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Koszykówka

G. Falkowski:
Zagrożenie wynika
z błędu człowieka

Czarni Słupsk
zagrali w Ostrowie
Wielkopolskim
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Ratowali życie mężczyźnie,
który zemdlał w CH Jantar
Klienci stali jak wryci albo kręcili firmy komórkami, a niewielka grupa ratowała
58-letniego cukrzyka, który nagle stracił przytomność i upadł koło sklepu
Słupsk
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Do zdarzenia doszło w sobotę ok.
godz. 14, tuż przed wejściem do skle
pu Media Markt w CH Jantar. - Z kole
gą szliśmy na zakupy, gdy usłyszeli
śmy nagły huk. Okazało się, że duży,
dojrzały mężczyzna przewrócił się
w tym momencie na wysokości wej
ścia do sklepu - relacjonuje Krzysztof
Urzykowski, zastępca szefa ochrony

w CH Jantar. - Momentalnie zaczął si
nieć. Od razu było wiadomo, że jego
serce nie bije. Wiedziałem, co trzeba
robićwtakiej sytuacji.Gdy się nad nim
pochyliłem, akcję ratunkową rozpo
częła także pielęgniarka, która prze
chodziła tam z mężem. To on zaczął
robić sztuczne oddychanie - mówi.
Ponieważ było widać, że stan om
dlałego byłciężki, Urzykowski natych
miast zadzwonił po karetkę pogoto
wia i pobiegł po defibrylator,który był
umieszczony na terenie sklepu
Decathlon. Przyniósł go na miejsce
i od razu włączono urządzenie do ak

cji ratowniczej. Pochwili wśród ratow
ników pojawił się także strażak dyżur
ny CH Jantar, który również jest
przeszkolony w udzieleniu pierwszej
pomocy. - Po masażu i dwóch strza
łach z defibrylatora mężczyzna odzy
skał oddech i świadomość - dodaje
Urzykowski.
W tym czasie koło mężczyzny by
ła już także jego córka i inna osoba z
rodziny. Urzykowski jeszcze raz za
dzwonił na pogotowie. Na dyżurce
potwierdzono, że karetka jest już
w drodze. Przed Jantar przyjechała
w ciągu 8-10 minut. - Kiedy na miej

sce przybiegł zespółratowniczy, męż
czyzna już sam informował o swoim
stanie. Wtedy dowiedziałem się, że ma
58 lat i że z powodu cukrzycy niedaw
no przeszedł na dietę owocową - rela
cjonuje Urzykowski.
Ratownicy szybko pacjenta ustabi
lizowali, podłączyli go także do apa
ratury monitorującej serce i po kilku
minutach zabrali do szpitala. - Jestem
ciekawy, jaki jest jego stan - nie ukry
wa Urzykowski.
Wczoraj w szpitalu chcieliśmy się
tego dowiedzieć,ale odmówiono nam
informacji. Do sprawy wrócimy.
•
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Długa kolejka
po węgiel idrogo
SŁUPSK/HANDEL Cena węgla rośnie
z miesiąca na miesiąc a ponadto
na wieki składach zaczyna go brako
wać. Niektórzy zapisują się w kolej
kach. STR.3

SŁUPSK/ZWIERZĘTA 171 rasowychko
tów z kraju i z zagranicy zaprezentowa
ło się podczas wystawy, która w weekend odbyłasię w mieście.Koty były

nie byle jakie, bo z rodowodem.
i STR.4

SŁUPSK/SAMORZĄD. Prezydent Ro
bert Biedroń przyznał urzędnikom na
grody od300do5400zł.Nagrody po

dzieliły pracowników. Niektórzy czu
ją się pokrzywdzeni. STR. 3
SŁUPSK/AKCJA REDAKCJA. Czytelnicy
skarżą się na przedsiębiorcę, który pro
wadzi inwestycję przy ul. Kaszubskiej.
Niszczy chodnik i jezdnię. STR. 6
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Nie bez powodu
oferta kierowana jest
do starszych osób.
W młodości takich
luksusów nie mieli

Pod patronatem ..Głosu
Bieg dla twardzieli
w Dolinie Charlotty

Analiza
AdamMusielewicz

STR. 12
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•606 uczestników stanęło w sobotę w Dolinie Charlotty na starcie
ekstremalnego biegu Mud Max.30 przeszkód umieszczonych

ISSN 0137-9526

Nr indeksu348-570

W drugiej tegorocznej edycji Mud Maxa w Dolinie Charlotty uczestnicy mieli
do pokonania trasę bardzo wymagającą. Błotnych przepraw nie brakowało,

na ośmiokilometrowej trasie najszybciej pokonał Marcin Ćwierzeń w czasie

a przeszkody były do pokonania tylko dzięki pracy zespołowej. Podciąganie

1:09:09. Najszybsza wśród kobiet była Anna Piekut.

na kilkumetrowej linie, wysokie na 2,5 metra płoty- wyzwania były duże.(MSUR)
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Brawa
za odwagę

1325
Przyszły król PolskiKazimierz III
Wielki poślubił księżniczkęlitewską
Aldonę AnnęGiedyminównę.

1384
Jadwiga Andegaweńska została
koronowana w katedrze wawelskiej
na króla Polski.

P

odczas gdy tłum ludzi
stał jak wryty, oni przy
stąpili do działania. Mo
wa tu o ludziach,którzy nie
czekając ani chwili, przystąpili
do akcji ratunkowej w CH Jan
tar w Słupsku. Całe zdarzenie
opisujemy na str.1. Czytając
takie historie, odzyskuję wiarę
w ludzi. Oczywiście, ktoś po
wie, że to normalne zachowa
nie i każdy zachowałby się tak
samo, będąc w podobnej sytu
acji, jednak mimo wszystko
uważam, że to czyn bohater
ski. Bo trzeba mieć odwagę
i zachować trzeźwy umysł,
aby wiedzieć, co w takiej stre
sującej sytuacji należy wyko
nać. Nie każdy by się na to
zdobył. Dlatego tym bardziej
brawa dla tych anonimowych
bohaterów. A panu, który tra
fił do szpitala, życzymy szyb
kiego powrotu do zdrowia.
tymczasem, odsyłam
na str. 5, gdzie piszemy
o kontrowersyjnym przyzna
niu nagród urzędnikom słup
skiego ratusza. Nagrody są fi
nansowe i mocno zróżnicowa
ne, stąd część pracowników
czuje się pokrzywdzona. Czy
słusznie?#

A

1889
Fotografi wynalazca Konrad
Brandel uzyskał patentna ręczny
aparat do zdjęćmigawkowych zwa
ny fotorewolwerem.

1929
# Franciszek Żwirkoi AntoniKocjan
ustanowili nasamolocie RWD-2mię
dzynarodowy rekord wysokości lotu
(4004 m).

1939
# PodStarogardem GdańskimNiem
cy rozstrzelali47 polskichksięży.

1978
4 Arcybiskup metropolita krakow
ski kardynał Karol Wojtyła został
wybrany na papieża jakopierwsza
osoba spoza Włoch od456 lat.
przyjmując imię Jan Paweł II.

1991
: Powstała Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie.

2003
Tablice zawierające21postulatów
Międzyzakładowego KomitetuStraj
kowego zsierpnia1980zostały
umieszczone naŚwiatowej Liście
Dziedzictwa KulturowegoUNESCO.
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Na Czytelników czekamy w redakcjach „Głosu Pomorza"; w Słupsku przy uf. Henryka
Pobożnego 19, tel. 59 848 8100, w Bytowie przy ul Wojska Polskiego 2,
teł. 59 822 6013.
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Rozmowa „Głosu Pomorza"

Wielu mieszkańców lekceważy zagrożenie
związane z pojawieniem się tlenku węgla
właśnie zasłonięte kratki wen
tylacyjne. Lokatorzy tłumaczą
się potem, że kratki zasłonili,
bo z nich wieje... No i piątym
punktem zaniedbań jest nie
wykonywanie zaleceń
serwisanta, który dokonuje
przeglądu urządzenia. Czyli
na przykład serwisant poleca
wymienić jakąś część, a użyt
kownik tego nie robi.

Rozmawiamy z st.kpt. Grze
gorzem Fałkowskim, rzeczni
kiem prasowym Komendy
Miejsldej Państwowej Straży
Pożarnej w Słupsku
Zapewne jak co roku straż po
żarna odbierze sporo wezwań
z powodu ulatniania się tlenku
węgla. Skąd ten gaz może się
ulatniać?

Zagrożenia spowodowane
możliwością pojawienia się
tlenku węgla wynikają naj
częściej z błędu człowieka.
Kłania się tutaj pięćfunda
mentalnych zaniedbań zwią
zanych z obsługą urządzeń
grzewczych. Po pierwsze,
urządzenia grzewcze w po
mieszczeniach nie są podda
wane okresowym przeglądom
serwisowym zgodnym z zale
ceniami producenta.
Chodzi o urządzenia grzewcze,
w których istnieje konieczność
spalania jakiegoś paHwa.
na przykład węgla lub drzewa?

Zgadza się, i dodajmy jeszcze
paliwa gazowe i paliwa płyn
ne. Dodam jeszcze, iż urzą
dzenia grzewcze służą nie tyl
ko do ogrzewania pomiesz
czeń, ale także do podgrzewa
nia wody. To np. różnego ro
dzaju piecyki gazowe spoty
kane powszechnie w łazien

Tlenek węgla jest bardzo pod
stępny, bo jest to gaz bezbarwny
i bezzapachowy.Jak się może
my przed ram bronić?

• Starszy kapitan Grzegorz Falkowski: - Zachęcamy, aby lokale,
w których są urządzenia grzewcze, wyposażać w detektory

kach. Drugim punktem na liś
cie zaniedbań związanych
z możliwością ulatniania się
tlenku węgla jest bagatelizo
wanie kontroli przewodów
kominowych i wentylacyj
nych. Trzecim elementem za
niedbań jest niepowierzanie
takich kontroli profesjonali
stom, czyli firmom lub oso
bom posiadającym odpowied
nie kwalifikacje do wykonania
takich prac. Chodzi oczywiś
cie o kominiarzy.Paradoksal
nie, zagrożenie tlenkiem wę
gla występuje nie tylko
w przypadku nieszczelnej in
stalacji kominowej, ale rów

nież wtedy, kiedy nastąpiło
zbytnie uszczelnienie po
mieszczenia. Niedostatek po
wietrza powoduje, że proces
spalania jest ubogi w tlen i je
go efektem jest powstawanie
tlenku węgla. Z tym wiąże się
czwarty punkt zaniedbań,
a mianowicie zaślepianie kra
tek wentylacyjnych podsufitowych oraz kratek wentyla
cyjnych w dolnej części drzwi,
głównie chodzi o łazienki. 50
procent naszych interwencji
związanych z tlenkiem węgla
dotyczy stwierdzenia tego ga
zu w łazienkach. Najczęściej
w takim pomieszczeniu są

Jedynym sygnałem dla czło
wieka, że w pomieszczeniu
może być tlenek węgla, jest
zmiana samopoczucia. Nagle
się źle czujemy, stajemy się
senni. To już jest sygnał, że
w naszym mieszkaniu czyha
jakieś zagrożenie. Zabezpie
czeniem są elektroniczne de
tektory. W naszych kampa
niach informacyjnych zachę
camy, aby lokale, w których są
urządzenia grzewcze, wypo
sażać w detektory wykrywają
ce tlenek węgla. Jednak te
aparaty kupujmy w pewnym
punkcie sprzedaży i zwracaj
my uwagę, aby miały certyfi
kat bezpieczeństwa i instruk
•
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cję w języku polskim.
ROZMAWIAŁ
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Zdjęcie dnia
Kiedy bycie pisowcem
oznaczało tylko kłopoty, to
mi nie przeszkadzało, że
za takiego uchodzę. Jak
oznacza korzyści - mogę
robić za zdrajcę.
Rafał A. Ziemkiewicz

Polityków znów dzielą
sondaże - ci, którzy
do niedawna w nie nie
wierzyli, teraz wierzą,
i na odwrót:)
Robert Gwiazdowski

1
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Rosyjski zplastyką
dla dzieci zadarmo
Miejska Biblioteka Publiczna
w Słupskui Centrum Kulturyi Języka
Rosyjskiego rozpoczynają realizację
projektu „Klub Samowar2.0";
Przedsięwzięcie finansowanejest ze
środków Fundacji „Russkiy mir".
Projekt zakłada cykl bezpłatnychza
jęć plastycznychz elementamijęzy
ka rosyjskiego dla dzieciw wieku
6-10 lat. powiązanych tematycznie
z kulturą i tradycjami Rosji.Podczas
zajęć dzieci będą mogły nauczyćsię
podstawowych słówi zwrotów
po rosyjsku,a także rozwijaćswoje
umiejętności plastyczne.Spotkania
poprowadzi wykwalifikowany pla
styk, aorgąnizator zapewnia
wszystkie materiały niezbędne
do twórczejpracy. Zajęcia rozpocz
ną się jeszcze w październiku. Są
ostatnie wolne miejsca. Zapisy oraz
szczegóły można uzyskać w Cen
trum Kulturyi Języka Rosyjskiego
(ul. Sienkiewicza19, tel.59 84144
36; e-mail:centrum rosyjskie@mbp.slupsk.pl). a
(MAG)

m W ramach rozpisanej na ponad dwa miesiące imprezy „Słupska Jesień z Astrid Lindgren"
w sobotnie popołudnie słupscy aktorzy i wolontariusze czytali dzieciom książki pisarki.Mogliśmy
ich spotkać m in. w Teatrze Lalki Tęcza, (mag)
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Monika Zacharzewska
59 848 81 24 (w godz. 9.00-17.00)
monika.zacharzewska@gp24.pi

Nagrody w ratuszu
dzielą urzędników
Od 5400 zł dla dyrektora po 300 zł dla inspektora, takiej wysokości
nagrody przyznał prezydent Robert Biedroń urzędnikom

Długo trzeba czekać
w kolejce po węgiel
Cena węgla rośnie z miesiąca
na miesiąc, a ponadto na wieki
składach zaczyna go brako
wać. Niektórzy zapisują się
wkołepcach.
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Grzegorz Hilarecki
grzegorz.hilarecki@gp24.pl

Nagrody otrzymali wszyscy, jak
leci, miejscy strażnicy, nato
miast urzędnicy słupskiego ra
tusza - tylko wybrani. Nie dzi
wi więc reakcja Niezależnego
Związku Pracowników Samo
rządów UM w Słupsku. Związ
kowcy napisali list do prezy
dent, prosząco informację,ko
go nagrodził W2016 i 2017roku.
A także o krótkie uzasadnienie
przyznania nagrody. Oczywiś
cie to wewnętrzna korespon
dencja, więcna BIP jej nie znaj
dziemy.
Na jednym liście się nie
skończyło. Związkowcy popro
sili o dokładniejsze informacje,
szczególnie pytając o przykła
dy odrzucenia wniosków o do
datkowe wynagrodzenie za
nadgodziny lub wnioski odrzu
cone przez prezydenta.
W imieniu władzratusza od
powiedziała Iwona Wójcik, se
kretarz miasta, tłumacząc pro
cedurę: - Prezydent przyznaje
nagrody najczęściej na pisem
ny wniosek dyrektora wydzia
łu, z którym właściwy kompe
tencyjnie członek ścisłego kie
rownictwa lub sekretarz taki
wniosek analizuje.
W sumie w tym okresie pre
zydent przyznał 42 nagrody
w wysokościod 5400zł - te naj-

