czyBelgia,
ale była to nieprzyjemna grupa
- podkreślił Brzęczek.©®
GRURftG: Austria-Macedonia Północna 2:1.
(1:0), Alaba7,Lainer48 -Stojanovski 90;Słowe
nia -Łotwa1:0 (0:0)Tarasovs 53samobójca.
1. Polska
9 22
15-3
9 19
19-8
2. Austria
14-8
9 14
3. Słowenia
9 11
4. Macedonia Rn.
11-13
9 11
5. Izrael
16-17
9 0
6. Łotwa
2-28
Wtorek1911godz.2045:Macedonia Pin.
IzraeUotwa -Austria, Polska-Słowenia.

4

W pierwszej połowie profesor.
Czyścił, przerywał, odbierał.
Notę opół stopnia obniża mu
słabsza końcówka i żółta kartka.

GRZEGORZ KRYCHOWIAK

5

Strzelił gola, odbierał piłki,roz
dzielał. No i to chyba nie przy
padek, że bramkę straciliśmy,
gdy nie było gojuż na boisku.

SEBASTIAN SZYMAŃSKI

4,5

Był aktywny, dryblował,„robił
wiatr". Mógłstrzelićna2:0.

PIOTR ZIELIŃSKI
W końcu zagrałjak „dziesiątka",
ale można się do niego
przyczepić za skuteczność.

KRZYSZTOF PIĄTEK

4

Szukał piłki, walczył, schodził
na skrzydła. Pod bramką jednak
zawodził. Na szczęście do czasu.

ROBERT LEWANDOWSKI
Szczerze mówiąc trudno namgo
oceniać, bo ostatniepółgodziny
było najsłabszym okresem gry
Biało-Czerwonych w tym meczu

MATEUSZ KLICH
Jak wyżej

DOMINIK FURMAN
Grał zbyt krótko

OCENIAŁ. W SKAL11-6, HZ
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Kapitan reprezentacji Polski o przerwanej serii i rozmowie z arbitrem

KAMIL GLIK: TO BYŁA DOBRA

PRÓBA I TRZEBA JĄ POTWIERDZIĆ
ba nic poważniejszego się nie
stało Tomkowi Kędziorze. To
na pewno przypadkowa sy
tuacja, steward tak naprawdę
wpadł na niego.

Jaki to był mecz naszej ka
dry?

Było to dobre spotkanie,
szczególnie w pierwszej po
łowie. Jeśli chodzi o naszą
grę ofensywną to stworzyli
śmy sobie jeszcze 3-4 świet
ne okazje, graliśmy dobrze
w piłkę, więc to mogło się
podobać. Ogólnie był to do
bry mecz w naszym wykona
niu.

Wydawało się, że sędzia
chciał was ściągnąć do szat
ni. To byłby walkower?

Szkoda tylko tej straconej
bramki?...

Szczególnie że była to koń
cówka meczu i na pewno to
taka bramka dość przypad
kowa. Gdzieś tam był ryko
szet, po strzale piłka odbiła
się od Janka Bednarka. Mia
łem taki cel przed tymi dwo
ma mieczami, żeby skończyć
te eliminacje na zero z tyłu,
bo byłoby to na pewno wiel
ką sprawą. Przecież dotych
czasowe dwa gole stracili
śmy tylko ze Słowenią i gdy
by udało się zagrać wszyst
kie pozostałe spotkania
na zero, to byłby chyba re
kord. Trudno, nie udało się,
ale jeśli tak zostanie, to też
nie będę narzekał.
Który obraz reprezentacji
jest bliższy prawdzie: ten
z pierwszej połowy, czy ten
z końcówki meczu?

