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131. edycja „Z Głosem
Poradnik Stopa procentowa,
Pomorza w plener".
koszt kredytu, RRSO - str. 8
Na kolejny rajd
ruszamy w sobotę.
7 grudnia
STRONA 2

U

Działka budowlana
w Ustce po 37
przebitkach
wylicytowana
za prawie 5,7 min zł

OR2A
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STRONA 3

Śmieci idą w górę.
Podwyżka opłaty
przegłosowana
Będzie sklep charytatywny

Przy ul.Kopernika zacznie działać
galeria charytatywna stworzona
przez fundację PrzystańI|STRONA 5
Jutro Black Friday.
Policja ostrzega
przed złodziejami
i oszustami

Piękna uroczystość
w Borzytuchomiu.
Medale za długie
pożycie małżeńskie

STRONA3

STRONA 13

Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

Rada miasta zgodziła się wczoraj
na propozycję ratusza dotyczącą
podwyżki opłaty śmieciowej.
Od marca zapłacimy 18 złotych
od osoby zamiast dotychczasowych
12 zł.Segregować będą wszyscy.

Słupski ratusz przekonał wczoraj rad
nych doprzegłosowania uchwały windującej podatek śmieciowy. Na sesji
po raz kolejny padły podnoszone
wcześniej argumenty. Mówiono o wy
datkach przewyższających wpływy,
niższej liczbiedeklaracji śmieciowych
w porównaniudo mieszkańcówi nie-
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Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ustalono w wysokości 18 zł od osoby

sprawiedliwości systemu,który usta
wowo nie jest doskonały.
Za opowiedziało się 12 radnych,
głównie z PO i klubu prezydenta miasta. Przeciw był PiS, choć wtej grupie

znaleźli się jednostkowiradni z pozo
stałych klubów. Wstrzymała siętylkc
Anna Rożek,
©®
WIĘCEJ NA STRONIE 3

Lokale uslugą^e

nasprzedaż

g'up»
S I E R L E C C Y

Grupa Sierleccy

największa Oferta w Słupsku

- mieszkań
- domów
na sprzedaż Ul. Hubyalcgfków

- lokali usługowych

tel 59 724 24 27
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Pogoda w regionie
Dzisiaj
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Uwaga: w nocy przymrozki
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łupscy radni uchwalili
podwyżkę za wywóz
śmieci wnioskowaną
przez władze miasta.
Argument, że rosną
koszty utylizacji śmieci,ich
wywozu i przerobudo mnie
trafia. Za tonie trafiasposób
naliczania opłaty śmieciowej
oraz zasada odpowiedzial
ności zbiorowej jeśli jeden
z lokatorów budynku wieloro
dzinnego niebędzie segrego
wać śmieci.
Naliczanie opłat za wy
wóz śmieci od zużycia wody
to dziwna konstrukcja. Zatem
jeśli ktoś zużywa więcej wo
dy, bo częściej się myje lub
więcej pierze, torównież

oznacza, że więcej śmieci?
Domyślam się co stało
za przyjęciem takiej logiki. Je
śli dane gospodarstwo domo
we zużywa więcej wody,
można zakładać, że składa się
z większej liczby członków.
Zresztą ratusz do tego się
przyznał informując, że nie
jest w stanie doliczyć się fak
tycznej liczby mieszkańców
miasta, którzy powinni płacić
za wywóz śmieci. No i przyję
to, że opłaty będziesię nali
czać od zużycia wody. I tu cie
kawostka, bo pod uwagę nie
będą brane wodomierze
w mieszkaniach, tylko licznik
zbiorczy w danym budynku.
Czyli wprowadzono niejako
odpowiedzialność, czy raczej
płacenie zbiorowe.
Odpowiedzialność zbio
rowa dotyczy także tych nie
ruchomości, w których znaj
dą się niesegregowane śmie
ci. Choćby tylko jeden lokator
wyrzucał śmieci jak popad
nie, a reszta je segregowała,
wszyscy zapłacą dodatkową
stawkę. <s>®

Przyjdź na spotkanie
w sprawie budżetu
miastana2020rok

Spotkanie dla fanów
kultowego zespołu
KingCrimson

Imię Nazwisko

@com.pl

ŚMIECIOWA
OPŁATA ZBIOROWA
Edyfariai

S

Dzisiaj ogodzinie17. w Szkole
Podstawowej nr3przyul. Bana
cha 5 odbędzie sięspotkanie kon
sultacyjne dlamieszkańców
Okręgu IIw sprawieprojektu bu
dżetu miastana przyszły rokoraz
spraw bieżących. W spotkaniu
wezmą udział prezydenci Słupska
oraz przedstawicielemerytorycz
nych wydziałów UrzęduMiej
skiego w Słupsku.
- Zapraszamymieszkańców
do podzieleniasię swoimiopi
niami iuwagami na temat plano
wanego budżetuoraz wszelkich
innych spraw- zachęcają urzęd
nicy ratusza.- Jest tomoment
do dyskusji,rozmowy, wymiany
uwagi poglądów.
3 grudniaspotkanie otej samejte
matyce odbędziesię w Szkole
Podstawowej nr5 przyul. Hubalczyków7 - początekogodz.17,
natomiast 9grudnia (takżegodz.
17) - wSłupskimCentrum Organi
zacji PozarządowychiEkonomii
Społecznej przyul. Niedziałkow
skiego 6.(MARA)

Dzisiaj w MiejskiejBibliotece Pub
licznej przyul. Grodzkiejw ra
mach klubuCzarnego Krążka od
będzie sięspotkanie „Pięćdziesiąt
lat na dworzeKarmazynowego
Króla (narodziny zespołuKing
Crimson)". Poprowadzije Piotr
Nowak. Wstęp wolny.
W1969 roku pięcioromłodych
muzyków: lanMcDonald, Peter
Sinfield, RobertFripp, Michael
GilesiGregLake postanowiłoza
proponować muzykę,jakiej dotąd
nie było- syntezęrocka ijazzu
z elementamimuzyki klasycznej,
symfonicznej. W październiku te
goż rokuukazała się debiutancka
płyta KingCrimsonpt.„In the
Court ofthe CrimsonKing(an
Observation byKingCrimson)".
Na spotkaniu wMBP dowiemy
się,jak powstała płyta,skąd wzię
ła się kultowaokładka bez tytułu,
jakim cudemmłody zespół zagrał
przed TheRollingStones, dla
czego poświetnym debiuciedzia
łalność grupystanęła pod zna
kiem zapytania,(MARA)

Czwartek, 28.11.2019

Rajd z „Głosem Pomorza
w sobotę, 7 grudnia
V

Przejazd drezynami Słupskiej
Powiatowej Kolei Drezyriowej
i udział w V Powiatowym Kuli
gu Drezynowym,pięciokilo
metrowa trasa. m.in.z aleją li
pową, po drodzedom z pod
cieniami idwór w Bronowie,
dotarcie do osady o wdzięcz
nej nazwie Zydlong.a także
poczęstunek w Bronowie to
§^ówne atrakcje sobotniej(7
grudnia) naszej131. rekreacyj
nej imprezy.

Tradycyjnie od wielu lat orga
nizuje ją redakcja„Głosu Pomo
rza" i tym razemStarostwo Po
wiatowe w Słupsku, Park Kra
jobrazowy Dolina Słupi,Słup
ska
Powiatowa
Kolej
Drezynowa, Centrum Edukacji
Regionalnej wSłupsku i władze
Kępic oraz sołectwo Bronowo.
Start i meta w jednym miej
scu - Bronowie w gminie
Kępice. Tam też o godz.12 roz
pocznie się impreza mikołaj
kowa zorganizowana przez
słupskie Centrum EdukacjiRe
gionalnej. Nasz rajd zacznie się
o godz. 10 na stacji drezyn
Bronowo od przejazdu drezy
nami (dlachętnych), potempo
wędrujemy do pałacu (nieco
zniszczonego) i domu z podcie
niami, a następnie drogą asfal
tową docmentarza idalej przez
pole. Następnie przez las doj
dziemy do krzyżówki w lesie,
stamtąd drogą równoległą
do torów pójdziemy do
Zydlonga - osady kolejarskiej.
Ci, którzy pojadą drezynami
jako pierwsi, mogą dojechać
do stacji Gumieniec i zacząć
pieszą trasę rajdu odZydlonga.
Na mecie wśródosób, które
zaliczą wszystkie punkty
na trasie, rozlosujemy upo
minki ufundowaneprzez „Głos
Pomorza", Starostwo Powia
towe w Słupsku i Gminę
Kępice. W przeddzieńimprezy,

Na Czytefeików czekamy
w redafcej jGlosu Romorza"
w Słupskuprzy
uL Henryka Robażnęgo19
tet 59 848 8100

Zbigniew Marecki

28 listopada
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Tymczasowy NaczelnikPaństwa
JózefPiłsudski wydałdekretoordynacji wyborczejdo SejmuUstawo
dawczego orazrozkaz outworze
niu Marynarki Wojennej RP,której
szefem zostałpłk Bogumił
Nowotny.

1&4Z

Na ulicyw Warszawie zostałzamor
dowany w niewyjaśnionych oko
licznościach Isekretarz KCPPR Mar
celi Nowotko.

1944

AdolfHitler wydałrozkaz outwo
rzeniu TwierdzyKołobrzeg.

W sobotę. 7 grudnia, zapraszamy na kolejną imprezę z cyklu
„Z Głosem Pomorza w plener"

&67

W FSO wWarszawie zjechałzlinii
montażowej pierwszyFiatI25p.

czyli 6 grudnia, opublikujemy niczo (i nie tylko) terenami re 0M
W CentralnymSzpitalu Klinicznym
mapkę z zaznaczoną trasą. gionu słupskiego.
Mapkę należy zabrać ze sobą
I jeszcze jedna uwaga dla WAM w Warszawiezespół podkie
wplener. Mapka będzieteż do początkujących turystów.Zad runkiem prof.Wiesława Jędrzej
stępna w internecie na stronie bajmy o własne zdrowie i bez czaka przeprowadziłpierwszy
„Głosu" w formacie PDF. pieczeństwo, pamiętająco tym, wkrajuprzeszczep szpikukostnego
Na trasie będą cztery punkty że w grudniu będziemy mieli odspokrewnionego dawcy.
kontrolne oznaczone specjal prawie już zimową aurę. Zatem
nymi lampionami z perforato ważna jest odpowiednia odzież t990
rami (inaczejszczypawkami). i obuwie,w tymokrycie głowy. Wrocław,jakodrugie polskiemiasto
Czytelników, którzy po raz
Słupszczanie na start po Warszawie,został podłączony
pierwszy chcą wziąć udział w Bronowie dojadą specjal dointemetu.
w naszej imprezie plenerowej, nymi autobusami słupskiego
informujemy, że rajdy te nie PKS-u. Odjazd z placu Zwycię
mają charakteru wyczynuspor stwa ogodz. 9. Powrót doSłup CYTATY Z TWITTERA
towego. Nie trzeba się z nilom ska ok. godz.14. Bilety kupu Michał Szczerba,posełKO
ścigać, bonie ograniczanas ża jemy po wejściudo autobusu. Zanim @MorawieckiM zabierze
den limit czasowy.Naszym ce
Pod redakcyjnym numerem się za budowę #Łukuna Wiśle,
lem jest zaproponowanie czy 59 848 81 00 aż do piątku, 6 proponuję wyjazdową Komisję
telnikom atrakcyjnej, taniej grudnia, do godz.12 przyjmu Obrony Narodowej w Ossowie
i bezpiecznej formy czynnego jemy zgłoszenia chętnych w celu upewnienia sięjaki jest
stan realizacji budowy Muzeum
wypoczynku, atakże zapozna do udziału wimprezie.
Bitwy Warszawskiej. Pamiętam
nie z najciekawszymi przyrod Konrad Remełski
jak duet @Macierewicz_A
@michaldworczyk zapowiadał
otwarcielsierpnia 2020!

Oliwer Kubicki,połitotog
«

ipr
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Warszawska miłość do zwierząt
w stolicy @trzaskowski_ w prak
tyce. Milionzł chcą zabrać
schronisku „Na Paluchu". Wg
dyrektora rozkłada to ich na ło
patki. Budżetowe#draństwo.

i WALUTY Z 27.11.2019
USD
EUR
CHF
GBP

Wczoraj w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku odbyły się warsztaty weterynaryjne ph.
..Kurs na dobry zawód - technik weterynarz". Poprowadziła je Magdalena Piniaha. nauczycielka
w Technikum Weterynarii przy ZSI w Słupsku.

'+)

3324ol
5.0362+)

(+) wzrost ceny wstosunku
do notowaniapoprzedniego
(- spadek ceny w stosunku
do notowaniapoprzedniego
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Po 37 przebitkach spółka Łosoś kupiła działki
w Ustce za prawie 5,7 min zł brutto
Bogumiła
Rzeczkowska
bogumila.rzeakowska@gp24.pl

JMeruckomości

Spółka Łosoś kupiła
w Ustce przy ul. Wczasowej
iRybackiej za prawie 5.7 minzł
brutto. Po32 przebitkach fir
ma z usteckim rodowodem
pokonała spółkę Icon Sea.

Miasto wystawiło na sprzedaż
nieruchomość składającą się
z dwóch działek, położonych
w północno-wschodniej części
Ustki między ulicami Wcza
sową a Rybacką, blisko plaży
i morza, o łącznej powierzchni Miasto Ustka wystawiło na sprzedaż dwie działki położone między ulicami Wczasową
a Rybacką, blisko plaży i morza, o łącznej powierzchni to 0.8557 hektara
to 0,8557hektara.
Ratusz ustalił cenę wywo
ławczą nieruchomości na 3,5 Rybne Łosoś z Włynkówka ratuszu. - Jednak stawiło się miliona złotych. Cieszymy się
miliona złotych. Wadium wy a IconSea zeSłupska.
czterech oferentów, spośród bardzo z tej kwoty,bo położona
nosiło więc 350 tysięcy złotych
- Przed licytacją wpłacono których ostatecznie dwóch nie w głębinieruchomość nie jestaż
zł, a jedno postąpienie 35 ty pięć wadiów. Dwie wpłaty po brało udziału w licytacji.Po 32 tak bardzo atrakcyjna jak po
sięcy złotych.
chodziły od osób, które już przebiciach nieruchomość zo przednie sprzedane przez mia
Do przetargu chciało przy wcześniej nabyły nierucho stała wylicytowana przez sto działki. Jednak cieszy nas
stąpić pięciuoferentów. Jednak mości przy ulicy Wczasowej - spółkę Łosoś za5 milionów 682 również fakt, że nabywcą jest
walka o grunty rozegrała się mówi Krzysztof Stodoła, na tysiące 600 złotych brutto. spółka z usteckim rodowodem.
między przedstawicielami czelnik wydziału gospodarki Po oddaniu VAT-u Skarbowi Nie ukrywam,że ten oferentbył
dwóch spółek: Przetwórstwo nieruchomościami w usteckim Państwa wUstcezostanie 4,620 dla nas miłym zaskoczeniem.

Prezes spółki Andrzej Piątak obiektów takich jak baseny czy
nie ujawniaplanów inwestycyj hale sportowe.
nych.
Jednak pierwszy z inwesto
Tymczasem Ustce kończą rów, któryplanujebudowę wie
się sprzedażowe grunty.Tak du żowca, nie dostał pozwolenia
żych wpływów do kasy miej na budowę. Starostwo Powia
skiej, zasilających inwestycje, towe wSłupsku odmówiło wy
może już nie być. Przypom dania pozwolenia na budowę
nijmy, że ulica Wczasowa dla tej inwestycji ze względu
w ostatnich latach znacznie za na braki formalno-prawne. In
siliła budżet. W grudniu 2017 r. westor odwołał się od decyzji
małżeństwo
słupskich do wojewody, ale wojewoda
deweloperów kupiło dwie utrzymał ją w mocy.
Jednak nie chodzi o wyso
działki już popierwszym postą
pieniu, ponieważ ich rywal ani kość. Jak wynika, że strony
razu ich nie przebił. Nierucho internetowej (wtrakcie realiza
mość poszła za 3 min 989 500 cji) inwestora „ICONto inwesty
cja składającasię ztrzech18 pię
zł.
W czerwcu 2018 roku war trowych budynków, w której
szawska spółka wylicytowała znajdować się będą aparta
sąsiednie dwie większedziałki menty o powierzchni od około
w nadmorskimlesie za13 milio 28 m2 z pięknym widokiem
nów 760 tysięcy złotych. Bilisię na morze i sosnowy las". Tym
trzej licytanci. Nieruchomość czasem MPZP zakłada prowa
dzenie w tym miejscu działal
poszła po116 postąpieniach!
Tereny są atrakcyjne,ponie ności zgodnej z przepisami do
waż jest to jedyny obszar tyczącymi uzdrowisk i świad
w Ustce, na którym można czenie usług związanych z uz
wznosić wieżowce. Miejscowy drowiskiem. Na obszarze tere
plan zagospodarowania prze nów usługzwiązanych z uzdro
strzennego zakazuje wręcz, by wiskiem wykluczona jest bu
nowo projektowanazabudowa dowa apartamentów na sprze
miała mniej niż trzy kondygna- daż.
ęje nadziemne z wyjątkiem ©®

Wyrzuciła oszustom
przez okno 40 tys. zł
Bogumiła Rzeczkowska
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl

Oszuści znowu wykorzystali
ufność starszych ludzi.
Od piątku bezczelni złodzieje
metodą „na policjanta" obłupili pięć osób na łączną kwotę
150 tysięcy złotych.Policja
nieustannie ostrzega
przed oszustami.

- Od piątku ofiarą oszustów
padło pięć osób w wieku od 69
do 91 lat, które przekazując
oszustom pieniądze w kwotach
od 20 do 50 tysięcy złotych,
straciły oszczędności swojego
życia - informuje Monika
Sadurska, rzeczniczka słupskiej
policji. -Niektórzy wykazali się
czujnością, odmówili przeka
zania pieniędzy, nie dali się
okraść i poinformowali o tych
zdarzeniach policjantów. Funk
cjonariusze badają okoliczności
i ustalają sprawców oszustw
metodą „na policjanta",do któ
rych w ostatnichdniach doszło
na terenieSłupska.
Metoda oszustów polegała
na tym, że początkowo
sprawcy dzwonili do osóbstar

szych i podając się za policjan zaufanie społeczeństwa do fiinktów, informowali o koniecz cjonariuszy policji i wyłudzają
ności zabezpieczenia przez pieniądze odstarszych osób.
nich swoich oszczędności.
- Zdarzasię również,że prze
Wskazywali, żena terenie mia stępcy najpierw wykonują tele
sta dochodzi do różnego ro fon, podając się za członka ro
dzaju oszustw.
dziny. Tłumaczą zmieniony
- Prawdopodobnie to był głos chorobą lubwzbudzają po
etap przygotowańdo popełnia czucie winy w starszej osobie,
nia przestępstw. Następnie z powodu tego, że go nie po
podczas rozmów telefonicz znaje. Proszą o pożyczenie du
nych informowali o wypadku żej sumy pieniędzy. Zazwyczaj
spowodowanym przez wnuka, pieniądze mają zostać wyko
o konieczności udzielenia po rzystane wcelu pokrycia szkód
mocy, czy o konieczności po wypadku drogowym,
udziału tych osób w zorganizo na ważną operację. Chwilę
wanej akcjipolicyjnej, w której po zakończeniu pierwszej ro
trakcie dochodziło do przeka zmowy do ofiary dzwoni ko
zania pieniędzy - opisuje pani lejna - podając się za funkcjo
rzecznik. - Pierwszą ofiarą nariusza policji. Na ogół prze
oszustwa padła 89-letnia ko stępca informuje rozmówcę
bieta ze Słupska, która umó o tym,że jest potencjalną ofiarą
wioną kwotę 40 tysięcy złotych oszustwa. Mówi, żepoprzednia
wyrzuciła sprawcom przez rozmowa telefoniczna była
okno mieszkania. Kolejną próbą wyłudzenia pieniędzy.
ofiarą oszustwa padła 69-letnia Informuje o tym, że oszust zo
kobieta, która kwotę blisko40 stał namierzony. Nalega, aby
tysięcy złotych pozostawiła osoba pokrzywdzona wypła
w umówionym miejscu. Wczo ciła określoną sumę pieniędzy
raj trzy osoby w wieku od 73 z banku i przekazała ją wyzna
do 91lat przekazały sprawcom czonej osobielub prosi o wyko
77 tysięcy złotych.
nanie przelewu bankowego
Monika Sadurska przypo na wskazany numer konta.
mina, że sprawcy wykorzystują ©®
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ULOTKĘ Z GRĄ OTRZYMASZ
W CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Ul. MARYNARKI POLSKIEJ 71 NA KAŻDEGO CZEKAJĄ NAGRODY!
WIĘCEJ INFORMACJI NA USTKA.PL ORAZ FB/USTKANAFAU
Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: 'Opracowanie innowacyjnych gier turystyczno-edukacyjnych na terenie Starej Osady Rybackiej"

RYBACTWO

Unia Europejska I
Europejski Fundusz
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Śmiecę, więc płacę. Zmian
wkrótce będzie więcej

Black Friday - uważaj!
Nie dąj się oszukać.
Policja ostrzega
ZpoHcji
Magdalena Olechnowicz
magdalena.olechnowia@polskapress.pl

Alek Radomski
aleksander.adomski@gp24.pl

W najbliższy piątek jest tzw.
Black Friday. czyli dzień,kiedy
sprzedawcy oferują często
jednodniowe okazje lubatrak
cyjne obniżki cen.Policja ape
luje jednak o czujność. Tłumy
w sklepach to raj dla kieszon
kowców, a dla sprzedawców
okazja do naciągania naiw
nych klientów.

Słupsk
Na razie podwyżkaa za chwilę
zmiana metody naliczania. Ra
da miasta przyjęła wczoraj
uchwałę, która zmieniaopłatę
za śmieci. Będzie drożej,a se
gregować będą musieli teraz
wszyscy.