* Robert Biedrońrzadziej niżpoprzednik nagradza urzędników,ale nie skąpiwspółpracownikom dodatków.
Na przykład1284zł comiesiąc ekstra dostajeBeata Maciejewska za współpracęz Amerykanami

wyższe otrzymały dyrektorka
i wicedyrektorka wydziału
oświaty -za wkład pracy i zaan
gażowanie w przygotowanie
diagnozy stanu słupskiej
oświaty oraz wzorowe przygo
towanie zmian w jednostkach
oświatowych.
Nagrody, po raz pierwszy
w historii tej jednostki, dostali
też wszyscy strażnicy miejscy,
od 2 tys.zł do300 zł.- Tak, i cie
szę się z tego - mówi Paweł

Dyjas, szef miejskiej straży.- To
dowód na to, że prezydent jest
zadowolony z naszej pracy.
Zresztą widać, że jednostka się
zmienia i to w dobrym kierun
ku, wyraźniemniej jest manda
tów. Jest też mniejsza liczba
skarg na strażników.
Ciekawą pozycją na liście
wyróżnień są cztery nagrody
za realizację projektu strate
gicznego „Przygotowanie pla
nu regulacji wynagrodzeń

wUM i jednostkach". Dyrektor
dostał 2,2 tys. zł, główny spe
cjalista 900 zł, a inspektor 1800
zł.
Troje urzędników nagrodzo
no za wkład i zaangażowanie
w projekt „Lekcje obywatel
skie". Dostali po 800 zł.
•
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tCłakcwska
Słupsk, ul. Starzyńskiego 6-7
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(PRZY GALERII PODKOWA)

O Na naszej stronie

O dodatkach dopensji współpracow
ników prezydenta przeczytaszna
www.gp24.pl

Sołtan Blues Band iNatalia Sikora dali czadu w Duo Cafe
* Tłoczno było w sobotę
w słupskim pubie Duo Cafe
przy ul. Szczecińskiej.Koncert
rozpoczął występ zespołu
Sołtan Blues Band. rodemze
Słupska. Gdy publiczność była
już rozgrzana bluesowymi
brzmieniami, na scenę
wkroczyła Natalia Sikora.
Artystka na co dzień jest
aktorką Teatru Polskiego
w Warszawie, lecz na swoim
koncie ma także wiele
występów i nagród muzycz
nych. Pierwsze kroki stawiała
na scenie słupskiego MCK-u
i Teatru Rondo. Sławna stała się
po zwycięstwie „The Voice of
Poland" 4 lata temu. (mag)

- U nas niektórzy czekają
na węgiel nawet 2-3 tygodnie.
Przyjmujemy rezerwacje, jeśli
ktoś czeka na tańszy węgiel mówi Krzysztof Włodarski ze
słupskiego oddziału Składu
Węglowego Nowak przy ul.Sło
necznej. Przyznaje, żefirma nie
nadąża z dowozem węgla. Za
rezerwowany jest już także wę
giel, który jeszcze nie dojechał
na plac węglowy.
Swoją opinię przedstawił
nam także Tomasz Prądzyński,
właściciel Węglokoksu, który
działa przy ul.Lutosławskiego.
Jego firma jeszcze dysponuje
zapasem węgla, bo właściciel
zrobił spore zapasy wiosną
i na początku lata, ale jest prze
konany, że nie starczy mu go
na cały sezon. Obecnie sprze
daje dziennie jeden samochód,
czyli około 24 ton,a kupuje je
den samochód raz na dwa ty
godnie. Potwierdza także, że
polski węgiel wciąż drożeje.
Według niego z kilku przyczyn.

W minionym sezoniezaczę
ły się problemy po tym, jak rząd
PiS zmusił duże elektrocie
płownie do kupowania surow
ca na swoje potrzeby jedynie
w polskich kopalniach. Gdy one
podpisały wieloletnie umowy
z kopalniami, to bardzoszybko
zaczęły topnieć zapasy. Doszło
nawet do tego, że węgiel szla
chetny został przerobiony
w niektórych kopalniach
na miał, aby umowa była zrea
lizowana. Teraz rząd zmienił
swoją politykę, ale część wielo
letnich umów trwa nadal - wy
jaśnia Prądzyński.
Na brak surowcai wzrost je
go ceny mają także licytacje or
ganizowane przez kopalnie dla
dilerów, którzy czasem kupują
znacznie droższy węgiel. Poza
tym kopalnie generalnie sprze
dają im węgiel i kokscoraz dro
żej. Stąd od kilku miesięcy
w Polsce notowano wzrost ce
ny węgla o kilkanaście procent.
- Poza tym część kopalni
przekwalifikowano do lepszej
klasy, a tospowodowało dodat
kową, choć ukrytą podwyżkę
niektórych gatunków. Najlep
szy węgiel dla gospodarstw do
mowych kosztuje już powyżej
1000 zł za tonę - dodaje
Prądzyński. Obawia się, że bę
dą kolejne podwyżki.
Według niego wiele będzie
zależało od postawy importe
rów.
•
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tcl. 575 988 414
PRACUJESZ, MIESZKASZ W POBLIŻU ZAPIEKANKI KRAKOWSKIEJ
ZADZWOŃ -DONIESIEMY
NIE MASZ CZASU ZJEŚĆ NA MIEJSCU
ZADZWOŃ -PRZYGOTUJEMY DO ODBIORU

Zapiekanka miesiąca 7 zł
Gwarantujemy świeżość wszystkich produktów!!!
Codziennie dostawa świeżych bułek z lokalnej piekarni
Wszystkie składniki oraz sosy do zapiekanek
przygotowujemy własnoręcznie
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WSIG rozpoczęło
15. rok akademicki
W tym roku słupska uczelnia będzie miała nowych studentów nie
tylko z regionu, ale także z Ukrainy i Azerbejdżanu
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

W sobotę po raz piętnasty zai
naugurowano nowy rok akade
micki w Wyższej Szkole Inży
nierii Gospodarki w Słupsku.
Uczelnia działa od 2003 ro
ku. Od kilku lat funkcjonuje
w pomieszczeniach dawnego
liceum medycznego przy ul.
Kopernika w Słupsku. Do tej
pory wykształciła ponad 700
osób w zawodzie geodety i ur
banisty.
Od lat współpracuje z samo
rządami i państwowymi insty
tucjami, które w regionie zaj
mują się obrotem i zarządza
niem gruntami stanowiącymi
zasób samorządów i Skarbu
Państwa. - Od strony zawodo
wej przygotowaliśmy już wielu
urzędników pracujących dla sa
morządów i instytucji państwo
wych - mówił podczas sobot
niej inauguracji prof.nadzw. dr
inż. Stanisław Szyszko, rektor
WSIG w Słupsku.
W tym roku na tej uczelni
rozpocznie studia także kolej
na grupa studentów z Ukrainy.
To rezultat podpisania przez
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& Podczas inauguracji ślubowanie złożyła grupa nowych
studentów, którzy będą tam zdobywać nowe kwalifikacje

WSIG umów z czterema tamtej
szymi uczelniami. Ponadto
uczelnia pozyskała nowych
studentów z Azerbejdżanu,
którzy mają
przyjechać
do Słupska w najbliższym cza
sie. -Jesteśmy jedyną uczelnią
na Pomorzu Środkowym, któ

ra kształci inżynierów w zakre
sie geodezjii urbanistyki. Przygotowujemy
się
także
do otwarcia kolejnego kierun
ku technicznego -dodaje rek
tor Szyszko.
Poza swoimi flagowymi kie
runkami kształcenia, WSIG ofe-

ruje również kilkanaście stu
diów podyplomowych, w tym
w zakresie gospodarki i zarzą
dzania nieruchomościami. Bar
dzo dużym zainteresowaniem
cieszy się także specjalność
geoinformatyka oraz prowa
dzony przez uczelnię - jako je
dyny na Pomorzu - Ośrodek
Monitorowania Przestrzeni,
który posiada specjalistyczne
drony i skaner naziemnyLider.
Nauka na uczelni jest płatna
(ok. 300 zł za miesiąc), aleWSIG
- podobnie jak uczelnie pań
stwowe - oferuje szeroki wa
chlarz stypendiów - od socjal
nych, poprzez przeznaczone
dla niepełnosprawnych, aż
do rektorskich za wyniki wnauce.
Obecnie władze uczelni pro
wadzą także rozmowy z właś
cicielami największych firm
w regionie dotycząceich zaan
gażowania w ftmdowanie sty
pendiów studenckich dla ich
pracowników. - Założenia refor
my uczelni wyższych, które
obecnie popularyzuje wicepre
mier Jarosław Gowin, stwarza
ją duże szanse rozwojowe dla
uczelni tego typu co nasza, je
śli będą one współpracować ze
swoim otoczeniem, a my robi
my to już od lat - dodaje rektor
Szyszko. •©©

W Słupsku odbyła się międzynarodowa wystawa kotów
^ 171 rasowych kotów z kraju
i zagranicy (Rosji iLitwy) mogli
w miniony weekend zobaczyć
słupscy miłośnicy tego
gatunku domowychzwierząt.
Wystawę zorganizował po raz
pierwszy w Słupsku Sopocki
Klub Feiinoiogiczny.
- Zdecydowaliśmy się
na zorganizowanie
międzynarodowej wystawy
kotów w Słupsku, bo wcześniej
odbyło się tu kilka pokazów
rasowych kotów, które
wzbudziły bardzo duże
zainteresowanie publiczności.
a widzowie często pytali także
o to, czy odbędzie się także
wystawa.
Tym razem widzowie dopisali,
więc prawdopodobnie
w Słupsku odbędzie się kolejna
tego typu wystawa -mówi
Grażyna Wika.
Wystawa tym różni się
od pokazu, że na niej koty
oceniają międzynarodowi
sędziowie. W niej uczestniczą
koty z potwierdzonym
rodowodem. (MAZ)
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W Główczycach
marzli, bo nie
działała kotłownia
GMmocym
Mieszkańcy ponad stu do
mów i lokatorzy spółdzielni
mieszkaniowej przez kilka ty
godni nie mogli się doczekać
regularnej dostawy ciepła.
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Popegeerowska kotłownia,któ
ra funkcjonuje w centrum
Główczyc, już kilkakrotnie
zmieniała właściciela. Teraz za
rządza nią prywatna spółka
z Główczyc.
- Od kilku lat zawsze na po
czątku sezonu mamy proble
my. W tym roku jest tak samo.
Niby kotłownia działa,ale kalo
ryfery są zimne. My płacimy
za grzanie przez cały rok, więc
chcemy, aby w tych miesiącach,
kiedy robi się zimno, docierało
do nas ciepło. Teraz jest tak, że
musimy siedzieć w domach
w ciepłych ubraniach. Tak nie
powinno być - powiedziała
nam jedna z mieszkanek
Główczyc.
Wcześniej poskarżyła się po
wiatowemu rzecznikowi kon
sumentów w starostwie słup
skim, który uznał, że nie jest
w stanie jej pomóc, więc zwró
cił się do naszej redakcji i po
prosił o wsparcie.
W związku z tym skontakto
waliśmy się z przedstawicielem
spółki, która jest właścicielem

kotłowni. Ten nie chce się
przedstawić, bo może mu to
zaszkodzić w jego interesach,
ale przyjechał do redakcji i wy
jaśnił sytuację.
Z jego wyjaśnień wynika, że
głównym powodem proble
mów był palacz, który nie był
solidny.
- Po prostu nie pojawiał się
w pracy, gdy powinien to robić.
Próbowałem go zastąpić,ale nie
mogłem sobie poradzić. Teraz
sytuacja jest już opanowana.
Zatrudniliśmy trzech palaczy,
którzy na zmianę będą przeby
wać w kotłowni przez całą do
bę. Oczywiście mogą jeszcze
wystąpić pewne problemy, bo
niektóre kaloryfery mogą być
zapowietrzone, ale w związku
z tym zainteresowani mogą to
bezpośrednio zgłosić w kotłow
ni albo przy pomocy elektro
nicznego systemu powiada
miania, który właśnie urucha
miamy. Wkrótce wszyscy nasi
klienci zostaną poinformowa
ni o tym, jak z niego korzystać i
co trzeba będzie zrobić, aby
przekazać informacjęo proble
mie - mówi nasz rozmówca.
Klienci kotłowni poinfor
mowali nas także, że zauważy
li, że jest tam mało węgla,
a obok znajduje się niewielki
zapas zrębków. Przedstawiciel
właściciela kotłowni zapewnia
jednak, że opału nie zabraknie.
Dowiedzieliśmy się także, że
jest problem z zadłużeniem od
biorców.
•

Kawa i ciastko
za oddaną krew
Pomoc
Krwiodawcy, którzy w paź
dziernikowe wtorki oddadzą
krew w słupskim RCKiłC
otrzymają bon na kawę i ciast
ko w słupskim barze.
Monika Zachaizewska
monika.zacharzewska@gp24.pl

Słupskie Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwioleczni
ctwa oraz Klub Honorowych
Dawców Krwi przy SzkolePoli
cji organizują akcję „Krewkie
październikowe wtorki".
Każdy krwiodawca, który
w któryś z wtorków paździer
nika -17,24 lub 31 - odda krew
w centrum przy ul. Szarych
Szeregów, oprócz standardo
wych czekolad dostanie też bon
na kawę i ciastko do słupskiego
baru Pauza przy ul. Armii Kra
jowej.