Na pewno musimy unikać
strat, jak w drugiej połowie,
bo wtedy zbyt łatwo nadzie
waliśmy się na kontry. Musi

Przy absencji Roberta Lewandowskiego w „11" Glik był kapitanem

my grać w bardziej wyracho
wany sposób, bardziej doj
rzale, ale myślę, że mimo
wszystko bliżej nam do tej
drużyny z pierwszej połowy.
Sami widzicie, że nie można
porównywać tych ostatnich
meczów do spotkań z Ligi
Narodów czy nawet z po
czątku tych eliminacji. Te
ostatnie mecze pokazały, że
nasza reprezentacja idzie
w całkiem niezłym kierunku
i trzeba po prostu kontynuo
wać, nie schodzić poniżej
pewnego poziomu, do któ
rego powoli przyzwyczaja
my też kibiców. Myślę, że
była to dobra próba i teraz
trzeba to jeszcze potwier
dzić tym meczem wtorko
wym ze Słowenią.

Jak wam się grało bez „Le
wego" w składzie?

To nie tak. Czasem będą takie
sytuacje, że trzeba będzie so
bie radzić bez niego, bo
na pewno będą niedługo ta
kie momenty, gdzie trzeba
będzie szukać alternatyw ka
drowych. Mamy teraz pół ro
ku czasu do Euro, może się
wiele wydarzyć, na przykład
kontuzje i trzeba mieć kim za
stąpić podstawowych zawod
ników. W ostatnim czasie tre
ner Brzęczek powołuje wielu
młodych chłopaków i fajnie,
że wchodzą i pomagają.
Opowiedz o tej sytuacji
w doliczonym czasie?

Takich sytuacji jest wiele
na stadionach w Europie i nie
tylko. Całe szczęście, że chy

Arbiter chyba dokładnie nie
widział całej sytuacji, mógł
się domyślać, że to był atak
jakiegoś kibica na Tomka.
Dlatego, jako kapitan, pod
szedłem i wytłumaczyłem
mu, że była to jak najbardziej
przypadkowa sytuacja. Mó
wiłem: „brakuje 2,3 minuty
do końca, więc najlepszym
rozwiązaniem będzie dokoń
czenia tego meczu".
Na szczęście posłuchał.

W poniedziałek mieliście
wspólną kolację na luzie. Co
udało się ustalić?

Planowaliśmy takie spotka
nie już od dłuższego czasu,
a ponieważ mamy długie
zgrupowanie, aż 9-dniowe,
więc chcieliśmy ten ponie
działek sobie jakoś zagospo
darować. Tak naprawdę wi
dzimy się ostatni raz w tym
roku, bo dopiero spotkamy
się za cztery miesiące, więc
porozmawialiśmy sobie
w luźnej atmosferze, wszyst
ko było kulturalnie. Ale
po robocie nie gadamy o ro
bocie. Choć na pewno od pił
ki się nigdy nie ucieknie. ©®

NOTOWAŁ WALDEMAR MAZGAJ

-Zagraliśmy do
brze, ale powinniśmy strzelić
więcej goli -opowiadał Robert
Lewandowski. Odniósł się też
do swojej nieobecności
w pierwszej „11".
Cala piłkarska Polska zadaje
sobie pytanie, dlaczegonie
zagrał Robert Lewandow
ski?

Przecież nie muszę grać
wszystkich spotkań. Spojrze
nie z boku też może być ko
rzystne.

Zagrał pan 38meczów elimi
nacyjnych ifinałowych prak
tycznie bez zmian,a ta absenqa to spora niespodzian
ka. Czyja tobyła decyzja?

Była wreszcie okazja do tego,
żeby nie grać wszystkich me
czów, tym bardziej że koń
cówka roku będzie dla mnie
naprawdę ciężka. To była na
sza wspólna decyzja, moja
i trenera. Obaj uznaliśmy, że
to będzie najlepsze rozwiąza
nie w tym momencie. Jak po
wiedziałem - czasami taki
mecz z boku możespowodo
wać dużo większe korzyści.
Inaczej to wygląda zza linii.
To proszę powiedzieć,czy
Izrael zagrał dziś lepiejniż
w czerwcu na StadionieNa
rodowym?