Wczoraj rada miasta ustaliła
miesięczną stawkę opłaty za go
spodarowanie odpadamikomu
nalnymi. Podatek śmieciowy
zgodnie zwcześniejszymi zapo
wiedziami podskoczyłdo wyso
kości18 złod mieszkańcai obo
wiązywać ma odmarca. Wraz ze
wzrostem opłaty zmian wymu
szonych znowelizowaną ustawą
śmieciową będzie więcej.Ujed
nolicona stawkanałożona zosta
nie na wszystkich, a wszyscy
będą musieli segregować.Nowa
będzie teżumowa miastaz PGK
i samsposób odbioru.
- Idziemy w kierunku pod
niesienia jakości usług - przeko
nywała wczoraj radnych Kata
rzyna Guzewska,dyrektor Wy
działu GospodarkiKomunalnej
i Ochrony Środowiska UM
Słupsk. - Wchodzi w życie piąta
frakcja bio, co wiąże się z no
wymi pojemnikamina odpadki,
w które wyposażymy zabu
dowy jednorodzinne i którepo
jawią się w miejscach odbioru
odpadków.
Śmieci bio to odpadki
biodegradowalne, czyli resztki
jedzenia i pozostałości roślinne
nadające się na kompost.
Pod wiatami czy w miejscach,
gdzie teraz wyrzucamy śmieci,
ustawione zostaną specjalne po
jemniki. Będą też zniżki.
Uchwała zakłada, że miesz
kańcy domków, którzy będą
mieć własny kompostownik,

nia informacjio nieprzestrzega klaracjami Słupsk to niespełna
niu zasad segregacji,co skutko 76-tysięczne miasto, kiedy wed
wać ma karami administracyj ług urzędowych danych już 87nymi. Na początek i w pierw tysięczne. Kilkatysięcy osóbnie
szym roku będzie to płaci zaśmieci. Niesprawiedliwą
dwukrotność opłaty. Później opłatę wnoszą zanich pozostali.
- Wchodzicie na pole mi
kara wzrośniedo 72 złmiesięcz
nie od osoby,zamiast18 zł. Obo nowe - podkreślałna sesjiradny
wiązuje wciąż odpowiedzial Bogusław
Dobkowski.
ność zbiorowa, co może ozna - Na osiedlu Niepodległości nie
czać, że jeślinasz sąsiad z bloku ma w mieszkaniach wodomie
wyrzuci plastikową butelkę nie rzy tylko podliczniki.Będzie to
do tegokosza, do któregopowi problem i niedacie sobie z tym
nien, to cała nieruchomość za rady. Proponuję zostawićtę me
płaci więcej.
todę, skoro innemiasta sięz niej
Za podwyżką ma przyjść wycofały. Skupmysię nasegre
zmiana sposobu naliczania gacji i na tym, jak ją skontrolo
opłaty. Urządpracuje nad zastą wać.
pieniem przelicznika od osoby
Ale miastonie będzie skupiać
wartością zużytej wody.Właśnie się na licznikach w mieszka
metrem sześdennymratusz chce niach, tylko na wskazaniugłów
rozwiązać problemróżnicy mię nego wodomierza. Chce też
dzy deklaracjami śmieciowymi zinformatyzować system, tak
złożonymi przez mieszkańców aby dane z urzędu łatwo połą
a faktyczną liczbą słupszczan. czyć z tymi z Wodociągów
Przypomnijmy, że zgodnie z de Słupsk. ©®

Tradycja tzw. czarnego piątku
pochodzi ze Stanów Zjedno
czonych. W piątek, po amery
kańskim DniuDziękczynienia,
rozpoczyna się sezon wyprze
daży przed Bożym Narodze
niem. Często w tym dniu
za grosze można upolować in
teresujące nas produkty.
Tego dnia wiele osóbbędzie
chciało skorzystaćz okazjii zni
żek. Dla wielu będzie to okazja
do zakupówświątecznych pre Nie daj się oszukać w sieci
zentów.
1. Kupując przez internet,
Jednak policja apeluje kieruj sięograniczonym zaufa
o czujność.
niem do sprzedającego
- Nadmierny tłok w komuni- i sprawdź jego rzetelność.
kacji miejskiej i w okolicach
2. Zachowuj całą korespon
centrów handlowych może być dencję ze sprzedawcą sklepu
okazją dla kieszonkowców. internetowego. W razie oszu
Z kolei brak ostrożności stwa pozwoli to policji w usta
w internecie może doprowa leniu sprawcy.
dzić dooszustwa. Aby nie paść
3. Przy płaceniu kartą kredy
ofiarą przestępstwa, należy pa tową zwracaj uwagę, czy połą
miętać okilku zasadach -prze czenie internetowe jest bez
strzega Monika Sadurska, pieczne. Na dole strony powi
rzecznik prasowy Komendy nien pojawić się symbol zam
kniętej kłódki, a na końcu
Miejskiej Policji w Słupsku.
adresu - „https". Najbezpiecz
Jak nie paść ofiarą
niej jest zamówićtowar z opcją
kieszonkowców
płatności przy odbiorze.
1. W miarę możliwości nie
4. Jeśli, pomimo zachowa
zabieraj na zakupy większej nia zasad ostrożności, dosta
ilości gotówki, zbędnych kart niesz zamiast zamówionego
produktu puste pudełko, na
kredytowych i dokumentów.
2. Torebkę zamykaj i noś tychmiast zadzwoń na policję.
z przodu.Nie odstawiaj jej,pła Wtedy zapisana koresponden
cąc wkasie,pakując zakupylub cja i przesłana przez oszusta
przymierzając ubrania w skle paczka będą stanowiły dowód
pie. Złodziejowi wystarczy przestępstwa.
©®
chwila nieuwagi.

REKLAMA

REKLAMA

12 radnych za i 9 przeciw. Rada przyjęła wczoraj podwyżkę za śmieci, o którą wnioskował ratusz

Idziemy w kierunku
świadczonych ushig.
Wchodzi w życie piąta
frakcja mo.
Katarzyna Guzewska. ratusz

mogą liczyćna bonifikatę.Wów
czas
wysokość
opłaty
śmieciowej stopnieje do 16 zł
od osoby.
Częściej odbierane mają być
wielkogabaryty. Teraz Przedsię
biorstwo Gospodarki Komunal
nej zapewniataką usługę cztery
razy w roku. Docelowo śmieci
dużych rozmiarów będą usu
wane raz w miesiącu.
Narzucony ustawowo obo
wiązek segregacji oznacza kon
trole i zwiększoneopłaty. Prze
pisy obligują PGK do przesyła
009450359

KOSPEL S.A. ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY
W związkiem z rozwojem Firmy

009458463

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn"
76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7, tel. 59 844 76 60
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na remont pokrycia dachu
bm. przy ulicy Zyg. Augusta 76 - Piłsudskiego 1D
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19 grudnia 2019 r. do godz. 9:45.
Oferty powinny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać ze
strony internetowej www.czyn.slupsk.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego
etapie bez podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń
z tego tytułu.
009458430

i

do Zakładu Produkcyjnego w Damnicy

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn"
76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7, tel. 59 844 76 60
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy

na remont z termomodernizacją dachu bm. przy ulicy Batorego 23

Zainteresowanych prosimy o kierowanie swoich aplikacji
na adres e-maila rekrutacja kospei.pl
lub osobiście w Zakładzie Produkcyjnym w Damnicy,
ul. Strażacka 5.

3. Niepokazuj innym zawar
tości portfela,płacąc za zakupy.
4. Nie prowokuj złodzieja
strojem i biżuterią. Kieszon
kowcy często wcześniej obser
wują swoje ofiary. Zwracają
uwagę przede wszystkim
na osoby dobrze ubrane i wy
glądające na zamożne.
5. Złodziejeczęsto samitwo
rzą tzw. sztuczny tłok, by uła
twić sobie kradzież. Działają
najchętniej w galeriach handlo
wych, na dworcach, targowi
skach itp.
6. Podróżując środkami ko
munikacji masowej, nie siadaj
w pustych przedziałach. W cza
sie podróży staraj się nie zasy
piać. Pilnuj bagażu.
7. Nie noś kluczy do miesz
kania razem z dokumentami,
w których jest podany twój
adres. W razie ich kradzieży
złodziej może też okraść twoje
mieszkanie.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r. do godz. 9:45.
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać ze strony internetowej
www.czyn.slupsk.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez
podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn"
76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7, tel. 59 844 76 60

tzym

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na remont 9 klatek schodowych w bm. przy ulicy Banacha 7

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r. do godz. 9:45.
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać ze strony internetowej
www.czyn.slupsk.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania
przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.
009458438

REKLAMA

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn"
76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7, tel. 59 844 76 60
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na remont 5. klatek schodowych
w budynku mieszkalnym przy ulicy Słowackiego 6.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19 grudnia 2019 r. do godz. 9:45.
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać
ze strony internetowej www.czyn.slupsk.pl.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez
podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Glos Dziennik Pomorza
Czwartek, 28.11.2019

Kup prezenty, pomóż
niepełnosprawnym

Słupsk/Region

Również 2 grudnia rusza
w internecie(na profilu Funda
cji Przystań na Facebooku)licyAnna Czerny-Marecka
tacja przedmiotów, które
z braku czasu nie zostały wylicytowane podczas koncertu
charytatywnego Olgi Bończyk.
Pieniądze przeznaczone będą
W poniedziałek. 2 grudr
na rzecz przedsiębiorstwa so
przy ulicy Kopernika 2 zacznie
cjalnego, które zatrudniać bę
działać galeria charytatywna
dzie osoby niepełnosprawne.
stworzona przez fundację
Na ten sam cel trafiły datki ze
y
Przystań. Każdy,kto zrobi
zbiórek publicznych i wpłat
w niej zakupy, wspomoże oso
na konto Przystani. Za te pie
by niepełnosprawne.
niądze fundacjaremontuje bu
dynek przy ul. Gdyńskiej,który
Otwarcie sklepu zaplanowano
pomieści warsztat monterski
na poniedziałek, 2 grudnia,
i poligraficzny.
na godzinę12.
- Rozpoczynając nasze
przedsięwzięcie rok temu, nie
- Będzie tam można upić
mieliśmy nawet złotówki
przedmioty rękodzieła arty
stycznego, których autorami
na koncie. Co więcej, nie było
będą nie tylko nasi podo
jeszcze fundacji, która ostatecz
pieczni, ale również lokalni ar
nie zajęła się prowadzeniem
i realizacją tego dzieła. Były
tyści: malarze, rzeźbiarze i rę
kodzielnicy. Nasza oferta da
tylko zdiagnozowane potrzeby
leko odbiegać będzie od oferty
dorosłych niepełnosprawnych
i deklaracje współpracy stowa
sklepów sieciowych - ma być
rzyszeń zajmujących się tą
niepowtarzalna, artystyczna,
grupą podopiecznych. Funda
unikatowa - mówi Zofia Sto Podopieczni Fundacji Przystań mają nadzieję, że przed
cja Przystań została zarejestro
doła, prezesFundacji Przystań. świętami w ich sklepie będzie wyjątkowo duży ruch
wana dopiero 28sierpnia tego
Na początek w ofercie gale
rii można będzie znaleźć prezenty i ozdoby, które spe niepotrzebne, a mogą jeszcze roku. Budynek od miasta for
na przykład obrazy podaro cjalnie dla galerii zrobili ucznio przydać sięw innych domach. malnie przejęliśmy wkwietniu,
- Całkowity dochód ze a w maju lokal przy Kopernika.
wane przez Krystynę Czuchę, wie liceum plastycznego funk
sprzedaży przeznaczony bę To był i jest dla nas czas bardzo
malarkę z Machowina. Poza cjonującego w drzewniaku.
tym naczynia i przedmioty ce
Wśród proponowanych dzie na wsparcie osób z auty wytężonej pracy, ale dziś z ra
ramiczne wykonaneprzez nau do sprzedażyrzeczy będzieteż zmem, niepełnosprawnością dością zapraszamy do galerii,
czycielki zeSpecjalnego Ośrod można znaleźć różne przed intelektualną i sprzężoną zmia a już wkrótce ogłosimy otwar
ka Szkolno-Wychowawczego mioty darowane przez miesz sta Słupsk i powiatu słupskiego cie Przystani przy ulicy Gdyń
skiej -mówi ZofiaStodoła. ©©
w Słupsku, a także świąteczne kańców Słupska,które są im już - dodaje ZofiaStodoła.
ii
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Postrzelony lis leżał na drodze
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Postrzelony w brzuch pod
czas polowania młody lis za
kończył życie na drodze pro
wadzącej do lasu we wsi
Brzeziniec. Poruszyło to
mieszkającą w Słupsku war
szawiankę.

Liliana Brodzińska niedawno
przeniosła się z Warszawy
do Słupska. Razem z mężem
intensywnie zapoznaje się W niedzielę w Brzezińcu polowali myśliwi z koła łowieckiego
z okolicą Słupska, która ją za „Ryś-Leśny Dwór". Być może to oni postrzelili lisa
chwyca. Jednak we wtorek,
podczas wycieczki doBrzeziń- kich zwierząt, które zabili lub świętego Huberta, jako patrona
ca, na drodze, którą szła zau postrzelili - opowiadała w na myśliwych.
- To oznacza, że tutejsi nie
ważyła martwego młodego szej redakcji.
Nie ukrywała, że trafiła znają dokładnie żywotu świę
lisa z dużą dziurą po kuli
do nas, bo denerwuje ją „atawi tego Huberta.On rzeczywiście
w brzuchu.
- Wiem, że w niedzielę od styczna chęć zabijania dla przy jak był głupiw młodości,to po
bywało się tam polowanie. jemności". Nie może się także lował. Jednak jakdojrzał, topo
Wyszło nato, żemyśliwi zakoń pogodzić z tym, żew okolicach sypał głowę popiołem i był
czyli je bezpozbierania wszyst Słupska takmocno czci się przeciwnikiem polowań. Wy

chodzi nato, że myśliwi wybie
rają z życiorysu świętego to, co
jest dla nich wygodne - przeko
nuje Brodzińska.
Podejrzewa też, że podczas
polowania myśliwi mogli zabić
konia, bo to jedyne znane jej
zwierzę z grzywą, a takie wi
działa, gdy myśliwi wywozili
zwierzęta zabite podczaspolo
wania.
Michał Pobiedziński,łowczy
okręgowy wSłupsku, potwier
dza, że myśliwi mają obowią
zek pozbierania wszystkich za
strzelonych i postrzelonych
zwierząt w czasie polowania,
ale nie zawsze się to udaje, bo
niekiedy psy nie podejmują
śladu albo zwierzęta się cho
wają. Gdy jednak kończą życie
na drodze,to truchło powinny
posprzątać władze gminy lub
zarządca drogi.- Nie wierzę, że
myśliwi zabili konia, bo wszy
scy by o tym wiedzieli - dodaje
łowczy okręgowy.
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Mieszkańcy gminy
Kobylnica postanowili
pomóc zwierzętom
iiuja spattc&m
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Ponad100 kilogramów karmy
dla zwierząt, ręczniki,koce.
podkłady, miski izabawki między innymi to udało się ze
brać w trakcie zbiórki prowa
dzonej w gminie Kobylnica.
To. co ofiarowywali ludzie do
brego serca, trafiło już do Fun
dacji Dziki Azyl w Kobylnicy
i słupskiego schroniska dla
zwierząt.

Dużym sukcesem zakończyła
się trwająca kilkanaście dni
zbiórka darów dla dwóch pla
cówek z regionu opiekujących
się zwierzętami. Właściwie
każdego dnia miejsca, w któ
rych można było pozostawić

dary, odwiedzali ludzie chcący
wesprzeć funkcjonowanie
ośrodków
w
Słupsku
i Kobylnicy.W ten sposób udałc
się zebraćspore ilościkarmy dla
zwierząt, zabawki, ręczniki,
koce i wiele innych potrzeb
nych rzeczy.
Po zakończeniu akcji, której
inicjatorem było Gminne Cen
trum Kultury i Promocji
w Kobylnicy, wszystkie dary
zostały odpowiednio posegre
gowane idostarczone -zgodnie
z zapotrzebowaniem zgłoszo
nym wcześniej przez pracow
ników obydwu placówek.
- Organizatorzy akcji ser
decznie dziękują wszystkim
osobom, które aktywnie włą
czyły się w zbiórkę - mówi Ka
rol Kotusewicz z UrzęduGminy
w Kobylnicy.©®

Ponad 100 kg karmy dla zwierząt, ręczniki, koce. podkłady,
miski i zabawki udało się zebrać w trakcie zbiórki w gminie
Kobylnica

Panu Pawłowi Salwowskiemu

wieloletniemu strażakowi OSP w Objeździe
wyrazy współczucia oraz słowa otuchy z powodu śmierci

Zony
składają

Wójt Gminy Ustka Anna Sobczuk-Jodłowska
wraz z pracownikami,
Przewodniczący Rady Gminy Ustka Wacław Laskowski
wraz z radnymi i sołtysami

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

Pani Izabeli Drżał
z powodu śmierci

Teściowej
składają

Pracownicy ENGIE EC serwis Spółka z o.o. w Słupsku

GŁOS
POMORZA

NEKROLOGI

WtHKHKKKMMU

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

Zamieść nekrolog, kondolencje lub wspomnienia
0 najbliższych, którzy odeszli, w Głosie Pomorza
1 bezterminowo na stronie www.nekrologi.net

V
\,
.
V
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Polska iświat

Prokuratura: Ziętara
został zamordowany,
ale sprawcy nieznani
Łukasz Cieśla
lukasz.ciesia@polskdpress.pl

Do zabójstwa dziennikarzaJa
rosława Ziętary miał nakłaniać
Aleksander Gawronik.a porwali go trzejochroniarze firmy
Elektromis-tak uznała krakow
ska prokuratura.Kto zabif?
Śledczy są pewni, że Ziętara został zamordowany. jednaknie
ustalił przez kogo.Dlatego nie
dawno umorzyliten kluczowy
wątek. Powodemniewykrycie
sprawców zabójstwa

*3F

- Sprawa zabójstwa Ziętary zo
stała umorzona wobec niewy
krycia sprawców.Mimo umorze
nia, postępowanie pozostaje
w zainteresowaniuprokuratury
i nadal wykonywane są czyn
ności mające na celuujawnienie
nowych źródeł dowodowych odpowiedziała nam Ewa Bialik,
rzecznik ProkuraturyKrajowej.
Z informacji zebranych
w dwóch poprzednich śledz
twach ws.Ziętary, zakończonych
dwoma aktami oskarżenia, wy
nika, żedziennikarz najpierwbył
torturowany. Potem go zamor
dowano,
prawdopodobnie
ostrym narzędziem. Ciało miało
zostać wrzucone do kwasu,
a szczątki ukryte.Do dzisiaj ich
nie znaleziono.
Z zabójstwem wiązano
ochroniarzy poznańskich bi
znesmenów, również tych zza
wschodniej granicy. Ale, na co
wskazuje umorzenie, prokura
turze zabrakłodowodów.
Jarosław Ziętara zniknął l
września 1992 roku. Dwa po
znańskie śledztwa mającewyjaś
nić losy dziennikarza „Gazety
Poznańskiej", prowadzone wia
tach 90., zakończyły się fia
skiem. Przełom nastąpił po la
tach, gdypo apelach środowiska
dziennikarskiego i bliskich Jaro
sława Ziętary sprawa trafiła
do Krakowa.

Trzecie śledztwo w sprawie
zabójstwa dziennikarza
zostało umorzone

Z KRAJU

Łódź

Studenci filmówkinie
chcą Polańskiego

Studenci SzkołyFilmowej wŁodzi
domagają sięodwołania wizyty re
żysera Romana Polańskiego
wuczelni. Podkreślają, żesą prze
ciwko przemocy seksualnej,(AIP)
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Marian Banaś przed komisją.
Nie odpowiedział na pytania
Jakub Oworuszko
jakub.oworuszko@polskapress.pl

Warszawa

Początkowo wKrakowie pro
wadzono jedno śledztwo,które
potem podzielonona trzy wątki.
Najpierw, w 2015 roku,
do sądu trafił akt oskarżenia
przeciwko
Aleksandrowi
Gawronikowi, niegdyś najbogat
szemu Polakowi.Zdaniem pro
kuratury, latem1992 roku, pod
czas naradyw firmie Elektromis,
podżegał do zabójstwa dzienni
karza. Bo Ziętara,jakprzekonuje
prokuratura, chciał opisaćinte
resy Gawronika i tzw. poznań
skiej szarejstrefy.
Jednocześnie w 2015 roku
krakowska prokuratura umo
rzyła wątek byłych ochroniarzy
Ełektromisu „Ryby" i„Lali", któ
rym zarzucono porwanie
Ziętary.Po zażaleniubrata dzien
nikarza śledczy wrócili sprawę.
Akta dostał nowy prokurator
(Tomasz Dorosz),inaczej ocenił
materiał dowodowy przeciwko
„Rybie"i „Lali". Wdrugim śledz
twie zdecydowałsię ich oskarżyć
o porwanie ipomocnictwo w za
bójstwie dziennikarza. Zdaniem
prokuratury w porwaniu uczest
niczył też ochroniarz„Kapela"
zElektromisu, który zginął wtajemniczych okolicznościach
w1993roku.©®

Warszawa

Wszystkie pociągi
pendolinomają już
dostęp Wi-Fi

Podróżni mogą korzystać z dar
mowego Wi-Fi już we wszystkich
dostępnych pojazdach
pendolino-podała PKP. Przy
pomnijmy, żepierwsza jednostka
pendolino została wyposażona
w Wi-Fi w grudniu 2018 roku.
Z danych PKPwynika, że wciągu
10 miesięcy funkcjonowania WiFi w pociągach EIPskorzystało
z niego ponad708 tysięcy pasa
żerów, codaje średnio2330
osoby dziennie. W październiku
każdy zalogowany użytkownik
korzystał z Wi-Fi średnio przez
ok.1godzinę i58 minut.
(AIP)

Prezes NIK Marian Banaś
wziął udział w środowym po
siedzeniu sejmowej komisji
ds. kontrolipaństwowej. Za
prezentował dwóch kandyda
tów na wiceprezesów NIK.
Opozycja domagała się przer
wania posiedzenia komisji
do czasu publikacji raportu
CBA dotyczącego oświadczeń
majątkowych Banasia.

Do ostatniejchwili niebyło wia
domo, czyMarian Banaśpojawi
się w Sejmie, by osobiście
przedstawić
kandydatów
na swoich zastępców - Tadeu
sza Dziubę i Marka Opiołę. No
wego prezesa NIK przywitał
tłum dziennikarzy, jednak Ba
naś nie chciał z nimi rozma
wiać. Nie odpowiadał również
na pytania posłów opozycji.
Tuż porozpoczęciu posiedze
nia komisjids.kontroli państwo
wej posłowie opozycji wnieśli
o przerwanie posiedzenia
do czasu przedstawienia członkom komisji raportu CBAws.ma
jątku szefa NIK. Wniosek odrzu
cono większością głosówPiS.
- Pan prezes Banaś nie ma
moralnego prawa, żeby dzisiaj
proponować wysokiej komisji
kandydatów na wiceprezesów
w sytuacji, gdy sam jest
pod ostrzałem,pod zarzutami,
które potwierdził wczoraj
Główny Inspektor Informacji
Finansowej, który złożył za
wiadomienie do prokuratury przekonywał poseł Koalicji
Obywatelskiej MichałSzczerba.
Marian Banaś nie odniósł się
do zarzutów pod jegoadresem.
Na początkuprzedstawił jedynie
życiorysy kandydatówna wice
PipfdU

Ponad400milionów
złotych na prochy,
amunicję irakiety

Polska Grupa Zbrojeniowa
otrzyma dokapitalizowanie w wy
sokości 400min zł nainwestycje
realizowane przezspółkę zależną,
tj. MęskoS.A. w zakładach
w Pionkachi Skarżysku-Kamiennej. Pieniądzezostaną wykorzy
stane na realizację wlatach 20192022 projektów inwestycyjnych
związanych z wytwarzaniempro
chów, amunicjioraz rakiet.
Umowa została wczoraj podpi
sana w obecności premiera Mate
usza Morawieckiegoi szefa MON
Mariusza Błaszczaka. Do400min
zł 36,6 minzł dołoży Męsko.
(AIP)

i

Prezes NIK Marian Banaś nie odpowiedział na pytania
dziennikarzy i nie odniósł się do zarzutów pod jego adresem

prezesów.Pytany oto,zkimkonsultował kandydatury,przyznał,
że„touprawnienieprezesaijego
inicjatywa". - Zarówno pana
Dziubę, jaki Opiołę znambardzo
dobrze - podkreślał.
- Dla mnie nominacja to
trudna sytuacja. Wiąże się ze
zrzeczeniem mandatu posel
skiego. Chcę, żeby NIK dzia
łała prawidłowo - przekonywał
Marek Opioła (PiS), dopyty
wany przez opozycję, czy no
minacje nie powinny zostać
wstrzymane.
- Czy jest jakiś deal (porozu
mienie) pomiędzy Banasiem
a PiS-em, na mocy którego
będą kryli prawdę o prezesie
Banasiu? -dopytywał Sławomir
Nitras (KO).
- Izba jest w najpoważniej
szym kryzysie od stu lat, czyli
od początku swojego istnieniaocenił RobertKropiwnicki (KO).
W trakcie dyskusji panował
chaos, zdominowałyjąpotyczki
słowne pomiędzy opozycją
a posłamipartii rządzącej.Padło
wiele pytań,ale wielez nich po
zostało bezodpowiedzi.
Banaś ponowniemoże poja
wić się w parlamencie10 grud
nia - chcą się z nim spotkać se
natorowie.

Z POLITYKI

Warszawa

Porozumienie wybierze
kandydata do TK
- Jednym zelementów umowy
koalicyjnej z PiSjest wskazanie
przez jegougrupowanie
kolejnego kandydata doTKmówi Jarosław Gowin. (AIP)

Ostatecznie komisja pozy
tywnie zaopiniowała wniosek
o powołanie Dziuby i Opioły
na wiceprezesów NIK.
- Nigdy niepodejmowałem
działań niezgodnych z pra
wem. Twierdzenie, że jest ina
czej, traktuję jako szkalowanie
mojego dobregoimienia i będę
na to reagował. Żaden z zarzu
tów mi stawianych nie jest
prawdą - mówił Marian Banaś
w oświadczeniu na koniec po
siedzenia komisji. Po tym
oświadczeniu, przewodniczący
zakończył posiedzenie.
- To jest skandal! Boicie się
prawdy! - grzmiał Marcin
KierwińskizPO.
- Chcieliśmy zadać panu
prezesowi pytania, niestety
nam tego nie umożliwiono.
Przewodniczący komisji zrobił
wszystko, aby odpowiedzi

„Prezes Banaś nie ma
moralnego prawa, żeby
dzisiaj proponować
wysokiej komisji
kandydatów
na wiceprezesów".

