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W pierwszej kolejności pracownicy służby zdrowia

Szpitale zapisują
na szczepienia.
Czasu jest mało

Pięknie i świątecznie

Magdalena Olechnowicz
magdalena.olechnowia@polskapress.pl

Na ul. Nowobramskiej
rozpoczął się Stupski Jarmark
Bożonarodzeniowy STRONA 2

Mieszkańcy Redzikowa protestują,
ponieważ nie chcą wieży pod blokami STRONA 4
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Zdrowie
Poznaliśmy listę szpitali, którezajmą
się szczepieniami przeciw Covid19.
Wśród509placówek są placówki
z naszego regionu. W pierwszejko
lejności zostaną zaszczepieni pra
cownicy placówek służby zdrowia
iaptek - zarówno personel medycz
ny, jak iniemedyczny. Szpital w Słup
sku apeluje o zgłaszanie się.Czasu
jest mało!
W poniedziałek,14 grudnia,Minister
stwo Zdrowia opublikowało listę 509
tzw. szpitaliwęzłowych. Będzie wnich
szczepiony personel medyczny i nie
medyczny przeciwCOVID-l9. Szpitale
węzłowe zaszczepią swójpersonel, ale
także personelinnych jednostek, m.in.
szpitali, przychodnii aptek.Szczepie
nie medyków i pracowników
admuiistracyjno-technicznych placó
wek medycznych i aptek rozpocznie
się przed akcją szczepieniapopulacyj
nego. Szczepienia zorganizują i prze
prowadzą szpitale węzłowe,należące
m.in. dosieci szpitali.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny już w poniedziałek rozesłał komunikat
do podmiotów leczniczych i aptek w regionie z apelem o zgłaszanie się

W województwie pomorskim jest
21 takich szpitali, wśród nich Woje
wódzki Szpital Specjalistyczny wSłup
sku, szpital wMiastku, wLęborku oraz
NZOZ Szpitala Powiatu Bytowskiego.
Ministerstwo Zdrowia informuje, że
czas jest do 20 grudnia, aby zebrać
dane personelumedycznego iniemedycznego, który zostanie zaszcze
piony w konkretnym szpitalu Jednak
niektóre szpitale apelują o szybsze
zgłaszanie się. Wojewódzki Szpital
Specjalistycznyjuż w poniedziałek ro
zesłał komunikat do podmiotówlecz

AUTOPROMOCJA

niczych i aptek w regionie. - Apelu
jemy o zgłoszenia wraz zszacunkową
liczbą osób zainteresowanych. Pro
simy, aby przesłać jew nieprzekraczal
nym terminie do 16 grudnia 2020
na adres programszczepien@szpital.slupsk.pl. Komunikat skierowany
jest jedynie do podmiotów leczni
czych iaptek w regionie słupskim.Nie
są to zapisy dla osób indywidualnych
- wyjaśnia Marcin Prusak, rzecznik
prasowy szpitala w Słupsku.
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Uwaga: jesiennie

Po weekendzie
koronawirusa mniej
Stupsk

Grzegorz Hilarecki
grzegorz.hilarecki@polskapress.pl

Ministerstwo Zdrowia podało
statystyki nowych zakażeń
i zgonów z powoduzakażenia
koronawirusem. W Polsce tyl
ko 4896nowych potwierdzo
nych przypadków i 96zgonów, z czego 40u osób bez
chorób współistniejących.
Jak to w weekend, testów robi
się mniej, bowiem skierowa
nych na nie jest teżmniej osób.
Tomasz Augustyniak,Pomorski
Państwowy Wojewódzki In
spektor Sanitarny, podał, że
w naszym województwie było
ostatniej doby:460 nowych po
twierdzonych
zakażeń
SARS_CoV_2 oraz cztery zgło
szone zgony osób cierpiących
na choroby współistniejące.

W Słupsku tak małej liczby
zakażeń nie było od ponad
dwóch miesięcy. Tylko16 no
wych przypadków, a w powie
cie słupskim nawet o połowę
mniej. Tydzień temu w ponie
działek po weekendzie podano,
że zakaziło się 20 osób, w po
wiecie słupskim -11. Nie zano
towano żadnych zgonów.
Chciałoby się, by te liczby się
utrzymały, co oznaczałoby, że
w styczniu będziemy znowu
„żółtą strefą",czyli ze znacznie
mniej dotkliwymi ogranicze
niami.Ale oczywiście wszyscy
spodziewają, że wtorkowy ra
port ministerstwa będzie bliżej
realnego przebiegu epidemii
w kraju oddawałliczbę nowych
zakażeń.
Od początku pandemii
w Polsce zakażenie potwier
dzono u1.140572 osób.Zmarły
- 22960osoby z covid-l9.

Glos Dziennik Pomorza
Wtorek, 15.12.2020

Już jest! Słupski Jarmark
Bożonarodzeniowy
Słupsk

~

Aleksander Radomski
aleksander.radomski@poiskapress.pl

Podwójne szczęście w regio
nie. Ponad3,8 min zł to wygra
na w Lotto, która padła
w Słupsku. Z kolei los wart116
tys. zł w Eurojackpot skreślo
no w kolekturze na placu Wol
ności w Ustce.
3 824128 złotychi 80groszy. To
kwota, którą zainkasuje zwy

cięzca lub grupa szczęśliwców,
którzy kupili los w słupskiej ko
lekturze przy ul. Kołłątaja 25.
Główna wygrana padła tam
w sobotę. Co więcej, nie był to
jedyny tego typu przypadek
w regionie. Wygrana padła
również wUstce. Jak informuje
Totalizator Sportowy, dzień
wcześniej padła wysoka wy
grana w grze Eurojackpot -116
423,40 zł. W tym przypadku
szczęśliwy los kupiono wpunk
cie w Ustce na pl. Wolności 8.
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KALENDARIUM

15 grudnia
1918

W związku z napiętą sytuacją
w Wielkopolsce rząd zerwałsto
sunki dyplomatycznez Niem
cami. Jednocześniepodjęto de
cyzję okonieczności wyboru
przedstawicieli polskich zterenu
zaboru pruskiegodo SejmuUsta
wodawczego.

Swoje stoisko ma m.in. Herbaciarnia w Spichlerzu, gdzie
możemy kupić przepiękne zestawy prezentowe herbat

1936

Uruchomiono pierwszą w kraju li
nię koleielektrycznej -na trasie
Warszawa-Otwock i WarszawaPruszków.

1970

Grudzień1970: gruparobotników
podpaliła budynek Komitetu Wojew&Jzkiego PZPR w Gdańsku.

1991

W Katowicach odsłoniętopomnik
poległych górnikówKWK Wujek.

LOTTO

13.122020,godz.2130

Wędliny, sery. ryby. nalewki, wina. pierniki, ciasta i rękodzieło.
Słowem wszystko to. co na jarmarku być powinno

Główna wygrana w Lotto
padła w Słupsku!
Słupsklistka
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Andrzej Gurba
| andrzej.gurba@polskapress.pl

Dwa razy więcej stoisk i ponad
trzydziestu wystawców.
W poniedziałek otwarto Słup
ski Jarmark Bożonarodzenio
wy na ul. Nowobramskiej.
Wędliny, sery, ryby, nalewki,
wina, piernilti, ciasta i ręko
dzieło. Słowem wszystko to, co
na jarmarku przed świętami
Bożego Narodzenia być po
winno. Stoiska oficjalnie
otwarte wponiedziałek czekają
na klientówdo niedzieliwłącz
nie.
- Jarmark różni się od ubie
głorocznego tym,że niemogli
śmy ze zrozumiałych wzglę
dów zaproponować programu
artystycznego - tłumaczy
Dagna Maśnicka z wydziału
promocji ratusza. - Ale jest tu
z pewnością świąteczna atmo
sfera - zachęca.
Impreza na powietrzu jest
ukłonem w stronę lokalnych
przedsiębiorców i dostawców
w trudnych, bo pandemicznych czasach. Również dla
miejscowych restauratorów,
którzy mimo wszystko są
otwarci i gotują na wynos.
Tegoroczna edycja Słup
skiego JarmarkuBożonarodze
niowego jest większa od po
przedniej. Dwukrotnie, do 12
zwiększyła się liczba stoisk,
z których korzysta 30 wystaw
ców.
Jarmark czeka na gości co
dziennie do20 grudniamiędzy
godz?10-18.

Na Czytelników czekamy
w redakcji „Głosu Pomorza"
w Słupsku przy
ul. Henryka Pobożnego19
te!. 59 848 8100

Multi Multi:9,11,20,23,24.27,29,
31,32,37.hO, 48,59,60.61.63,
66.68,73,74 plusemjest 60
Ekstra Pensja:2.8.21,27.33+3
Ekstra Premia: 2,9.18.28.31+2
Mini Lotto:7.12.25.26.32
Kaskada: 2.5.6.8.9.11.12.13.14,
15,16.21
Super Szansa:1.4.6.7.8.8.1

14.1Z2020.godz.14

Multi Multi:11.12.13.20.22.24.
25.32.41.44.48,50,53,56.57.
59.68,70.74.75 plusemjest 41
Kaskada:1.3.4,5,9.13,14.15.19.
20.22,24
Super szansa:6,0.8,6.4.5,9
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USD
EUR
CHF
GBP
Psy i koty przebywające w słupskim schronisku otrzymały pomoc od dzieci z Gminnego
Przedszkola w Kołczygłowach. Do słupskiego schroniska trafiło ponad 110 kilogramów suchej
karmy i ponad 35 kilogramów mokrej karmy. Brawa dla darczyńców, (ang)

3.6630 (+)
4/4385 (+)
4,1286 (V)
4,8418 ()

(+) wzrost ceny w stosunku
do notowaniapoprzedniego
(-)spadekcenywstosunku
donotowania poprzedniego
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Rekordowa liczba
zgonów. Dodatkowe
pieniądze dla koronera
Słupsk

Grzegorz Hilarecki
Grzegorz Hilaredti
grzegoiz.hilarecki@gp24.pl

Lawinowy wzrost liczby zgo
nów w Słupsku spowodował,
że władze miasta muszą pro
sić radnych o przesunięcie
w tegorocznym budżecie mia
sta dodatkowych pieniędzy
dla lekarza świadczącego
usługi koronera dla miasta.

/potkji
Rajd obywatela Ukrainy słup
skimi ulicami mógł skończyć
się tragedią. Mimo że byt
pod wpływem alkoholu, to
jeszcze podjechał do marketu
po alkohol idalej ruszył w dro
gę. Jazdę uniemożliwiła mu
dopiero para 19-latków Michał
i Aleksandra.
- Niemogliśmy postąpićinaczej
- tłumaczyMichał, któryruszył
za pijanym kierowcą. - Byłem
w pracy, rozwożę jedzenie,
a moja dziewczyna mi poma
gała. Na ulicyGdyńskiej naron
dzie Kozietulskiego ten kie
rowca omal nie wjechał w mój
samochód. Dziwnie zjechał
i stanął na rondzie. Wiedzia
łem, więc że coś jest nie tak.
A jak wolno ruszył i jechał
od krawężnika do krawężnika
to byłem pewnym, że jest pi
jany. Całyczas za nim jechałem.
A on to na zielonym stawał,
na czerwonym ruszał, wymu
szał pierwszeństwo, itd. To
było bardzo niebezpieczne dla
innych kierowców.
Para zadzwoniła na numer
alarmowy 112. Prosiła o inter
wencję policji. Podała numer,
by patrol ich dogonił. Pan Mi
chał zaś cały czas jechał za pi
janym i tak przejechali sporo
po Słupsku, aż można było

bezpiecznie pijanego zatrzy
mać.
- Stanął przy wjeździe
do Biedronki przy ulicy Szcze
cińskiej. Zatarasował wjazdi po
szedł nazakupy. Od policjantów
wiem, że kupiłalkohol i potem
ruszył w dalszą drogą - relacjo
nuje panMichał. -Cały czas cze
kałem na kontakt odpoliqi. Za
dzwoniłem jednak do kolegi, by
pomógł, bo w dzisiejszych cza
sach nie wiadomo z kim masię
do czynienia, czy ktoś nie ma
broni i nie chciałem narażać
dziewczyny. Z kolegą zrobiliśmy
blokadę przyMcDonald. Takby
z daleka kierowca widział, że
przejazdu nie ma. Zatrzymał

się, a ja zabrałem mu kluczyki.
Wtedy pojawił się patrol.
Jak informuje słupska poli
cja. Zatrzymanym nietrzeź
wym był 35-letni obywatel
Ukrainy. Grozi mu kara 2 lat
pozbawienia wolności i kara
grzywny.
W miniony weekend słup
scy policjanci6-krotnie interwe
niowali wobec osób, które kie
rowały pojazdami pod wpły
wem alkoholu oraz środków
działających podobnie.
- W jednymprzypadku zare
agowała para19-latków. Apelu
jemy doIderowców orozsądek
na drodze.Kierujący pod wpły
wem alkoholu i środków dzia

łających podobnie stwarzają re
alne zagrożenie dla siebie oraz
innych użytkowników dróg.
Stan odurzenia znacznie obniża
koncentrację oraz zaburza zdol
ność oceny sytuacji.Swój apel
kierujemy też do świadków.
W sytuacji, gdy widzimy podej
rzane niebezpiecznezachowa
nie nadrodze, natychmiast rea
gujmy, ajeślijestto możliwe nie
pozwólmy na dalsze kierowa
nie. O sytuacjiniezwłocznie po
informujmy Policję, Pamię
tajmy, że jeden telefon może
uratować czyjeś życie -apeluje
Monika Sadurska, rzeczniczka
Komendy Miejskiej Policji
w Słupsku.
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W jednej z uchwał przygotowa
nych na grudniową sesję rady
miasta zapisano przesunięcie
w planie Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych wydat
ków w kwocie2.894 zł „z prze
znaczaniem na uzupełnienie
planu wydatków na zakup
usług koronera w związku ze
zwiększoną liczbą zgonów".
Przypomnijmy, odpaździer
nika 2017 w kraju wprowa
dzono system sieci szpitali, co
zmieniło system doraźnej po
mocy oraz na samorząd zrzu
ciło zapewnienie dyżurnego le
karza, który stwierdzi zgon,
w czasie weekendów, świąt
i w dni powszednie nocą
w godz.18-7.30 rano poza szpi
talem. Taki lekarz, wSłupsku
zwany koronerem, musi
w dwie godziny po wezwaniu
stwierdzić zgon, wystawić
kartę zgonu oraz ustalić przy

czynę. Umowę z nim podpisuje
miasto. Tegoroczna zaś nie
przewidywała pandemii. Stąd
potrzebne są dodatkowe
środki. Przypomnijmy, 270
zgonów w Słupsku w listopa
dzie w tym roku toliczba jakiej
dotąd nie było miesięcznie
w naszym mieście ^od lat. Pa
trząc na 2020 to w jedenaście
miesięcy umarło w naszym
mieście więcej osób, niż w ca-

Patrząc na 2020 rok. to
w jedenaście miesięcy f
umarło w naszym
mieśde więcej osób.
niż w całym 2019 roku.
Statystyki są smutne
łym 2019r. Wielki wzrostliczby
zgonów w czasie pandemii
koronawirusa widać w staty
stykach miesięcznych.I tak we
wrześniu zmarło o16 osób wię
cej niż rok wcześniej w analo
gicznym miesiącu, w paździer
niku już 40 więcej, a wlistopa
dzie aż 122 więcej! Grudnio
wych statystyk jeszcze nie ma,
ale patrząc na rosnącą liczbę
pogrzebów nasłupskich cmen
tarzach, widać, że poprawynie
należy się spodziewać.

Zabytkowa poczta jest na sprzedaż za 12 min
Słupsk

Aleksander Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

Kompleks pięciu budynków
biurowo-mieszkalnydi w cen
trum Słupska z własnym wew
nętrznym parkingiem czeka
na nowego właściciela. Na liś
cie jest zabytkowa poczta
przy ul. Łukasiewicza. Cena to
12 milionów złotych.
Dawna siedziba Telekomunika
cji Polskiej, a dziś Orange idzie
pod młotek.Mowa o biurowcu
pomiędzy ulicą Łukasiewicza
i Władysława Jagiełły, dwóch
budynkach
mieszkalnych
z trafostacją,wartowni oraz za
bytkowej siedzibie Poczty Pol
skiej przy ul. Łukasiewicza.
Cały ten teren to ponad 0,6 ha
w samym centrum Słupska.
- Jest to kompleks o łącznej
powierzchni użytkowej 8761,1
m2. Wszystkie budynki podłą
czone są do sieci wodociągo

wej, elektrycznej orazogrzewa
nia.
Dodatkowo
obiekt
mieszkalno-techniczny wypo
sażony w sieć gazową.
Na działce utwardzony teren
z miejscami parkingowymi czytamy w ogłoszeniu, w któ

rym podkreśla siębliskość naj
ważniejszych i najbardziej
atrakcyjnych miejsc w mieście.
Również to, że plan zagospoda
rowania przestrzennego mówi
o zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej i tej usługowej.

Orange od dawna wykorzy
stuje teobiekty jedynie szcząt
kowo. Choć ma tu swój salon
firmowy, to jak nas zapew
niono, liczy na to, że znajdzie
się inwestor, który obiekt
z ogromnym potencjałem
ożywi.

Nie jest przesądzone,
że sprzedaż oznacza
likwidację poczty.
Warunkiem transakcji
nieruchomości jest
ustanowienie
ograniczonego prawa
rzeczowego na rzecz
Poczty Polskiej.

Grudniowych statystyk nie ma, ale patrząc na rosnącą liczbę
pogrzebów na słupskich cmentarzach, poprawy nie będzie
Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn"
76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7, tel. 59 84 32 516

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12 stycznia 2021 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.
Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn"
76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7, tel.59 84 32 516

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na

Dawna siedziba Telekomunikacji Polskiej, a dziś Orange idzie
pod młotek. Mowa o pięciu budynkach w kompleksie

Nie jest jednak przesądzone,
że sprzedaż oznacza z auto
matu likwidację poczty. Wa
runkiem transakcji nierucho
mości jest ustanowienie ogra
niczonego prawa rzeczowego
na rzeczPoczty Polskiej.©®

wykonanie otworow r manta* wyłazów dachowych
w budynku zlokalizowanym przy ulicy l Maja 28 W SŁUPSKU
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 8 stycznia 2021 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.
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W Rodzikowie nie chcą wieży.
Protestują i piszą petycję

Zatopiony kuter
do rozbiórki. Będzie
lżejszy dla dźwigu
Okazało się, że sprowadza
nie większego dźwigu może
zniszczyć nabrzeże. Oszaco
wano, że kuter z wodą waży
około 70 ton, a z dźwigiem cię
żar możedochodzić do200ton.
- Właściciel planuje pod
nieść kuter,ale ma pozwolenie
na jego częściową rozbiórkę.
Jednostka więc w czasie pod
noszenia będzielżejsza -mówi
bosman portu Tomasz Lisiński.

