
Czwartek 14 października 2021

 
W

yd
an

ie
 A

Wielki sukces 
młodych słupskich 
tancerek ze szkoły 
tańca Top Toys 
STRONA 3
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Budowa nowych 
bloków przy ul. 
Płowieckiej jeszcze 
w tym roku 
STRONA 5
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Sympozjum w Muzeum Pomorza Środkowego

Wpływ Skandynawii 
na dzieje Pomorza. 
Dwa dni dyskusji 

Słupsk 

Dziś w Białym Spichlerzu rozpocznie 
się sympozjum naukowe „Wielkie 
Pomorze - kontekst skandynawski”, 
które organizuje Instytut Filologii 
Akademii Pomorskiej w Słupsku, In-
stytut Kaszubski w Gdańsku oraz 
Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku.  

- „Wielkie Pomorze” to cykl spotkań 
i referatów, które ukazują dziedzictwo 
kulturowe Pomorza. Jest to idea wy-
pracowana przez nieżyjącego już pro-
fesora Gerarda Labudę, który zauwa-
żył, zgodnie z historią, początek Wiel-

kiego Pomorza na zachodzie, u brzegu 
rzeki Recknitz w dzisiejszych Niem-
czech, a na wschodzie zaś za Gdań-
skiem w pobliżu Królewca - tłumaczy 
prof. dr hab. Daniel Kalinowski z Insty-
tutu Filologii Akademii Pomorskiej 
w Słupsku, pod którego kierownic-
twem naukowym odbędzie się sym-
pozjum. - Właśnie takie Pomorze jest 
obiektem naszego zainteresowania - 
literaturoznawców, polonistów i ludzi 
generalnie interesujących się dziedzic-
twem Pomorza - dodaje. 

Do tej pory organizowane edycje 
sympozjum poświęcone były proble-
matyce mitu przestrzeni pomorskiej, 
tożsamości pomorskiej, kultury arty-
stycznej, problematyce konfesji reli-
gijnej, zjawisk socjologicznych, prze-
strzeni konfliktu i pokoju czy dziedzic-
twu kulturowemu dynastii Gryfitów. 

- Podczas sympozjum „Wielkie Po-
morze - kontekst skandynawski” bę-

dziemy mówić o kontekście skandy-
nawskim, ponieważ Szwecja, Norwe-
gia i Dania również zaistniały w prze-
strzeni kulturowej Wielkiego Pomo-
rza. Dzisiaj, w Białym Spichlerzu 
w Słupsku, odbędzie się promocja 
książki z poprzedniej edycji sympo-
zjum, która ukazuje dziedzictwo Gry-
fitów, a następnie krótkie spotkanie 
multimedialne związane z opisem na-
szego tematu i wpływów skandynaw-
skich na przykładzie „Teatru Młodych 
Gotów”. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych do udziału w te-
gorocznych konfrontacjach - mówi 
prof. dr hab. Daniel Kalinowski. 

Pierwsze naukowe spotkanie 
w Białym Spichlerzu odbyło się już 
wczoraj. Było poświęcone promocji 
książki „Wielkie Pomorze. Gryfici i ich 
dziedzictwo”. 
ą

Wojciech Nowak 
wojciech.nowak@gp24.pl

Ustka ogłosiła 
przetarg 
na przebudowę 
boiska i unieważniła 
na budowę kortu 
STRONA 5

Dziś Dzień 
Nauczyciela.  
W szkołach nie ma 
lekcji. W niektórych 
także w piątek  
STRONA 3

Przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym otwarto 
miasteczko ruchu drogowego STRONA 4
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Dziś w Głosie dodatek 
motoryzacyjny. Strony 15-16 

STRONA 4

Gmina Słupsk 
Uczniowie z Redzikowa 
mają miasteczko ruchu 
drogowego
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PROTEZOWANIA 
SŁUCHU

 COREKTON 
Rok założenia 1989

APARATY SŁUCHOWE
Wysoka jakość 

światowego producenta
Słupsk, PL. DĄBROWSKIEGO 6

codz. w godz. 8.00-16.00
Informacja tel. 59 840 24 35

REKLAMA 0010281802

LOKAL  
NA SPRZEDAŻ  
LUB WYNAJEM

Przeznaczenie lokalu:usługi medyczne, 
rehabilitacyjne, diagnostyczne, biura, itp.

/ 888 611 954ul. Jana III Sobieskiego, parter
Szczegóły: https://lokal-do-wynajecia.slupsk.pl/
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Sukces dziewczyn ze 
szkoły tańca Top Toys

Oklaski 
Magdalena Olechnowicz 
magdalena.olechnowicz@polskapress.pl  

Miniony weekend był szczęśli-
wy dla zawodniczek z grup ta-
necznych w szkole tańca Top 
Toys w Słupsku. Dziewczęta 
wzięły udział w Międzynaro-
dowym Pucharze Polski, Fit-
Kids, federacji WBBF-WFF. Za-
wody odbyły się 10 paździer-
nika w Skarszewach. Mimo, że 
konkurencja była silna, młode 
i piękne słupszczanki druży-
nowo zajęły I miejsce!  

W Pucharze Polski brało udział 
ponad 150 zawodników. Klub 
Top Toys reprezentowało 30 za-
wodniczek z Koszalina i ze Słup-
ska, które trenują pod okiem 
Anny i Marcina Dubrownik oraz 
Małgorzaty Nidzgorskiej. Za-
wodniczki Top Toys zdobyły 
łącznie 6 złotych pucharów, 6 
srebrnych oraz 4 brązowe, zdo-
bywając tym samym I miejsce 
w klasyfikacji drużynowej. 

Wyniki 
FIT KIDS DO LAT 6 
2. miejsce Lena Jakubowska,  
3. miejsce Martyna Adamiak,  

4. miejsce Kornelia Motyl,  
5. miejsce Gabrysia Poźniak,  
6. miejsce Maja Kosterska 

 
FIT KIDS DO LAT 7 
2. miejsce Julia Cewuch,  
4. miejsce Iga Jaskólska,  
5. miejsce Amelia Patura 

 
FIT KIDS DO LAT 8 
1. miejsce Milena Wasiuta 

 
FIT KIDS DO LAT 9 
3. miejsce Maja Pstrągowska 

 
FIT KIDS DO LAT 10  
1. miejsce Julia Predko,  
2. miejsce Kinga Grotkowska,  
6. miejsce Lena Wochna 
 
FIT KIDS DO LAT 11 
1. miejsce Lena Chrobak,  

2. miejsce Nadia Machlowiec,  
3. miejsce Laura Kulińska 

 
FIT KIDS DO LAT 12 
1. miejsce Agata Kamyk,  
2. miejsce Ewa Jankowska,  
4. miejsce Dalia Bonalska 

 
FIT KIDS DO LAT 13 
1. miejsce Kornelia Żbik,  
2. miejsce Laura Kogut,  
3. miejsce Rozalia Pawłowska, 
6. miejsce Natasza Formela 

 
FIT KIDS DO LAT 15 
1. miejsce Amelia Czarnecka-
Wyróżnienia: Hanna Dybaś, 
Zuzanna Mielczarek, Magda-
lena Rychter 

 
Pierwsze miejsce w rywalizacji 
drużynowej.   
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Dziewczyny z Top Toys zdobyły 6 złotych pucharów, 6 srebrnych oraz 4 brązowe

Słupsk 
Wojciech Frelichowski 
wojciech.frelichowski@gp24.pl 

W Zespole Szkół Agrotech-
nicznych w Słupsku odbyła się 
akcja honorowego oddawania 
krwi. 38. Uczniów oddało pra-
wie 16 litrów krwi. 

- Nikogo nie trzeba już chyba 
przekonywać, że krew to naj-
cenniejszy lek, który jest nie 
tylko niezbędny podczas róż-
nych zabiegów medycznych, 
ale po prostu ratuje ludzkie ży-
cie. Stacje krwiodawstwa czę-
sto borykają się z brakiem krwi, 
dlatego organizują akcje eduka-
cyjne i informacyjne związane 
z honorowym oddawaniem 
krwi. 

Kilka dni temu Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Słupsku 
przeprowadziło taką akcję 
wśród uczniów Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych w Słupsku. 

Informowano, dlaczego krew 
jest tak ważna dla ratowania 
ludzkiego życia oraz promo-
wano ideę honorowego odda-
wania krwi. 

Odzew był fenomenalny. 
Zgłosiło się 52. uczniów, a osta-
tecznie do oddawania krwi za-
kwalifikowano 38 osób. 

Jak informuje Zespół Szkół 
Agrotechnicznych, ilość krwi 
pełnej oddanej krwi, to 15,875 
l. Warto podkreślić, że zdecydo-
wana większość uczyniła to 
po raz pierwszy w życiu. 

Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Słupsku, wszystkim krwio-
dawcom, którzy oddali krew 
i tym, którzy z różnych powo-
dów nie mogli jej oddać, dzię-
kuje za odzew. Słupski Rolni-
czak współpracuje z RCKiK już 
od 12 lat. 

Obecnie W słupskim RCKiK 
najbardziej potrzebna jest krew 
w grupach: A+, B-, 0+,0-. 

 

Uczniowie Rolniczaka 
honorowo oddali krew 

Pogoda w regionie
Dzisiaj  

Barometr 
1017 hPa 

Wiatr  
płd.zach 25 km/h 

Uwaga  
może popadać

10°C 
8°C
Piątek

13°C 7°C 11°C 7°C

Sobota

11°C 6 °C

Sobota 

UUwaga: W piątek możliwy przelotny deszcz

14 października 
1282 
Książę krakowski Leszek Czarny 
pokonał sprzymierzone wojska li-
tewsko-jaćwięskie w bitwie 
nad Narwią. 
 
1307 
Z rozkazu króla Francji Filipa IV 
Pięknego i papieża Klemensa V 
zajęto cały majątek zakonu tem-
plariuszy oraz aresztowano więk-
szość rycerzy zakonnych. 

1536 
W Anglii wybuchło powstanie na-
rodowe na tle religijnym (tzw. 
Pielgrzymka Łaski) przeciwko roz-
wiązywaniu i niszczeniu klaszto-
rów katolickich przez komisarzy 
działających z rozkazu Henryka 
VIII, będące również wynikiem 
niezadowolenia ludności, głównie 
chłopskiej, rozłamem w Kościele 
katolickim dokonanym przez 
króla i ustanowieniem przez niego 
Kościoła anglikańskiego. 

1952 
Założono reprezentacyjny zespół 
artystyczny ZHP „Gawęda”. 

1984 
Koło Gdańska przyszli mordercy 
ks. Jerzego Popiełuszki próbo-
wali zatrzymać jego samochód.

KALENDARIUM

LOTT0
12.10.2021 r., godz. 21.50 
Multi Multi: 6, 11, 15, 16, 18, 21, 31, 
32, 36, 41, 43, 44, 46, 64, 67, 68, 
70, 71, 73, 79 Plus 18  
Ekstra Pensja: 21, 22, 26, 29, 31, +4 
Ekstra Premia: 1, 9, 17, 24, 26, +1 
Mini Lotto: 12, 13, 21, 26, 40 
Kaskada: 1, 2, 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 
19, 21, 23 
Super Szansa: 9, 7, 0, 9, 9, 7, 9 
 
13.10.2021 r., godz. 14 
Multi Multi: 3, 11, 12, 21, 24, 28, 40, 
44, 47, 48, 51, 57, 60, 61, 67, 68, 
69, 72, 76, 77 Plus 11 
Kaskada: 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 18, 19, 
20, 21, 23 
Super Szansa: 8, 4, 8, 2, 2, 6, 9

WALUTY 13.10.2021
USD 3,9638 (-)  
EUR 4,5806 (-)   
CHF 4,2684 (-)    
GBP 5,4010 (+)  
 
(+) wzrost ceny w stosunku do no-
towania poprzedniego, (-) spadek 
ceny w stosunku do notowania  
poprzedniego, (o) bez zmian

Na Czytelników  
czekamy w redakcji  
„Głosu Pomorza” w Słupsku  
ul. Henryka Pobożnego 19 
tel. 510 026 919

DYŻURNY GS

Bogumiła  
Rzeczkowska  
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl

Do akcji hanorowego oddawania krwi zgłosiło się 52 uczniów 
z Zespołu Szkół Agrotechicznych w Słupsku 
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 Na drodze w gminie Czarna Dąbrówka kierującej volkswagenem wyłączył się silnik. Kobieta straciła 
panowanie nad autem i zjechała do przydrożnego rowu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
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Zajęły też pierwsze miejsce w rywalizacji zespołowej

prenumerata.gp24.pl

94 340 11 14
Prenumerata         Zadzwoń!

prenumerata.gdp@polskapress.pl
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Słupsk 
Aleksander Radomski 
aleksander.radomski@polskapress.pl 

Zdalne nauczanie wprowa-
dzono w kolejnej słupskiej 
szkole. Przypadek koronawi-
rusa stwierdzono u jednego 
z uczniów w Szkole Podsta-
wowej nr 3 przy ul. Banacha. 
Z kolei w Szkole Podstawo-
wej nr 8 wzrosła liczba od-
działów, które uczą się z do-
mów. 

- Mamy przypadek koronawi-
rusa, który dziś stwierdzono 
u jednego z dzieci - poinformo-
wała nas wczoraj Jolanta Wi-
śniewska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 przy ul. Ba-
nacha w Słupsku. - Cała klasa 
została odesłana do domu 
i od jutra zaczyna zajęcia 
zdalne. Dzieci mają nałożoną 

przez sanepid kwarantannę 
lub zostały objęte nadzorem 
epidemiologicznym. 

Zdalne nauczanie dotyczy 
jednej ze starszych klas, która 
z domu i za pomocą kompu-
tera uczyć się będzie do 21 paź-
dziernika. Zgodnie z planem 
trzy dni wcześniej do ławek 
szkolnych powrócić mają 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 8. W poniedziałek infor-
mowaliśmy, że po tym, jak 
u jednego z nauczycieli stwier-
dzono wirusa, Ww SP 8 na-
uczaniem zdalnym objęto aż 17 
oddziałów. Teraz do tego grona 
dołączyła jeszcze jedna klasa, 
a na aktualnej liście zakażo-
nych jest trzech nauczycieli 
i jedno dziecko. 

Przypomnijmy, że decyzję 
o czasowym zawieszeniu zajęć 
podejmuje dyrekcja szkoły 
na podstawie opinii miejsco-

wego sanepidu i wydziały edu-
kacji słupskiego ratusza. 
W Słupsku nie rozróżnia się 
przy tym dzieci na te zaszcze-
pione i te, które przechorowały 
w sposób udokumentowany 
od tych, które nie przyjęły któ-
regoś z preparatów. Robi to sa-
nepid, który kieruje odpowied-
nio na kwarantannę lub objął 
dziecko nadzorem epidemiolo-
gicznym. 

Zajęcia w domu i z pomocą 
komputera z powodu Sars-
CoV-2 w SP 3 to czwarty tego 
typu przypadek w słupskich 
szkołach w tym roku szkolnym. 
Pod koniec września koronawi-
rusa odnotowano w mecha-
niku i elektryku. Jak informuje 
Monika Rapacewicz, rzecznik 
UM Słupsk, w obu szkołach 
kwarantanną objęta była cała 
klasa. 
ą

Przypadek koronawirusa w SP3. 
Kolejna klasa na zdalnym nauczaniu

Słupsk 

Dzień Edukacji Narodowej ob-
chodzony jest 14 październi-
ka. To święto wszystkich pra-
cowników oświaty i jest 
dniem wolnym od zajęć lek-
cyjnych. Dwie publiczne szko-
ły w Słupsku zdecydowały się 
„podarować” uczniom długi 
weekend i po porozumieniu 
z Radami Rodziców i Samorzą-
dami Uczniowskimi postano-
wiono, aby piątek, 15 paź-
dziernika, również był dniem 
wolnym od zajęć lekcyjnych. 
Będzie to tzw. dzień dyrektor-
ski. 

Dzień Edukacji Narodowej, po-
tocznie nazywany też Dniem 
Nauczyciela, nie jest dniem 
wolnym od pracy, a dniem wol-
nym od zajęć lekcyjnych. W za-
mian placówki oświatowe or-
ganizują tego dnia apele lub im-
prezy okolicznościowe. 
W związku z tym, że w tym 
roku święto to przypada 
w czwartek, niektóre szkoły 
zdecydowały się na to, aby pią-
tek, 15 października, również 
był dniem wolnym od zajęć dy-
daktycznych. W Słupsku 
na taki ruch zdecydowały się 
dwie szkoły publiczne: II Li-
ceum Ogólnokształcące im. 
Adama Mickiewicza oraz 
Szkoła Podstawowa nr 11. Jest 
to możliwe dzięki tzw. dniom 
dyrektorskim. 

Czym są dni dyrektorskie? 
- Dzień dyrektorski jest dniem 
wolnym od zajęć dydaktycz-
nych, który organizuje dyrektor 
szkoły. Podstawą prawną jest 
rozporządzenie ministra eduka-
cji narodowej w sprawie organi-
zacji roku szkolnego. Dyrektor, 

aby móc zrealizować taki dzień 
wolny od zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych, musi mieć 
opinię rady pedagogicznej, rady 
rodziców i samorządu uczniow-
skiego. Takich dni w roku może 
być od sześciu do dziesięciu - wy-
jaśnia Bogna Winiarczyk, wice-
dyrektor Wydziału Edukacji 
w Urzędzie Miasta w Słupsku. 

Dyrektorzy szkół podstawo-
wych do dyspozycji mają 
w ciągu roku szkolnego osiem 
dni dyrektorskich. W szkołach 
ponadpodstawowych tych dni 
jest dziesięć, natomiast w szko-
łach branżowych I i II stopnia, 
szkołach policealnych czy też 
centrach kształcenia praktycz-
nego  -  sześć. 

- Te dni są między innymi 
po to, aby zorganizować egza-
miny zewnętrzne, uczcić święto, 
dla którego nie został ustawowo 
przypisany dzień wolny lub 
po prostu ma to pomóc w organi-
zacji pracy placówki - tłumaczy 
Bogna Winiarczyk. - Jest to dzień 
wolny od zajęć dydaktycznych, 
ale nie od zajęć opiekuńczo-wy-
chowawczych. Szkoły podsta-
wowe muszą zapewnić uczniom 
opiekę oraz zajęcia świetlicowe. 
Inaczej jest w przypadku szkół 
ponadpodstawowych, gdzie to 
uczniowie decydują, czy przyjdą 
do szkoły czy nie. Mogą mieć np. 
propozycje dla nauczycieli, jakie 
zajęcia w taki dzień zorganizować 
- dodaje. 

Co zamiast lekcji? 
W Słupsku piątek, 15 paździer-
nika, będzie dniem wolnym dla 
dwóch szkół miejskich: II Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza oraz 
Szkoły Podstawowej nr 11. 

W II LO obchody Dnia Na-
uczyciela zostaną przeprowa-
dzone w środę, 13 października. 
Dzięki temu posunięciu dwa ko-
lejne dni będą wolne od zajęć 
lekcyjnych. Pierwszy z racji tego, 
że jest ustawowo wolny, a drugi 
na mocy dnia dyrektorskiego. 

- Zdecydowaliśmy się na zor-
ganizowanie dnia wolnego 
od zajęć dydaktycznych w pią-
tek, 15 października, aby wydłu-
żyć uczniom weekend. Harmo-
nogram dni wolnych, czyli tzw. 
dni dyrektorskich, konsulto-
wany był z radą pedagogiczną, 
radą rodziców i samorządem 
uczniowskim. Jednocześnie 
pragnę zaznaczyć, że w ten 
dzień nauczyciele będą do dys-
pozycji uczniów. Są uczniowie, 
którzy w piątek spotkają się z pe-
dagogami, aby przygotowywać 
się do konkursów i olimpiad. Nie 
będzie to dzień spisany na straty 
- informuje Mariusz Domański, 
dyrektor II LO. 

- W naszym przypadku 15 
października będzie dniem wol-
nym od lekcji, ponieważ zorga-
nizujemy wtedy obchody Dnia 
Edukacji Narodowej oraz uro-
czyste pasowanie uczniów klas 
pierwszych - wyjaśnia Maciej 
Macko, dyrektor SP nr 11. - Jako, 
że jesteśmy szkołą podstawową, 
to zapewniamy opiekę w ra-
mach zajęć w świetlicy w godzi-
nach od 6.30 do 16. Rodzice 
uczniów są tego świadomi 
i w odpowiedzi na nasze zapyta-
nie poinformowali nas, czy ich 
dzieci skorzystają ze świetlicy 
i w jakich godzinach. Nie dojdzie 
do sytuacji, w której rodzice 
zmuszeni są do szukania opieki 
nad dzieckiem - dodaje. 

Z informacji przekazanych 
nam przez Andrzeja Hrycynę, 
kierownika Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu Urzędu Miej-
skiego w Bytowie, wynika, że 
żadna z podległych miastu szkół 
nie zdecydowała się na dzień 
wolny w piątek, 15 października. 

Inaczej sprawa wygląda 
w gminie Miastko. Tam piątek 
będzie wolny w sześciu placów-
kach: Szkole Podstawowej nr 1 
w Miastku, Szkole Podstawowej 
nr 2 w Miastku oraz Szkołach 
Podstawowych w Dretyniu, 
Świerznie, Piaszczynie i Słosinku. 
ą

Dzień Nauczyciela 
i dni wolne od lekcji

Szkoła Podstawowa nr 11 ma w piątek, 15 października, tzw. dzień dyrektorski 
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MATERIAŁ INFORMACYJNY ORANGE 0010287914

Nauczyciel Jutr@ – czyli jak mądrze 
wykorzystać nowe technologie w szkole
Ostatni rok w  edukacji nie 
był łatwy. Warto wyróżnić 
tych nauczycieli, którzy sta-
rają się, by edukacja dzieci 
była ciekawa, a  szkoła lep-
sza. Pomysłowi pedagodzy 
zostali docenieni w wyjątko-
wym konkursie zainicjowa-
nym przez Fundację Orange, 
organizowanym we współ-
pracy z  Głosem Nauczyciel-
skim – Nauczyciel Jutr@.