Słupskie Centrum Krwio
dawstwa i Krwiolecznictwa
apeluje o pomoc szczególnie
do dawcówmających krew gru
py AB RhD-, jednak i dawcy in
nych grup krwi są mile widzia
ni w centrum.
Przypomnijmy, że dawcą
krwi może zostać osoba zdro
wa, w wieku od18 do65 lat, wa
żąca co najmniej 50 kg.
Czasowo, przez okres pół
roku, nie możeoddać kiwi oso
ba, która miała wykonany za
bieg chirurgiczny,tatuaż, prze
kłucie ciała (kolczyki), aku
punkturę. Również w tym sa
mym czasienie może oddawać
krwi osoba, która miała bada
nia endoskopowe (np. gastro
skopię). Ten sam okres sześcio
miesięczny obowiązuje osoby
leczone krwią i jej składnikami
w kraju, a okres12 miesięcy, je
żeli leczenie miało miejsce
za granicą.
•
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Słupsk

Czytelnicy ze Słupska skarżą się na przedsiębiorcę, który prowadzi inwestycję
przy ul. Kaszubskiej. Twierdzą, że robi to nielegalnie,
a przy tym zniszczy jezdnię i chodnik
Akcja Redakcja, str. 6

Więcej parku w parku
Słupsk
Rozpoczęły się konsultacje
społeczne dotyczące przebu
dowy parku przy ul. Wazów.
Podpowiedz, jak wydać 80 ty
sięcy złotych.
Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

Projekt zagospodarowania ca
łego parku ze szczególnym
uwzględnieniem strefy dla se
niorów to tylko część z tema
tów, które podczas właśnie roz
poczętych konsultacji społecz
nych chcą poruszyć urzędnicy
ratusza.
Chodzi o park przy ul.
Wazów, który w zamyśle ma
zostać podzielony na kilka częś
ci. Proponowana przez urzęd
ników koncepcja zagospodaro
wania zakłada powstanie spe
cjalnych stref wypoczynko
wych dla różnych grup wieko

wych. W sumie to cztery różne
obszary. Pierwszy ma zostać
w całości poświęcony dzie
ciom, ma na nim powstać plac
zabaw. Druga część to teren
do gry w bule, a trzeci - wybieg
dla psów. Ostatnia strefa to ma
być miejsce poświęcone w ca
łości seniorom.
Ratusz na swoich stronach
internetowych informuje, że
w pierwszej kolejności i już
w tym roku wykonana zostanie
ta ostatnia część. Szacunkowy
koszt tego przedsięwzięcia to
około 80 tysięcy złotych.
Konsultacje mają na celu
określenie zakresu i umiejsco
wienia poszczególnych stref,
w których odpowiednie urzą
dzenia zostaną zlokalizowane.
Jest też propozycja, która mó
wi o uregulowaniu górki sa
neczkowej.
Będzie to kolejna już inwe
stycja w tym punkcie Zatorza.
Kilka lat temu w parku została • Jaki kształt powinien przybrać park przy ulicy Wazów? Urzędnicy ratusza mają pomysł,
wyregulowana zieleń i napro- ale o zdanie pytają mieszkańców. Konsultacje potrwają do10 listopada

stowano alejki. Zamontowano
też nowe, ledoweoświetlenie.
Co więcej, dzięki staraniom
mieszkańców i wsparciu rad
nych Anny Rożek oraz Pawła
Szewczyka, park przy ul.
Wazów otrzymał też tak zwa
ną strefę fitness. W sumie kil
kanaście urządzeń. Strefa pow
stała w ubiegłym roku w ra
mach inicjatywy społecznej,
a radni zaangażowali się w pi
sanie wniosku,a także w wyko
nanie i odbiory techniczne.
Dziś pomysłów na tę część
miasta jest więcej.
- W parku funkcjonowały
kiedyś dwie fontanny - mówi
radny Paweł Szewczyk.
- Na mapach widnieją przyłą
cza. Rozmawiałem w Zarządzie
Infrastruktury Miejskiej na ten
temat. Jest potencjał,aby w ser
cu parku fontannę uruchomić.
Na uwagi od mieszkańców
czeka ZIM. Można je pisać na
e-mail: zim@zimslupsk.com.#
©@

Słupsk
WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku,
działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje
o przetargach ustnych ograniczonych na najem:

Charlize
Theron-. Tylko

try

GŁOS

GARAŻY
Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 r. o godzinie 1092 w sali nr 20 (II piętro) budynek przy
ul. Jaracza 5 w Słupsku. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium w kasie PGM
Sp. z o.o. w Słupsku, PI. Zwycięstwa 4, do dnia 2 listopada 2017 r. w godzinach: poniedziałek od
8.15 do 13.30 i od 14.30 do 15.30 oraz od wtorku do piątku od 7.15 do 13.30.
LOKALI UŻYTKOWYCH
Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 r. o godzinie 1022 w sali nr 20 (II piętro) budynek przy
ul. Jaracza 5 w Słupsku. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium w kasie PGM
Sp. z o.o. w Słupsku, PI. Zwycięstwa 4, do dnia 2 listopada 2017 r. w godzinach: poniedziałek od
8.15 do 13.30 i od 14.30 do 15.30 oraz od wtorku do piątku od 7.15 do 13.30.
Pełną treść ogłoszeń umieszczano na tablicach ogłoszeń:

-sssgS, 5Sr=— -dodatki dtaPrenumeratoro

Wraz z ^ w prezencie wspan^c

. Ekstra Magazyn
. Głos ma Historia

1. Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 - II piętro),
2. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku:
•siedziba Administracji Zasobów Gminnych, Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablice: na elewacji budynku
oraz przy pokoju nr 10),
• siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 1, ul. Prusa 6 w Słupsku (tablica ogłoszeń I piętro),
• siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 2, ul. Niemcewicza 14 w Słupsku (tablica na parterze),
• siedziba Zarządu PGM Sp. z o.o, ul. Tuwima 4 w Słupsku (tablica na I piętrze),
oraz nastronach internetowych:www.slupsk.pl, wBiuletynielnformacjiPublicznejwww.bip.um.slupsk.pl,
www.pgm.slupsk.pl (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów uzyskać można w Administracji Zasobów GminnychPlac Zwycięstwa 4 w Słupsku (pokój nr 10) - tel. 59 848 77 00.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargów bez
podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Specjalna oferta dla Czytelników „Głosu"

PRENUMERAT*

PORANNA
Dostępna
w Słupsku, Kobylnicy,
Siemianicach i Ustce.
Dostawa od poniedziałku
do soboty do godziny 7.00!

Zamówienia prenumeraty porannej
na listopad w cenie 42

zł za cały

miesiąc przyjmuje dostawca
pod numerem telefonu

608 859 642

do piątku, 27 października.
O szczegóły oferty pytaj
w Serwisie Prenumeratora „Głosu"
pod bezpłatnym numerem

800 20 35 35 lub 94 347 35 37
(od poniedziałku do piątku
w godzinach 9-12).
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Dyżur reportera
Daniel Klusek
59 848 8121 (w godz. 9.00-17.00)
daniel.klusek@gp24.pl

Są pozwolenia, powstaje dojazd
•Czytelnicy skarżą się na przedsiębiorcę, który prowadzi inwestycję przy ul. Kaszubskiej.
Twierdzą, że robi to nielegalnie, a przy tym zniszczy jezdnię i chodnik
Słupsk
Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

Chodzi o pas zieleni między
jezdnią a chodnikiem i ścieżką
rowerową. Od kilku tygodni
trwa tam inwestycja w pasie
zieleni między jezdnią a cią
giem pieszo-jezdnym. Gdy
miesiąc temu poinformowali
nas czytelnicy mieszkający
w tej okolicy, twierdzili,że pra
ce wykonywane są bezpraw
nie, a zakres robót zagraża za
równo jezdni, jak i chodnikowi.
- Teren zniszczyli osobnicy,
którzy nie wyglądali na ekipę
budowlaną. Od razu zgłosiłem
to telefonicznie do straży miej
skiej, ale funkcjonariusze naj
wyraźniej nie wykazali zainte
resowania - mówił nasz czytel
nik. - Ten efekt pracy wandali

lub partaczy grozi również od
sunięciem nasypu jezdni, bo
„fachowcy" u dołu nasypu wy
ryli potężny wykop.
Pan Krzysztof przysłał rów
nież zdjęcia, na których widać,
że znaczna część pasa zieleni
jest już zniszczona i rozkopana.
Gdy poinformowaliśmy o
tym straż miejską, okazało się,
że ta o tym wie i stara się usta
lić autorów zniszczeń.
- W tym miejscu jesteśmy
tam kilka razy dziennie. Zarów
no patrole interwencyjne, jak
i dzielnicowy. Niestety, nie uda
ło nam się jeszcze złapać tam
nikogo na gorącym uczynku mówił Paweł Dyjas, komen
dant Straży Miejskiej w Słup
sku. - W tej sprawie jesteśmy
również w kontakcie z Zarzą
dem Infrastruktury Miejskiej.
Kilka dni temu mieszkańcy
ponownie interweniowali w re
dakcji w tej sprawie.

•Straż miejska po zgłoszeniach mieszkańców starała się ustalić, kto prowadzi inwestycję w pasie
drogowym przy ul. Kaszubskiej.Okazało się, że przedsiębiorca ma wszystkie niezbędne pozwolenia

- Wiemy, kim jest inwestor,
który wykonuje tam prace. Je
śli straż miejska wciąż nie mo

że go namierzyć, chętnie jej po
możemy. Niech tylko siędo nas
zgłosi - mówi mieszkanka ul.

Kaszubskiej. -Jest jeszcze czas,
by mu przerwać niszczenie pa
sa zieleni.

Nic takiego jednak się nie
stanie, bo strażnicy miejscy
również ustalili inwestora i
sprawdzili dokumenty doty
czące prowadzonych przez nie
go prac.
- Przedsiębiorca,który kilka
tygodni temu rozpoczął prace
przy ulicy Kaszubskiej, buduje
dojazd do swoich działek. Ma
na to odpowiednie pozwolenia,
otrzymał je jeszcze w ubiegłym
roku - mówi Paweł Dyjas, ko
mendant Straży Miejskiej
w Słupsku. - W maju uzupełnił
dokumenty. Mamy również za
kres prac, które inwestor planu
je przeprowadzić. Wszystko jest
więc zgodne z przepisami. Jeśli
w wyniku tych prac coś zosta
nie uszkodzone, przedsiębior
ca będzie to musiał doprowa
dzić do stanu sprzed rozpoczę
cia inwestycji. Sprawdzą to
urzędnicy z ZarząduInfrastruk
tury Miejskiej.
•
©®

Dwie „Kobiety" dla słupskich widzów
13 listopada w sali filharmonii dwukrotnie zobaczymy Hannę Śleszyńską w przebojowej komedii
„Kobieta pierwotna". Artystka zagra nie tylko o godz. 20, ale również o godz. 17.30
Wydarzenie
Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

\
£

Po niemal pięciu latach13 listo
pada w sali słupskiej filharmo
nii ponownie będzie można zo
baczyć znakomitą komedię
„Kobieta pierwotna" w brawu
rowym wykonaniu Hanny
Śleszyńskiej. Autorem adapta
cji tekstu jest Cezary Harasi
mowicz, areżyserem monodra
mu Arkadiusz Jakubik.
Tytułowa kobieta pierwot
na to kobieta z krwi i kości. Ma
swoje słabszedni, alenie użala
się nad sobą w nieskończoność.
Kolejne nieudane związki szu
fladkuje gdzieś w podświado
mości i próbuje znowu. Męż
czyźni - wydajesię, jakby tylko
o nich myślała. Z jednej strony
ich kocha, chce się z nimi spo
tykać, bawić,szaleć, upijać,ale
z drugiej ich nienawidzi.Za to,
że zawszeokazują się frustrata
mi, nieudacznikami, despera
tami, ignorantami,kombinato
rami, pracoholikami, seksoholikami iinnego rodzaju bohate-

•Hanna Śleszyńska doskonale wciela się w tytułową „Kobietę pierwotną". Spektakl w całej Polsce
był już zagrany ponad 300razy. 13 listopada zobaczymy go w Słupsku dwukrotnie,o godz.17.30 i 20

rami książek do psychologii
z rozdziału: uzależnienia, dewiacje i inne zaburzenia.
A gdzie są ci porządni, inteligentni, wierni, pracowici, kochający mężczyźni? Przecież
i takich Bóg stworzył. Chyba
jeszcze nie powymierali? Kobieta pierwotna dąży w życiu

do odnalezienia choć jednego
osobnika tego ginącego gatunku. Ale do osiągnięcia obranego celu długa droga. Niezliczone Wędy przy wyborze partnera, powtarzane bez końca,
Kompromitujące wpadki na
randkach. Komiczne sytuacje

towarzyszące spotkaniom z no-

wo poznanymi mężczyznami,
którzy mogą dać jej co najwyżej dobry temat do żartów z koleżankami.
Hanna Śleszyńska rewelacyjnie wciela się w postać kobiety pierwotnej. Wydaje się,
jakby rola była napisana specjalniedlaniej. Aktorka jest stu-

procentowo wiarygodna,spra
wia wrażenie, jakby opowiada
ła o swoich przeżyciach. Jest
seksowna, frywolna, uwodzi
cielska. A do tego niewiary
godnie zabawna. Udowadnia,
że kobieta jest jak wino: im star
sza, tym lepsza, bardziej ponęt
na, pociągająca,mocniej stąpa
jąca po ziemi, umiejąca wycho
dzić z twarzą z każdej opresji.
Sztuka „Kobieta pierwotna"
jest doskonałym odzwiercied
leniem kobiety XXI wieku: po
szukującej zabawy,korzystają
cej z życia, otwartej, podrywa
jącej, a nie podrywanej, samo
wystarczalnej, ale w głębi ser
ca marzącej o poważnym zwią
zku z odpowiednim mężczy
zną. Jest dojrzała i doświadczona, ale nadal silna i pełna seksapilu. Mimo że dawno prze
kroczyła „magiczną" trzydziestkę niema zamiaru rezygnować z uciech życia. Wydaje
się, że ma w sobie więcej eneręii niż gromada nastolatek,
Świadoma swojej wartości, nie
owija w bawełnę, nie zgrywa
świętoszki. Opowiada o miłosnych przygodach, „flirtuje"
z publicznością, emanuje sek-

sapilem, zaskakuje poczuciem
humoru, przyznaje się do swo
ich słabości. Historie, którymi
bez końca zasypuje publicz
ność, powodują, że traci się
wiarę w istnienie Pana Ideała.
Kobieta pierwotna, komen
tując swoje nieudane związki,
często nie pozostawia suchej
nitki na mężczyznach. Sztuka
jednak nie jest skierowana
przeciwko nim. Jest to charak
terystyka związków damskomęskich pełnych niespodzia
nek, wzlotów i upadków. A
wszystko doprawione mnó
stwem humoru ze szczyptą pi
kanterii i rubaszności.
Spektakl będzie można zo
baczyć 13 listopada o godz. 20
w sali słupskiej filharmonii
przy ul. Jana Pawła n 3. Ponie
waż zainteresowanie widzów
tym spektaklem jest olbrzymie,
Hanna Śleszyńska zagra „Ko
bietę pierwotną" również o
godz. 17-30. Bilety w cenach 70
i 90 zł są już do nabycia na
www.kupbilecik.pl oraz w redakq"i „Głosu Pomorza" przy ul.
Henryka Pobożnego 19 (z do
płatą 4 zł) i w kasie filharmonii
przy ul. Jana Pawła n 3.
•
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Zmiana czasu łączy polityków
PaStylca
Projekt PSL, by od jesieni
2018 r. dać sobie spokój ze
zmianami czasu i pozostać
przy czasie letnim, ma szanse
przejścia przez Sejm
Wltołd Głowacki
Twitter: @WitoldGlowacki