Ustka

Bogumiła Rzeczkowska
bogumila.rzeakowska@gp24.pl

Magdalena
Olechnowicz
magdalena.olechnowia@gp24.pl

Po tym. gdy niepowiodły się
próby podniesienia kutra,któ
ry osiadł na dnie usteckiego
portu, jednostka zostanie
częściowo rozebrana.

Społeczeństwo
Mieszkańcy Redzikowa byli
oburzeni, kiedy dostali pismo
z informacją, że po drugiej
stronie ulicy stanie ogromna
wieża telekomunikacyjna.
Mówią, że zostalioszukani,
gdyż zapewniano ich. że wieża
stanie kilkaset metrów dalej.
Złożyli petycję w tej sprawie.
Pismo ze Starostwa Powiato
wego w Słupsku zaskoczyło
mieszkańców Redzikowa.
2 grudnia2020r.na wniosek
pani Sylwii Białek działającej
w imieniu inwestora Polkomtel Infrastruktura Sp.
z o.o.,Starosta Słupski zawia
domił strony postępowania
o wszczęciu postępowania ad
ministracyjnego wsprawie wy
dania pozwolenia na budowę
stacji bazowej telefonii komór
kowej nadziałce nr35/5 wmiejscowości Redzikowo w gminie
Słupsk.
- Zdecydowano bez naszej
wiedzy. Wieżamiała stanąć,ale
w Wieszynie. Nie pod naszymi
blokami. Wieża ma mieć32 me
try wysokości,8 anten, z czego
jedna o mocy 15 tys. wat! - de
nerwuje się Rafał Mróz, który
w imieniu mieszkańców napi
sał petycję i zachęca, aby się
pod nią podpisywać.
W treści petycji czytamy:
„My, podpisani wniniejszej pe
tycji, protestujemy przeciw bu
dowie stacji bazowej telefonii
komórkowej
BT42432
w Redzikowie na działce 35/5.
Realizacja tej inwestycji stano
wić będzieznaczne zagrożenie
dla zdrowia,a nawet życia oko
licznych mieszkańców, znisz
czy ład przestrzenny osiedla,
zaburzy przestrzeń publiczną
oraz obniży wartość okolicz
nych nieruchomości. Wnosimy
o oddalenie wniosku o pozwo
lenie na budowę.
Naprzeciwko osiedla blo
ków oraz w bardzo bliskiej od
ległości od nowo powstającego
osiedla domków jednorodzin
nych planowana jest budowa
masztu stacji bazowej telefonii
komórkowej. Wysokość stalo
wej wieży kratownicowej topo
nad 32 metry, przy czym naj
wyższy budynek wRedzikowie
ma około18 m. Postawienie po
nad 32-metrowegomasztu na
ruszy ład przestrzenny i zde
graduje naszą wspólną prze
strzeń publiczną, której krajo
braz iestetyka architektury jest
integralną częścią. Na maszcie
mają zostać zamontowane an
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Budowy wieży na Os. Niepodległości nie udało się zablokować, pomimo protestów mieszkańców

teny o bardzo dużychmocach w tymsieci 5G. Będą emitowały
silne poleelektromagnetyczne
w zakresie mikrofalowym tym samym, które używane
jest w popularnych kuchen
kach. Pole to jest niebezpieczne
dla zdrowia - może powodo
wać choroby nowotworowe
i przyczyniać się do śmierci.
Moc oddziaływania anten bę
dzie rosła wraz z wysokością,
dlatego szczególnienarażeni są
mieszkańcy wyższych kondyg
nacji i poddaszy.
Inwestor nie przedstawił
żadnych dowodów, iż emito
wane zestacji poleelektromag
netyczne nie będzie szkodziło
ludziom. We wniosku inwe
stora zupełnie nie uwzględ
niono kumulacji i synergicznego odziaływaniapól elektro
magnetycznych emitowanych
z istniejących stacji bazowych.
Według raportuNajwyższej
Izby Kontroli zmaja 2019roku,
zgodnie z którym zarówno or
gany
odpowiedzialne
za ochronę środowiska, jak
również Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, nie są właściwie
przygotowane doefektywnego
kontrolowania pola elektro
magnetycznego. Więc nawet
nie posiadamy odpowiedniego
organu do kontroli stacji bazo
wych telefonii komórkowej.
Teraz, gdy trwa postępowanie
w sprawie wydania pozwolenia
na budowę jest ostatniaszansa,
by zablokować ten koszmar.
Wspólnie sprzeciwmysię inwe
stycji, którabędzie stanowić re
alne zagrożenia dla zdrowia nas
i naszych dzieci, zniszczy ład
przestrzenny naszej Miejsco
wości i zaburzy przestrzeń pub
liczną, spowoduje obniżenie

wartości nieruchomości w jej
sąsiedztwie.
W imieniu protestujących
mieszkańców prosimy o odda
lenie wniosku o wydanie poz
wolenia na budowę i uzgodnie
nie z inwestorem innej lokali
zacji. Minimum1000 m od za
budowań mieszkalnych."
Starostwo Powiatowe
Starostwo Powiatowe uspo
kaja, że decyzja o budowie
wieży w tej lokalizacji jeszcze
nie zapadła.
- Informacjao tymfakcie zo
stała podana dopublicznej wia
domości zgodnie z obowiązu
jącymi przepisami. Jak zazna
czono na wstępie, w chwili
obecnej w tutejszym Urzędzie
toczy się postępowanie w tej
sprawie, w związku z czymde
cyzja o pozwoleniu na budowę
stacji nie została jeszcze wy
dana - uspokaja Anna v.
Krasowicki, kierownik od
działu Oddziału Promocji
w Starostwie Powiatowym
w Słupsku. -Kwestia lokalizacji
stacji bazowej została roz
strzygnięta naetapie uzyskiwa
nia przez Inwestora decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwesty
cji celu publicznego, którą wy
dał Wójt Gminy Słupsk, doko
nując analizy warunków izasad
zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, wynikającej
z przepisów odrębnych oraz
stanu faktycznego i prawnego
terenu, na którym Inwestor
planuje realizację inwestycji.
Biorąc pod uwagę obowiązu
jące przepisy i obowiązki or
ganu Architektoniczno - Bu
dowlanego Starostwa Powiato
wego w Słupsku przed wyda
niem decyzji o pozwoleniu

na budowę, organ sprawdza
zgodność przedłożonegoprzez
Inwestora projektu budowla
nego m.in. z decyzją o ustale
niu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydaną przez
Wójta Gminy Słupsk.Obecnie,
trwa postępowanieadministra
cyjne i dokumentacja jest
sprawdzana pod kątem zgod
ności z przepisami, więc nie
mamy wiedzy, kiedy wieża
powstanie i kiedy pozwolenie
na budowę zostanie wydane wyjaśnia Anna vonKrasowicki.
Wójt gminy Słupsk
- Pragnę uspokoić mieszkań
ców Redzikowa, że wieża pow
stanie, ale w innej lokalizacji.
Nie chcemy kolejnego sporu mówi Adam Jaśkiewicz, za
stępca wójta gminy Słupsk. Rada Gminy uchwaliła, że
pod budowę wieży gmina wy
dzierżawi inwestorowi inną
działkę, położoną dalej od za
budowań. Jest to lokalizacja
na granicy strefy ekonomicz
nej, w kierunku Wieszyna.
Działka ta zostanie oddana in
westorowi w 10-letnią dzier
żawę. Decyzje otakich inwesty
cjach są trudne do zablokowa
nia, dlatego doszliśmy z inwe
storem do porozumienia - wy
jaśnia wicewójt.
Skąd w takim raziepismo ze
Starostwa
z
informacją
o wszczęciu postępowania.
- Też jesteśmy zaskoczeni,
ale domyślam się, że inwestor
chce dokończyć rozpoczętą
procedurę i zostawić sobie bu
for bezpieczeństwa.Mamy jed
nak zapewnienie na piśmie, że
nowa lokalizacja została zaak
ceptowana - zapewnia Adam
Jaśkiewicz.©®

Do zatonięcia jednostki doszło
w połowie października w cza
sie szalejącego sztormu. Kadłub
15-metrowego drewnianego ku
tra „Algo", stacjonującego wBa
senie Budowlanym usteckiego
portu obijałsię podwodną częś
cią o nabrzeże, został
rozszczelniony i osiadł nadnie.
Jednostka stała na cumach,
a armator sprowadził dźwigi.
Po pierwszej nieudanej próbie
podniesienia kutra przystą
piono do drugiej, gdy sprowa
dzono większy dźwig. Alei ten
nie dał rady. Nurkowie zeszli
na dno, przebadali jednostkę
i ocenili sytuację.

Zatopiony częściowo
kuter stacjonował A
w porcie od kilku lat.
Po remoncie miał trafić
do Mrzeżyna i pełnić
funkcję restauracji.

Właściciel planuje
podnieść kuter, ale ma
pozwolenie na jego
częściową rozbiórkę.
Jednostka będzie
lżejsza
- W przyszłym tygodniu będą
znane szczegóły prac.
Zatopiony częściowo kuter
stacjonował w usteckim porcie
od kilku lat. Po remoncie jed
nostka
miała
trafić
do Mrzeżyna jako pływająca re
stauracja. W czasie zatopienia
na szczęście nie doszło do za
nieczyszczenia środowiska,bo
kuter nieposiadał własnegona
pędu.
Z restauracji jednak nic nie
będzie. ©®

Do zatonięcia jednostki doszło w połowie października
w czasie szalejącego sztormu

Wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia

RodzinieiBliskim
z powodu śmierci

ŚP.

Józefy Szmajda
Założycielki i kierowniczki
Zespołu Ludowego „Klęcinianki"
oraz Przewodniczącej
Koła Gospodyń Wiejskich w Klęcinie
składają
Przewodniczący Rady
Gminy Główczyce
Arkadiusz Kwiatkowski
wraz z Radnymi
Gminy Główczyce

Wójt
Gminy Główczyce
Danuta May
wraz z pracownikami
Urzędu

Region
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sięcy złotych. Za każdą zło
tówkę z góry dziękujemy
i wiemy że dzięki temu razem
możemy odmienićczyjeś życie
i wlać w nie nadzieję na nor
malność i lepsze jutro. Znając
Mariusza wiemy, że oddanemu
dziś dobro, odda po stokroć
w
przyszłości.Nadchodzą
święta Bożego Narodzenia,dla
tego jeszcze raz prosimy,dajmy
Mariuszowi prezent pod cho
inkę-protezę.

tak będzie, muzyką jako DJ
i prowadzący. Mimo że życie
nie rozpieszczałogo dotej pory,
a może właśnie dlatego, wiele
imprez prowadził z odruchu
serca charytatywnie, aby zbie
rać środki narzecz innych ludzi
lub organizacji. Zawsze ra
dosny, zawsze gotowy pomóc
i z dobrym słowem".
Na odzew nie trzeba było
długo czekać. Na liście zrzutki
od razu pojawiły się nazwiska
ofiarodawców, ale takżewpłaty
z danymi ukrytymi. Są już 84
osoby wspierające.
- Uzbieraliśmy już prawie
10 tysięcy złotych - mówi Na
talia Foryś z Działu Marketingu
i Organizacji Imprez OSiR
w Ustce. - Aby pomóc Mariu
szowi, organizujemy też licy
tacje internetowe gadżetów.
Do akcji włączyło sięCentrum
Kultury Gminy Ustka i Słup
skie Starostwo Powiatowe.My
mamy coś specjalnego - ręka
wice Dariusza Michalczew
skiego.
Aby pomóc, trzeba wejść
na stronę https://zrzutka.pl/
xky6j6. Uwaga, do końca
zbiórki zostały 20 dni.

Glos Dziennik Pomorza
Wtorek, 15.12.2020

Pomóżmy Mariuszowi, który stracił nogę
z powodu cukrzycy i zakażenia Covid 19
Bogumiła
Rzeczkowska

0^

bogiirniła.r7eczkowska@potskapress.pi

Ludzie
Brawa dla usteckiego Ośrodka
Sportu iRekreacji, którego
pracownicy wyszli z inicjaty
wą pomocy swojemu współ
pracownikowi. Mariusz poko
nał COVID-ia ale poniósł
ogromne koszty, tracąc nogę.
Pomóżmy mu podnieść się
po ciężkich przeżyciach.
„Zwracamy się do WAS o po
moc dlanaszego kolegi,przyja
ciela Mariusza,który został dot
knięty chorobą C0VID-19 i jej
strasznymi skutkami... Z po
wodu choroby współistniejącej
lekarze uratowali Mariuszowi
życie, ale niestety byli zmu
szeni do amputacji lewej nogi
powyżej kolana - napisała
na zrzutka.pl Natalia Foryś,
apelując o pomoc w zakupie
specjalistycznej protezy,wyko
nanej dla konkretnego pa
cjenta, która jest ratunkiem
i szansą na normalne funkcjo

Na czas remontu ulicy
Zygmunta Augusta
pojemniki na śmieci
spod bloków nr 6
i 4 przestawiono
na parking Biedronki

Mariusz to człowiek, który być może towarzyszył niektórym z was w ślubach, imprezach
towarzyskich, balach iimprezach sportowych jako didżej. Wierzymy, że nadal tak będzie

nowanie zawodowe. - Wiemy,
że koszt protezy (kilkadziesiąt
tysięcy złoty), przekracza moż
liwości Mariusza, dlatego po

stanowiliśmy działać, aby nie
został z tym sam. Zakup pro
tezy sprawi, żeMariusz będzie
mógł samodzielniefunkcjono

wać. Bardzo prosimy o dar
serca i wpłacanie pieniędzy
na protezę.W tej akcji wspoma
gającej chcemy uzbierać 20 ty

Kim jest Mariusz.Dj MARIO?
To miły, serdeczny, pomocny
facet w średnim wieku. Czło
wiek, który być możetowarzy
szył niektórym z WAS wich ślu
bach, imprezachtowarzyskich,
balach i imprezach sporto
wych. Mariusz do tej pory zaj
mował sięi wierzymy, że nadal

©©

Radni gminy Kobylnica uchwalili budżet na 2021 rok. Jest realny
Smmorzqś

Anna Czerny-Marecka
anna.marecka@poiskapress.pl

Podczas XXX sesji Rady Gmi
ny Kobylnica rajcy przyjęli bu
dżet na2021rok. Projekt za
kłada dochody na poziomie
86,7 min zł.natomiast wydat
ki szacowane są na kwotę 953
min zł.
Przed przystąpieniem do gło
sowania radni mieli możliwość
zadawania pytań dotyczących
przyszłorocznego planu finan

sowego. Dokument był też
szczegółowo omawiany w cza
sie posiedzeń poszczególnych
komisji. - Przyjmowanie bu
dżetu to długi proces, okres
bardzo wytężonej pracy. Togo
dziny analiz,dyskusji, szukania
kompromisów. Cieszę się, że
w drodze dialogu wypracowa
liśmy budżet, który z jednej
strony jest ambitny, z drugiej
zaś jest przygotowany jako od
powiedź na oczekiwania i po
trzeby naszych mieszkańców podkreśla
wójt
gminy
Kobylnica LeszekKuliński.

Plan finansowy
kobylnickiego
samorządu
na przyszły rok zakłada wy
datki na poziomie 95,9 min zł
oraz dochody na poziomie86,7
min zł. Leszek Kuliński zapew
nił w czasie sesji, że celem dla
samorządu nadal jest rozwój,
którego stymulatorem mają
być środki zabezpieczonena re
alizację zadań inwestycyjnych
-na poziomie20,5 min zł.Łącz
nie chodzitu o86 zadań,z któ
rych część stanowić będą
nowe, ale też kontynuowane
przedsięwzięcia. Wśród tych

najważniejszych, które realizo
wane będą w przyszłym roku,
wójt wymienił między innymi
prace drogowe związane
z przebudową ulicy Wodnej
i Sportowej w Kobylnicy czy fi
nansowy udział przy moderni
zacji układu drogowego
w Kuleszewie. Obok tych zadań
realizowane będą także inne,
mniejsze inwestycje drogowe.
Gmina planuje także rozpoczę
cie działań związanych z rozbu
dową siedziby urzędu.
- Będziemy nadal przezna
czać duże środki na rozwój na

szej oświaty, zwłaszcza w ob
szarach inwestycyjnych, zwią
zanych z budową nowych oraz
adaptacją istniejących obiek
tów na potrzeby kształcenia.
Chcemy też kontynuować so
lidne wsparcie w sferachopieki
społecznej, sportu, kultury
i bezpieczeństwa - informował
wójt.
Na
swoim
profilu
na Facebooku Leszek Kuliński
tak ocenił przyszłoroczny bu
dżet: - W dobie tak wyjątko
wych okoliczności, w jakich
funkcjonujemy wszyscy, przy

gotowaliśmy budżet przede
wszystkim realny. Naszym ce
lem nadal jest rozwój,wspiera
nie idalsze rozwijanietych sfer,
które sprawiają, że idziemy
do przodu,zapewniamy odpo
wiedni poziom funkcjonowa
nia - mieszkańcom, inwesto
rom, przedsiębiorcom. Za
pewne apetyty, jeszcze kilka
naście miesięcy temu, były
większe. Jednak wszyscy mu
simy mierzyćsię znową rzeczy
wistością. My tę batalię chcemy
wygrać ambicją, ciężką pracą,
szukaniem nowychrozwiązań.

zamów:
O 94 3401114
Oszczędzasz

36 zł

Prenumerata na 3 miesiqce za 44 zl miesięcznie

od poniedziałku do piqtku
w godz. 9:00-15:00

Gazetę dostarczymy
codziennie
do Twojego domu, biura,
rorr gdzie chcesz !

email:
prenumerata.gdp@polskapress.pl

Oferta tylko dla nowych
prenumeratorów
" Średnia oszczędność miesięczna w porównaniu
do ceny w kiosku styczeń-marzec 2021 r.
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Polska