Czym cechuje się Nauczyciel 
Jutr@?
Badania przeprowadzone 
przez Fundację Orange wska-
zują na rozmaite wyzwania 
stojące przed pedagogami na 
co dzień. Jak pokazują wyni-
ki, nauczyciele pełnią w  ży-
ciu uczniów wiele ról, w  tym 
te związane z  przekazywa-
niem wiedzy, byciem lide-
rem, kształtowaniem postaw, 
wychwytywaniem talentów 
i  problemów uczniów, a  także 
wspieraniem rodziców w  ich 
rozwiązywaniu. Znacznym 
utrudnieniem w  codziennej 
pracy nauczyciela okazała się 
pandemia COVID-19. W  tym 
szczególnie trudnym czasie 
Fundacja Orange postanowiła 
docenić pedagogów, którzy 
w  zetknięciu z  nauczaniem 
zdalnym wykazali się odwagą, 
otwartością i kreatywnością.

Nauczyciela Jutr@ wyróżnia 
potrzeba szukania nowych 
rozwiązań, także cyfrowych, 
które ułatwiają mu budowa-
nie relacji z  podopiecznymi. 
Ma on odwagę uczyć inaczej, 
pozostawiając swoim wy-
chowankom przestrzeń, by 
pytać „po co, dlaczego i  jak”. 

Nauczyciel Jutr@ to pedagog, 
który stawił czoła trudnościom 
i  przeszkodom wynikającym 
z  nauki zdalnej, który zmienia 
swoje podejście do nowych 
technologii i  w  optymalny 
sposób wykorzystuje ofero-
wane przez nie możliwości, by 
jeszcze skuteczniej uczyć i roz-
wijać relacje z uczniami.

Joanna Mikusek-Przystajko 
laureatką pierwszej edycji 
konkursu Nauczyciel Jutr@
12 października, podczas uro-
czystej gali laureatów na Za-
mku Królewskim w Warszawie, 
nagrodę i  tytuł Nauczyciela 
Jutr@ odebrała Joanna Miku-
sek-Przystajko, nauczycielka 
etyki i  pedagożka szkolna ze 
Społecznego Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w  Kudowie-
-Zdrój.

Uwagę jury przykuł pomysł na 
to, jak wykorzystać roboty na 

lekcji etyki. Pani Joanna wraz 
z uczniami programuje roboty 
Photony, które jeżdżą od jed-
nej wartości do drugiej. Kreują 
także zbiory sytuacji, po któ-
rych Photon musi się poruszać 
i odpowiednio reagować.

– Najważniejsze jest dla mnie 
podążanie za młodymi ludź-
mi. Wierzę, że ich zaspokoje-
nie ich potrzeb w  naturalny 
sposób uruchamia uczniów 
w  procesie edukacji, aktywuje 
ich ciekawość i  zaangażowa-
nie. Podłożem tych działań 
jest budowanie relacji. Mam 
poczucie, że poznając tech-
nologię cyfrową, odkryłam 
świat moich uczniów, świat 
ich codzienności. Myślę, że 
dzięki tej zmianie moje zajęcia 
stały się ciekawsze i  bardziej 
angażujące. Uczniowie żywiej 
reagują na treści, które z  nimi 
omawiam – tłumaczy Joanna 
Mikusek-Przystajko.
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Akademia Pomorska w Słup-
sku, Instytut Kaszubski oraz 
Muzeum Pomorza Środkowe-
go zapraszają do wzięcia udzia-
łu w sympozjum „Wielkie Po-
morze - kontekst skandynaw-
ski”. Na uczestników czekać 
będzie dziewięć referatów 
przygotowanych przez specja-
listów z całego świata. Począ-
tek dziś, 14 października, o go-
dzinie 9 w Białym Spichlerzu 
przy ulicy Szarych Szeregów 12. 

Jak informuje prof. dr hab. Da-
niel Kalinowski z Instytutu Fi-
lologii Akademii Pomorskiej 
w Słupsku, który jest kierowni-
kiem naukowym sympozjum, 
„Wielkie Pomorze” to cykl spo-
tkań i referatów, które ukazują 
dziedzictwo kulturowe Pomo-
rza. Jest to idea wypracowana 
przez nieżyjącego już profesora 
Gerarda Labudę, który zauwa-
żył, zgodnie z historią, począ-
tek Wielkiego Pomorza na za-
chodzie, u brzegu rzeki Reck-
nitz w dzisiejszych Niemczech, 
a na wschodzie zaś za Gdań-
skiem w pobliżu Królewca. 

- Będziemy mówić o kontek-
ście skandynawskim, ponie-
waż Szwecja, Norwegia i Dania 
również zaistniały w prze-
strzeni kulturowej Wielkiego 
Pomorza - dodaje prof. Daniel 
Kalinowski. 

Pierwsze naukowe spotka-
nie odbyło się już wczoraj 
po południu. W Białym Spi-
chlerzu odbyła się promocja 
książki „Wielkie Pomorze. Gry-
fici i ich dziedzictwo”. To 
książka z poprzedniej edycji 
sympozjum, która ukazuje 
dziedzictwo Gryfitów. Kole-
nym puktem było krótkie spo-

tkanie multimedialne zwią-
zane z opisem tematu sympo-
zjum i wpływów skandynaw-
skich na przykładzie „Teatru 
Młodych Gotów”. 

Właściwe dyskusja i otwar-
cie konfrontacji na sympozu-
jum nastąpi dzisiaj. 

-  O godzinie 9 w sali werni-
sażowej Białego Spichlerza od-
będzie się oficjalne otwarcie te-
gorocznych konfrontacji kultu-
rowych. Wspólnie z Marzenną 
Mazur, dyrektorem Muzeum 
Pomorza Środkowego oraz Zbi-
gniewem Osadowskim, rekto-
rem Akademii Pomorskiej 
w Słupsku, otworzymy trwa-
jące do godziny 14 debaty na-
ukowe dotyczące tego, w jaki 
sposób wpływy duńskie, 
szwedzkie i norweskie odci-
snęły się w języku, nazewnic-
twie, a także historii i kulturze 
tego, co nazywamy tradycją po-
morską - informuje prof. Daniel 
Kalinowski. 

Jakie referaty zostaną zapre-
zentowane? 
godz. 9.15-9.45: „Problemy Po-
laków z Jomsborgiem”; dr Pa-

weł Migalski z Uniwersytetu 
Szczecińskiego 
 ★ godz. 9.45-10.15: „O kontak-
tach pomorsko-skandynaw-
skich w „Kronice Słowian” Hel-
molda; mgr Adam Lubocki i mgr 
Mateusz Szuba z Uniwersytetu 
Gdańskiego i Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie 
★ godz. 10.15-10.45: „Skandy-
nawskie upamiętnienia w na-
zewnictwie Pomorza”; dr An-
drzej Chludziński z Instytutu 
Kaszubskiego 
★ godz. 11-11.30: „Copernican 
Relics”; dr Stephen Darren Do-
ugherty z Uniwersytetu w Ag-
der (Kristiansand / Norwegia) 
★ godz. 11.30-12.00: „Kultura 
umysłowa dwóch pokoleń 
słupsko-szwedzkiej linii Pału-
bickich w XVI i XVII wieku”; 
mgr Roch Pałubicki 
★ godz. 12.00-12.30: „Spór 
szwedzko-brandenburski 
o Szczecin w roku 1677 w po-
wieści Hansa Hoffmanna „Wi-
der den Kurfürsten”; dr Joanna 
Flinik z Akademii Pomorskiej 
w Słupsku 

★ godz. 12.45-13.15: „A Swedish 
Romantic Poet Visits Former 
Swedish Pomerania - Per Daniel 
Amadeus Atterbom”; prof. dr 
hab. Barbara Gawrońska-Pet-
tersson z Uniwersytetu w Ag-
der (Kristiansand / Norwegia) 
★ godz. 13.15-13.45: „Ernst Mo-
ritz Arndt’s Reise durch Schwe-
den im Jahr 1804”; dr Thorsten 
Päplow z Uniwersytetu w Ag-
der (Kristiansand / Norwegia) 
★ godz. 13.45-14.15: „Szwecja 
oczyma Faddieja Bułharyna (na 
podstawie Letniej przechadzki 
po Finlandii i Szwecji w 1838 
orku); dr hab. prof. Magdalena 
Dąbrowska z Uniwersytetu 
Warszawskiego 
★ godz. 14.15: Dyskusja 

W piątek, 15 października, 
konfrontacje przeniosą się 
do sali 414 w budynku AP 
przy ul. Bohaterów Wester-
platte 64, gdzie od godziny 9 
kolejni specjaliści prezentować 
będą swoje referaty. Całość zo-
stanie zakończona dyskusją 
o godzinie 14.30 i zamknięciem 
sympozjum 
ą

Dziś otwarcie naukowych 
konfrontacji w Słupsku

Marzenna Mazur, dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i prof. Daniel Kalinowski 
podczas wczorajszej promocji książki „Wielkie Pomorze. Gryfici i ich dziedzictwo”
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Przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Redzikowie otwar-
to miasteczko ruchu drogowe-
go, miejsce, w którym najmłod-
si będą nabywać wiedzę z za-
kresu poruszania się w ruchu 
drogowym oraz zdawać egza-
miny na kartę rowerową. Koszt 
inwestycji wyniósł prawie 300 
tysięcy złotych. 

- To pierwszy z pięciu projektów, 
który dofinansowany jest w ra-
mach „Programu na rzecz zwięk-
szenia szans rozwojowych Ziemi 
Słupskiej 2019-2024” z tytułu lo-
kalizacji tarczy antyrakietowej 
w Redzikowie. Pozostałe dotyczą 
modernizacji stawu oraz parku 
w Redzikowie, budowy 
pumptracku i placu street wor-
kout. Wszystkie projekty wyty-
powali  mieszkańcy Redzikowa – 
mówi Barbara Dykier, wójt gminy 
Słupsk, która wzięła udział w uro-
czystym otwarciu miasteczka ru-
chu drogowego. - Myślę, że wszy-
scy jesteśmy zgodni co do tego, 
że bardzo ważnym jest, aby 
od najmłodszych lat oswajać 
dzieci z ruchem drogowym. Po-
zwoli to bezpiecznie poruszać się 
najpierw rowerem, a później sa-
mochodami. Miejsce to będzie 
otwarte dla wszystkich, którzy 
będą chcieli z niego skorzystać - 
dodała. 

Co znajduje się w mia-
steczku ruchu drogowego? Są 
tu m.in. pionowe i poziome 
znaki drogowe, skrzyżowanie 
o ruchu okrężnym, chodniki 
i przejścia dla pieszych czy tzw. 
droga kręta i jezdnia do wyko-
nywania ósemek. 

- Cieszymy się, że przybył 
nam kolejny - obok lodowiska, 
basenu i orlika – obiekt eduka-
cyjny, dzięku któremu po-
znamy przepisy, znaki drogowe 
i wykształcimy nawyki kultury 
jazdy na rowerze, a później 
pewnie własnym samochodem 
– mówili uczniowie. 

Obecni byli także słupscy 
policjanci, kom. Lesław Kot 
oraz mł. asp. Monika Sadur-
ska. 

- Dzięki temu miasteczku 
egzamin praktyczny na kartę 
rowerową będzie na pewno ła-
twiejszy, a nabywanie umiejęt-
ności będzie bezpieczne. 
Można powiedzieć, że Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Drogo-
wego ma konkurencję – zwró-
cił się z uśmiechem do uczniów 
Lesław Kot. 

Mariola Komorowska, na-
uczycielka ze szkoły w Redzi-
kowie, w miasteczku prowa-
dzić będzie zajęcia praktyczne 
dla uczniów w ramach kółka 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego. 

- W ramach zajęć teoretycz-
nych dzieci poznają znaki dro-
gowe i uczą się, jak przeprowa-
dzić akcję pierwszej pomocy. 
Teraz, dzięki tej inwestycji, 
możliwe będzie przeprowadze-
nie ćwiczeń praktycznych i sa-
mych egzaminów na kartę ro-
werową na terenie szkoły – mó-
wiła Mariola Komorowska. 

 Podczas uroczystego otwar-
cia, poza atrakcjami związa-
nymi ściśle z tematyką doty-
czącą ruchu drogowego i rowe-
rów, odbył się także pokaz 
szkolenia psów, który prowa-
dziła Kaja Bukowska ze szkoły 
Dogs Port. 
ą

W Redzikowie  
powstało miasteczko 
ruchu drogowego
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Powiat bytowski 
Borowe szczupakiem 
kończy sezon 
W Modrzejewie w gminie Tucho-
mie odbyła się ostatnia impreza 
wędkarska w tym roku. W zawo-
dach spinningowo-żywcowych 
o Puchar Wójta Gminy Tuchomie 
rywalizowało 31 uczestników. Naj-
lepszym okazał się Łucjan Gołda, 
który złowił szczupaka o długości 
56 cm. Tym o to sposobem pan 
Łucjan zdobył pierwsze miejsce 
i otrzymał Puchar Wójta Gminy 
Tuchomie oraz puchar za najwięk-
szą rybę. Drugie miejsce zajął Wik-
tor Stoltman. Jego zdobycz to 
szczupak 54,5 cm. Na trzecim 
miejscu znalazł się Adrian Hinc - 
złowił szczupaka 50 cm.  
(ZIDA)

Koszt miasteczka ruchu drogowego w Redzikowe wyniósł 284 
131 złotych, z czego 80 proc. pochodziło z dofinansowania
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Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Bogumile Olczyk
z powodu śmierci

Męża
składają Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy  

Banku Spółdzielczego w Ustce
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Dwie firmy ubiegają się o moż-
liwość budowy trzech budyn-
ków komunalnych, która mają 
stanąć przy ul. Płowieckiej. 
Oferta tylko jednej z nich mie-
ści w możliwościach finanso-
wych miasta, które chce roz-
począć budowę jeszcze w tym 
roku. 

Zarząd Infrastruktury Miejskiej 
otworzył koperty z ofertami 
na budowę nowych bloków 
na rewitalizowanych terenach. 
Chodzi planowaną od lat inwe-
stycję przy ulicy Płowieckiej, 
gdzie stanąć mają w sumie trzy 
budynki. O zlecenie ubiegają się 
dwie firmy, ale oferta tylko jed-
nej z nich mieści się w widełkach 
finansowych ratusza. Mowa 
o firmie ATP Budownictwo, 
które zażądało kwoty 19,5 mln zł 
przy możliwościach miasta 
rzędu 19,6 mln zł. Dla porówna-
nia propozycja SIMY, która po-

stawiła sąsiedni blok STBS 
przy ulicy Długiej oraz Tech-
Budu sięgnęła prawie 22 mln zł. 

- Aktualnie sprawdzamy 
oferty - mówi dyrektor Tomasz 
Orłowski, wiceszef Zarządu In-
frastruktury Miejskiej. - Wery-
fikujemy kosztorysy i bę-
dziemy korygować ewentualne 

omyłki i błędy. Na pierwszy 
rzut oka wszystko jest w po-
rządku. 

Zgodnie z planami podpisa-
nie umowy musi nastąpić dość 
szybko, ponieważ pusty teren 
przy ulicy Płowieckiej powi-
nien zamienić się w plac bu-
dowy jeszcze w tym roku. 

W założeniu prace budowlane 
mają potrwać 24 miesiące 
od podpisania umowy, więc 
nowi lokatorzy pojawią się 
na Gwiazdkę 2023 r. 

Miasto nie buduje nowych 
bloków komunalnych tylko 
z własnej kieszeni. Ratusz 
na ten cel wystarał się o dofi-

nansowanie w Banku Gospo-
darstwa Krajowego. Mowa 
o niespełna 15,5 mln zł. 
W trzech zaprojektowanych 
budynkach A, B i C znaleźć ma 
się w sumie 57 mieszkań. Mają 
zostać przystosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych 
i zyskać instalację solarną 

wspomagającą instalację cie-
płej wody z panelami zamonto-
wanymi na dachach. 

Z kolei w kondygnacji pod-
ziemnej znajdą się skrytki loka-
torskie oraz pomieszczenia 
techniczne i gospodarcze. 
Na parkingu zaprojektowano 
25 miejsc postojowych, nowe 
chodniki, oświetlenie czy sto-
jaki rowerowe. Wygospodaro-
wane też przestrzeń na plac za-
baw dla dzieci z bezpieczną na-
wierzchnią. Na terenie działki 
posadzone zostaną nowe 
drzewa i krzewy zimozielone, 
a pozostały teren zostanie za-
gospodarowany jako trawniki. 

Co ważne, lokale miesz-
kalne w części będą przezna-
czone do realizacji programów 
w zakresie pomocy społecznej. 
Oznacza to, że zostaną przy-
dzielone m.in. dla seniorów, ro-
dzinnych domów dziecka, osób 
opuszczające pieczę zastępczą 
czy rodziny, w skład których 
wchodzą osoby ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, 
które nie mogą samodzielnie 
funkcjonować. 

Urząd Miejski dysponuje 
niezbędnymi pozwoleniami 
na budowę.. ą

Budowa nowych bloków przy ulicy 
Płowieckiej ma ruszyć jeszcze w tym roku 

A tak od strony podwórek
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aleksander.radomski@gp24.pl

Samorząd 
Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

W drugiej połowie październi-
ka odbędzie się przetarg 
na budowę boiska treningo-
wego na OSiR-ze. Ma zostać 
zbudowane z rządowych pie-
niędzy. Podobnie jak kort te-
nisowy. Jednak w tym przy-
padku oferent przetargowy 
się wycofał. 

Ustka na terenie Ośrodka 
Sportu i Rozwoju przy ulicy 
Grunwaldzkiej zamierza zbu-
dować boisko treningowe wy-
miarach 115 na 69 metrów 
z trawy naturalnej z rolki wraz 
z infrastrukturą towarzy-
szącą. 

Przedmiotem przetargu 
jest m.in. budowa drenażu 
i systemu nawadniania boiska 
z przyłączem wodociągowym 
i zbiornikiem retencyjnym, 
budowa ogrodzenia i piłko-
chwytu, wyposażenie boiska 
w bramki i chorągiewki oraz 
pielęgnacja trawiastej płyty 
przez minimum trzy mie-
siące. 

Na początku sierpnia Ustka 
otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 1 250 513 zł z rzą-
dowego „Programu na rzecz 

zwiększania szans rozwojo-
wych Ziemi Słupskiej na lata 
2019–2024” na remont boiska 
i budowę kortu tenisowego 
z systemem nawadniania 
i oświetleniem. Całkowita war-
tość tych inwestycji wynosi 1 
922 665, 63 zł. 

Przetarg na przebudowę 
boiska ma odbyć się 19 paź-
dziernika. Jednak postępowa-
nie „Budowa Centrum Teni-
sowego w Ustce – część I etap 
II – budowa kortu nr 2” zo-
stało unieważnione, ponie-
waż wykonawca, który wy-
grał przetarg z ceną oferty się-

gającej 550 tysięcy złotych, 
uchylił się od zawarcia 
umowy. 

- Przetarg na kort zostanie 
ogłoszony po przyjęciu bu-
dżetu na nowy rok na przeło-
mie grudnia i stycznia – infor-
muje Eliza Mordal, rzecz-
niczka prasowa  usteckiego ra-
tusza. 

W unieważnionym prze-
targu na budowę kortu miasto 
przeznaczyło 490 tysięcy zło-
tych. Wówczas kwota ta oka-
zała się niższa od cen oferto-
wych.  
ą

Dwa przetargi w Ustce. Jeden  
rozpisano, drugi unieważniono

Ustka na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju przy ulicy 
Grunwaldzkiej zamierza zbudować boisko treningowe
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Tak mają wyglądać od frontu bloki przy ul. Płowieckiej
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REKLAMA 0010301743

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA USTKA
OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(NA ZASTĘPSTWO)

W NADLEŚNICTWIE USTKA

Wymagania kandydata:
1.  Wykształcenie wyższe (administracja, prawo, leśne). 
2.   Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zamówieniami 

publicznymi min. 2 lata.
3.   Znajomość oraz umiejętności praktycznego stosowania przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do PZP.
4.  Biegła znajomość obsługi pakietów MS Office (World, Excel, Outlook).
5.  Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku. 

Termin i miejsce składania ofert.

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie skanów za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres: ustka@szczecinek.lasy.gov.pl z tematem 
wiadomości: Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych 
(na zastępstwo) w Nadleśnictwie Ustka.

Termin składania dokumentów: do dnia 20 października 2021 roku, 
do godziny 15.00.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje dot. naboru zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Nadleśnictwa Ustka: www.ustka.szczecinek.lasy.gov.pl
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Warszawa 
Poseł Grzegorz Braun 
ukarany karą 
za „będziesz pan wisiał” 
Komisja Etyki Poselskiej ukarała 
w środę karą nagany posła Grzego-
rza Brauna - poinformował prze-
wodniczący komisji Jan Łopata. 
W połowie września 2021 r. Braun 
krzyknął w kierunku siedzącego 
w ławach rządowych ministra 
zdrowia Adama Niedzielskiego: 
„Będziesz pan wisiał!”. - Wszyscy 
wniosek o ukaranie najwyższą 
możliwą przez Komisję Etyki karą, 
czyli karą nagany, podjęli jednogło-
śnie - przekazał Łopata. Wcześniej 
poseł został ukarany odebraniem 
części wynagrodzenia. (AIP)
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Warszawa 
Dofinansowanie 
organizacji pod lupą 
opozycji 
Podczas pierwszego dnia sejmo-
wego posiedzenia politycy opozy-
cji domagali się wyjaśnień w spra-
wie finansowego wsparcia z bu-
dżetu państwa dla organizacji po-
wiązanych z Robertem Bąkiewi-
czem i środowiskami narodo-
wymi. Organizacja narodowca 
dostać ma 4 miliony złotych 
z Funduszu Patriotycznego. Po-
mysł byłego lidera Obozu Naro-
dowo-Radykalnego komisja kon-
kursowa Instytutu Dziedzictwa 
Myśli Narodowej i Funduszu Pa-
triotycznego oceniła pozytywnie, 
dając mu 198 punktów na 200 
możliwych.  Posłowie Koalicji 
Obywatelskiej zapowiedzieli ko-
lejną kontrolę ws. wydatkowania 
środków z Funduszu Patriotycz-
nego. Tym razem kontrola będzie 
dotyczyła wniosku stowarzysze-
nia Roty Marszu Niepodległości 
na zakup siedziby dla Centrum 
Niepodległości. Zdaniem części 
opozycji w sumie trzy organizacje 
Bąkiewicza dostaną około 7 milio-
nów złotych. (AIP)

Warszawa 
Lidia Lemaniak 
lidia.lemaniak@polskapress.pl 

Minister Zdrowia Adam Nie-
dzielski poinformował w śro-
dę rano o 2640 nowych zaka-
żeniach koronawirusem. - Ca-
ły czas mamy do czynienia 
z wysoką dynamiką - tłuma-
czył szef resortu zdrowia.  