Chyba nie. Nie postawił nam
zbyt wymagających warun
ków do przerwy, zagraliśmy
dobrze, było dużosytuacji,
tylko powinniśmy strzelić
więcej goli. Wygraliśmy zasłu
żenie, tylko zbyt nisko. Zresz
tą obie bramki strzeliliśmy
po stałym fragmencie gry,
choć sytuacje z akcji były i to

POLSCY KIBICEDOTARLIZ CAŁEJ EUROPY I PRZEKRZYCZELI IZRAELCZYKÓW
K B'Cl W OOZOUMIE. Wśród 16 700 widzów na stadionie ponad 2 tysiące stanowili fani z Polski
1 Awiwem. Miałem tutaj rodzinę

Waldemar MazgajzJerozoSmy
Twitter: @WMazgaj

kasach biletowych przed me
czem można było kupić wej
ściówki za 100 i 150 szekli (l
szekel to w przybliżeniu zło
tówka), co wywołało uśmiechy
części kibiców z Polski. Dla
czego?
- Koledzy kupowali wPZPN
po 120 a tutaj najtańsze były
po 60 zł. Ja jednak się na takie
nie „załapałem" - opowiadał
Kuba z Wrocławia.
Zresztą nasz związek też po
dobno oddawał różnicę w ce
nie, gdy zorientowano się, jaka
jest faktycznie.
Wśród fanów wypatrzyli
śmy parę. Mężczyzna z flagą
Izraela, dziewczyna na białoczerwono.
- Jesteśmy Polakami, to
moja córka Monika. Pocho
dzimy z Opola, ale od półtora
roku mieszkamy pod Tel

W

Polscy fani przyjechali do Izraela z całej Europy. Sporo czasu
poświęcili na zwiedzanie Tel Awiwu. Jerozolimy czy Betlejem

Reprezentacja Polski mogła liczyć
na doping również młodszych
fanów. Kibice intonowali
przyśpiewki, m.in.na melodię:
„Dzisiaj w Betlejem"

WSM

i w pewnym momencie posta
nowiłem, żezmieniamy klimat
- opowiadał Sławek. - Ja już nie
chcę wracać na stałe doPolski.
Chodzę tutaj do szkoły i jest
dużo lepiej. Nauczycielesą milsi,
nie mamy zadań do domu- do
dawała Monika. Adam pocho
dzi z Rudnika nad Sanem, ale
z rodzicami przeniósł się
pod Opole.Teraz mieszkai pra
cuje w Rotterdamie, jako kie
rowca. - W tych eliminacjach
byłem na wszystkich wyjaz
dach, poza Austrią. Tutaj też
przyleciałem, chociażnie mam
biletu na mecz - opowiadał.
Czas doponiedziałku (pozame
czem) zamierzał poświęcić
na zwiedzanie. - Może pojadę
do Betlejem i nad Morze Mar
twe - mówił, bo już zobaczył
najważniejsze zabytki Jerozo
limy. Na stadionie TeddyKollek
było dostępnych 26 tysięcy
miejsc. ©®

„Lewy" na rozgrzewce pokazał
kilka sztuczek technicznych

z fajnych akcji.Świetnie wy
chodziliśmy na prostopadłe
piłki, teraz chcemy strzelać
bramki właśnie z ataku pozy
cyjnego.

Krzysztof Piątek miał ideal
ny moment żeby się przeła
mać...

Fajnie, że strzelił bramkę, bo
to mu było bardzo potrzebne.
Mam nadzieję, że mu to po
może, żeby złapał tę pewność
siebie i był bardziej z drużyną.
Właśnie takich meczów mu
życzę, żeby przede wszystkim
miał sytuacje, bo dla napast
nika to najważniejsze.Inna
sprawa, czyje wykorzysta.
Nie bał się paa w obliczu
ostatnich sytuacji w Izraelu,
gdy w końcówce meczu ki
bic biegi w pana kierunku?