Wyborcy PiS uważają
wynik szczytu UE
za sukces Polski
Htarsamn

Kacper Rogacin
k.rogacin@polskatimes.pl

60 proc. ankietowanych uwa
ża, że wynik ostatniego szczy
tu Unii Europejskiej,podczas
którego zatwierdzono budżet
Wspólnoty na następne lata,
to sukces Polski -wynika
z sondażu United Surveys
dla RMF FM i„Dziennika
Gazety Prawnej".
Zdaniem aż 60 proc. respon
dentów szczyt, na którym Pol
ska i Węgry nie zastosowały
weta, a przyjęły porozumienie,
co doprowadziło do przyjęcia
budżetu UE i Funduszu Odbu
dowy, tosukces Polski.9,9 proc.
ankietowanych uważa wynik
negocjacji za „zdecydowany
sukces" Polski. Z kolei 49,4
proc. uznaje to za „raczej suk
ces".
Przeciwnego zdania jest14,i
proc. badanych, którzy uwa
żają, że ustalenia to„raczej po
rażka" Polski. Natomiast 9,9
proc. respondentów stwier
dziło, że jest to „zdecydowanie
porażka".
16,6 proc. pytanych nie po
trafiło udzielić odpowiedzi
na pytanie o ocenę efektów
szczytu UE- wynika z sondażu
United Surveys dla RMF FM
i „Dziennika Gazety Prawnej".
Najbardziej pozytywnie
efekty unijnego szczytu oce
niają wyborcy Prawa i Spra
wiedliwości. 81 proc. głosują
cych na PiS uważa wynik

szczytu za sukces Polski. Z ko
lei wśród wyborców Koalicji
Obywatelskiej panuje nieco
mniejszy entuzjazm,choć rów
nież wśród nich większość od
biera efekty szczytu pozytyw
nie. 60proc. głosującychna KO
uznaje porozumienie za suk
ces, natomiast 30proc. ma zda
nie przeciwne.
58 proc. wyborców Lewicy
uznaje wynik prowadzonych
przez Polskę negocjacji za suk
ces. 16 proc. wyborców tej for
macji uważa jednak, że Polska
poniosła „raczej porażkę", a23
proc, że „zdecydowanie po
rażkę". Jeśli chodzi o wybor
ców PSL, to 37 proc. z nich
uważa wynik negocjacji za suk
ces dla kraju, natomiast53 proc.
nie ma w tej kwestii jasnego
zdania.
Jeśli chodzi o wyborców
Konfederacji, to64 proc. z nich
uważa, że porozumienie na
ostatnim szczycie UE to po
rażka Polski.
Warto wspomnieć, że z naj
nowszego sondażu IBRiS dla
„Rzeczpospolitej" wynika, iż
większość Polaków jest za odej
ściem Zbigniewa Ziobry po
tym, jak Sejm ma przyjąć
unijne porozumienie budże
towe. Takiego zdania było 61,5
proc. respondentów.
26,2 proc. ankietowanych
chce pozostania Zbigniewa
Ziobry w koalicji Zjednoczonej
Prawicy, z kolei 12,3 proc.bada
nych nie było w stanie udzielić
żadnej odpowiedzi.
©®

Ilia y nim

UOKiK nałożył aż 723
min zł kary dla sieci
Biedronka

FordyRangerXTL
zastąpią Honkery

W 2. RegionalnejBazie Logistycz
nej (Warszawa-Rembertów)Ma
riusz Błaszczak,minister obrony
narodowej, przekażedziś żołnie
rzom samochodyFord Ranger
XTL. Zostanieprzekazanych100
samochodów Ford Ranger XTL,
co stanowipierwszą część do
staw wynikających z umowy,
która przewidujedostawę 648
samochodów ciężarowo-osobowych. Samochody trafią dojed
nostek wojskowych w całym
kraju izastąpią wysłużone
Honkery, któresą używane
w wojsku od lat 90.(AiP)

Spółka JeronimoMartins Polska,
właściciel siecisklepów Biedronka,
zdaniem UrzęduOchrony Konku
rencji iKonsumentów wnieuczciwy
sposób zarabiała kosztemdostaw
ców produktówspożywczych. Jak
napisano wkomunikacie, tonaj
większa dotej porysankcja za wy
korzystywanie przewagikontrakto
wej. Maksymalnakara za nieucz
ciwe wykorzystywanieprzewagi
kontraktowej wbranży rolno-spożywczęj możewynieść do3 proc.
rocznegoobrotu przedsiębiorcy.Decyzja jestbardzo ważnarównież
dla dostawców Biedronki.
Po pierwsze,nakazałem siecihan
dlowej natychmiastowezakończe
nie niedozwolonychpraktyk.
Podrugie, decyzjastwierdzająca
nieuczciwość systemu rabatowego
Jeronimo MartinsPolska ułatwido
stawcomdotkniętym tymiprakty
kami uzyskanieodszkodowania
w postępowaniachcywilnych,
doczegojuż terazzachęcam -po
dał prezesUOKiKTomaszChróstny.
(AIP)

Glos Dziennik Pomorza
Wtorek, 15.12.2020

Widmo trzeciej fali jest realne.
Obostrzenia przedłużone?
Kacper Rogacin

tUirssifiitt
- Przedstawiłem panuprezy
dentowi wizję, w której,nie
stety, widmo trzeciej falijest
bardzo realne. Będęrekomen
dował przedłużenie do17
stycznia obostrzeń, z którymi
mamy do czynienia - powie
dział minister zdrowia An
drzej Niedzielski pospotkaniu
m.in. z premieremi prezyden
tem w Biurze Bezpieczeństwa
Narodowego.
- Będę rekomendował przedłu
żenie tychobostrzeń, zktórymi
mamy doczynienia, aszczegól
nie tych obostrzeńdotyczących
okresu feryjnego.Tak, żebyśmy
na ferie rzeczywiście zostali
wdomuispędzili jebezpiecznie.
Po towłaśnie, żeby uniknąćtrzeciej fali,bo jeżelitafalarozpoczęłaby sięz tegopoziomu, który te
raz notujemy,a jak patrzymyso
bie, co się dzieje zliczbą zakażeń
tydzień do tygodnia,to widać,
że totempo malenia jużnie jest
takie duże jak w dużej części li
stopada, dlatego będę rekomen
dował conajmniej przedłużenie
tych obostrzeń do17 stycznia powiedział minister zdrowia
na briefingu po spotkaniu
wBBN. •
Andrzej Niedzielski stwier
dził, że przedstawił prezyden

Uwaga na fałszywe
strony do logowania. Nie
klikajmy w linki!
Firma CERT Polska ostrzega
przed kampaniami, w których
przestępcy nakłaniają do wpisa
nia swoich danych w fałszywym
panelu logowania Facebook. Ak
tywność tego typu próbdo wy
łudzania danych wzrosła. Jak
zauważają eksperci CERT Polska,
główny schemat działaniaoszu
stów pozostaje bez zmian-„za
czepienie ofiary w wiadomości
prywatnej od znajomego
na Facebooku, z zachętą do klik
nięcia w link, najczęściej z do
meną .eu". Jak wyjaśniono, zło
śliwa strona wykrywa urządze
nie, z któregokorzysta ofiara
i wprzypadku telefonu wy
świetla fałszywy panel
logowania Facebook. Z kolei
na komputerze otrzymamyjedy
nie grafikę imitującą stronę
internetową jednej z pizzerii. Ek
sperci przypominają, żetego
typu schemat oszustwa był wy
korzystywany już kilkukrotnie
w połowie roku.
(AIP)

Minister zdrowia Adam Niedzielski nie ma dla nas dobrych
wiadomości

towi wizję, w którejtrzecia fala
koronawirusa jest realna.
- Przedstawiłem panu pre
zydentowi wizję, w której,
niestety, widmo trzeciej fali
jest bardzo realne. Ta trzecia
fala ma o tyle znaczenie, że
wtej chwili jesteśmy na pozio
mie zachorowań średnio ok.
10 tys. zakażeń dziennie. Je
żeli trzecia fala nastąpiłaby
z tego poziomu, moglibyśmy
się spodziewać bardzo dużej
eskalacji, bardzo dużego ob
ciążenia systemu opieki zdro
wotnej, co ma szczególnie
znaczenie w tym kontekście,
że w lutym, to są też te mie
siące,
kiedy
dochodzi
do szczytu zachorowań
na grypę - powiedział.
Szef Biura Bezpieczeństwa
Narodowego PawełSoloch po
informował, że prezydent An

drzej Duda udzielił pełnego
wsparcia działaniom rządo
wym.
- Pan prezydent jest przeko
nany o tym, że ten programrze
czywiście odniesiesukces -po
wiedział.
- Jeżeli chodzi o punkty
szczepień, udało się osiągnąć
deklarowaną wcześniej liczbę
ponad 8 tysięcy zespołów
szczepieniowych. W tej chwili
trwa proces nanoszenia ich
na mapę.Nie mamy jeszczego
towej prezentacji. Myślę, że
w okolicach środy, najpóźniej
czwartku przedstawimy ją pań
stwu. Część podmiotów zgła
szała po kilka, nawetkilkadzie
siąt zespołów.Chcemy dokład
nie znać ich lokalizację - dodał
minister Niedzielski.
Szef resortu zdrowia przy
znał też, że zmieniła się liczba

szczepionek, które Polska ma
zadeklarowane.
- Jeśli chodzi o dostawy
szczepionek, tomamy deklara
cję1min100 tysięcy,co wystar
czy na zaszczepienie 550 ty
sięcy ludzi ze względu na ko
nieczność podawania dwóch
dawek. Ta deklaracja jest aktu
alna, aczkolwiek muszę za
strzec, żeniestety teinformacje
się zmieniają zmiesiąca namie
siąc. Jeszcze niedawno mieli
śmy do czynienia z deklaracją
dostarczenia blisko 2 min
szczepionek. To uległo zmianie
ibyćmożebędzie się zmieniało
-powiedział.
Wcześniej poinformowano,
że rząd planuje już kolejnewy
tyczne, dotyczące sylwestra.
Szczegółów na razie nie po
dano, ale wiadomo,że zalecane
będzie raczejspędzanie sylwe
stra w gronie rodzinnym niż
huczne świętowanie.
- Jesteśmy na linii z premie
rem, zKPRM w sprawie ustaleń
tego, jak ma wyglądać nasza
rzeczywistość w związku
z obostrzeniami.Po 27grudnia,
bo pamiętajmy, że ten okres
obostrzeń obecnych obowią
zuje nas do27 grudnia.Od razu
nadmieniam - nie spodzie
wajmy się, że sylwestra spę
dzimy w jakikolwiek sposób
wystrzałowo. Raczej będzie to
w gronie najbliższej rodziny Wojciech
powiedział
Andrusiewicz, rzecznik Mini
sterstwa Zdrowia na briefingu
prasowym.
©®

Ktoś chciał „uderzyć" w byłego
rzecznika PiS Adama Hofmana?
Kacper Rogacin
k.rogacin@polskatimes.pl

W 2016 r. CBA śledziło począt
ki biznesowej kariery Adama
Hofmana -informuje ..Gazeta
Wyborcza". W ramach opera
cji okryptonimie ..Argon" od
kryto. że agencjamarketingo
wa R4S na współpracy ze
spółkami SkarbuPaństwa za
robiła ponad milion złotych.
Z tajnych dokumentów, doktó
rych dotarła „Wyborcza", wy
nika, że operację „Argon" roz
poczęto wkwietniu 2016r. Były
rzecznik Prawa i Sprawiedli
wości Adam Hofman miał,
według CentralnegoBiura Antykorupcyjnego, powoływać
się na wpływy w instytucjach
państwowych. Chodziło m.in.
o wpływy w Ministerstwie
Skarbu, którego szefem był

wtedy Dawid Jackiewicz.
Adam Hofman i Jackiewicz
znali się od lat.
W raporcie CBA odnoto
wano, że założona w 2015 roku
agencja R4S do połowy sierp
nia 2016 r. zarobiła 1,2 min zł
na współpracy ze spółkami
Skarbu Państwa. Najwięcej
warta była współpraca z Grupą
Azoty. Znależącymi doniej Za
kładami Chemicznymi Police
R4S zawarła trzy kontrakty
na usługi public relations.Kon
trakty były warte kolejno: 40
tys. zł,480 tys. zł i 255 tys.zł.
Współpraca z Polfą Tarchomin przyniosłaagencji R4Spra
wie 190 tys. zł, z Polskim Hol
dingiem Obronnym prawie144
tys. zł,z KrajowymDepozytem
Papierów Wartościowych 111
tys. zł, z KGHM 72 tys. zł,
a z Polską Spółką Gazowniczą
68 tys. zł - informuje „Gazeta
Wyborcza".

Adam Hofman i Dawid Jac
kiewicz zapewnili wrozmowie
z „GW", że o operacji CBA do
wiedzieli się z mediów, a ich
znajomość nie miała wpływu
na kontrakty, które zawierała
agencja R4S.
Sama agencja wydała
oświadczenie, które cytujepor
tal Onet. „Dobrze się stało, że
taki dokument ujrzał w końcu
po latach światło dzienne. To
dowód na naszą niewinność.
Choć jak wszystko wokółtej by
łej sprawy dzieje się w skanda
licznych okolicznościach".
„Raport z działań operacyj
nych, który powstałna plotkach,
pomówieniach i innych niepo
twierdzonych informacjach,nie
znalazł żadnego potwierdzenia
w dowodach. Powinien zostać
zniszczony. Skandalem jest, że
jest używany jeszcze po latach
wtej nieczystej grze"- napisano
w oświadczeniuR4S. ©®
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Dla 100 pierwszych osób - produkt GRATIS. A dla najszybszych - dodatkowy PREZENT!

ORTOwzmacniacz pomógł im zmniejszyć problemy ze stawami!
Sprawdź, jak odebrać HIT wzmacniający stawy za darmo

O TYM SIĘ MÓWI:

Przetestowali innowacyjny preparat
wspierający stawy i złagodzili
w
Historia tej pary budzi ogromne emocje - małżeństwo z Grudziądza po wypadku
komunikacyjnym zmierzyło się z widmem kalectwa spowodowanego nasileniem zwyrodnień
stawów, które zaczęły odzywać się ze zdwojoną siłą. „Bóle w kościach, łupanie i trzeszczenie
kolan, łokci czy nadgarstków, nawracające bóle reumatyczne i zwyrodnienia kręgosłupa
znacząco zmniejszyły się, gdy zaczęliśmy stosować innowacyjny reparator stawów" przyznaje para i z uśmiechem opowiada o odzyskaniu pełnej sprawności ruchowej.

K

ilka tygodni po kolizji
samochodowej zaczęliśmy
odczuwać z żoną nasilenie
zmian zwyrodnieniowych, coraz
dotkliwszy ból startowy po poran
nym przebudzeniu, żona szczególnie
skarżyła się na bóle w kolanach,
trudności w zginaniu nóg i problemy
z chodzeniem, przez co zaczęła bać
się, że wkrótce skończy na wózku
inwalidzkim. U mnie najgorzej spra
wował się kręgosłup - nie mogłem
swobodnie się schylać, czasem plecy
bolały tak mocno, że musiałem leżeć
nieruchomo i odpoczywać przez kil
ka godzin dziennie. To udręka dla tak
aktywnych osób jak my - kochających
wycieczki piesze i rowerowe, zajmu
jących się wnukami, podróżujących
po Polsce na zasłużonej emeryturze"
- wspomina Marian i od razu dodaje,
że zastosowanie rewolucyjnego
TURBOnegeneratora stawów pozwo
liło im zmniejszyć zmiany zwyrod
nieniowe i ograniczenia ruchowe
w niecały miesiąc.

•Co wiemy o pionierskiej
formule wzmacniającej stawy,
która każdemu - także Tobie może pomóc w walce
z bólem stawów?

REKOMENDACJA
EKSPERTÓW

•"•••"•ł

OBSERWACJE
EKSPERTÓW:

149/150 osób testujących
pionierski regenerator potwierdziło
wyraźne zwiększenie ruchomości
w stawach biodrowych, kolanowych
i barkowych już w pierwszym
tygodniu stosowania preparatu.

Przeciążone stawy mogą
odzyskać sprężystość
i elastyczność

Lucyna. Potwierdza, że nowatorski
preparat pomógł jej pożegnać
trudności ze schylaniem się i wcho
dzeniem po schodach. Dziś znów
bez bólu spaceruje, jeździ na rowe
rze, schyla się, pracuje w ogrodzie
i swobodnie bawi się z wnukami.

3x więcej glukozaminy

i kolagenu

„Pogruchotane tkanki i ubytki na
powierzchni chrząstek stawowych
regenerują się i wypełniają już
w pierwszych dobach po zastoso
waniu nowatorskiego reperatora
stawów - a to za sprawą silnie stężo
nego kwasu hialuronowego i kola
genu, stanowiącego główny budulec
chrząstek" - wyjaśnia Marek Zawa
da, ekspert w zakresie reumatologii.

Metoda, którą zastosowali Marian
i Lucyna to przełomowa formuła
wspomagająca regenerację komó
rek kostnych i odbudowę chrząstki
stawowej u źródła. Prawdziwa
bomba glukozaminowa, która
•Wizualizacja postępów
efektywnie intensyfikuje wydzie
w regeneracji stawów
lanie mazi stawowej wypełniają
i
łagodzeniu zwyrodnień:
cej przestrzenie między kośćmi,
zwiększa poślizg i ruchomość
stawów, a do tego łagodzi stany
zapalne i amortyzuje stawy
przed kolejnymi uszkodzeniami.
„To było takie wrażenie, jakby kości
przestawały o siebie trzeć właści
wie z dnia na dzień" - opowiada

@ MedicReporters

Już nie martwię się,
że stanę się niedołężna
- kolana przestały mi
dokuczać i znów mogę
spacerować godzinami
bez sztywnienia nóg".

„Ten preparat pomógł
mi zapomnieć o bólu
kręgosłupa. Znów jestem
sprawny, silny i mogę
być kompanem
dla aktywnej żony".

CO ZAPEWNIA NOWY BIO-REGENERATOR?
struktury stawów, mięśni
0 iWzmocnienie
kości na poziomie komórkowym

0
0
0
0

Wypełnienie ubytków i szczelin na
powierzchniach chrząstek stawowych
Intensywny wyrzut mazi stawowej
i zwiększenie jej produkcji aż o 92%
Pomoc w likwidacji stanów zapalnych,
bólu i obrzęków w okolicach stawów
Wspiera uśmierzenie bólu kolan, łokci,
bioder, nadgarstków, barków i kręgosłupa

Zmniejszenie trzeszczenia / łupania / strzykania w kolanach,
0 drętwienia
kończyn i wrażenia 'rwania w kościach'
się pojawiać, mogłem śmiało
się wyprostować, a rano bez
żadnej rozgrzewki wstać z łóżka"
- wspomina Marian, który już
w drugim tygodniu stosowania
preparatu był w stanie przekopać
przydomowy ogródek, a praca
nawet w pochylonej pozycji nie
sprawiała mu żadnego bólu. Spe
cjaliści podkreślają, że tak spek
takularnego efektu wzmocnienia
stawów i złagodzenia zmian zwy
rodnieniowych nie obserwuje się
po użyciu żadnego podobnego
środka z tej kategorii dostępnego
na polskim rynku.