Najwięcej nowych zakażeń po-
chodzi z województw lubel-
skiego (620), mazowieckiego 
(457) oraz podlaskiego (261). 
Z powodu COVID-19 zmarło 6 
osób, natomiast z powodu 
współistnienia COVID-19 z in-
nymi schorzeniami zmarły 34 
osoby. 

- Cały czas mamy do czynie-
nia z wysoką dynamiką, bo 
ostatni tydzień, który mamy 
za sobą, to jest sumarycznie po-
nad 50 procent wzrostu w sto-

sunku do zeszłego tygodnia - tłu-
maczył. Niedzielski nie podał, ile 
osób zmarło ostatniej doby z po-
wodu koronawirusa. Szef re-
sortu zdrowia tłumaczył, że 
szczepienia stanowią naturalną 

barierę i „czwarta fala rozpędza 
się inaczej niż druga, z którą mie-
liśmy do czynienia we wrześniu 
zeszłego roku”. Niedzielski przy-
znał, że apogeum czwartej fali 
spodziewane jest na przełomie 

listopada i grudnia. - W progno-
zach są liczby od 10 tysięcy do 80 
tysięcy. To są tak ogromne wiel-
kości, które z tej pozycji wydają 
się nierealne - mówił. Przyznał 
także, że „infrastruktura jest 
przygotowana na przyjęcie 
większej liczby chorych”. - Zro-
biliśmy ogromny postęp, budu-
jąc całą sieć dostępności szcze-
pień. Szczepienia są na wycią-
gnięcie ręki - stwierdził. 

Z kolei zapytany o możliwe 
wprowadzenie ewentualnych 
obostrzeń dla osób niezaszcze-
pionych odparł, że „są różne na-
stroje społeczne”. - Można wpro-
wadzać różne regulacje, ale te re-
gulacje powinny trafiać na odpo-
wiednio przeanalizowane prefe-
rencje społeczne - tłumaczył 
i przyznał, że poziom skłonności 
do szczepień zatrzymał się 
na poziomie 70 proc., a w tej 
chwili mamy wyszczepienie do-
rosłej populacji rzędu 60 proc.”. 
- To nie mamy już tak wiele prze-
strzeni - stwierdził. 

Przypomniał, że „cały czas 
mamy do czynienia z pewnym 
limitowaniem obecności” w róż-
nych miejscach.

Minister zdrowia ostrzega: 
Mamy za mało zaszczepionych!

Jarosław Kaczyński 
opuści rząd. Ma się 
skupić na partii
Warszawa 
Hubert Rabiega 
h.rabiega@polskatimes.pl 

Na początku przyszłego roku 
Jarosław Kaczyński odejdzie 
z rządu - podaje PAP. Informa-
cję o odejściu prezes PiS miał 
przekazać podczas środowego 
posiedzenia klubu parlamen-
tarnego. Informację potwier-
dzają portalowi polskatimes.pl 
politycy PiS. 

Prezes Prawa i Sprawiedliwo-
ści Jarosław Kaczyński ogłosił 
podczas środowego zebrania 
klubu parlamentarnego, że 
z początkiem nowego roku 
odejdzie z rządu. Obecnie 
w gabinecie kierowanym przez 
Mateusza Morawieckiego Ka-
czyński zajmuje stanowisko 
wicepremiera i szefa komitetu 
ds. bezpieczeństwa. 

Decyzję o swoim odejściu 
Kaczyński miał motywować 
„koniecznością większej kon-
troli nad partią” - podaje PAP. 
Prezes PiS miał tłumaczyć, że 
z powodu obowiązków, które 
wykonywał w ramach stano-
wiska rządowego, nie miał wy-
starczająco dużo czasu na zaj-
mowanie się partią i w siedzi-
bie PiS przy ul. Nowogrodzkiej 
w Warszawie pojawiał się raz 
na tydzień. 

Podczas spotkania z parla-
mentarzystami PiS Kaczyński 
apelował o ich większą aktyw-
ność w internecie i mediach 
społecznościowych. Szef 
Prawa i Sprawiedliwości pod-

kreślał, że to właśnie między 
innymi internet dał jego partii 
zwycięstwa wyborcze w 2015 
i 2019 roku. 

Kaczyński piastował stano-
wisko wicepremiera od 6 paź-
dziernika 2020 roku. 

O sprawie planowanego 
odejścia Jarosława Kaczyń-
skiego z rządu pisał już wcze-
śniej m.in. tygodnik „Wprost”, 
który informował, że prezes 
PiS zapowiedział to najbliż-
szemu otoczeniu jeszcze 
w grudniu 2020 roku.  

Według „Wprost” praca Ka-
czyńskiego w rządzie miała 
być tylko tymczasowa, a odej-
ście ma mu pozwolić na sku-
pieniu się na partii, by przygo-
tować ją do kolejnych wybo-
rów parlamentarnych, które 
planowo mają się odbyć na je-
sień 2023 r.

Warszawa 

Sejm zajął się rządowym projek-
tem ustawy o budowie zabez-
pieczenia granicy polsko-biało-
ruskiej. Projekt ma być przyjęty 
w ekspresowym tempie. 

W projekcie określono, że zapora 
rozumiana jest jako „urządzenia 
budowlane, budowle lub inne 
obiekty budowlane, wraz z insta-
lacjami oraz infrastrukturą towa-
rzyszącą, w tym elektroniczną 
lub telekomunikacyjną”. 

Stwierdzono także, że „infor-
macje dotyczące konstrukcji, za-
bezpieczeń i parametrów tech-
nicznych bariery nie stanowią in-
formacji publicznej i nie podle-
gają udostępnieniu w trybie od-
rębnych przepisów”. 

Według rządowych szacun-
ków wpisanych do Oceny Skut-
ków Regulacji projektu ustawy 
wynika, że wejście w życie 
ustawy będzie kosztowało 1 mld 
615 mln złotych. W tym mieści 
się budowa fizycznej bariery - 1,5 
mld złotych oraz urządzenia 
techniczne 115 mln złotych. 

Natomiast rzecznik rządu 
Piotr Muller informował w środę, 
że „w tej chwili zabezpieczone 
środki na cel tej budowy to około 
500 milionów złotych”. - Łączy 
koszt budowy będzie znany jak 
zostanie przygotowana doku-

mentacja inżynieryjna. Każdy 
odcinek jest specyficzny, potrze-
buje innego rodzaju działań bu-
dowlanych - przekazał. 

Za stawianie muru odpowia-
dać będzie Komendant Główny 
Straży Granicznej, a inwestycja 
zostanie sfinansowana z bu-
dżetu państwa. 

W projekcie przewidziano, że 
do inwestycji nie będą stoso-
wane przepisy odrębne, w tym 
m.in. prawa budowlanego, 
prawa wodnego czy prawa 
ochrony środowiska. Oprócz 
tego jeden z przepisów ustawy 
zakłada, że „jeżeli wynika to 

z potrzeb związanych z inwesty-
cją”, wojewoda na wniosek lub 
po zasięgnięciu opinii komen-
danta oddziału Straży Granicz-
nej może wprowadzić zakaz 
przebywania na określonym ob-
szarze nie szerszym niż 200 m 
od linii granicy państwowej. Z za-
kazu wyłączeni są właściciele 
nieruchomości na tym obszarze 
oraz osoby z pozwoleniem 
udzielonym przez komendanta 
oddziału. 

W uzasadnieniu projektu 
wskazano, że od miesięcy trwa 
napór na polsko-białoruską gra-
nicę. Zaznaczono, że napływ mi-

grantów odbywa się przy wspar-
ciu białoruskich służb państwo-
wych. Działania te mają charak-
ter hybrydowy - ich celem jest 
destabilizacja sytuacji w Polsce 
i w Unii Europejskiej. 

Od 2 września na terenie 
przygranicznego pasa w woje-
wództwach podlaskim i lubel-
skim obowiązuje stan wyjąt-
kowy, który obejmuje 183 miej-
scowości. Aby uniemożliwić mi-
grantom nielegalne przekrocze-
nie granicy, pilnuje jej Straż Gra-
niczna, policja i wojsko. 

W planach jest przyjęcie 
ustawy w czwartek.

Zapora na granicy. Koszt 
ok. 500 milionów złotych

Kryzys w Usnarzu Górnym sprawił, że rząd postanowił o postawieniu zabezpieczenia na wzór 
postawionego na granicy węgiersko-serbskiej
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Alekdandra 
Kiełczykowska 
a.kielczykowska@polskatimes.pl

Adam Niedzielski przypomina wszystkim, że nakaz zakładania 
maseczek, choćby w komunikacji, wciąż obowiązuje
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Wicepremier Jarosław 
Kaczyński
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Materiał informacyjny w ramach kampanii „Światowego Dnia Zakrzepicy” 0010299367

Zakrzepica w dobie COVID-19:  
jakie objawy powinny nas zaniepokoić  
i jak zadbać o swoje zdrowie
Co roku 1 na 4 osoby na 
świecie umiera z powodu 
zakrzepicy. To więcej zgonów 
niż z powodu HIV/AIDS, raka 
piersi, raka prostaty i wypad-
ków samochodowych razem 
wziętych. Jednocześnie bada-
nia sugerują, że zdarzeniom 
zakrzepowo-zatorowym 
można zapobiegać, a profi-
laktyka może powstrzymać 
rozwój zakrzepów u osób 
z grupy ryzyka. „Miej oczy 
otwarte i zachowaj czuj-
ność” to hasło Światowego 
Dnia Zakrzepicy 2021, który 
przypada na 13 października. 
Dowiedz się, jakie są czynniki 
ryzyka i objawy zakrzepicy, 
jak jej przeciwdziałać i jakie 
są metody leczenia oraz jak 
pandemia COVID-19 wpły-
nęła na sytuację odnośnie do 
choroby zakrzepowej.

Kto jest najbardziej narażo-
ny na incydenty zakrzepo-
wo-zatorowe?

Zakrzepica, choroba 
polegająca na zmianach za-
krzepowych naczyń krwio-
nośnych, występuje staty-
stycznie częściej u mężczyzn 
i starszych pacjentów, ale 
może pojawić się w każdym 
wieku, nawet u osób bardzo 
młodych. Głównym czynni-
kiem ryzyka rozwoju tej cho-
roby są sytuacje, gdy przez 
dłuższy czas przebywamy 
w bezruchu, na przykład pod-
czas podróży samolotem czy 
autokarem. Na powstawanie 
zakrzepów krwi bardziej 
narażeni są pacjenci leżący, 
po operacji i w czasie rekon-
walescencji oraz tacy, którzy 
w wyniku operacji doznali 
urazu naczyń krwionośnych. 
W przypadku kobiet ryzyko 
zdarzeń zakrzepowo-zatoro-
wych wzrasta w czasie sto-
sowania terapii hormonalnej. 
Zakrzepica może prowadzić 
do zatorowości płucnej, 
która realnie zagraża życiu. 
Zakrzepy krwi powodują też 
zawał serca i udar mózgu.

„Obecnie krąg pacjentów, 
których dotyczy zakrzepica, 
coraz bardziej się poszerza” 
– mówi dr Piotr Ligocki, szef 
oddziału covidowego w Byd-
goszczy – „To nie są już tylko 
nasi klasyczni pacjenci z cho-
robami zakrzepowymi czy 
też pacjenci z zatorowością 
płucną. W tej chwili pojawia 
się coraz częściej problem za-
krzepicy u pacjentów, którzy 
przeszli COVID-19. Również 
w czasie choroby wzrasta 
ryzyko choroby zakrzepowo-
-zatorowej”.

Jak dużym wyzwaniem jest 
zakrzepica w XXI wieku?

Każdego roku na całym 
świecie odnotowuje się około 
10 milionów przypadków 
żylnej choroby zakrzepowo-
-zatorowej. Tylko w Europie 
każdego roku dochodzi do 
544 000 zgonów związanych 
z zakrzepicą. Połowa hospi-
talizowanych pacjentów jest 
zagrożona żylną chorobą 
zakrzepowo-zatorową; gdy 
podejmowane są środki zapo-
biegawcze, ryzyko żylnej cho-
roby zakrzepowo-zatorowej 
zmniejsza się o 50-60%.

„Zakrzepica jest bardzo 
podstępna. Rozwija się po 
cichu, ale zabija szybko” – 
mówi dr Piotr Ligocki. – „Po-
równuję zakrzepicę do skra-
dającego się złodzieja, który 
czeka, by splądrować nam 
mieszkanie. Może tak skradać 
się kilka miesięcy, dlatego 
należy uważać na czynniki 
ryzyka i zwracać uwagę na 
niepokojące objawy”.

Jakie są objawy zakrzepicy?
Pierwsze objawy zakrze-

picy to nagłe zmniejszenie się 
tolerancji na wysiłek fizyczny 
oraz narastające duszności, 
które często przypisywane są 
sezonowym infekcjom. U pa-
cjentów z chorobami żylnymi 

kończyn dolnych niepokój 
powinny wzbudzić wszelkie 
zmiany w ich obrębie, zwłasz-
cza ból, zaczerwienienie 
i zwiększona ciepłota.

„Często bagatelizowa-
nym objawem mogącym 
wskazywać na zakrzepicę 
jest pogorszenie tolerancji 
wysiłku. Chodzi głównie 
o zakrzepice centralne, zwią-
zane z zatorowością płucną” 
– mówi dr Piotr Ligocki. – 
„Musimy sobie zdać sprawę, 
że zakrzepica nie dotyczy 
jedynie żylaków kończyn 
dolnych, ale całości procesów 
doprowadzających do uda-
rów mózgu i zawałów – tam 
również tworzą się zakrzepy. 
Powinny zaniepokoić nas 
zatem wszelkie incydenty 
związane z bólem w klatce 
piersiowej, zwłaszcza po 
wysiłku. Oczywiście inaczej 
postępujemy w przypadkach 
ostrej zatorowości, a inaczej 
przy zapaleniu żył kończyn 
dolnych, które może być 
leczone ambulatoryjnie”.

Czy w czasie pandemii CO-
VID-19 zakrzepica jest do-
datkowym wyzwaniem?

Niestety problemy za-
krzepowe pojawiają się nie 
tylko w ostrej fazie COVID-19, 
ale także u osób, które tę 

chorobę przeszły i wydawa-
łoby się, że są już całkowicie 
zdrowe. COVID-19 sprzyja 
powstawaniu zakrzepicy. 

„COVID-19 dokonu-
je uszkodzeń w układzie 
sercowo-naczyniowym, co 
sprawia, że nawet po wyle-
czeniu choroby u pacjentów 
nadal występują problemy 
zakrzepowo-zatorowe” – 
podkreśla dr Piotr Ligocki. 
– „Musimy też pamiętać, że 
pacjenci leczeni na COVID-19 
dostają duże dawki sterydów, 
co także sprzyja rozwojowi 
zakrzepicy. Co więcej, w dobie 
pandemii mniej się ruszamy, 
a to może prowadzić do oty-
łości, która zwiększa ryzyko 
zakrzepicy. Wzrost masy ciała 
u osób podatnych na zakrze-
picę jest jednym z głównych 
czynników ryzyka”.

Profilaktyka zakrzepicy
Do 60% wszystkich 

przypadków żylnej choroby 
zakrzepowo-zatorowej wystę-
puje w trakcie hospitalizacji, 
co czyni ją główną przyczyną 
zgonów szpitalnych. Powikła-
niom zatorowo-zakrzepowym 
można zapobiec, oceniając 
pacjentów pod kątem ryzyka 
powstania zakrzepów krwi 
i stosując odpowiednie pro-
cedury profilaktyczne i lecz-
nicze. Pacjentom o ograni-
czonej mobilności podaje się 
heparyny drobnocząsteczko-
we, co zapobiega zakrzepicy.

Zakrzepom krwi warto też 
zapobiegać na co dzień. 
Profilaktyka zakrzepicy to:
•  dbanie o właściwą masę 

ciała,
•  aktywność fizyczna, w tym 

chodzenie, 
•  unikanie długich okresów 

pozostawania w bezruchu,
•  wstawanie i ruszanie się co 

najmniej co godzinę pod-
czas podróży samolotem, 
pociągiem lub autobusem, 
szczególnie jeśli podróż trwa 
dłużej niż 4 godziny,

•  wykonywanie ćwiczeń pięty 
i palców lub krążenia stopą, 
jeśli nie ma możliwości, by 
się poruszać,

•  zatrzymywanie się co naj-
mniej co dwie godziny pod-
czas jazdy samochodem, by 
rozprostować nogi i chwilę 
się poruszać,

•  picie przynajmniej 2 litrów 
wody dziennie i noszenie 
luźnych ubrań, zwłaszcza 
podczas podróży,

•  przestrzeganie wszelkich 
zaleceń lekarza przy nie-
wydolności serca, cukrzycy 
oraz innych chorobach prze-
wlekłych,

•  regularne badania kontrolne 
w czasie terapii hormonalnej 
w celu kontroli urodzeń, tera-
pii zastępczej, a także w trak-
cie i bezpośrednio po ciąży.

„Profilaktyka przeciwza-
krzepowa to prosta sprawa” – 
mówi dr Ligocki. – „Osoby po-
dróżujące dłużej niż 4 godziny 
powinni profilaktycznie wziąć 
heparynę drobnocząstecz-
kową. Czynniki zwiększające 
ryzyko zakrzepicy w podróży 
to ograniczenie ruchu, picie 
niedostatecznej ilości wody 
oraz nadmiernie spożywanie 
alkoholu. Dbajmy o prawidło-
wą masę ciała, uzupełniajmy 
płyny i ruszajmy się, najlepiej 
na świeżym powietrzu, gdy 
sprzyja temu pogoda. Duże 
znaczenie w profilaktyce 
zakrzepicy ma też dieta. 
Czynniki zwiększające ryzyko 
rozwoju zakrzepicy to produk-
ty z dużą ilością niezdrowych 
tłuszczów, które mają dzia-
łanie prozakrzepowe. Nieko-
rzystne jest również nadmier-
ne spożycie soli i cukru”.

Jak leczy się zakrzepicę 
i czy pandemia COVID-19 
ma wpływ na dostępność 
leków?

Leki przeciwzakrzepowe 
to głównie heparyny drob-
nocząsteczkowe. W leczeniu 
szpitalnym i u pacjentów 
z ograniczoną mobilnością 
heparyny drobnocząsteczko-
we stosuje się przez dłuższy 
czas i w dawkach ustalonych 
przez lekarza. Profilaktycznie 
heparyny drobnocząsteczko-
we stosuje się jednorazowo 
(w postaci zastrzyku) mniej 
więcej dwie godziny przed 
podróżą.

„Na oddziałach szpital-
nych w czasie pandemii nie 
obserwowaliśmy problemów 
z dostępnością heparyn 
drobnocząsteczkowych” 
– mówi dr Piotr Ligocki. – 
„Niestety problem pojawiał 
się w przypadku lecznictwa 
otwartego. Było to spowo-
dowane tym, że surowce 
do wytwarzania heparyn 
drobnocząsteczkowych 
produkowane są głównie 
w Chinach. Do tego doszły 
ograniczenia w transporcie 
preparatów drogą morską 
i lotniczą. Zabezpieczeniem 
jest pozyskiwanie heparyn 
drobnocząsteczkowych 
w sposób syntetyczny. Hepa-
ryny biologiczne są w pełni 
refundowane przez NFZ, 
niestety refundacja nie doty-
czy heparyn syntetycznych” 
(przyp. red antykoagulanty 
syntetyczne).

Zakrzepica to podstępna 
choroba, dlatego pacjenci 
powinni być czujni i zwracać 
uwagę na wszelkie niepoko-
jące symptomy. Czujność, 
wczesna diagnoza oraz profi-
laktyka to skuteczne remedia 
na problemy związane z cho-
robą zakrzepowo-zatorową.

Dr Piotr Ligocki, szef oddziału covidowego w Bydgoszczy
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Zabił żonę, wpuszcza-
jąc do jej łóżka kobrę. 
Dostał surową karę
Indie 
Tomasz Dereszyński 
t.dereszynski@polskatimes.pl 

Pewien Hindus za zabicie żo-
ny przez ugryzienie jej przez 
kobrę został ukarany rzadkim 
wyrokiem podwójnego doży-
wocia. Donosi o tym serwis 
BBC News. 

Sooraj S. Kumar został areszto-
wany w zeszłym roku po tym, 
jak jego żona Uthra zmarła 
od ukąszenia węża. Nie był to 
wypadek, jak się okazało. Do-
wiodło tego mozolne śledz-
two. 

Sąd w stanie Kerala w połu-
dniowo-zachodnich Indiach 
na Wybrzeżu Malabarskim 
uznał Kumar  za winnego wy-
puszczenia kobry do łóżka pod-
czas snu Uthry. 25-letnia gospo-
dyni domowa została znale-
ziona martwa w swoim domu 
w maju zeszłego roku. 

Jeszcze zanim doszło do tra-
gedii, rodzina Uthry stała się 
podejrzliwa, ponieważ zaled-
wie kilka tygodni wcześniej 
Uthrę ugryzła żmija. W trakcie 
dochodzenia do siebie po uką-
szeniu gada, stała się tragedia. 

Policja poinformowała, że   
ich śledztwo wskazało, że So-
oraj stoi za obiema próbami. 
Aresztowano także mężczy-
znę, który pomógł mu zdobyć 
węże, a także utrudniał policji 
śledztwo. 

Według portalu LiveLaw 
oskarżenie obejmowało 1000 
stron i szczegółowo opisywało 

skomplikowany spisek zapla-
nowany i wdrożony przez So-
oraja. Prokuratura argumento-
wała, że   był to „rzadki przypa-
dek” i zażądała kary śmierci dla 
oskarżonego. 

Sędzia zgodził się, że był to 
rzadki przypadek i skazał So-
oraja na podwójne dożywocie, 
a także nakazał mu zapłacić 
grzywnę w wysokości 500 000 
rupii (6635 dolarów; 4869 fun-
tów). 

Media zauważają, że praw-
dopodobnie jest to pierwszy 
przypadek w stanie, w którym 
do zabójstwa użyto żywego 
zwierzęcia. 

Mężczyzna otrzymał także 
10 lat i 7 lat pozbawienia wolno-
ści w dwóch innych sprawach 
za spowodowanie zranienia 
za pomocą trucizny i niszcze-
nie dowodów przestępstwa.