Warszawa

na ważne pytania nie padły.
W opinii posłówPiS-u pan Mar
cin Banaś jest kryształem.
Wszyscy widzieliśmy, jak wy
gląda ten kryształ - dodał.
Premier MateuszMorawiecki
w ubiegłym tygodniu otrzymał
raport zkontroli oświadczeńma
jątkowych prezesa Najwyższej
Izby Kontroli Mariana Banasia
przeprowadzonej przezCBA.
Szef rządu zapowiedział, że
planował zapoznać się z nim
w miniony weekend.Rzecznik
rządu PiotrMuller przyznał jed
nak w TVN24, że Morawiecki
nie
rozmawiał
jeszcze
z Banasiem, ani nie zapoznał
się zraportem CBA.
- Myślę, że to się odbędzie
w najbliższym czasie, a czy pre
mier będzie dzwonił do prezesa
NIK-u, to już jest kwestia prze
czytania tego raportu i wyciąg
nięcia wniosków. Pamiętajmy
o tym, żezjednej strony toraport
CBA, z drugiej strony odniesie
nie sięprezesa NIK - podkreślał
Muller, dodającprzytym, że pre
mier prawdopodobnie zapozna
się z raportem „w tymtygodniu".
Dwa miesiącetemu dzienni
karze „Superwizjera" TVN
ujawnili, że Marian Banaś jest
właścicielem kamienicy w Kra
kowie, wktórej mieściłsię wnie
wielki pensjonat oferujący po
kojena godziny.Goście po uisz
czeniu opłaty nie otrzymywali
paragonów. Hotel działał na za
sadzie agencji towarzyskiej,a za
rządzali nim przestępcy.
Marian Banaś odpiera za
rzuty. Bronią go politycy PiS,
choć już mniej stanowczo, niż
jeszcze dwa miesiące temu.
„Nie zarządzałem pokaza
nym w materiale hotelem. By
łem właścicielem budynku,
który na podstawie umowy za
wartej zgodnie z prawem wy
nająłem innej osobie.Obecnie
nie jestem właścicielem tej nie
ruchomości" - podkreślał
w oświadczeniu Banaś. ©®

Strasburg

KO składa zawiadomienie Nowy skład KE
ws. trzynastek
zaakceptowany
Posłowie Koalicji Obywatelskiej
zawiadomili rzecznika dyscypli
narnego finansów publicznych
o możliwymnaruszeniu przezmi
nistra finansów dyscypliny finan
sów publicznych poprzezwypła
cenie w tymroku tzw.trzynastych
emerytur „zpominięciem uwz
ględnienia tych wydatków w bu
dżecie państwa na 2019rok, w li
micie regulowanymstabilizującą
regułą wydatkową". Zdaniem
opozycji, w ten sposób minister
mógł naruszyć przepisustawy
z2004roku o odpowiedzialności
za naruszenie dyscyplinyfinan
sów publicznych.
(AIP)

Parlament Europejski zaakcep
tował wczoraj skład Komisji Eu
ropejskiej pod przewodnictwem
Ursuli von der Leyen.1grudnia
br. Komisja Europejska będzie
mogła rozpocząć swoją pracę.
Komisarzem ds. rolnictwa został
dotychczasowy europoseł PiS
i audytor w Europejskim Trybu
nale Obrachunkowym Janusz
Wojciechowski. - Dzisiaj, tutaj,
w samym sercu europejskiej de
mokracji proszę opaństwa po
parcie dla nowego początkuEu
ropy - powiedziała nowa sze
fowa KE, występując
przed europosłami w Stras
burgu. (AIP)

Polska i świat
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„Nie zrobił nic złego".
Jarosław Kaczyński
o Piotrowiczu

Trzęsienie ziemi w Albanii.
Ponad 20 ofiar, setki rannych

winien to wiedzieć, bo w tym
właśnie tkwią przyczyny tych
wściekłych ataków- dodałKa
czyński. Jegozdaniem komen
- Stanisław Piotrowicz nie zro tarze opozycji to czysta hipo
kryzja.
bił nic złego. Był w PZPR. ale
- Oni z honorami żegnali
należał do tej grupy prokura
Wojciecha Jaruzelskiego, oni
torowi sędziów, którzy starali
się maksymalnie łagodzić re
wysłali doParlamentu Europej
skiego całą ekipęPZPR na czele
presje - powiedział Jarosław
Kaczyński w rozmowie z ty
z Leszkiem Millerem, człon
godnikiem „Gazeta Polska".
kiem Biura Politycznego i se
kretarzem Komitetu Central
Nominacja
Stanisława nego Polskiej ZjednoczonejPar
Piotrowicza na sędziego Trybu tii Robotniczej. Leszek Miller,
nału Konstytucyjnego spra Włodzimierz Cimoszewicz,ak
wiła, że w mediach znów roz tywista partyjny i Danuta
gorzała dyskusja o przeszłości Huebner, któramiała podobną
byłego posłaPrawa iSprawied przeszłość - są dla nich dobrzyliwości. Opozycja natychmiast powiedział Kaczyński.
przypomniała, że Piotrowicz,
w czasach PRL był prokurato Gowinowcy jednak za
rem. Jej zdaniem człowiek, Szum wokół Piotrowicza, wy
który w poprzedniej kadencji wołany przez komentarze opo
był twarzą reformy wymiaru zycji, niebył jednak najpoważsprawiedliwości, to zły wybór
na sędziego TK.
- Przypomnijmy, że pan
Piotrowicz jako członek PZPR KaczyAski: -Db opozycji
tuż po zakończeniu stanu wo
jennego został odznaczony
za zasługi przez komunistyczne
władze - powiedziała m.in.Ka iprowadzi reformę
mila Gasiuk-Pihowicz.Posłowie
opozycji podczasostatniego po
siedzenia Sejmu wypomnieli
Piotrowiczowi jego przeszłość
niejszym problemem Prawa
przed 1989 rokiem.
i Sprawiedliwości. Jakiś czas
Kaczyński broni Piotrowicza
temu pojawiła się bowiem in
W
obronie
Stanisława formacja, że za kandydaturą
Piotrowicza stanąłJarosław Ka Piotrowicza miałoby nie
czyński. Prezes Prawa i Spra zagłosować Porozumienie,
wiedliwości stwierdził, że były czyli partia Jarosława Gowina,
prokurator w czasachPRL robił wchodząca w skład Zjednoczo
wszystko, co tylko mógł, by nej Prawicy.
Taki ruch miałby być odpo
„maksymalnie łagodzić repre
wiedzią na próbęzniesienia 30sje wobec obywateli".
- Wystarczy przeczytaćakta krotności ZUS,przeciwko której
spraw, któreprowadził - powie opowiadało się Porozumienie.
dział były premier w rozmowie Ostatecznie, jak donosi „Gazeta
Wyborcza", gowinowcy zostali
z „Gazetą Polską".
- Powiedzmy jasno: Stani przekonani do głosowania
sław Piotrowicz jestzły, ponie za Piotrowiczem. Mówi się, że
waż nie jest po„właściwej stro to oni będą mogli zgłosić na
nie i -jak już mówiłem -prowa stępnego kandydata na sę
dził reformę sądownictwa. dziego TK (wakat pojawi się
Każdy rozsądny człowiek po w styczniu2020roku). ©®

i siostrzenica ugrzęzływ zawalo
nym budynku mieszkalnym
w nadmorskim mieścieDurres. Kazimierz Sikorski
Rozmawiałem
przez telefon
k.sikorski@poiskatimes.p)
z nimi. Powiedziały, że mają się
dobrze i czekają na ratunek.Do
dał, że zna wiele rodzin, które
Tinma
o swoichbliskich nicnie wiedzą.
Szkoły w całym kraju zo
Ponad 20 zabitych.600ran
stały zamknięte na jeden dzień,
nych. ogromne straty mate
rialne po trzęsieniu ziemi w Al
a loty z lotniska w Tiranie zo
stały zawieszone z powodu
banii. Idużo ludzi uwięzionych
uszkodzenia budynku.
wgruzach.
Media donoszą o dwóch ko
bietach, których ciałaznaleziono
W Albanii trwa dramatyczny
wgruzach budynkuwThumanie
wyścig z czasem. Chodzi o jak
oraz mężczyznę, który zmarł
najszybsze dotarcie do uwię
wmieście Kurbinpo tym, jakwy
zionych pod gruzami ludzi Eksperci ostrzegają, że najgorsze dla Albanii jeszcze może
skoczył z budynku, gdy ziemia
po poniedziałkowym trzęsie nadejść
zatrzęsła się. Trzyosoby zginęły
niu ziemi.
Doliczono się już ponad 20
Wszystkie kraje sąsiadujące w portowym Durres, 30 km
POTRZEBNA POMOC
śmiertelnych ofiar,rannych jest
z Albanią, Unia Europejska od Tirany.Ratownicy powiedzieli
600 osób, a władze uprzedzają:
iStany Zjednoczone zaoferowały lokalnym mediom, że jedną zza
SĄSIEDZI NIE ZAWODZĄ
bilans możebyć jeszcze bardziej
wsparcie. W esemesie przesła bitych w Durres była starsza ko
tragiczny. Ruchy ziemi szaco
nym do gazety„Guardian" pre bieta.Udało sięuratować wnuka,
Kraje w całym regionie
wane na 6,4 stopni w otwartej
oferują pomoc i wsparcie
mier AlbaniiEdi Rama takopisał ona sama zginęła,osłaniając go
skali Richtera uderzyły wponiechaos i tragedię: „To dewastu swoim ciałem.
Albanii, a Kosowo,
jące". Eksperciostrzegają, żenaj
Czarnogóra i Serbia
Władze Tirany spieszą się
działek o czwartej ranoibyło to
gorsze może jeszcze nadejśćdla z urządzeniem miejscschronie
zobowiązały się wysłać
najsilniejsze trzęsienieod trzech
tego bałkańskiegokraju.
zespoły ratowników.
nia dla tysięcy ludzi, którzy
dekad. Jegozapowiedzią mogło
Podobna deklaracja padła
- Na pewno będziemy mieli zgromadzili się na ulicach sto
być trzęsienie,jakie nawiedziło
z Grecji. Grecki minister
wstrząs wtórny rzędu 5,9 wnaj- licy. Jeden zmieszkańców opi
kraj we wrześniu.
spraw zagranicznych Nikos
bliższym czasie - mówi grecki sał, że trzęsienie wydawało się
Endri Fuga,dyrektor ds.ko
Dendias napisał
profesor Ethymios Lekkas, je być niekończącymsię koszma
munikacji rządu albańskiego,
den znajwybitniejszych sejsmo rem. - Jesteśmy na ulicy od 4
na Twitterze, że udaje się
napisał na Twitterze,że 28 osób
prosto do Tirany ze Skopje,
logów. Geolog dodaje,że szkody rano - mówił greckiej agencji
zostało wyciągniętych żywcem
stolicy Macedonii Północnej,
będą duże, ponieważ wiele bu- prasowej. Byliśmy przerażeni,
z gruzów,a 600osób otrzymało
d^tfików wkraju dotkniętym ubó gdy obudziły nas ruchu ziemi.
którą odwiedza. Dodał, że
pomoc medyczną.
stwem było„wtak złymstanie". Trwało tookoło 25sekund -do
rozmawiał z ministrem
- Zespoły ratunkowe przy
Pojawiają siędramatyczne in- dał. Opisywał, jak złapał swoją
ochrony ludności
bywają z Kosowa, Włoch, Gre
formaqe oposzukiwaniu ludzi, żonę i trzymał ją za rękę, gdy
w Atenach, by omówić
cji i innych krajów. Ratowni
których uznaje się za zaginio siedzieli skuleni i przerażeni
szczegóły pomocy dla
kom pomagają wolontariusze,
nych.Pewien mężczyzna powie pod drzwiami, czekając na za
to bezprecedensowy pokaz so
Albanii.
dział News24 TV, że jego córka kończenie koszmaru. ©®
lidarności - napisał.

Warszawa

Kacper Rogacin
Twitter: @krogacin

Według Jarosława Kaczyńskiego Stanisław Piotrowicz
w czasach PRL robił wszystko, by pomóc polskim obywatelom

Prezydent Donald Tramp
zaproszony na przesłuchanie
Kazimierz Sikorski
k.sikorski@polskatimes.pl

Na 4grudnia2019r.komisja
sprawiedliwości Izby Reprezen
tantów. prowadzącadochodze
nie ws.ewentualnego odsunięcia od władzyprezydenta USA.
zaprosiła Donalda Ttumpaije
go prawniców naprzesłuchanie
świadków i ekspertów.

Wcześniej sprawą zajmowała
się komisja wywiadu.Zdaniem
Białego Domu śledztwo powi
nien prowadzić Senat, który
jest w rękachRepublikanów.
Demokrata Jerrold Nadler,
przewodniczący komisji wy
miaru sprawiedliwościIzby Re
prezentantów mówi,że Trump
może albo wziąć udział w tym
przesłuchaniu, albo przestać
narzekać na zarzuty, jakie są
mu stawiane.

- Mam nadzieję, że prezy
dent zdecyduje się uczestni
czyć w dochodzeniu, bezpo
średnio lub za pośrednictwem
upoważnionej osoby, tak jak
zrobili toinni prezydenci - mó
wił Nadler. Dodał on również,
że przesłuchaniebędzie okazją
do omówienia historycznych
i konstytucyjnych podstaw
impeachmentu. - Omówimy
także i to, czy domniemane
działania Trumpa uzasadniają
skorzystanie przez Izbę Repre
zentantów z uprawnień do za
jęcia się impeachmentem.
Nadler dał Trumpowi czas
do1 grudnia, do godz.18 miej
scowego czasu, aby potwier
dził, czy stawi się na przesłu
chaniu, a jeśli tak, to powinien
poinformować komisję,kto bę
dzie jego doradcą.
Gdyby prezydent stawił się
na przesłuchaniu, mógłby
przedstawić swoich świadków.

Biden miał siędomagać od po
przednich władz wKijowie, by
nie wyciągały wobec niego
konsekwencji prawnych.
Donald Trump od miesięcy
szuka haków na Joe Bidena
Oznaczałoby tokolejny etapdo i od spełnienia przez
chodzenia ws. impeachmentu, Zełenskiego jego prośbyuzależ
które koncentruje się na lipco niał dalsze udzielanie wsparcia
wej rozmowie telefonicznej (finansowego idostawy sprzętu
między Donaldem Trumpem wojskowego) dlaUkrainy.
a prezydentem Ukrainy
Zarówno Trump, jak i ZeWołodymyrem Zełenskim.
łenski twierdzą,żeichrozmowa
Od tejrozmowy, która wycie- nie poruszała tych spraw, nie
kła najpierwdo polityków, potem było mowy o szantażu prezy
zajęły się nią media, zaczęły się denta Ukrainy. ZdaniemDonalda
problemy prezydenta USA. Ro Trumpato, co wtej chwili robią
zmawiając z Zełenskim Donald Demokraci wobec niego, jest
Trump miał prosić prezydenta „polowaniem na czarownice".
Po głosowaniuw Izbie Repre
Ukrainy, by ten wywarł wpływ
na śledczych wswoim kraju,aby zentantów kontrolowanejprzez
zajęli się znalezieniem haków Demokratów sam proces prze
na Joe Bidena, jednego z głów ciwko Trumpowi odbyłby się
nych kontrkandydatówTrumpa w Senacie, który zkolei jest wrę
kach Republikanów.Gdyby Do
wwyborach prezydenckich.
Konkretnie chodziłoo to,by nald Trump został skazany
śledczy znaleźli dowody na to, większością dwóch trzecich gło
że Hunter Biden, syn Joe sów (wynik wysocenieprawdo
Bidena, dopuszczał się prze podobny), byłby pierwszym
stępstw będąc członkiem rady prezydentem USA, który zo
nadzorczej ukraińskiej spółki stałby odwołany ze stanowiska
gazowej Burisma. Z kolei Joe w wynikuimpeachmentu. ©®
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Pożyczka na święta (cz. 4)

Koszt krectytu, KRSO, stopa procentowa
Wyjaśniamy, co kryją pod sobą pojęcia związane z kredytem

kred\t trudne pojęcia
Dlaczego warto wiedzieć,czym
jest rzeczywista rocznastopa
oprocentowania (RRSO).
a czymjest maiżabanku ipro
wizja,które tenpobiera? Zanim
zdecydujemy się wziąć kredyt
musimy znać tetnidne pojęcia,
by nie daćwmanewrować się
wdodatkowe koszty.

CHRONI NAS URZĄD
OCHRONY KONKURENCJI
I KONSUMENTÓW

Koszt kredytu,RRSO, stopapro
centowa, prowizja,opłata przy
gotowawcza,marżabanku... Za
nim weźmiemy kredyt, może
przytłoczyć nasliczba trudnych
pojęć, którymi jak z rękawabędą
sypać przed nami pracownicy
banku. Warto jednak zapoznać
się z każdymz nich,by byćświa
domym kredytobiorcą i wie
dzieć, dlaczego kredyt wjednym
bankubardziej sięopłaca odkre
dytu winnym. Wyjaśniamynaj
ważniejsze pojęcia,które trzeba
znać przedzaciągnięciem długu.
Przede wszystkim:RRSO

Rzeczywista rocznastopa opro
centowania znacząco wpływa
na to, ile tak naprawdę zapła
cimy bankowizaudzielenie nam
kredytu. RRSO określa bowiem
całkowity koszt kredytu ponoszonypizezkredytobioroęwstosunku rocznym,uwzględniając
wszystkie czynniki: prowizję,
oprocentowanie, wpływharmo
nogramu spłatylub długości kre
dytowania. To takważny wskaź
nik, że banki mają absolutny
obowiązek określać go nietylko
w umowach, ale także w rekla
mach.
Nieraz zdarzyło się pewnie
Państwu obejrzećw telewizji re
klamy różnych banków, które
chwalą siękredytami zzerowym
oprocentowaniem, ale na koniec
lektor wbłyskawicznym tempie
rzuca: RRSO wynosi dziesięć
procent. I tutaj powinna zapalić
się lampka. Niejednokrotnie
oznacza tobowiem, że wefekcie
końcowym wcale nie będziemy
zwracać do banku dokładnie
tyle, ile pożyczymy, a znacznie
więcej.
Żeby chronić konsumenta,
kilka lattemu zostałauchwalona
ustawa o kredycie konsumen
ckim. W zeszłym roku została
ona bardzo mocno znowelizo
wana, jeszczebardziej zwiększa
jąc bezpieczeństwo kredyto
biorcy. Na czym polega?Przede
wszystkim na zobowiązaniu
wszystkich pożyczkodawców,
w szczególności banków,

Przy braniu kredytu zawsze należy przeanalizować budżet domowy i tak dobrać wysokość raty. by zbyt mocno go nie naruszyły

do skrupulatnego podawania
wszystkich źródełkosztów zwią
zanych zobsługą kredytu,w tym
właśnie RRSO.
Nie tylcooprocentowanie..

Choć jesteśmy przyzwyczajeni
do myślenia: wyższeoprocento
wanie kredytu toinaczej droższy
kredyt, aniższe -kredyt tańszy.
W praktyce jednakmożeokazać
się inaczej. Kredyt może więc
być oficjalnie wyżej oprocento
wany, ale w efekcie tańszy,niż
ten oprocentowany niżej.
Dlaczego? Bo oprocentowa
nie to tylko jedna ze składowych
kosztu.Innych składowychbank
może sobie wymyślić dużo:
opłata przygotowawcza, prowi
zja, ubezpieczenieiwiele innych.
Cała trudnośćdla kredytobiorcy

Tkzeba być czujnym, bo

RRSO wysokie, ato

polega natym,by byłzdolnyporównać ofertęróżnych banków.
Jeden bank określi:oprocento
wanie zero procent, ale10 pro
cent prowizjii półprocenta ubez
pieczenia.
Inny bank: 5 procent opro
centowanie, ale tylko2 procent
prowizji. Efekt? Druga propozycjamoże okazaćsię korzystniej
sza. Trzeba więcwiedzieć, którą
propozycję wybrać i dokładnie
to przemyśleć.
Inne ważne pojęcia to stopa
procentowa, czylicena za poży
czenie pieniędzy przez bank.
Marżabanku to z kolei wartość,
jaką bank zarabia, udzielając
nam kredytu, natomiast prowi
zja to opłata za udzielenie kre
dytu.Opłata przygotowawczato
opłata za czynności związane
z przygotowaniem dokumen
tów koniecznych doudzielenia
kredytu.
Te wszystkie koszty składają
się na pojęcie koszt kredytu,
w który wliczają się również
koszty dodatkowe, takie jak
na przykładskładka ubezpiecze
niowa, oile umowa zakładako
nieczność wykupieniadodatko
wego ubezpieczenia.

tysięcy złotych. Od zwykłego
kredytu czypożyczki odróżnia je
Chwilówki to pożyczki pozaban- m.in. wysokość oprocentowa
kowe, udzielane od ręki. Ubie nia, prowizji, opłat zaprowadze
gają się onie najczęściej osoby, nie konta na portalu, opłat
którym bank odmówił udziele- wstępnych czyinnych opłatser
niakredytu. To jednak kredyty, wisowych. Portali oferujących
do których wzięcia często po tego typu pożyczki jest wiele,
trzebny jest tylko dowód osobi jednak każda sprawdzona
sty. Pożyczkę wziąć więc łatwo, osoba/firma oferującatego typu
lecz warunki jejspłaty niejedno pożyczkę musi być wpisana
krotnie są znacznie gorsze niż do RIP, prowadzonyprzez Komi
w przypadku zwykłegokredytu. sję Nadzoru Finansowego. Aby
Warto więc zastanowić się, za wziąćtego typu pożyczkę,trzeba
nim chwilówkęweźmiemy.
zarejestrować sięna wybranym
Pożyczki społecznościowe portalu, a później przejść przez
w Polscenie są niczym nowym, weryfikację, która zazwyczajod
choć wciąż niesą tak popularne bywa się w dwóch etapach:
jak pozostałe możliwości wzię pierwszy jest konieczny ipolega
cia kredytu. Na czym polegają? na sprawdzeniu wcześniej wy
Pomijają banki i firmy pozaban- mienionych dokumentów i da
kowe, łącząc człowieka, który nych. Druga weryfikacja jestdo
potrzebuje pieniędzy, z tym, browolna i polega na przesłaniu
który maichwięcej. To cośna za szczegółowych informacji,które
sadzie przyjacielskiej pożyczki, nas dotyczą. Zwiększają wiary
tyle że z umową. Pożyczki godność. Jak w przypadku każ
społecznościowe dostępne są dego kredyt, tak i tutaj, mamy
na różnych portalach weryfiko wady izalety, które trzeba bardzo
wanych przez Rejestr Instytucji uważnieprzeanalizować.
Pożyczkowych. Pozwalają na fi Autor: Bartosz Wojsa
nansowanie nietylko drobnych Opieka merytoryczna: Dr inż.Tomasz
wydatków, bomożna pożyczyć Zieliński. Uniwersytet Ekonomiczny
nawet kilkadziesiąt czy kilkaset wKatowkach
Chwilówki.pożyczki
społecznościowe

Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów to polski
urząd antymonopolowy,
do którego kompetencji
należy przede wszystkim
prowadzenie postępowań
w sprawach praktyk
ograniczających konkurencję
i naruszających interesy
klientów. Może nam również
pomóc w przypadku
kredytów czy pożyczek,
kiedy ktoś nas oszuka.
W czerwcu 2013 roku UOKiK
przedstawił raport mówiący
0 tym, na jakie opłaty należy
zwracać uwagę, pożyczając
pieniądze w instytucji
parabankowej. Takie
instytucje często udzielają
pożyczek pozabankowych
dla tych osób, które mają
problemy z uzyskaniem
gotówki w banku. Zazwyczaj
są to pożyczki o znacznie
wyższych kosztach.
Instytucje oferujące tego
typu pożyczki łagodnym
okiem patrzą na historię
w Biurze Informacji
Kredytowej (nieraz nawet jej
nie sprawdzają), gdzie
gromadzone są dane
dotyczące historii
kredytowej klientów
banków. Wówczas szanse
uzyskania pożyczki zyskują
osoby ze złą historią w BIK
lub będące w bazie
Krajowego Rejestru Długów.
Należy mieć to na uwadze
1 raczej wystrzegać się tego
typu pożyczek, bo ich
pobranie może zrujnować
naszą kondycję finansową.
Rozsądnie wybierajmy też
wysokość raty miesięcznej.
Oprócz RRSO i pozostałych
pojęć, na które należy
zwrócić uwagę i o których
piszemy w tekście z lewej
strony, istotne jest rozsądne
ustalenie wysokości
miesięcznej raty.
Kredytobiorca musi mieć
pewność, że jego płynność
finansowa w ciągu miesiąca
będzie zachowana. Trzeba
tak dobrać harmonogram
spłat, by nie naruszył on
przesadnie domowego
budżetu.
(WOJSA)
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Z ŻYCIA GWIAZD
SHOW-BIZNES

Już zakilka miesięcy naszarodzina
się powiększy!"- pochwaliłsię
wsieci RafałMaserak. Tancerzwyja
wił, żebędzie tatą.Już w paździer
niku pudelek.plinformował, że
celebryta „niedługpbędzie miał
okazjęsprawdzićsię wnowej roli".
Tancerz niechciałodnieść siędo do
niesień portalu.„Wygląda na to,że
przyszły tata wkońcu dojrzał
do tego,żeby podzielićsię szczę
śliwą wiadomością zeświatem" czytamy napudelku. Celebrytajest
w związkuz Małgorzatą Lis.