Nie, byłem spokojny. Widać
było, że to młody chłopak
biegnie z uśmiechem na twa
rzy, więc żadnych obaw nie
było. ©®
NOTOWAŁ WALDEMAR MAZGAJ

Piątek.15.11. MułtiMułtlgodz.
2140:2,[6],15,17,22,24,25,27,
29,33,34,38,42,44,50,52,54,
55,60,79. Kaskada,21403,4,6,
8,9,10,12,13,20,22,23,24. Super
Szansa,2140:4391645. Ekstra
Pensja: 6,14,15,22,28+2.Ekstra
Premia:10,11,14,19,23+1. EurojackpotlO,19,24,30,39 + 2,4.
Sobota.16.il. MuftiMufti, godz.
14e 1,5,11,18,19,20,25,27,29,33,
37,39,42.46.57.58,66, [74],75,
79; 2140:3,7,12.[15], 20,26,32,
36,39,41,42,43,48,49,51,53,54,
61,63,70. Kaskada.M:2,5,8,9,
11.12,13,17,18.19,20,21; 2140.2,
3,5,7,8,13,16,18,20,21,22,23.
Super Szansa.M:5481836;
2140:9518227. MiniLotto:10.15.
28,30,31. Lotto:5,16,20,24,27.
41. Lotto Plus:1.5,7,8.12,42. Ek
stra Pensja:4,6,19.32,35 + 2. Ek
stra Premia:4,22,24,25,30+3.
Niedziela.17112019. MultiMufti,
godz.14:2,3,5,7,9, [18],24.26,27.
32.34.37,50.51.57,62.67,71,72,
78.Kaskada.M:5.6,7,9,11,12,15,
16,17.21.23,24. Super Szansa.M:
0483083.
(STEN)
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Z ŻYCIA GWIAZD
CELEBRYCI

Fotka PaulinyKrupińskiej
wywołała dyskusję

Miss Polonia 2012ijej mąż Seba
stian Karpiel-Butecka mają dwójkę
dzieci. OstatnioPaulina Krupińska
wrzuciła na Instagramaswoje zdję
cie wraz zmężem idwuletnimsy
nem. Podpisałaje: „Rodzina. Tuza
czyna siężycie, amiłość nigdysię
nie kończy".Część internautów
zwróciła uwagę,że takiwpis dy
skredytuje ludzi,którzy nie mają
rodzin. Krupińskaodparła, że„nie
przesadzałaby z tegotypu komen
tarzem", boto są „subiektywneod
czucia każdego człowieka", (POG)

Krzyżówka

CELEBRYCI

RODZINA KRÓLEWSKA

Julia Wieniawa płacze
i zwierza się mamie

Młoda aktorka iwokalistka udzie
liła wywiadu wraz zeswoją mamą
Martą Wieniawą-Narkiewicz.
- Role menedżerkii mamy się
przeplatają. Czasami dzwonię
w kwestii zawodowej,a nagle głos
mi się łamiei płaczę, bomuszę
z mamą natychmiast omówić
moje sercowerozterki - przyznała
gwiazda serialu „Rodzinka.pl"
w rozmowie z magazynem „Gala".
(POG)
I