Rezygnacja ze zmiany czasu
z letniego na zimowy to jedyna
kwestia (nie licząc części symbo
licznych rocznicowychuchwał),
w której posłowiePiS,PO, Nowo
czesnej, Kukiz'15 i PSL zdają się
jednomyślni. Wubiegłym tygod
niu posłowie z sejmowejkomisji
jednogłośnie opowiedzieli się
za dalszymipracami nad projek
tem Polskiego Stronnictwa Lu
dowego, według którego przez
cały rok miałby wPolsce obowią
zywać dotychczasowy czas let
ni. Projekt ma realne szanse
na przegłosowanie przez Sejm,
a zmianę czasu mielibyśmy po
rzucić od października 2018 r.
Wciąż nie wiadomo, czy propo
zycję PSLpoprze rząd, który pra
cuje nad swymstanowiskiem co
do zmiany czasu.Na pewno na
tomiast polska ustawa byłaby
sprzeczna z unijną dyrektywą
o zmianie czasu, comoże zablo
kować wyrzucenie przez Polskę
do kosza czasu letniego. Tu jed
nak mamy mocnych sojuszni
ków - Parlament Europejski już
dwa lata tanu (byłoto stanowi

sko wszystkich frakcji) żądał
od KomisjiEuropejskiej zniesie
nia zmiany czasu i zmian w dy
rektywie.
- Wierzę, że partia, która po
trafi zmienić ustrój państwa
w ciągu nocy, w ciągu jednego
dnia jest w stanie zatrzymaćczas
letni w Polsce - mówił pod ko
niec września szef PSL Włady
sław Kosiniak-Kamysz. Po decy
zji sejmowejkomisji nie ukrywał
zadowolenia.
Projekt ludowcówto noweli
zacja ustawy o czasie urzędo
wym, sprowadza siędo umiesz
czenia w niej zdania: „Czasem
urzędowym na obszarzeRzeczy
pospolitej Polskiej jest czas letni
środkowoeuropejski", i uchyle
nia dwóch przepisów dotyczą
cych zmiany czasu.
Nadal nie usłyszeliśmy, co
o projekcie PSL sądzą premier
Beata Szydło i jej ministrowie
- stanowisko rządu nie zostało
jeszcze przedstawione. Wub.roku rząd nie podjął tego tematu,
choć apelowały o to Fundacja
Republikańska i Stowarzyszenie
„Koliber" - w odpowiedzi usły
szeli, że rezygnacja ze zmiany
czasu „spowodowałaby proble
my w wymianie gospodarczej
z pozostałymi krajamiUE".
Podobnie brzmią argumenty
KE, któraopowiada sięza utrzy
maniem zmian czasu w Unii.
Podstawą prawną jest tu unijna
dyrektywa z 2001 r. regulująca
kwestię zmiany czasu w krajach
członkowskich. Co ciekawe,

•Proponowane zmiany czasu stoją w sprzeczności z prawem UE

przeciw tej dyrektywie opowie
dział się w 2015 r.Parlament Eu
ropejski. Eurodeputowani do
magali sięzniesienia zmianycza
su wcałej Unii, dyrektywęuzna
li zaprzestarzałą, powoływalisię
na badania naukowców dotyczą
ce negatywnego wpływu zmian
czasu na ludzkie zdrowie i psy
chikę, na amerykańskiewylicze
nia, według którychEuropa ma
za sprawą zmian czasu tracić
około 1,7 mld doi. rocznie.
Ale Komisja Europejska od
mówiła wtedy parlamentowi.
- Komisja bardzo poważnie bie
rze sobie do serca niepokoje oby

Zacięta walka o multimedialne
pracownie Orange w całej Polsce
63 miejscowości z całejPolski
dotarty do drugiego etapu pro
gramu społecznego„Pracow
nie Orange" organizowanego
przez Fundację Orange
AnnaNageł
redakcja@polskapress.pl

Trwa plebiscytinternautów, któ
ry wyłoni lokalizaqe, gdzie pow
staną multimedialne świetlice.
Przed grupami inicjatywnymi
z wybranych miejscowości de
cydujący okres. Muszą zmobili
zować jak najwięcejosób popie
rających ich pomysł na Pracow
nię Orange.
- Dla nasPracownia Orange to
miejsce wspólnych spotkańtych
młodszych istarszych mieszkańców naszego miasta. To miejsce,
gdzie tworzą się pomysły, gdzie

zbieramy nowe doświadczenia
oraz realizujemy swoje marze
nia.Pracownia Orangedaje nam
możliwość odkrywania nowych
pasji i zainteresowań - mówi
Emilia Grabowska, liderka Pra
cowni Orange w Stoczku Łu
kowskim.
25 zwycięskichmiejscowości
otrzyma darmowe, otwarte dla
wszystkich mieszkańcówświet
lice. Każdą pracownię Fundacja
Orange wyposaży w meble
i sprzętmultimedialny: kompu
tery, telewizor, urządzenie wie
lofunkcyjne, konsolęi drukarki.
Ponadto liderzy zwycięskich
grup przez dwa latabędą wspie
rani w realizowaniu swoich po
mysłów nazajęcia dlamieszkań
ców swojejokolicy.
- Bardzo zależy nam, by po
darować kolejne świetlice miesz
kańcom tychmiejscowości, któ
rzy wykażąnajwiększe zaintere
sowanie realizacją pomysłu zgło

szonego przez lokalne grupy
inicjatywne. Chcemy otworzyć
nowe pracownie tam, gdzie
mieszkańcy najbardziejich ocze
kują - przyznaje Małgorzata
Kowalewska, koordynator pro
gramu.
W walce o głosy w plebiscy
cie kluczowa jest mobilizacjalo
kalnych społeczności. Tylko
dzięki zaangażowaniu i determi
nacji mieszkańcówmożliwe jest
zdobycie nowej Pracowni
Orange.
Aby zagłosować, nale
ży
wejść
na
stronę
www.pracownieorange.wp.pl,
wybrać swoje województwo,
a następnie oddać głos na wy
braną pracownię poprzez po
danie adresu e-mail lub za po
mocą Facebooka. Głosy moż
na oddawać do 20 październi
ka, raz na dobę. Najbardziej li

czy się więc liczba i sumien
•
©®
ność głosujących.

wateli i przeprowadziła wiele
analiz. Niestety ich wyniki są
sprzeczne, w związku z tym nie
możemy z nich wyciągnąć żad
nego wiążącego wniosku, jeśli
chodzi o oszczędności energe
tyczne, wydajność pracy czy
bezpieczeństwo ruchu drogowe
go - mówiła wtedy w imieniu KE
unijna komisarz ds. transportu
Violeta Bule ze Słowenii.
W 2014r. Komisja Europejska
rzeczywiście przeprowadzała
analizy dotyczące rezygnacji ze
zmiany czasu. „Gdyby któryś
z krajów zdecydował się nie
zmieniać czasu z letniego na zi

mowy i odwrotnie - spowodo
wałoby to niedogodności izakłó
cenia dla obywateli i przedsię
biorstw" - czytamy w konklu
zjach jednej z nich. Rok później
w Parlamencie Europejskim nie
dało się jednak usłyszeć rzeczo
wych argumentów na rzecz
utrzymania obligatoryjnych
zmian czasu.
W Polsce zmiana czasu obo
wiązuje od1977r. Wcześniej by
ła wprowadzana w roku 1919
(przetrwała tylko rok), a później
w latach1946-1949 i1957-1964.
Pomysł zerwania z przesta
wianiem zegarków i pozostania
przy czasieletnim podobasię Po
lakom. Wsondażach przeprowa
dzanych metodą internetową
w panelu Ariadna dla Wp.pl
i „Super Expressu"widać, żeod
setek przeciwników zmiany cza
su przekracza60 proc., z kolei jej
zwolenników jest około 20proc.
- wyraźnie łączy nas niechęć
do wcześnie zapadającego zimą
zmroku.
Warto też jednak pamiętać,że
brak zmiany czasu ma pewien
mankament - ciemne poranki.
Jeśli zrezygnowalibyśmy ze
zmiany czasuna zimowy i pozo
stalibyśmy na stałe przy czasie
letnim, to najkrótszego dnia
w roku (21grudnia) w Warszawie
słońce zachodziłoby o 16.26,
ciemność zapadałaby prawiego
dzinę później (w Gdańsku nale
żałoby do tego doliczyć około
20 min). Ale wschód słońca na
stępowałby o 8.43 - jasnorobiło

by się mniej więcej od 8.00
(a w Gdańsku 20 min później).
Od połowy listopada prawie
do końca styczniamusielibyśmy
się liczyć zciemnościami woko
licy siódmej rano.
Z kolei według Polskiej Izby
Informatyki iTelekomunikacji likwidacja zmiany czasu może
spowodować poważne proble
my zsystemami informatyczny
mi - zwłaszcza tymi, które pra
cują w oparciu osprzęt, który nie
ma już wsparcia producenta.
O ile straszenie, że bez zmiany
czasu poszaleją namlaptopy czy
smartfony jest raczej bezzasad
ne, botu wystarczy prostaaktu
alizacja, to trzeba pamiętać
0 znacznie starszych urządze
niach, które działają na kolei,
w telekomunikacji czy przemy
śle. Część z nich musiałaby zo
stać natychmiast wymieniona
- kosztów jeszcze nie sposób
oszacować.
Nie sposóbteż odpowiedzieć
na pytanie, czy rzeczywiście
za rok już nie będziemy musieli
przestawiać zegarków. Projekt
PSL ma duże szanse w Sejmie,
ale niewiadomą pozostają stano
wisko rządu i ewentualna reak
cja Komisji Europejskiej na pol
ską rezygnację ze zmian czasu.
Pewne jest za to, że w tym roku
przestawiamy zegarki już zanie
spełna dwa tygodnie. W nocy
z 28 na 29 października cofamy
ich wskazówki z godziny 3 na2.
1 „śpimy o godzinę dłużej". Być
może już ostatniraz.
•
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Duda skrytykował
UE na szczycie V4

Strzelanina na Pradze. Huragan „Ophelia"
przyniesie ocieplenie
Nie żyjeOrmianin

- To europejskie społeczeń
stwa powinny prowadzić
do ewolucji Unii Europejskiej,
a nie brukselska biurokracja,
która jest oderwana od rze
czywistości - powiedział pre
zydent Andrzej Duda podczas
szczytu Grupy Wyszehradzkiej w węgierskim
Szekszardzie. Prezydent przy
znał, że patrzy na Unię Euro
pejską jak na otwarty klub,
który powinien rozszerzyć się
o nowe państwa i który ma
trwać jeszcze przez dziesię
ciolecia. Dodał jednak, że
Unia musi sama doprowadzić
do sytuacji, w której nowe
kraje będą chciały do niej
wstąpić. - Jeżeli Wielka Bryta
nia chce wystąpić z UE, to pro
szę bardzo: Ale trzeba pamię
tać, że doUnii można też
przystąpić - powiedział An
drzej Duda. Dodał przy tym,
że Grupa Wyszehradzka zy
skała wielkie znaczenie w od
biorze Europy Zachodniej. AH>

W sobotę około godziny 16
na warszawskiej Pradze
przy ulicy Siedleckiej miała
miejsce strzelanina. Nieziden
tyfikowany mężczyzna otwo
rzył ogień w kierunku taksów
ki, w której znajdowali się kie
rowca oraz pasażerka i pasa
żer - obywatel Armenii. Kie
rowca został trafiony w rękę,
pasażerka nie odniosła obra
żeń, natomiast Ormianin zo
stał postrzelony w głowę.
Przewieziono go w stanie
ciężkim do szpitala, gdzie
zmarł. Policja natychmiast
urządziła obławę na zama
chowca, a przedstawicieleKo
mendy Stołecznej Policji
stwierdzili, że mogło chodzić
o rozliczenia przestępcze lub
finansowe. Dziś ruszy oficjal
ne śledztwo w tej sprawie. Za
bezpieczono wszystkie ślady
na miejscu zdarzenia,ale
mężczyzny, który ostrzelał
taksówkę, nie udało się jesz
cze złapać. AJP

Dziś huragan „Ophelia"(trzeci
stopień siły w 5-stopniowej
skali Saffira-Simpsona) ma do
trzeć do Wysp Brytyjskich,
niosąc ze sobą gwałtowne po
rywy wiatru i opady deszczu.
Jeszcze w sobotę ciśnienie
wewnątrz huraganu wynosiło
971 hPa,a prędkość wiatru ge
nerowanego przez „Ophelię"
dochodziła do 120 mil na go
dzinę (prawie 200 kilometrów
na godzinę). Jednak w czasie,
kiedy Wyspy Brytyjskie przy
gotowują się na załamanie po
gody, dobre informacje docie
rają do... Polski. Jak twierdzą
synoptycy, na południe
od Polski znajduje się wyż.
Między tym układem wyso
kiego ciśnienia a „Ophelią"
wytworzy się bardzo ciepła
cyrkulacja powietrza. To spo
woduje, że do Polski napłynie
powietrze z Afryki. Już w po
niedziałek na południu Polski
termometry pokażą powyżej
20 stopni Celsjusza. MP
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Staniszkis: Ludzie nie Weinsteina potępia świat
wyjdą bronić lekarzy kina, w tym jego brat
Rząd zapewnia, że przygotowu
je zmiany w służbie zdrowia, ale
nie będzie przeprowadzał re
form pod wpływem protestu
grapy młodych ludzi.

- PiS niepójdzie na ustępstwa,
a społeczeństwo nie wyjdzie
na ulice bronić lekarzy rezy
dentów -mówi profesor Jad
wiga Staniszkis
Kacper Rogarin
Twitter: @krogacin

Protest rezydentów trwa już
trzeci tydzień. Czy Pani zdaniem
jest szansa na to. że Minister
stwo Zdrowia spełni postulaty
młodych lekarzy?
• „Ta stagnacja, niechęć, żeby
Prawo i Sprawiedliwość się nie
cofnie, nieugnie. Boją się, że je coś zmienić, jest porażająca"
śli to zrobią, to pociągnie za so
bą falę protestów kolejnych
trudna jest praca lekarza. My
grup zawodowych. A lekarze
ślą sobie - rezydenci zarabiają
protestują, ponieważ widzą, jak mniej więcej tyle co my, bo te
pensje są na poziomie, po
rząd się chwali, że ma potężne
wpływy do budżetu.I myślą
wiedzmy, średniej krajowej.
sobie, dlaczegow takim razie
W związku z tym ta sytuacja
my zarabiamy tak mało,skoro
rezydentów ich tak nie oburza
państwo ma coraz więcej pie
i nie będą wychodzić na ulice.
niędzy? To jest głębszy prob
Prezes Jarosław Kaczyński zasu
lem, ale uważam, że rząd nie
gerował ostatnio, że za całym
pójdzie tutaj na ustępstwa.
protestem mogą stać ludzie, któ
Były minister zdrowia Bartosz
Arłukowicz twierdzi że jeszcze
kilka dni protestu lekarzy iludzie
w ich obronie wyjdą na ulice.

Raczej na pewno tak się nie
stanie. Bo przede wszystkim
większość ludzi nie ma świa
domości, jak ciężką drogę
przechodzą rezydenci, jak

rym wcale nie chodzi o poprawę
sytuacji w służbie zdrowia.