Karol Strasburger zdradzakulisy
narodzin dziecka.Jak donosi pudelek.pl, 72-letniaktor tydzień
temu został ojcemmałej dziew
czynki. -Jesteśmy w siódmym
niebie, pękamze szczęścia - mówi
Strasburger, cytowanyprzez por
tal. Na łamach„Faktu" wyjawił, że
córeczka, którejdoczekał się
z Małgorzatą Weremczuk, uro
dziła się zdrowa,otrzymała10
punktów w skali Apgar.

1

Poziomo:

10

3) płynie przez Warszawę
i Kraków,
10) gąsienice i kijanki,
11) dokumenty zapisane w
komputerze,
12) wiekowe szafy i kanapy w
desie,
14) skąpiec w spódnicy,
15) górna część ciała bez koń
czyn i głowy,
16) przyrząd astronomiczny,
19) farba wodna,
23) Clint, aktor z filmu „Brudny
Harry",
27) do przesiewania mąki,
28) bogaty szlachcic,
29) brak względów, przychyl
ności,
30) łódź na wodach Morza Chiń
skiego,
33) płynie przez Kalisz,
37) posiadacz fortuny, możnowładca,
38) wstęp do praktyki,
39) Bogusław, aktor z filmu
„Psy",
40) barwny ptak o melodyjnym
głosie,
41) lampa jarzeniowa.
1) dotkliwa przegrana,
2) gród z Wawelem,
3) Stanisława, prezenterka te
leturnieju „Wielka gra",
4) alkohol etylowy,
5) jasne piwo z pubu,
6) nie dla wszystkich wolna,
7) rośnie w miarę jedzenia,
8) ananas (ale nie owoc),

•2 •3

Redaktor naczelny
Krzysztof Nałęcz

zastępcy

YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)

5

]

Kuba Wojewódzki gościł usiebie
w programie MichałaFigurskiego,
z którymstanowił niegdyśjeden
z najbardziejzgranych duetów
w polskim show-biznesie. Pew
nego razu panowiepokłócili się.
Figurski wyjawił, żeprzyszedł
do programupogodzić sięz daw
nym przyjacielem.- Żyjemy
w kraju, wktórymjest mnóstwo
hipokryzji, zawiścii nienawiści.
Przyszedłem, żeby pokazać,że
na nienawiść niejestem chorymówił na kanapieu Kuby.

7

6

• • •
• •

11

• •

[13

•8 •9
• •

• •
• • •15
18
• • •16 17
• • •
26
25
22
23
20
21
19
24
•
•
• • • •27
• • • •
29
28
•
•
• • •
• • •
14

30

37

31

32

33

• • •
39
•
• •41
9) dług sieć rybacka,
13) przyjaciółka Stasia i Nel,
17) okienko w banku,
18) świeci nad witryną sklepu,
20) dzielnica Wałbrzycha z
zamkiem Hochbergów,
21) ... Starski, polski laureat
Oscara,
22) szal futrzany,
24) narzędzie dawnego żniwia
rza,
25) wyprawa panny młodej,

Dyrektor działu marketingu
Robert Gromowski, teł. 94 347 3512
Prenunefata.teL94 3401114
Głos Koszaliński - wwvtgk24.pl
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,tel. 94 347 35 99,
fax 94 347 35 40, tel. reklama 94 347 3512.
redakqa.gk24@polskapress.pl,
reklama.gk24@polskapress.pl
Głos Pomorza - www.gp24.pl
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ODDZIAŁY
Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 354 50 80, fax 94 3527149

Wszystko o Stevenie

Dzień dobry TV

Miłość i turbulencje

Wodnik (20.01-18.02)

Lew (23.07-22.08)

Ryby (19.02 -20.03)

Panna (23.08-22.09)

TVN 7 21:00
Perypetie producentki tele
wizyjnej, Becky Fuller, która
otrzymuje propozycję wypro
dukowania nowego, poranne
go programu. Najpierw musi
okiełznać ekscentrycznych
prezenterów, Mike'a i Colleen.

Potrzebne będziedzisiaj Twojezaangażowaniewpomocinnym osobom.Horoskop
dzienny zapowiada, żew niektórychprzypadkachTwoja interwencja będzienieodzowna.

Baran (21.03-19.04)
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[w1\f\
(H ElSlZlC zTil1[fil 1 1S1T101R | Y | K |
nr"ii • •W'AJm D1T•m R •:.z W uR l
S . S . K Ł A D H - M U R Y M EP - I
K u T W •R Y D w A N KI K A
0• • 1 E S••L 1 D 0 • K•N
K A P K •S Z A R A K• R A K T
• L•A 0•K •• J•G 0 • L•
z 0 Ł D s E A TE E 0 N T W 1 R
0 E•k•
•E•R A
M N D A T
0SKA RD
•¥• 0•A
T•0•T•
M0S K 1 T
L0NDYN
•N•T •U
I• 1 • S •
•T R 0 J A
C Y N 1 K•
A • A • 0 loizioiwiHSi K 0 •_ R • Z
m

Wiek niewinności

TVP KULTURA 20:35
Archer, prawnik ze starego
norodu, ma poślubić cieszącą się
doskonałą reputacją May. Jest
z tej perspektywy zadowolony,
ale tylko do czasu,gdy pojawi się
kuzynka narzeczonej.

Nie z wszystkimiuda Ci siędzisiaj znaleźć
wspólnyjęzyk. Horoskopna dziśto wyraźna
wskazówka, by wniektórychprzypadkach
szukać jednak kompromisowychrozwiązań.

38

11411*11*

26) porywisty wiatr, nawałnica,
30) kuzyn bekasa (anagram:
dublet),
31) instrument z katedry w Oli
wie,
32) odszedł w siną dal (w pio
sence),
34) mrowie ludzi, tłum,
35) rzeczy wędkarza lub spor
towca,
36) ortodontyczny na zębach,
nastolatków.

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk,
tel. 59 848 8100, fax 59 848 8104,
tel. reklama 059 848 8101,

36
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34
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Dyrektor drakami
Stanisław Sikora, teł. 94 340 35 98

Prezes oddziału Połska Press
Piotr Grabowski

Pojednanie dawnych
przyjaciół na kanapie

Podczas rozdania nagród
American Musie AwardsSelena
Gomez doznała ponoćataku pa
niki na kilkaminut przedswoim
występem - podajepudelek.pl.
Portal twierdzi,że szargającepio
senkarką nerwy zaowocowały
jednym znajgorszych wystąpień,
jakie Selenadała w swojej karie
rze. Jejprzyjaciel wyjawił, żenie
była na scenieod dwóchlat ifak
tycznie bardzosię zdenerwowała.

4
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Dyrektor działu reklamy
Ewa Żelazko, teł. 94 347 35 27
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SHOW-BIZNES

Prowadzący „Familiadę" Selena Gomez ijej atak
doczekał się córeczki
paniki przed występem

Krzyżówka nr 183

Pionowo:

TV HIT

SHOW-BIZNES

Znany tancerz wkrótce
zostanie ojcem

09

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

Ludzie będą dzisiaj pozytywniereagować
na Twoje pomysłyipropozycje. Horoskop
na dziś radziw związku ztym podejmować te
maty, zktórymi trudnobyło Ci się„przebić".

Waga (23.09-22.10)

Towarzyszyć Ci będziedzisiaj poczuciesatysfakcji ispełnienia. Horoskopdzienny zapo
wiada dobresamopoczutie przezcały dzień.

Horoskop dzienny zapowiada,że nawetry
zyko niepowodzenia niebędzie dzisiaj wsta
nie skłonićCię do rezygnacjiz obranego celu.

Dużo siębędzie dzisiaj wokółCiebie działo,
choć horoskopna dziś zapowiada,że nie
wszystkie wydarzenia przypadną Ci dogustu...

Nie traćdzisiaj zpola widzenia potrzebinnych
osób. Horoskopna dziś wróży,że takapostawa
przysporzy Ci wielugestów wdzięcznośd...

Byk (20.04-20.05)

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

Ktoś będziepróbował wpływać na podejmo
wane przezCiebie decyzje.Horoskop dzienny
na czwartek radzi nieulegać tymnatiskom.

le, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.plAresti,
z postanowieniami ninięszego regulaminu.

?3C

Rozmowa z przypadkowospotkaną osobą za
inspiruje Cię dzisiajdo zmiany niektórych
przyzwyczajeń. Horoskopdzienny zakłada,
ze chętniepćxJęjmiesz się tego wyzwania.

Ktoś przypomniO, żeniezbyt skrupulatniewywiązujesz sięze składanychobietnic Horoskop
dzienny na czwartekzapowiada,że wpłynięto
na pogorszeniełączących Wasrelacji.

©®- umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku

Polskie Badania Czytelnictwa

Stargard ul. Wojska Połskiego42.73-110 Stargard,
tel. 915784728,fax 9157817 97,
reklama tel. 91578 47 28

TVP 2 22:40
Julie (Ludivine Sagnier) spo
tyka w samolocie byłego narze
czonego (Nicolas Bedos). Przez
siedem godzin, w obecności
pasażerów klasy biznes, dawni
kochankowie toczą dysputę
o przeszłości.

Z chęcią podejmiesz się dodatkowychobo
wiązków. Horoskopdzienny na czwartek za
kłada, żenawet zadania,które zazwyczaj
sprawiają Ci trudność, wykonasz ochoczo.

wwwgp24.pl/tresci, www.gs24.pl/tresci, i w zgodzie
OosSzaećński-wwwgs244)l
ul. Nowy Rynek 3,
70-533 Szczecin,
tel. 9148133 00, fax 91433 48 64,
tel. reklama 9148133 92,
redakqa.gs24@polskapress.pl
reklama.gs24@polskapress.pl

TVP 2 20:45
Rodzice umawiają córkę na rand
kę w ciemno. Los kojarzy ją
z operatorem telewizyjnym.
Ona widzi w nim mężczyznę
marzeń, onjest przekonany, że
trafił na osobę niepoczytalną.

Nakład Kontrolowany ZKDP

mm iminmii

SamejiSBEiSa

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

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

Koziorożec (22.12-19.01)
Będzie Gędzisiaj rozpierać wyjątkowaener
gia. Horoskopdzienny naczwartek zakłada,
że pozwolici to wręcz„góry przenosić".
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 teł. 22 20144 38, joanna.
pazio@polskapress.pl
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Odbiór własnym transpor
tem. 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 Barbara z Ustki ma i
do oddania meblościankę,
wersalkę, dwa fotele i szafkę.
TeL: 509 706 354.

LJSTY/0PIN1E
fety pod adresem
ul. Henryka Pobożnego
19,76-200Słupsk
Telefon dyżurny
598488121
Email
king3.s(wiec@połskapres5-pś

Potrzebuję:
Dzisej dyżuruje
Aleksander Radomski

Czytelnicy pomagają
Oddam:

Pani Iwona odda segment
pokojowy, trzyelementowy
oraz dywan duży.
Odbiór własnym transpor
tem.
Tel. 601 895 907.
Pani Danuta odda segment.
Odbiór własnym transportem.Tel.665 070 765.
Pani Krystyna odda dwa fo
tele i kanapę z funkcją spa
nia.

Pani Helena prosi o meble
kuchenne i pokojowe.
TeL 798 315 265.
Warzyniec prosi o ciśnienio
mierz. Tel. 793 350 649
Pan Marian prosi o telewizor
i radio. Tel. 794 088 130.
Pan Grzegorz prosi o wózek
inwalidzki. Tel. 791115 253.
Świetlica wiejska w Wierzchocinie prosi o dywan dla
dzieci.
Kontakt: 691 019 314.
Pan Władysław przyjmie
zamrażarkę skrzyniową i ko
siarkę złomową.
Tel.: 798 657 510.
(KIS)

Lokatorka niezadowolona
spółdzielnia wyjaśnia
kładu Usług Komunalnych,
którzy zlokalizowali nieszczel
ność przy rurze wentylacyjnej
w kominie na dachu, którą na
Benedykta Szymańska, loka
stępnie usunęli.
torka mieszkania w bloku
Po wykonaniu prac konser
przy ul.Romera 5,które wcho wacyjnych przeciek wodyustą
dzi w skład zasobu Spółdziel
pił. Następnie wadliwie działa
ni Mieszkaniowej„Kolejarz",
jącą wentylację zgłoszono
ma pretensje do administracji, do zakładu kominiarskiego
że nie usuwa wad w wentylacji z prośbą o jej sprawdzenie.
inie naprawia komina wenty
Po sprawdzeniu przez kominia
lacyjnego. Prezes „Kolejarza"
rza wentylacji dostarczono
wyjaśnia, że jej pretensje nie
do administracjiprotokół z po
miarów, z którego wynika, że
są uzasadnione.
tylko przy zamkniętych oknach
O swoich problemach pani Be wentylacja jest nie prawidłowa.
nedykta poinformowała naszą Ustalono, iż w oknach brak jest
redakcję. Byłaniezadowolona, nawietrzaków. Lokatorka zo
że nie spowodowaliśmy na stała poinformowana, że mon
tychmiastowej reakcji admini taż nawietrzaków jest ko
stracji, bo - jak sprawdzała nieczny, aby poprawić funkcjo
przy pomocy kartki - w jej nowanie wentylacji przy zam
kuchni
nie ma ciągu. kniętych oknach. W odpowie
W związku z tym coraz moc dzi lokatorka oświadczyła, że
niej odczuwa problemy zdro nie zamierza w żadnym wy
wotne związane z oddycha padku montować nawietrza
niem. Tak samo ma pretensje ków bo nie widzi takiej po
oto, że administracjanie napra trzeby. Nawiązującdo mokrych
wia uszkodzenia komina wen plam na suficie lokatorkaocze
tylacyjnego , co doprowadziło kuje, iżSpółdzielnia wykona re
do tego,że w jej mieszkaniupo mont polegający na zamalowa
jawiły się brudne plamy.
niu powstałych plam nasuficie.
O wyjaśnienia poprosiliśmy Spółdzielnia nie ponosi winy
Tomasza Pląskę, prezesa „Ko za powstałe zalanie - brak jest
lejarza". W odpowiedzi otrzy działania lub zaniechania ze
maliśmy od niego list elektro strony Spółdzielni, które mo
niczny, w którym czytamy:
głoby skutkować odpowie
„W dniu I4.10.20l9r. zgło dzialnością Spółdzielni. Pow
szono telefoniczniedo admini stałe zalanie należy traktować
stracji Spółdzielni, iż w lokalu jako zdarzenie losowe. Malo
mieszkalnym nr 79 przy ul. wanie lokalu należy do obo
Romera 5 pojawiły się mokre wiązku lokatora, tym samym
plamy na suficie przy kominie powstałe plamy są szkodą loka
wentylacyjnym w kuchni oraz tora, którą można zgłosić
wadliwie działającą wentylację do ubezpieczyciela, jeżeli po
w kuchni a także w łazience. siada się polisę ubezpiecze
W tym samym dniu udali się niową od zdarzeń losowych
do mieszkania pracownicy Za- w lokalu mieszkalnym". ©®
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Dzisiaj dyżuruje

Akcja ratunkowa
na SOR-ze.Ćwiczenia
w słupskim szpitalu

@Marta - Z synemna szyciegłowy
czekaliśmy 5 godzin.Dla mnie ten
SORto porażka.Zamiast szybkopo
móc pacjentom,to czekają nie wia
domo naco.
@Renata - Niech ćwiczą i sobie
przypominają jak to powinno wy
glądać, bo pókico Słupski SOR to
dramat. Ciąglepowtarzają,że trzeba
zmienić system,że tonie ich wina.
To niech gozmienią, niech zaczną

się starać. Sąsiadujący szpital
w Lęborku nie ma takich proble
mów.
@Marzena - Ja juz znam tą ich
opiekę nadposzkodowanymi zwy
padku - leżą na korytarzu po kilka,
kilkanaściegodzin. Gdybymnie wie
działa, tomożeibymuwierzyła w to,
co widzę na filmie. Większość pra
cowników popija kawkii herbatki,
nawet w rejestracjiciężko kogośza
stać.
©Justyna - W ciążybyłamimiałam
bólejakna poródto siedziałam5 go
dzinichodziłam odgabinetu doga
binetu.
@Patrycja- Niestetyjazcórką(6
lat) siedziałyśmy na SOR6 godzin.
Córka ze złamaniemotwartymręki.
Bez znieczulenia,bez żadnejtabletki
przeciwbólowej. Niktsię nami nie
zainteresował dopóki niezaczęłam
krzyczeć nakorytarzu. Niepolecam
w żadnym wypadku.
@Leszek -Dziewczyna byłapo wy
padku wpracy zbólemszyjiikręgo
słupa, to lekarznawet słuchać nie
chciałtego,jakto sięstało. Nieinteresowałogoto, żedziewczynie cała
prawa strona drętwieje- odgóry aż
po stopy.

@Robert- Przyjmują 20osób w20
godzin, także napewnotakie ćwi
czenie imsię przydadzą.
@Zośka - 7 miesięcy temu omały
włos na SORze bym nie urodziła
dziecka. Wchodzę naSOR -cisza, ni
kogo nie mają.Myślę „boże,co się
stało, że nikogonie ma?" Ażbyłam
nieziemsko zdziwiona.Idę do reje
stracji -nikogo niema,cisza. Mówię
„halo, halo, czy ktoś tu pracuje?"
Bólejuż sięzaczęły, myślałamże nie
wytrzymam -siadałam,chodziłam,
kręciłamsię ażwkońcu zaczęłamsię
drzeć. Nagle wstajepani z rejestra
cji, podchodziimówi domnie„prze
praszam, spałam.Cb siędzieje?" Tak
była zaspana, że źle spisała moje
dane izarejestrowała mnie na imię
i nazwisko jakiejśkobiety. Musiała
najwidoczniej cośźle kliknąćw kom
puterze,bo gdy urodziłam dziecko
zostałam wezwanado sekretariatu,
bo nie moglimi dziecka zarejestro
wać. Wyszło tak,jakbym wcale nie
urodziła. Na drugi dzieńta dziew
czyna przyszła domnie z płaczem.
Niejestem zatym,aby robićkomuś
pod górkę,ale właśnie tak wygląda
traktowanie na SOR, nawet kbiet
w ciąży,(ws)

Rafałowi Nieźwińskiemu
- koncert charytatywny
Słupsk

Kinga Siwiec
kinga.siwiec@połsl(apress.pl

W czwartek. 28listopada, od
będzie się koncert charyta
tywny na rzecz czterdziestopięcioletniego Rafała
Nieźwińskiego ze Słupska,
z pochodzenia ustczanina, sil
nie związanego z tamtejszym
rybołówstwem.

mm

Akcja redakcja

Strona od czytelników
dia 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. Pod adresem:
kinga.siwiec@polskapress.pl
czekamy na e-maile z opisem
sytuacji. Zachęcamy też
do przesyłania nam fotografii.
Interwencje można również
zgłaszać pod nr. tel.: 59 848 81
21.
Wszystkie sygnały sprawdzimy,
a najważniejsze i najciekawsze
zamieścimy na łamach „Głosu
Pomorza" i gp24.pl.
(KIS)

Akcja redakcja

U nas czekają oferty
pomocy

W „Głosie" funkcjonuje Bank
Pomocy. W jego ramach można
przekazywać sobie m.in. meble,
sprzęt RTV i AGD. Na zgłoszenia
czekamy pod nr. tel. 59848 81
21. Oferty i prośby o pomoc
publikujemy we wtorki
i czwartki, (KIS)

Zobacz, jak powstaje
„Głos Pomorza"

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

Rafał od10 latchoruje narzadki
m
DLAKONSUMENTOW
nowotwór skóry, jakim jest
ziarniak grzybiasty. Choroba
Tam konsumenci
powoduje, żeciało Rafałaprak
mogą znaleźć pomoc
tycznie całkowiciepokryte jest
Mieszkańcy Słupska opomoc mo
ranami i naroślami, które wy
gą prosić miejskiego rzecznikakon
magają specjalistycznej opieki.
sumentów. Zbigniew Perzyna
Bez maści i drogich opatrun Rafał od 10 lat choruje na rzadki nowotwór skóry
przyjmuje interesantów przy ul.
ków nie jest w stanie funkcjo
Jana Pawła II1,pokój 225(II piętro),
nować. Codzienna opieka jest Pendzich i Piotr Staszewski. Chirurg Paweł Drojeckiteż
tel. 59 810 52 93, e-mail: mrk@
bardzo droga,dlatego organizo Koncert odbędzie się wczwar potrzebuje naszej pomocy
um.slupsk.pl.
wana jest zbiórka na rzecz cho tek, 28 listopada, w siedzibie Przypominamy też o trwającej Mieszkańcy powiatu słupskiego
rego.
teatru Władca Lalek przy ul. zbiórce na rzecz Pawła o pomoc mogą prosić powiato
Pomóc można mu wpłaca Arciszewskiego 22 wSłupsku. Drojeckiego, chirurga naczy wego rzecznikakonsumentów. Ma
jąc pieniądzena konto poprzez Startogodz. 18.
niowego, który potrzebuje po rek Kurowski interesantów przyj
stronę zrzutka.pl/5yudws lub
Organizatorką zbiórki oraz mocy w zebraniu środków muje w pokoju132, Starostwa Po
przychodząc na organizowany koncertu jest Agnieszka Karcz, na skomplikowaną operację. wiatowego, tel. 59 84187 00,ew czwartek koncert, naktórym która już kilka lat temu pomo Paweł pochodzi zeSłupska, jest mail: rzecznikkonsumenta@pozbierane będą datki.
gła Rafałowi Nieźwińskiemu synem byłego ordynatora od wiat.slupsk.pl.
Wstęp na koncert jest bez w szukaniu dawcy szpiku oraz działu dermatologii wsłupskim Pomocy w problemachkonsumen
płatny. Zagra na nim grupa lo w zorganizowaniu pomocy fi szpitalu Andrzeja Drojeckiego. ckich udziela Delegatura Woje
kalnych muzyków, którzy nansowej,aby Rafałmógł poje Jeszcze rok temu sam przepro wódzkiego Inspektoratu Inspekcji
choć zespołem formalnie nie chać na zabieg.
wadzał skomplikowaneopera Handlowej w Słupsku, ulJana Pa
Jego przyjaciele pod koniec cje, ratując życie wielu pacjen wła I11, tel. 59 84254 68, e-mail:
są, to od lat wspólnie grają
i tworzą własne aranżacje listopada 2013roku zorganizo tów. Dziś potrzebuje pomocy, ihslupsk@wp.pl.
i utwory. W ich repertuarze wali akcjęrejestracji potencjal bo zachorował na stwardnienie Konsumenci mogą się zgłaszać
znajdują się bardzo różno nych dawców. Zarejestrowało zanikowe boczne.
do Oddziału FederacjiKonsumen
rodne propozycje - od ballad, się wówczas 307osób. Później
Zbiórką pieniędzy zajął się tów wSłupsku,al. 3Maja 44,tel.59
poprzez tango, utwory blue Rafał dostał wyczekiwaną wia serwis internetowysiepomaga, 842 0224, e-mail:slupsk@federasowe aż do muzyki country. domość, że dawca się znalazł. gdzie można dokonywać cja-konsumentow.org.pl.
Na koncercie zagrają Grzegorz Jednak koszt wyjazdu na lecze wpłat. Każda kwota może po Bezpłatną pomoc prawną konsu
Chwieduk, Józef Budrewicz, nie oraz pobytu w gliwickim móc. Wpłat można dokonywać menci mogą uzyskać pod nr. info
Andrzej Strzykowski, Roman szpitalu znacznie przekraczał na www.siepomaga.pl/zycie-p linii Federacji Konsumentów 801
Krężołek, Jan Gołecki, Piotr możliwości chorego.
440 220 i22 290 8916. (Kis)
awla.
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Artykuł reklamowy
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HISTORIE Z ŻYCIA WZIĘTE

PONAD10 LAT UDRĘKI

ODEBRAŁO Ml RADOŚĆ ŻYCIA

Teraz znowu chodzę na wycieczki, tańczę,
hoduję róże - po prostu robię to, co lubię!
Problemy ze stawami mogą pojawić się w każdym wieku. Zwykłe czynności zaczynają
wtedy stanowić przeszkody nie do pokonania. Źle działające kolana, biodra, dłonie czy
łokcie uniemożliwiają sprawne chodzenie po schodach, schylanie się, sprzątanie,
pielenie i gotowanie. Historia pani Danuty może przynieść nadzieję wszystkim tym,
którym wydaje się, że ich sytuacja może się tylko pogorszyć.