Poziomo:
1) potrawa z mąki kukurydzia
nej,
5) mała cząsteczka,
9) nadstawia je ciekawski,
10) Siekierkowski w Warszawie,
12) zimny deser,
14) szlak z Lublina do Warsza
wy,
15) pomieszczenie dla pilota,
16) karty do wróżenia,
17) wzmacniany przez tubę,
18) panna młoda po ślubie,
19) indyjski książę,
22) ciężki, powolny koń pocią
gowy,
23) Alfred, wynalazca dynamitu,
28) amunicja do wiatrówki,
29) kartograficzny obraz stolicy
Norwegii,
30) czepliwe zapięcie butów
lub kurtki,
31) małe leśnego ssaka,
34) miłośnik wszystkiego, co
piękne,
38) bogini z opaską na oczach,
39) renifer z zaprzęgu święte
go Mikołaja,
40) hobby, pasja,
41) Ernest, polski poeta,
42) prawa ręka dyrektora.
Pionowo:
1) galowy na paradę wojsko
wą,
2) angielski arystokrata,
3) oferma, fujara,
4) podróżowanie bez biletu,
5) westernowy pojazd,
6) duży i silny pies podwórzo
wy, -
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Zastępcy
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7) urodzony w niedzielę, uni
ka pracy,
8) szukał miliona w polskiej
komedii,
11) powierzchnia pochyła,
13) wokół czapki oficera,
20) tkanina wełniana na garni
tury,
21) pieniądz w kasynie,
24) płynie w konwoju,
25) prezydent do czasu objęcia
urzędu po wyborach,

26) nadawane podczas chrztu,
27) szerokie posłanie małżeń
skie,
*
31) wystawiana w teatrze,
32) odnawianie mieszkania,
33) książeczka studenta z oce
nami,
35) praca w wojsku, straży po
żarnej,
36) wiersz o tematyce miłos
nej,
37) czarna nawierzchnia szosy.

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Stupsk,
tel..1
tel. 1
press.pl,

a

41

a

a
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Głos Koszaliński-www.gk24.p|

ul Mickiewicza 24,75-004 Koszalin.tel. 94 34735 99
fax 94 34735 40, tel. reklama 94 347 3512.

Nowy Jork. Ignacy Paderewski
przygotowuje się do występu
na scenie Carnegie Hall. Trwa
I wojna światowa. Prezydent
Stanów Zjednoczonych prosi
Paderewskiego o napisanie me
morandum w sprawie Polski.

Opowieść o rywalizacji o pry
mat w świecie wyścigów Formu
ły! lat 70. XX w W1976 r. miał
miejsce najdramatyczniejszy
pojedynek pomiędzy Brytyjczy
kiem Jamesem Huntem
i Austriakiem Nikim Laudą.

Ryby (19.02 -20.03)

Panna (23.08-22.09)

Głos Pomorza -www.gp24.pl

... c _ J

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

Strzelec (22.11-21.12)

Twoje plany-jeślije zrealizujesz- będą miały
duży wpływ nainnych. Horoskopna dziśpod
powiada, by słuchaćgłosu sumienia.

Rak (22.06-22.07)

Nie róbniczego za wszelką cenę.Horoskop
dzienny na poniedziałekradzi powściągliwość
we wszystkim,za cosię weźmiesz.

możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie pouiszczeniu optaty zgodnie z cennikiem

POLSKA
PRESS

zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci.
z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Nakład Kontrolowany ZKDP

1ul. Wojska Polskiego 42,73-110 Stargard,
tel. 91578 47 28, fax9157817 97.
reklama tel. 91578 47 28

1 i. I 1 iJ X >. . < ||, V

. J.

Waga (23.09-22.10)

Osoby z bliskiegootoczenia będą próbowały
dzisiaj wykorzystywaćTwoją uległość ibezin
teresowność. Horoskop dziennyna ponie
działek radzi daćtemustanowczy odpór.

Bliźnięta (21.05-21.06)

le, w szczególności przy Aktualnym Artykule,oznacza

Polskie Badania Czytelnictwa

Nie pozwolisznikomu wpływaćna swoje de
cyzje. Horoskopna dziśradzi nieprzesadzać
ztą „samodzielnością". Czasami wartoposłu
chać, comają do powiedzeniainneosoby...