Unia Europejska 

Jest wreszcie spodziewana 
reakcja Komisji Europejskiej 
na wzrost rachunków 
za energię dla mieszkańców 
Wspólnoty. 

Komisja Europejska ogłosiła 
w środę pakiet środków mają-
cych złagodzić wzrost cen ener-
gii, który spowodował gwał-
towny wzrost rachunków w ca-
łej Europie. Komisja Europejska 
była pod wielką presją, aby pod-
jąć działania w sprawie załama-
nia cen. 

Warto zauważyć, że hurtowa 
cena gazu wzrosła o 250 proc. 
od stycznia 2021 r., powodując 
skokowy wzrost kosztów dla 
konsumentów i przedsiębiorstw. 

W środę komisarz UE ds. 
energii, Kadri Simson, poinfor-
mowała, że władze wykonaw-
cze UE odpowiadają na wezwa-
nia do działania, przedstawiając 
„zestaw narzędzi do ustalania 
cen energii”. Simson przy-
znała też, że   państwa członkow-
skie są najlepiej przygotowane 
do zmniejszenia obciążenia ro-
snącymi cenami energii w miarę 
zbliżania się zimy. 

Simson wezwała kraje UE 
do rozważenia pomocy w na-
głych wypadkach dla gospo-
darstw domowych znajdujących 

się w trudnej sytuacji, pomocy 
państwa dla firm i ukierunkowa-
nych obniżek podatków. 

Komisarz doradziła również 
państwom członkowskim, aby 
w razie potrzeby tymczasowo 
wstrzymały płatności rachun-
ków i wprowadziły zabezpiecze-
nia, aby uniknąć odłączenia 
od sieci. - Rosnące światowe 
ceny energii są poważnym pro-
blemem dla UE. Gdy wycho-
dzimy z pandemii i rozpoczy-
namy ożywienie gospodarcze, 
ważne jest, aby chronić wrażli-
wych konsumentów i wspierać 
europejskie firmy - zaznaczyła.  

- Obecna sytuacja jest wyjąt-
kowa, a wewnętrzny rynek ener-
gii dobrze nam służył przez 
ostatnie 20 lat. Ale musimy mieć 
pewność, że nadal będzie to ro-
bić w przyszłości, realizując Eu-
ropejski Zielony Ład, zwiększa-
jąc naszą niezależność energe-
tyczną i realizując nasze cele kli-
matyczne - oświadczyła.  

Komisja enigmatycznie 
wspomniała, że niektórzy part-
nerzy międzynarodowi wskazali 
już plany zwiększenia dostaw 
energii do Europy. 

UE, podobnie jak wiele in-
nych regionów na świecie, od-

notowuje obecnie gwałtowny 
wzrost cen energii. Wynika to 
przede wszystkim ze zwiększo-
nego światowego zapotrzebo-
wania na energię, a w szczegól-
ności na gaz, w miarę jak oży-
wienie gospodarcze po apo-
geum pandemii COVID-19 na-
biera tempa. W 2021 r. europej-
ska cena dwutlenku węgla rów-
nież gwałtownie wzrosła, ale 
w mniejszym tempie niż ceny 
gazu. Wpływ wzrostu cen gazu 
na cenę energii elektrycznej jest 
dziewięciokrotnie większy niż 
wpływ wzrostu cen emisji dwu-
tlenku węgla.

Ceny energii szaleją. KE ma 
na to receptę. Czy to coś da?

Komisarz ds. energii Kadri Simon zapewniła, że UE podejmuje właściwe kroki, by łagodzić 
gwałtowny wzrost cen energii
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Tomasz Dereszyński 
t.dereszynski@polskatimes.pl

Kobra potrafi wystrzelić jad 
na kilkanaście centymetrów
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Tomasz Chudzyński 
tomasz.chudzynski@polskapress.pl  

1000 zł ma wynieść podwyżka 
dla pracowników Służby SAR, 
jeszcze w 2021 r. Plan został 
wpisany do krajowego budże-
tu. - Podjęliśmy wyzwanie, by 
zmierzyć się z problemem nie-
doinwestowania tej ważnej 
służby – mówi wiceminister in-
frastruktury Grzegorz Witkow-
ski. Problemem są jednak 
szczegóły – związkowcy SAR 
pytali, czy kwota podwyżki bę-
dzie netto, brutto, oraz jak do-
kładnie będzie wydatkowana. 

O podwyżce dla Morskiej Służby 
Poszukiwania i Ratownictwa 
(zwanej też Służbą SAR) poinfor-
mował na Komisji Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
wiceminister infrastruktury, 
Grzegorz Witkowski. Każdy z 295 
pracowników etatowych ma 
otrzymać średnio 1 tys. zł netto 
więcej, a dodatek do pensji ma 
obejmować okres od sierpnia 
tego roku. W nowelizacji bu-
dżetu krajowego ma to być ok 1,8 
mln zł. - Projekt nowelizacji bu-
dżetu na 2021 r. przewiduje 

zwiększenie wydatków na wy-
nagrodzenia osobowe pracow-
ników Morskiej Służby Poszuki-
wania i Ratownictwa o 6 proc. 
Środki te mają być przeznaczone 
na wypłatę  dodatków motywa-
cyjnych o charakterze uznanio-
wym, w szczególności za duże 
zaangażowanie w pracę, ak-
tywną realizację zadań oraz wy-
soką jakość wykonywanej pracy 
– podkreślał Witkowski. 

Zaznaczmy, w lipcu tego 
roku, po serii dyskusji między 
przedstawicielami związków za-
wodowych skupiających załogi 
SAR a dyrekcją tej instytucji oraz 
przedstawicielami Ministerstwa 
Infrastruktury (odpowiada 
za morskie ratownictwo), w tym 
wiceministrem Markiem Gró-
barczykiem, Komisja Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej, w tzw. dezyderacie 
do premiera Mateusza Mora-
wieckiego zaapelowała o pod-
wyżki dla morskich ratowników. 
W czasie dyskusji latem tego 
roku związkowcy żądali 1 tys. zł 
netto. - Według informacji, które 
docierają do nas od przedstawi-
cieli morskiej służby, będzie to 
wyglądać w ten sposób, że środki 
pieniężne w tej wysokości nie 

trafią bezpośrednio na konta pra-
cowników, a będą również finan-
sować wszystkie koszty zwią-
zane z ubezpieczeniami społecz-
nymi, zarówno po stronie pra-
cownika, jak i pracodawcy – mó-
wił poseł Arkadiusz Marchewka 
(KO), wiceprzewodniczący ko-
misji. 

Wg wyliczeń Henryka Piąt-
kowskiego, przewodniczącego 
Prezydium Krajowej Rady Ogól-

nopolskiego Związku Zawodo-
wego Oficerów i Marynarzy, 
kwotę należałoby pomniejszyć 
m.in. o kwotę dodatku stażo-
wego. - Dodatek stażowy fak-
tycznie w jakiejś formie do nas 
wróci, ale to już jest mniejsza 
podwyżka dla osób z krótszym 
stażem pracy - zauważył Marek 
Witbrot, wiceprzewodniczący 
KM NSZZ „Solidarność” MSiPR, 
członek Rady Krajowej Sekcji 

Morskiej Marynarzy i Rybaków 
NSZZ „Solidarność”. - Do 5 lat 
pracy nie ma żadnego dodatku 
stażowego. Tak więc te osoby 
będą miały tę kwotę zmniej-
szoną. Podkreślał również, że 
kwota podwyżki może być „zje-
dzona” przez odliczenie tzw. do-
datku pogotowianego (30 proc. 
za trudne warunki pracy dla ra-
towników medycznych), do-
datku za pracę nocną i składki 

PFRON. - Czy to ma być tak, że 
dostaniemy podwyżkę 1000 zł, 
ale umowa jest taka, że z tych 
swoich pieniędzy będziemy po-
krywać normalne wydatki 
przedsiębiorstwa? - pytał wice-
przewodniczący. - Zatem z 1000 
zł robi się już 750 zł na osobę. To 
jest różnica, bo 1/4 odpada. 

Posłowie Marchewka i Mi-
chał Urbaniak z Konfederacji su-
gerowali „dosypanie” dodatko-
wych środków w ramach kolej-
nej poprawki do budżetu na 2021 
r., by można było utrzymać pod-
wyżki na poziomie 1 tys. zł netto. 
- Podwyżka dla MSPiR nie wy-
gląda wcale kolorowo – mówił 
Urbaniak. - Biorąc pod uwagę po-
chodne pensji, ubezpieczenia 
społeczne, będzie to nieco ponad 
1000 zł. Taki był zresztą postulat 
MSPiR – odpowiadał jednak 
Grzegorz Witkowski. 

Pracownicy MSPiR od lat na-
rzekają na bardzo słabe wyna-
grodzenia. One przyczyniają się 
do odejść marynarzy SAR-u 
i braku nowych ratowników. Wg 
Marka Gróbarczyka, średnia wy-
nagrodzeń w SAR (biorąc 
pod uwagę pracowników lądo-
wych i morskich) wynosiła 5,3 
tys. zł brutto. ą

Od  maja 2021 r. morscy ratownicy przestali otrzymywać 5 proc. funduszu nagród – decyzją 
Ministerstwa Finansów dodatek ten został zniesiony dla wszystkich pracowników sfery budżetowej
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Parchowo 
Sylwia Lis 
sylwia.lis@polskapress.pl 

Przy Zespole Szkół w Parcho-
wie odbyła się ostatnia tego-
roczna akcja honorowego od-
dawania krwi. W akcji organi-
zowanej przez Marcina Michał-
kę, społecznika oraz RCKiK 
w Słupsku udział wzięło 15 
osób.  

Przez ostatnie lata niewielkie 
Parchowo w powiecie bytow-
skim akcjami charytatywnymi 
stało. Wszystko za sprawą Mar-
cina Michałki, mieszkańca wsi, 
który mocno zaangażował się 
w działania mające pomóc po-
trzebującym. Pan Marcin zrezy-
gnował z działalności, ponie-
waż ożenił się i zmienia miejsce 
zamieszkania. 

Teraz Marcin Michałka 
składa serdeczne podziękowa-
nia wszystkim osobom, które 
włączyły się w tą formę niesie-
nia pomocy drugiemu człowie-
kowi.  

Ostatnia akcja charytatywna 
- oddawania krwi - była niejako 
pożegnalną.  

- Do oddania krwi zakwalifi-
kowane zostało 14 osób, łącznie 
zebrano 6,3 litra bezcennego 
leku. Była to już piąta akcja 
zbiórki krwi w Parchowie - wy-
jaśnia pan Marcin. - Pierwsza 
akcja oddawania krwi odbyła 

się 9 lutego 2019 roku - zebrano 
wtedy ponad 8 litrów krwi. Ten 
wynik oraz zaangażowanie 
mieszkańców Parchowa i oko-
lic dały podstawę do tego, aby 
zbiórki odbywały się cyklicznie. 
W kolejnych latach osiągnięte 
zostały również bardzo dobre 
rezultaty. To wszystko przyczy-
niło się do promowania krwio-
dawstwa na terenie Parchowa. 

W roku 2019 zebrano łącznie 
46,05 litrów, w roku 2020 - 41,2 
litrów a w roku 2021 - 36,2 litrów.   

W ciągu 3 lat - począwszy od 9 
lutego 2019 roku do 25 września 
2021 roku  odbyło się siedemna-

ście zbiórek krwi, w trakcie któ-
rych zebrano blisko 124 litrów 
bezcennego leku.  

W ciągu 3 lat zostały zorgani-
zowane też zbiórki nakrętek, 
płyt CD, baterii, maskotek  
i karmy dla psiaków i kotków 
oraz paczki świąteczne dla od-
działu dziecięcego w Bytowie 
i wiele innych rzeczy. Zostało 
postawione też na terenie 
szkoły duże metalowe serce 
na nakrętki dla uczniów oraz dla 
mieszkańców Parchowa i oko-
lic. 

- Chciałbym też podzięko-
wać sponsorom bez nich nie 

było tego wszystkiego, nie będę 
wymieniał wszystkich, bo jest 
ich naprawdę duża lista - mówi 
pan Marcin. 

Kilka dni po zbiórce Gminne 
Centrum Kultury i Biblioteka 
w Parchowie ogłosiło, że będzie 
kontynuować dzieło rozpoczęte 
przez Marcin Michałka. 

- Jesteśmy już po pierwszych 
rozmowach z przedstawicie-
lami RCKiK w Słupsku - infor-
muje GCKiB. - Kolejna zbiórka 
krwi zaplanowana została na 27 
listopada przed Zespołem Szkół 
w Parchowie. Start o godzinie 9.   
ą

Brawa dla pana Marcina. Kto przejmie dzieło?

Podwyżka dla pracowników SAR. Morscy 
ratownicy dziękują i pytają o szczegóły

Przez ostatnie lata niewielkie Parchowo organizowało mnóstwo akcji charytatywnych. 
Wszystko za sprawą Marcina Michałki, mieszkańca wsi, który mocno zaangażował się 
w działania mające pomóc potrzebującym
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Zadbaj o czyste 
powietrze. Jak dostać 
dofinansowanie?
Ustka 
Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@polskapress.pl 

W usteckim ratuszu odbędzie 
się spotkanie, na którym 
mieszkańcy dowiedzą się, jak 
uzyskać dofinansowanie 
do wymiany źródeł ciepła. 

- Zapraszamy mieszkańców 
miasta na spotkanie konsulta-
cyjne na temat możliwości po-
zyskania dofinansowania z rzą-
dowego programu “Czyste po-
wietrze” oraz miejskiego pro-
gramu dotacji celowych na do-
finansowanie inwestycji z za-
kresu ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej – Eliza Mordal, 
rzeczniczka usteckiego ratusza 
zachęca do udziału w spotka-
niu. 

W spotkaniu uczestniczyć 
będzie przedstawiciel Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Gdańsku, z którym bę-
dzie można także porozmawiać 
osobiście w formie indywidu-
alnych konsultacji. 

Celem programów jest 
ochrona środowiska i gospo-
darki wodnej, poprawa jakości 
powietrza oraz zmniejszenie 

emisji gazów cieplarnianych. 
Jednym z elementów tych dzia-
łań jest wymiana źródeł ciepła, 
a jednocześnie poprawa efek-
tywności energetycznej istnie-
jących budynków mieszkal-
nych i jednorodzinnych.  

- Program „Czyste powie-
trze” skierowany jest do właści-
cieli domów jednorodzinnych. 
Natomiast z programu dofinan-
sowanego z budżetu miasta 
skorzystać mogą mieszkańcy 
Ustki, wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe oraz przedsię-
biorcy  - wyjaśniarzeczniczka 
Eliza Mordal. 

Spotkanie odbędzie się we 
wtorek 19 października o godz. 
17 w sali 101 Urzędu Miasta 
Ustka. 
ą

Z programu dofinanso-
wanego z budżetu mia-
sta skorzystać mogą 
mieszkańcy Ustki, 
wspólnoty i spółdziel-
nie mieszkaniowe oraz 
przedsiębiorcy
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Przed nami kolejne szkolenia 
realizowane przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. 
Tym razem tematami spotkań 
będą: delegowanie do pracy 
w krajach UE, zgłaszanie 
do ZUS umów o dzieło, zmiany 
w ustawie o systemie ubez-
pieczeń społecznych oraz ko-
rzystanie z Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE). 

We wtorek, 19 bm, o godz. 
10:00 odbędzie się webinarium 
na temat obowiązku zgłaszania 
do ZUS umów o dzieło. Jego 
uczestnicy dowiedzą się m.in. 
jak prawidłowo wypełnić for-
mularz RUD. Zapisy na szkole-
nie prowadzone są mailowo 
pod adresem: slupsk_wydarze-
nia@zus.pl. 

Także we wtorek, 19 paź-
dziernika od godz. 10:00 
do 12:00 ZUS zaprasza na wir-
tualne spotkanie dotyczące de-
legowania do pracy w krajach 
Unii Europejskiej. Uczestnicy 
poznają m.in. zasady delego-
wania pracowników i pracy na-
przemiennej, ustawodawstwo 
właściwe oraz dowiedzą się jak 
skrócić lub wycofać zaświad-
czenie A1. Zapisy mailowo 
pod adresem:  szkole-
nia_gdansk@zus.pl.  

W środę, 20 października 
od godz. 10:00 do 12:00 będzie 
można skorzystać ze szkolenia 
on-line na temat zmian w usta-
wie o systemie ubezpieczeń 
społecznych. Na nim można się 
dowiedzieć jakie konsekwen-
cje dla płatników składek 
i ubezpieczonych niosą za sobą 
najnowsze zmiany w przepi-
sach. Zapisy pod adresem szko-
lenia_gdansk@zus.pl. 

W czwartek, 21 października 
o godz. 10:00 ZUS zaprasza 
na webinarium dotyczące ob-
sługi Platformy Usług Elektro-
nicznych (PUE) i możliwości ja-
kie daje korzystanie z tego na-
rzędzia. Zapisy pod adresem 
slupsk_wydarzenia@zus.pl. 

Wszystkie szkolenia mają 
formę on-line i prowadzone są 
za pośrednictwem Cisco Webex 
Meeting.   

W zgłoszeniach należy po-
dać adres e-mail na który ZUS 
wyśle link do spotkania, datę 
i temat szkolenia, nazwę za-
kładu pracy, liczbę uczestni-
ków oraz numer telefonu 
do kontaktu. Do zgłoszenia 
trzeba dołączyć  podpisane 
oświadczeniem RODO, które 
można pobrać ze strony 
www.zus.pl. Wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych oso-
bowych jest niezbędne, aby 
wziąć udziału w szkoleniu.

ZUS zaprasza na kolejne wirtualne 
szkolenia i przyjmuje zapisy

Ubezpieczenia 

W ostatnim czasie otrzymali-
śmy kilka pytań od naszych 
Czytelników. Dotyczyły 
Otwartych Funduszy Emery-
talnych oraz składek zgroma-
dzonych w Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych i ich 
dziedziczeniu. O odpowiedzi 
na te pytania poprosiliśmy Ka-
rola Jagielskiego, regionalne-
go rzecznika ZUS wojewódz-
twa zachodniopomorskiego 

Płacę składki na OFE 
Mam 57 lat i cały czas płacę 
składki na OFE. To znaczy 
na moją dyspozycję prze-
kazuje je mój zakład pracy. 
Miałem fundusz w PZU. 
I nie wiem, gdzie są teraz 
moje pieniądze. Jakiś czas 
temu rząd Donalda Tuska 
zrobił reformę i od tego 
czasu się pogubiłem. My-
ślałem, że wtedy pieniądze 
trafiły do ZUS. Teraz słyszę, 
że kolejny rząd chce likwi-
dować OFE. Nic już z tego 
nie rozumiem. Proszę mi 
wyjaśnić, gdzie są moje 
pieniądze z OFE. 
Otwarte Fundusze Emery-

talne, 3 lutego 2014 roku, 
umorzyły 51,5% jednostek 
rozrachunkowych zapisanych 
na rachunku każdego członka 
OFE, na 31 stycznia 2014 ro-

ku. Środki te przekazano 
do Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, gdzie zostały zapi-
sane na specjalnym subkon-
cie, które utworzono dla każ-
dego ubezpieczonego. Klienci 
Otwartych Funduszy Emery-
talnych nadal są ich członka-
mi, a pozostała część środ-
ków, czyli 48,5 %, cały czas 
jest zarządzana przez Otwarte 
Fundusze Emerytalne. 

Członkowie OFE mogli 
dwukrotnie podjąć decyzję, 
co do swoich bieżących skła-
dek. W 2014 i 2016 roku, 
w trakcie tzw. okna transfero-
wego, mogli złożyć oświad-
czenie o dalszym przekazy-
waniu składek do OFE. Jeśli 
złożył Pan to oświadczenie, 
to część bieżącej składki eme-
rytalnej nadal jest przekazy-
wana do OFE. W sytuacji, gdy 
tego oświadczenia Pan nie 
złożył, to całość składki do-
tychczas przekazywanej 
do OFE trafia na Pana sub-
konto w ZUS. Nie zmienia to 
faktu, że pozostała część 
zgromadzonych środków, 
która nie została umorzona 
i przekazana do ZUS (to jest 
48,5 % środków zgromadzo-
nych do 31.01.2014 roku) 
wciąż pozostaje w Otwartym 
Funduszu Emerytalnym. 

Dziesięć lat przed osią-
gnięciem powszechnego wie-
ku emerytalnego, który dla 
mężczyzn wynosi 65 lat, 
wszystkie składki zgroma-
dzone w OFE będą sukcesyw-

nie przekazywane na Pana 
subkonto w ZUS. Kiedy skoń-
czy Pan 65 lat zostaną one 
przekazane w całości i razem 
z pozostałymi składkami 
zgromadzonymi na Pana kon-
cie emerytalnym w ZUS, będą 
stanowiły podstawę oblicze-
nia emerytury. 

Z konta emerytalnego 
Jestem na emeryturze. 
Zmarł mój mąż. Pracował 
aż do śmierci, nawet nie 
zdążył złożyć wniosku 
o emeryturę, a wiek eme-
rytalny już osiągnął. Z do-
kumentów, jakie mamy 
w domu wynika, że w ZUS 
na koncie emerytalnym 

zgromadził dużo pieniędzy 
- miał spory kapitał począt-
kowy i dużo składek. OFE 
nie posiadał. Słyszałam, że 
to jest dziedziczne. Czy 
ZUS mi te pieniądze wypła-
ci? 
Składki zgromadzone 

w  Otwartym Funduszu Eme-
rytalnym są dziedziczone m. 
in. w przypadku śmierci 
członka funduszu. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisa-
mi, małżonek zmarłego 
członka funduszu zawsze 
dziedziczy 50% środków 
z OFE. Są one przekazywane 
transferem, bezgotówkowo, 
na jego konto w funduszu 
emerytalnym, którego jest 

członkiem. Jeśli nie jest 
członkiem żadnego fundu-
szu, wówczas konto zostaje 
założone automatycznie 
i przysługujące środki zostają 
na nie przekazane. Nie moż-
na ich wypłacić w formie go-
tówki. Pozostała część środ-
ków (50%) przysługuje oso-
bom uposażonym. Te wska-
zuje się przy podpisaniu 
umowy członkowskiej z OFE. 
Określa się również ich pro-
centowy udział w wysokości 
przysługujących środków. 
Jednak gdyby w umowie nie 
zostały określone osoby upo-
sażone, to środki są włączone 
do masy spadkowej. Wypłata 
dla nich na rachunek banko-
wy może być jednorazowa 
lub w ratach, w zależności 
od woli dziedziczącego. 