J

uż dawno tak się nie czułam - atrakcji. Uroczysta kolacja z potańcówką, wy

po prostu nie mogłam przestać się
uśmiechać. Jechałam na spotkanie
Klasowe i bardzo cieszyłam się na wspominki
ze starymi przyjaciółmi. Najbardziej nie mo
głam się doczekać, żeby zobaczyć miny tych,
których widziałam na spotkaniu rok temu.

cieczka do bacówki, zwiedzanie. Spakowałam
więc elegancką sukienkę, torebkę, pantofle,
nie zapomniałam też o wygodnych butach do
chodzenia i nieprzemakalnej kurtce.
Patrzyłam na swoją walizkę i nie mogłam
się nadziwić. Do niedawna nie wyobraża

Ostatnim razem musiałam przyjść o la łam sobie, żebym mogła pójść nawet na
sce, mimo że nie znosiłam jej używać. Nie zwykły spacer, a co dopiero na wycieczkę...

chciałam, żeby pomyśleli sobie, że jestem
niedołężna. No ale nie miałam wyjścia bo
potrzebowałam wsparcia przy wstawaniu czy
wchodzeniu na schody. Stawy dawały mocno
o sobie znać przy każdym, nawet najmniej
szym ruchu.
Mimo tego było bardzo miło - śmialiśmy się,
plotkowaliśmy, opowiadaliśmy o dzieciach i
wnukach. Ale cały czas miałam wrażenie, że
coś mnie omija, bo jestem przykuta do tego
jednego krzesła. Inni tańczyli, chodzili od sto
lika do stolika, robili sobie razem zdjęcia. Na
wet nie mogłam wznieść toastu, bo wzięłam
mocne tabletki przeciwbólowe. Czułam się,

Byłam podekscytowana jak nastolatka. Nie
mogłam się już doczekać, aż wszyscy zobaczą
jak się zmieniłam od ostatniego razu. Przy
pomniałam sobie, jak patrzyli na mnie z mie
szanką litości i troski. I wpadłam na pomysł
- zrobię im kawał!
Na salę weszłam jak zwykle o lasce, mały
mi i powolnymi krokami. Od razu ktoś pod
biegł, żeby mi pomóc i dopro
wadził do krzesła. Znajomi
zebrali się wokół, dopytywa
li z troską, jak się czuję. Po
wiedziałam im, że o wiele le
piej odkąd znalazłam świetny
jakbym była od nich o wiele starsza.
sposób na moje problemy z
Obiecaliśmy sobie, że będziemy się tak spo kolanami. Koleżanki popa
tykać co roku. Tym razem zorganizowaliśmy trzyły znacząco na laskę, któ
2-dniowy wyjazd w góry i czekało nas wiele rą ściskałam w dłoni.
„Nie wierzycie?" zapyta
łam. „Sami zobaczcie!". Te
Skondensowany kompleks ekstraktów
atralnym gestem wyjęłam
roślinnych jest w stanie zapewnić od
z torebki flakonik perfum
powiednie proporcje dobroczynnych
witamin,minerałów oraz aminokwa
i spryskałam się. „Od razu lepiej!" powiedzia
sów. Wpływa także na dobre samopoczucie
łam. Nagle odłożyłam laskę, wstałam i wy
biegłam na parkiet tak jakby to była dla
i kondycję fizyczną.
^ Korzeń maki, nazywany peruwiańskim żeń&
mnie najłatwiejsza rzecz w życiu. Wszyscy
-szeniemjest bogatym źródłem aminokwasów,
osłupieli. Taką ciszę, jaka zapadła, pamię
kwasów tłuszczowych i minerałów.Zawiera 300%
tam tylko z naszego egzaminu maturalne
więcej witaminy A i E niż inne rośliny.
go. „To kto ze mną zatańczy?", zapytałam.
I wtedy cała sala wybuchła śmiechem. Do
^ Fiołek trójbarwny to skarbiec naturalnych
stałam owacje na stojąco. Od razu znala
salicylanów oraz bioflawanoidów, które chro
zło się kilku chętnych do tańca. Bawiłam się
nią przed szkodliwym działaniem wodnych rod
świetnie przez całą imprezę, a rano poszłam
ników. Ułatwia wchłanianie przez organizm witaminy C.
na zwiedzanie okolicy. Tym razem nie mia
^ Ziele pokrzywy zawiera duże ilości dobrze przyswa
łam żadnych problemów z chodzeniem, mo
jalnego wapnia i krzemu.
głam wejść po stromych schodach i dać duży
^ Mniszek lekarski posiada niezwykle wysoką zawar
krok
nad potokiem. Kolana i biodra praco
tość witaminy C, która wspomaga wytwarzanie kolagenu.
wały
jak dobrze naoliwione, zupełnie za
^ Skrzyp polny to bogate źródło soli mineralnych, w
pomniałam jak było wcześniej. Już dawno tak
tym potasu i krzemu uczestniczącego w procesie wchła
dobrze się nie bawiłam.
niania wapnia.
Do domu wracałam z koleżanką, bo okaza
^ Witamina K2 działa jak słońce w pigułce. Min.wzmacnia
ło
się, że ma bilety na ten sam pociąg. Bardzo
dobroczynne działanie witaminy D3, której niedobór wystę
była
ciekawa, jakim sposobem udało mi się
puje u osób w każdym wieku i dotyczy nawet 90% populacji.

1
i

Regulamin: discountclub-fuUtemisanciconclitior3s.com

osiągnąć taką
świetną formę
fizyczną. Oczy

wiście wiedziała,
Az się wierzyć nie chce. ic!<
że mój występ był tylko
wszystko się zmieniło!'
żartem. Ale jej mąż od lat miał
Danut* J
ten sam problem co ja, więc
od razu się zainteresowała.
Opowiedziałam jej o moich wielolet tylko coraz gorzej. Musiałam zrezygnować
nich kłopotach ze stawami. Wiadomo, wraz z tego co lubiłam najbardziej: z hodowli róż
z upływem czasu wszystko zaczyna się w w ogrodzie i z długich spacerów po okoli
człowieku rozregulowywać. W ciągu życia cy. Nie byłam już w stanie nawet sama
wykonujemy przecież miliony kroków, przy sprzątać, prasować czy gotować. Coś się
siadów i gestów. Nawet najlepsza maszyna w moich kolanach zacięło na amen. Przesta
by się zużyła, a co dopiero mówić o czymś łam wychodzić z domu, ogród zarósł chwa
tak delikatnym jak chrząstki stawowe. Mój stami, a w domu panował nieporządek. Nic
tata na starość mawiał „Czuję, że żyję" i ła mnie już nie cieszyło, czułam się bardzo sa
pał się pojękując za krzyż, motna i zdołowana.
łokieć lub kolano.
Wtedy na zjeździe absolwentów spotka
Zrozumiałam, o czym łam Zośkę, z którą siedziałyśmy w jednej
mówił jakoś zaraz po 50- ławce. Kiedyś nawet odbiła mi chłopaka. Te
tce. Zaczęło się z pozoru raz jest już emerytowaną pielęgniarką, a na
niewinnie. Zesztywnienie imprezę przyjechała ze Stanów, gdzie miesz
kolan po nocy lub długim ka od lat. Od razu się zorientowała, co jest
siedzeniu w jednej pozycji. nie tak „Widziałam to wiele razy", powie
Później coraz większe pro działa. „Jesteś jak nienaoliwiona maszy
blemy ze zginaniem kolan, na, bez smarowania daleko nie zajedziesz.
schylaniem się. Wejście po Przyślę Ci Danusiu z domu coś sprawdzone
schodach stawało się wiel go u nas. To postawi na nogi każdego!".
ką wyprawą, a zagniecenie
Jestem tak wdzięczna Zosi, że trudno mi to
ciasta na pierogi - udrę wyrazić słowami. Wysłałam jej zdjęcia z te
ką. Zaczęłam chodzić o lasce, stawałam gorocznego zjazdu i relację z mojej ostatniej
się coraz mniej samodzielna. Moje cór wycieczki do Zakopanego. No i oczywiście
ki mieszkają za granicą i nie mogą mi poma zdjęcia moich pięknych róż. Napisałam jej,
gać na co dzień. Musiałam więc polegać na że to tylko dzięki niej jestem znowu szczęśli
wsparciu sąsiadki, która załatwiała dla mnie wa i żyję pełnią życia. Czuję się tak, jakby
czas cofnął się o 20-30 lat. Życzliwość Zosi
najpotrzebniejsze sprawy.
Nie chciałam się jednak poddać tak łatwo, bar zmieniła moje życie. Nawet tamtego chłopca
dzo dużo czytałam na ten temat. Dowiedziałam sprzed lat jej wybaczyłam".
się, że przez lata stopnio- r
Jeśli chcesz jak Pani Danuta
wo spada ilość kolagenu, J
który jest niezbędny sta- ,
wom do prawidłowej pra KOMPLEKSOWO ZADBAĆ O SIEBIE
cy. Przez to maź stawowa
zadzwoń teraz: 32 727 79 65
traci swoje poślizgowe wła- ,
pon.-pt. 7:00-22:00, sob. i niedz. 9:00-21:00
ściwości.Wkońcunieosło- i
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

nięte chrząstki zaczynają 5
trzeć o siebie, a opuchnię- \

ekstraktów roślinnych,
witamin i minerałów otrzymaszza 87 zł
HexąP(^ £
te stawy pracują na zwol- »
za udział w klubie rabatowym
nionych obrotach.
(nie jest i nie będzie dostępny w sklepach).
Zaczęłam się już go- Można go mieć w ciągu kilku dni, a zamawianie jest łatwe i bezpieczne.
dzić z tym, że będzie i Nie trzeba wcześniej nic płacić -dopiero w momencie otrzymania przesyłki.

Telefon kontaktowy w sprawach zwrotówi reklamacji: 91443 7919

Skondensowany kompleks
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Na dobre i na złe. W każdym momencie.
Medale za długie małżeństwo
Sylwia Lis
sytwia.lis@poiskapress.pl

ś.*

Miłość, wierność, szczypta
zazdrości to recepta na długie
izgodne małżeństwo. Pary
z gminy Borzytuchom obcho
dziły 50-i 60-oraz 65-lecie
pożycia małżeńskiego.

Miłość od pierwszego wejrze
nia istnieje! Przekonują o tym
pary, które świętowały
w Borzytuchomiu50- i60-lecie
małżeństwa. Najważniejsza
jest miłość, zrozumienie i roz
mowa. Wtedy wszystko jest
możliwe. Oczywiście byłszam
pan i tort. Parom łezka pole
ciała...
Za długie lata pożycia mał
żeńskiego, wzajemnej miłości,
wyzwań i wyrzeczeń jubilaci
z gminy Borzytuchom zostali
odznaczeni Medalami za Dłu
goletnie Pożycie Małżeńskie,
które wimieniu Andrzeja Dudy,
prezydenta RP, wręczył Witold
Cyba, wójt Borzytuchomia,

N

W

Uroczystość w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzytuchomiu

oraz KamilaCzeczot, kierownik cie małżeństwa (diamentowe
Urzędu Stanu Cywilnego.
gody) świętowali natomiast:
Zaproszenie wójta przyjęli: Irena i Edmund Orłowscy
jubileusz 50-lecia pożycia mał z Borzytuchomiaoraz Krystyna
żeńskiego (Złote gody):Halina i ZenonMiszczyszynowie zDą
i
Jan
Skwierawscy brówki. Była też wyjątkowa
z Borzytuchomia, Agnieszka para- jubileusz65-leciapoży
i Orest Filewiczowie z Dą cia małżeńskiego (żelazne
brówki oraz Wiesława i Stefan gody) obchodzili Teresa i Ge
Skierkowie z Chotkowa. 6o-le- rard Jażdżewscy zNiedarzyna.

Nagroda ministra
dla stowarzyszenia Nazaret
Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl

W listopadzie przypada Dzień
Pracownika Socjalnego. Z tej
okazji w Ministerstwie Rodzi
ny, Pracy iPolityki Społecznej,
jak co roku. przyznawano na
grody i wyróżnienia za wybit
ne, nowatorskie rozwiązania.

Do konkursu organizowanego
przez ministerstwo po weryfi

kacji merytorycznej zakwalifi
kowano142 wnioski o nagrody,
w tym47 o przyznanienagrody
w kategorii indywidualnej i 89
w kategorii zespołowej.
Minister rodziny, pracy ipolityki społecznejprzyznał12 na
gród pieniężnych, w tym 5 na
gród indywidualnych,7 nagród
zespołowych oraz11 wyróżnień
w formielistów gratulacyjnych,
w tym 5 listów wkategorii indy
widualnej i 6 listów w kategorii
zespołowej.

Stowarzyszenie Nazaret im.
św. Filipa Neri w Bytowie zdo
było jedną z nagród zespoło
wych. Nagrodę z rąk Marcina
Zielenieckiego, podsekretarza
stanu w Ministerstwie Ro
dziny, Pracyi PolitykiSpołecz
nej, i przedstawicieli kapituły
konkursowej odebrał prezes
stowarzyszenia
Maciej
Horbacz
oraz
Joanna
Główczewska, członek za
rządu.

©®

Uroczystość była wzrusza
jąca, niejednej parze łza z oka
popłynęła. Z okazji jubileuszu
wójt złożył gratulacje.Podczas
aktu dekoracji wręczono me
dale, kwiaty oraz wzniesiono
toast. Oczywiściebył też tort.
Jaka jest recepta na tak dłu
gie małżeństwo? Pary są
zgodne: po prostu miłość.

I chętnie opowiadałyo począt 60-lecie małżeństwa.Znają się
kach swojej znajomości, pierw od dziecka. Gdy pan Zenon
szych spojrzeniach,randkach. wrócił z wojska, wzięliślub.
- W związku najważniejsze
- Tobyło tak dawno - uśmie
cha się HalinaSkwierawska. - jest zrozumienie - mówi pani
Znamy się jeszcze z podsta Krystyna. - Jak to w życiu, by
wówki. Ale wtedy nie zwraca wają chwile trudne, złe, ale
liśmy na siebie uwagi.
trzeba umieć się dogadać, wy
baczyć. Po prostu się kochać.
Miłość przez kolegę
Droga w związku nie jest usłana
A jej mąż dodaje: to, że jeste różami, nie było awantur, ale
śmy razem, to chyba zasługa bywały i trudne chwile.Trzeba
mojego kolegi- żartuje. - On za mieć pokorę i razem to przet
jeżdżał do siostry mojej żony. rwać.
Pewnego dnia poprosił mnie,
abym go podwiózł,no i tak zro Na dobre ina złe
biłem. Halinka bardzo mi się Jubileusz 65-lecia pożycia mał
spodobała. Zaczęliśmysię spo żeńskiego obchodzili Teresa
Gerard
Jażdżewscy
tykać i wzięliśmy ślub.Przez te i
wszystkie latanawet sięnie po z Niedarzyna. Pan Gerard
kłóciliśmy, bonie potrafimybyć wspomina, że od pierwszego
na siebie źli. I żona zawsze mi wejrzenia pani Tereska bardzo
przypadła mu do gustu.
ustępuje-żartuje.
- Była bardzo piękna- mówi
Państwo Skwierawscy mają
4 dzieci,8 wnuków. - Najstarszy wzruszony. - Bardzo cenię ją
wnuk ma 27 lat, a najmłodszy za pracowitość.Poznaliśmy się
1,5 - mówi pani Halina. - U nas na zabawie w Borzytuchomiu.
zawsze jest wesoło. Dzieci przy Potem były wspólne potań
gotowały nam niespodziankę cówki. Ciągnęło nas do siebie
z okazji tego jubileuszu i była i tak przeżyliśmy ze sobą w zgo
impreza w GOK. Bardzo jeste dzie tyle lat.
^Szeroka relacjawpiątkowym
śmy im za to wdzięczni.
Krystyna
i
Zenon „Głosie Bytowa/Miastka"
Miszczyszynowie obchodzili ©®

Czy sołtyska Brzozowa robi
drogową aferę, czy ma rację.
Gmina IJpnka
Andrzej Gurba
andrzej.gurta@polslapress.pl

Czy Ilona Meyer, sołtysBrzo
zowa (gmina Lipnica),robi
aferę z powodu fuszerki
na drodze między Brzeźnem
Szlacheckim a Brzozowem,
jak ocenia to Wojciech Megier,
przewodniczący Rady Gminy
w Lipnicy, czy może jednak
ma rację?

Chodzi o połączenie nowego
asfaltu zestarym.„Łącznik" nie
został wykonany zgodnie ze
sztuką. Zresztą wykonawca nie
otrzymał zapłaty zatę częśćin
dzeń pomiarowych w tych lo obaw. -Problem jest w tym, że westycji.
Ilona Meyer, sołtys Brzo
kalizacjach, bo są inne miejsca oczyszczalnia jest za mało do
w kraju, bardziej niebez ciążona w ilość ścieków, ma zowa, nazywa ten łącznik pro
pieczne. Z kolei bank, do któ duże rezerwy. To jest istotne giem zwalniającym. - Czy nie
rego wystosowano pismo z punktu widzenia kosztów. można jakoś tegozniwelować?
w sprawie bankomatu, odpo Spokojnie mogą być ibędą przy Bo jazda samochodem jest tak
wiedział, żenie jest tym zainte łączane kolejnemiejscowości - jakby wścianę -mówiła nasesji
powiedział wójt Czechowski. rady.
resowany.
Radny Krzysztof Kula pytał Osoby mieszkające najbliższej
Od razu zareagował Woj
w imieniu mieszkańców, czy oczyszczalni skarżą się jednak ciech Megier,przewodniczący
oczyszczalnia w Zielinie jest na okresowy uciążliwy fetor. rady. - My tego nie zniwelu
przygotowana na przyjęcie Konieczne jest włączanie wen jemy. Panibędzie otym mówić
większej ilości ścieków. - tylatorów.
na każdej sesji, a my tego nie
Mieszkańcy obawiają sięfetoru
Na sesji poruszono sprawę zrobimy, chyba że wójt inaczej
-mówił.
usuwania azbestu. - Ten pro zdecyduje. Ja też tam jeżdżę.
Wójt Trzebielina Tomasz gram ruszy, ale nie ma jeszcze Dla mnie ten „próg" nie sta
Czechowski stwierdził, żenikt konkretnych informacjiz WFOŚ nowi żadnej przeszkody.
Chciałbym, aby taka droga
nie powinien mieć żadnych w Gdańsku -mówił wójt.©®

Sesja Rady Gminy w Trzebielinie
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl

W środę odbyła się sesja Rady
Gminy w Trzebielinie.

Przewodniczący rady Jerzy Tar
nowski odczytał pisma otrzy
mane w sprawie ustawienia
stacjonarnych fotoradarów
w Trzebielinie, Suchorzu
i Zielinie oraz zainstalowania
bankomatu w Suchorzu.
W pierwszej sprawie Generalna
Inspekcja Transportu Drogo
wego zakomunikowała, że nie
ma w planach montażu urzą

Miejsce między Brzeźnem Szlacheckim i Brzozowem,
w którym nowy asfalt łączy się ze starą nawierzchnią

była do samego Brzozowa.
Zgadza się, przy pracach po
pełniono błąd, ale firma nie
dostała pieniędzy za te prace,
a zapłaciła za to 15 tys. zł. Jak
my mamy teraz wprowadzić
tam sprzęt za30-50 tysięcy dla
tego „progu" (aby go zlikwido
wać -dop. redakcji),tojanato

w budżecie nigdy się nie zgo
dzę. Nie róbmy z tego afery.
Czy tam jest jakaś wyrzutnia?!
No, nie - stwierdził W. Megier.
Sołtys I. Meyer już tego nie
skomentowała. Wójt w tej
sprawie na sesji też nie zabrał
głosu.

©®
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ARIMR pomaga przy tworzeniu nowych grup
producenckich wśród rolników w całym kraju
Zbigniewa Marecki
zbigniew.mareckii@gp24.pi

Roboczefundusze
Do 13grudnia bieżącego roku
będzie prowadzony nabór
wniosków o wsparcie
przy tworzeniu grupi organi
zacji producentów rolnych.

0 pomoc mogą się ubiegać
nowo utworzonegrupy produ
centów, które jeszcze nie skła
dały wniosku oprzyznanie po
mocy.
Grupy takie muszą składać
się wyłącznie z osób fizycz
nych, łączyćproducentów jed
nego produktu lub grupy pro
duktów, którzy wcześniej nie
byli członkami innej grupy ko
rzystającej ze wsparcia przy tej
samej produkcji, prowadzić
działalność jako mikro, małe
1 średnie przedsiębiorstwa.
Grupa taka musi też zade
klarować realizację planu bi
znesowego w okresie pięciulat
trwania wsparcia w ramach
tego działania.

skać nawet 100 tysięcy euro cje prawne,mające ułatwići za
chęcić rolników do tworzenia
wsparcia.
Wnioski o pomoc należy najlepszych warunków doroz
składać dodyrektorów oddzia woju.
Ponadto zadeklarował, że
łów regionalnych Agencji Re
strukturyzacji i Modernizacji rząd zrobi wszystko,żeby praca
Rolnictwa. Można je też przesy rolników była lepiej zabezpie
łać listem poleconym za po czona od strony nieprzewidy
walnych skutków (pogodo
średnictwem poczty.
Zawiązujcie grupy wych, a takżeby łatwiejim było
producenckie, również grupy sprzedawać płody rolne
spółdzielcze, bymóc konkuro w kraju i zagranicą). Zachęcał
wać ze wszystkimi w zachod rolników, by zeswoimi produk
niej Europie -mówił niedawno tami wchodzili na jak najwyż
premier Mateusz Morawiecki sze etapy przetworzenia, w celu
podczas pobytu w Miedźnie zwiększenia zysków.
(woj. śląskie).
- Dla nas rolnicy są grupą za
Podczas briefingu po wizy wodową, ale też tymi produ
cie w gospodarstwie rolnym centami, doktórych kierujemy
premier przekonywał, że Pol największe wsparcie - podkre
skie produkty rolnecoraz lepiej ślił Morawiecki.
Prosił ponadto o to, aby rol
sprzedają się w Europie za
Premier Morawiecki zachęca rolników do łączenia się w grupy, aby lepiej konkurować z Zachodem
chodniej, a także że polscy rol nicy sami ocenili, jakie wspar
nicy mogą zwiększyć sprzedaż cie otrzymali za rządówPiS po
Pomoc finansowa, jaką uzy
Wysokość wsparcia stanowi wania. W pierwszym roku wy na tamtych rynkach.
przez różne programy. W tym
skują grupy/najczęściej prze procentowy ryczałtod wartości nosi ono10 proc. kwalifikowa
- Zachęcam wszystkich rol kontekście wymienił ubezpie
znaczana jest na pokrycie kosz netto przychodów grupy uzy nej sprzedaży netto, w drugim ników, żeby móc konkurować czenia, dopłaty i programy spo
skiwanych ze sprzedaży pro roku 9 proc., w trzecim roku 8 ze wszystkimi tam, w zachod łeczne.
tów bieżącej działalności.
W tegorocznym budżecie
Zgodnie z obowiązującym duktów zakupionych od człon proc., wczwartym roku7 proc., niej Europie, zawiązujciegrupy
prawem dotyczy to wynajmo ków grupy i sprzedanych od a w piątym 6 proc. wartości producenckie tam,gdzie sięda, państwa zaplanowano na rol
wania powierzchni magazyno biorcom zewnętrznym niebę- kwalifikowanej sprzedaży również grupy spółdzielcze - nictwo 47,5mld zł. Jest to ook.
przekonywał premier.
wej ibiurowej, atakże na inwe dącym członkami grupy.
netto.
1,5 mld złotych mniej, niż
W każdym roku grupy pro
Uzyskują one pomoc przez
Podkreślał także, że jego na ten sektor przewidziano
stycje przewidziane w planie
biznesowym.
pierwszych pięćlat funkqono- ducentów rolnych mogą uzy rząd wprowadził nowe regula przed rokiem.©®

Rolnicy kupują coraz mniej
używanych ciągników
Maszyny

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pi

0722ciągn!<i używane zmniej
szyła się ficzba sprzedanych te
go typupojazdówwcałym kraju
ck> końcapażdziemacawporównaniuzanalogkznym okresem
wuhroku.