To jest kolejny przypadek, kie
dy PiS szuka teorii spisko
wych. Mamy tego przykłady
wszędzie, na każdym kroku są
wysnuwane jakieś absurdalne
przypuszczenia. Takie są rea
lia panujące w tej partii.

Rozmawiałam z jednym z pro
testujących i jednak przekony
wałam go, żeby razem poroz
mawiali z ministerstwem. On
mi przedstawił ciekawy punkt
widzenia. Powiedział, jak wiele
można osiągnąć przez samą re
organizację służby zdrowia.Nie
w wyniku zwiększenia środ
ków, tylko przez samą zmianę
organizacji, np. żeby zwiększyć
przepływ informacji między
przychodniami a szpitalami.
Żeby ograniczyć konieczność
powtarzania kosztownych ba
dań. To jest do zrobienia, ale też
ci młodzi ludzieusłyszeli w re
sorcie zdrowia, że nie ma pie
niędzy na informatyzacjęsłuż
by zdrowia. Rząd nie zdaje so
bie sprawy,że ta informatyza
cja przyniosłaby kolosalne ko
rzyści w dłuższym terminie.
To chyba nie jest problem tylko
służby zdrowia?

To problem wszystkich resor
tów. Jest mnóstwo przykładów,
gdzie wystarczyłoby zmienić
organizację i od razu mieliby
śmy efekty.Porażająca jest ta
stagnacja, niechęćkolejnych
ministrów, żeby coś zmienić.
PiS niekorzysta z ludzi do
świadczonych. Stawia się na ta
kich, którzy siedzą cicho.
•

OJCA GRANDĘ
przepisy
na zdrowe życie

Wznowiona edycja książek dostępna

w dobrych księgarniach
oraz Placówkach Pocztowych ^ Poczta Polska
a także na www.ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl

Akademia, komentując oskarże
nia pod adresem założyciela wy
twórni TheWeinstein Company.
Wyprodukowane przez Wein
steina - dotychczas jedną z naj
potężniejszych figur w Holly
wood - filmy otrzymały ponad
300 nominacji do Oscarów oraz
otrzymały łącznie 81statuetek.
O gwałt i molestowanie
oskarża Weinsteina już co naj
mniej 20 kobiet, w tym Rose
McGowan, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne
i Eva Green. Ataki miały mieć
miejsce na przestrzeni blisko
trzech dekad. Śledztwo w spra
wie oskarżeń od 2004 r. wzwyż
wszczęła już nowojorska policja,
a takżesłużbyw Londynie. Sam
65-letni Weinstein utrzymuje, że

wszystkie akty seksualne odby
wały się za zgodą kobiet,i odpie
ra zarzuty.
Tymczasem jego brat Bob
Weinstein, z którym Harvey
Weinstein w 2005 r. założył wy
twórnię The Weinstein Com
pany, powiedział w wywiadzie
dla „The Hollywood Reporter"
(pierwszym od wybuchu całej
sprawy), że nie miał pojęcia, że
Harvey był„tego rodzaju typem
drapieżnica". Producent potępił
działania swojego brata, a brak
skruchy nazwał„odrażającym".
Bob Weinsteinnie skomentował
jednak pogłosek, że zarząd wy
twórni wiedział opostępowaniu
Harveya, w tym o płaceniu co
najmniej kilku kobietom za mil
czenie.#

WASZYNGTON

WIEDEŃ

LOS ANGELES

Trump mówi „nie"
umowie z Iranem

31-latek może zostać
kanclerzem Austrii

Więźniowie pomagają
w walce z pożarami

Prezydent USA uderzył w poro
zumienie zawartez Iranem
w roku2015 wsprawie progra
mu nuklearnego Teheranu. Do
nald Trump nie zamierza tej
umowy certyfikować,co wy
wołało wściekłośćIranu, a tak
że krytykęinnych sygnatariu
szy umowy: WielkiejBrytanii,
Francji, Niemiec,Rosji, Chin
oraz UE. Trump oświadczył, że
polityka amerykańska będzie
bardziej agresywna wobec irań
skich planów rozwoju broni ją
drowej irakietowej. Oskarżył
Iran, że kraj ten robi wszystko,
by stać się nuklearną potęgą,
oraz wspiera ekstremistów
na Bliskim Wschodziei destabi
lizuje sytuację wregionie. -Nie
będziemy tolerowali polityki,
która oznacza przemoc, jeszcze
więcej terroru i zagrożenieato
mowe zestrony Iranu- mówił
Trump. PrezydentIranu Hassan
Rouhani stwierdził, że jego na
ród nieugnie sięprzed żadnymi
zagranicznymi naciskami. A1P

W niedzielę Austriacy głosowali
w przedterminowych wybo
rach parlamentarnych. Według
sondaży liderem była konser
watywna Austriacka PartiaLu
dowa. Chciało na nią głosować
33 proc wyborców.Oznacza to,
że szansęna zostanie kancle
rzem Austrii ma zaledwie31-letni Sebastian Kurz.Chce on
m.in. ograniczyć pomoc socjal
ną dla imigrantów. AIP

Kalifornia rzuciła do akcji
gaśniczej w północnej części
stanu więźniów. 3900 ska
zańców, w tym 300 kobiet,
ma wspomagać 8 tys. straża
ków. Więźniowie mogą
liczyć na zdjęcie części kary
oraz dostają po dolarze za
godzinę spędzoną na akcji
gaśniczej. W program zaan
gażowano tylko skazańców,
którzy - zdaniem władz - nie
stwarzają zagrożenia dla oto
czenia. - Wszystkie ręce na
pokład - tłumaczył taki krok
szef kalifornijskich służb
ratowniczych Mark
Ghilarducci, który dodał, że
pożary zabiły około 40 osób,
a z dymem poszło ponad
sześć tysięcy domów. 400
osób uznaje się za zaginione.
- Więźniowie pracują w gru
pach, ich zadaniem jest
powstrzymywanie postępów
ognia - tłumaczył odpowie
dzialny za ochronę lasów
w Kalifornii Ken Pimlott. AIP

Amerykańska Akademia Sztuki
i Wiedzy Firnową wyrzuciła
ze swojegogrona Harveya
Wereteiia.Już20 kobiet oskarżagoogwałt i molestowanie
AleksandaGersz
aleksandra.gersz@polskapress.pl

„Era umyślnej ignorancji i kary
godnego przyzwoleniana seksu
alnie agresywne zachowanie
oraz napastowanie wmiejscach
pracy jest już wnaszym przemy
śle [filmowym] przeszłością"
- napisała Amerykańska Akade
mia Sztuki i Wiedzy Filmowej,
informując o wyrzuceniu z gre
mium Weinsteina.
Zarząd organizacji, która co
roku przyznajeOscary -najważ
niejsze nagrody w amerykań
skim świecie filmu - w sobotę
zwołał nadzwyczajneposiedze
nie, którego tematem miał być
właśnie hollywoodzki produ
cent. Jak poinformowała Akade
mia, za wydaleniem Harveya
Weinsteina było „znacznie po
wyżej" wymaganych dwóch
trzecich całkowitejliczby człon
ków zarządu,w któregoskładzie
są m.in. Tom Hanks i Whoopi
Goldberg. „Kwestią jest tutaj bar
dzo niepokojący problem,
na którego nie ma miejsca w na
szym społeczeństwie" - dodała

• Kurz szybko stał się gwiazdą

austriackiej sceny politycznej
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AKUMULATORY

By akumulator nie
trafił na śmietnik
EKOLOGICZNY CYKL ŻYCIA AKUMULATORA
Klient nabywa w sklepie nowy
akumulatoi

Producent wytwarza non
akumulatory i dostarcza je
do sklepów i hurtowni

Zakład przetwórczy
dostarcza ołów
do producenta
akumulatorów

• mmi1

• (• mm ®

>y i producenci zbierają
zużyte akumulatory
przekazuję do zakładu
przetwórczego

Nawet
wet 97% elementów
akumulatora
imulatora nadaje
sie do recyclingu

Niebezpieczny kwas
ze starych akumulatorów jest
neutralizowany lub czyszczony
stosowany ponownie w przemyśle

Elementy ołowiane i tworzywa
sztuczne sq przetwarzane
i ponownie wykorzystywane

tało się.Po raz kolejny samochód
nieodpalił.Rozładowany akumulatorto częstaprzyczyna takichsytu
acji. Przez lata akumulator także się
zużywa. Zwłaszcza, że coraz więcej
samochodów wyposażonych jest
w elektryczne gadżety na prąd.Pod
grzewane fotele, lusterka, kierowni
ce, odtwarzaczDVD-to wszystko do
datkowo obciążabaterię.
Zanim udamy się domechanika,
by potwierdzićnasze przypuszczenia,
związane ztym, żesamochód nieda
je się uruchomić,możemy w domo

S

wych warunkach sprawdzić,czy fak
tycznie toakumulator jestprzyczyną
kłopotów.
Wystarczy przekręcić kluczyki
w stacyjce isprawdzić czy na desce
rozdzielczej zapalają się kontrolki.Je
śli pochwili gasną,a żaden sprzętko
rzystający z prądu akumulatora nie
działa bardzo możliwe, że toon jest
winien tejsytuacji.
-Często przyczyną zbytszybkiego
rozładowania sięakumulatorajest fakt,
że kliencinie czytają instrukcjiobsługi
inie potrafią sięakumulatorem odpo

[V ZASADA
+/- ekologoczni
11*741
I -r-
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Często przyczyną zbyt szybkiego rozładowania się akumulatora
jest fakt. że klienci nie potrafią się nim odpowiednio zająć

wiednio zająć. Niedoładowania to
główna przyczyna „śmierci" akumu
latora -mówi AndrzejWoliński zfirmy
Jenox Akumulatory.
By akumulatordziałał prawidłowo
jego napięcie musi wynosić przynaj
mniej 12,7 vołt.Jeśli wynosinp.12,5 V,
trzeba akumulator już doładować.
Nadmierny spadek napięcia akumu
latora tojedna z przyczynjego śmier
ci. Akumulatory zużywają się mniej
więcej po3 do5 latach.
Wszystko zależyodsposobu użyt
kowania.

Nie oddasz-zapłacisz
Akumulatory to szczególne produk
ty, które pozostawione samesobie
mogą stanowić zagrożenie zarówno
dla środowiska, jaki życia ludzkiego.
Nie możemy więc wyrzucić ich do
śmieci. Zużyte akumulatory, zalicza
ne są do odpadów niebezpiecznych,
które zawierają elementy, o właści
wościach toksycznychi żrących. Dla
tegonie możnapozostawićichgdzie
kolwiek.
-Sprawę tęreguluje ustawao ba
teriachi akumulatorach, która narzu

ca na sprzedających obowiązek nie
odpłatnego przyjęcia zużytych aku
mulatorów odkażdego, ktotaki aku
mulator zgłosi -tłumaczy Ryszard
Wasyłyk, dyrektor rynku krajowego
firmy JenoxAkumulatory.
Oznacza to jednocześnie, żeod
stycznia 2015ustawa ta zobowiązuje
każdego użytkownika akumulatora
samochodowego doprzekazania zu
żytych bateriim. indo sprzedawców
detalicznych lub producentów tego
typu sprzętu.
-Go więcej-sprzedawca detalicz
ny maobowiązek pobrania od kupu
jącego tzw. opłaty depozytowej w
kwocie30 złotychza każdą sztukęku
pionego akumulatora. Opłaty tejnie
pobiera się wmomencie kiedykupu
jący przyjdzie do sklepu,czy serwisu
ze zużytym akumulatorem- dodaje
Wasyłyk.
W każdympunkciesprzedaży aku
mulatorów samochodowychkwasowo-olowiowych sprzedawcajest zo
bowiązany dopoinformowania kupującego oobowiązujących regulacjach.
Kupujący ma30 dni nazwrot zużyte
go akumulatoraiodbiór opłatydepo
zytowej.
-Widzimy wyraźnie,że dziękitym
regulacjom zużyte akumulatory nie
zaśmiecają polskich lasów i łąk -zau
waża Ryszard Wasyłyk.
Dostrzega to także straż miejska
iekopatrole, zajmującesię dzikimiwy
sypiskami.- Niestety, wciąż zmaga

WYBIERAJ Z GŁOWĄ!
Dobierając i użytkując akumulator korzystaj z wiedzy i doświadczenia
ekspertów.

my się z dzikimi wysypiskamiśmieci,
np. tu w Poznaniu. W przydrożnych
lasach, naopuszczonych działkachlu
dzie składują rożne odpady -komu
nalne, sprzętAGD. Najczęściejporzu
cane są części samochodowez niele
galnych warsztatów.0dziwo,od kilku
lat nie obserwujemy, by wyrzucane
były takżeakumulatory,jaktosię nieg
dyś działo.Zmiana wustawie spowo
dowała, że ludziom wyrzucanieaku
mulatorów się zwyczajnie nieopłaca
-mówi PrzemysławPiwecki, rzecznik
straży miejskiej w Poznaniu.

Drugie życieakumulatora
Producent akumulatorówkwasowoołowiowych jest zobowiązany do
przekazania ichdo dalszegoprzetwo
rzeniairecyklingu. W celusprawnego
odbioruodpadów iich właściwegoza
gospodarowania, firmy produkujące
samochodowe baterie,takiejak spół
ka Jenox Akumulatory w oparciu
0 sieć swoichcentrów serwisowych
1 dystrybucyjnych, stworzyły kilkaset
punktów, które zajmują się przyjmo
waniem wyeksploatowanych baterii
samochodowych.
Dla tych, których nie przekonują
ani argumenty ekologiczne, ani eko
nomiczne ustawodawca przewidział
sankcje. Zarównoproducenci, sprze
dawcy,jakiużytkownicy nieprzestrze
gający przepisówdotyczących postę
powania z akumulatorami podlegają
karze grzywny.
•
©®
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Nasze dobre

Nagrodzonym produktom i usługom zostanie przyznany tytuł: Nasze Dobre z Pomorza - znak jakości „Głosu
Dziennika Pomorza". Tytuł ten przyznawać będzie Kapituła powołana przez redakcję „Głosu". W ramach ple
biscytu (głosowania Czytelników) zostanie przyznany tytuł: Najpopularniejszy Produkt i Usługa z Pomorza.
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Nie ma mocnych na lidera
Kolejny tydzień głosowania w plebiscycie Nasze Dobre z Pomorza nie przyniósł niespodzianek.
Lider jest jeden i trzyma się mocno na swojej pozycji.
Plebiscyt
Artur Kostecki
artur.kostecki@polskapress.pl

Niemal od pierwszych minut
głosowania w plebiscycie
na pierwszym miejscu jest nie
zmiennie jedna firma. To Foton
ze Słupska zezgłoszoną usługą:
audytem
energetycznym.
Na koncie lidera (dane z wczo
raj z godziny 14) są już 2504gło
sy! To zdecydowana przewaga
nad drugą w zestawieniu firmą
Nogen z Kobylnicy, która zgło
siła do plebiscytu grzejnik ener
gooszczędny Nogen. Na koncie
wicelidera jest 1285 głosów.
W pierwszej trójce mamy jesz
cze firmę Animax z Redła, któ
ra w naszym plebiscycieprezentuje dom weselny Royal House
i Ośrodek Wypoczynkowy Ha-

CjMIS

•W dziewięciu dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 400 firm.Przyznaliśmy laureatom
43 znaki jakości Nasze Dobre zPomorza.