Skorpion (23.10-21.11)

Cechować Cię będzie podatnośćna to,co po
wiedzą inneosoby. Horoskopdzienny radzi
jednak nie zapominaćo zdrowymrozsądku...

www.gp24.pl/tresci,www.gs24.pl/tresci, iw zgodzie
GłosSzczedński-wwwgs24pl
ul. Nowy Rynek 3,
70-533 Szczecin,
tel. 9148133 00, fax 91433 48 64,
tel. reklama 9148133 92.

Bardzo trudnobędzie dzisiaj zadowolićTwoje
oczekiwania. Horoskopdzienny zakłada, że
krytycznie ocenisz poczynanianawet tych
osób, którezazwyczaj trafiają „w punkt".

Byk (20.04-20.05)

©® -umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku

Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 354 5080, fax 94 3527149

x\/nq;n

Lew (23.07-22.08)

Wszelkie wątpliwościbędą dzisiaj rozstrzy
gane naTwoją korzyść. Horoskop dzienny
na poniedziałek radzijak najlepiej wykorzystać tesprzyjające okoliczności.Działaj!

K 0 Ł C Z A N•T • S A M l|S W 0 I
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TVN 7 21:00
Trzej przyjaciele tracą pracę.
Posiadacz najwyższej odpra
wy zaprasza pozostałych do
Warszawy. Gdy wracają autem
z niemiecką rejestracją, zostają
uznani za inwestorów z Niemiec.

Wodnik (20.01-18.02)

Baran (21.03-19.04)

Rozwiązanie nr 175

ODDZIAŁY

Wyścig

i l-i .w w

Cechować Ciębędzie dzisiaj wyjątkowapew
ność siebie.Horoskop na dziś widziw wierze
we własnemożliwości okazjędozdobycia ce
lów, którewydawały Ci sięnieosiągalne.

a

a

Fantazja polska

Musisz dzisiaj wykazaćsię wyjątkową cierpli
wością. Horoskopdzienny zakłada,że wszel
kie próby ponaglaniai wybierania dróg
na skróty nieprzyniosą pożądanego efektu.

37
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Dyrektor działu marketingu
Robert Gromowski, tel. 943473512
Pf£immeot3,teł.94 340TI14
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Wkręceni

HOROSKOP
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Wojna o planetę małp

POLSAT 20:05
Cezar ijego małpy zostają
uwikłane w konflikt z armią ludzi,
na czele której stoiPułkownik. Po
ciężkich walkach małpy ponoszą
coraz większe straty. Dochodzido
spotkania Cezara z Pułkownikiem.
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Księżna Meghan postanowiła
walczyć z fałszywymi informa
cjami,jakiejej zdaniem publikują
brytyjskie media najej temat.
Chodzi m.in.o takiekwestie jak
remont książęcej posiadłości
z pieniędzy podatników,pry
watne studiojogi czy kosztowne
baby shower. Jejprawnicy wysto
sowali już pismodo Sądu Najwyż
szego przeciwko wydawcy kilku
brytyjskich gazet.Pismo zawiera
obszerną listę „fałszywych" i„ab
surdalnych" historii, (POG)
6

12

26

Stanisław Sikora, tel.

YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)

11

21

Dyrektor drukarni

Redaktor naaelny
Krzysztof Nałęcz
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Ewa Żelazko, tel. 94 347 35 27

Prezes oddziału Polska Press
Piotr Grabowski

4
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Dyrektor działu reklamy

VYWVLgp24.pl; www.gk24.pl; www.gs24.pi

Show „WyspaMiłości"jużsięzakończył,ale mediawciąż śledzą losybo
haterów,których tampoznaliśmy.
Program miałza zadaniełączyćdwie
osoby w miłosnezwiązki. Widzowie
byli świadkamitworzenia sięwielu
relacji. Okazujesię, żesporoznich
nie byłotrwałych. Najpierwrozstali
sięŁukaszi Alex,a terazich lospo
dzieliła kolejnapara -Macieji Oliwia.
Ajeszcze niedawnopublikowali
na Instagramie czułe zdjęcia, (POG)
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MeghanMarkle naścieżce
wojennej zmediami

Kolejna para z „Love
Island" rozstała się!