Serce pękało na widok pozginanego, obolałego Mariana,
który z zaciśniętymi zębami
łapał się za plecy i musiał
odpoczywać nieruchomo le
żąc na kanapie. Nareszcie
widzę swojego męża żwa
wego, pełnego wigoru, ru
chliwego - znów wszędzie
go pełno. Dziękujemy za ten
środek - odzyskaliśmy mocne
stawy chęć i energię do życia
bez bólu i ograniczeń rucho
wych! - Lucyna

*Nie zwlekaj - odbierz swój turbo-regenerator chrząstki stawowej

Pierwsze 100 osób, które zadzwonią do 29.12.2020 r.,
otrzyma 100% REFUNDACJI OD PRODUCENTA

z układem kostno-stawowym:
> Regeneruje uszkodzenia na powierzchni chrząstek stawowych

> Zwiększa produkcję mazi stawowej o 92%,
dając efekt silnego naoliwienia stawów

Marian (661.)

' ZYSKAJ NAOLIWIONE, MOCNE I NIEZAWODNE STAWY

REWOLUCYJNE WSPARCIE dla problemów

> Pomaga eliminować obrzęki, drętwienie,mrowienie
i ból zwyrodnieniowy

Lucyna (621.):

„Mój kręgosłup
dostał drugie życie"
„Już po tygodniu poczułem, że
kręgosłup staje się silniejszy, bóle
karku i w dole pleców przestały

ZADZWOŃ:
^--* - - -

87 730 31 72
- - - "---

—

pon. - pt. 08:00 - 20:00, sob. - nd. 09:00 - 20:00.
Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat.

^-; : -

SZYBKA
DOSTAWA

ZADZWOŃ W CIĄGU 5 NAJBLIŻSZYCH DNI,
A DODATKOWO OTRZYMASZ NIESPODZIANKĘ!
•Tytuł przyznany RevitaPharm w programie Konsumencki Lider Jakości^ Debiut Roku 2020
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Niemcy. Nasi sąsiedzi
przed świętami
zaostrzają restrykcje
Berlin

Kazimierz Sikorski
kiikorski@polskdtimes.pl

Od najbliższej środy do 10
stycznia niemieckie władze
wprowadzają kolejne ograni
czenia. Tłumaczą, że wszystko
po to. aby nie były to„święta"
koronawirusa.
Większość sklepów będzie
zamknięta, ścisłe ograniczenia
w kontaktachtowarzyskich, za
kaz śpiewania w kościele i za
kaz sprzedaży fajerwerków.
Niemcy zaostrzają ograni
czenia pandemiczne, próbując
zmniejszyć wysoki wskaźnik
zakażeń koronawirusem.
Kanclerz Angela Merkel po
wiedziała, że wraz z władzami
16 landów zgodziła się zao
strzyć blokady w kraju od naj
bliższej środy do 10 stycznia.
Wszystko po to,aby powstrzy
mać wzrost liczby zakażeń
koronawirusem w tym kraju.
Jesteśmy zmuszeni do dzia
łania i działamy - powiedziała
Merkel w Berlinie, dodając, że
ograniczenia wprowadzone
w listopadzie nie zdołały zna
cząco zmniejszyć liczby no
wych infekcji.
Siedmiodniowa średnia kro
cząca codziennych nowych
przypadków w Niemczech
wzrosła w ciągu ostatnich
dwóch tygodni z21,23 nowych
przypadków na100 tys.miesz
kańców 28 listopada do 26no
wych przypadków na100 tys.
osób 12 grudnia.

Od środy szkoły w całym
kraju będą zamknięte lub
przejdą na naukęon line;więk
szość sklepów, pozatymi, które
sprzedają najpotrzebniejsze
rzeczy, zostanie zamknięta, po
dobnie jak firmy, takie jak za
kłady fryzjerskie, które do tej
pory mogły pracować. Kupno
jedzenia na wynos będzie na
dal dozwolone, ale na miejscu
nie można jeśćani pić.
Z wyjątkiem świąt Bożego
Narodzenia, liczba osób, które
mogą spotykać się w pomiesz
czeniach, pozostanie ograni
czona dopięciu, z wyłączeniem
dzieci poniżej14. roku życia.
Sprzedaż fajerwerków tra
dycyjnie wykorzystywanych
podczas obchodów Nowego
Roku również zostanie zaka
zana, podobnie jak publiczne
spotkania na świeżym powie
trzu w sylwestra.
Premier Bawarii, Markus
Soeder, powiedział,że zakazfa
jerwerków jest następstwem
apeli ze strony szpitali, które
stwierdziły, że nie będą w sta
nie leczyć dużej liczby poważ
nych obrażeń, które co roku są
wynikiem niewłaściwego ob
chodzenia się z materiałami
wybuchowymi. - Musimyuwa
żać, aby Niemcy nie stały się
problematycznym dzieckiem
Europy - powiedział.
Niemcy ustanowiły wostat
nich tygodniach nowerekordy
w potwierdzonych przypad
ków zakażeń i zgonów.Ogółem
zaraza zabiła już około 22 ty
sięcy ludzi.©®

Glos Dziennik Pomorza
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Prawdziwym „pacjentem
zero" 4-latek spod Mediolanu
Kazimierz Sikorski
k.sikorski@poiskatimes.pl

Rzym
Włoscy naukowcy odkryli, że
pierwszy zakażony we Wło
szech i tymsamym w Europie
był czterolatek z rejonu Me
diolanu. Zachorował na Covid19 trzy miesiące wcześniej
przed oficjalnym odkryciem
pandemii. Koronawiruspoja
wił się w Europie trzy miesiące
wcześniej niż do tejpory uwa
żano. Konkretnie w północ
nych Włoszech.
Dowodem na to mabyć pewien
czterolatek z północy Włoch,
który zaraził się korona
wirusem w listopadzie ubie
głego rokui jest prawdopodob
nie pierwszą osobą z Covid-l9
w Europie.
Jeśli te informacje się po
twierdzą, może to radykalnie
zmienić spojrzeniena rozprze
strzenianie siępandemii.
Oznaczałoby to bowiem,że
koronawirus pojawił się we
Włoszech znacznie wcześniej
niż do tejpory uważanoc- pan
demia została oficjalnie w tym
kraju wykryta pod koniec lu
tego 2020. Rodzi topytanie, czy
śmiertelny wirus, jak do tej
pory się powszechnie uważa,
dostał się do Włoch z Chin,
skąd przypuszczalnie się wy
wodzi.

NOWY
NUMER

W jednym ze szpitali w Mediolanie władze wpadły na pomysł
zatrudnienia clowna do umilania czasu dzieciom
Do tej pory za pierwszą
osobę zakażoną w Europie
koronawirusem uważa się
43-letniego Francuza z Paryża,
który zachorował na Covid-l9
pod koniec grudnia2019 r.
Odkrycie włoskich naukow
ców jest ważne,bo poszerzana
szą wiedzę na temat rozprze
strzeniania się koronawirusa.
Długoterminowe, nierozpo
znane rozprzestrzenianie się
zarazy w północnych regio
nach Italii pomogłoby choć
częściowo wyjaśnić niszczy
cielski wpływ i szybki przebieg
pierwszej fali pandemii
w Lombardii.
Wspomniany chłopiec po
chodzi z okolicMediolanu i za
chorował 21 listopada 2019
roku.
Miał
objawy
grypopodobne, na jego ciele
pojawiła się wysypka imedycy

Cyberpunk 2077 z problemami.
Firma proponuje zwrot pieniędzy
LosAngdes

Madej Badowski
m.badowski@polskatimes.pl

Mieszkaniowa
bieda z nędzq
Jak wyglgdały warunki lokalowe w Drugiej RP

Pytaj w kioskach i salonach prasowych

sądzili, że choruje na odrę. Ale
kolejny wymaz, pobrany
w grudniu i badania przepro
wadzone na mediolańskim
uniwersytecie ujawniły obec
ność koronawirusa. Informację
zamieszczono w specjalistycz
nym Journal of Emerging
Infectious Diseases.
Sugerują one, że czterolatek
jest prawdziwym „pacjentem
zero" we Włoszech. Dotej pory
uważano, żebyłnimmężczyzna
w średnim wieku z miasta
Codogno na północy Włoch,
uktórego wykrytokoronawirusa
wlutym tegoroku.
Włoscy lekarze doszli dota
kich wniosków po ponownym
badaniu wymazów pobranych
od 39 pacjentów, których po
dejrzewano o zakażenie się
odrą. Okazało się jednak, że
czterolatek, który był wtej gru

pie, nie chorował naodrę, zara
ził się czymś innym. Był to
koronawirus.
Ustalono, żechłopiec niepo
dróżował za granicę w czasie,
gdy
zachorował
na koronawirusa, co sugeruje,
że nabawiłsię go we Włoszech.
Odkrycie opóźniłoby o trzy
miesiące pojawieniesię Covid19 weWłoszech, pierwszym za
chodnim kraju, który został
mocno dotknięty wirusem.
Badaniami zainteresowały
się już Chiny,które forsują teo
rię, żekoronawirus niepowstał
w mieścieWuhan. Społeczność
międzynarodowa zarzuca wła
dzom chińskim ukrywanie in
formacji o tym, kiedy i gdzie
pojawił się wirus.
Odkrycie włoskich naukow
ców nie oznacza, że wirus nie
pochodzi z Chin- mógł on krą
żyć tamznacznie wcześniej,niż
sądzono, a następnie został
przywieziony do Włoch. Pół
nocna Italia, ze swymi sekto
rami mody, przemysłem meb
lowych, motoryzacją i wzorni
ctwem, ma silne powiązania
turystyczne i handlowe z Chi
nami.
Pierwszy znany przypadek
Covid-i9 we Włoszech zgło
szono wCodogno wLombardii
21lutego2020 r.Jednak niektó
rzy sugerują, że koronawirus
krążył tam niezauważony
przez kilka tygodni wcześniej.
Wspomina się też, że ślady
koronawirusa wykryto w ście
kach w Mediolanie i Turynie
w grudniu ubiegłego roku.©®

Spółka CD Projekt RED. wy
dawca gry Cyberpunk 2077.
poinformowała, że będzie
oferowała zwroty kosztów
za zakupioną grę dla użytkow
ników konsol. Jednocześnie
zapowiedziano wydanie
dwóch patchy ipoproszono
o cierpliwość.
Jak czytamy w komunikacieza
mieszczonym w mediach
społecznościowych, twórcy gry
przepraszają, żeprzed premierą
gry niezostała zaprezentowana
rozgrywka z gry w wersji
na „konsolepoprzednich gene
racji, co utrudniło podjęcie
świadomiej decyzji dotyczącej
zakupu".
Spółka przyznała, że cały
czas trwają prace nad naprawą

błędów. Jaknapisano, pierwsza
seria aktualizacji została już
wypuszczona, a kolejne trafią
do gracy już wkrótce: w stycz
niu i w lutym. - Powinny one
naprawić większość istotnych
błędów, które gracze napoty
kają podczas rozgrywkina kon
solach poprzedniej generacjinapisano.
Jednak zaznaczono, że aktu
alizacje „nie sprawią, że gra
na PS4 czy Xbox One będzie
działać jak na PC i konsolach
nowej generacji".
„Redzi" poprosili o szansę
na naprawę sytuacji, ale jeśli
ktoś nie jest zadowolony jak gra
działa nakonsoli, to można wy
stąpić o zwrot kosztów za za
kup.
Gra swoją premierę miała
w zeszłym tygodniu i znalazła
się na pierwszym miejscu listy
bestellerów Steam - najwięk
szego portalu dystrybucji gier

cyfrowych na PC. Jak wynika
z danych z portalu SteamDB,
dzisiaj rano w Cyberpunk 2077
grało jednocześnie ponad 824
tysiące osób.
Długo wyczekiwana gra
Cyberpunk 2077 wzbudziła
jeszcze większe zainteresowa
nie niż dotychczasowy naj
większy hit studia CD Projekt
Red, czyli Wiedzmin.
Ceny cyfrowej wersji gry
na PC zaczynają się od 199 zł.
Za opcjępudełkową zapłacimy
20 zł więcej. Z kolei za wersję
na konsolę zapłacimy 269 zł.
Gra w wersjina konsolęPS4 zaj
muje drugie miejsce na liście
bestesellerów Amazona.
Jak czytamy w specjalnym
przewodniku stworzonym
na potrzeby gry, pierwsza edy
cja Cyberpunk, stworzona
przez Mike'a Pondmsitha, zo
stała opublikowana w 1988
roku. ©®
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Zmarł Piotr Machalica. Pokonał
go koronawirus. Miał 65 lat
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Lucjan Strzyga
redakacja@polskatimes.pl

Warszawa
Aktor zmarł z niedzieli na po
niedziałek. „Po dzielnej walce
Piotr Machalica zmarł dziś
o 0230 w szpitalu MSWiA
w Warszawie" - takiej treści
informacja znalazła się na jego
profilu w mediach
społecznościowydi.
Nie było chyba nikogo, kto by
Go nie lubił. Podobał się szcze
gólnie kobietom.Wysoki, lekko
przygarbiony, obdarzony ły
siną, lecz też głosem, przypra
wiającym o dreszcze.Ostatnio
chorował. O złym stanie zdro
wia aktora stało się głośno
dzień wcześniej. Krystyna
Janda we wpisie, który skaso
wała, informowała, że Piotr
Machalica znajduje się pod re
spiratorem, a jego stan jest
ciężki.
Piotr Machalica urodził się
w 1955 r. w Pszczynie, zaś całe
dzieciństwo
spędził
w
Czechowicach-Dziedzicach. Przeniósł się na stałe
do Warszawy dopiero na stu
dia. Tutajukończył PWST.Kie
runek studiównie byłprzypad
kowy: wywodziłsię zaktorskiej
rodziny. Jego ojcem był legen
darny Henryk Machalica. Jego
starszy brat Aleksander to aktor
Poznańskiego Teatru Nowego.
Po studiach występował w Tea
trze Powszechnym w Warsza
wie. Był uznanym i lubianym
przez publiczność wykonawcą
piosenki aktorskiej. Został na
grodzony m.in. na Krajowym
Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu w 1986 r. Śpiewał
wtedy głównie piosenki
Okudżawy i Brassensa. Mało
kto wie, że przez ponad de
kadę, od1lipca2006 r.do 2018
r. byłdyrektorem artystycznym
Teatru im.Mickiewicza w Czę
stochowie.
Twardy glina Popczyk
Na ekranie zadebiutował
w1979 r.rólką w zapomnianym
dziś filmie„Rycerz". Przez kilka
dziesięcioleci jego filmografia
urosła do imponującej liczby
filmów. W1981 r. pojawił się
w popularnym serialu „Naj
dłuższa wojna nowoczesnej
Europy", w którym zagrał ks.
Piotra Wawrzyniaka, pioniera
polskiej samorządności i gospo
darności w zaborze pruskim.
Krytycy podkreślali, że dobrze
pokazał patriotyczne dylematy

Piotr Machalica w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku podczas koncertu charytatywnego
w Piosenkach Starszych Panów (2017 r.)

W Teatrze Bajka w stolicy z Jolantą Fraszyńską w sztuce „Ucho
van Gogha" (2008 r.)

ówczesnych Polaków, ale nie
brakowało i takich, którzy
chwalili go za to, że... świetnie
wygląda w sutannie.
Sam w wywiadach podkre
ślał, żenajważniejszym rokiem
w jego karierze był1987 - zagrał
wtedy w dwóch filmach: Luku
Erosa"i „Zabijmnie glino".O ile
w pierwszym wcielił się
w safandułowatego męża,
zdradzanego przez jurną nie
wiastę, a otyle wdrugim poka
zał się jako rasowy gliniarz tro
piący bezwzględnego ban
dziora. Jak na środek kryzyso
wych lat 80. film zdobył nieby
wałą publikę, udanie naślado
wał amerykańskie kino noir,
a Machalica (jako kapitan
Popczyk) dzielnie sobie radził
z rewolwerem.

Na scenie z Hanną Banaszak podczas festiwalu piosenki
w Opolu (2015 r.)

Ten głos, tengłos...
„Z dnia na dzień stałem się
sławny. Ludzie zaczepiali mnie
na ulicach, prosili o autograf,
zapraszali na wódkę. Okazało
się, że bardzo lubią mnie ko
biet/' - mówił w wywiadziedla
„Kina" pod koniec1987 r.
Docenionego przezpublicz
ność zaczęło też doceniaćśro
dowisko reżyserskie. Machalica
zagrał m.in. w„Krótkim filmie
o miłości" i „Dekalogu IX"
Krzysztofa Kieślowskiego,
„Sztuce kochania" Jacka
Bromskiego, „Bohaterze roku"
Feliksa Falka, „Saunie"Filipa
Bajona, „Dniu świra" i „Wszy
scy jesteśmy Chrystusami"
Marka Koterskiego. Prócz tego

szeroka publiczność kojarzyła
go
z
teleserialami
„Złotopolscy", „Egzamin z ży
cia" i „Prosto w serce".
Nie dał też zapomnieć oso
bie jako wykonawca piosenki
aktorskiej. Śpiewał głównie
piosenki Okudżawy,Brassensa,
Wojciecha Młynarskiegoi Jana
Wołka. Wydał płyty: „Portret
muzyczny:
Brassens
i Okudżawa", „Moje chmury
płyną nisko", „Piaskownica"
i „Mój ulubiony Młynarski".
Na uświetnienie 30-lecia swo
jej pracy artystycznej w 2011 r.
wybrał przedstawienie mu
zyczne Jana Wołka „Tacy duzi
chłopcy", którego premierę
przygotował w 2010 r. w Tea
trze im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie. Jego charak
terystyczny głos często wyko
rzystywano w dubbingu.
Machalica użyczył go m.in.
w „Opowieściach z Narnii"
(Asian), „Garfieldzie 2" (Książę),
„Małpach
w kosmosie"
(Houston), czy wreszcie w„Sa
molotach 2"(Puławski). Ale jak
żartował, swoją popularność
głosową zdyskontował już
wcześniej, w 2008r., gdy wy
stąpił w kampanii reklamowej
wafli czekoladowych Grześki.
Aktor ikobiety
W życiu prywatnym układało
mu się różnie. Był rozwie
dziony z aktorką Małgorzatą,
z którą miałdwoje dzieci:Sonię
i Franciszka.Choć małżeństwo
Machaliców uchodziło za ide

alne, szczęście okazało się po
zorne. „Wszystko zaczęło się
psuć już wrokpo ślubie" - wy
znał aktor w wywiadzie dla
„Gali". Kryzys pogłębiły prob
lemy finansowespowodowane
pożyczkami narozwój nowego
biznesu Małgorzaty. „Gdyby
mężowie uważnie czytali
umowy, które im żony podsu
wają, wtedy nikt nie miałby
problemów. Kiedy otrzymałem
awizo i zobaczyłem, Ue bank
ode mnie chce, myślałem, że
dostanę zawału" - mówił
Machalica. Potem przez kilka
lat związany był z aktorką
Edytą Olszówką. Jak plotko
wano wśród znajomych, Ol
szówka rńarzyłao założeniuro
dziny i macierzyństwie.Kilku
krotnie rozchodzili się,aby za
raz dać sobie kolejną szansę.
Wytrwali tak 10 lat. Do końca
utrzymywali przyjacielskie re
lacje. „Moment naszego spot
kania był szczególny dla nas
obojga. Te plotki, które się
na nasz temat pojawiały, jed
nak skutecznie to wszystkoza
bijały. Teraz już o sobie nie czy
tam" - wyznał w jednym z wy
wiadów Machalica.
Aż wreszcie kilka miesięcy
temu, 19 września 2020 r.
w Częstochowie, aktor ożenił
się z Aleksandrą, ostatnią
damą swego serca. Ślub był
wydarzeniem celebryckim.
„Na weselu bawiło się ponad
100 osób, a impreza trwała
do białegorana" -donosił „Su
per Express".

