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W piątek (8 listopada) rozpocznie się w Łodzi 18. edycja Forum Kina Europejskiego. W
trakcie ośmiu dni festiwalu zorganizowanych zostanie aż 90 projekcji. Uczestnicy będą mogli
także spotkać się z Jerrym Schatzbergiem i Guyem Maddinem, mistrzami europejskiego
kina. Sprawdź, na jakie filmy warto się wybrać.
Źródło:
http://wyborcza.pl/56,75475,14911850,Forum_Kina_Europejskiego__90_filmow_na_osiemnastke.
html

W PKO BP, największym polskim banku, doszło wczoraj do poważnej awarii, którą
usunięto. Niestety, rano znowu pojawiły się problemy. Przede wszystkim z kartami
płatniczymi. Awarię usunięto. Są też poważne kłopoty z bankomatami sieci Euronet i
kartami MasterCard. Ale to nie wszystko. Na swój bank skarżyli się również klienci BZ
WBK.
Zgłoszenie dostaliśmy od jednego z naszych użytkowników. Napisał, że od kilku godzin są
kłopoty z wypłatami z bankomatów PKO BP. - Nie działają wypłaty kartami PKO BP i Inteligo.
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- Utrudnienia występowały przy wypłacie gotówki w bankomatach - problem dotyczył 15 proc.
transakcji - powiedziała wczoraj Monika Floriańczyk z biura prasowego PKO BP.
Tuż po godzinie 18 dostaliśmy wiadomość, że transakcje w bankomatach są już obsługiwane
poprawnie.
http://finanse.wp.pl/kat,1033715,title,Ciag-dalszy-powaznej-awarii-w-PKO-BP,wid,16156733,wia
domosc.html
Rosyjscy kosmonauci Oleg Kotow i Siergiej Riazański, pracujący na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
(ISS), wyszli na "spacer" w otwartą przestrzeń kosmiczną z pochodnią sztafety ognia olimpijskiego
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To pierwszy w historii przypadek wyniesienia olimpijskiej pochodni w otwarty kosmos. Olimpijska pochodnia
wędrowała w kosmos już dwukrotnie - w 1996 i 2000 roku - jednak nigdy wcześniej nie wynoszono jej
bezpośrednio

w
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W poniedziałek pochodnia ma wrócić na Ziemię. To od niej w lutym przyszłego roku planuje się zapalić znicz
olimpiady w Soczi.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,18032,title,Pochodnia-olimpijska-w-otwartej-przestrzeni-kosmicznej,
wid,16158079,wiadomosc.html
Shrek to nawet właśnie jest bardziej dla starszych widzów. Gdzieś słyszałam że jacyś rodzice skarżyli się nawet na to że ten film
animowany nie nadaje się dla dzieci. Według mnie przesadzają, ale młodsi po prostu nie zrozumieją wielu rzeczy. Ale to nie
przeszkadza w tym, że również oglądałam Shreka w dzieciństwie i go uwielbiałam : ) Stoi u mnie w czołówce.

http://www.filmweb.pl/film/Shrek-2001-9509/discussion/Doskona%C5%82y+film%21+%3A
%29+Pi%C4%99kna+i+m%C4%85dra+bajka+nie+tylko+dla+dzieci.,2279996
"Nikt nie będzie nic robił na siłę. Jest duży opór społeczny, nikt nie będzie uchwalał planu,
któremu sprzeciwiają się mieszkańcy. Co nie zmienia postaci rzeczy, że uważam, że to błąd, że
w tym miejscu 10-piętrowe budynki niczego nie zepsują, a na pewno Brzeźnu impuls
inwestycyjny przydałby się bardzo. Ja uważam, że to strata dla dzielnicy, ale na pewno na siłę nikt
nie będzie forsował planu, który wzbudza taki sprzeciw"
http://m.trojmiasto.pl/news/Nie-bedzie-wiezowcow-wbrew-mieszkancom-n73801.html

To jest najgorsze, co mogło się wydarzyć. Oczywiście, chcieliśmy ten mecz wygrać i
zakończyć rozdział na ten sezon. Zostać na pozycji, która gwarantowała bezpieczny byt
w Enea Ekstralidze i nie mieć już więcej stresu - przyznał zawodnik Betardu Sparty
Wrocław.
http://eurosport.onet.pl/zuzel/ekstraliga/sebastian-ulamek-to-jest-najgorsze-co-moglo-sie-wydarzy
c/bzzfn
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