Informacje dotyczące sprzedaży
ciągników prezentuje Polska
Izba Gospodarcza Maszyn iUrzą

• iULENBERG

dzeń Rolniczych na podstawie udziałów w rynku używanych
danych zCEPIK. Iideremrynku ciągników.Drugie miejsce przy
wtórnego pozostajemarka John pada marce Massey Ferguson
Deere. Do końca października z ilością1818 sprzedanych sztuk
zarejestrowano1993sztuki ciąg (13,3 proc. udziałów).Na trzecim
ników używanych amerykań miejscu uplasował się Zetor skiego producenta.
1434sztuki sprzedaży(10,5 proc.
Marka JohnDeere manajlep udziałów rynkowych). Wsumie
sze wyniki we wszystkich kate do końca października zareje
goriach wiekowych- pozatą naj strowano 13.678 sztuk używa
starszą, powyżej 20 lat. W tym nych traktorów.Jestto spadek (o
przypadku najbardziej popu 0,5 procent) wstosunku doroku
larny wśród rolników jestZetor. poprzedniego (14.400 sztuk).
John Deere notuje 14,6 proc. ©®

Wsparcie dla przetwórców rolnych
Pietnądze

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Startuje poddziałanie Agencji
Restrukturyzacji iModerniza
cji Rolnictwa pt.„Wsparcie in
westycji w przetwarzanie pro
duktów rolnych, obrótnimi
lub ich rozwój".

O pomoc finansową mogą się
starać rolnicy ubezpieczeni w
Kasie Rolniczego Ubezpiecze
nia Społecznego, którzy już
prowadzą bądź zamierzają pro
wadzić działalność przetwór
czą i sprzedaż produktów.

Lista żywności przetwarza m.in. na zakup maszyn i urzą
nej i jednocześniezbywanej (co dzeń oraz wyposażenia niez
stanowi wymóg łączny) obej będnego doprowadzenia dzia
muje szeroki wachlarz produk łalności w zakresie przetwarza
tów. Chodzi oprzetwory z owo nia produktów rolnych. Pienią
ców i warzyw,np. soki,dżemy, dze mogą byćteż przeznaczone
kiszonki, marynaty i koncen na budowę lub modernizację
traty, a także przetwory zbo budynków wykorzystywanych
żowe: mąki,kasze, płatki,oleje, do przetwórstwa. Dofinansowa
oraz wędliny iprodukty mlecz nie nie obejmuje zakupu środ
ne: śmietana, jogurty i sery.
ków transportu orazużywanych
Pomoc jest przyznawana maszyn iurządzeń. Wnioski zo
wpostaci refundacjido50 proc. staną poddane ocenie, która
kosztów kwalifikowalnych po premiuje inwestycje innowa
niesionych na realizację inwe cyjne oraz uczestnictwo w unij
stycji. Maksymalna kwota do nych lub krajowych systemach
finansowania to100 tys.zł. Do jakości. Suma punktów zdecy
finansowanie możnaotrzymać duje okolejności. ©®

Utenberg Sp. 2.0.0
76-220 Główczyce
ul. Szosa Słupska 1

501152007
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784647981
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Zwierzęta
Z emeryturą zwierząt na służ
bie wcale nie Jest tak różowo,
jak często nam się wydaje.
Stowarzyszenie Zakątek We
teranów apeluje o prawne roz
wiązania.

P

rawie każdy, kto wy
konuje służbę dla
społeczeństwa, może
liczyć na spokojną
emeryturę i to, że
ktoś doceni jego działania. Pra
wie, bo okazuje się, że nie
wszyscy są w tak komfortowej
sytuacji. Chodzi tu dokładnie
0 zwierzaki, które latami pra
cują w służbach munduro
wych. Jednemogą liczyć na cie
pły kąt, np. u dotychczasowego
opiekuna, inne często pozo
stają bez wsparcia i bez
opieki. To właśnie dla nich,
zwierząt, któreobok człowieka
służyły naszemu krajowi, pow
stało Stowarzyszenie Zakątek
Weteranów. Jest to wyjątkowe
miejsce
znajdujące
się
w Gierłatowie pod Wrześnią.
1 jest jedyne wPolsce,choć po
dobne byłyby potrzebne
w Gdańsku, Krakowie czy
w Lublinie.
Członkowie stowarzyszenia
to bylilub obecni przewodnicy
lub jeźdźcy zwierząt służbo
wych policji. - Stąd wziął siępo
mysł zakątka, bo wiemy, że nie
zawsze jest gdzieumieścić wy
cofywane zwierzęta.Zwłaszcza
z końmi jest problem. Państwo,
wycofując psa czy konia
ze służby, skreśla go z ewiden
cji i przestaje sięnim zajmować
i łożyć na jego utrzymanie mówi prezes Zakątka Wetera
nów Grzegorz Chmielewski.
To on był inicjatorem złoże
nia petycji skierowanej dopol
skiego rządu, posłów i senato
rów, aby uregulować sytuację
prawną zwierząt po służbie.
Chodzi tu szczególnie okwestie
finansowe, które - jak bywa
w takichsytuaqach -rozwiąza
łyby niejeden problem.
W chwili obecnej w samym
tylko zakątku znajdujesię dwa
naście zwierząt: pięćkoni i sie
dem psów. Zdarza się, że cho
rują, potrzebują specjalistycz
nej karmy, sprzętu, opieki me
dycznej. To duże kwoty. - Mie
sięczne koszty utrzymania za
kątka to około 10 tysięcy zło
tych. Obliczeniekosztów lecze
nia jest niemożliwe, a z takimi
niespodziewanymi wydatkami
musi się zakątek jednak liczyć.
Konie miewają problemy ze
stawami, podobnie jak starsze
psy - piszą do rządzących
członkowie stowarzyszenia.
..Chcemy zmian".
Petycja z tysiącami podpisów

„Wybrakowane zwierzęta", bo
tak nazywa się kończąceswoją
służbę czworonogi, są często

.
Zwierzęta, które pracują w służbach, są narażone m.in. na większy stres i urazy

Zwierzę w służbie
Ojczyźnie - to brzmi
dumnie. A co potem?
wspierają działania patrolowe w skali kraju nie jest duża - to dia obiegłasprawa licytacji psa,
podczas imprez masowych, „zaledwie"1515 psów i131koni. po dziewięciu latach służby.
wspomagają działaniem bojo Wynika z tego,że ilość„emery Cena wywoławcza wynosiła
wym zatrzymywanie niebez tów" jako ułamek tych liczb jest 263 złote.
piecznych przestępców, psy zdecydowanie niższa,a jednak
działają także w ratownictwie nadal niemogą liczyć na żadną Losy zwierząt na emeryturze
wodnym - wyliczają członko pomoc. W prawie każdej sytu Psy pracujące w służbachmun
wie stowarzyszenia.
acji przekazania weterana durowych, gdy mogą, zostają
W tej chwili to na opieku osoba zajmująca się zwierzę wraz z ludźmi, z którymi się
nach milczącospoczywa finan ciem po zakończeniu jego zżyły: - Najlepsze rozwiązanie
sowy obowiązek utrzymywa służby nie ma żadnego wspar dla emeryta psa czy konia to
nia emerytowanegopsa lubko cia finansowego od instytucji, dom u dotychczasowegoopie
nia. Ponieważ ci nie zawsze są gdzie zwierzę pracowało.
kuna, ale nie zawsze są takie
Jak można przeczytać w ra możliwości. Do nas zwierzęta
w stanieto zapewnić,ich zwie
rzę trafia często do obcego porcie: - Największe wsparcie trafiają z przekazania od opie
miejsca. Przez brak rozwiązań po przejściu na „emeryturę" kuna, a ostatnio coraz częściej
prawnych zdarza się, że czwo otrzymują zwierzęta pracujące bezpośrednio przekazują je
ronóg tracinajlepszego przyja w straży pożarnej. Również nam komendy wojewódzkie
ciela. -W policji nie zawsze pies Żandarmeria i Wojsko Polskie policji, przyznając,że zwyczaj
po wycofaniu trafia doswojego deklarują, że utrzymują po za nie nie mają co z nimi zrobić.
przewodnika, czasem po pro kończeniu służby zwierzęta, Każdy nowy opiekun takiego
stu nie ma ku temu warunków ale tylko w sytuacji, gdy zwie „weterana" bierze na siebie
- podkreśla Grzegorz Chmie rzę przebywa w jednostce lub obowiązek jego utrzymania
zostało przekazane osobie pra i leczenia. A topotężny wysiłek
lewski.
finansowy, który nie wszyscy
cującej w jednostce.
Smutne jest. że zwierzę, Brak wsparcia
Problemem może być też są w stanieudźwignąć, zwłasz
które większość życia
to polskie realia
fakt, żepo zakończeniu służby cza policjanci na najniższych
W 2018 roku opublikowano nikt nie interesuje się i nie grupach zaszeregowania, tak
poświęciło na pracę
przez fundację Czarna Owca monitoruje tego, co dzieje się jak przewodnicy czy jeźdźcy dla ludzi, traktuje się
Pana
Kota raport na temat z
takim
„emerytem". tłumaczy Grzegorz Chmielew
jak przedmiot
pracy czworonogów w polskich W intemecie można znaleźć in ski.
O tym, że jest z tym prob
służbach mundurowych.Co in formacje o sprzedaży zwierząt
Marta Włosek. Ex Lege
teresujące, liczba zwierząt służbowych. Swego czasu me lem, świadczy fakt, że w za

schorowane. To właśnie stawia
ich sytuację w jeszcze trudniej
szym położeniu.Ceny za lecze
nie zwierząt nierzadko przekra
czają koszty leczenia ludzi,
a w odróżnieniu od ludzi nie
posiadają na to własnych fun
duszy. Zdaniem Stowarzysze
nia Zakątek Weteranówi blisko
3 tysięcy osób,które już podpi
sały petycję (a liczba cały czas
rośnie), jest to sytuacja niedo
puszczalna.
- Zwierzęta służbowe zaj
mują się tropieniem i identyfi
kacją zapachu człowieka,
wspierają poszukiwania osób
zaginionych żywych i mar
twych, zapewniająbezpieczeństwo dzięki wyszukiwaniu za
pachu materiałów wybucho
wych i zapachu narkotyków,

kątku nie ma już wolnych
miejsc, a bez wsparcia od pań
stwa nie będzie gdzie umiesz
czać nowych emerytów. Na
suwa się pytanie: co dalej?
W naszym mieście sytuacja
nie wygląda źle. W 2018 r. ze
służby wycofano pięć psów,
z czegocztery trafiły do swoich
dotychczasowych opiekunów,
a jednego wycofano z kursu
i w ramach rękojmi wrócił
do hodowcy. - W tym roku ze
służby w garnizonielubelskim
wycofano dwa psy, które zo
stały nieodpłatnie przekazane
dotychczasowym przewodni
kom - mówi podinsp. Renata
Laszczka-Rusek, rzecznik pra
sowy KWP w Lublinie. I do
daje: - Psy po wycofaniu stają
się własnością przewodników
i w związku z tym to oni pono
szą koszty ich utrzymania.
O ile sytuacja psów kończą
cych swoją służbę jest wmiarę
klarowna, tak jeżeli chodzi
0 konie,staje się dużo bardziej
skomplikowana. Oczywiście,
idealnym rozwiązaniem by
łoby, aby zwierzę również zo
stało ze swoim właścicielem,
ale w większości przypadków
nie jest to możliwe chociażby
ze względów lokalowych i fi
nansowych. - Koniesą z reguły
wystawiane na sprzedaż
w drodze przetargu - czytamy
w wynikach raportu fundacji
Czarna OwcaPana Kota.
Szczęściem jest, jeśli na ta
kiego konia znajdzie się „ku
piec" mogący zapewnić mu
odpowiednie warunki. Nie
zawsze tak jest,o czym świad
czy pięciu mieszkańców Za
kątka Weteranów. - Niewielu
jeźdźców służb mundurowych
jest w stanie ponosić koszty
utrzymania emerytowanego
1 schorowanegokonia - tłuma
czy stowarzyszenie.
Sprawę komentujepopiera
jąca petycję prezes Fundacji
na rzecz Ochrony Praw Zwie
rząt Ex Lege Marta Włosek:
- Zdecydowanie państwo po
winno zadbać oprzyszłość słu
żących mu zwierząt poprzez
wprowadzenie regulacji usta
wowych
zobowiązują
cych dane służby do zabezpie
czenia ich godnego życia
po wycofaniu z pracy. Oczy
wiście, najlepiej zobligować
do bezpośredniej opieki
nad zwierzęciem jego prze
wodnika, czyli osobę, z którą
zwierzę spędzanajwięcej swojego czasu, jednak wiadomo,
że nie zawsze jest to możliwe.
Sprawę ułatwiłaby „emery
tura", czyli miesięczne świad
czenie z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów utrzyma
nia, leczenia i rehabilitacji ta
kich zwierząt.
Działaczka dodaje:
Smutne jest to, że zwierzę,
które większość życia poświe
ciło na pracę na rzecz ludzi,
traktuje się jak przedmiot i za
pomina o nim w momencie
wycofania ze służby. Wszystkie
osoby, któresą sercem za zwie
rzętami, powinny podpisać tę
petycję. ©®
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Toyota Yaris 2020. Czwarte
wydanie miejskiego hitu

PREMIERY
Renault Zoe

Siedem lat po debiucie
pierwszej generacji, Renault
ZOE ewoluował pod względem
jakościi technologii.Auto
wyposażono w baterie o mocy
52 kWh,które są o 32 proc.
mocniejsze niż stosowane
dotychczas. Oznacza to
zwiększenie zasięgu na jednym
ładowaniu do 395 km (było
300 km). W ofercie pojawił się
także nowy silnik R135 o mocy
100 kW (obok podstawowego
80 kW). Pozwala autu
na przyspieszenie do100 km/h
w 9,5 sekundy i rozwinięcie
prędkości maksymalnej
140 km/h.

AlpineATIOS

Nowa generacja systemów bezpieczeństwa czynnego obejmuje m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny działający w pełnym zakresie prędkości

motofakiy.pl
Wszystko osamochodach
Mariusz Michalak

To pierwszy samochód z seg
mentu B,który został zapro
jektowany w technologii
Toyota New Global
Architecture (TNGA). Jego
konstrukcja opiera się na no
wej platformie GA-B, zaś
źródłem napędu jest zastoso
wany po raz pierwszy układ
hybrydowy 4. generacji z 3cylindrowym silnikiem, rów
nież opracowany w technolo
gii TNGA.

Nowa Toyota Yaris ma nadwo
zie o5 mm krótszeniż poprzed
nik. Zwiększono za to o50 mm
rozstaw osi. Platforma GA-B
pozwoliła na obniżenie wyso
kości samochodu o 40 mm,
a niżejpołożona deska rozdziel
cza przyczynia się do poprawy
widoczności. Poszerzenie auta
o 50 mm przekłada się na więk

szą przestronność na przednich
fotelach i tylnej kanapie, zaś
zwiększony rozstaw kół na obu
osiach komponuje się z niższą
i szerszą sylwetką nowego
Yarisa.
Z przodu najbardziej wi
doczny jest duży grill i umiej
scowione centralnie logo
Toyoty. Nowe lampy przednie
zbudowano w technologii
LED, zaś kierunkowskazy
i światła do jazdy dziennej zo
stały zintegrowane w jeden
moduł diodowy.
We wnętrzu pojawiły się
nowe, wysokiej jakości mate
riały, takie jak odmiana filcu
na panelach drzwi i miękkie
tworzywo na desce rozdziel
czej. Interfejs obejmuje trzy
wspierające się wyświetlacze:
dotykowy Toyota Touch
na konsolicentralnej, wyświet
lacz Multi-Information Display
między zegarami oraz 10-calowy, kolorowy wyświetlacz
projekcyjny naprzedniej szybie
Head-up Display.
Napęd hybrydowy 4. ge
neracji był testowany w róż

nych miastach Europy. Wy
niki tych testów pokazują, że
w środowisku miejskim pra
cuje on w bezemisyjnym try
bie elektrycznym przez nie
mal 80 proc. czasu jazdy.
Układ Hybrid Dynamie Force
z silnikiem 1.5 to kolejna kon
strukcja z serii obejmującej
systemy hybrydowe 2.0 i 2.5,
które weszły na rynek w mo
delach: Corolla, RAV4
iCamry.
Nowy silnik 1.5 Dynamie
Force to 3-cylindrowa jed
nostka benzynowa ze zmien-

Hybrydowy układ
będzie składać się
z przekładni
wytwarzanej
w Wałbrzychu i nowego
trzycyOndrawego
silnika benzynowego
15. którego produkcją
zajmie się fabryka w
Jekzu-Laskowfcadi

nymi fazami rozrządu, pracu
jąca w cyklu Atkinsona, któ
rej sprawność sięga 40 proc.,
co pomogło w obniżeniu zu
życia paliwa i emisji C02 aż
o 20 proc. w porównaniu z ak
tualnym Yarisem. Jednocześ
nie moc układu wzrosła o 15
proc. Hybrydowa przekładnia
została całkowicie przekon
struowana, przyjmując struk
turę dwuosiową, dzięki której
ma bardziej zwartą budowę jej objętość jest mniejsza o 9
proc. w porównaniu z prze
kładnią zastosowaną w po
przedniej generacji Yarisa.
W skład napędu hybrydo
wego wchodzą również
nowe, litowo-jonowe baterie
trakcyjne o wyższej mocy,
o 27 proc. lżejsze od dotych
czas stosowanych akumula
torów.
Nowa generacja systemów
bezpieczeństwa czynnego
obejmuje m.in. inteligentny
tempomat
adaptacyjny
(Intelligent Adaptive Cruiser
Control, IACC) działający
w pełnym zakresie prędkości

oraz asystenta utrzymania
pasa ruchu (Lane Tracę Assist,
LTA), znane z modeli, które
niedawno weszły na rynek, ta
kich jak Corolla. Wszystkie te
systemy są montowane
w standardzie w każdym no
wym Yarisie.
Yaris czwartej generacji za
pewnia także najwyższe stan
dardy ochrony pasażerów,
spełniając dopiero zapowie
dziane, ostrzejsze wymogi
na rok 2020. Na przykład, aby
lepiej chronić pasażerów w ra
zie zderzenia bocznego, Yaris
jako pierwszy miejski samo
chód oferuje centralne po
duszki powietrzne.
Toyota Yaris czwartej gene
racji będzie produkowana
w Europie, w fabryce Toyota
Motor Manufacturing France.
Wdrożenie technologii pro
dukcji TNGA i opracowanie li
nii produkcyjnych samo
chodu opartych na platformie
GA-B wiązało się z inwesty
cjami we francuskie zakłady
motoryzacyjne na poziomie
ponad 300 min euro.

Nadwozie zwraca uwagęnowymi
detalami, takimjakflagina tylnych
słupkach z włókna węglowego
ipomarańczowo-czarny emble
mat Alpineztyłu. Wporównaniu
z innymi wersjamiA110, model
A110S z mocą silnika zwiększoną
o40 KMdo292 KMjest najszyb
szą wersją w ofercie.Samochód
osiąga100 km/hze startuzatrzy
manego w 4,4sekundy. Standar
dowe wyposażenieobejmuje m.in.
przedniei tylne czujnikiparkowa
nia oraz zestawnagłośnienia
marki Focal.

BMWseri2GranCoupe

BMW serii 2 Gran Coupe ma
długość 4526 mm, szerokość
1800mm i wysokość
1420 mm. Dzięki
wynoszącemu 2670 mm
rozstawowi osi wnętrze oferuje
mnóstwo miejsca dla
pasażerów oraz bagażnik
o pojemności 4301.
W pierwszym BMW serii 2 Gran
Coupe zastosowano
nowoczesny napęd przedni.
Do wyboru jestjeden silnik
wysokoprężny i dwa
benzynowe. Podstawową
jednostką jest 3-cylindrowy
silnik w BMW 218i Coupe
o mocy 103 kW(140KM).
Topowa wersja posiada
4-cylindrowy silnik który
przy mocy 225 kW (306 KM)
zapewnia sprint do100 km/h
w 4,9 sekundy.
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Przymusowy postój
zamiast mandatu
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Opony całoroczne. Czy warto kupić?

Estońska policja na drodze Tallinn-Rapla testuje nowe sposoby
karania kierowców, którzy prze •MMMMMI
Wszystko osamochodach
kraczają dozwoloną prędkość.
Nie zostaną ukarani mandatem
pod warunkiem, że odczekają
Kamil Rogala
odpowiedni czas na parkingu.
Kierowcy przekraczający limit
„Co jest do wszystkiego, to
prędkości o 20 km/hmuszą od
jest do niczego!" -to niemal
święte powiedzenie wśród
czekać 45 minut. W przypadku
konserwatywnych kierow
przekroczenia prędkości od 21
ców, którzy nie lubią ekspery
do 40 km/h, przymusowy po
mentować, zaś kompromisy
stój trwa 60 minut. - Rozmowa
dla nich nie istnieją.Czy słusz
z policjantem i czasspędzony
nie?
na interwencjach procedural
nych są bardziej skuteczne niż
grzywny - powiedział estoń
Jeszcze kilkalat temu opony ca
łoroczne były zaniedbywane
skiemu portalowi pealinn.ee
Elari Kasemets, doradca ds. in
przez producentów, którzy
nowacji w Radzie Policji i Straży
skoncentrowali się na rozwią
Granicznej Estonii. Prawo wy
zaniach sezonowych. W rezul
boru postoju zamiast mandatu
tacie ogumienie uniwersalne
przysługuje tylko tym, którzy
nie zapewniało przyczepności
złamali przepisy pierwszy raz.
i trakcji, latem zaś zwiększało

Opel Astra liderem

plHB

We wrześniu sprzedaż Opla
na polskim rynku wyniosła 3110
samochodów osobowych i do
stawczych do 3,5t. W porówna
niu do września ubiegłego roku
wzrost wyniósł aż 63,5 proc.
(1902 sztuki). Liderem sprze
daży w gamie marki Opel
po dziewięciu miesiącach roku
jest Astra, której łączna sprze
daż wyniosła 10 433sztuki.
Na drugim miejscu w rankingu
modeli uplasowała się Corsa
z wynikiem 6 842 egzemplarzy.
Trzecie miejsce przypadło
Insigni. Sprzedaż tego modelu
od początku roku wyniosła
2 916 sztuk.

zużycie paliwa oraz genero
wało spory hałas. Wtedy stano
wisko sceptyków miało sens,
zaś zmiana opon z letnichna zi
mowe i odwrotnie, nawet
w przypadku kierowców, któ
rzy większość czasu spędzają
w mieście, było uzasadnione.
Dziś jest już nieco inaczej.
Obecnie z samochodu korzy
stają nie tylko profesjonalni
i wymagający kierowcy,którzy
rocznie robią kilkadziesiąt ty
sięcy kilometrów, ale również
osoby, jeżdżące sporadycznie
i nie potrzebujące wyspecjali
zowanego ogumienia.
Nowoczesne opony cało
roczne są wstanie wniektórych
warunkach dorównaćoponom
sezonowym. To ogromny po
stęp technologiczny szczegól
nie, jeśli weźmiemy pod uwagę
niemal nierealne wymagania,

Według miesięcznego raportu
grupy AAA AUTO, opartego
na analizie danych dotyczących
sprzedaży aut używanych w ko
misach, na stronach
internetowych oraz u dealerów
samochodów używanych, we
wrześniu 2019 roku w Polsce
pojawiło się 268198 ofert
sprzedaży samochodów używa
nych, czyli prawie 3000 więcej
niż w sierpniu br. Mediana ceny
samochodu oferowanego
do sprzedaży wynosiła 18 700
zł, podczas gdy miesiąc wcześ
niej osiągała pułap 17 900 zł.
Najpopularniejszym modelem
oferowanym na sprzedaż we
wrześniu 2019 roku był Opel
Astra - 8732 samochodów,
na drugim miejscu znalazło się
Audi A4 -7025 pojazdów,
a na trzecim Volkswagen Passat
z wynikiem 6780 aut.

jakie stawiane są przed takim
ogumieniem. O ile opony zi
mowe mają zachowywaćswoje
właściwości zimą, przy niskich
temperaturach oraz w kiep
skich warunkach pogodowych,
letnie mają zapewnić świetną
przyczepność w wysokich tem
peraturach oraz podczas desz
czu, tak opony całorocznemu
szą „ogarnąć" wszystko.
W praktyce oznacza to, że
opona całoroczna musi mieć
świetne właściwości jezdne
w zakresie temperatur od -20
do +30, powinna poradzić sobie
w błocie pośniegowym, pod
czas wiosennej mżawki czy też

jesiennej burzy. Czy obecna
technologia na to pozwala?Nie
do końca, dlatego też jasnym
jest, że idealna opona cało
roczna nie istnieje. Są za to
opony, przyprojektowaniu któ
rych producent zdołał zacho
wać idealny kompromis.
Wydaje się,że kupnodobrej
jakości opony całorocznej bę
dzie lepszym wyborem, niż in
westycja w dedykowane opony
letnie i zimowe niższej klasy.
Owszem, będzie to wydatek
większej kwoty, ale kupując
opony całoroczne kupujemy
również spokój związany z bra
kiem obowiązku wymiany

To decyduje o zakupie polisy OC
Mariusz Michalak

Średnia cena samochodu
używanego w Polsce

Opony całoroczne przypadną do gustu kierowcom, którzy rocznie pokonują około 10 tysięcy kilometrów i to głównie w mieście

Tylko 16.8 proc.ze wszystkich
właścicieli BMW deklarowało
spowodowanie przynajmniej
jednej kolizjiw całej historii
posiadania OC. W III kwartale
br. to najniższy wynik wśród
kierowców najpopularniej
szych marek. Mimo to im
ubezpieczyciele proponowali
najdroższe polisy (średnio
887zł).