Wdowa może ubiegać się 
o rentę rodzinną, którą ustali-
my na podstawie zwaloryzo-
wanego kapitału początko-
wego i zwaloryzowanych 
składek zewidencjonowa-
nych na koncie zmarłego. 
Renta rodzinna będzie stano-
wiła 85 % świadczenia, które 
przysługiwałoby zmarłe-
mu.Składki osoby niebędącej 
członkiem OFE nie podlegają 
dziedziczeniu. 

A co pieniędzmi na koncie 
w ZUS-ie z kapitału począt-
kowego i ze składek. Czy to 
też podlega dziedziczeniu?  
Nie. Tylko środki, które 

znajdują się na subkoncie są 
dziedziczone. 

Odkładała na OFE 
Zmarła moja żona. Miała 
46 lat. Prowadziła działal-
ność gospodarczą. Płaciła 
składki na fundusz emery-
talny do ZUS i odkładała 
na OFE. Z tego, co wiem, to 
teraz wchodzi w skład ma-
sy spadkowej. Czy ZUS wy-
płaci mi tę pieniądze do rę-
ki, przeleje na moje konto 
bankowe, czy to wzbogaci 
mój kapitał emerytalny 
w ZUS? Czy mam o to zło-
żyć wniosek i kiedy ?  
Aby otrzymać transfer lub 

wypłatę środków po zmar-
łym członku OFE, powinien 
Pan złożyć wniosek do tego 
OFE, do którego była zapisa-
na żona. Do niego trzeba do-
łączyć akt zgonu i akt mał-
żeństwa. 

W 2014 r. 51,5% środków 
z OFE przekazano na subkon-
ta w ZUS. One również są 
dziedziczone i dzielone na ta-
kich samych zasadach, jak te 
zgromadzone w OFE. Nie 
trzeba składać wniosku 
do ZUS. Po złożeniu przez Pa-
na wniosku do OFE, którego 
członkiem była żona, otrzy-
mamy informację komu 
i w jakiej wysokości środki 
zostały wypłacone lub trans-
ferowane. Na tej podstawie 
składki zgromadzone przez 
żonę na subkoncie w ZUS, 
przekażemy analogicznie jak 
w OFE. Czyli Panu, jako mał-
żonkowi na subkonto, a oso-
bom uposażonym wypłacimy 
zgodnie z ich dyspozycją.

Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa 
zachodniopomorskiego
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irena.boguszewska@gk24.pl

Czternastka 
Irena Boguszewska 
irena.boguszewska@polskapress.pl 

Czternasta emerytura to ko-
lejne w tym roku wsparcie, 
które już wkrótce trafi do zde-
cydowanej większości emery-
tów i rencistów. Otrzyma ją 
około 9,2 miliona  osób.  

Nie trzeba składać żadnego 
wniosku, świadczenie zostanie 
wypłacone z urzędu. 

Była trzynastka 
W pierwszej połowie roku 
do wszystkich emerytów i ren-
cistów trafiła trzynasta emery-
tura. To wsparcie dla 9,8 mi-
liona emerytów, w tym roku 
trafiło do nich około 12,2 miliar-
dów złotych.  

Trzynasta emerytura wy-
płacana jest w wysokości naj-
niższej emerytury, czyli aktual-

nie 1250,88 zł. Z tej kwoty nie są 
pobierane potrącenia czy egze-
kucje. 

Z kryterium dochodowym 
W przeciwieństwie do trzyna-
stej emerytury, która trafi 
do każdego, w przypadku 
czternastej emerytury obowią-
zuje kryterium dochodowe. To 
2900 zł brutto, ale co ważne – 
zastosowana zostanie tu zasada 
złotówka za złotówkę.  

Zdecydowana większość, 
około 8 mln osób, otrzyma 
świadczenie w pełnej wysoko-
ści, a ok. 1,2 mln – w wysokości 
odpowiednio pomniejszonej. 

Czternasta emerytura to 
świadczenie jednorazowe, 
na ten cel przeznaczone zosta-
nie ponad 10,6 mld zł. 

Uwaga na oszustów 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych przestrzega przed oszu-

stami, którzy podszywają się 
pod pracowników ZUS i oferują 
pomoc przy wypełnieniu wnio-
sku o czternastą emeryturę. 

- Przypominamy, że pra-
cownicy ZUS nie dzwonią 
w sprawie czternastej emery-
tury i nie proponują pomocy 
przy wypełnianiu wniosku, po-
nieważ czternastą emeryturę 
ZUS wypłaci z urzędu wraz z li-
stopadowym świadczeniem – 
informuje ZUS. 

Powiadom policję 
Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwo-
ści co do tożsamości osoby po-
dającej się za pracownika ZUS, 
powinien skontaktować się 
z najbliższą placówką ZUS lub 
z Centrum Obsługi Telefonicz-
nej ZUS pod numer telefonu 22 
560 16 00.  

O każdej próbie oszustwa 
należy również niezwłocznie 
powiadomić policję.

Emeryci i renciści, już wkrótce 
otrzymają czternastą emeryturę

Czytelnicy pytają o pieniądze zgromadzone 
na koncie w ZUS i OFE - ekspert odpowiada 
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Wyślij SMSS pod nr 723355  (koszt 2,466 zł z vaat) o treści NNDDP.X

Mecenas:

Prefi x Nazwa klienta Kategoria Rodzaj produktu/usługi
NDP.1 Stako Sp. z o.o. technologie i innowacje Zbiorniki do samochodowych instalacji gazowych
NDP.2 Worthington Industries Poland Sp. z o.o. pracodawca Odpowiedzialny pracodawca
NDP.3 Markos Sp. z o.o. pracodawca Odpowiedzialny pracodawca
NDP.4 Faser-Plast Poland Sp. z o.o. pracodawca Odpowiedzialny pracodawca
NDP.5 Komunikacja Miejska w Szczecinku spółki użytku publicznego Autobusy elektryczne
NDP.7 Automatyczna Pralnia Dywanów „NEW LINE” handel i usługi Pierwsza w Słupsku pralnia piorąca dywany na wskroś w kąpieli wodnej
NDP.8 Fimal PSB dom i ogród Projektowanie wnętrz i ogrodów
NDP.9 Belona producent żywności Tradycyjna wędzarnia ryb z własnego połowu
NDP.10 Gabinet Masażu i Terapii Metodą Bowena Agnieszka Szewczyk zdrowie, uroda i turystyka Hipnoterapia
NDP.11 Spondylus zdrowie, uroda i turystyka Usługi zdrowotne
NDP.13 Snickers Workwear Outlet handel i usługi Odzież funkcjonalna/Profesjonalna obsługa klienta
NDP.14 Sternal technologie i innowacje Systemy nawadniania
NDP.15 Makdom budownictwo, nieruchomości Osiedle Golisza 6
NDP.16 SAFEROAD POMERANIA pracodawca Pracodawca
NDP.17 VARIS dom i ogród Meble wypoczynkowe
NDP.18 KARL-ALEX handel i usługi Restauracja Casa Italia
NDP.19 MILLA MAX handel i usługi BioItalia - oryginalne produkty z Włoch

NDP.20 Zaxon technologie i innowacje Usługi fotowoltaiczne  w zakresie doradztwa, montażu i  serwisu dla  fi rm i osób 
prywatnych

NDP.21 Gabinety Sanatus zdrowie, uroda i turystyka Kompleksowe usługi w zakresie inplantacji
NDP.22 Piekarnia Kaliszczak producent żywności Producent  pieczywa z mąki z własnego młyna z kamiennym żarnem
NDP.23 Firma   Przetwórnia Owocowo-Warzywna IRENA producent żywności Kiszonki
NDP.24 Ryby z Wyspy Wolin producent żywności Paprykarz z Dorsza

NDP.25 Felizajob pracodawca Oferta pracy dla opiekunów osób starszych w Niemczech, usługi opiekuńcze dla 
seniorów w Polsce

NDP.26 Grodzisko Owidz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zdrowie, uroda i turystyka Promocja Kultury Słowiańskiej
NDP.27 Oryginalny Sok producent żywności Soki Oryginalny Sok
NDP.28 Hurtownia Tęcza budownictwo, nieruchomości Kompleksowe zaopatrzenie w materiały budowlane, usługi transportowe
NDP.29 Mowi pracodawca Największy pracodawca na Pomorzu
NDP.30 VESTDAVID PRODUCTION Sp. z o.o. pracodawca Stabilny pracodawca
NDP.31 FIT CAKE producent żywności Fit Cake Szczecin
NDP.32 Smak Pomorski producent żywności Chleby 100 % żytnie
NDP.33 Global Wind technologie i innowacje Instalacja i serwis turbin wiatrowych na świecie onshore i off shore
NDP.34 Maripol Meble Polska Sp. z o.o. pracodawca Maripol Meble Polska
NDP.35 Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce spółki użytku publicznego PSZOK
NDP.36 Tele Cardio zdrowie, uroda i turystyka Całodobowy zdalny telemonitoring kardiologiczny
NDP.37 GABINET ZDROWE NOGI ELŻBIETA GIERAT zdrowie, uroda i turystyka podologia
NDP.38 Termex Fiber  technologie i innowacje Nowe życie gazet czyli celuloza jako najlepsze ocieplenie dachów
NDP.39 Normobaria Pyszka handel i usługi Komora Normobaryczna
NDP.40 Certex technologie i innowacje CertMax+ 
NDP.41 Kaszubska Rybka producent żywności Naturalne i lokalne przetwory rybne
NDP.42 E-stado technologie i innowacje Monitoring krów mlecznych e-stado
NDP.43 Invena budownictwo, nieruchomości Producent nowej designerskiej linii produktów łazienkowych
NDP.44 VIP Beauty zdrowie, uroda i turystyka Kompleksowe i nowoczesne zabiegi z zakresu  medycyny estetycznej
NDP.45 Minibrowar Kowal producent żywności Piwo Kowal Jasne Niepasteryzowane
NDP.46 Tomaszewicz Developer budownictwo, nieruchomości Osiedle Jaśminowe Wzgórze
NDP.47 Reefguard handel i usługi Montaż i serwis akwarium
NDP.48 My Metal Nest dom i ogród Projektowanie mebli
NDP.49 EkoKniaź producent żywności Ekologiczna produkcja nabiału
NDP.50 Framex dom i ogród Okna PERLLO
NDP.51 Biuro Nieruchomości DOMI budownictwo, nieruchomości Pośrednictwo nieruchomości
NDP.52 MATBET Sp. z o.o. budownictwo, nieruchomości Nowoczesne osiedle
NDP.53 KJT Konstrukcje Drewniane budownictwo, nieruchomości Drewniane domy
NDP.54 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Koszalin spółki użytku publicznego Agromix
NDP.55 Kawa Korona producent żywności Palarnia Kawy Korona
NDP.56 DrinksLand handel i usługi Hurtownia produktów z całego świata
NDP.57 MASTA Sp. Z o.o. handel i usługi Wynajem i produkcja hal namiotowych
NDP.58 GETART Bartosz Puszczyk handel i usługi Nadruki na odzież
NDP.59 Clear Energy dom i ogród Instalacje fotowoltaiczne
NDP.60 Fabryka Energii dom i ogród Instalacje fotowoltaiczne
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Lider bezpiecznego podnoszenia ładunków ciężkich.  

Certex podbija świat innowacji

Filip Ławiński 
 E-Commerce 
& Marketing Leader 

Jakie produkty powinny nam 
przyjść do głowy, słysząc nazwę 
Certex? Innymi słowy - co jest 
specjalnością firmy?
- Marka Certex powinna być kojarzo-
na przede wszystkim z bezpiecznym 
podnoszeniem ciężkich ładunków. 
W tej chwili Certex jest europejskim 
liderem w  tej dziedzinie. W  pra-
wie każdym kraju Unii Europejskiej 
Certex posiada oddział, w którym 
pracują ludzie z ogromnym doświad-
czeniem oraz pasją do podnosze-
nia ładunków. Można powiedzieć, 
że  nasza grupa przyciąga „duże 
dzieci” z zamiłowaniem do wielkich 

i ciężkich maszyn oraz urządzeń, 
które pozwalają na podnoszenia eks-
tremalnie ciężkich ładunków. Grupa, 
do której nasz polski oddział należy, 
stale się rozwija i zapewnia wspar-
cie przy bezpiecznym podnoszeniu 
również w pozostałych krajach poza 
Unią. W tym roku rozpoczynamy 
rozszerzanie naszej działalności 
o obszar Australii i Oceanii. W tym 
tempie będziemy w stanie wspierać 
bezpieczeństwo w  tym obszarze 
na całym świecie i pewnego dnia, 
mam nadzieję, uzyskamy miano lide-
ra światowego w tej dziedzinie. Cer-
tex nie tylko dostarcza rozwiązania 
do podnoszenia, ale również wspiera 
wiedzą i doświadczeniem, aby ładu-
nek, który musi zostać podniesiony 
czy przetransportowany, pozostał 
bezpieczny dla ludzi pracujących 
przy nim oraz aby sam ładunek nie 
został uszkodzony.
W plebiscycie Nasze Dobre fir-
ma Certex startuje w kategorii 
technologie i  innowacje, skąd 
decyzja o  wybraniu akurat tej 
kategorii?
- Żartobliwie można powiedzieć, 
że w innych kategoriach niezbyt 
możemy zabłysnąć (uśmiech). 
Faktem jest jednak, że nasza fir-
ma aktualnie skupia się głównie 
na innowacjach i nowych technolo-
giach. Cel ten, jak i wsparcie w jego 
osiągnięciu uzyskujemy już na po-
ziomie grupy, do której należymy, 

czyli Lifting Solution Group. Na po-
ziomie centrali powstała piramida 
cyfryzacji, w ramach której rozwi-
jane są projekty wspierające inno-
wacyjność oraz rozwój technologii 
dla rynku podnoszenia ładunków. 
Jednym z tych projektów był właś-
nie Certmax+, czyli oprogramowa-
nie, które postanowiliśmy zgłosić 
do  plebiscytu. Naszym zdaniem 
idealnie mieści się w ramy wskaza-
nej kategorii.
Oprogramowanie   Cer tmax+ 
to  projekt firmowy, ale czym 
w zasadzie jest i do czego służy?
- CertMax+ to rewolucyjny system 
oprogramowania do kompletnego 

zarządzania certyfikacją urządzeń 
do podnoszenia. Baza jest dostęp-
na za  pośrednictwem internetu 
- klienci mogą tworzyć raporty 
i certyfikaty w czasie rzeczywistym 
z dowolnej lokalizacji, eliminując 
kosztowne systemy dokumentacji 
i potencjalne błędy. System bez-
problemowo przejmuje zarządza-
nie inspekcją i certyfikacją sprzętu 
dźwigowego, dzięki czemu klienci 
mogą skupić się na swojej głów-
nej działalność. Ponadto oprogra-
mowanie znacznie obniża koszty 
i  zapewnia utrzymanie pełnego 
bezpieczeństwa. CertMax+ umoż-
liwia również identyfikację radiową 

(RFID), którą można wykorzystać 
celem identyfikacji i monitorowa-
nia wydawania sprzętu. Lista zalet 
jest naprawdę długa, a osoby zain-
teresowane mogą zapoznać się z nią 
na naszej stronie www.certex.pl. 
B e z  wą t p i e n i a ,  s t wo r z e n i e 
CertMax+ jest dużym osiągnię-
ciem firmy. Co jeszcze możemy 
do nich zaliczyć? 
- Największym osiągnięciem naszej 
firmy jest to, że  już teraz, mimo 
bardzo krótkiego stażu na polskim 
rynku, znacząco poprawiamy bez-
pieczeństwo w  dużych firmach, 
takich jak: Grupa LOTOS, ORLEN, 
oraz w spółkach, takich jak: Car-

gotec czy Palfinger. Naszą misją 
jest dzielenie się know-how w ob-
szarze szeroko rozumianego pod-
noszenia i już teraz ma to miejsce,
co możemy określić jako ogromny 
sukces. Nie zamierzamy jednak
spoczywać na  laurach, dostęp 
do systemu CertMax+ oferujemy 
naszym klientom za darmo i jeste-
śmy otwarci zawsze na wszystkie 
świadome zagrożeń związanych
z podnoszeniem firmy, które chcia-
ł yby zaimplementować nasze 
oprogramowanie w swojej firmie, 
tym samym zwiększając bezpie-
czeństwo i świadomość dla swoich 
pracowników.

REKLAMA 0010288642

Gabinet podologiczny 
Zdrowe Nogi Elżbieta 
Gierat działa na rynku 
od 2004 roku. Od tego 
czasu pomogliśmy tysią-
com Pacjentów w walce 
o zdrowe i zadbane sto-
py. Wielu z nich zostało 
z nami na lata, powie-
rzając nam najpierw le-
czenie nóg, a później ich 
pielęgnację.
Nie bez powodu spe-
cjalizujemy się w me-
dyczne j  p ie l ęgnac j i 
stóp. Wiemy, jak bar-
dzo uciążliwy, przykry 

i nierzadko wstydliwy 
problem może stano-
wić grzybica, brodawki, 
wrastające paznokcie, 
modzele i inne schorze-
nia, dlatego za główny 
cel naszej działalności 
stawiamy sobie szyb-
kie i skuteczne leczenie 
najlepszymi na rynku 
metodami, a także za-
pobieganie nawrotom 
choroby. Dzięki wielo-
letniemu doświadcze-
niu, a także otwartości 

na nowe doniesienia 
naukowe, przynosimy 
z wielką satysfakcją ulgę 
naszym Pacjentom.
Medyczna pielęgnacja 
stóp, chociaż jest naszą 

specjalnością, nie jest 
jednak jedyną usługą 
w naszej ofercie. W Ga-
binecie podologicznym 
Zdrowe Nogi Elżbieta 
Gierat pracuje grono 

specjalistów z różnych 
dziedzin, m.in. z zakre-
su kosmetologii ogólnej 
i estetycznej, lekarz me-
dycyny, a także uzdol-
niona manikiurzystka. 

Współpracujemy także 
z diabetologami, derma-
tologami i chirurgami, 
zapewniając w ten spo-
sób naszym Pacjentom 
kompleksowość oferty.

Oddaj głos na swojego kandydata,
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46 zł z VAT) o treśści NNDDP.377 Mecenas:
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REKLAMA 0010291675

Zgodnie z hasłem "BIO SEGREGUJESZ - KOMPOST ZYSKUJESZ" unikalną cechą 
tego produktu jest fakt jego wytwarzania z odpadów odbieranych od mieszkań-
ców regionu koszalińskiego. Produkt ten jest najlepszym przykładem wdrożenia 
idei GOZ - gospodarki o obiegu zamkniętym, gdyż dzięki zachowaniu ustalo-
nej w procesie certyfi kacji polepszacza glebowego AGROMIX technologii, z od-
padów powstaje pełnowartościowy produkt. Te odpady zielone, które zostaną 
przekazane do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie (m.in. tra-
wa, liście, obierki, skorupki jaj itp.), po procesie kompostowania zyskują drugie 
życie - wracają do mieszkańców, rolników, właścicieli ogródków w postaci środka 
poprawiającego właściwości gleby.

AGROMIX ŚRODEK POPRAWIAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI GLEBY

Oddaj głos na swojego kandydata,
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46 zł z VAT) o treśści NNDDP.X Mecenas:NDP.54

REKLAMA 0010288628

Oddaj głos na swojego kandydata,
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46 zł z VAT) o treśści NNDDP.355 Mecenas:

Dzięki telemedycynie możliwe są:
• konsultacje specjalistyczne,
• analiza wyników badań (zdjęć RTG, 

echogramów, EKG, rezonansu magne-
tycznego, tomografi i komputerowej, USG 
czy wyników badań laboratoryjnych),

• diagnoza na podstawie dostarczonych 
wyników badań,

• otrzymanie skierowania na badania,
• otrzymanie e-recepty,
• otrzymanie zwolnienia lekarskiego,
• zdalne monitorowanie pacjenta, zwłasz-

cza chorego przewlekle, przebywające-
go w domu.

Co to jest TeleCardio?
TeleCardio jest pionierem telemedycyny 
w zachodniopomorskim.
• posiada wieloletnie doświadczenie 

w zakresie świadczenia usług medycz-
nych na odległość pacjentom cierpią-
cym na wszelkiego rodzaju choroby 
serca,

• specjalizuje się w usługach telekardiolo-
gicznych dla pacjentów indywidualnych, 
podmiotów prawnych oraz placówek 
medycznych na terenie całego kraju,

• jest czynne przez całą dobę, 7 dni w ty-
godniu, 365 dni w roku,

• obsługuje kilkaset badań EKG miesięcznie.

Komu pomaga TeleCardio?
TeleCardio oferuje wygodne rozwiązania dla 
szerokiej grupy pacjentów. Wśród najważ-
niejszych grup docelowych trzeba wymienić:

Pacjentów cierpiących na choroby prze-
wlekłe i obniżających mobilność
Dzięki TeleCardio mogą regularnie 
korzystać z konsultacji lekarskich bez 
wychodzenia z domu. Oznacza to także, 
że nie muszą oni każdorazowo odwiedzać 
przychodni lub szpitala w celu otrzymania 
recepty na leki, które muszą przyjmować 
przez wiele lat. Wśród takich schorzeń 
należy wymienić nadciśnienie, cukrzycę, 
miażdżycę.

Mieszkańców mniejszych miejscowości, 
w tym na terenach słabo zaludnionych
TeleCardio dla wielu z nich stało się re-
wolucją i znacznie poprawiło jakość życia 
oraz dostępność specjalistycznej opieki 
medycznej.
W sytuacji, w której najbliższy gabinet 
lekarski lub przychodnia są oddalone o wiele 
kilometrów, wizyty telemedyczne znacznie 
poprawiają jakość życia oraz pozwalają na 
wcześniejszą diagnostykę.
Ponadto pozwalają na zmniejszenie kosztu 
realnego wizyty lekarskiej (dojazd, czas).

Osoby o obniżonej mobilności
W przypadku osób starszych czy z poważny-
mi ograniczeniami ruchowymi (wiek, przewle-
kła choroba, itp.) TeleCardio ułatwia utrzyma-
nie kontaktu z lekarzem oraz monitorowanie 
stanu zdrowia w znacznie łatwiejszy sposób.