Krystyna Janda pożegnała
Go wzruszającym wpisem: „Z
wielkim smutkiem zawiada
miamy, że odszedł tej nocy,
nasz wielki przyjaciel, kolega,
wspaniały Człowiek i cu
downy
Artysta
Piotr
Machalica. Kochaliśmy i po
dziwialiśmy Go wszyscy. Był
w naszej Fundacji od samego
początku i zagrał na naszych
scenach przez ostatnie 15 lat
setki spektakli, także zaśpie
wał wiele koncertów. Zeg
namy Go zaskoczeni Jego
śmiercią, w środku naszej
wspólnej życiowej i teatralnej
drogi. W naszych repertuarach
zaplanowaliśmy na najbliższe
miesiące spektakle z Piotrem,

nie możemy uwierzyć, że ich
już nie zagra".
Miłośnik FI
Śmierć aktoraskłoniła też wielu
do ukazania nieznanej dotąd
szerzej jego natury. Okazuje się,
że Piotr Machalica lubił żeglo
wać, wędrować po górach,
a dziennikarz sportowy Robert
Smoczyński, dodał:„Być może
niewielu z Was wie, ale poza
tym, że Pan Piotr był pięknym
człowiekiem i wspaniałym Ak
torem, był również wielkim entuzjastą sportów motorowych.
Uwielbiał i rozumiał Fl. Zda
rzało mu się bywać na wyści
gach".
©®
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TV HIT

CELEBRYCI
Ewa Chodakowska uczy,
jak uważnie jeść

Trenerka fitness sporouwagi po
święca prawidłowym nawykom
żywieniowym. Ostatnio promuje
technikę świadomegojedzenia,
dzięki czemuspożywanie posił
ków ma przynieść dużowięcej
przyjemności. Świadomemuje
dzeniu mają pomagać takie ćwi
czenia Jakspożywanie posiłków
w spokoju,odłożenie na bok tele
fonu czy komputera,jedzenie ma
łymi kawałkami,zaangażowanie
wszystkich zmysłów,a także
dokładnie ipowolne gryzienie.

CELEBRYCI

Meghan Markle znów
publicznie zabiera głos

Od czasuartykułu w „New York
Timesie", wktórym Meghan
Markle zdradziła,że poroniłaciążę,
aktorka iżona księcia Hanyego
nie była aktywna w mediach. Te
raz znów zabrała głos, tymrazem
pdnoście pandemii.Stacja CNN
wyemitowała nagranie,w którym
Markle podziękowała osobom
zaangażowanym w pomoc wtym
trudnym czasie,nazywając ich
„cichymi bohaterami".

SERIAL

Dawid Podsiadło
w serialu „Król"

Weronika Rosati
zorganizowała urodziny

Było toprzyjęcie wydanedla swo
jej córki,Elizabeth, która wtym
roku skończyła3 lata.Aktorka
pod opublikowanymiw mediach
społecznościowych zdjęciami
z Los Angelesnapisała: „W małym,
ale we wspaniałymtowarzystwie
Elizabeth miałaurodzinową im
prezę (luz,regularnie testujemy
się na COVID,więc wszyscy
zdrowi)". Na zdjęciachwidać także
inne mamy ze swoimicórkami.

Targowisko próżności

Serial na podstawiepowieści
Szczepana Twardocha o tym
samym tytulejest emitowany
na Canal+. W szóstymodcinku
produkcji na ekraniepojawił się
i zaśpiewał DawidPodsiadło. Wo
kalista jużdawno zachwyciłsię
książką i podzielił wrażeniami
z autorem.Teraz Twardoch
odezwał siędo niego zpropozy
cją: „Dawcio,robimy tenserial,
mówiłeś, żejeśli będziemy robić
i zmieścisz namsię w wizji,to żeby
dać znaka.No todajemy znaka".
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Krzyżówka nr 194

1

Poziomo:
1) mączka kartoflana,
5) spódnica z żakietem,
9) syn Dedala, pierwszy lot
niarz,
10) drąży podziemne korytarze
na działce,
12) pieśń diwy,
14) lekki statek żaglowy na je
ziorze,
15) trójca bóstw,
17) taniec z Kuby,
18) uciążliwy krwiopijca,
21) za żadne ... świata, czyli
nigdy,
24) fiasko w biznesie,
29) śpiewająca aktorka z tele
noweli „Klan",
30) postawny mężczyzna o
wielkiej sile,
33) zastój w gospodarce,
37) weselne lub świąteczne
pieczywo,
38) wedle stawu,
39) broń średniowiecznego ry
cerza,
40) miejsce pracy Tomasza
Grodzkiego,
41) stół z wykwintnymi przys
tawkami.
Pionowo:
1) nóż stolarski,
2) marka polskiego piwa,
3) polski akr,
4) miara pojemności płynów,
5) ani deszcz, ani śnieg,
6) staje słupka na polu,
7) sąsiadka Dunki,
8) ażurowy domek na pod
miejskiej działce,
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Operacja Argo

TVN 21:30
Rok 1979.Tony Mendez
- oficer CIA wyspecjalizowany
w ewakuacji ludzi z wrogich
terytoriów, stara się pomóc
amerykańskim dyplomatom
w ucieczce z ogarniętego rewo
lucyjnymi zamieszkami Iranu.
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11) ogół norm społecznych da
nej grupy,
13) mocne ciosy,
16) film Pawlikowskiego, polski
laureat Oscara,
19) kamień w pierścionku,
20) wydzielina kaszalota, skład
nik perfum,
22) własne cztery ściany,
23) „... to jest nasz ostatni",
25) pomocny przy wymianie
koła w aucie,
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Musisz dzisiaj wykazać sięumiejętnością ra
dzenia sobie wtrudnychsytuacjach. Horo
skop na dziśto wskazówka, bywkrytycznych
momentach prosić innycho wsparcie.

Baran (21.03-19.04)
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POLSAT 20:05
Policjant John McCIane,
oczekujący na przylot żony,
uniemożliwia realizację planu
zniszczenia terminalu lotni
czego przygotowanego przez
faszyzujących komandosów.

Amok

TVN 7 22:45
Cztery lata po popełnieniu
zbrodni anonimowy donos
wiąże zabójstwo z fabułą
powieści. Inspektor Jacek
Sokolski (Łukasz Simlat) po
stanawia zbadać prawdziwość
doniesień.

Lew (23.07-22.08)

Jeśli wybierasz sięna przedświąteczne za
kupy, wybierajz głową.Horoskop na dziśra
dzi najpierw zrobićlistę potrzebnych rzeczy.
Pamiętaj, że Twójportfel niejestbezdna...

Panna (23.08-22.09)

Twoje relaqezotoczeniem będą dzisiaj wyjąt
kowo poprawne. Horoskopna dziśmówi, że
nieporozumienia nawiążesznawetztymi
osobami, za którymiraczej nieprzepadasz.

Waga (23.09-22.10)

Ktoś będzie dzisiajna wszelkie sposoby pró
bował zakraść się w Twojełaski. Horoskop
dzieńny na wtorek radzi zachować wobec
tych umizgów dalekoposuniętą ostrożność.

Nie przyjmuj wszystkiegoza dobrą monetę.
Horoskop dzienny ostrzega,że możedo Gebie
przyjść osoba mającaniezbyt czysteintencje.

Przytłoczy Cię dzisiajnieco nadmiar obowiąz
ków. Horoskopdzienny mówi,że wieczorem
poczujesz zmęczenieiszybko pójdziesz spać.

Skorpion (23.10-21.11)

Bliźnięta (21.05-21.06)

Strzelec (22.11- 21.12)

Rak (22.06-22.07)

Koziorożec (22.12 -19.01)

Nie ukrywaj przednikim prawdy,nawet gdy
będzie ona bolesna.Horoskop na dziśmówi,
że szczerość pomożerozwiązać problemy.
Przyda Gsiędzisiaj umiejętnośćszybkiegopo
dejmowania decyzji.Horoskopdzienny
na wtorek widziwtymźródłosporychkorzyśti.

©©- umieszczenie takich dwóch znaków przy Arty
kule. w szczególności przy Aktualnym Artykule, ozna
cza możliwość jego dalszego rozpowszechniania
tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cen
nikiem zamieszczonym na stronach
www.gk24.pl/tresci,www.gp24.pl/tresci,
www.gs24.pl/tresci, i w zgodzie z postanowieniami
niniejszego regulaminu.
Polskie Badania Czytelnictwa

Szklana pułapka 2

Niektóre osoby niebędą dzisiaj w stanie sprostaćTwoim oczekiwaniom.Horoskop dzienny
na wtorek to sugestia,by obniżyć niecopo
przeczkę. Wszyscy dobrze na tymwyjdą...

Byk (20.04-20.05)
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Wodnik (20X11-18.02)

Na próbę wystawionezostaną dzisiaj Twoje
umiejętnośd w dziedzinie,która dotychczas
była Gdość odległa.Horoskop dzienny zapo
wiada, żeprzejdziesz tenegzamin pomyślnie.

Ryby (19.02-20.03)

38

26) prezentacja mody,
27) roślina ogrodowa, malwa,
28) podziemny duszek,
30) ścienny kilim,
31) powieść z Boryną i Jagną,
32) Zawisza Czamy z Garbowa,
walczył pod Grunwaldem,
34) kolczasty krzew owocowy,
35) podwyższenie dla księdza
lub myśliwego,
36) cel przenosin mieszkańca
wsi.

TVP KULTURA 18:55
Becky jest niezwykle bystrą i
zdeterminowaną córką malarza
i francuskiej baletnicy, która ze
wszystkich sił pragnie wydostać
się z nizini dostać do śmietanki
angielskiego społeczeństwa.
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Sporo czasu zajmieG pomaganieinnym oso
bom. Ale horoskopna dziś mówi,że niebędą
tostraconegodziny. Przekonasz sięo tym...

TrudnoGbędzie przychodziłoprzekonywanie
innych doswoichpomysłów. Horoskopdzienny
na wtorek radzi nieforsowaćichnasiłę.
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Historia
To historia o małym fragmen
cie z życia mieszkanki Krako
wa. pani Marii Nowak z domu
Bożek. Ten tekst miał powstać
w styczniu, z okazji 101uro
dzin pani Marii,jednak 101
świeczek na torcie pani Maria
już nie zdmuchnie. Odeszła
kilka tygodni temu - wspania
ła. skromna, ciepła.Sprawied
liwa wśród Narodów Świata.

B

yć może to ona roz
szyfrowywała Pań
stwa recepty w kra
kowskich aptekach:
najpierw w Aptece
pod Orłem naPlacu Bohaterów
Getta w Krakowie czy później
na Czarnowiejskiej.Skrupulatna
i cierpliwa.Przed wojną zaczęła
studiować matematykę, ale póź
niej wybrała farmację. To mąż
przekonywał ją, by studiowała
i zdobyła stopień doktora.
W1995Maria FranciszkaNo
wak została odznaczona meda
lem Sprawiedliwychwśród Na
rodów Świata, a 12 lat później
także Krzyżem Komandorskim
Orderu OdrodzeniaPolski.
Pół wieku wcześniej urato
wała z krakowskiego getta ży
dowską przyjaciółkę Helenę
Goldstein. Mówiła, że to nic
wielkiego. „Miałam nieratować?
To była moja przyjaciółka,
osiem latsiedziałyśmy w jednej
ławce".
Zanim przyszła wojna
O tym, że jest niespokojnie, że
ma być wojna - podobno mó
wiło się już kilka miesięcy
wcześniej. Ale kto by zwracał
uwagę na takie opowieści,ma
jąc 20 lat, zwłaszczaw wakacje?
Maria Bożek, bo tak
brzmiało jej panieńskie nazwi
sko, właśnie skończyła pierw
szy rok matematyki na UJ,
za stypendium pojechała
na piękne wakacje - najpierw
do Węgierskiej Górki, potem
do MszanyDolnej.
W ostatnich dniach sierpnia
przyszedł telegram od mamy,
żeby pilnie wracać do Krakowa.
i września1939 roku wypa
dał w piątek, więc dzieciaki
miałyjeszcze kilka dni wolnego
przed pierwszym dzwonkiem.
Tego dnianad Krakowem prze
leciały samoloty. Niemieckie.
Wówczas wydawały się łu
dząco podobne do polskich
„Łosi", więc krakowianie
do nich machali...
Ojciec pani Marii jako kole
jarz szybko dostał powołanie,
miał się stawić pod Lwowem,
więc pięcioosobowa rodzina
z całym dobytkiem opuściła
mieszkanie na Wielickiej i wy
ruszyła wraz znim. Takzaczęła
się wojna dla rodziny Bożków
zPłaszowa.
Kilka tygodni później,
po ataku ZSRR na Polskę,

0 przyjaźni
1 odwadze
silniejszych niż
wojna

Pani Maria Nowak, z domu Bożek, nie chciała uznania, orderów, wdzięczności. Podkreślała, że
po prostu uratowała koleżankę z ławki
Bożkowie ruszyli w długą
drogę powrotną doKrakowa.
Trzeba ratować Helenę
Po drodze stracili wszystko, co
zabrali. Prawie, bo wdziecięcym
neseserku młodszej córki
Oleńki, wktórymbył jej zegare
czek -więc strzegła tegokuferka
jak oka w głowie - schowano
kilka kosztowności. One urato
wały byt rodziny na najbliższe
miesiące.
Po wkroczeniu Niemców
Maria znalazła pracę w sklepie
bławatnymna Mikołajskiej.Jak
wspomina, głównym zajęciem
poza pracą było wówczas zdo
bywanie pożywienia,wyprawy
za miasto po ziemniaki. Pew
nego razu latem do ich miesz
kania na Wielickiej ktoś wrzu
cił przez okno worek cukru.
Polscy żołnierze podczas akcji
sabotażowej napadlina niemie
cki pociąg z transportem
na Wschód. Myśleli, że znajdą
tam broń.Kiedy okazałosię, że
odbili pociąg wiozący cukier,
obdarowali nim mieszkańców
miasta.
Kiedy w 1941 roku zostało
utworzone getto, trafiła tam
również rodzina szkolnej przy

jaciółki Marii - Heleny Goldstein
i ona sama.
Maria częstobywała wgetcie
pod pozorem korzystania
z usługkrawca czyszewca, prze
nosiła tam żywnośći leki.
Namawiała swoją przyja
ciółkę, by uciekłaz getta,ale He
lena niechciała zostawiaćrodzi
ców.
W październiku 1942 roku,
gdy najbliżsiHeleny zostali wy
wiezieni do obozów, a dziew
czyna kompletniesię załamała,
Maria uznała, że nie ma na co
czekać.
Trzeba ratowaćHelenę.
Dwie Marie Bożek
Najpierw załatwiła papiery.
„Można było wówczas kupić
kenkartę - najdroższa była taka
ze zdjęciem,ze wszystkimi pie
czątkami niemieckimi, podpi
sami, ale na taką nie mieliśmy
pieniędzy, zarabiałam grosze.
Kupiliśmy więc pustą, do tego
potrzebna była jej fotografia.
Wpisaliśmy mojedane itak He
lena została Marią Bożek. Mó
wiła polatach domojej córki,że
jest jej drugą mamą, bo miała
moje papiery- mójstary dowód,
kartę tramwajową,świadectwo

maturalne i metrykę chrztu" wspominała polatach Maria.
Dokumenty były w dwóch
egzemplarzach - gdyby Helena
została złapana, miała powie
dzieć, że jeukradła.
W domuo planach Mariiwie
dział tylkoojciec.
Ten dzień
Helena codziennie wychodziła
do pracy poza getto - sprzątała
w budynkach na ulicy Koper
nika. To właśnie tam Maria po
stanowiła odbić przyjaciółkę.
Umówiły się,żeo jedenastejMa
ria będzie czekać w bramie jed
nej z kamienic. Helena, idąc
w szeregu,miała zaś zająć miej
sce przy ścianie, by można byłą
ją wyciągnąć spośród resztyidą
cych.
„Pierwsze, co zrobiłam, to
zerwałam jej z ramieniatę opa
skę z gwiazdą Dawida. Wzięłam
ją pod rękę, zarzuciłam jej fu
terko na kołnierz płaszcza. To
był czas,kiedy Żydzimusieli od
dać futra, a wtedy była taka
moda, żekażdy nosiłna kołnie
rzu płaszcza futerko, jakie kto
miał - zamożni karakuły, a ci
biedniejsi królika. Jak ktoś nie
miał futerka, to musiałabyć ja
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kaś okropna nędza. Więc idąc
po nią, zabrałam z domu liska,
żeby jej narzucić na płaszcz.
Szłyśmy pod rękę" - opowia
dała.
W uratowaniuHeleny poma
gał kolega, Romek Bartel -to
na strychu jego mieszkania
na Mikołajskiej Helena ukry
wała się przez kilka pierwszych
dni. Jego mama dziwiła się, że
chłopak nagle nabrał takiego
apetytu, że je za dwóch, ale
zbędnych pytań nikt wówczas
nie zadawał. W kolejarskim
domu Marii wszyscy się znali,
trudno byłoby niepostrzeżenie
kogoś w nim ukryć.
Maria przefarbowałaHelenie
włosy nablond idała własnedo
kumenty. Tak przygotowana
Helena - Maria musiała wyje
chać. Kraków był wówczas
o wieleza małyna dwiekobiety
0 tej samejtożsamości.
Za pomoc Żydom groziła
śmierć, ale Maria wielerazy^icHkreślała, żenie zrobiłanic szcze
gólnego. „Miałamnie ratować?
To była moja przyjaciółka,
osiem latsiedziałyśmy w jednej
ławce"-mówiła.
Czy się bała? - zapytałam ją
kiedyś. Odpowiedziała: Jak
długo możnasię bać?Dobrze to
oddają słowa piosenki „Czer
wone Maki" -Lecz odśmierci sil, niejszy byłgniew.
Koleżanki z ławki
Maria Bożek iHelena Goldstein
poznały się przed wojną w żeń
skim gimnazjum imienia Emilii
Plater na ulicy Wolskiej, dzisiej
szej Piłsudskiego. To byłostatni
rocznik, który kończyłośmiolet
nie gimnazjum. W klasie było
dwanaście katoliczek, dziesięć
żydówek i dwie ewangeliczki,
ale to miało znaczenie tylko,
kiedy dziewczęta rozchodziły
się nalekqe religii.
„Mówiłyśmy o sobie kato
liczki, żydówki, ale to nie było
wartościujące. Kiedy umarła
matka jednej z ewangeliczek,
napogrzebiebyliirabin, iksiądz.
Chodziłyśmy zwiedzaćkościoły
1synagogi".
Przed maturą dziewczęta
poszły do wróżki, żeby powie
działa, jakie będą pytania.Maria
wpadła wówczasna pomysł,by
sprawdzić kompetencjewróżki
- zapisać na karteczce pytanie,
by wróżka je odgadła. Test się
nie powiódł,podobno przezzłe
fluidy Marii.
Z surową nauczycielką nie
mieckiego Wojtasiewiczówną
uczennice prowadziły „wojnę
skarpetkową". Maria wspomi
nała: „Wówczas zaczęło być
modne nienoszenie skarpetek
do sandałów, do tego czasu