PROFESJONALNE OŚWIETLENIE LEO
FHU MtM Mariusz Mańkowski
uf. Grabowa 9/IJ2 ,70-761 Szczecin

PRODUKT

JMT LED

T«l. 600 905 233
Tel. €68153 819

cjenda. Animax ma1115 głosów.
Warto również wspomniećo do
brym wyniku czwartej w zesta
wieniu firmy PSW Serafinko
z Koszalina ze zgłoszonym pro
duktem: przedsiębiorstwem su
rowców wtórnych. Serafinko
ma 1019 głosów.
A jak wygląda sytuacja
na dalszych miejscach? Różni
ce w liczbie głosów pomiędzy
pierwszą czwórką a „resztą
świata" są bardzo duże. Dość
powiedzieć, że będące na razie
na piątym miejscu Gospodar
stwo RybackieDadoń z Siano
wa ma tylko 216 głosów.
Dla porządku przyjrzyjmy
się jakie wyniki zanotowały po
zostałe firmy z pierwszej dzie
siątki zestawienia. Na miejscu
szóstym jest jak na razie słup
ska firma Felizajob z usługami
opiekuńczymi dla osób star
szych (199głosów). Na siódmej

QOO
art of business

m.sikora@mtled.pl
www.rntled.pl

pozycji jest będąca od ćwierć
wieku narynku firma Matbet ze
Słupska (133głosy). Ósme miej
sce należy do koszalińskiej fir
my Kospel, która zgłosiła
do plebiscytuNasze Dobre zPo
morza zasobniki i wymienniki
c.w.u. Kospel zgromadził 125
głosów. Na dziewiątym miejscu
jest PSS Społem ze Słupska
z „Zawieszoną Zupą" w barze
Poranek. Na tę usługę oddano
dotychczas 110 głosów. Pierw
szą dziesiątkę zamyka Gmina
Miasto Stargard, która zgłosiła
Bramę Wałową w Stargardzie jedyną bramą miejską na Pomo
rzu, która stylowo łączy gotyk
z renesansem. Na koncie
Stargardu jest 90 głosów.
Wszelkie szczegóły doty
czące głosowania można zna
leźć na naszej stronie
internetowej w zakładce „Na
•
sze Dobre".

Art of Business Finanse I Ubezpieczenia Sp. z 0.0. S.K.
Wybrzeże Władysława IV przeprawa promowa
I piętro 72-600 Świnoujście
tel.+48 91 888 88 44, tel. kom.: +48 669 921 145
e-mail: biuro@artofbusiness.com.pl
www.artofbusiness.com.pl

Oświetlenie uliczne
Profesjonalne oprawy uliczne

946

Czas pracy 100 000 godzin
Gwarancja - S lat

milionów złotych
- łączna wartość sfinansowanych
projektów

Żarówki
Czas pracy 60 000 godzin
Gwarancja - od 3 do 5 lat

88
firm współpracujących

Oświetlenie
hal magazynowych
i produkcyjnych

Działamy z firmami

z całej Polski

98%

% .
Naświetlacze, oprawy przemysłowe

skuteczności
Jestesmy skuteczni
w pozyskiwaniu dotacji

Czas pracy do100 000 godzfn
Gwarancja - S tat

26

Oświetlenie biur

milionów złotych

Plafony LED

Nasi Klienci na inwestycje pozyskali
dotacje o łącznej kwocie
ponad 26 min zł

Czas pracy 30 000 godzin
Gwarancja - 3 lata

Żarówki i świetlówki
Czas pracy - 60 000 godzin
Gwarancja od 2 do 3 lat

nami:

Oszczędzasz czas - formalności załatwimy za Ciebie, skupisz sięna swoim
biznesie,

Projektowanie oświetlenia
Projektujemy, doradzamy i dobieramy

odpowiednie oprawy
Współpracujemy z projektantami oraz
firmami instalacyjnymi

•Masz pewność - korzystaszz naszego wieloletniego doświadczenia i wiedzy,
Otrzymasz fachową pomoc - pomożemy Ci na każdym etapie realizacji Twojego
projektu.
Bazujesz na doświadczeniu - naszymiklientami są firmy z sektora MSP oraz duże
przedsiębiorstwa,
- Masz wybór dzięki szerokiej ofecie - realizujemy projekty warte od kilkuset
tysięcy do kilkunastu milionów złotych,
Masz gwarancję skuteczności -98% złożonych wniosków zakwalifikowało się do
dofinansowania.

Doradzamy kompleksowo

Masz pomysł na biznes, ale nie masz środków finansowych na jego realizację?
Zgłoś się do nas, pomożemy Ci wdrożyć plan w życie.
Pomoc w ocenie ekonomicznej i biznesowej
- pomożemy Ci w ocenie Twojego pomysłu, obiektywnie spojrzymy na
możliwości.
Analiza dostępnych możliwości finansowania
- zaproponujemy Ci najlepsze formy finansowania dopasowane do Twoich
wymagań,
Kompletowanie dokumentacji i biznes plan
-Prace operacyjne,
Rozliczanie projektu i nadzór finansowy.

Glos Dziennik Pomorza
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Zycie bez okularów jest możliwe
•Od kilku tygodniu w słupskim Szpitalu Salus przeprowadza się zabiegi laserowej korekcji wzroku
Plebiscyt
Monika Zacharzewska
monika.zacharzewska@polskapress.pl

Okulistyka i zabiegi okulistycz
ne rozwijają się w słupskim
Salusie bardzo dynamicznie.
Od niedawna doświadczonaka
dra lekarzy, którzy przeprowa
dzają tam m.in. zabiegi
witrektomii czy usunięcia zać
my, wykonujeteż operacje lase
rowej korekcji wzroku.
Tym sposobem najczęściej
można wyeliminować wady
wzroku, takie jak astygmatyzm,
krótkowzroczność czy dalekowzroczność. Po kilku godzinach
spędzonych na oddziale pacjent
może pożegnaćsię z okularami
i soczewkami kontaktowymi.
Zaletą zabiegów, oprócz oczy
wiście zdecydowanej poprawy
widzenia jest to, że przeprowa
dzane są one szybko, mają du
żą skuteczność, a po operacji
pacjent w ciągu kilku godzin za
czyna widzieć ostrzej i wyraź
niej bez okularów czy soczewek
kontaktowych. Komplikacje po-

•Zabieg jest szybki,jego zasadnicza część trwa do 20 sekund, choć pacjent na bloku operacyjnymspędza około pół godziny

zabiegowe zdarzają się niezwy
kle rzadko, a pacjent w miarę
szybko może wrócić donormal
nego życia. - Zabieg laserowej
korekcji wzroku zaleca się oso
bom w wieku 21 do 55 lat, któ
rych wada wzroku jest stabilna

od minimum roku - mówi dr
Ewa Wolska-Szmidt, specjalista
chorób oczu zeSzpitala Salus.Zabieg eliminujekrótkowzrocz
ność, nadwzrocznośćczy astyg
matyzm, ale trzeba pamiętać, że
nie likwiduje niedowidzenia.

007834945

Oddaj głos na swojego kandydata
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46złzVAT)
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Uzyskany efekt jest taki, jak
maksymalna korekta wzroku
w okularach.
Zabieg poleca się szczególnie
młodym, aktywnym osobom.
Zdecydowanie tym, którym
okulary mogą przeszkadzać

w pracy - strażakom, policjan
tom, żołnierzom,sportowcom.
Na pewno do zabiegu niemogą
być zakwalifikowane osoby
cierpiące na jaskrę, cukrzycę,
choroby autoimmunologiczne,
laryngologiczne czy stomatolo

giczne, mająceczynne stany za
palne oraz te, u których wystę
pują choroby psychiczne. Przeciwwskazaniem do wyko
nania zabiegu są zaburzenia
w budowie rogówki, np. gdy
jest ona za cienka - mówi pani
doktor. - To jednak wykazuje
badanie przesiewowe, jakim
jest topografia oka.
Laserowa korekcja wzroku mo
że wyeliminować wady krótko
wzroczności pacjentom, którzy
mają nawet minus 11 dioptrii,
czy nadwzroczności do plus_
sześciu dioptrii. Również, gdy
tym wadom towarzyszy astyg
matyzm. Sam zabieg jest szyb
ki, jego zasadnicza część trwa
do 20 sekund, choć pacjent
na bloku operacyjnym spędza
około pół godziny.Szpital Salus
wykonuje korekcje wzroku
w asyście anestezjologa, z za
stosowaniem środków uspoka
jających i przeciwbólowych.
Po zabiegu pacjent przez kilka
tygodni musi zakrapiaćlek z an
tybiotykiem, unikaćprzebywa
nia w zapyleniu/zakurzeniu,
ostrego słońca i wysiłku fizycz
nego.
•

007822967
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Jaskra nie boli
Co to jest jaskra?
Jaskra jest chorobą oczu,
w której dochodzi do uszkodzenia nerwów wzrokowych.
Nerwy wzrokowe to przewody, które łączą oko z mózgiem coś w rodzaju przewodu, który łączy antenę z telewizorem.
Trzeba wiedzieć, że my nie widzimy oczami - one tylko od
bierają obraz, który przekazują do mózgu. Tam dopiero jak
w „centralnym komputerze" następuje analiza i powstaje tzw.
obraz. Jaskra jest chorobą właśnie tego przewodu. Ten nerw
wzrokowy składa się z około miliona włókien i jeśli z różnych
powodów zostanie uszkodzony to dochodzi do gorszego
przewodzenia impulsów i wtedy obraz przekazywany do móz
gu jest gorszy, a jeżeli dojdzie do poważnego, całkowitego
uszkodzenia tego przewodu, to traci się wzrok całkowicie.

Jakie są objawy jaskry?
W ponad 90% przypadków jaskra jest niezauważalna. Wi
dzenie składa się z dwóch części, tzw. widzenia bardzo dobre
go centralnego (środkowego) i widzenia obwodowego, czyli to
co widzimy w okolicy. Widzenie centralne jest chronione bar
dzo dobrze w nerwie wzrokowym, w związku z tym długi czas
zostaje utrzymane. Natomiast powoli niszczy nam się widze
nie obwodowe. W zaawansowanej jaskrze widzimy wszystko
ostro, ale tak jakbyśmy patrzyli przez długie rury. Nie jesteśmy

Ciepła woda jest jednym z podstawowych mediów, bez którego nie można sobie wyobrazić życia.
W zależności od indywidualnych potrzeb oraz uwarunkowań technicznych, istnieje szereg urządzeń
umożliwiających ogrzewanie wody. Firma Kospel już od ponad 25 lat specjalizuje się w ich produkcji.
Jedną z najczęściej spotykanych metod podgrzewania wody jest zastosowanie wymienników
i zasobników c.w.u. Są one przeznaczone do ogrzewania i przechowywania wody przy współpracy
z kotłami centralnego ogrzewania. Wbudowana wężownica lub płaszcz wodny przekazuje ciepło
dostarczone z kotła do wody użytkowej. Firma Kospel oferuje zasobniki, wymienniki c.w.u. oraz
bufory ciepła o pojemnościach od 80 do 10001. Znajdują one zastosowanie zarówno w kotłowniach
w domach jednorodzinnych, jak i w dużych obiektach hotelowych i przemysłowych. Zasobniki
i wymienniki c.w.u. są jednym z najważniejszych elementów instalacji grzewczej, dlatego muszą
gwarantować wieloletnią bezawaryjną eksploatację..

—1

nawet raz na miesiąc. Jeżeli to nie pomaga potrzebna cza
sami jest operacja laserem. Niestety czasami jest potrzebna
interwencja chirurgiczna, kiedy trzeba oko otworzyć i zrobić
kanał odpływowy, aby odprowadzić nadmiar cieczy, tzw. rekanalizacja. Nie można jaskry lekceważyć, musi być monito
rowana, jeżeli dynamika zmian się zmienia, to wtedy trzeba
włączyć inne leczenie. Nie można dopuścić do poważnego
uszkodzenia pola widzenia. Dlatego, że zmiany w jaskrze są
nieodwracalne.

Gdzie szukać pomocy?

Jaskrę powinien rozpoznać każdy okulista, ale nie każ
dy gabinet jest wyposażony w odpowiednią aparaturę, tak
żeby wykonać badania, o których wspominałem. Najlepiej
wykonać to wszystko w jednym miejscu. Takie możliwości
w stanie żorientować się w otoczeniu, nie zauważamy osób
przechodzących obok. Możemy wpaść pod samochód, prze oferuje Klinika Oka w Kołobrzegu. Tu posiadamy unikalną
aparaturę, gdzie pacjent u którego rozpoznamy jaskrę od
wrócić się. Objawy takie są dopiero w zaawansowanej jaskrze
i taki przebieg choroby nie boli. W rzadkich postaciach jaskry, razu może mieć ją zdiagnozowaną z określeniem jej stadium.
jednym z objawów jest ból oka (3-5% przypadków). Chorzy Według tego dobieramy odpowiednie leczenie. Jaskra wcześ
leczona może przez kilkadziesiąt lat nie
szczególnie między 45 a 50 rokiem życia powinni przechodzić nie wykryta, dobrze
regularne badania i nie tylko widzenie, ale również ciśnienie, powodować żadnych zmian w narządzie wzroku, natomiast
zaniedbana może prowadzić do nieodwracalnej ślepoty i to
grubość rogówki (tzw. pachymetrię), pole widzenia, widzenie
barwne - w jaskrze zaczyna być powolutku coraz gorsze. Ta niestety obu oczu.
kie objawy samemu ciężko wykryć, szczególnie, jak dotyczą
obu oczu. Dopiero w badaniu u lekarza może być ujawnione.

Diagnoza jaskra. Jak uratować wzrok?

a Należy stwierdzić, jaki jest to rodzaj jaskry. Jeżeli przy
czyną jaskry jest wysokie ciśnienie, to stosuje się specjalne
krople do oczu lub w ostateczności operację. Przy jaskrze
z nieco podwyższonym ciśnieniem - też wystarczą krople.
Ważne, aby były przyjmowane regularnie, bez żadnych
przerw z dokładnością co do kilku minut. Dodatkowo obo
wiązkowe kontrolne badania, przynajmniej raz na trzy miesią
ce ostrości wzroku, raz na pół róku pola widzenia, a ciśnienia

©
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WODA Z MÓZGU. CZYLI JAK SPRYTNI MARKETINGOWCY SPRZEDAJĄ NIEKONIECZNIE CHCIANE TOWARY

Ugotowani w kredycie na lata. Za gary
•- Akurat dzisiaj mam urodziny, ale nie, nie, nie! Nie chcę prezentów - mówi Kamil, prowadzący pokaz.
- To ja mam dla was prezenty. Wyjątkowe garnki i masażery! Masażer jest doskonały
Marketing

Katarzyna Piojda
kat3rzyna.piojda@pomorska.pl

Przyjdź i odbierz dla siebie najnowocześniejszy, wielofunkcyj
ny odkurzacz z trzema wymien
nymi końcówkami" - napisali
w imiennym zaproszeniu.A da
lej:„Idealne urządzeniedla cie
bie całkowicie za darmo".