Według danych z raportu
Rankomat w III kwartale tego
roku najczęściej do szkód w ca
łej historii OC przyznawali się
kierowcy Nissana (21,7 proc.),
Toyoty (21,5proc.) i Mazdy(21,4
proc.). Z drugiej strony najrza
dziej deklarowalito właściciele
BMW (16.8%). Na kolejnych
miejscach byli posiadacze Audi
(17,3%) oraz Fiata (17,4%).
- Względem kierowców
BMW powszechnie funkcjo
nuje negatywny stereotyp.

W ocenie ubezpieczycieli rów
nież ryzyko spowodowania
przez nich kolizji jest wysokie.
W III kwartale 2019 r. to dla tej
marki średnia cena OC byłanaj
wyższa. Mimo to, jak wynika
z danych rankomat.pl, właści
ciele BMW deklarują mniej
szkód na drogachniż kierowcy
innych samochodów - mówi
Tomasz Kroplewski,Kierownik
ds. Rozwoju Sprzedaży

w
rankomat.pl.
Biorąc
pod uwagę 11 najpopularniej
szych w Polsce marek samo
chodów, najmniej za obowiąz
kowe ubezpieczenie komuni
kacyjne płacili właściciele Re
nault (614 zł). Kilka złotych wię
cej zapłacili kierowcy Skody
(619 zł) oraz Toyoty (624 zł).
W III kwartale br. najwięcej
za polisę płacili właściciele
BMW (887 zł).

. - rs

Na wysokość składki OC duży wpływ ma ilość szkód
spowodowanych przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu

opon, umawianiasię dowulka
nizatora itp., Pamiętajmy jed
nak, że wszystko i tak sprowa
dza się do tego, w jaki sposób
korzystamy z auta. Może oka
zać się bowiem, że kupnoogu
mienia dedykowanego będzie
lepszym rozwiązaniem nawet
wtedy, gdy całośćbędzie kosz
towała więcej i będzie wiązała
się z większym zaangażowa
niem tj. wymianą, przechowy
waniem itp.
Kierowca, któryrocznie robi
co najmniej 30 tysięcy kilome
trów, jeździ głównie w trasie i to
dość dynamicznie, nie oszczę
dza auta i nawet trudne wa

runki atmosferyczne(upały lub
sroga zima)nie są mu straszne,
powinien zrezygnować z za
kupu ogumienia całorocznego.
Opony te nie są wstanie zacho
wać optymalnych właściwości
w skrajnych warunkach oraz
przy agresywnej jeździe. Co
więcej, trwałość takich opon
określa się na około 50-60 ty
sięcy kilometrów, a więc wy
miana wypadałaby średnio co
dwa sezony- to spory wydatek.
Opony całoroczne przypadną
do gustu z kolei kierowcom,
którzy jeżdżą niewiele, rocznie
robią maksymalnie 10 tysięcy
kilometrów.

500 zł mandatu
za nietrzymanie rąk
Mandat500zł za nietrzyma
nie rąk na kierownicy? To tyl
ko jeden z nowych przepisów,
które mają wejść w życie
z dniem 7 listopada 2019 r.

Według nowego rozporządze
nia: „dopuszcza się postój po
jazdu policyjnego w miejscu,
gdzie jest to zabronione, lecz
nie zagraża bezpieczeństwu ru
chu drogowego". Oznacza to,
że kontrole drogowe będą mo
gły być przeprowadzane nie
malże w dowolnym miejscu,
nawet jeśli funkcjonariusze zła
mią wten sposóbobowiązujące
przepisy Dotyczy to zarówno
oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozów.
Rutynowa kontroladrogowa
może zakończyć się mandatem
jeśli zachowaniekierowcy zosta
nie przez funkcjonariusza ode
brane jako niestosowanie się
do poleceń. W przypadku kiedy

funkcjonariusz polecitrzymanie
rąk nakierownicy lubnieopuszczanie pojazdu, a kierowca nie
wykona któregokolwiek z tych
poleceń, zostanieukarany man
datem w wysokości500 zł.
Zgodnie zeznowelizowanym
Prawem oruchu drogowym,kierowca będzie miał obowiązek
umożliwić funkcjonariuszowi
sprawdzenie stanu licznika.
W praktyce oznacza to koniecz
ność umożliwienia zajrzenia
do wnętrzasamochodu. Co wię
cej będzie to obligatoryjny element towarzyszącykażdej inter
wencji. Wyjątek będą stanowiły
akcje typu trzeźwy poranek.
W przypadku pojazdów holowa
nych lubprzewożonych nalawe
tach ministerstwo daje funkcjo
nariuszowi dowolnośći kontrola
licznika nie musi mieć miejsca.
Dodatkowo obowiązkiemfunk
cjonariuszy niebędzie jużokazy
wanie legitymacjisłużbowej.

Czwartek, 28.11.2019
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Ogłoszenia drobne

Głos Dziennik Pomorza

Jak zamieścić ogłoszeniedrobne? Telefonicznie:94 347 3516

Przez internet ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:

Oddział Koszalin ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,tel. 94 347 3516,3473511,347 3512, fax 94 347 3513
OddzśałSłuDsk: ul. Henryka Pobożnego19,76-200 Słupsk, tel. 59848 8103, fax 59848 8156
OddzałSzczecin: ul. Nowy Rynek 3,71-875Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67, fax 9143348 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

•ZDROWIE
•USŁUGI
•TURYSTYKA

/

Nieruchomości
MIESZKANIA-SPRZEDAM

Najchętniej wybierane biuro nieruchomości

z licencją państwową i ubezpieczeniem

65M2. Słupsk,IV p. 608587238
MIESZKANIA- KUPIĘ

www.abakus-nieruchomosci.pl

SŁUPSK.KUPIĘ1-2-pok.

zapraszamy Kupujących i Sprzedających

500218503.

GARAŻE blaszane, drewnopodobne,
kojce dla psów, partnerstal.pl,
698-230-205,798-710-329
008994049

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

; zji

•

Różne wymiary

Transport i montaż
KRAJ

©RAYlScały

POŻYCZKI" Związkowiec" 699186581

ŚWIĄTECZNA pożyczka - 517-480-002

Najniższe &Mf
Dogodne RAW

KREDYTY tanio. Słupsk,
59/842-92-38.

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

GARAŻE Blaszane
> BRAMY Garażowe
W PRODUCENT KOJCE dla Psów

I piętro, 2 pok. balkon, szybkie
wydanie rej. Jagoszewskiego
205 000,- do negocjacji

rej. Spasowskiego, Kołłątaja
3 pok., loggia, 303 000,-

AUTO-LOMBARD, skup złota, RTV
K-lin ul. Młyńska63,509-345-577.

NIEMCY elektrycy malarze
730 011300

MATERIAŁY BUDOWLANE
dom Rokosowo
tylko 428 000,szybkie wydanie

Finanse biznes
KREDYTY, POŻYCZKI

A do Z skup- każde pojazdy,
płacimy nawet za wraki,
oferujemy najwyższe ceny,
536079721
ABASKUS -Auto skup 533299577
Absolutny skup aut, 728773160.
AUTA i busy kupię, 504-672-242
AUTO skup wszystkie 695-640-611
AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych. 59/8119150,
606206077.
AUTOKASACJA, Świeszyno,
skup całych i powypadkowych,
608421479

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

KONSERWACJA podwozia,
883080883.

ENERGICZNEGO jako pomoc
w prowadzeniu fermy kur zatrudnię.
Do pracy przyuczę. Zapewniam dobre
rodzinne mieszkanie. Prawo jazdy
kat.B tel. 600-231-601Ferma w okolicy
Sławna. Wskazany młody wiek
MALOWANIE, DOCIEPLENIA Niemcy-praca od zaraz.
Telefon: 774270543 lub 662187368.
Cert. 9875

LOMBARDY

OSOBOWE KUPIĘ

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

i ROLNICZE
i TOWARZYSKIE
ogloszenia.gratka.pl

Usługi

Turystyka

AGD RTV FOTO
ANGLIA, osoby + paczki, z adresu na
adres, w każdy piątek, tel. 503198 450

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma
NAPRAWA RTV,wszystkie typy,anteny,
bezpłatny dojazd, tel. 94/3457461
PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878

NIEMCY, HOLANDIA, BELGIA,
codziennie z domu pod dom, Trans
Glass Okonek, tel. 503198 446,
672669491
OBOZY I KOLONIE

8UDOWLANO-REMONTOWE
BALUSTRADY bramy 602 825 699.
CYKLINOWANIE bezpył.

ORGANIZUJESZ kolonie,obozy - 3 hale
sportowe. Jastrzębia Góra "Hutnik" 512 092 317, www.hutnik.net

502-302-147

Różne

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

Zdrowie
ZATRUDNIĘ

NIERUCHOMOŚCI-SZCZERBIŃSCY.
K-lin, ul. Bogusława II3,512-299-104.

Motoryzacja

CV:dabrowska@dobreokna.com

PORCELANA PRL skup 881934948

HYDRAULIKA-elektryka,

GINEKOLOGIA

www.konstal-garaze.pl

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

PRACA w Niemczech przy produkcji
okien PVC, gwarantowane
zakwaterowanie oraz przejazdy,
kontakt w godz. 12.30-16.00, tel.
786865627

i ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

Rolnicze

513-770-408.

POŚREDNICTWO

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

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

UPADŁOŚĆ konsumencka
943473286.

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

Handlowe

i MATRYMONIALNE
i RÓŻNE
i KOMUNIKATY

i BANK KWATER
i ZWIERZĘTA
i ROŚLINY, OGRODY

BEZSTRESOWA pożyczka, kredyt.
Słupsk, A.Krajowej 38, tel. 513 915 645.
KREDYT 50 000 zł, rata 572,
730809809

OPIEKUNKI do Niemiec tel.
730497770 www.ambercare24.pl
dzisiaj 70 ofert!
PRACA Anglia: Opiekunka
seniorów. Wynagrodzenie: 1260
GBP net/mies. Zapewniamy
wyżywienie, zakwaterowanie
oraz lot w obie strony. Zadzwoń
509892777. Promedica24.
PRACA BELGIA dla pracowników
ogólnobudowlanych, tel.
+32486486520

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 94/312-29-51) ogłasza, że dnia 8.01.2020 r.
o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie, mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A, odbędzie się pierwsza
licytacja nieruchomości składającej się z działki gruntu numer 11/8 o powierzchni 3058 m2 oraz znajdującego się na tej działce
budynku mieszkalno-gospodarczego. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalno-gospodarczego wynosi 729,10 m2.
Ww. nieruchomość położona jest w Międzyborzu, gmina Połczyn-Zdrój, obręb ewidencyjny numer 0098. Dla nieruchomości tej
Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą
nr KW K02B/00014582/6.
Suma oszacowania wynosi 538 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 403 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 7.01.2020 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy
Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E, 78-200 Białogard, złożyć rękojmię w wysokości
1/10 sumy oszacowania, tj. 53 800 zł w gotówce.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 94-312-29-51) ogłasza, że dnia 20.12.2019 r.
o godz. 11KM) w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A odbędzie się druga licytacja
nieruchomości składającej się z działek gruntu numer 111/2,111/7 i 111/3,139/5 i 139/6 o łącznej powierzchni 0,4181 ha,
oraz budynków znajdujących się na ww. działkach. Na działce 111/3 znajduje się budynek biurowy, murowany wolno stojący,
parterowy o pow. użytkowej 38,6 m2, natomiast na działce 111/7 znajduje się budynek gospodarczy, o pow. użytkowej 7,1 m2.
Na działkach 139/5 i 139/6 znajduje się budynek socjalny oraz zlokalizowana jest część budynku gospodarczo-magazynowego
o powierzchni użytkowej 575,0 m2. Nieruchomość położona jest w Białogardzie przy ul. Królowej Jadwigi. Dla nieruchomości tej
Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste nr KW KOI B/00035700/6, KOI B/00035701/3.
Suma oszacowania wynosi 350 000,00 zł+VAT, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 233 333,00 zł+VAT.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 19.12.2019 r. w kancelarii Komornika Sądowego przy
Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E 78-200 Białogard złożyć rękojmię w wysokości 1/10
sumy oszacowania, tj. 35 000.00 zł w gotówce.

PŁYTKI układanie tel. 508-011-742.

A - Z, 515417467 farm.ginekolog
A-Z 24h Ginekolog 501385552

MASZYNY ROLNICZE

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

STOMATOLOGIA
STOMATOLOGIA specjalistyczna:
dzieci i dorośli,anestezjolog,
protetyka. K-lin, ul.Małopolska TB";
tel. 94/343-84-68. Również w soboty.

KUPIĘ ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne. Tel. 602 811423.

GAZOWE -urządzenia, naprawa

PŁODY ROLNE

/wymiana 606-579-846

KUPIĘ łtibin,grykę,peluszkę,itp
TEL 604250237

GK
HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.

Towarzyskie

USŁUGI hydrauliczne tel. 699-701-503

INNE SPECJALIZACJE

PORZĄDKOWE

ALKOHOLIZM-esperal
602-773-762

SPRZĄTANIE strychów, garaży

ALKOHOLOWE odtrucia

piwnic, wywóz starych mebli

509-306-317.

oraz gruzu w big bagach, 607-703-135.

AKTYWNA dojrzała. 507-719-333. GK
JOWITA Koszalin tel. 663-563-087
WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA

KOSZALIN

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność
Gminy Miasto Koszalin, położonej na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Położenie
nieruchomości
[ulica]
Zbieg ulic Mieszka I
i Bojowników o Wolność
i Demokracje

Oznaczenie nieruchomości wg
księgi wieczystej oraz katastru
nieruchomości
Nr księgi
wieczystej

Nr
obrębu

Nr
działki

K01K
/00026809/3

0006

22/4

Powierzchnia
nieruchomości
[ha]

Przeznaczenie i sposób
zagospodarowania
nieruchomości

1,8180

Zabudowa obiektami
produkcyjnymi, składami
i magazynami

Wadium
Cena
wywoławcza
Postąpienie
nieruchomo
minimalne
ści netto* [zł]
[zł]
1 150 000,00

115 000,00
11 500,0

* Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi w dniu zawierania umowy przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późniejszymi zmianami).
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 9 stycznia 2020 r. o godz. 12:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, sala klubowa B (niski parter).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium z zaznaczeniem położenia nieruchomości,najpóźniej do dnia 2 stycznia 2020r. włącznie,przelewem
bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koszalinie mBank S.A.
Oddział Korporacyjny w Koszalinie, ul. Okrzei 3:781140 2118 0000 2444 44001304. Za datę wniesienia wadium
uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
- okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o przetargu.
Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
Koszalina w Wydziale Nieruchomości II piętro przy pokoju nr 238, oraz opublikowane na stronach internetowych:
www.koszalin.pl -Dla inwestorów, http://bip.koszalin.pl - ogłoszenia Wydziału Nieruchomości
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie, II piętro, pokój 238,
tel. 94 34 88 810,94 34 88 819, e-mail: katarzyna.sontowska@um.koszalin.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.
kosza lin pl
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Miejsce Kobiet - dziś spotkanie
z podróżniczką Kamilą Kielar
nadą a Meksykiem. Opowieści
towarzyszyć będzie fotorepor
taż z podróży.Spotkanie odbę
Kinga Siwiec
dzie się w sali widowiskowej
OT Rondo.
Oprócz spotkania z Kamilą
StUpSK
Kielar w czwartek odbędą się
warsztaty rozwojowe(godz.12)
W poniedziałek, 25 lis
oraz plastyczne (godz. 17-19).
rozpoczął się festiwal Mie
Oba poprowadzi prof. Monika
Kobiet. Choć część wydarzeń
Jaworska-Witkowska.
już za nami, nadalpzostało
W kinie Rejs w czwartek bę
sporo ciekawych propozycji.
dzie można zobaczyć dwie fe
stiwalowe propozycje- „Portret
W czwartek, 28 listopada, kobiety w ogniu" oraz„Bóg ist
o godz.18 odbędziesię spotka nieje, a jej imię toPetrunia".
W piątek o godz. 18 jedno
nie z podróżniczką Kamilą
Kielar, która opowie opółrocz z najważniejszych wydarzeń
nej samotnej wędrówce Pacific na festiwalu - monodram
Crest Trail legendarnym szla „Frida" w wykonaniuMartyny
kiem biegnącym wzdłuż za Kliszewskiej. Spektakl odbę
chodniego wybrzeża Stanów dzie się w OT Rondo. Bilety
Zjednoczonych pomiędzy Ka w cenie20-25 zł. ©®

ZAPROSZENIA
Koncert w Motorze

W piątek w Motor Rock Pubie
koncert dwóchtrójmiejskich ze
społów z pograniczametalu.
Na scenie zaprezentujesię Access
Denied orazLady Killer.
Access Denied powstał na po
czątku 2003roku iod tejpory re
gularnie koncertuje.Na swoim
koncie ma wspólnekoncerty z ta
kimi gwiazdamipolskiej sceny
metalowej,jak Kat, Tsa, Hunter,
Rootwater, Turbooraz światowej
Saxon, TimmRipperOwens(ex
Judas Priest),Nazareth
Thunderbolt, CrimeOf Pasion czy
Cult OfLuna. Utwór z pierwszego

albumu pt.„Give merock" został
doceniony przez amerykańską
wytwórnię 272 Records, która
umieściła kawałek na składance
,.KillCity22".
Drugim zespołem,który pojawi
się na sceniew piątkowy wieczór,
będzie Lady Killer.Grupa repre
zentuje gatunekhard'n'heavy iłą
czy unowocześniony wyglądlat
80. zesporą dawką scenicznej
energii. Ichinspiracjąjest glam
rock iszeroko pojęta muzykalat
80. i 90.. aleteż chętnieczerpią
z niemal wszystkichgatunków od klasycznegojazzu, przezpop,
neoklasykę dothrash metalu.
Do najważniejszychosiągnięć ze
społu należy dwukrotnezdobycie
pierwszego miejsca na przeglą

INFORMATOR
•• V.,- - • • "

KINA

Słupsk

1800gramów godz. 13.20,17.45.20.45;
Czarownica 2,dubbing2D, godz.10;
Doktorsen,godz.19.20;
Le Mans66bgodz.1355,17.05,20.15;
Proasderfgodz.11,14.40,17.35,20.30,
Roadless-TravisRiceiTetonGnavity Research
prezentują-Extreme,godz.20,
#JestemM.Misfitrgodz. 10.05,17.15;
Baranek Shaunfil.Farmagedon, godz.10.55,
Kraina LoduZgodz.9.45,1230,13,13.30,14.55,
15.25,15.55,17.20.18.20.19.45;
SabnawKrainie Dusz,godz. 12.10

Spotkanie z podróżniczką Kamilą Kielar w czwartek o godz. 18

Kraina Lodu2,godz.15.45,18;
Ulaytaga,godz. 20.15

dzie zespołów Let'sPlay w latach
2017i2018 oraz zdobycietrze
ciego miejsca w finale wojewódz
kim międzynarodowegoFesti
walu Emergenza2018.
Na pczątkulistopada 2018 roku
zespół wydał pierwszy album
„Look atme", zktórym wyruszył
w ogólnopolską trasę koncer
tową.
Koncert odbędziesię w piątek,29
listopada, ogodz.18.30 w Motor
Rock Pubie w Słupsku.Bilety10 zł.

KOMUNIKACJA

(WS)

Słupsk

Testy standuperów

W Dom Ówce wten weekend wy
stęp standuperów.Nie będzie to
jednak regularny występ zgoto

wym programem,ale test no
wych,jeszcze wcześniej niegra
nych występów.Testy nowych
programów to coś, cokomicy ro
bią coraz częściej. Przedżywą
publicznością mogą sprawdzić,
czy ich występjest naprawdę za
bawny, czymoże lepiejcoś zmie
nić. Dla widzów zaletą tego typu
przedsięwzięcia jeststosunkowo
niska cena,jak za występ znanych
ilubianych artystów.
Na scenie zobaczymy Wiolkę
Walaszczyk, PiotraSplina, Filipa
Puzyra, Jakuba Dąbrowskiego
oraz Mateusza Kiedrowskiego.
Występ odbędzie się wniedzielę,
1grudnia, w DomÓwce. Bilety
w cenie20-30 zł.
(KIS)

Słupsk: PKP 118000;2219436; PKS59842 42
56; dyżurnyruchu59 8437110;MZK5984893
06;

Lębork: PKS59 8621972,MZK598621451;
Bytów: PKS59 8222238;
Człuchów: PKS 598342213;
Miastko: PKS598572149.

DYŻURY APTEK

Słupsk

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

Ustka
Centrum Leków.ul. Grunwaldzka26, tel.692
761116

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

Miastko
Człuchów

Pogoda dia Polski

Prima, ul.Długosza 11, tel.5972122 03

Lębork

991 hPa

Czwartek 28.11,2019
Łeba gZE
Nad Pomorze dociera
9
o
H<ff
łagodne powietrze
°Ustka
Wejherowo
Lę§ork
polarno morskie. W
0
ciągu dnia będzie
SŁUPSK
™0
pochmurno z prze
Sławno
PnTBSB Kartuzy GDAŃSK
o
jaśnieniami i głównie 44 km/h
6
Mielno
FTCMB
o
™KOSZALIN
po południu możliwe
Kołobrzeg
Bytów
o Rewal
Kościerzyna
są opady deszczu. Na
j
o
QE3
termometrach max do
Białogard rrcraa
Miastko
9:11 °C. Wiatr płd.- o
aff* \±U-msM Starogard
wsch., umiarkowany Swmoujsc,e
nad morzem silniej
Połczyn-Zdrój
m-m
szy. W nocy możliwe
Człuchów
są opady deszczu.
Drawsko
Jutro przewaga chmur
25 km/h
s in
Pomorskie
T ptgki
es®
i okresami pojawi się
deszcz.Temperatura
Stargard
fj -joj|||g
max do 5:7 °C. Wiatr KBKS
•C" .
o
*| o
o
6* 2 °
nad morzem silny. W
weekend zimowo.

Cefarm 36,6,ul. ArmiiKrajowej 32/1, tel.59 863
4090

JHMIb

WładySłaW0W0
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grubość pokrywy śnieżnej

Pogotowie Ratunkowe999;
Straż Miejska986;598433217;
Straż Gminna598485997;

Pogotowie Energetyczne 991;

Lębork

Stan morza (Bft)

zachmurzenie umiarkowane

Pofiqa997;ul Reymonta,tel.598480645;

Ustka
Kraina LoduZgodz.16,18;
1800gramów godz.20

Pogoda dla Pomorza

r pogodnie

Słupsk:

Straż Pożarna998;

Pod Mnichem,ul. Wybickiego 30,tel.59 822 31

Kierunek wiatru

Ogólnpolskie Pogotowiedla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, tel.59 8480111.801120 002,

Portret kobiety wogniu, godz.15;
Bóg istniejajq imię toPefrunia, godz.20.30;

26

Siła wiatru (Bft)

NIEBIESKA UNIA

UrządCełny-587740830;

POGODA
Krzysztof
Ścibor
Biuro Calvus^

WAŻNE

zamieć śnieżna

1011 hPa

A

Poznań
Toruń
Wrocław
Warszawa

7
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13°
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8 °

8
7
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7

11°

8
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12°
11°

9
9

9 °

7

9 °

9 °

4jjp>
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6
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Ustka:
Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny, ul.Mickie
wicza 12tel. 59814 69 68;
Poradnia Zdrowia P0Z,ul. Kopernika18, tel.59
8146011;
Pogotowie Ratunkowe -59 81470 09;

Pogotowie Ciepłownicze993;
Pogotowie Wodno-ł(anafizacypie994;
Straż Nfiejska alarm986: Ustka 5981467
61697696498; Bytów 598222569;

KULTURA
Nowy Teatr,ul. Lutosławskiego1, tel.59 84670
00;
Filharmonia Sinfonia Baltica,ul. Jana PawłaII3,
tel.59 8423839;
Teatr Tęcza,uLWaryńskiego2,tel.59 8423935;
Teatr Rondo,ul. Niedziałkowskiego5a, tel.59
8426349;
Słupski Ośrodek Kułtury,ul. BraciGierymskich 1,
tel.59 8456441;
Emcek,al.3Maja 22,tel.59 8431130;
Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka3, tel.
598405838.