17

19

vn

Po godzinach

Poniedziałek, 18.11.2019
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WYDAWCA
Polska Press Sp. z 0.0.
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

.. .,

PowodzenieTwoich przedsięwzięć będzieza
leżeć odinnych. Horoskopdzienny radzi do
bierać dowspółpracy właściwe osoby.
Twoje marzeniaioczekiwania będą dzisiaj
brutalnie rozmijaćsię zrzeczywistością. Horo
skop na dziśwróży dużą dozę frustracji.

Koziorożec (22.12-19.01)
Będziesz ostatnią deska ratunku dla kilku
osób. Horoskop dziennyna poniedziałek za
powiada dzień pełenróżnorodnych wrażeń.

Dyrektor artystyczny
Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu
Sławomir Nowak, slawomir.nowak@polskapress.pl
Dyrektor zarządzający biura reklamy
Maciej Kossowski
maciej.kossowski@polskapress.pl
Dyrektor kolportażu
Karol Wlazło karol.wlazlo@polskapress.pl
Agencja AIP
kontakt@aip24.pl
Rzecznik prasowy
Joanna Pazio tel. 22 20144 38, joanna.
pazio@polskapress.pl

vm
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Krzyżówka panoramiczna

Krzyżówka z hasłem
mieszkanka
Podhala
człowiek chory
umysłowo

była
wony
żona
księcia kamień
Karola ozdobny

gruba
Kasza

I

diabeł
po obu morski
stronach (anagram
twarzy manat)
żyzna
gleba

kobyła

11

przy-

JDrawa
o ciast

kabare
objaw
towy
między
choroby
taniec biodrem krwawy
cesarz
egipski
a
rzymski gości
złoty kolanem
niec

10

T

12

złośliwe
szyderstwo
patron
zakochanych

T

T

T

naprę;
nie li

suro
wiec
Wecfla

złoto
Bałtyku

10

cho
robliwy
lęk

>

uśmiechnij się!
kamień
ozdobny

stolica
Moraw

T

koło
^stopień

17

wojsku
dozorca
w obozie
wojennyrr

Jaś położył się na
#
plecach i śpiewa.
&
Za chwilę przewraca
się na brzuch i znów
zaczyna śpiewać.
- Co ty robisz, Jasiu?
- pyta mama.
x
- Bawię się...
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10
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12

13

14

10) pobieżny rysunek,
12) przedpotopowy .gad,
15) „Wesoła wdówka" Lehara,
17) obozowisko w plenerze,
20) tenisista w parze,
21) dziura w jezdni,
22) bogini z opaską na oczach,
23) dźwiga cudze bagaże.

t

15

16

5)
6)
11)
13)
14)
16)
18)
19)

- Norwegia, Finlandia, Dania
- megafon uliczny za okupacji

- imio ai i+r\m

pisarz, polski Karol May,
cesarz od konia senatora,
ciepłe legowisko w chacie,
placówka dyplomatyczna,
lalka dla dziewczynki,
szuka żony w TVP,
płynie przez Poznań,
matka źrebaka.

t
danie
na
deser

f:- :Ł

11

trwa
dobra
w
Polsce

1

pokaźna
suma
pieniędzy

szpeci
skórę
twarzy

(

9

i —ft
i
Litery w polach z kropką, czy
tane rzędami, utworzą rozwią
zanie.

(4).

13) fiński telefon komórkowy,
3) szczypta tabaki.

2 ) kamień w pierścionku: 7 - 2 7
-28-25-13,
3 ) strój wojaka: 2 1 - 2 2 - 9 - 2 3

4

T) płytki w kredensie (6).

15

Pionowo:

-8-20-16,

j£

(6).