No.jak za darmo, toidę!
Ponury, deszczowy dzień. Hotel-restauracja w centrum Byd
goszczy. Ludzie sięschodzą, bo
o godz.li zacznie siępokaz „cał
kowitej nowości na polskim
rynku". Chodzi m.in. o odku
rzacz, model 2018 rok, oraz
o materace masujące.
W wynajętej salce zebrałosię
około 40 osób. Każda przy wej
ściu musiała podać swoje dane
osobowe łącznie z numerem te
lefonu i pokazać zaproszenie.
Już go nie dostała z powrotem.
Dostała za to na miejscu przy
gotowywaną naklejkę ze swo
im imieniem. Żeby było jak
w rodzinie. Nie na „pani", nie
na „pan".
Siadam w trzecim rzędzie.
Siedzimy po kolei: Urszula,Te
resa, ja,Krystyna, Viola.Średnia
wieku - pewnie70, może75 lat.
Wiekowo odstaję,co na wejściu
zauważa jeden mężczyzna z ob
sługi pokazu.
Piotr zaczyna: - To zaszczyt,
że możemy gościć w Bydgosz
czy i przedstawićnasze fenome
nalne produkty.Jestem pracow
nikiem technicznym.Całość po
prowadzi Kamil.
Kamil wygląda na konferan
sjera z prawdziwego zdarzenia:
- Dzieeeń dooobryyy! Akurat
tak się składa, że dzisiaj mam
urodziny, ale nie, nie, nie! Nie
chcę prezentów. To ja mam dla
was prezenty! - uśmiecha się
prezenter-„jubilat".
Kamil przedstawia po kolei
produkty. Można mieć 19-elementowy zestaw naczyń. Pyta
zgromadzonych, kto ma w do
mu podobny komplet garnków.
Bronisława w pierwszym
rzędzie zgłasza się,bo ma. - Ale
nie tej firmy, tylko innej. Od 8lat
w nich gotuję. I są fajne.Trochę
już pożółkły, ale fajne.
Gdy kobieta zaczynamówić,
że garnki były drogie, Kamil„jubilat" jej przerywa.
I garnki prezentowane
na pokazie, których właścicie

lem zaraz stać się może każdy

• Socjologowie mówią, że nastrój panujący na sali podczasprezentacji towarów sprzedawanych bezpośrednio często sprawia, że słuchający traci czujność

nia dlaczego. - Wyobraźcie so
bie, że po miesiącach czekania
nadszedł termin na nasze ma
saże w ramach NFZ. Jeżeli ma
saż będziemy mieli o godz. 8 ra
no, to OK. Będzie nas masował
człowiek wypoczęty, który ma
za sobą 8 godzin snu.
Kontynuuje: - Gorzej, jeśli
masaż będziemy mieli przykła
dowo o godz. 16. Wtedy prze
cież ten sam masażysta będzie
już zmęczony. Jego ręce niebę
dą tak sprawnie i skutecznie
masowały, jak robiły to rano.
A masażer jest do naszej dy
spozycji przez całą dobę, przez
cały tydzień. Czesława z rzędu
za mną szepcze,że chciałaby ta
ki. Właśniedostała rentę,to mo
że kupi. Może do zakupu prze
konają bardziej to, że urządze
nie nie dość, że masuje - i to
w ośmiu szybkościach - to jesz
cze rozgrzewa narządy wew
nętrzne.
- Ciepła wątroba, gorącepłu
ca, rozgrzane śledziona to jest
to -myślę sobie i uśmiecham się
Masażer lepszy
do siebie.
Krystyna pochyla głowę
od masażysty
Masażer (mata masująca) też w moją stronę.- Jeeenyyy,chcę
jest doskonały. - Taki osobisty wyjść. Tu jest, jak w sekcie.
masażysta - podkreśla Kamil- Niech zrobią przerwę, to uciek
„jubilat". To urządzenie masu nę. Wstydmi, że przyszłam. Ro
je tak, jak prawdziwy masaży bią ludziom wodę z mózgu.

Przerwy nie ma. Pojawia się
propozycja: każdy może, a na
wet powinien się wymasować.
No chyba, że są na sali ciężarne
albo osoby mające chorykręgo
słup, rozrusznik serca lub za
stawki.
Paru panów się zgłasza.Mię
dzy innymi Czesław, ten od py
tania o odkurzacz trzymany
w powietrzu.Pozostali decydu
ją, że chcą wypróbować
masażer.
Kamil zapowiada koniecpo
kazu. Teraz nadszedłczas nalo
sowanie nagród.Mowa jest na
wet o 500 tysiącach złotych.
Szok - tyle wygrać, idąc na po
kaz garnków?! Kamil i jeszcze je
den pracownik obsługi pokazu
wyczytają nazwiska gości z sa
li. Po kolei zgłaszają się osoby,
które wygrały. Jeszcze nie wia
domo, co dostaną w nagrodę.
Dowiedzą się zachwilę, bo każ
dy ze zwycięzców jest proszony
na tzw. konsultaq'e. Są prowa
dzeni (niektórzy poruszają się
o kulach)do ustawionych z tyłu
sali stolików, przy których już
czekają pracownicy obsługi po
kazu.
Jestem zła. Niczego nie wy
losowałam. Chcę 500 tysięcy!
Muszę siedzieć na krześle,
na którym mnie na początku

Dowód osobisty

sta, ale jest lepsze.Kamil wyjaś

posadzono.

dowody osobiste, konsultanci

chętny, też są fajne. Lekkie, ale
stabilne. Cena wyjściowa to
7.900 złotych, ale może da się
kupić taniej. Temat cen na fo
rum nie jest poruszany.
Wszystkie towary można
obejrzeć, dotknąć, wypróbo
wać. Są eksponowane z przodu,
leżą elegancko poukładane.
Choćby odkurzacz. Za 6.900
złotych, ponoć wart swojej ce
ny. To wsumie urządzenie wie
lofunkcyjne, bo określenie„od
kurzacz" w jego przypadku by
łoby obraźliwe. Służy do odku
rzania, prania,czyszczenia iod
świeżania. Nawet firany, bez
zdejmowania z kamiszy, moż
na odkurzyć. Jakoś tak na pio
nowo. Zdzisław z tyłu pyta są
siada, czy musiałby trzymać ten
ciężki odkurzacz w powietrzu,
stojąc z nim przy oknie. Sąsiad
nie wie,a Zdzisław boi sięzadać
pytanie głośno.
Body shaper, w skrócie:apa
rat do odchudzania, można
mieć za 8.900 zł.

- Nie damy się - pocieszam.

Pewna kobieta z tyłu uważa, że
teraz będą pseudozwycięzcom
wciskać kit. Słychać muzykę.
Lecą piosenki Boney M. Obser
wuję, co się dzieje z tyłu. Nikt
nie dostaje żadnych nagród.
Wylosowani wyjmują swoje
dowody osobiste, a konsultan
ci spisują z nich dane. Pokazu
ją jeszcze jakieś ulotki. Zwy
cięzcy wyjmują portfele, prze
liczają pieniądze.
Jedna pani (nie wiem, jak ma
na imię, bo naklejkę straciła)
wstaje na chwilę od stolika.
Dzwoni dokogoś. Słyszę, jak py
ta: - A w jakim banku mam kon
to? Kupuję masażerna raty.Mu
szę podać dane.

Rozłącza się. Wracado stoli
ka.
Czesław (alenie ten od pyta
nia oodkurzacz) wracana swo
je krzesło. Mówi, że na żadne
g...0 zaileś tam tysięcy nieda się
naciągnąć. - Mówili, że nawet
mi transport załatwią,że niebę
dę dźwigał tych sprzętów
do domu. Taksówkę opłacą!
Co chwilę wyczytywane są

kolejne osoby.
O tym, że wylosowały po
darunki, już Kamil-„jubilat"
nie wspomina. Są proszone
na tył sali. I znowu: pokazują

coś spisują z nimi. Chyba umo
wy.
Wychodzę zaraz po tym,gdy
pierwsze osoby opuszczają sa
lę. Nie dostaję darmowego od
kurzacza, bo nie zgadzam się
poleżeć na masażerze. Sprzęt
nie rozgrzeje mi wnętrzności,
więc moja wątroba i płuca po
zostaną zimne. Głowa też.

Rekompensata
przeszłości
Dr Adam Musielewicz, socjo
log z Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, mó
wi nie tyle o naciąganiu, co
o próbie manipulacji.- Nastrój
panujący na sali, wyjątkowe
warunki zakupu i przekonują
cy prezenterzy sprawiają, że
słuchający traci czujność- tłu
maczy. - Decydujemy się
na zakup. Nie bez powodu
oferta kierowana jest do star
szych ludzi. Oni w ten sposób
rekompensują sobie braki
z przeszłości. W czasach ich
młodości nie było luksuso
wych garnków i mat masują
cych. Teraz mogą je mieć. A to,
że niestać ich na zakup, stano
wi dla niechobecnie rzecz dru
gorzędną.
I tak jestem zła, że nie wylo
sowałam 500 tysięcy.
A mogłam!#©®
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Dwóch na pięciu polskich pracodawców zamierza w ciągu najbliższego półrocza stworzyć nowe stanowiska
w swoich przedsiębiorstwach. Deklaracje zwiększenia zatrudnienia składają chętniej firmy z branży budowla
nej (45 proc.), przemysłowej (44 proc.) oraz handlu i napraw (40 proc.).

j praca

czytaj też na www.strefabiznesu.pl

Mowa ciała potencjalnego szefa. Po tym
kandydat pozna, co myśli o nim rekruter
Czasem kandydat może poznać, co myśli o nim
potencjalny pracodawca, śledząc jego mimikęi gesty.
Jest wiele gestów i pozycji,
dzięki którym da się odgad
nąć. co o kandydacie ubiegają
cym się o pracę sądzi potencjalnyszef.
Sławomir Bobbe
redakcja@polskatimes.pl

ajgorsze w ca
łym procesie re
krutacji
jest
oczekiwanie
na odpowiedź:
przyjmą mnie
czy nie przyjmą. Kandydatowi
czas się dłuży, bo chciałby wie
dzieć na czym stoi. Może spró
bować się przekonać i to już
podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Musi obserwować, jak za
chowują się, patrzą i gestykulu
ją członkowie komisji rekruta
cyjnej. Mowa ciała może zdra
dzić, co sądzą o człowieku sie
dzącym naprzeciw nich, który
właśnie przyszedł starać się
0 zatrudnienie.

N

Fałszywy uśmiech
Jeżeli rekruter siedzi przy stole
1 pochyla się delikatnie w stro
nę kandydata, to znak, że jest
otwarty, pozytywnienastawio
ny. Gdy się odchyla, próbuje za
chować jak największy dystans
i do kandydata, i do tego, coso
bą przedstawia. Proste,niezgarbione plecy świadczą o rozluź
nieniu.
Podobno jeśli człowiek
uśmiecha się do nieznanej mu

Rekruter opierający ręce prosto na stole to dobry
komunikat. Widać, że interesujego to co mówi kandydat.

osoby dłużej niż 10 sekund, to
oznaka nieszczerości. Wiado
mo, że zestresowany kandydat
nie będzie odliczał tego czasu
podczas spotkania rekrutacyj
nego, ale na pewno zauważy,
czy rekruter uśmiechasię spon
tanicznie, szczerze, czy tylko
robi to dlatego, żeby rozłado
wać napięcie. W drugim przy
padku potencjalny pracodaw
ca uzyska efekt i tak odwrotny
do zamierzanego, czyli będzie
panowała sztuczna atmosfera.

Oczy szeroko otwarte
Jeśli potencjalny pracodawca
przegryza wargi, może to być
znak, że czuje się zakłopotany.
Możliwe też, że siedzący na
przeciw niego kandydat zadzi
wia go. Nie wiadomo nato
miast, czy zaskoczył go w po
zytywny, czy w negatywny
sposób. Otwarte usta dają
do zrozumienia, że potencjal
ny szef jest zainteresowany
kontynuowaniem spotkania.
Oczy szeroko otwarte sym
bolizują zaciekawienie i zasko
czenie. Totakże może oznaczać
strach lub uświadomienie so
bie popełnienie błędu. W sytu
acji rozmowy kwalifikacyjnej
może toznaczyć, że komisja ża
łuje, iż zaprosiła kandydata
na spotkanie w sprawie pracy.
Gdy rekruter przeciera oczy al
bo je przymyka na dłużej to
sygnał, żenie podoba mu się to,
co widzi. Jeśli członek komisji
rekrutacyjnej nie skupia wzro

Mowa ciała może zdradzić, co o kandydacie sądzi komisja rekrutacyjna.

ku na kandydacie,tylko rozglą
da się w innestrony, nie jest za
interesowany kontynuowa
niem rozmowy. Zdenerwowa
nie towarzyszy nie tylkoosobie
starającej się o posadę, lecz
również tej, która tę pracę pro
ponuje.
Uniesione brwi oznaczają
zdziwienie, niedowierzanie.
Wygląda na to, że to,co przed

stawia sobą kandydat, spodo
bało się rekruterowi. Ściągnię
te brwi ku sobie zdradzają rów
nież niedowierzanie (co może
z kolei być rozpatrywane i po
zytywnie, inegatywnie), ale też
obrzydzenie. W tym drugim
wypadku rozmowa kwalifika
cyjna raczejnie będziedla kan
dydata przepustką do otrzyma
nia etatu w tej firmie.