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla, ul.Armii Krajowej15, teł.59 842 81%, 601
928 600 -całodobowo. Pełna ofertapogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502 525 005lub
598411315. ul.Kaszubska 3 A. Windaibalda
chim przygrobie;
Hades. ul.Kopernika 15.całodobowo: tel.59 842
98 91.6016637%. Windaibaldachim przygro
bie.
Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1.
(całodobowo).te!.59 842 8495.604434441.
Winda ibaldachim przygrobie.

PORADNICTWO
Słupskie Biuro PoradObywatelskich
ul. Niedziałkowskiego6, czynneponiedziałek piątek w godz. 9-13 i14-18
Bliżej Prawa -bezpłatne porady prawneioby
watelskie, ul.Jana Pawła II(7 piętro,pok.
718.719) czynne:poniedz.-środa godz. 8-16,
czwartekgodz.10-18, tel.690 489 658.
Telefon zaufania Tama- 598414046,czynny:
poniedziałek - piątek wgodz.16-20;
Alkoholowy telefon zaufaniaKrokus -czynny
17-22,598414605.

Lębork:

bat\]
TAXI -Jt!S»1

Szpitalny Oddział Ratunkowy59 86330 00;
Szpital, ul.Węgrzynowicza 13,59863 52 02;

8

mżawka

- - ciągły śnieg z deszczem

ciśnienie i tendencja

Gdańsk
Kraków
Lublin
Olsztyn

Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny im.Janu
sza Korczaka,ul. Hubakzyków1, informacja te
lefoniczna 59 8460100;

Pogotowie Gazownicze992;

Bytów:
4SP

Szpital, ul.Lęborska 13,tel. 59822 85 00;
Dział Pomocy Doraźnej Miastko,tel. 59857 09

00;

Człuchów:
Stacja pogotowia ratunkowego, tel. 5983453
09

I
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NAJTAŃSZE TAXI W SŁUPSKU
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Lewy bije kolejne rekordy.
„Mogłem strzelić jeszcze dwa"
Tomasz Dębek
Twitter:@themback

Piłka nożna
Kolejny fenomenalny występ
Roberta Lewandowskiego.Me
dia ieksperci pieją z zachwytu
nad formą kapitana reprezen
tacji Polski,który we wtorek
wyśrubowałkołejne rekordy.

14 minut i32sekundy-dokładnie
tyle potrzebowałRobert Lewan
dowski na zdobycie czterech bra
mek w wyjazdowym meczu
Bayemu Monachium z Crveną
Zvezdą Belgrad. W 53. minu
cie wykorzystałrzut kamy,w 60.
z bliska wykończył akcjępo ode
graniu CorentinaTolisso, cztery
minuty późniejskompletował hat
tricka uderzeniem głową
po wrzutceBenjamina Pavarda,
a po chwili kapitalnie wszedł
w pole karne i płaskim uderze
niem pokonał bramkarza.Został
tym samymjednym zdwóch pił
karzy w historii Champions
League,który może pochwalićsię
dwoma„czteropa-kami" (pierwszegoustizelił w2033r. pizeciwko
Realowi Madryt).Drugim jestLeo
Messi. Tak szybko, jak Polak,nie
zrobił tegojednak jeszczenikt
Dzięki czterem bramkom
wjednymmeczu„Lewy" wyśru
bowałswojeosiągnięcia. Wklasy
fikacji wszech czasów ligi Mi
strzów ma już nakoncie 63gole.
Do czwartegoKarima Benzemy
brakuje mu już tylko jednej
bramki.TrzeciRaul ma7L trafień.
Poza zasięgiem wydają siętylko
Leo Messi (113 goli) i Cristiano
Ronaldo(l27).
Argentyńczyk iPortugalczyk
zdominowali listy najskuteczniej
szych zawodnikówLMwl2ostat
nich sezonach.Gwiazdor Barce
lony zdobywał koronę króla
strzelców pięćrazy, CR7 sześcio

krotnie.Do tego w20i5r.obaj po
dzielili siętytułem z Neymarem.
W tym sezonie zanosisię jednak
naprzełamaniestrzeleckiego duopolu.Lewandowski manakoncie 10 bramek (po pięciu kolej
kach!), goniący goErlingHaaland
siedem,aHarryKanesześcMessi
i Ronaldo... po jednej (stan
przed środowymi meczami
z udziałemBarcelony iRed Bulla
Salzburg).
Pod stopami kapitana reprezentacjiPolski padłteżrekord goli
dla Bayemu w rozgrywkach
Champions League.Lewandow
ski maich już 46,wyprzedził we
wtorek Thomasa Muellera (43).
W barwach drużyny z Bawarii
31-letni napastnik zdobył wBel
gradzie bramkinumer 215.,216.,
217. i218. Potrzebowałna tozale
dwie 262. spotkań. W historii

klubu już tylko legendarny Gerd
Mueller (508 goli, 567meczów)
ma ich na koncie więcej. Polak
wyprzedził drugiegodo tej pory
na
liście
Karl-Heinza
Rummenigge (217 goli,420 me
czów).
Nie doprzebicia „Lewy" jest
też pod względembramek zdo
bytych w2019 roku.Od stycznia
w oficjalnych meczach klubo
wych (liga, pucharykrajowe i eu
ropejskie)snajper Bayemu trafiał
dosiatkirywaliaż45razy.Auwzględniając mecze reprezentacji,
Uczba ta wzrasta do51 gplil Drugi
pod względem bramek w roz
grywkach klubowychLeoMessi
maich39,tnmKarimBenzema
33.CristianoRonaldoniełapiesię
nawet do TOP15 z18 golami
Wszystko wskazuje jednak
na to,że strzeleckiewyczyny nie

wystarczą „Lewemu" do zdoby
cia ZłotejPiłki. Według„Mundo
Deportivo"
przedstawiciele
współorganizatora plebiscytu,
magazynu„FranceFootball", po
informowali jużLeoMessiego, że
to on odbierze nagrodę. Argen
tyńczyk miał jużudzielić im oko
licznościowego wywiaciuiwystąpić w sesji zdjęciowej. Oficjalne
wyniki poznamy2 grudnia pod
czas gali w paryskim teatrze
Chatelet.
Polskiemu napastnikowipo
zostają więc pochwały mediów
i ekspertów. A tych po wtorkowymmeczuniebrakuje.„Cztery
kolejne goledla niewiarygodnie
skutecznego Lewandowskiego.
Ma już10 trafień wtym sezonie
LM, a 27 we wszystkich rozgryw
kach tegosezonu.Tosię wgłowie
niemieści"-pisałna Twitterzele
gendarny angielski napastnik
GaryLineker.
Z zachwytu pieją teżniemie
ckie media.Większość znich grę
Polaka wBelgradzieoceniła na„1"
wtamtejszej skali,czylijak)„klasę
światową".,,Lewandowski zagrał
wybitnie" - chwalił go„Kicker".
Klasę przeciwnika docenili też
Serbowie.
„77. minuta. Lewandowski
schodzi zboiska. Tozdecydowanienajlepszarzecz,jakanasspot
kała wtęjpołowie"-relacjonował
oficjalny profil Crvenej Zvezdy
naTwitterze,akMcepożegnaligo
owacją nastojąco.
Polak tymczasem... nie był
do końca zadowolonyzeswojego
występu.-Mogliśmy wygraćjeszcze wyżej.Sam miałem jeszcze
dwie świetne sytuacje, które po
winienem wykorzystać.Ale klu
czowe są trzy punktyi to, że do
brze się bawiliśmy. Niezależnie
od rywala,zawsze gramyo zwy
cięstwo. Tonajważniejsze. Był
bym szczęśliwy,nawet gdybym
niestrzelił gola,ale wygralibyśmy
spotkanie - skomentował
przed kameramiklubowej tele
wizji Bayemu.©®

Christo Stoiczkow był laureatem Złotej Piłki w1994 roku

Robert zasłużył, ale nie
i.jak zagłosują
Pffkamtzna

czas swojego spotkania z me
diami w Warszawie(gdzie pro
mował swoją autobiografię) ro
zmawiał rzecz jasna tylko oLe
- Przezdhjgj czasiczyfi siętylco
wandowskim.
LionełMessiiCrtstiano
- Czy pamięta panswoją po
Ronalda aleteraz jestinaczejprzednią wizytę na stadionie Le
uważa Christo Stoiczkow.Były
gii? - zapytał goprowadzący ko
nferencję?
gwiazdor Barcelony ireprezen
tacji Bułgarajest zdania,że Ro
- Niebyło wtedydachu, było
zimno, padał deszcz i przegrali
bert Lewandowskizasłużył
śmy 0:2 (w eliminacjach Euro
w tymroku naZłotą Piłkę,
a przynajmniejna miejsce w ści 2000- red.).Lepiej wspominam
inną wizytę w Polsce, gdy moje
słej czołówceplebiscytu.
CSKA wygrało 5:1 z Ruchem
- Uważam, że Robert Lewan Chorzów i to było ważniejsze
dowski ma wielką szansę, bo jest zwycięstwo, bo w Lidze Mi
wyjątkowym piłkarzem.On jest strzów (wtedy jeszczePucharze
najlepszym klasycznymnume Mistrzów -red.) - roześmiałsię
rem dziewięć na świecie, robi Stoiczkow.
różnicę. Robił ją w Borussii Do
Dodał, żez kilkoma polskimi
rtmund, robi ją w Bayemie Mo piłkarzami spotkał się później
nachium ireprezentacji Polski - w Hiszpanii, a z RomanemKochwali kapitana naszej kadry seckim iJanem Urbanemudało
mu się nawet zaprzyjaźnić. Christo Stoiczkow.
Pytany ojego szanse wplebi Grając w Chicago Fire, zaprzy
scycie ZłotejPiłki France Foot jaźniłem się również z Piotrem
Nowakiemido dziś jesteśmyjak
ball kręci jednak głową.
- Na pewno ma szansę być bracia-przyznał.
Zdradził również,że takbar
w gronie najlepszych, ale nie
wiem, jak kto zagłosuje.Przez dzo nielubi Realu Madryt, że...
długi czasliczyli siętylko Lionel nigdy nie wymawia pełnej na
MessiiCristianoRonaldo, ale te zwy tego klubu. Mówi„RM". raz jest inaczej, borok temuLu Szkoda miczasu, boich niezno
ka Modrić przerwał ichhegemo szę.Mam zato przyjaciół wśród
nię. Nie wiem, jak będzie jego byłych piłkarzy, na przy
wprzypadku Roberta, dowiemy kład EmilioButragueno iIvana
się 2 grudnia- mówilaureat Zło Zamorano - zaznaczył były
tej Piłki z1994 roku, który pod gwiazdor Barcelony. ©®
Hubert Zdankiewicz

Bój o igrzyska.Trudne losowanie dla polskich koszykarzy
Koszykówka

Wójcik, a Biało-Czerwoni nie
FSpBares
wyszli nawet z grupy.
O awans na nadchodzące
igrzyska olimpijskienie będzie
Wśrodę Biak><zerwonipozna- niestety łatwo, ale Polacy już
fi swoich lywafiwtumiejukwaprzełamali niedawno inną
Iffcacyjrymctoprzyszloroczczarną serię - wystąpili na mi
rrychigrzysk olimpijski
strzostwach świata po raz
O awansnie będziejednak łapierwszy od1967 roku. W Chi
two-Polacy zagrają mJn.zminach zespół Mike'a Taylora za
strzami Europy.
jął dośćniespodziewanie ósme
miejsce, ale to nie wystarczyło
39 lat - tyle minęło od ostat na podbiciebiletu doTokio. Te
niego meczureprezentacji Pol raz zostały już tylko cztery
ski koszykarzy na igrzyskach wolne miejsce, które zostaną
olimpijskich. W1980roku dru zajęte przez cztery drużyny,
żynę prowadziło dwóch trene które wygrają turnieje kwalifi
rów - Stefan Majer i Wojciech kacyjne.

O swój bilet Polacy zagrają Dragić (MiamiHeat), aleprzede
wKownie naLitwie, gdziena po wszystkim nowa sensaga ligi
czątek w grupie B zmierzą się Luka Doncić (Dallas Mavericks).
z mistrzami Europy Słowenią Doncić wygrał wszystko, co
i Angolą. W grupie A natomiast mógł w Europie z Realem Ma
zagrają gospodarze, Korea Po- dryt i w swoimdrugim sezonie
łudniowa i Wenezuela.Do półfi w StanachZjednoczonych pod
nału awansują po dwie ekipy bija koszykarskiświat. Na chwilę
z każdej z grup,a doTokio poje obecną jest nawet trzecim z ko
dzie tylkozwycięzca finału.
lei faworytemdo zgarnięciasta
O ile Angoia,WenezuelaiKo- tuetki MVP!
reaPołudmowasąjak najbardziej
- Znamy zespół Słowenii
w zasięguPolaków,o tyleSłowe i mamy do niego dużo sza
nia i Litwa mogą być zbyt twar cunku. W składzie może być
dym orzechem do zgryzienia. dużo świetnych zawodników,
Wśród pierwszych występuje m.in. Luka Doncić. Ta ekipa
nie tylko weteranparkietów NBA w 2017 roku wygrała mistrzo
iuczestnikMeczu Gwiazd Goran stwo Europy. Angolę prowadzi

mój bardzodobry znajomy,Will
Voigt. Przez naszą przyjaźń ob
serwowałem tę drużynę
w ostatnich latach.Litwa tokraj,
który kocha koszykówkę.
Wiemy sporo o tym zespole, bo
graliśmy przeciwko niemu np.
w kwalifikacjach domistrzostw
świata. Do Kowna nie jest da
leko, więc tobardzo pozytywna
informacja, żewłaśnie tam roze
gramy turniej- oceniłrywali tre
ner MikeTaylor.
- Jesteśmy dumni z tego, że
wywalczyliśmy miejsce w tur
nieju do igrzysk. Zrobimy
wszystko, abyPolska była z nas
dumna -dodał Taylor.©®

ŚRODA-27.11. GODZ. 14

MułtiMułti
7,8,1118,19,20.22,26.29,33,
34,38,44,46,52,62,72,76,77,
79 plus 62
Kaskada
1,2,4,5, 6, 8,10,11.15,16.17.20
WTOREK - 26.11. GODZ. 21.40

EkstraPensja 9,17,28,30,35+2
Ekstra Premial.4,16.1933+2
MiniLotto 2,16,28,33,37
Lotto 3,7,29,32,34,38
LottoPlus 16,18,19,26.34.49
Kaskada
1.3.4.6.7,13.14,15,16,22,23,24
MułtiMułti
3,8,11,14,17,19,20,27,32,33,38,
40,44,46,52,55,60,67,68,70
plus 27 (STEN)
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Sport

Głos Dziennik Pomorza

Czwartek, 28.11.2019

Nowe władze w MKS Bytovia Bytów
PHkanożtta
Jarosław Stencel
jaroslaw5tencel@polskapress.pl

Ustabilizowanie sytuacji fi
nansowej klubu, utrzymanie
pierwszej drużyny Bytovii By
tów na centralnym szczeblu
rozgrywek piłkarskich oraz
zmiana funkcjonowania szko
lenia dzieci imłodzieży to trzy
podstawowe cełe jakiestawia
przed sobą nowy zarząd MKS
Bytovia Bytów

W poniedziałek Nadzwyczajne
Walne Zebranie Wyborcze Sto
warzyszenia wybrało nowy za
rząd: Zygmunt Krzysztof Dyks
(prezes), Andrzej Marcinko
wski (wiceprezes), Bartosz
Małek (sekretarz), Daniel Ko
ska, Tomasz Baranowski, Mi
chał Brzeziński i Ireneusz
Błaszczyk.
- Podstawą funkcjonowania
każdego klubu, każdej organi
zacji są zdrowe finanse.
Obecna sytuacja finansowa nie
jest dobra, ale wierzymy, że
możemy ten stan zmienić mówi prezes Zygmunt Krzysz
tof Dyks. Zdaniem nowych
władz MKS Bytovia powinna
być stowarzyszeniem, które łą
czy a nie dzieli. Dzięki temu

możliwe będzie przekonanie swoją markę na rynku. Na
kolejnych firm i osób w zaan szym celem będzie pokazanie
gażowanie się w ciekawy pro każdemu z nich, żeBytovia jest
jekt budowy klubu z ponad70- klubem, który warto wspierać.
letnią tradycją. - Bytów jest sil Klubem,
który
należy
nym ośrodkiem przemysło do wszystkich mieszkańców
wym na Pomorzu. Swoje sie gminy i okolic. Klubem,w któ
dziby mają tu firmy zarówno rego działalność warto się za
z polskim, jak i zagranicznym angażować -dodaje prezes.
Osiągane przezdrugoHgowy
kapitałem, liderzy branż oraz
mniejsze przedsiębiorstwa zespół wyniki sportowe poz
konsekwentnie
budujące walają z optymizmem patrzeć

wym podejmiemy próbę Błaszkowski, którzy w ostat
wzmocnienia zespołu w przer nich latach grali w młodzieżo
wie zimowej, tak aby kadra wych drużynach Bytovii,
była jeszcze lepsza. Cel mini apierwsze piłkarskieszlify zdo
mum to pewneutrzymanie się bywali w innym bytowskim
w drugiej lidze. A czy coś wię klubie U-2 Bytów. To pokazuje
cej? Nie stawiamy drużynie zarówno nam, jak i ościennym
konkretnego celu - dla nasnaj klubom, że warto współpraco
ważniejsze jest osiągnięciedo wać narzecz rozwoju młodych
brego wyniku w kolejnychme piłkarzy. Tym bardziej, że bu
czach- mówiZygmunt Krzysz- dowana przez bytowski samo
tofDyks.
rząd baza sportowa jest coraz
Nowe władzeklubu zapew lepsza -kończy nowy prezes.
niają jednocześnie, że bez roz
budowy szkoleniadzieci imło Bilety na mecz z GKS
dzieży niemożna myślećo dłu W niedzielę l grudnia zostanie
gofalowym rozwojuklubu. Dla rozegrany ostatni mecz Bytovii
tego jednym z priorytetów jest w tym roku. Podopieczni
położenie większego nacisku Adriana Stawskiego zagrają
na ten proces oraz współpracę w Bytowie zGKS-em Katowice.
w tymzakresie zlokalnymi klu Zapowiada sięciekawe spotka
bami. - Już dziś czołową rolę nie, które rozpoczniesię ogodz.
w pierwszym zespole Bytovii 13.05. Mecz transmitowany bę
odgrywa młodzieżowiec Karol dzie też przez TVP3.
MKS Bytovia rozpoczyna
w przyszłość.Skromny budżet Czubak, którego przed sezo
oraz naprędce składana nem pozyskaliśmy z Jantara sprzedaż biletów na to spotka
przed sezonem drużyna nie Ustka. Co więcej, zawodnik nie. Ceny wejściówek wynoszą
przeszkodziły sztabowi trener który jeszcze kilka miesięcy I5zł normalny, lOzł ulgowy, zaś
skiemu i zawodnikom uloko wcześniej grał na czwarto- dzieci do lat 7 wchodzą
wać klubu w górnej części ta ligowych boiskach, zaliczył za darmo.
Godziny otwarciakas: 29.11.
beli. - Pozycja ligowa klubu swój debiut w kadrze PolskiUna pewno jest dobra, uwzględ 20 trenera Jacka Magiery. (piątek)12:00-17:00,01.12. (nie
niając warunki, jakie zostały Do seniorskiej kadry coraz dziela) 9:00-13:35. Biletykupo
stworzone temu zespołowi. Już mocniej pukają też bytowiacy wać można także w intemecie
dziś mogę zapowiedzieć, że Patryk
Wolski, Bartosz poprzez stronę internetową:
wspólnie zesztabem szkolenio Ryngwelski czy Maciej BILETY.BYTOVIABYTOW.PL

Końcowe wyniki XXXIII Artem Rażik walczy
dalej w mistrzostwach
edycji Grand Prix
Tenis stiokmy

Beata Topka najszybciej
biega w naszym kraju
Wśród panów zwyciężył Da
riusz Boratyński (AZS AWF
Wrocław), który obronił tytuł
mistrzowski.
Zwycięzca (26:09) prowa
dził od pierwszego kilometra
do mety powiększając prze
wagę do29 sekundnad Mateu
szem Kaczorem(ZTE Radom).
Trzeci był Wojciech Serkowski
(Żukowo). Siódmy był Rado
sław Jankowski (BasztaBytów)
- 28:10, a ósmy Mateusz Lipiń
ski (AML Słupsk) -28:15.
Był to14. medal BeatyTopki
w ogólnopolskich imprezach.

(Miastko) - 270 pkt. Kategoria
mężczyzn rocznik 2001
i młodsi: l. Piotr Biernacki
jaroslaw5tencei@polskapress.pl
(Miastko) - 395 pkt. 2. Kacper
W dniach6.20.27październi Niewiadomski (Miastko) - 290
ka oraz17.24 listopada 2019
pkt. 3. Maksymilian Siluta
roku w sali Zespołu Szkół Po
(Półczno) - 275 pkt. Kategoria
mężczyzn rocznik2000i starsi
nadpodstawowych przy ulicy
l. Czesław Popiel(Słupsk) - 366
Sikorskiego 35 w Bytowie od
pkt., 2. Wiesław Płotek (TKKF
były się TUmieje Tenisa Stoło
Radość Bytów) - 362pkt.,3. Mi
wego XXXII Edycji Grand Prix
kołaj Ruciński (Miastko)- 354
Bytów 2019.
pkt., 4. Karol Sztobnicki
Wyniki końcowe (max. 400 (Miastko) -338 pkt.,5. Zbigniew
pkt.) - Kategoria Otwarta Ko Płotek (TKKF Radość Bytów) biet: 1. Weronika Biernacka 308 pkt. Najlepsi zawodnicy
(Miastko) - 300pkt., 2. Aleksan w poszczególnych kategoriach
dra Grudzień (Miastko) - 285 otrzymali pamiątkowe puchary
pkt., 3. Hanna Pałczyńska oraz upominki rzeczowe.©®

Artem Rażik. zawodnik SKB Energa Czarni

Pierwsze miejsce w Grand Prix wśród seniorów zajął Czesław
Popiel ze Słupska (z prawej)

Słupski zawodnik, który
od niedawna jest wSKB Energa
jaroslawstencel@polskapress.pl
Czarni pokazał bardzó do
brą technikę i bez większych
Artem Rażik.pięściarz Słup
problemów pokonał swojego
przeciwnika.
skiego Klubu Bokserskiego
Energa Czarni przeszedł kolej
Kolejny pojedynek Rażik
stoczy z pięściarzem Sako
ny etap kwalifikacji podczas
90. Mistrzostw PolskiSenio
Gdańsk.
rów w boksie, które są rozgry
Inny pięściarz Czarnych Da
wane w Opolu.
wid Slobodaniuk zakończył
swój udział w Mistrzostwach
We wtorek zawodnik słup Polski. Po wygraniu pierwszego
skiego klubupokonał wtrzeciej pojedynku w drugim musiał
rundzie przez RSC, czyli niez uznać wyższość Łukasza
dolność przeciwnika do dalszej Zyguły z klubu Sako Gdańsk.
20-letnia Beata Topka na podium
©®
walki Pawła Michalika.

Lekkoailelyisa
Jarosław Stencel
jaroslaw.stencel@polskapress.pl

W Kartuzach odbyły się PZLA
Mistrzostwa Polski 1123 w Bie
gach Przełajowych2019.
Wspaniałe spisała się zawod
niczka ULKSTalex Borysław
Borzytuchom zwyciężając
w tych zawodach.

Beata Topka (22:36) na mecie
o pięć sekund wyprzedziła
Paulinę Górak (AZS AWF Kra
ków) orazo18 sekund Patrycję
Kapałę(AZS AWF Katowice).
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