Pacjentów ceniący swój czas
Wiele konsultacji czy wizyt lekarskich 

jest ograniczona czasowo i terytorialnie. 
W większych miastach kolejki do specja-
listów nie pozwalają na szybką diagno-
stykę.
To dodatkowa zaleta konsultacji teleme-
dycznych: umożliwiają kontakt z lekarzem 
w terminie dogodnym dla pacjenta, a do tego 
w znacznie krótszym czasie niż w przypadku 
przychodni stacjonarnej.

CO TO JEST TELEMEDYCYNA?
Termin telemedycyna oznacza świadczenie usług medycznych na odległość (stąd również określenie – medycyna na odległość) z wyko-
rzystaniem informatyki (komputera, internetu) i telekomunikacji (telefonu) oraz nowoczesnych technologii. Najprościej mówiąc – lekarz jest
w stanie monitorować zdrowie swojego pacjenta bez konieczności odbycia wizyty w gabinecie.
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niniejszego regulaminu. 
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FILM

Krok do sławy
POLSAT 22:05
Miłośnik tańca, nastoletni DJ, 
po śmierci młodszego brata 
przenosi się z Los Angeles do 
Atlanty, gdzie zamierza rozpo-
cząć studia. Na miejscu okazuje 
się jednak, że najważniejszy 
jest taniec.

Sędzia
STOPKLATKA 20:00
Hank, błyskotliwy adwokat  
z Chicago, wraca do rodzinnego 
miasteczka na pogrzeb matki. 
Spotyka ojca, sędziego, z którym 
jest skłócony. Okazuje się, że Jo-
seph potrzebuje pomocy Hanka.

FILM

Całe szczęście
TVN 22:30
Robert jest samotnym ojcem 
10-letniego Filipa. Pracuje jako 
muzyk w orkiestrze symfonicz-
nej, wiedzie spokojne i upo-
rządkowane życie. Pewnego 
dnia poznaje Martę, przebojo-
wą instruktorkę fitness.

Obsesja zazdrości
NOWA TV 21:00
Do drzwi domu młodej żony  
i matki, puka mężczyzna. Twier-
dzi, że ma problemy z samocho-
dem i musi zadzwonić po pomoc.  
W rzeczywistości jest przestępcą, 
który zbiegł z więzienia.

FILM FILM

Joanna Moro ładuje się  
Popularna aktorka i piosenkarka 
wybrała się właśnie na egzotyczne 
wakacje. Oczywiście postawiła 
na modną w kręgach celebrytów 
Majorkę. Obwieściła o tym naj-
nowszym wpisem na Instagramie: 
„Nie traktuję takich wyjazdów jako 
wakacje, tylko normalność, życie. 
Każdego co innego ładuje w życiu. 
Dla mnie to moja codzienność, 
każdy ma wybór”. Niestety, inter-
nauci zareagowali na te mądrości 
nerwowo. „Jak śpisz na pienią-
dzach, to lataj po świecie” – napisał 
jeden z nich. 
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Sylwia Bomba 
wybuchała rechotem   
Gwiazdka telewizyjnego programu 
„Googlebox” odpadła  z  „Tańca 
z gwiazdami”. Na werdykt jury zare-
agowała histerycznym płaczem. Pu-
delek wyśledził jednak, że po opusz-
czeniu show celebrytka nie myślała 
dalej rozpaczać i udała się ze znajo-
mymi na imprezę w knajpie. „Co 
rusz wznosiła kolejne toasty i wybu-
chała gromkim rechotem, a szeroki 
uśmiech dosłownie nie schodził jej 
z twarzy” – opisuje serwis. 

Ida Nowakowska kocha 
Kościół  
Kiedy niedawno prezenterka Je-
dynki zamieściła na Instagramie 
swoje zdjęcie z kościoła, jeden 
z konserwatywnych komentato-
rów napisał, że takie pozowanie 
nie przystoi katoliczce. Nowakow-
ska odpowiedziała mu w wywia-
dzie dla „Party”: - Czym mam się 
dzielić, jak nie tym, co jest dla 
mnie najważniejsze? Nie wstydzę 
się tego, że jestem katoliczką, ko-
cham Kościół i to, co reprezentuje. 
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PROJEKTY

Agnieszka Woźniak- 
-Starak prezentuje 
kolekcję  
Wiele polskich celebrytek próbuje 
sił w projektowaniu mody. Wła-
śnie dołączyła do nich Agnieszka 
Woźniak-Starak. Zainspirowały ją 
obrazy Zofii Stryjeńskiej. Kreacje 
utrzymane są w hipisowskim 
stylu i nie brak na nich motywów 
w stylu etno. Ceny ubrań zaczy-
nają się od 900 zł, a za najdroższe 
trzeba zapłacić 2.800 zł – jest to 
szmaragdowa sukienka z jedwa-
biu.  
(GZL)

HOROSKOP
Wodnik (20.01 - 18.02) 
Dotrze dzisiaj do Ciebie informacja, która 
wprawi Cię w doskonały nastrój ocierający się 
chwilami o euforię. Horoskop dzienny zapo-
wiada, że Twój stan udzieli się innym osobom.    
Ryby (19.02 - 20.03)  
Nie zabieraj się za nic, co obarczone jest ryzy-
kiem niepowodzenia. Horoskop na dziś 
ostrzega, że wybieranie się z motyką na słońce 
może spowodować przykre konsekwencje.   
Baran (21.03 - 19.04)  
Staniesz dzisiaj przed koniecznością współ-
pracy z osobą, za która raczej nie przepadasz. 
Horoskop dzienny na czwartek zapowiada, że 
nie będzie to raczej przyjemne doświadczenie.   
Byk (20.04 - 20.05)   
Horoskop dzienny bardzo wyraźnie zapo-
wiada, że małe problemy postawią dzisiaj 
pod znakiem zapytania Twoje niektóre plany.   
Bliźnięta (21.05 - 21.06) 
Przed Tobą dzień odpowiedni na realizację 
trudnych zadań. Horoskop na dziś wróży, że 
nikt i nic nie będzie w stanie Cię zatrzymać.   
Rak (22.06 - 22.07)  
Musisz dzisiaj wykazać się podzielnością 
uwagi. Horoskop dzienny na czwartek mówi, 
że będzie to trudne, ale Ty sobie poradzisz...    

Lew (23.07 - 22.08)  
Postanowisz coś zmienić w swoim najbliższym 
otoczeniu. To słuszna koncepcja, ale horoskop 
dzienny stanowczo radzi przy tym uwzględ-
niać również oczekiwania innych osób.     
Panna (23.08 - 22.09)  
Musisz dzisiaj mocno skupiać się na wykony-
wanych zadaniach, bo horoskop na dziś 
ostrzega, że jakiekolwiek rozproszenie może  
skutkować dość przykrymi konsekwencjami.   
Waga (23.09 - 22.10)  
Nie pozwalaj, aby emocje brały u Ciebie górę 
nad zdrowym rozsądkiem. Horoskop dzienny 
na czwartek radzi dwa razy zastanowić się 
przed podejmowaniem ostatecznych decyzji.     
Skorpion (23.10 - 21.11)  
Fortuna będzie dzisiaj stała po Twojej stronie. 
Horoskop na dziś stanowczo radzi w związku 
z tym spróbować szczęścia w grach losowych.  
Strzelec (22.11 - 21.12)  
Nie będziesz dzisiaj w najwyższej formie. Ho-
roskop na dziś zapowiada, że trudno Ci będzie 
zapanować nad codziennymi obowiązkami.   
Koziorożec (22.12 - 19.01) 
Układaj relacje z innymi osobami na partner-
skich zasadach. Horoskop dzienny na czwar-
tek radzi nie stosować żadnych nacisków. 

Krzyżówka nr 160
Poziomo:
 1) żywy ustrój, istota,
 5) uczestnik gry mieszanej w 
  tenisie,
 9) Han z sagi „Gwiezdne wojny”,
 10) „Był …”, film w reżyserii Fe-
  liksa Falka,
 12) złote …, cel wyprawy Argo-
  nautów,
 14) do przypięcia bliźniemu,
 15) część widowni w teatrze,
 17) polowe w harcerskim na- 
  miocie,
 18) rzadki, srebrzystobiały metal,
 21) jedna ze stron monety,
 24) najmniejsza porcja energii,
 29) danina nałożona na poko-
  nane państwo,
 30) śnieg schodzący ze szczy-
  tu góry,
 33) warzywo podobne do kala-
  fiora,
 37) zniszczona ścierka,
 38) miasto w województwie ślą-
  skim z browarem,
 39) małe dachowca lub persa,
 40) firma konkurująca z Cano-
  nem,
 41) „… próżności”, powieść 
  Williama Thackeraya.
 Pionowo:
 1) dźwięk dobiegający z oddali,
 2) duże skupisko krzewów,
 3) zbrojna agresja na inne pań-
  stwo,
 4) niedzielne nabożeństwo,
 5) Joanna, zagrała główną ro-
  lę w serialu „Anna German”,
 6) kuchenny mebel do siedze-
  nia, taboret,

 7) praca w wojsku lub policji,
 8) niegrzeczność,  zniewaga,
 11) protestancki kościół,
 13) Wolności lub Europejska,
 16) „… człowieka”, powieść Szo-
  łochowa,
 19) rzucana pod nogi,
 20) cienki makaron do rosołu,
 22) ptak z australijskiego stepu,
 23) wiosną spływa po rzece,
 25) pokrywa kufra lub skrzyni,
 26) kuzyn strusia z Ameryki Po-

  łudniowej,
 27) Piotr, skoczek narciarski,
 28) czworobok o równych bo-
  kach,
 30) larwa motyli i błonkówek,
 31) szybki wyrzut ręki w górę,
 32) niepożądany, gość, intruz,
 34) pole po skoszeniu zboża, 
 35) duchowny w kościele kato-
  lickim,
 36) ośla …, dla początkujących 
  narciarzy.

Rozwiązanie nr 159

Zamów 
prenumeratę 

„Głosu”
94 340 11 14 
od pon. do pt. w godz. 9:00-15:00

prenumerata.gdp@polskapress.pl
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Nasza akcja 

Trwa konkurs fotograficzny 
„Głosu Pomorza”. Wybieramy 
w nim zdjęcia, które ozdobią 
strony wyjątkowego kalenda-
rza na 2022 rok. 

Cóż to za piękny konkurs! 
W wielkiej galerii, która znaj-
duje się pod adre-
sem www.gp24.pl/foto można 
zobaczyć tysiące świetnych fo-
tografii nadesłanych przez na-
szych Czytelników. Zdjęcia 
do kalendarza zostaną wy-
brane w głosowaniu. W pierw-
szym etapie konkursu jest ono 
prowadzone osobno w każ-
dym powiecie. Dziś prezentu-
jemy dziesięć zdjęć, które spo-
śród fotografii z pierwszych 
miejsc powiatowych rankin-
gów, zdobyły dotychczas naj-

więcej głosów w skali woje-
wództwa. 

Autorem zdjęć, na które 
od początku konkursu nasi 
Czytelnicy oddali najwięcej 
głosów jest mieszkający  w Łe-
bie Marcin Szastok.  

Pan Marcin na zdjęciach 
lubi uwieczniać zwykłe, co-
dziene chwile, miejsca, które 
odwiedził, emocje i piękne hi-
storie. - Jako amator robię foto-
grafie spontanicznie i w miej-
scach, które wpadną mi w oko. 
Na konkurs nadesłałem zdję-
cie córki i jej przyjaciół z waka-
cji, na którym pozują na tle za-
chodzącego słońca - wyjaśnia 
lider głosowania.  

O czym myśli Pan Marcin, 
gdy wyjmuje aparat? - Moim 
celem jest uchwycenie 
wszystkich wyjątkowych 
chwil, podczas których czło-

wiek jest szczególnie zachwy-
cony widokiem. Chcę także 
zatrzymać w kadrach piękne 
chwile spędzone z rodziną lub 
w gronie przyjaciół - wyjaśnia 
Pan Marcin Szastok. 

Wybierz z nami zdjęcia naszych Czytelników,  
które trafią do kalendarza

Plebiscyt

Dzieci to wdzięczny, ale trudny temat do zdjęć. Pan Marcin idealnie zatrzymał ich emocje w kadrze
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Marcin Szastok

Alina Lica - powiat gdański

Konrad Sosiński - powiat malborski

Anna Baranowska - Rumia

Zuzanna Konarska  - Gdańsk

Kasia Matusiak - powiat wejherowski

Anita Budner - powiat człuchowski

Mateusz Cendrowski - powiat sztumski

Żaneta Kubilus - powiat nowodworski

Oliwia Surwiłło - Gdynia
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Paweł Bartocha 

Parujące szyby, nieprzyjemna 
woń – gromadzenie się wilgoci 
potrafi być prawdziwą zmorą 
dla posiadaczy samochodów. 
Dotyczy to zwłaszcza okresu je-
siennego, kiedy to aura często 
nie rozpieszcza a dni są krótkie. 
Wyjaśniamy, co może być przy-
czyną gromadzenia się wilgoci 
w aucie i jak się jej pozbyć. 

O gromadzeniu się wilgoci w ka-
binie najczęściej dowiadujemy 
się widząc parujące szyby lub 
wyczuwjąc nieprzyjemną woń 
stęchlizny w kabinie. Jednak 
przyczyna problemu może być 
zlokalizowana znacznie głębiej. 
Najczęściej źródłem wilgoci jest 
woda trafiająca do kabiny po-
przez mokre buty i ubrania. 

W wyniku gromadzenia się 
wilgoci w kabinie pojawia się nie 
tylko nieprzyjemny zapach, ale 
także mnóstwo drobnoustro-
jów, które są niebezpieczne 
dla układu oddechowego (doty-
czy to zwłaszcza alergików). Wy-
nikiem zawilgoconego samo-
chodu mogą być także trudne 
do usunięcia zacieki, wilgotna 
i nieprzyjemna w dotyku tapi-
cerka i boczki drzwi, korozja nie-
których elementów (np. pro-
wadnic foteli), a w skrajnym 
przypadku nawet awaria kom-
putera pokładowego. 

Przyczyny wilgoci w aucie 
Przyczynami gromadzenia się 
wilgoci w kabinie mogą być 
sparciałe uszczelki drzwi, nie-
drożne kanały odpływowe, za-
pchane kratki odpływowe 
w podszybiu oraz zapchany filtr 
przeciwpyłkowy, inaczej zwany 
kabinowym (jego koszt to kilka-
dziesiąt zł). Elementy te są 
szczególnie ważne w kabriole-

tach, gdyż jest tam sporo uszcze-
lek, a sam mechanizm rozkłada-
nia dachu podlega nieustannej 
pracy, przez co tak ważne jest 
monitorowanie stanu uszczelek 
i ich regularna konserwacja.   

Woda potrafi się gromadzić 
także w bagażniku, m.in. we 
wnęce na koło zapasowe, do-
prowadzając do jej korozji. 
Inną przyczyną gromadzenia 
wilgoci są nieszczelności na-
grzewnicy i problemy z ogrze-
waniem. Mogą one wynikać 
np. z niskiego poziomu płynu 
chłodniczego, zerwanych cię-
gien sterowania wentylacją lub 
też zapchanej nagrzewnicy. Po-
szukując przyczyn wilgoci 
warto też sprawdzić stan pod-
łogi pojazdu oraz przednią 
i tylną szybę pod kątem ko-
rozji. 

Jak zwalczyć objawy wilgoci? 
Najprostszym, lecz najbardziej 
czasochłonnym sposobem, jest 
dokładne, kilkugodzinne prze-
wietrzenie samochodu. Warto 
wówczas wyjąć dywaniki   oraz 
zdjąć pokrowce z siedzeń, o ile 
takowe mamy. Można też wy-
korzystać okazję i gruntownie 
odkurzyć dywaniki, fotele oraz 
wykładzinę. Przesiąknięta wil-
gocią i brudna wykładzina 
po okresie jesienno-zimowym 
nadaje się bowiem wyłącznie 
do prania i suszenia.  

Najlepiej dywaniki wyprać 
w domu lub skorzystać z usług 
pralni chemicznej, która 
przy okazji odświeży fotele, 
podłogę, a nawet podsufitkę. 
Oczywiście można też spróbo-
wać odświeżyć wnętrze samo-
dzielnie za pomocą szczotki 

z miękkim włosiem, gąbki lub 
firanki oraz środka do prania 
dywanów lub tapicerki. 

Proste domowe sposoby 
Dobrym pochłaniaczem wilgoci 
są... gazety lub ręczniki papie-
rowe. Pomagają one usunąć 
nadmiar wilgoci poprzez rozło-
żenie na podłodze i wchłonięcie 
wody. Dobrą metodą walki z wil-
gocią jest też zastosowanie 
żwirku higienicznego dla zwie-
rząt lub ryżu – produkty te mają 
bowiem właściwości higrosko-
pijne. Żwirek ponadto pochłania 
przykre zapachy. Po kilku godzi-
nach od ich rozsypania w wilgot-
nych miejscach należy je usu-
nąć odkurzaczem. Produkty te 
można także wsypać do niewiel-
kich materiałowych woreczków 
lub gazy z drobnymi oczkami 

i tak przygotowane pakunki 
umieścić w miejscach szczegól-
nie narażonych na zawilgocenia, 
np. pod siedzeniami. Należy pa-
miętać, by co jakiś czas wymie-
niać pakunki, by one same nie 
stały się źródłem wilgoci. 

Prostą i tanią metodą na usu-
nięcie wilgoci z kabiny jest też 
użycie silikonowych granulek, 
które chłoną wodę z powietrza. 
Kosztują one kilka-kilkanaście 
złotych i występują w pojemni-
kach lub woreczkach. Te jedno-
razowe i działają nie dłużej niż 
kilka tygodni. Są też wersje wie-
lokrotnego użytku, kosztujące 
około 50 zł. Zmieniają one kolor, 
gdy wchłoną maksymalną ilość 
wody. Wówczas wystarczy taki 
osuszacz umieścić w kuchence 
mikrofalowej na kilka minut i go-
towe.  

Innym rozwiązaniem jest po-
chłaniaczze specjalnymi tablet-
kami. Umieszcza się je w pojem-
niku tak, by miały kontakt z wil-
gotnym powietrzem. Tabletka 
absorbuje wilgoć, sama zamie-
niając się w ciecz, która spływa 
do zbiorniczka poniżej. Gdy ta-
bletka się zużyje, wkłada się 
nową, a wodę wylewa. Taki osu-
szacz kosztuje około 30 zł. 

Natomiast w walce z nie-
przyjemnym zapachem przyda 
się mielona kawa w płócien-
nym woreczku lub dostępne 
w sklepach neutralizatory za-
pachów. Można też skusić się 
na ozonowanie kabiny, które 
polega na zabiciu drobnoustro-
jów odpowiadających za przy-
kre zapachy pochodzenia orga-
nicznego. 

Najczęstszym skutkiem gro-
madzenia się wilgoci w aucie są 
zaparowane szyby. Można sko-
rzystać ze specjalnego środka 
chemicznego lub pianki do my-
cia szyb. Oprócz tego warto raz 
na jakiś czas je odtłuścić domo-
wym detergentem (np. płynem 
do mycia naczyń), a następnie 
umyć płynem do mycia szyb. 
ą

Mimo trwającej pandemii stłuczki na drogach są częstsze
oprac. Wojciech Frelichowski 

Spadek liczby wypadków 
drogowych oraz ich ofiar 
w trakcie pandemii COVID-
19 to czynnik, który może 
wpłynąć pozytywnie na po-
ziom składek obowiązkowe-
go OC. Najnowsze dane 
Głównego Urzędu Staty-
stycznego, zanalizowane 
przez ekspertów Ubea.pl, 
wskazują jednak, że proble-
mem mogą być stłuczki dro-
gowe. Ich liczba z pierwszej 
połowy bieżącego roku wy-
gląda bowiem dość niepoko-
jąco. 

Czym różni się wypadek dro-
gowy od kolizji? Zgodnie z defini-
cją przyjętą przez Główny Urząd 
Statystyczny wypadek to zdarze-
nie, którego skutkiem jest ko-
nieczność udzielenia pomocy le-
karskiej co najmniej jednej oso-
bie lub śmierć przynajmniej jed-
nego uczestnika. Efektem kolizji 
są natomiast jedynie szkody ma-
terialne. Potocznie kolizja dro-
gowa jest często nazywana 
stłuczką. 

W danych z pierwszego pół-
rocza 2021 r. opublikowanych 
przez GUS niepokoi szczególnie 
wzrost liczby kolizji drogowych. 
Względem pierwszej połowy 

2020 r. liczba stłuczek wzrosła 
o 14 procent. 

- Przez pierwsze 6 miesięcy 
bieżącego roku zanotowano też 
tylko o 4 procent mniej kolizji niż 
w drugiej połowie 2020 r., kiedy 
mieliśmy do czynienia z dużym 
ożywieniem ruchu turystycz-
nego oraz świątecznymi wyjaz-
dami - zauważa Andrzej Prajsnar, 
ekspert porównywarki Ubea.pl. 

Liczba kolizji nie wzrosła rów-
nomiernie w całym kraju. Ist-
nieją takie powiaty, w których 
na początku tego roku bezpie-
czeństwo na drogach polepszyło 
się i takie, w których stłuczek 
było o wiele więcej niż wcześniej. 

Eksperci Ubea.pl postanowili 
więc przyjrzeć się bliżej rocznym 
zmianom liczby kolizji w po-
szczególnych powiatach i mia-
stach na prawie powiatu. 

W ujęciu rocznym liczba 
stłuczek wzrosła najbardziej 
na terenie następujących po-
wiatów i miast: 
★ Chełm - wzrost o 60 proc. 
★ powiat kamieński - wzrost 
o 57 proc. 
★ powiat kolski - wzrost 
o 54 proc. 
★ powiat siemiatycki - 
wzrost o 52 proc. 
★ powiat węgorzewski - 
wzrost o 50 proc. 

★ powiat pucki - wzrost o 48 
proc. 
★ powiat międzychodzki - 
wzrost o 46 proc. 
★ powiat leski - wzrost o 46 
proc. 
★ powiat żywiecki - wzrost 
o 46 proc. 
★ powiat wąbrzeski - wzrost 
o 46 proc. 
★ powiat świecki - wzrost 
o 46 proc. 
★ powiat kępiński - wzrost 
o 45 proc. 
★ powiat grudziądzki - 
wzrost o 44 proc. 
★ powiat koszaliński - 
wzrost o 43 proc. ą
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Wilgoć w samochodzie pojawia się głównie jesienią

Jak usunąć wilgoć z wnętrza 
samochodu i co może być jej przyczyną?