10

11) wielka pustynia w Azji,
6) naczynie do wyrabiania
ciasta.

ł

1) pozostałość z dawnych cza
sów: 1 - 2 - 3 - 4 - 1 8 -29

3

U) zapiski, notatki na margine
sie (5).
W) cienka gałązka (5).
Z) awanturnik, hałaburda (8).
Ż) wypełniony paszą dla koni

4

Litery z pól ponumerowanych
od 1 do 15 utworzą rozwiąza
nie -tytuł piosenki.
Poziomo:

Rozwiązaniem jest przysłowie.

2

składnik benzyny (5).
przetwór owocowy (7).
kropla krwi do badań (6).
imię autora „Przedwiośnia"

12

Szyfrogram

Logogryf

O)
P)
R)
S)

14

9

7

t

łuk
koryta
rzeki

5

8
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1

3

5

Początek wpisywania odgadniętych wyrazów w polach z
kreską, kierunek zegarowy. Litery w oznaczonych polach,
czytane rzędami, utworzą imię i nazwisko piłkarza.

(6).

"

Szyfr

szpeci
fryzurę -

\

A) sojuszniczka (8).
B) przyrząd gimnastyczny (5).
C) 400 zł za kwintal pszenicy
(4, 5).
D) nie każdego odchudza (5).
E) rajd motocyklowy w terenie

—

- posiadacz cudownej lampy
- długi u tukana
- kobieta z Kuwejtu, Iranu
- przedział, granica czasowa
- szkoda moralna
- ziarno rzucone w glebę
- pomyślny wynik; triumf

zatyczka
beczki

'

17

Każdy odgadywany wyraz
(w nawiasie liczba liter) za
czyna się literą poprzedzającą
określenie. Miejsce wpisy
wania do odgadnięcia. Litery
w polach z kropką, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie.

N) foka z Bałtyku (5).

a.

Litery w polach z kropką,
czytane rzędami, utworzą
rozwiązanie. Ujawniono
wszystkie litery „W".
W przypadkowej kolejności:

6

Krzyżówka A-Ż

K)
L)
Ł)
M)

Mm

tj 1141 IC4 pUZ.CtlU,

na
czele
spółki

wir

•

•

1

t

frontowa
ściana
budynku

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 utworzą rozwiązanie -dokończenie dowcipu z okienka.

niby nic, a jednak owoc (4).
dawny okręt wojenny (6).
opisał woję trojańską (5).
kraj z Bollywood (5).
słynny francuski teolog pro
testancki (3, 6).
chlebowy w butelce(4).
czeska ciężarówka (4).
kwadratowe kluski (7).
polowy na żołnierzu pod
czas ćwiczeń (6).

3

13

t

F)
G)
H)
I)
J)

|
5

1) legat w testamencie,
2) pyszczek jeża,
3) letnia laba uczniów,

t
markiza
nad
oknem
sklepu

8

21
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W

1) krótki, żartobliwy toast,
7) osuszanie gruntów,
8) czarna wdowa,

moc
atlety

1

i
19

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do
15 utworzą rozwiązanie -przysłowie.
Poziomo:
Pionowo:

Q\
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W

18
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miele
zboże

wysta
ją?,
częsc
dachu
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nauka
o zwie
rzętach
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lokum
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1

m

13

a1

11

m

i
12

U

6

12

•

po
czątek
skali

z szybą
właś
greckie
ciwa
chwila naczynie

ta I
16

15

wrzask

gruby
koc

15
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Jolka

1) dawna skrzynka podróżna z
przegródkami,
2) zakład z piwowarami,
3) filmowy człowiek-nietoperz,
4) cieśnina oddzielająca Euro
pę od Azji,

5) zamiast obrusu na stole

- 26 -6,
4 ) najdłuższa rzeka Europy: 1 4 -

24-12-11-10,

5) usterka przedmiotu: 5 - 15 -

19-17.
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