Maria najpierw
załatwiła Helenie
dokumenty. Wpisała
w nie swoje dane. Itak
Helena Goldstein
została Marią Bożek.
Potem ją uratowała

trzebabyło miećbiałe skarpetki.
Wkładałyśmy więc skarpetki
przed niemieckim, a potem
zdejmowałyśmy".
Ostatnie wakacje przed ma
turą dziewczyny spędziły, wę
drując całą klasą wspólnie z nau
czycielami poBieszczadach.
Helena i Maria były najlep
szymi uczennicami. Helena
na świadectwie maturalnym
miała samebardzo dobre- tylko
z matematyki czwórkę. Maria
same piątki idobry z polskiego.
Kiedy Maria Bożek wypro
wadziła z getta Helenę
Goldstein, wraz z dokumen
tami, dała jejtakże swojeświa
dectwo maturalne.„Po wojnie
Helena śmiała się, że przeze
mnie straciła bardzo dobry
z polskiego.Odpowiadałam jej
wówczas, że dzięki mnie ma
bardzo dobry z matematyki."
Przeżyłaś, aja mam tylko
ziemniaki
Maria Helenacały czasutrzymy
wały kontakt.Helena ukryła się
w Warszawie, tam przeżyła
Powstanie Warszawskie,później
trafiła narobotydo Jeleniej Góry.
Przez cały czas pisała do kra
kowskiej przyjaciółki. A właści
wie do jej ojca- bo jakMaria Bożekbędzie słać listy doMarii Bo
żek?
Gdy Marii udało się kupić
materiał, uszyła z niego su
kienkę i wraz z plackiem stulet
nim - ciastem, które podobno
można przechowywać nawet
kilka miesięcy i wciąż będzie
zdatne do zjedzenia - wysłała
na adres, z którego przyszedł
list. Pomyślała, że sukienka
przyjaciółce przyda się bar
dziej.
W tej sukienceHelena przy
jechała po wyzwoleniu doKra
kowa. Pierwsze kroki skiero
wała do mieszkania na Wieli
ckiej, a tam mama Marii powi
tała ją słowami: „Helka, przeży
łaś, chwała Bogu. Jesteś
głodna? Ja mam tylko ziem
niaki". Helena śmiała się po
tem, jak bardzo jej teziemniaki
smakowały.
Wiatach siedemdziesiątych
Helena - którapracowała wOr
bisie i jeździła z wycieczkami
po świecie - udałasię do Izraela.
Po powrocie zakomunikowała
Marii, że była w Yad Vashem
i opowiedziała o tym, jak zo
stała uratowana.Maria skwito
wała to wówczas: „Też niemia
łaś co opowiadać".
W1995 roku Maria została
uhonorowana najwyższym
izraelskim odznaczeniem cy
wilnym, medalem Sprawied
liwy wśród Narodów Świata,
przyznawanym za ratowanie
Żydów podczas n wojny świa
towej z poświęceniem włas
nego życia.
Przyjaźń Heleny iMarii przet
rwała całe życie.
***

Wielu zastanawia się, gdzie był
Bóg wtamtych mrocznych cza
sach. Szewach Weiss w jednym
z wywiadów powiedział, że je
śli Bóg gdzieś był, to był w ser
cach Sprawiedliwych.©®
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jest może w kwarantannie.Od
parła, żenie, ale ponoćzestreso
wałam ją swoją wizytą.

w maseczce wbarwach narodo
wych. Zwolennicy rządzącejpar
tii mają możliwość kupienia ma
seczki znadrukiem PiS, przeciwnicy z nadrukiem partii opozy
cyjnych. Pojawiają się maseczki
w kolorach tęczy, z symbolem
Anonymous, nazwami miast,
ulubionych zespołów czy klubów piłkarskich.

Wtorek, 15.12.2020

Od całowania rączek pań
po seks w maseczce

Dorota Abramowicz
d.abramowia@potskapfess.pl

Obyczaje
Korona wirus nietylko
zachwiał naszym poczuciem
bezpieczeństwa iświatową
gospodarką, ale także w kilka
miesięcy zmienił obyczaje.

S
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iKt?rrr arc -

prawił, żenie wypada
już całować pań porę
kach, zamienił uściski
na skinienie głową,
obniżył u niektórych
aktywność seksualną, zaś in
nych zmotywował do szukania
bezpiecznych pozycji„koronasutry". A co ciekawsze, dopro
wadził do tego, żenie tylkody
plomaci zaczęli naśladować
niekwestionowaną liderkę spo
łecznego dystansu- królową El
żbietę n.
Jeszcze w listopadzie ubie
głego roku wSejmie możnabyło
zobaczyć prezesa PiS Jarosława
Kaczyńskiego dwukrotnie cału
jącego wrękę posłankę POKata
rzynę Piekarską.Scenę uchwy
ciły kamery, a dziennikarze
szybko ustalili, że wylewność
prezesa związana była z propo
zycją zapisaniasię ponad podzia
łami do Parlamentarnego Ze
społu PrzyjaciółZwierząt. Panie
po rękach całował także Donald
Tusk (świat zapamiętał pocału
nek odciśniętyna dłonikanclerz
Angeli Merkel), Mariusz Błaszczak i prezydent AndrzejDuda.
Gest ten, uznawany jeszcze
w połowie XX wieku za szar
mancki przejaw szacunku,
w ostatnich latach, jak przypo
mina dr JanuszSibora, znawca
protokołu dyplomatycznego uważany zacoraz mniejelegan
cki, dziś już zupełnie odchodzi
do lamusa. Nawet wyciągnię
cie dłoni wstronę drugiejosoby
postrzegane jest jako narusze
nie bezpiecznego dystansu
społecznego.
Groźba zakażenia sprawiła
też, że przyjaciele i znajomi,kie
dyś przyjmowani nawet bez za
powiedzi wdomukawą,sąpizez
niektórych traktowani jak in
truzi. - Musiałamodebrać od ko
leżanki książkę - opowiada pani
Krystyna, emerytowana nauczy
cielka z Gdyni. -Choć znamysię
od czterdziestulat, nie wpuściła
mnie do domu. Czekałam nakorytaizu, wróciła wmaseczce,bez
słowa podała książkę i szybko
zamknęła drzwi. Poczułam się
nieswojo. Zadzwoniłam do niej
tego samego dnia, pytając, czy

Ukłon zamiast łokciowania
W pierwszejfazie koronawirusa,
wiosną, dyplomacja zamarła.
Początkowo korzystano jedynie
z telefonów, potem pojawiły telekonferencjeistopniowo, coraz
śmielej,spotkania polityków.Jak
jednak elegancko przywitać się
z wysokopostawioną osobą bez
podania ręki?
Niewiele trwało, zanim nie
którzy politycy i epidemiolodzy
zaproponowali, by uścisk dłoni
zastąpić tzw.łokciowaniem. Ot,
zbliżamy się do siebie bokiem,
lekko dotykamy łokciami, ana
stępnie oddalamy się na bez
pieczny, dwumetrowydystans.
- Rzeczywiście, łokciowanie
upowszechniło się w polityce przyznaje dr JanuszSibora, hi'
storyk z Uniwersytetu Gdań
skiego. - Zaczęłosię to bodajże
od spotkania Donalda Trumpa
z Shinzo Abem, premierem Ja
ponii. Miało być śmieszne, ale
eleganckie to, niestety, nie jest.
Jak wobec tego witać się
z szanownym gościem,nie po
dając mu ręki?Dr Sibora przypo
mina inne spotkanie na wyso
kim szczeblu w podberlińskiej
rezydencji z udziałem prezy
denta Francji Emmanuela
Macrona i kanclerz Angeli
Merkel. Angela Merkel stanęła
na podwyższeniu, Macron
chciał do niej podejść. Wtedy
niemiecka kanclerz dała dozro
zumienia gościowi,że wartoza
chować dystans. Złożyła dłonie
razem, schyliła sięnisko. Ten ja
poński ukłon został uznany
za stosowny do okoliczności.
Dyplomaci nadal szukają
różnych rozwiązań, nie zapo
minając o całkiem dobrych
wzorcach sprzedstu lat.- W na
wet niezbytstarych, bo pocho
dzących z lat 20.i 30.XX wieku
podręcznikach dyplomaqi po
witanie skinieniem głowy
uznane było za bardzo elegan
ckie - twierdzi znawca proto
kołu dyplomatycznego.
Warto też przypatrzećsię bry
tyjskiej rodziniekrólewskiej. Dr
Sibora zwraca uwagę, że osobą,
która przed pojawieniem się
koronawirusa stosowaładystans
społeczny, byłakrólowa Elżbieta
n. - Pandemia wymusza nanas
pewne zasady etykiety dwor
skiej - podkreśla. - Parweniuszom, Obierającym chociażby
z królewskich rąk tytuły, wcześ
niej pokazywano, gdzie mają sta
nąć, by zbytnionie przybliżać się
do królowej. W popularnym se
rialu „The Crown" wyraźnie wi

Randka w parku
Tak jak zmieniły się zasady savoir-vivre i wyglądnaszych twa
rzy, zmieniająsię również relacje
w związkach i życie seksualne
Polaków.
Mateusz jest już po trzy
dziestce. -Na imprezy ostatnio
prawie wcalenie chodzę, spoty
kam się z wąską grupą znajo
mych - mówi.- Pozostaje portal
randkowy Tinder.Ostatnio zna
lazł tam Olę, właśnie umawiają
się narandkę. Gdzie?Do klubu,
restauracji czy kawiarni nie
pójdą, więc spotkają się tam,
gdzie najbezpieczniej -w parku.
W październiku seksuolog
prof. Zbigniew Izdebski z Wy-

Janusz Sibora zwraca
uwagę, że osobą, która
przed pojawieniem się
koronawirusa
stosowała dystans
społeczny, była
królowa Elżbieta II
dzimy, jak duże odległości za
chowywane są nawet podczas
spotkań królowej z kolejnymi
premierami brytyjskiegorządu.
Do Elżbiety nnie wyciągasię też
dłoni na powitanie, czeka się
na jej gest. -1 te jej rękawiczki przypomina JanuszSibora. -Kró
lowa stosuje jegłównie zewzglę
dów higienicznych.
Człowiek w masce
- Poznałem panią po psie! krzyknął, kłaniającsię z daleka,
sąsiad zosiedla. Jateż gorozpoz
nałam. Po głosie.Jesienne ubra
nia, czapki i obowiązkowemaski
sprawiają, żestajemy sięanoni
mowi. Ato powoduje, że zwykłe
„dzień dobry"pada na ulicyrza
dziej niż przedrokiem.
Maski mogą narobić też dy
plomatycznych
kłopotów.
Na jednym ze spotkań z udzia
łem gości z całego świata pre
mier Portugalii pojawiłsię w ma
seczce z wydrukowanym imie
niem i nazwiskiem. Dlaczego?
Wcześniej jeden z polityków, pa
trząc jedynie w oczy portugal
skiemu koledze, zapomniał, jak

ten się nazywa. Było trochę
śmiesznie, trochę niezręcznie.
Podpis na maseczce pozwolił
uniknąć kolejnych potencjal
nych niezręcznościi gaf.
Niedawno jeden z biznesme
nów zażartował,żemaseczkinie
są takie złe. Można w trakcie
ważnych rozmów pokazać
pod nimi językrozmówcy,skrzy
wić sięlub uśmiechnąć z sarkaz
mem. A i tak nicnie widać.
- Wielcy tego świata wkońcu
nauczyli się stosować maseczki,
chociaż niezawsze konsekwen
tnie - twierdzidr Sibora. - Począt
kowo dyskretnie umieszczano
na nich barwy narodowe. Póź
niej było już mniej dyskretnie,
a szef amerykańskiejdyploma
ci Mike Pompeo pojawił się
w maju w Jerozolimie z maską
w kolorach amerykańskiej flagi
na twarzy.
Maski, zakrywającnosiusta,
coraz częściej pokazują światu
nasze poglądy.Osoby wspiera
jące OgólnopolskiStrajk Kobiet
nakładają maski z błyskawicą.
Nie tylko z okazji Święta Niepod
ległości możnabyłopokazać się

działu PedagogicznegoUniwer
sytetu Warszawskiegozaprezen
tował wynikibadań przeprowadzonych w pierwszym okresie
pandemii C0VID-19. Okazałosię,
że tylko połowa Polaków czuła
się zadowolona z życia seksual
nego. Wskazywano na nowe
okoliczności negatywnie wpły
wające na intymność - dla 18
proc. kobieti 14 proc. mężczyzn
przeszkodą w odbyciu stosunku
była obecnośćdzieci lubinnych
osób w doma W trudnej sytua
cji są też osoby wwieku18-29 lat,
gdzie co piąta osoba oceniła
swoje życie intymne jako złe.
Przyczyną było znaczneograni
czenie przezlockdown kontak
tów. - Najbardziejpokrzywdzeni
są młodzi ludzie - potwierdza
AnnaJurys-Zielińska, psycholog
pracująca z młodzieżą, która
m.in. ukończyła Studium Po
mocy Psychologicznej w Dzie
dzinie Seksuologii naUniwersy
tecie im.Mickiewicza w Pozna
niu. - Nawet jeśli są w stałych
związkach, gdziemogą realizo
wać potrzebyseksualne, uważa
się, że teoretycznie nie powinni

się spotykać. Ponadto dzielą
mieszkania zeznajomymi, rodzi
nami, więcnie ma ku temu wa
runków. Wnajgorszej sytuacji są
osoby o niewielkich możliwoś
ciach emocjonalnych. Kiedy
jeszcze otwarta była szkoła,
uczelnia, odbywałysię imprezy
- młodzi spotykali się ze sobą.
Niektórzy nadal to robią, alesą
jednak osoby bardziej introwertyczne, pozbawionekontaktów
w tej mierze. Najgorzej mają
właśnie ci, którzy nie są w relaqach, bo mają ograniczonemoż
liwości spotykanialudzi i nawią
zywania tych relacji, niestety.
Współczuję młodzieży i mło
dym dorosłym.
Dla wielu rodaków życiein
tymne przeniosło się do inter
netu. Zbadań prof. Izdebskiego
wynika, że aż 43 proc. ankieto
wanych oglądałomateriały por
nograficzne, zaś 17 procent,
głównie mężczyzn, szukało
winternecie relacji ocharakterze
erotycznym.
W intemecie nawet można
znaleźć zestaw rad - z ilustra
cjami - dotyczących„bezpiecz
niejszych" pozycji seksualnych.
Zakaźnicy twierdzą,że„koronasutra", czyli wykazpozycji chro
niących przed zakażeniem, to
bzdura, gdyż trudno mówić
0 bezpieczeństwie, znając spo
sób rozprzestrzeniania się
1 zakaźności wirusa.
O ile można się spodziewać,
że po zakończeniupandemii ży
cie seksualne rodaków wróci
do normalności, to jużpozostałe
zachowania iobyczaje mogą zo
stać z nami dłużej.Dla wielu pol
skich rodzin,celebrujących zwy
kle w licznym gronie święta już
Wielkanoc okazała się wyzwa
niem. Wiele wskazuje, że także
Wigilię,BożeNarodzenieisylwestra spędzimy raczejsamotnie,
w otoczeniu najbliższych osób.
Aco będzieza rok,dwa? Czy nie
okaże się, że perspektywa po
wrotu do licznych, świątecznych
zgromadzeń niespotka sięz en
tuzjastycznym przyjęciem? Bo
po co kleić uszka dla piętnastu
osób ispotykać sięz niesympa
tyczną ciocią Jadzią?Amoże od
wrotnie - stęsknieni za rodziną
i przyjaciółmirzucimy się w wir
spotkań? Na te pytania odpo
wiedź znajdziemynajwcześniej
za dwalata. Amożepóźniej.
Janusz Sibora przypomina
konsekwenqe epidemii dżumy,
która dotknęła Europę na prze
łomie XIVi XV wieku.Wówczas
„czarna śmierć" doprowadziła
do upadku feudalizmu. -Świat
dziś także się zmieni, nie mam
złudzeń. Będzie zupełnie inny mówi Sibora.©®
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Najczęstsze błędy przy budowie
domu. Popełnia je prawie każdy
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Łatwe do uniknięcia pomyłki zdarzają się praktycznie wszystkim prywatnym inwestorom
tylko tam.Efekt? Inwestor nie
raz płaci tyle samo albo nawet
więcej. Dlatego zakupy zawsze
lepiej robićosobiście.