Wszystko o samochodach

W SKRÓCIE 
Cupra UrbanRebel  

Długość nowości to 4080 mm, 
a wysokość zaledwie 1440 mm. 
Wzrok przyciąga okazały spojler 
i charakterystyczne przetłoczenia 
na pokrywie silnika.  Wersja dro-
gowa Cupra UrbanRebel Concept 
zbudowana na platformie MEB 
Grupy Volkswagen zapewni ciągłą 
moc 250 kW (340KM) oraz aż 
do 320 kW (435 KM) w szczyto-
wym momencie obrotowym. 
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h 
wyniesie zaledwie 3,2 sekundy.  
Miejskie auto ma wejść do pro-
dukcji w 2025 roku.  
 
Honda HR-V e:HEV 
od 123 700 zł                      

Nowy HR-V e:HEV jest napę-
dzany zespołem hybrydowym 
Hondy z dwoma silnikami elek-
trycznymi.  Układ hybrydowy 
składa się z dwóch silników elek-
trycznych, współpracujących 
z 1,5-litrowym silnikiem benzyno-
wym i-VTEC. Moc maksymalna 
układu napędowego wynosi 131 
KM. Gamę modelu HR-V e:HEV 
otwiera wersja Elegance, której 
cena zaczyna się od 123 700 zł. 
Wyżej wyceniono wersję 
Advance, której cena zaczyna się 
od 139 700 zł.  Najbogatsza wer-
sja Advance Style dostępna jest 
od 153 900 zł i zawiera m.in. sys-
tem audio klasy premium i poma-
rańczowe akcenty we wnętrzu. 
 
Mercedes Citan 

Nowy Citan mierzy 4498 mm 
długości, a jego rozstaw osi wy-
nosi 2716 mm. Zapewnia prze-
strzeń ładunkową o długości 
3,05 cm (z ruchomą ścianą dzia-
łową), w której zmieszczą się 
dwie europalety. Początkowo  
model zostanie wprowadzony 
na rynek jako furgon i Tourer, 
czyli wersja osobowa. Paleta 
jednostek napędowych  w fur-
gonie będzie składać się z trzech 
modeli wysokoprężnych (75, 95 
i 116 KM) i dwóch benzynowych 
(102 i 131 KM). Odmiana Tourer 
ma być sprzedawana  tylko 
z jednym dieslem (95 KM) oraz 
dwoma jednostkami benzyno-
wymi. Nabywcy mogą się rów-
nież skusuć na wersje elek-
tryczną Citana.
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RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
H NIERUCHOMOŚCI
H HANDLOWE
H MOTORYZACJA

H FINANSE/BIZNES
H NAUKA
H PRACA

H ZDROWIE
H USŁUGI
H TURYSTYKA

H BANK KWATER
H ZWIERZĘTA
H ROŚLINY, OGRODY

 
H MATRYMONIALNE
H RÓŻNE
H  KOMUNIKATY

H ŻYCZENIA
     /PODZIĘKOWANIA
H GASTRONOMIA

H ROLNICZE
H TOWARZYSKIE 

Drobne Jak zamieścić ogłoszenie drobne? Telefonicznie: 94 347 35 12
Przez internet: ibo.polskapress.pl
W Biurze Ogłoszeń: 

Oddział Koszalin: ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin, tel. 94 347 35 12
Oddział Słupsk: ul. Henryka Pobożnego 19, 76-200 Słupsk, tel. 59 848 81 03
Oddział Szczecin: ul. Nowy Rynek 3, 71-875 Szczecin, tel. 91 481 33 67, fax 91 433 48 60

Nieruchomości

MIESZKANIA - WYNAJMĘ

SZUKAM pokoju do wynajęcia 

w domku. Tel 663304622.

DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM

13 ar. Chłopska Kępa/gm. Świeszyno. 

Tel 690370924

5,10 ha k/Miastka, 664501593.

GARAŻE

GARAŻE blaszane, drewnopodobne, 

533-534-499, www.partnerstal.pl

KUPIĘ garaż, tel. 609-499-555.

SPRZEDAM garaż nr.10, ul. 

Karłowicza K-lin. Spotkanie chętnych 

w/w miejscu 16.10.2021 r. godz. 11:00.

Handlowe

MASZYNY URZĄDZENIA

KUPIĘ minikoparkę, 609-499-555.

INNE

SPRZEDAM gilotynę do papieru MS 

80,r.prod. 1986. Cena 4000 netto. 

Tel.608435749

Motoryzacja

OSOBOWE SPRZEDAM

SKODA Roomster, 2013r, 1.4 + gaz, 

606-483-438.

TOYOTA AVENSIS, 1600, r.prod. 2004, 

przebieg 320.000km, cena 8000 zł. Tel 

608435749

OSOBOWE KUPIĘ

A do Z skup-skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, oferujemy 

najwyższe ceny, 536079721

AUTO skup wszystkie 695-640-611

Finanse biznes

KREDYTY, POŻYCZKI

KREDYT 50 tys. rata 545 zł RRSO 7,44 

% Telefon 730 809 809

POŻYCZKI Związkowiec, 699186581.

Praca

ZATRUDNIĘ

DO opieki, do Niemiec do 1800 euro 

730 49 77 71

NIEMCY: murarz, cieśla, spawacz, 

malarz: 730-011-300

PILNIE pana do obsługi terenów 

zielonych. Słupsk, 668484910.

PRACOWNIKA do dociepleń. Słupsk, 

609-957-955

PRZYJMĘ elektryka oraz pomocników 

Tel. 505430255, 511996131

ZATRUDNIĘ emeryta lub osobę 

powyżej 50 lat do pielęgnacji ogrodu 

w Koszalinie, tel. 509 180 434.

Zdrowie

GINEKOLOGIA

A-Z GINEKOLOG, 790-246-404

INNE

ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762

Usługi

AGD RTV FOTO

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

NAPRAWA RTV,wszystkie typy,anteny, 

bezpłatny dojazd, tel. 94/3457461.

PRALKI Naprawa w domu. 603775878

INSTALACYJNE

HYDRAULICZNE, tel. 607703135.

PORZĄDKOWE

SPRZĄTANIE strychów, garaży, 

piwnic, wywóz starych mebli oraz 

gruzu w big bagach, 607-703-135.

Różne

ZŁOM kupię, potnę, przy jadę 

i odbiorę, tel. 607703135.

Rolnicze

ZWIERZĘTA HODOWLANE

KURKI odchowane 784 461 566

SPRZEDAŻ kur rocznych oraz kurek 

odhodowanych, tel. 785-188-999
Atrakcyjne 3 pokoje 

rej. Moniuszki , balkon, 
279 000,- do negocjacji 

Kawalerka z duża loggią 
rej. Sikorskiego 154 900,- 

klucze w biurze

 

 TANIE  szybkie wydanie 
2 pokoje rej. Sikorskiego 

tylko 209 000,- do negocjacji

 ( o b o k   Z w i ą z k o w c a )
tel. 661-841-555

www.abakus-nieruchomosci.pl

REKLAMA 1110287343

Najchętniej   wybierane   biuro   nieruchomości              
z licencją państwową i ubezpieczeniem

www.abakus-nieruchomosci.pl
zapraszamy Kupujących i Sprzedających
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Motoryzacja/ogłoszenia drobne 

Porady 
oprac. Wojciech Frelichowski 
wojciech.frelichowski@poslakpress.pl 

Żywotność opon samochodo-
wych określana również jako 
trwałość uzależniona jest 
od wielu czynników. Co naj-
bardziej ma wpływ na trwa-
łość opon. 

Jednym z czynników jest wiek 
opony, który nie jest regulo-
wany przez polskie prawodaw-
stwo. Przyjmuje się, że opony 
starsze niż 10 lat od daty pro-
dukcji i po 5 latach użytkowa-
nia trzeba wymienić, ponieważ 
mają ograniczoną przyczep-
ność, wydłużoną drogę hamo-
wania i niski komfort jazdy.  

– Data produkcji znajduje się 
na boku opon, przy symbolu 
DOT (skrót od Department of 
Transport). Za nim znajdują się 
informacje odnośnie zakładu 

i państwa, w którym wyprodu-
kowano ogumienie (dwa znaki), 
następnie podany jest kod roz-
miaru (dwa znaki), dalej wartość 
opcjonalna i na końcu interesu-
jący nas 4-cyfrowy kod odnośnie 
daty produkcji. Dwie pierwsze 
cyfry oznaczają tydzień roku, 
a kolejne dwie rok produkcji. 
Przykładowo 1808 będzie wska-
zywało, że opona została zro-
biona 18. tygodniu 2008 roku. Je-
żeli kod ma tylko trzy cyfry, 
oznacza to, że ogumienie zostało 
wyprodukowane przed 2000 ro-
kiem – tłumaczy Artur Po-
słuszny, Deputy General Mana-
ger Yokohama CEE. 

Żywotność opon jest uzależ-
niona też od stylu jazdy kie-
rowcy. Czynnikami znacznie 
skracającymi trwałość ogumie-
nia jest chaotyczna jazda polega-
jąca na gwałtownym przyspie-
szaniu i hamowaniu. Sprzyja 
temu częste przemieszczanie się 

po mieście związane z hamowa-
niem na światłach oraz niedosto-
sowanie sposobu prowadzenia 
pojazdu do panujących warun-
ków. Krótko mówiąc, im płyn-
niej jeździsz, tym opony wolniej 
się zużywają. Podobnie jest 
w przypadku braku zachowania 
ostrożności. Wpadanie w dziury 
na drodze, zbyt szybkie pokony-
wanie progów zwalniających czy 
zahaczanie bokiem ogumienia 
o krawężniki prowadzi do po-
ważnych uszkodzeń. 

Nie należy zapominać o od-
powiednim ciśnieniu w opo-
nach, które gwarantuje bezpie-
czeństwo i komfort. Prawidłowa, 
wskazana przez producenta 
wartość ciśnienia znajduje się 
w instrukcji obsługi, naklejce 
na słupku przy drzwiach po-
jazdu, klapce wlewu paliwa lub 
tabliczce znamionowej przy kole 
zapasowym. Warto pamiętać, że 
pomiaru należy dokonywać 

na zimnym ogumieniu lub 
po jeździe nie dłuższej niż 2 km. 

Zbyt niskie ciśnienie w opo-
nach w stosunku do obciążenia 
pojazdu, może prowadzić 
do poślizgu między barkiem 
a środkiem opony. Taka sytu-
acja przyczynia się do więk-
szego zużycia, a tym samym 
skrócenia żywotności ogumie-
nia. Z kolei zbyt wysokie ciśnie-
nie w stosunku do obciążenia 
auta powoduje wzrost nacisku 
wokół środka styku opony 
z podłożem i zwiększa jej zuży-
cie w tej części. Warto również 
pamiętać o właściwym obcią-
żeniu pojazdu. 

Trzeba pamiętać o dopusz-
czalnej wysokości bieżnika. 
Zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo o ruchu drogowym[1] 
w Polsce minimalna głębokość 
bieżnika wynosi 1,6 mm za-
równo dla opony letniej, jak i zi-
mowej. Aktualnie większość 

opon wyposażona jest w tzw. 
wskaźnik TWI (tread wear indi-
cator – wskaźnik zużycia bież-
nika). Są to zgrubienia w row-
kach na środku bieżnika. Ich lo-
kalizacja oznaczona jest trójką-
tem na ścianie bocznej opony. 
Do pomiaru głębokości można 

wykorzystać miernik dostępny 
na stacjach benzynowych. Kie-
rowca może też dokonać po-
miaru we własnym zakresie 
przy pomocy monety dwuzło-
towej. Gdy złota obwódka w ca-

łości chowa się w zagłębieniach 
bieżnika, wtedy warunek mini-
malnej głębokości został zacho-
wany. Należy pamiętać o skon-
trolowaniu kilku miejsc bież-
nika, w rowkach poprzecznych 
i obwodowych. 

Opony należy dopasować 
do sezonu, gdyż użytkowanie 
niezgodnie z przeznaczeniem 
przyczynia się do niszczenia po-
włoki. Eksploatacja opon letnich 
zimą powoduje, że guma jest 
sztywna. Jeśli opony zimowe 
będziemy eksploatowali latem, 
błyskawiczne ścieranie się bież-
nika jest niemal gwarantowane. 
Ponadto opony należy przecho-
wywać w odpowiedni sposób. 
Oznacza to, że ogumienia nie 
można wystawiać na działanie 
promieni słonecznych i należy 
składować w miejscu ciemnym, 
suchym i chłodnym. Zapobie-
gnie to pękaniu gumy, która po-
zostanie sprężysta. ą

Co wpływa na trwałość opon samochodowych?

Opony zachowują wła-
ściwości przez pięć lat 
i przebieg około 50-80 
tys. kilometrów, jednak 
należy regularnie kon-
trolować ich stan.
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Słupsk 

W poniedziałek, 18 październi-
ka, na scenie Ośrodka Teatralne-
go Rondo w Słupsku będzie 
można zobaczyć Bytomski Te-
atr Tańca i Ruchu Rozbark ze 
spektaklem „Plateau”. 

- Połączenie tańca i teatru, sta-
rego bawoła w nowych balet-
kach i dzika ze skrzydłami to 
najnowsze dzieło polskiego 
choreografa Macieja Kuźmiń-
skiego i reżysera emigranta 
z USA Paula Bargetto - piszą or-
ganizatorzy. 

 - Wynikiem ich kolaboracji 
jest spektakl napięty jak lina li-
noskoczka, który gardzi stra-
chem, który skacze odważnie 
nad przepaścią i śmieje się 
z lekka pogardą by – mamy na-
dzieję – zapewnić Państwu roz-
rywkę najwyższego lotu. Ale 
najpierw musimy was ostrzec. 
Choć puszczamy oko – ta gra 
nie jest zabawą.  

Żyjemy bowiem w bardzo 
niepewnych czasach, a płasko-
wyż, na którym rodzimy dzieci 
i budujemy domy, zbudowany 
jest z ruchomych piasków i na-
grobków. Wszystko, co kiedyś 
było nam drogie, co zdawało 
się być autentyczne, niewinne 
i dobre, zostało zawiane przez 
wiatr międzynarodowego han-
dlu. Sprawiedliwość i moral-

ność stały się tylko ziarnem 
w oku wszystko wiedzącego 
i widzącego cyklonu mediów a–
społecznościowych. Nasz uko-
chany naród – nękany podzia-
łami, rozwieszony jak pranie 
między biegunami – pęka z na-
pięcia jak guma w za małych 
majkach. Jesteśmy podejrzliwi, 
nieufni, wieszamy psy 
na wszystkim i wszystkich. 
Uczestniczymy w ruchu kon-
spiracyjno-rekonstrukcyj-
nym, skanujemy horyzont, 
ekshumujemy resztki tradycji, 
wypatrujemy zbawiciela, który 
pokazałby nam drogę wyjścia. 

Spektakl dla widzów 15+. 
W spektaklu pojawia się na-
gość. Są także sceny odnoszące 
się do tematyki religijnej, które 
pomimo ich satyrycznego cha-
rakteru mogą być uznane 

za kontrowersyjne. Wszelkie 
sceny przedstawione w spekta-
klu są odzwierciedleniem wy-
łącznie wizji artystycznej. 

Bilety: gdzie i za ile? 
Bilety w cenie 20 zł dostępne są 
w Ośrodku Teatralnym RONDO 
przy ul. Niedziałkowskiego 5a. 
Rezerwacje pod nr. tel. (59) 842 
63 49 

Obsada 
„Plateau” - Teatr Rozbark, Kuź-
miński/Bargetto 

- kreacja i wykonanie: Mo-
nika Witkowska  #Polska, Karo-
lina Kardasz/Katarzyna Koziorz  
#Marka, Oscar Mafa  #Król, 
Wojciech Marek Kozak  #Kró-
lowa, Paweł Kozłowski  #Kame-
leon, Alexey Torgunakov  
#CzarnyPies 

- choreografia, opracowanie 
muzyczne: Maciej Kuźmiński 

- reżyseria, dramatur-
gia:Paul Bargetto 

- scenografia, kostiumy, pla-
kat:Ilona Binarsch 

- oświetlenie: Paweł Murlik 
- teksty: Paul Bargetto, 

Marta Jagniewska-Bargetto 
- asystent choreografa, 

wsparcie produkcyjne: Paweł 
Urbanowicz 

- druga obsada: Wiktoria Za-
wadzka, Omar Karabulut 

- produkcja: Anna Wróblow-
ska (Rozbark), Maciej Kuźmiń-
ski 

- Producent: Bytomski Teatr 
Tańca i Ruchu ROZBARK 

- wideo:mPaweł Gawlock 
Szymkowiak.  

Organizatorzy zapraszają 
i zapewniają, że warto. ą

Anna Czerny-Marecka 
anna.marecka@gp24.pl

„Plateau” - spektakl 
Bytomskiego Teatru Tańca 

POGODA

Czwartek         SW

11
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SANEPID 
Słupsk 

 608  205  830 

Człuchów 
 791  220  895 

Bytów  
 736 333 550 

KOMUNIKACJA 
 

Słupsk: PKP  118 000; 22 194 36;  

PKS 59 842 42 56; dyżurny ruchu 59 843 71 10; 

MZK Słupsk 59 848 93 00;  

Lębork: PKS 59 862 19 72;  

Bytów: PKS 59 822 22 38;  

Człuchów: PKS 59 834 22 13;  

Miastko: PKS 59 857 21 49.  

DYŻURY APTEK  
Słupsk 
Apteka „DOM LEKÓW”,  ul. Tuwima 4,  

tel. 59 842 49 57.  
Ustka 
REMEDIUM, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 b, tel.: 59 
814-69-69 

Bytów 
 CENTRUM ZDROWIA,  ul. Ks. dr Bernarda Sychty 3 

Miastko 
Centr. Farm. Apt. Pod Mnichem w Szpitalu, ul.Wybic-

kiego 30, tel.: 59 822 31 26 

Człuchów 

OBERLAND, ul. Długosza 29, tel.: 59 834-17-52 

USŁUGI MEDYCZNE  
Słupsk:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janu-

sza Korczaka, ul. Hubalczyków 1, informacja  

telefoniczna 59 846 01 00  

Ustka: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Mickie-

wicza 12, tel. 59 814 69 68;  

Poradnia Zdrowia POZ, ul. Kopernika 18,  

tel. 59 814 60 11;  

Pogotowie Ratunkowe - 59 814 70 09  

Bytów: 

Szpital, ul. Lęborska 13, tel. 59 822 85 00;  

Dział Pomocy Doraźnej Miastko,  

tel. 59 857 09 00 

Człuchów: 

Centrum zdrowia, ul. Szczecińska 13,  

tel. 59 834 31 42 

Miraculum, ul. Grunwaldzka 18,  

tel. 59 862 24 77 

WAŻNE   

Słupsk:  

Policja 997; uul. Reymonta, tel. 59 848 06 45;  

Pogotowie Ratunkowe 999;  

Straż Miejska 986; 59 843 32 17;  

Straż Gminna 59 848 59 97;  

Straż Pożarna 998;  

Straż Miejska alarm 986;   

Straż Miejska Ustka  59 814 67 61, 697 696 498;  

Straż Miejska Bytów  59 822 25 69; 

USŁUGI POGRZEBOWE 

Kalla, ul. Armii Krajowej 15,  

tel. 59 842 81 96, 601 928 600 - całodobowo. 

Pełna oferta pogrzebowa.  

Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1 (całodobo-

wo), tel. 59 842 849 5, 604 434 441. Winda i bal-

dachim przy grobie;  

Hades, ul. Kopernika 15,  

całodobowo: tel. 59 842 98 91, 601 663 796. 

Winda i baldachim przy grobie. 
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Piłka nożna 

Utrzymaliśmy koncentrację 
do końca, mimo okoliczności 
pozaboiskowych – odetchnął 
z ulgą po wygranej z Albanią 
Paulo Sousa. To prawdopo-
dobnie kluczowe zwycięstwo 
do tego, by Polska zagrała 
w barażach o mundial. 

Wszystko, co było najważniejsze 
we wtorkowym spotkaniu w Ti-
ranie, wydarzyło się w 77. min. 
Karol Świderski wykończył kapi-
talne dośrodkowanie Mateusza 
Klicha i strzelił – jak się okazało – 
zwycięskiego gola. Radość repre-
zentantów Polski szybko została 
zakłócona, bowiem znaleźli się 
pod gradobiciem przedmiotów 
albańskich kibiców. Butelki z na-
pojami, zapalniczka i telefony ko-
mórkowe – to był ich arsenał.  

Francuski sędzia Clément 
Turpin przerwał mecz, drużyny 
zeszły do szatni, interweniowała 
policja. Po rozmowach z oficje-
lami UEFA postanowiono, że 
spotkanie zostanie dokończone, 
pod warunkiem, że fani nie będą 
ciskać w gości czym popadnie. 
W innym wypadku gospoda-
rzom groziłby walkower. 

Ustalenia nie zostały dotrzy-
mane. W końcówce na głowę 
musiał uważać Wojciech Szczę-
sny. Jeszcze przed golem, który 
przelał czarę goryczy Albańczy-
ków, przedmioty latały w kie-
runku Biało-Czerwonych, gdy 

wykonywali rzut rożny czy rzut 
wolny blisko linii bocznej. Po spo-
tkaniu trudno było z nimi poroz-
mawiać. Stanowiska telewizji 
były bowiem umiejscowione bli-
sko trybun, a na nich wciąż byli 
niezadowoleni kibice. Przez nich 
nawet na jedno pytanie reportera 
TVP Sport nie zdążył odpowie-
dzieć Świderski. 

Swoją drogą 24-letni napast-
nik PAOK Saloniki potwierdza, że 
jest jednym z kluczowych ogniw 
zespołu Paulo Sousy. W elimina-
cjach nie wystąpił tylko w pierw-
szym meczu – z Węgrami. W po-
zostałych, bez względu na to, czy 
był w podstawowym składzie 
czy wchodził z ławki rezerwo-

wych, strzelił cztery gole i miał 
jedną asystę. Na wynik nie wpły-
nął tylko podczas Euro 2020 
i w sparingu z Rosją przed turnie-
jem. 

