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O TYM SIĘ MÓWI

WIADOMOŚCI

W T WOIM MIEŚCIE

Stachursky
po ortopedycznym kryzysie
wraca do Tańca z Gwiazdami

Świat i Polska:
ostatnie
wydarzenia

Najświeższe wiadomości
z twojej miejscowości.
Co, gdzie, kiedy.
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FOT. PAP/BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI

Na zdjęciu marszałek Dorn
wychodzi z sali obrad Sejmu

Po dziwnym wypadku w Nowym Sączu

Dymisja prokuratorów
Z

bigniew Ziobro w trybie nagłym odwołał prokuratora
okręgowego w Nowym Sączu
Zdzisława Bocheńskiego i jego
zastępcę Józefa Porębę. Sprawa
może się wiązać z wypadkiem,

do jakiego doszło w Ptaszkowej
na Sądecczyźnie. Do rowu
wpadł opel astra prowadzony
przez prok. Porębę, który odmówił zgody na badanie alkotestem... Szczegóły —str. 6

SPACEROWNIK PO KRAKOWIE
Zwiedzanie Krakowa nie musi oznaczać deptania traktu królewskiego. Prawdziwy Kraków zaczyna się gdzie indziej. Możemy
np. wystartować na szczycie kopca Kraka, czyli w geograficznym
środku Krakowa. I co dalej? Przeczytaj w Magazynie Piątek.
Kraków będzie też tematem audycji „Kawa czy herbata” w programie I TVP, jutro w godz. od 6.00 do 8.00.

dobre kino
24
20 Prawdziwie
– korespondencja
z festiwalu w Gdyni

U

czelnie z Anglii, Francji,
USA, Belgii i Danii potrafią
sprzątnąć nam sprzed nosa najlepszych licealistów. Dają
im stypendia naukowe, socjalne i obiecują dobrą pracę.
Olimpijczycy i zwycięzcy międzynarodowych konkursów zamiast błyszczeć w polskich
uczelniach, jadą za granicę.
– Jest ich coraz więcej – oceniają dyrektorzy krakowskich prestiżowych liceów, do których
trafiają przedstawiciele europejskich i amerykańskich szkół
wyższych. Najczęściej zarzucają sieci na geniuszy matematycznych i fizycznych. – Otwierają im drzwi do kariery – ocenia Teresa Kucińska z małopolskiego kuratorium oświaty.

■ Perły w dobrej cenie,
komentarz —str. 2
■ Więcej —str. 3

Choć inteligencja ponadprzeciętna, odporność na grypę całkiem zwyczajna. Na zdjęciu
16-letni Robert Obryk, którym już zainteresowała się najbardziej prestiżowa techniczna
FOT. ADAM WOJNAR
uczelnia na świecie – Massachusetts Institute of Technology

Jedne potrafią postawić się mężom, drugie stoją za nimi murem i zgadzają się
z ich każdym zdaniem. O kim mowa? O małżonkach polityków PO i PiS

M

Czytaj —str. 3

Wybory wirtualnej
piękności, czyli konkurs
na najlepszą stronę www

Zachód kradnie
geniuszy z Krakowa

PO i PiS: różnią ich nawet żony
ają problem ze swoimi żonami politycy Platformy.
One po prostu nie chcą zachowywać politycznej poprawności i ich słuchać!
Prawdziwą „kobiecą rewoltę” rozpoczęła bez wątpienia
Nelly Rokita. Okazało się,
że nie jest jedyną małżonką polityka, która nie podziela poglądów politycznych współmałżonka. Senator Jarosław
Gowin ujawnił, że jego druga
połówka od 1991 roku oddaje
swój wyborczy głos na konkurencyjną partię. Co innego żony polityków PiS. Te za mężami stoją murem.

W SIECI

KULTURA

DRENAŻ MÓZGÓW. Zagraniczne uczelnie polują na naszych
najlepszych uczniów i proponują im świetne warunki do studiowania

POŻEGNANIE NA WIEJSKIEJ
Wczoraj wieczorem zakończyło
się ostatnie posiedzenie Sejmu V kadencji. Pierwsze posiedzenie Sejmu VI kadencji, który
wybierzemy 21 października,
planowane jest – zgodnie z wolą prezydenta – na 5 listopada.
Posłowie zdążyli wczoraj głosować nad poprawkami Senatu
do nowelizacji ustawy o podatku VAT w budownictwie.
Możemy budować
i odliczać VAT —str. 5

POGODA: 15 ST. A
D

W TYM 7% VAT

Już z 30 sklepów w Małopolsce wycofano
produkt z salmonellą

Zarażone flaczki,
zatrute dzieci
P

– Jestem w PiS, ale jakoś bliżej mi do tego,
by zrobić smaczny obiad niż walczyć o głosy
– mówi Iwona Mularczyk, żona posła
Arkadiusza Mularczyka z PiS

– Mam swoje zdanie i coraz większe ambicje,
by zaistnieć w polityce – przyznaje
Liliana Sonik, żona europarlamentarzysty
ZDJĘCIA ARCHIWUM
Bogusława Sonika (PO)

odejrzewam, że mamy nosiciela w zakładzie. Mam teraz
trzech inspektorów weterynarii,
którzy prowadzą u nas kontrolę.
Produkcję flaczków beskidzkich
wstrzymaliśmy – informował
wczoraj dyrektor Wojciech Kosmaty z firmy Ergis z Czechowic–Dziedzic, która produkuje
flaki beskidzkie. Jeszcze nikt się
nie zatruł, ale po co ryzykować
– sanepid wczoraj nakazał wycofanie ze sprzedaży flaczków beskidzkich. W produkcie wykryto
niebezpieczne dla zdrowia bakterie salmonelli.

Jeszcze dziwniejsza historia
zdarzyła się w Szkole Podstawowej w Liszkach. Na dużej przerwie uczniowie pili mleko w kartonikach.
– Po 10 czy 15 minutach dwie
osoby zostały zwolnione do domu, bo zaczęły wymiotować,
skarżyły się na ból brzucha, miały biegunkę – mówi Elżbieta
Skorny, dyrektorka szkoły. W ciągu kilku minut złe samopoczucie zgłosiło 21 uczniów. Trafili
do dwóch krakowskich szpitali
na obserwację.

Więcej szczegółów —str. 7