Przemysław Zańko
redakcja@regiodom.pl

Budowa domu jednorodzin
nego to przedsięwzięcie
skomplikowane i czasochłon
ne. Nic zatem dziwnego,że
wielu inwestorów popełnia
liczne błędy,za które płaci się
pieniędzmi, opóźnieniami
i niepotrzebnym stresem.
Wielu osobom tylko sięwydaje,
że mają pojęcie o kosztach bu
dowy domu.Zapatrzeni wma
rzenia inwestorzy często pod
chodzą do budżetu zbyt opty
mistycznie -i są później bardzo
zaskoczeni, kiedy portfel za
czyna świecić pustkami. Tym
czasem liczby z ankiety
Oferteo.pl są bezlitosne: 68
proc. osób, które budowały się
w 2019 r., przekroczyło zapla
nowany budżet.
Doświadczenie pokazuje,że
inwestorzy szczególnie często
tracą panowanie nad kosztami
na etapie wykańczania. Gdy
wydaje się, że już za moment
będzie się można przeprowa
dzić do wymarzonego domu,
wiele osób łatwo usprawiedli
wia zbędne wydatki.
Współpraca bez formalności
Jednym z najczęstszych błę
dów jest zatrudnienieekipy bu
dowlanej bez umowy. Wyda
wałoby się, że tak oczywistego
błędu niktnie powinien popeł
nić. Tymczasem robią tak ty
siące inwestorów, którym się
wydaje, że w ten sposób zaosz
czędzą albo unikną zbędnych
formalności. Efekt jest łatwy
do przewidzenia - w razie ja
kichkolwiek problemów inwe
stor ma związane ręce, a jeśli

Niestety, wiele ekip budowlanych chętnie wykorzystuje niewiedzę inwestorów, żeby ukryć swoje błędy

zostanie oszukany,nie może ni
czego udowodnić.
Umowa powinna być jak
najbardziej szczegółowai musi
m.in. dokładnie określać obowiązki fachowców. Dotyczy to
zwłaszcza kwestii odpowie
dzialności za popełnione błędy.
Niestety, praktyka pokazuje, że
ustalenia ustne bardzo często
są ignorowane.
Tani tylko na początku
Wiele osób kupuje pierwszy
z brzegu tani projekt z myślą,że
później naniesie na niego po
prawki. To jednak tylko po
zorna oszczędność - każda

zmiana w projekcie domu
oznacza dodatkowe koszty
i często się okazuje, że koniec
końców wydało się dwa razy
tyle. Niejeden inwestor ze
zgrozą odkrywa, że pewnych
zmian po prostu nie da się
wprowadzić i trzeba albo po
żegnać się zniektórymi marze
niami, albo kupićnowy projekt.
Niestety, wiele ekip budow
lanych chętnie wykorzystuje
niewiedzę inwestorów, żeby
ukryć swoje błędy lub zbyt
drogo wycenić usługę. Dlatego
jednym z najważniejszych fa
chowców, jakich warto zatrud
nić, jest doświadczony, zaufany

kierownik budowy,który przy
pilnuje budowlańców.Tymcza
sem wielu inwestorów rezyg
nuje z niego w ramach źle poję
tej oszczędności.
Kolejna pozorna oszczęd
ność, którą wybiera wielu in
westorów, topominięcie badań
geologicznych. Tutakże powo
dem jest bariera psycholo
giczna przed wydawaniem pie
niędzy na początku budowy.
Warto jednak pomyślećrozsąd
nie iuświadomić sobie, żekilka
tysięcy złotych dla geologa to
żaden wydatek w porównaniu
z innymi kosztami budowy,
a budowanie na niepewnym

gruncie może miec poważne
konsekwencje.
Ekipy często oferują, żewy
ręczą inwestora i sami kupią
materiały budowlane - a w do
datku będzietaniej, bobudow
lańcy mogą je nabyć z niższym
VAT-em. Z takimi obietnicami
warto jednak uważać. Fa
chowcy wydają pieniądze in
westora, a więc koniec końców
nie zależy im na oszczędności
- nie będą porównywać ofert
wielu hurtowni, tylko pojadą
do najbliższego sklepu. Zda
rzają się też przypadki, że ekipa
ma cichy układ z konkretną
hurtownią i kupuje z założenia

Regularne wizyty
Podobnie jak często „kupujemy
oczami", tak samo, niestety,
„budujemy oczami". Wielu in
westorów lekkomyślnie osz
czędna tym, co niewidoczne
- np. instalacjach w ścianach
i podłodze- żebypotem wydać
te pieniądzena efektowne wy
kończenie domu. Tymczasem
to właśnie w instalacje po
winno się inwestować więcej,
bo ich wymiana w przyszłości
będzie wymagała uciążliwego
kucia ścian, zrywania podłóg
itd. Lepiej zatem zapewnić so
bie spokój na dłużej i pogodzić
się z tym, że pewne prace wy
kończeniowe trzeba będzie od
łożyć na później.
Nawet przy zaufanej ekipie
i doświadczonym kierowniku
budowy błędy i problemy są
nieuniknione. Inwestor powi
nien zatem bywać na budowie
jak najczęściej, żeby wszyst
kiego dopilnować - czasem na
wet codziennie.Mimo to wielu
budujących dom robi inaczej,
co powoduje, że gdy już po dłu
gim czasie zjawią się na budo
wie, mają do rozwiązania nieje
den, a całą górę problemów.
Każdy inwestor musi jak
najszybciej stać się ekspertem
w sprawach związanych z bu
dową. Jeśli bowiem zaprezen
tujesię ekipiebudowlanej jako
kompletny laik, pracownicy
będą wiedzieli, że mogą bez
żadnych konsekwencji drożej
wycenić usługę, wykonać obo
wiązki mniejstarannie albo wy
kręcić się od poprawek.

Licytacje komornicze nieruchomości przeniosą się do internetu
Przemysław Zańko

Rada Ministrów przyjęła pro
jekt zmian w prawie, które
umożliwią elektroniczne licy
towanie nieruchomości dłuż
ników. Celemjest m.in. zwięk
szenie bezpieczeństwa prze
targów.
Licytacje komornicze nieru
chomości staną się bezpiecz
niejsze i szybsze dziękiprzenie
sieniu
całego
procesu
do internetu - ogłosił rządowy
serwis premier.gov.pl. Nie

oznacza to jednak całkowitej
rezygnacji z dotychczasowych
metod. Nowe prawo ma wed
ług zapowiedzi m.in. uspraw
nić egzekucję z mieszkań czy
domów osób zadłużonych.
Elektroniczne licytacje ko
mornicze to nic nowego od pewnego czasu z powodze
niem prowadzi się je m.in.
w przypadkuruchomości nale
żących do dłużników. Po wej
ściu w życie nowych przepi
sów, które 8 grudnia 2020 r.
przyjęła RadaMinistrów, przez
internet będzie można licyto
wać takżenieruchomości. Zda

niem resortu sprawiedliwości,
który zaproponowałnoweliza
cję prawa,dzięki temulicytacje
staną się szybsze, bezpieczniej
sze i tańsze.
Nowa procedura będzie wy
glądała następująco:komornik
udostępnia obwieszczenie o li
cytacji nieruchomości na stro
nie Krajowej Rady Komorni
czej. We wskazanym terminie
za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego rusza
e-przetarg. Po tygodniu e-przetarg dobiegakońca.
Według projektu przepisów
e-licytacja odbywałaby się

tylko na wniosek wierzyciela.
Złożenie wniosku ma być moż
liwe zarówno w przypadku
pierwszego, jak i drugiego ter
minu licytacji. Jeśli taki wnio
sek nie wpłynie, licytacja ko-

Obecne licytacje często
padają ofiarą zmów
przetargowych - kilku
licytujących umawia
się, aby lokal sprzedał

momicza nieruchomości by
łaby przeprowadzana na do
tychczasowych zasadach.
Według Centrum Informa
cyjnego Rządu obecnelicytaqe
często padają ofiarą zmów
przetargowych -kilku licytują
cych umawia się, że będą po
stępować tak, by mieszkanie
sprzedało się jak najtaniej. Jest
to oczywiścieniekorzystne dla
wierzyciela, który w efekcie
odzyskuje mniej pieniędzy.
Po wprowadzeniu e-przetargów będzie to niemożliwe.
Rząd wyraził też przekona
nie, że e-licytacje przyspieszą

proces egzekucji z nierucho
mości, który często jest bardzo
długotrwały z uwagi m.in.
na liczbę uczestniczących
w niej podmiotów. Przypom
nijmy, że licytacje komornicze
zostały dodatkowo utrudnione
w czasie pandemii - przepisy
tarczy antykryzysowej 3.0
uniemożliwiły np. eksmisję
dłużników z domów i miesz
kań w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicz
nego albostanu epidemii.
W komunikacie rządu nie
podano jednak terminów wej
ścia w życie nowychprzepisów.
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nowościach. Trzeba też przy
znać, że większość z tych wyro
bów posiada naprawdę wysoką
jakość i doskonale sprawdza się
w zastosowaniu.

Farby te produkuje się
na bazie żywicy akryloweji do
daje do nich mikroskopijnej
wielkości cząsteczki żelaza.
Aby magnesy dobrze przy
legały do pomalowanej farbą
magnetyczną powierzchni
ściany - produkt należy stoso
wać w kilku warstwach (opty
malna ilość warstw to 3 do 4).
Farba jest w pełni bezpieczna
dla naszego organizmu, dzięki
czemu idealnie nadaje się
do pokoi dziecięcych.

Wtorek, 15.12.2020

Ciekawe rozwiązania wykończeniowe
JM

Ptwwty
Obok farb odpornych na zapłamienia czy wilgoć oraz na
dających się do szorowania,
w ofercie wielu producentów
znajdziemy tzw. farby itapety
kreatywne tudzież farby neu
tralizujące niepożądane zapa
chy.
Ceny innowacyjnych produk
tów są stosunkowo \
i zainteresowanie
spore. Możliwość niebanalnego
wykończenia ścianyi nadaniajej
określonych funkcjiużytkowych
zachęca do nabywania i ekspe
rymentowania na dostępnych

| Drobne

To pomysły bezpieczne
dla organizmu...
Farby tesą dostępne na naszym
rynku już od kilku lat. Wy
śmienicie sprawdzają się tak
na ścianach naszych domów
i mieszkań, jak i w biurach, sa
lach konferencyjnych, przed
szkolach, szkołach, przychod
niach lekarskich i w innych
obiektach użyteczności pub
licznej.
Rolą farb magnetycznych
jest stworzeniemiejsca na ścia
nie, na którym za pomocą mag
nesów będzie można zawie
szać zdjęcia, pocztówki, kartki
z ważnymi informacjami, włas
noręczne prace dziedca, itp.

Farba tablicowa może znaleźć się tak na wybranym
fragmencie ściany, jak i może pokrywać wybrane meble

Jak zamieścić ogłoszeniedrobne? Telefonicznie: 94 347 3516
Pr zii
ibo.polskapress.pl
W Biurze Ogłoszeń:

Oddział Kosz- • ul. Mickiewicza 24.75-004 Koszalin, tel. 94 347 3516,347 3511.347 3512. fax 94 347 3513
Oddział iłu
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200Słupsk, tel. 59 848 8103. fax 59 848 8156
Oddział Szcz< i ul. Nowy Rynek 3.71-875 Szczecin, tel. 9148133 61.48133 67. fax 91433 48 60

KUBRYK1 W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

•ZDROWIE
•USŁUGI
•TURYSTYKA

DZIAŁKI, GRUNTY KUPIĘ

BEZPŁATNIE
Przyjmiemy do sprzedaży mieszkania w rejonach:
Nasz Dom
Przylesie
Na Skarpie
dołącz do grona zadowolonych Klientów

KUPIĘ ziemię rolną do 1 hektara,
609-499-555.

GARAŻE blaszane nowoczesne drewnopodobne, 798-710-329

Koszalin, w godz. 9-17

www.abakus-nieruchomosci.pl

Mi

sprzedaży: Kobylnica ul. Klonowa 19,

w
f

www.prodaheim.pl

CHOINKI formowane od 20 zł. Punkt
604990412.
ZŁOM kupię, potnę, przyjadę

Uwaga! Stała prowizja
za sprzedaż mieszkania.
Zapłacisz tylko 2500 zł brutto!!!
Bez względu na cenę...

^

Finanse biznes
KREDYTY, POŻYCZKI
KREDYTY tanio Słupsk, 609300225.

J

i odbiorę,tel. 607703135.
I piętro, balkon 2 pok.
rej. Moniuszki 230 000,do negocjacji

Motoryzacja
OSOBOWE KUPIĘ
A do Z skup-skupujemy każde
pojazdy, płacimy nawet za wraki,
oferujemy najwyższe ceny,
536079721

W&iŁ'' i* _

SPRZEDAM MIESZKANIE W MIELNIE
Pow. 65,20 m2,4 pokoje,
kuchnia, łazienka, loggia 5 m.b.!
piwnica i przynależne 2 miejsca parkingowe!!!
Mielno II piętro w budynku 2-piętrowym
Cena tylko: 350.000,- zł

pilna sprzedaż
2 pok. balkon tylko 189 900,rej. Wańkowicza

ABASKUS-Auto skup
tel. 533-299-577
AUTO skup wszystkie
695-640-611

NEPTUN-AUTOGAZ

Handlowe

699186581

SPRZEDAM opony zim.175/65/14
z felgami, kpi. wierteł udar.,stojak do
wiertarki Tel 532616114

ZATRUDNIĘ

KUPIĘ stary samochód lub motocykl,
min. 40-letni. Może być niekompletny
lub uszkodzony, 609-499-555.

Usługi
AGD RTV FOTO

KAPRAWA RTV,wszystkie typy,
anteny, bezpłatny dojazd,
tel. 94/3457461.

ELEKTRYK - praca od zaraz/ NIEMCY tel. 774270543 Cert. 9875

PRALKI Naprawa w domu. 603775878

MALOWANIE, tapetowanie,
docieplenia - praca od zaraz/ NIEMCY
-tel. 774270543. Cert. 9875

CYKLINOWANIE bezpyłowe
502302147

POMOCNIK na budowę, 693-462-137

USŁ. łazienki, hydraulika 696498391.

BUDOWLANO-REMONTGWE

HYDRAULICZNE, tel. 607703135.

PORZĄDKOWE
CZYSZCZENIE dywanów, 889-571-282
SPRZĄTANIE strychów, garaży,
piwnic, wywóz starych mebli oraz
gruzu w big bagach, 607-703-135.

Zwierzęta
KARP handlowy.609065680,943111586

Towarzyskie
SŁODKA Asia Koszalin 516 603 622

POTRZEBNA osoba do opieki do
seniora-os. Przylesie. Tel. 507383134
PRACA dla Opiekunów seniorów w
Polsce z zamieszkaniem u
podopiecznego. Wymagane
doświadczenie w opiece.
Promedica24: Tel. 501356445
STOLARZ - praca od zaraz/ NIEMCY tel. 774270543 Cert. 9875

ŚLUSARZ/ spawacz - praca od zaraz/

Co masz zlecić
I- zleć to nam f

NIEMCY - tel. 774270543 Cert. 9875

SZUKAM PRACY
EMERYT podejmie pracę.
889-945-254

Zdrowie
44 m2, balkon, po remoncie
tylko 259 000,rej. Radogoszczańskiej

1ROLNICZE
1 TOWARZYSKIE

INSTALACYJNE
ALKOHOLIZM-esperal
602-773-762

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

Tel. 512 170975

MASZYNY URZĄDZENIA

1 ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
1 GASTRONOMIA

SUPER kredyty gotówkowe!

tel. 661-841-555

NIERUCHOMOŚCI
ul. Zwycięstwa 10,

1 MATRYMONIALNE
1 RÓŻNE
1 KOMUNIKATY

(obok Związkowca)

POŚREDNICTWO

577 410 005

1 BANK KWATER
1 ZWIERZĘTA
1 ROŚLINY,OGRODY

AKUS

Mm

...i świetne do nauki iważnych
notatek
Najczęściej stosowanym wykoń
czeniem magnetycznych po
wierzchni jest jednak pokrywa
nieich farbamitablicowymi. Aktualnie występują one już w bar
dzo wielu odcieniach kolory
stycznych, więcmożna je dopa
sować do każdego wnętrza.

Użycie tych produktów po
woduje, że na wybranym ob
szarze można już nietyko przy
czepiać np. ważne zapiski, ale
także możnapo nim pisaćkolo
rową kredą.
Rozwiązanie to jest bardzo
cenione przez użytkowników.
Dodrze sprawdza się w nowo
czesnych kuchniach,przedpo
kojach, korytarzachoraz poko
jach młodzieżowych i dziecin
nych.
Farba tablicowa może zna
leźć się tak na wybranym frag
mencie ściany, jak i może po
krywać wybrane meble bądź
przedmioty dekoracyjne.
Interesującą propozycją jest
pomalowanie nią np. osłonek
na doniczkidomowych ziół lub
miejscowe zastosowaniena po
jemnikach z przyprawami.
W ten sposób powstaną cie
kawe etykiety.

INNE SPECJALIZACJE
ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.

#zostańwdomu
Tutaj zlecisz ogłoszenie!
ul. Mickiewicza 24, 94 347 3511
reklama.koszalin@polskapress.pl

Informator
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Najpiękniejsze świąteczne
witryny sklepowe w Słupsku

INFORMATOR
wmssmmmsmmmmmmsmmsmam

SANEPID

Słupsk
608205830

Człuchów
791220 895

Grzegorz HBarecki
grzegoi7.hilarecki@gp24.pl

Lębork

Słupsk
Świąteczny klimat w Słupsku
widać po iluminacjach,świą
tecznych akcentach w marke
tach, ale niepo witrynach
sklepów. Tlisą jednak trzy.
przepiękne wyjątki.

tel800190S90.

KOMUNIKACJA
Słupsk: PKP 118 000; 2219436;
PKS59 842 4256;dyżurny ruchu 59 8437110;
MZK598489306;
Lębork: PKS598621972; MZK598621451;
Bytów: PKS59 82222 38;

wystawa piękna, ale idająca też dużo do myślenia. Akcent świąteczny jest tumocno ukryty

nam osoba związana z Teatrem
Lalki Tęcza,tolalkipozostały. Ale
psy to nasze hobby i znamy
osoby, któremają psy ratowni
cze, więc obok lalek pojawiająsię
one na naszej wystawie
i na końcu ognisko, czyli ciepło
czekającychnasświąt. Taki mia
łam pomysł -tłumaczy Jolanta
Gili. - Ludzie o to pytają. Tymi
wystawami chcemyożywić nasz
świat. Trochę żałujemy, że nie
ma w Słupsku konkursu na wy
stawy, tak jak w innych miastach.
Wystawa w tym salonie op
tycznym zmieniasię, ale zawsze
jest wyjątkowa.
Postanowiliśmy sprawdzić
jak w naszym mieście, w jego

centrum, wyglądają witryny
sklepowe. Nasz fotoreporterzna
lazł tylkotrzy, które wartopoka
zać. Inna sprawa, że są wyjąt
kowe.
Inny optyk, pan Hilary
na ulicyJaracza, ma teżco sezon
autorską witrynę. W tegorocznej
są krasnale.
Wystawę robiła Agnieszka
Maślorz, pracująca w salonie: Chcemy żeby było milej, kolo
rowo iżeby szefbyłzadowolony
- śmieje się. -Staramy się by co
rokubyłainne akcenty. Wtym są
krasnale. Moja mam jerobiła i tak
trafiły na naszą wystawę. Cieszę
się, że się podoba.Przechodnie
często ją oglądają i dziękują.