Ponadto, o ile Sousa jest kry-
tykowany w kilku kwestiach, 
o tyle za reagowanie na boiskowe 
wydarzenia i dokonywanie 
zmian należą mu się gromkie 
brawa. Mecz z Albanią był dla re-
prezentacji Polski 13. pod wodzą 
Portugalczyka. Dziesiąty raz 
wprowadzeni zawodnicy przy-
czynili się do zmiany wyniku. 
Tylko dwukrotnie nie udało się 

przynajmniej zremisować. Nie-
stety, selekcjoner nie znalazł roz-
wiązania w trakcie gry podczas 
mistrzostw Europy. 

Tak czy inaczej reprezentacja 
Polski odrobiła lekcję po rywali-
zacji z Albańczykami w Warsza-
wie. Co prawda wygranej 4:1, ale 
po której była krytykowana. Naj-
więcej zastrzeżeń było do gry 
w środku pola, bo zespół Sousy 
pozwalał rywalowi na zbyt wiele. 
W Tiranie już się to nie powtó-
rzyło. W pierwszych minutach 
atakujący wysokim pressingiem 
gospodarze sprawili trochę pro-

blemów, a i pomysł rozgrywania 
od tyłu z wykorzystaniem Grze-
gorza Krychowiaka okazał się... 
ryzykowny, ale im dłużej trwało 
to spotkanie, tym wyraźniejsza 
była przewaga Biało-Czerwo-
nych. 

Ostatecznie są na dobrej dro-
dze, by zapewnić sobie miejsce 
w barażach o przyszłoroczny 
mundial w Katarze. Na dwie ko-
lejki przed końcem eliminacji są 
na drugim miejscu. Mają dwa 
punkty przewagi nad Albanią 
i trzy straty do Anglii. W listopa-
dzie zagrają na wyjeździe z An-

dorą (12.11, godz. 20.45) i w War-
szawie z Węgrami (15.11, godz. 
20.45). Jeśli wygrają pierwsze 
spotkanie, a w tym samym cza-
sie Albania nie wygra z Anglią 
na Wembley, wtedy będziemy 
pewni gry w barażach. 

Teoretycznie możliwe jest 
pierwsze miejsce, ale żeby je za-
jąć, wicemistrz Europy musiałby 
przegrać z Albanią i – przede 
wszystkim – z San Marino. Wę-
grzy szanse na drugie miejsce 
mają tylko matematyczne. Jed-
nak spotkanie z nimi będzie sza-
lenie ważne. Nie tylko, gdyby Po-

lakom powinęła się noga w An-
dorze. Głównie ze względu na ba-
raże. 

W tych weźmie udział dzie-
sięć drużyn z drugich miejsc oraz 
dwie najlepsze z Ligi Narodów, 
które nie awansowały na mun-
dial z eliminacji. W marcu zo-
staną rozegrane dwuetapowo 
systemem pucharowym. Sześć 
najlepszych drużyn z drugich 
miejsc w kwalifikacjach będzie 
rozstawionych. Na dziś wśród 
nich jest Polska, zajmująca w ze-
stawieniu piąte miejsce. Do nich 
zostaną dolosowane pozostałe 
zespoły z dwunastki. Obecnie to  
Czechy, Norwegia, Rumunia 
i Ukraina oraz z Ligi Narodów Wa-
lia i Austria. Losowanie odbędzie 
się 7 grudnia. 

W ten sposób wyznaczone 
zostaną pary dwóch rund – półfi-
nałowej i finałowej. W każdej 
o zwycięstwie zadecyduje jeden 
mecz. W pierwszej będzie on ro-
zegrany na terenie drużyny roz-
stawionej, a w drugiej rundzie 
miejsca spotkań zostaną wyloso-
wane. Tą drogą na grudniowy 
turniej w Katarze awansuje sześć 
reprezentacji. 

Eliminacje MŚ 2022, grupa I 
Albania – Polska 0:1 (Świderski 77), Anglia – Wę-
gry 1:1 (Stones 37 – Sallai 24), San Marino – Ando-
ra 0:3 (Pujol 10, Moreno 53, Betriu 89). 
Mecze 12.11: Andora – Polska, Anglia – Albania, Węgry 
–San Marino; 15.11: Polska – Węgry, Albania – Andora, 
San Marino – Anglia. 
 
1. Anglia                                                       8      20                        24-3 
2. Polska                                                      8         17                        25-8 
3. Albania                                                   8        15                           11-7 
4. Węgry                                                      8         11                        13-12 
5. Andora                                                    8          6                          7-19 
6. San Marino                                       8         0                        1-32

Bitwa wygrana, ale to nie koniec

Mecz z Albanią był 
dziesiątym, w którym 
piłkarze wprowadzeni 
przez Paulo Sousę 
z ławki rezerwowych 
zmienili wynik

Po golu Świderskiego mecz z Albanią został wstrzymany przez niewłaściwe zachowanie kibiców
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Pierwsze bilety do Kataru rozdane, ale walka o awans i baraże wciąż trwa
Piłka nożna 
Bolesław Groszek 
redakcja@polskatimes.pl 

Przedostatnia faza eliminacji 
do mistrzostw świata w Kata-
rze dobiegła końca. Kto już 
przekroczył metę, a kto szy-
kuje się na intensywny finisz?  

We wtorek Polacy wygrali być 
może najważniejszy mecz w eli-
minacjach do mistrzostw świata 
2022, a w tym samym czasie inne 
reprezentacje również walczyły 
o bilet do Kataru. Przedstawiamy, 
kto jest już pewny wyjazdu 
na mundial, kogo zabraknie i jaki 
skład mogą mieć baraże.  

Na dwa mecze przed końcem 
eliminacji tylko dwa zespoły są 
pewne wygrania grupy i wyjazdu 
na mistrzostwa. Jako pierwszą 
z tej pary należy wymienić Danię, 
która zadziwiła kibiców na Euro, 
a teraz kontynuuje udane wy-
stępy. Półfinał wielkiego turnieju 
jak widać nie był przypadkiem, 
a dynamit gra w świetnym stylu. 

Komplet punktów, 27 goli strzelo-
nych, co jest obecnie drugim wy-
nikiem eliminacji, i ani jednej 
bramki straconej. To szalony wy-
nik, biorąc pod uwagę, że piłkarze 
Kaspera Hjulmanda musieli ra-
dzić sobie z wcale nie słabymi 
Szkocją, Austrią, czy Izraelem. Se-
lekcjoner zbiera natomiast żniwa 
swojej pracy - kilka lat temu był 
autorem przełomowego pro-
gramu duńskiej piłki, który dziś 
obrodził w  urodzajne plony.  

Bilety lotnicze do Kataru może 
kupować już też reprezentacja 
Niemiec. Zespół Hansiego Flicka 
co prawda nie gra tak dobrze, by 
z miejsca być faworytem mun-
dialu, ale mieszanka szalonej mło-
dości z doświadczeniem Manu-
ela Neuera, czy Thomasa Muel-
lera przynosi efekty. Dziś najwięk-
szym mankamentem Die Mann-
schaft jest pozycja środkowego 
napastnika, ale dwa gole Timo 
Wernera z Macedonią Północną  
uspokoiły kibiców.  

Blisko awansu na turniej jest 
również reprezentacja Belgii, 

która w tym tygodniu nie rozgry-
wała meczów w eliminacjach 
z powodu finałów drugiej edycji 
Ligi Narodów. Czerwone Diabły 
mają jeden mecz mniej niż dru-
dzy Czesi i aż pięć punktów prze-
wagi. Awans jest więc formalno-
ścią i powinien ziścić się w następ-

nym meczu z Estonią, a  pytanie 
brzmi, z jakim celem Romelu Lu-
kaku i spółka pojadą do Kataru. 
Najlepsze pokolenie belgijskiej 
piłki powoli wygasa, a mimo naj-
większych gwiazd w składzie nie 
triumfowało na największych im-
prezach. A może mniejsze ocze-
kiwania poniosą drużynę do zwy-
cięstwa?  

Meczów eliminacyjnych, 
z tego powodu co Belgia, nie roz-
grywały też oczywiście Francja, 
Włochy i Hiszpania. W najlepszej 
sytuacji są dziś Trójkolorowi, któ-
rzy mają mecz zapasu i trzy 
punkty przewagi nad drugą Ukra-
iną. Obrońca tytułu po  wpadce 
na Euro wygrał Ligę Narodów 
i w Katarze będzie chciał powtó-
rzyć sukces z Rosji. Trudniej wy-
gląda dziś sytuacja Włoch, bo 
mistrz Europy ma sześć punktów 
przewagi nad trzecią Bułgarią, ale 
ma tyle samo punktów w tabeli co 
Szwajcaria. Obie ekipy zmierzą się 
już w listopadzie i zapowiada się, 
że będzie to bezpośrednie starcie 
o wyjście z grupy. Kluczowy mecz 

czeka też Hiszpanów, którzy są 
na drugiej pozycji grupy B i tracą 
2 punkty do  Szwedów. Trzy Ko-
rony za miesiąc wyjadą na mecz 
do Sewilli i jeśli nie przegrają, to 
sprawią największą niespo-
dziankę eliminacji.  

Zaskakująco na drugim miej-
scu w grupie jest Portugalia, ale 
punkt straty do Serbii nie jest po-
wodem do obaw przy jednym 
meczu zaległym. Szczególnie ma-
jąc w składzie Cristiano Ronaldo - 
w meczu z Luksemburgiem strze-
lił hat-tricka i stał się pierwszym 
piłkarzem na arenie międzynaro-
dowej, który dziesięć razy zdobył 
trzy bramki w jednym meczu. 
CR7 śrubuje rekord strzelonych 
goli dla kadry i chyba celuje w ty-
tuł króla strzelców na swoim 
prawdopodobnie ostatnim mun-
dialu w karierze.  

Ostatnie mecze eliminacji za-
powiadają się ciekawie w grupie 
H. Rosja gra z Chorwacją w bezpo-
średnim meczu o awans. Sborna 
prowadzi i ma dwa punkty prze-
wagi nad wicemistrzem świata, 

ale wszystko może się zmienić 
na ostatniej prostej. Ścisk panuje 
też w grupie G, gdzie faworytem 
jest Holandia, ale czekają ją jeszcze 
starcie z drugą Norwegią, która 
w przypadku zwycięstwa może 
bezpośrednio awansować na mi-
strzostwa. W grze o baraże jest 
jeszcze Turcja, która chętnie wy-
korzysta ewentualne potknięcie 
Skandynawów.  

W barażach do MŚ weźmie 
udział 12 zespołów, a rozstawio-
nych będzie sześć ekip z najlep-
szym bilansem z grupy. Mecze ba-
rażowe zostaną rozegrane 
w dniach 24-29 marca 2022 roku. 
Ewentualnym rywalem Polaków 
mogą być w nich na dziś (ale kwe-
stia drugich miejsc jest ciągle 
otwarta):  Serbia, Hiszpania, 
Szwecja, Włochy, Szwajcaria, Tur-
cja, Norwegia, Holandia, Ukraina, 
Finlandia, Czechy, Szkocja, Ru-
munia, Portugalia, Bośnia i Her-
cegowina, Walia. Jeśli wygramy 
dwa ostatnie mecze, trafimy na je-
den ze słabszych zespołów z tego 
zestawienia. 

Reprezentacja Danii gra najle-
piej w piłkę w całej Europie? 
Dynamit jedzie na mundial

Tomasz Biliński 
tomasz.bilinski@polskapress.pl
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Koszykarze Energi 
ulegli rezerwom Trefla
Koszykówka 
Jarosław Stencel 
jaroslaw.stencel@polskapress.pl 

W spotkaniu pierwszej kolejki 
ligi juniorów U-17 koszykarze 
Energi Laminopol Słupsk 
przegrali z Treflem II Sopot 
64:67 (18:20, 15:18, 17:18, 
14:11). 

Punkty dla zespołu ze Słupska 
zdobywali: Kacper Kozłowicz 
18 (1x3), Jan Pluta 14, Szymon 
Sikora 13, Maciej Olechnowicz 
10, Jakub Wasilewski 7 (1), Ja-
kub Zach 2. Grali także: Michał 

Kozioł, Filip Kubiś, Nikodem 
Oleksy, Maciej Orzechowski. 

Punkty dla gości zdobywali: 
Patryk Kowalski 22, Maciej Na-
gel 15, Olaf Rarowski-Geckler 
12, Mateusz Biernacki 6, Stani-
sław Kohnke 4, Jan Czyżewski 
4, Wojciech Fijałkowski 2, Piotr 
Szymański 2. W innych me-
czach: Bryza Kowale - Trefl So-
pot 68:115 (14:20, 13:33, 24:29, 
17:33), GAK II Gdynia - SKS Sta-
rogard Gdański 68:47 (14:6, 
17:25, 20:7, 17:9), Szkoła Gortata 
Politechnika Gdańsk - GKS 
Neptun Gdańsk 107:29 (19:16, 
34:6, 23:4, 31:3). 

Jan Pluta powstrzymywany był przez graczy Trefla II
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Piłka ręczna 

W spotkaniu 3. kolejki II ligi ko-
biet (grupa pomorska) 
w pierwszym spotkaniu 
przed własną publicznością 
piłkarki ręczne Słupi Słupsk 
przegrały z UKS Morski Sia-
nów 25:28 (14:12). 

Bramki zdobywały: Anna Mat-
czak 11, Natalia Kmieć 5, Anna 
Ilska 5, Wiktoria Zajączkowska 
2, Kornelia Dziurla 1, Weronika 
Dzadz 1. Grały też: Julia Jusz-
czyńska, Maja Czechowicz, 
Martyna Szkutnik, Karolina 
Krawiec, Karolina Gojżewska, 
Hanna Zaborowska, Martyna 
Wiśniewska, Angelika Opaliń-
ska, Natalia Zagdan. 

Początek był dobry dla 
Słupi, która prowadziła 3:0  

i 4:1. W 18. minucie było 8:6, 
a następnie 8:10. Końcówka na-
leżała do słupszczanek, które 
osiągnęły dwubramkową prze-
wagę. Dodatkowo bramkarka 
Słupi Julia Juszczyńska wybro-
niła rzut karny. W drugiej poło-
wie wynik kręcił się w okoli-
cach remisu, czasem z jedno-
bramkową przewagą gości. Słu-
pia raz jeszcze prowadziła w 47. 
minucie 21:20. Następnie znów 
na prowadzenie wyszedł ze-
spół Sianowa. Słupszczanki 
zdołały wyrównać, ale potem 
sianowianki grające w osłabie-
niu zdołały zdobyć dwa gole. 
Na dwie minuty przed końcem 
przy stanie 25:27 rzutu karnego 
nie wykorzystała Matczak 
i było wiadomo, że słupsz-
czanki przegrają to spotkanie. 

- Na pewno bardzo ciężko 
się gra, jak się dostaje praktycz-
nie co akcję w obronie karę. To 
takie kary, które są wyciągnięte 
z kieszeni. My się z nimi nie 
zgadzamy tak naprawdę i tak 
się nie da grać w piłkę ręczną, 

gdy nie można dojść do prze-
ciwnika nawet jak się ma go 
przed sobą, bo się dostaje karę. 
Tutaj sędziowie nam na pewno 
nie pomogli delikatnie mówiąc. 
Na pewno zagraliśmy niesku-
tecznie. Skuteczności można 
było dołożyć i ten mecz by się 
ułożył inaczej. Nie pozwoliliby-
śmy go sobie przegwizdać. 
Trudno, taki jest sport. Mamy 
teraz mały szpital, bo wyleciały 
nam dwie podstawowe zawod-
niczki i musimy sobie radzić 
tym, składem jaki mamy - po-
wiedział Szymon Kmieć, trener 
Słupi. 

Pozostałe wyniki 3. kolejki: 
SPR Żukowo - AZS Politechnika 
Koszalińska 24:20 (12:12), Iskra 
Gdynia - Kusy Szczecin 30:33 
(19:19), Junak Włocławek - MKS 
Brodnica 15:32 (7:16). 

W dwóch poprzednich spo-
tkaniach wyjazdowych słupsz-
czanki wygrały z Junakiem we 
Włocławku 34:20 (15:10) i prze-
grały z Kusym w Szczecinie 
22:24 (13:16). 

We Włocławku bramki zdo-
bywały: Matczak 11, Kmieć 7, 
Dziurla 5, Dzadz 2, Gojżewska 2, 
Zaborowska 2, Gębusia, Sobo-
lewska, Szmigiero, Zagdan, Za-
jączkowska - po 1. Grały też Jusz-
czyńska, Krawiec i Czechowicz. 

Bramki w Szczecinie zdoby-
wały: Kmieć 9, Dziurla 6, Goj-
żewska 4, Matczak 3. W kolej-
nym spotkaniu w sobotę 
słupszczanki zagrają w Brod-
nicy z liderem MKS. W klasyfi-
kacji strzelczyń po 3 kolejkach 
prowadzi Loredana Matyka 
(Iskra) - 29 bramek przed Anną 
Matczak (Słupia) i Oliwią Pio-
trowską (Kusy) - po 25 oraz Na-
talią Kmieć (Słupia) i Pauliną 
Kuźmińską po 21.  
Tabela: 
1. MKS Brodnica                             3        9                  93-67 
2. MKS Kusy Szczecin                 3        9                   91-78 
3. UKS Morski Sianów                2        6                 62-49 
4. MKS Słupia Słupsk                  3         3                   81-72 
5. Iskra AMW Gdynia                   3         3                  77-80 
6. SPR GKS PG Żukowo              3         3                  77-88 
7. AZS Politechnika Kosz.         3        0                 66-82 
8. Junak Włocławek                    2        0                 35-66

Porażka Słupi Słupsk 
przed własną publicznością

Boks 

W Słupsku są bogate tradycje 
w boksie. To ta dyscyplina 
przysparzała wiele splendoru 
w kraju i poza jego granicami. 
Dawniej to było w seniorach. 
Teraz są dobre osiągnięcia 
w grupach młodzieżowych.  

Ostatnio młodzi adepci boksu 
ze Słupska zdobyli trzy medale 
podczas mistrzostw Polski mło-
dzików w Jedwabnie koło 
Szczytna. Dokonali tego: Oliwia 
Borkowicz (zdobyła złoto), Ju-
lia Bystrek (srebro) i Krystian 
Sasko (brąz). Aby kontynuować 

kolekcję medalową w grodzie 
nad Słupią potrzebni są na-
stępcy. Słupski Klub Bokserski 
Energa Czarni czeka na chłop-
ców i dziewczęta, którzy ukoń-
czyli dwanaście lat i nie boją się 
walczyć w ringu. Zajęcia odby-
wają się pięć razy w tygodniu (z 
wyjątkiem sobót i niedziel). 
Wszyscy chętni mogą zgłaszać 
się do trenerów w godz. 16-18 
w hali przy ul. Ogrodowej 5 
w Słupsku. Treningi prowadzą 
znani szkoleniowcy (Marek 
i Antoni Pałuccy, Eugeniusz Go-
łębiewski, Jerzy Walczuk, An-
drzej Zaniewicz), to byli pięścia-
rze. KRZYSZTOF NIEKRASZ

Trenerzy czekają w hali przy ulicy Ogrodowej

Słupszczanki były ostro atakowane przez zawodniczki z Sianowa. Same też walczyły, co często kończyło się karami
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Jarosław Stencel 
jaroslaw.stencel 
@polskapress.pl

Wojciech Duszyński (czerwony strój) to ambitny pięściarz

FO
T.

 K
RZ

YS
ZT

O
F 

PI
O

TR
KO

W
SK

I

Brydż 

Zamiast turnieju indywidual-
nego odbyła się rywalizacja 
na zapis maksymalny. To były 
drugie zawody w ramach 
XXXIX Grand Prix Ustki. 

Tym razem triumfowała para 
Bogusław Dyk (Zaleskie) - 
Krzysztof Boniek (Swochowo) 
- 143 punkty. Na drugim miej-
scu była para małżeńska 
z Włynkówka Karina Drobi-
niak-Całka - Mirosław Całka - 
142 punkty. Trzecią lokatę wy-
walczyła para ze Słupska 
w składzie Dominika Wołyńska 

- Krzysztof Mielnik - 135 punk-
tów. Czwarta lokata przypadła 
parze ustecko - słupskiej Woj-
ciech Lewandowski - Jan Lange 
- 129 punktów. Na piątej pozy-
cji uplasowali się ustczanie Jan 
Dunajski - Zenon Mikoda - 128 
punktów. W klasyfikacji gene-
ralnej prowadzi B. Dyk. Lider 
ma 48 punktów. drugi jest K. 
Boniek - 27 punktów. Miejsca 
trzy - cztery zajmują J. Lange 
i W. Lewandowski, którzy mają 
po 26 punktów. Trzeci turniej 19 
października o godz. 17 w sali 
klubowej Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej w Ustce-
Lędowie. (FEN)

Bogusław Dyk lideruje

Piłka nożna 

W meczu 8. kolejki Centralnej 
Ligi Juniorów ósmej porażki 
doznali piłkarze UKS Sparta 
Sycewice przegrywając 
w Gdańsku z Lechią 0:2 (0:0). 

Bramki: Alan Wiśniewski (65), 
Kacper Wereszczyński (78-
sam.). Lechia: Polanowski (80 
Gohr) - Gruchalski (55 Ziętkow-
ski-Gloza), Pospieszny (41 Ma-
dej), Wiśniewski (80 Czarno-
baj), Kołakowski, Jesionowski 
(52 Rychert), Dziewirz (80 
Pierzchliński), Woźniak, Lukas 

Williams, Jesionowski (80 Po-
rzuc), Dybowski. UKS: Piotr Łu-
kaczyk - Aleks Ślusarczyk, Oli-
wier Konieczny, Mateusz Ja-
łeczko, Wiktor Grabuszyński, 
Kacper Serafin, Igor Mroczek 
(70 Filip Wiśniewski), Antoni 
Motowidło (55 Kacper Pawłow-
ski), Franciszek Ługowski (50 
Kacper Wereszczyński), Jakub 
Radtke (80 Jan Czyż), Szymon 
Ignatowicz. Pozostałe wyniki: 
Lech Poznań - Lotos Gdańsk 
4:0, Pogoń Szczecin - JAca-
demy Bydgoszcz 3:4, Reissa Po-
znań - Radunia Stężyca 2:2.  
JAROSŁAW STENCEL

UKS Sparta bez punktów