Zawsze to taka odmiana w na
szym mieście.
A w sklepie odzieżowym
przy ul.Grodzkiej mamy praw
dziwą świąteczną wystawę.Wy
starczy spojrzeći każdy,kto lubi
święta, poczuje tę moc wigilij
nego wieczoru, gdy był mały
i czekał na prezenty, które poja
wiały siępod choinką ubabci.
Patrząc na kwoty jakie wy
daje słupski samorząd co roku
na świąteczne iluminacje,bez
problemu znalazłby pieniądze
na zorganizowanie konkursu,
na najpiękniejszewitryny skle
powe w mieście. Tak więc ten
pomysł słupszczan podpowia
damy władzom miasta. ©®

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

Pogoda dla Polski

Człuchów: PKS59 8342213;
Miastko: PKS 59 8572149.

§-5

) °|temp. w dzień

zachmurzenie umiarkowane
ciągy deszcz i burza
śliska droga

Q|j|temp. w nocy

Pogotowie Gazownicze992:

StrażMfejska alarm986: Ustka 598146761697
696498; Bytów 598222569;
Telefon seniora TEL-SEN-59 843 3217
obsługiwanyjestpłzezStiaż Miejską. Telefon Seniora

1013 hPa II

pt.-niedz. .DomLeków", ul. Tuwima4, tel.59 842 49 57

Ustka
REMEDIUM ul. Kardynała Wyszyńskiego1 b
tel.:59814-69-69

Bytów
CentrumZdrowia, ul. Ks.drBemardaSychty3

Miastko
N0VA, ul.Kazimierza Wielkiego 24, tel.:598576732

przelotny deszcz
przelotny śnieg
marznąca mżawka
temp. wody
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przelotne deszcze i burza

ciągły śnieg
marznący deszcz

pochmurno
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Tu zrobisz wymaz
Akademia Pomorska przy uL Westerplatte

12. Z badania może skorzystać każdy,kto zaob
serwował u siebieniepokojące objawy mogące
świadczyć o zarażeniukoronawirusem. Bada
nie jest bezpłatne.
Punkt pobrań pizySORnauL Hubalczyków
czynny siedem dni wtygodniuw namiocie roz
stawionym przed S0Rw godz. 7-15.
Tel. 59 8460102 lub 59 84604 90.
Punkt pobrań przyliTuwima23

Człuchów

Działa od poniedziałkudo piątku wgodz.14.30-

APTEKA DBAM 0 ZDROWIEul. Sobieskiego1

1730oraz wsobotę i niedzielęwgodz. 8.00-

tel.736697918

11.00,tel. 661621569
Adresy wszystkktł punktów pobrań

Gemini, ul.Staromiejska 17, tel.59 8412273

znajdziemy na stronie

USŁUGI MEDYCZNE

www.paqentgov.pi lubdzwoniąc
podnr tel800190 590Ministerstwa
Zdrowia Orrfoferifa NFZ).
TrrriWinriTatKirn»*iW'fi^

^^i^i^^^fiii^ir^ntTiitiWti^i^iTtin^iTripTfiTiirwM-inri

USŁUGI POGRZEBOWE
Kala,ul. Armii Krajowej15,

tel. 59 8428196,601928 600 - całodobowo.
Pełna oferta pogrzebowa.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,ul. Mickie

Zieleń,tel.(24h/dobę),

wicza 12,tel. 59 81469 68;

telefon 502 525 005lub59 8411315.

Poradnia Zdrowia P0Z, ul.Kopernika 18,

ul. Kaszubska 3 A.

tel.59 8146011;
$5 cm

skontaktuje sięzTobą, ustaiiTwoje potrzebyi przydzieli
pomoc.

do piątku wgodzinach 9-15, w weekendy - 9-

Ustka:

3fc-0 cm

Lokalny ośrodek pomocy spolecznejwTwoimmieście

DYŻURY APTEK

telefoniczna 59 846 0100

0

Oogóhopołskąinfolnia SENIORA 22 5051111.

Słupsk

sza Korczaka, ul. Hubalczyków1, informacja

JWOWO

kESES

od poniedziałku do piątkuw godz. 630-21.

czynny od poniedziałkudo soboty w godzi

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.Janu

w*
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V marznąca mga

Pogotowie Energetyczne 991;

nach 10-13,tel. 5872705 05od poniedziałku

Słupsk:

2-3

i

mgła

Straż Pożarna998;

czynny jest w trakcie pracydyżurnych strażników
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Urząd Celny-587740830;

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne994;

siedem drts w tygodniu

Pogoda dla Pomorza

ciągły deszcz

Straż Gminna598485997;

Bytów
infolinia HfZ - działa całodobowo,

POGODA

pogodnie

Straż Miejska986;598433217;

Pogotowie Ciepłownicze993;

Lębork

Wtorek 15.12.2020

Pogotowie Ratunkowe999;

604255717

736333550

- Chciałam zwrócić uwagę
na przepiękną witrynę skle
pową, która cosezon jestwymie
niana a jej wykonanie jest zaw
sze w pełni autorskie, własno
ręcznie wykonane i z niebanal
nym pomysłem. Niestety
w Słupsku nie ma konkursów
na najpiękniejsze witryny skle
powe, niemniej uważam, że ta
kie rękodzieła zasługują na wy
różnienie, gdyż naprawdędbają
o estetykę miejsca oraz cieszą
oko przechodniów - napisała
do nas jedna zesłupszczanek.
Namyśli miała wystawęwsalonie optycznym Gili naulicy Mi
ckiewicza. Faktycznie wystawa
piękna, ale i dająca też dużo
do myślenia. Akcentświąteczny
jest tumocno ukryty.
- Robimyautorskie wystawy
od lat. Ale w tym roku w tym
dziwnym czasiepandemii chcia
łem zrobićukłon wstronę medy
ków. Jakoś tak bałwanki czy
Mikołaje nie pasowały mido ota
czającej nasteraz rzeczywistości.
A że u nas od lat na wystawiesą
lalki, bo na początku pomagała

Krzysztof
Ścibor
Biuro Cah/us^

15

Pogotowie Ratunkowe -59 81470 09

Winda ibaldachim przy grobie;
Hades, ul. Kopernika15,

Bytów:

całodobowo: tel.59842 9891,601663796.

Szpital, ul.Lęborska 13, tel.59 822 8500;

Winda i baldachimprzy grobie.

Dział Pomocy Doraźnej Miastko,
tel. 59 8570900

TAXI

Człuchów:
Stacja pogotowia ratunkowego,
tel. 598345309

WAŻNE

Słupsk:
Mcja997;ul. Reymonta,tel. 59 8480645;

( / < ,

5 9 8 4 2 2 7 0 0 fl

607 271717
NAJTAŃSZE TAXI W SŁUPSKU
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Sport

Glos Dziennik Pomorza
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Organizator turnieju
miał najlepszą drużynę

NA 16 PYTAŃ-ODPOWIADA

Małgorzata
Pazda-Pozorska
czołowa i utytułowana uttramaratonka świata

PMkanożna

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

Wielka dawka adrenaliny była
podczas rywalizacji w V Halo
wym Turnieju Piłki Nożnej
„Bursztyn Cup2020" zudzia
łem chłopców z rocznika 2011
i młodsi.
Warunkowo zostali jeszcze
uprawnieni do gry niektórzy
zawodnicy z rocznika2010.
Tym razem w hali
w Jezierzycach swoją aktualną
dyspozycję sprawdziło sześć
drużyn. Grano piątkami.
Zmiany były lotne. Obowiązy
wał systemem każdy z każ
dym. W sumie rozegrano 15
meczów. Strzelono23 bramki.
Zmagania zakończyły się
sukcesem UKSGminna Akade
mia Piłkarska Bruskowo Wiel
kie, który był organizatorem im
prezy. Drużyna zdobyła 13
punktów i uzyskała bilans 9:0.
UKS GAP występował w skła
dzie:
bramkarz
Jakub
Śmiechura i zawodnicy w polu:
Szymon Szymański,Bartosz Du
sza, Maksymilian Ringwelski,
Filip Piechowski, Nikodem
Giszka, Jakub Piwowarski, Mi
chał Worona.Trenerem piłkarzy
z Bruskowa jest Andrzej Sta
szewski, który pełnifunkcję pre
zesa UKSGAP.
Dalsza kolejność: 2. Złotka
Słupsk (9 punktów), 3. Byki
Słupsk (6 punktów),4. Trójka
Lębork (5punktów, bramki3:3),
5. Sympatycy Słupsk (5 punk
tów, gole2:7), 6.KS Damnica.
Miano najlepszego piłkarza
turnieju
przyznano
M.
Ringwelskiemu (UKSGAP). Naj
lepszym bramkarzem został
Ksawery Mizerkiewicz(Złotka).
W klasyfikacji króla strzelców
Tymoteusz
zwyciężył
Chojnacki (Złotka) -6 bramek.
Trzy najlepsze zespoły otrzy
mały puchary i medale.Pozo-

W głębi najlepsza drużyna turnieju, UKS GAP Bruskowo Wielkie

miasto...

Dawid Krzyżowski i Maksymilian Ringwelski - najlepszy gracz

Przypomnijmy, że w 14. kolej
ce Iligi koszykarze ze Słupska
wygrali we Wrocławiu z tam
tejszym Śląskiem II77:73.
Dla podopiecznych Mantasa
Cesnauskisa było to dwunaste
zwycięstwo
w
sezonie
2020/2021. Po wrocławskim
sukcesie Grupa Sierleccy Czarni
umocniła się na prowadzeniu.
W niedzielę, już po zam
knięciu wydania poniedziałko
wej gazety, swoje mecze grały
jeszcze cztery zespoły. Oto roz
strzygnięcia. Nysa Kłodzko

6.Piotr Stachyra czy Andrzej
Radzikowski?
Piotr ma lepsze czasy
na krótszych dystansach, a An
drzej z koleina dłuższych. Wy
bieram Stachyrę ze względu
na jego długą historię biegową
na
100
kilometrów.
W Supermaratonie Kalisia
w 2017 roku on triumfował,a ja
zostałam zwyciężczynią, czyli
zdobyliśmy tytuły mistrza Pol
ski.
7. Francjaczy Szwajcaria?
Te państwa graniczą z sobą.
Szwajcaria ma ładniejszy krajo
braz. Nigdy w tym kraju nie by
łam, amarzy misię biegUTMB
(170 km),który prowadzi właś
nie przez te kraje, doliczając
Włodiy.
8.Terengórzystyczypłaski?

Z gór więcej widać, są ma
giczne. Uwielbiam je i zdoby
wać ich szczyty. W tym roku
udało misię trzy razy trenować
w Tatrach.
9. Alpy czy Pireneje?
Alpy, bo po nich bieg jest
moim marzeniem, właśnie to
wspomniane wcześniejUTMB.
10. Wczasy w Sydney czy
Buenos Aires?
Australię i jejstolicę Sydney
udało mi się zwiedzić właśnie
w tym roku i było to tuż, tuż
przed wybuchem pandemii.
Dlatego marzę o wczasach
w stolicy Argentyny, bo w tym
państwie Ameryki Południo
wej mojestopy tam jeszczenie
stanęły.
11. Piotr Adamczyk czy Ce
zary Pazura?

Obaj aktorzy cieszą się
wielką popularnością. Wyżej
cenię Cezarego Pazurę,
a szczególnie za rolę Jerzego
Kilera w filmie„Kiler". To jest
jeden z moich ulubionych sen
sacyjnych filmów komedio
wych.
IZ Majczy wrzesień?
Ten pierwszy miesiąc.
W maju zaczyna się na dobre
sezon lekkoatletyczny. Moja
mama ma urodzinyi wszystko
kwitnie.
13. Kawa espresso czy
cappuccino?
Espresso mocniej mnie po
budza. Ja mam często niskie
tętno iciśnienie. Spoczynkowe
zaledwie ponad 30 uderzeń.
14. Kot syjamskiczy bengal
ski?
Syjamski, bo takiego mia
łam. Zwał się Mietek. Drapał
kanapę, skakał na firanki i wy
walał choinki, poza tym był
ładny.
15. MajkaJeżowska czy Anna
Jurksztowkz?
Majka Jeżowska ma sporo
piosenek
skierowanych
dodzieci. Jej utwory kojarzą się
z moim dzieciństwem.
16. Różeczy gerbery?
Miłość dopiękna sprawia,że
bardzo lubięróże. Często otrzy
muję je w kolorze czerwonym
od męża Krzysztofa.
PRZEPYTYWAŁ KRZYSZTOF NEKRASZ

Messi i Neymar - spotkanie po latach
Mecz pokazowy: UKS GAP Bruskowo Wielkie - Byki Słupsk

Piłka nośna

stali uczestnicy pamiątkowe
medale. Dla wszystkich mło
dych adeptów futbolu Święty
Mikołaj wręczył słodkie upo

W Nyonie rozlosowano pary
1/8 finału Ligi Mistrzów.Nikt
nie ma wątpliwości, że najbar
dziej elektryzującą rywaliza
cję powinni stworzyć piłkarze
Barcelony iPSG. Robert Le
wandowski nie możenarze
kać na los. Jego BayemMona
chium zmierzy się z Lazio.Poznaliśmy również pary 1/16 fi
nału Ligi Europy.

minki. W turnieju pokazowym
zagrały trzy drużyny: słupskie
Byki, UKS GAP ZSPSiemianice
i UKSGAP ZSPRedzikowo.

Grupa Sierleccy Czarni nadal liderem
Koszykówka

1.Biegna100kmczy24-godzinriy?
Obydwa biegi zaliczają się
do ultramaratonu. W biegu
24-godzinnym dąży się
do przebiegnięcia jak najwięk
szej odległości w czasie doby.
To jest dłuższa zabawa bie
gowa od „setki,, i podczas jej
trwania można więcej zjeść.
Do mnie należą rekordyPolski
i Europy (261 kilometrów i 60
metrów). Obecnie w klasyfika
cji światowej zajmuję drugą
lokatę.
2. Maratonczy półmaraton?
Wolę dystans42 kilometrów
i195 metrów. Właśnie w mara
tonie łatwiejrozłożyć siły,a na
wet spokojnie biegnąc można
rozejrzeć się za widokami
na trasie.
3. Bieg uliczny czy przeła
jowy?
Bieganie uliczne to prosta
i tania forma masowego upra
wiania sportu. W biegu ulicz
nym mogęzaplanować tempo,
a ja je bardzo lubię kontrolo
wać, by było stałe.
4w Patrycja Bereznowska czy
Wioletta Paduszyńska?
Patrycja jest przesympa
tyczną koleżanką z reprezenta
cji Polski w biegu 24-godzin
nym. Cenię ja zaosiągnięte suk
cesy.
5. Dominika Stelmach czy
Paulina Janik?
Obydwie specjalizują się
w długodystansowychbiegach
górskich. Dominika jest szyb
szą „strzałą",ogromnym auto
rytetem i bardzo ją podziwiam.

przegrała już czternasty mecz
z rzędu. Tym razem na włas
nym parkiecie uległa Zniczowi
Pruszków 60:95. Natomiast
w Krośnie pobardzo wyrówna
nym boju Miasto Szkła wygrało
76:74 z Wisłą Kraków.
W kolejnej serii pierwszoli
gowego grania Grupa Sierleccy
Czarni w końcu wróci do słup
skiej hali Gryfia przy ul. Szcze
cińskiej 99. Będzie to19 grud
nia (sobota). Rywal z dolnych
rejonów tabeli, który zajmuje
piętnaste miejsce, czyli Pogoń
Prudnik. Rywalizacja zacznie
sięogodz.l8.
MICHAŁ PIĄTKOWSKI

Aktualna tabela 1 ligi
1. Czarni Słupsk
1412-2

26

2. Górnik Wałbrzych
3. WKK Wrocław
4. Sokół Łańcut
5. Dziki Warszawa
6. GKS Tychy
7. Księżak Łowicz
8. Śląsk II Wrocław
9. Znicz Pruszków
10. Politechnika Opole
11. Kotwica Kołobrzeg
12. Decka Pelplin
13. Wisła Kraków
14. Miasto Szkła Krosno
15. Pogoń Prudnik
16. Nysa Kłodzko

26
25
22
22
22
21
20
20
20
19
19
19
16
17
14

1412-2
14 11-3
14 8-6
14 8-6
14 8-6
14 7-7
13 7-6
14 6-8
14 6-8
14 5-9
14 5-9
14 5-9
11 5-6
13 4-9
140-14

Obrońcy tytułu wybiorą się
do Rzymu. Bayem Monachium
trafił naLazio. Rzymianiepo 13
latach wrócili do Ligi Mistrzów.
Pierwsze spotkania odbędą
się wdniach 9,10,16 i 17 lutego.
Rewanże 9,10,16i17 marca.Lo
sowanie par ćwierćfinałowych
i ścieżki finałowej również
w Nyonie -19 marca. Finał od
będzie się29 majana Stadionie
Olimpijsidm im. Atatiirka
w Stambule.

FARY1/16FINAŁUUGIEUROPY:

PARY 1/8 FINAŁU LIGIMISTRZÓW: Bomssia
Moenchengladbach - Manchester City, Lazio

Wolfsberger - Tottenham, Dynamo Kijów - Club
Brugge, Real Sociedad - Manchester United,

Cel Neymara (z prawej), to wygrana LM z PSG. W zeszłym
sezonie paryżanie przegrali w finale z Bayernem
Rzym - Bayern Monachium, Atletico Madryt Chelsea, RB Lipsk - Liverpool FC, FC Porto Juventus, FC Barcelona - Paris Saint-Germain,
Sevilla FC - Bomssia Dortmund, AtalantaBeigamo
-Real Madryt.

Benfica - Arsenał, Crvena Zvezda - AC Milan,
Royal Antwerp - Rangers FC, Slavia Praga Leicester City, FC Salzburg - Villareal, SC Braga AS Roma, FK Krasnodar - Dinamo Zagrzeb,
Young Boys Berno - Bayer Leverkusen, Molde FK
- Hoffenheim, Granada - Napoli, Maccabi Tel
Awiw - Szachtar Donieck, Lille - Ajax Amster
dam.