Jak załatwić prywatną sprawę i nie brać wolnego?
Wymarzony praca zaczyna
uwierać, gdy nagłe okazuje
się. że do dyspozycji mamy za
ledwie kilka dni urlopu a trze
ba pójść do banku lub urzędu.
Maciej Mltuła
redakcja@polskatimses.pl

ołączenie pracy z życiem
prywatnym
wymaga
gimnastyki. Zakładając, że
większość urlopu wykorzystuje
my na wypoczynek, pozostaje
nam 1-2dni natzw. sytuacjepod
bramkowe. Czasem trzebapójść
do urzędu zarejestrować auto,

P

do szkoły na zakończenie roku,
do lekarza...
- Rozwiązaniem jest załatwia
nie spraw przed pracą. Z reguły
szefostwo, nie robi problemów
z powodu spóźnienia. Strącone
godziny można odrobić. Takie
rozwiązanie nie jest możliwe
w przypadkuosób, które nie ma
ją zmiennika - mówi Joanna
Żukowska, ekspert serwisu
MonsterPolska.pl.
Jeśli mamy szefa, który rozli
jest dzień pracy zdomu. Będzie
my mogli o dowolnej porze

Coraz częściejbanki czy urzę
dy działają jeden dzień kilka go
dzin dłużejniż standardowo.To
ukłon w stronę osób, które nie
mają innej możliwości niżpo za
kończeniu dnia pracy na wysła
nie ważnego listu czy złożenie
wniosku w urzędzie.
Weekend w pracy w zamian
za wolne w tygodniu. Tosposób,
który rozwiązuje wszelkie kło
poty. Jeden lub dwa dni wolne
go wroboczym tygodniu pozwo
lą na uporządkowanie spraw.
Ostatecznością jest urlop
bezpłatny. Wymaga złożenia pi

wyjść z domu..

semnego wniosku. Pracodawca

cza nas z zadań to rozwiązaniem

może, ale nie musi zgodzić się
na udzielenie urlopu.
Sposobów na załatwienie co
dziennych spraw i to bez korzy
stania z urlopu wypoczynkowe
go jest kilka. Korzystając z nich
naprzemiennie, da się pogodzić
pracę z obowiązkami w życiu
prywatnym. Jeślinasz trybpracy
i obowiązki nie pozwalają
na żadne z wymienionych roz
wiązań, wówczas korzystnym
rozwiązaniem będzie poprosze
nie kogoś bliskiegoz rodziny.Bli
skich możnaupoważnić do zała
twiania spraw w urzędach czy
na poczcie.#

Ręce za plecami
Rekruter opierający ręce prosto
na stole to dobry komunikat.
Widać, że interesuje go kandy
dat. Ręce schowane w kiesze
niach to zły znak. Oznaczają ne
gatywne nastawienie do ro
zmówcy. Podobnie jest wtedy,
gdy ręce są splecione na klatce
piersiowej. Im zresztą są wyżej,
tym gorszy odbiór rozmówcy.

Chwytanie się za brodę lub gła
skanie się po brodzie to dla nie
których niepisany komunikat:
rozmówca jest mną zaintereso
wany. Tymczasem takie gesty
oznaczają raczej negatywne na
stawienie i próbę wycofania.
Gdy podczas rozmowy rekruter
chowa ręce za plecami lub je
przeciąga z jednego boku
na drugi, zdradza tym samym,
że kandydat nie przypadł mu
do gustu. Równocześnie ten
gest może oznaczać dużą pew
ność siebie i poczucie przewa
gi. Złe wrażenie zrobił kandy
dat na potencjalnym pracodaw
cy, jeśli ten drugi podpiera gło
wę rękami.Sugeruje jednocześ
nie, że jest znudzony, a dalsza
rozmowa nie ma sensu.Podob
nie jest, gdy rekruter podpiera
dłońmi krzesło, na którym sie
dzi.
Nogi prosto postawione to
dobra informacja. Oznacza to
rozluźnienie, a w przypadku
rozmowy kwalifikacyjnej przyzwolenie na kontynuowa
nie tego spotkania.
Rozchylone nogi to zwykle
pozycja osoby, która chce do
minować. Kto zakłada nogę
na nogę, jest zdenerwowany,
zamyka się w sobie. Jeśli pod
czas siedzenia nogi same rwą
się do wstania, to znak, że
rekruterowi wyczerpała się już
uwaga. Gdy stojąc, przestępuje z nogi na nogę, daje do wia
domości, że czas zakończyć
spotkanie.
•

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE
- KIEROWNIK

ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W GRYFINIE
Szczegółowe informacje o naborze
na stronie internetowej
www.bip.gryfino.pl - zakładka „Oferta pracy",
na tablicach informacyjnych
Urzędu przy ul t Maja 16 w Gryfinie

oraz w Urzędzie - pokój nr 002 (Kadry)
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Praca w niedzielę i święta kiedy przysługuje dodatek?
W pierwszej kolejności pracodawca jest zobowiązany udzielić dzień wolny.
Często zdarza się, że nie ma możliwości odebrania w tygodniu dnia wolnego.

Poniedziałek, 16 października 2017

Jak zwiększyć szanse
na znalezienie pracy?
Choć możemy mieć doskonałe
kwalifikacje, to istnieje ryzy
ka że nasza aplikacja nie zo
stanie poważnie potraktowa
na przez pracodawców.
Maciej Mituta
redakcja@polskatimes.pl

Małgorzata Wąsacz
redakcja@polskatimes.pl

wielu za•
wodach

H f

•
p r a c a
••
w niedzielę
H
normą.
W
Dla niektó
rych to problem, a dlainnych to
szansa na dorobienie lubzyska
nie wolnego dnia w tygodniu.
Zgodnie z kodeksem pracy,
pracownikowi wykonującemu
pracę w niedzielę pracodawca
jest obowiązany zapewnić inny
dzień wolny odpracy w okresie
6 dni kalendarzowych poprze
dzających lub następujących
po takiej "pracującej" niedzie
li. W sytuacji gdy nie jest moż
liwe wykorzystanie w terminie
wskazanym powyżej dnia wol
nego od pracy w zamian za pra
cę w niedzielę, pracownikowi
przysługuje dzień wolny
od pracy do końca okresu roz
liczeniowego czasu pracy
Często zdarza się, że pra
cownik nie jest w stanie ode
brać sobie dnia wolnego
w okresie 6 dni kalendarzo
wych poprzedzających lub na
stępujących po "pracującej"
niedzieli ani nie weźmie go
do końcaokresu rozliczeniowe
go czasu pracy. Wówczas pra

W skrócie
RYNEK PRACY

Preferencyjna
składka dłuższa orok
Resort pracy zaproponował,
żeby okres preferencyjnego
opłacania składek na ubezpie
czenia społeczne dla przedsię
biorców wydłużyć o rok, czyli
do 3 lat.Projekt zmian skiero
wany został do konsultacji
społecznych. Jak wynika z ba
dań trzeci rok działalności jest
kluczowy dla funkcjonowania
firmy. Stąd też propozyq'a, by
okres preferencyjnego opłaca
nia składek wydłużyć z 2 do 3
lat. Podstawa wymiaru skła
dek na ubezpieczenia społecz
ne wynosiłaby 30 proc. mini
malnego wynagrodzenia
w pierwszym i drugim roku
prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej
oraz 60 proc. minimalnego
wynagrodzenia w trzecim ro
ku. (MMO

W sektorze handlowo-usługowym praca w niedziele jest normą.
Podobnie jest również w wielu zakładach przemysłowych.

Powyższe zasady stosuje się
niezależnie od tego, czy praca
w niedzielę wynika z rozkładu
czasu pracy pracownika czy też
była to praca z powodu szcze
gólnych potrzeb pracodawcy
albo konieczności prowadzenia
akcji ratowniczej lub usunięcia
awarii.
Za pracę wświęto uważa się
pracę wykonywaną między
godz. 6 w tym dniu, a godz. 6
w następnym dniu, chyba, że
u danego pracodawcy została
ustalona inna godzina. W za
mian za pracę w taki świątecz
ny dzień pracownik ma prawo
do dnia wolnego od pracy
w ciągu okresu rozliczeniowe
go. Jeżeli nie jest możliwe wy
korzystanie dnia wolnego win
nym terminie, wówczas pra
cownikowi przysługuje prawo
do 100 proc.dodatku do wyna
grodzenia jak za pracę w godzi
nach nadliczbowych.
Co ważne, nie ma znacze
nia, ilegodzin pracownik prze
pracuje w święto. Może przyjść
do pracy tylko na dwie czy trzy
godziny, a i tak szef będzie mu
musiał dać dzień wolny (8 go
dzin). Jeśli pracodawca nie
udzieli pracownikowi wspom
nianego dnia wolnego, wów
czas naruszy przepisy o czasie
pracy.•

zy ja i moje CV zrobiliśmy
wystarczająco dobre wra
żenie na rekruterze? - to
główne pytanie, które kołacze
się wgłowie kandydatapo wyj
ściu z rozmowy o pracę.
- Najważniejszym wyróżni
kiem nowoczesnego CV jest
podsumowanie swojego do
świadczenia w kilku zdaniach,
które należy wyeksponować
na górze dokumentu. Po prze
czytaniu tych zdańrekruter po
winien nabrać pewności, że je
steśmy właściwą osobę na ofe
rowane stanowisko - mówi Jo
anna Żukowska z serwisu
MonsterPolska.pl.
Dołączenie do CV referencji
od byłego szefa lub jest sku
tecznym sposobem na zwięk
szenie szans na zatrudnienie.
Pamiętajmy, że rekruter prze
gląda dziennie niezliczone iloś
ci aplikacji. Referencje mogą
być tym elementem, który
przykuje jego uwagęna dłużej.
Wchodząc naspotkanie, po
winniśmy zrobić to pewnie
i z uśmiechem, aby zarazić
rekrutera pozytywną energią.
Pierwsze wrażenie można zro
bić tylko raz. Z badań wynika,
że mamy na to li sekund.
Po tym czasie rozmówca oceni
czy da się nas polubić i czy je
steśmy wiarygodni.

C

W dobie internetu bardzo
często do pierwszego „spotka
nia" dochodzi poprzez serwisy
społecznościowe. Rektruterzy
szukając
kandydatów
w Internecie, sprawdzają na ile
to, co czytają w CV, jest spójne
z tym, co widzą na zdjęciach.
Wizerunek w sieci powinien
być spójny. W momencie,
w którym zdarza nam się wrzu
cać do sieci zdjęcia z wakacji
lub z imprez powinniśmy
bezwzględnie zadbaćo restryk
cyjne ustawienia prywatności.
Lista zachowań, która skre
śli nas u rekrutera to z pewnoś
cią brak wyciszonego telefonu,
wchodzenie mu w słowo, ale

Wchodząc
na spotkanie,
powinniśmy zrobić
to pewnie
i z uśmiechem
także roszczeniowy sposób
prowadzenia rozmowy i zwra
cania się do pracowników fir
my, np. na recepcji.
- Do rozmowy należy przy
gotować się także merytorycz
nie, czyli sprawdzić czym zaj
muje się firma, do której apli
kujemy. I nie chodzi o pobież
ną wiedzę, ale szczegółowe
prześledzenie jej strony. Im le
piej będziemy przygotowani
do rozmowy, tym większa
szansa, że zamieni się ona
w propozycję pracy - podkreśla
Żukowska.
•

cownikowi należy się dodatek
do pensji w wysokości 100
proc. wynagrodzenia za każdą
godzinę pracy w niedzielę.
Reasumując, w pierwszej
kolejności pracodawca jest zo
bowiązany udzielić dnia wolne

go, a jeżeli w terminach wska
zanych w przepisach nie jest
możliwe wykorzystanie tego
dnia wolnego, wówczas należy
wypłacić wynagrodzenie wraz
z dodatkiem100 proc.za każdą
godzinę pracy w niedzielę.

WYNAGRODZENIA

Zaledwie co piąty Polak obawia się utraty pracy

Mocno zamazane
dane o zarobkach
Według GUSprzeciętne wyna
grodzenie w n kwartale 2017 r.
wynosiło w Polsce 4220,69 zł.
Do informacji GUS nt. wyna
grodzeń musimy jednak pod
chodzić z dużą rezerwą. Obec
nie podajeon danedotyczące
zaledwie 4 proc. firm - dużych
i średnich.Pomija natomiast
małe firmy w których zarobki
są prawie dwukrotnie niższe.
Przykładowo w zeszłym roku
według GUSprzeciętne wyna
grodzenie wynosiło w przybli
żeniu 4200 zł.Natomiast me
diana, czyli wartość środkowa już 3200 zł. Ale jeśli weźmiemy
wartość najczęściej występują
cą, czyli dominantę, okażesię,
że typowe wynagrodzenie
w gospodarce wynosiło2400
zł. Skutki takiego podawania
danych są oczywiste.Wielu
pracowników czujesię pok
rzywdzonych, ponieważ wyda

je się im, że zarabiają za mało
wobec wynagrodzeńoferowa
nych narynku. (MMO

Trzech na czterech PołakÓW
nie odczuwa ryzyka utraty do
tychczasowej pracy - wynika
z najnowszej edycji badania
„Monitor Rynku Pracy".
Maciej Mituła
redakcja@polskatimes.pl

^k wynika zsondażu zrealizofcvanego przezInstytut Badaw^czyRandstad,co piąty badany
zmienił w ostatnim kwartale pra
cę. Co drugi pracownik deklaro
wał, żeo zmianiepracy zdecydo
wały lepszewarunki zatrudnienia
w nowej firmie. Na osobiste prag
nienie zmiany wskazało29 proc.
ankietowanych Polaków. Zmiana
struktury przedsiębiorstwa (np:
zwolnienia grupowe) była powo
dem rotacji dla14 proc uczestnikówbadania.
- W wynikach badania wi
dać najdobitniej odwrócenie
ról. Pracownik coraz śmielej
bierze swoją karierę we własne
ręce ipodejmuje świadome de

cyzje, kierując się swoim inte
resem. Jest coraz bardziej ak
tywnym uczestnikiem rynku
pracy -negocjuje warunki,szu
ka miejsca pracy, w którym
otrzyma coś więcej. Baczniej
też obserwuje propozycje pra
codawców, bo nie musi już ko
rzystać z pierwszej lepszej.
Efektem jest coraz większa licz
ba pracowników, którzy prze
konali się o tym, że taka posta
wa procentuje. Potwierdza to
też wyhamowanie rotacji
na rynku pracy - wielu kandy
datów już trafiło do firmy, któ
ra zaproponowała im dobre wa
runki - wyjaśnia Monika
Hryniszyn, Członek Zarządu
w Randstad Polska.
W porównaniu do poprzed
nich edycji badania maleje licz
ba respondentów, którzy po
szukują nowego zatrudnienia.
Aktywnie nowej pracy szuka
9 proc. ankietowanych. Za no
wym zajęciem rozgląda się 18

proc. uczestników badania.

Osłabł też wyraźnierosnący
wcześniej optymizm co
do szans na znalezienie nowej
pracy, choć nadal jest na wyso
kim poziomie. 73 proc. bada
nych uważa, że w ciągu pół ro
ku są w stanie znaleźć pracę co
najmniej tak dobrą, jak dotych
czasowa. 82 proc. twierdzi, że
w ciągu sześciu miesięcy może
znaleźć jakąkolwiek pracę.Naj
większy optymizm przejawia
ją ankietowani w wieku od 25
do 34 lat (aż 94 proc. twierdzi,
że w ciągu pół roku znajdzie ja
kiekolwiek zatrudnienie). Co
ciekawe ponad 3/4 ankietowa
nych w ogóle nie dostrzega ry-

82 proc. badanych
twierdzi, że w ciągu
sześciu miesięcy
może znaleźć
jakąkolwiek pracę

zyka utraty pracy, 16 proc. de
klaruje umiarkowaną obawę,
a 7 proc.- odczuwa duży lęk.
Ponad 3/4 respondentów
w Polsce chciałoby rozwijać
swoje umiejętności zawodowe,
zaś 41proc. dostrzega potrzebę
rozwoju w zakresie umiejętnoś
ci interpersonalnych. Jeśli już
rozwijamy nasze zawodowe
kompetencji, to najczęściej
idziemy na studia lub uczestni
czymy w szkoleniach (35
proc.), najrzadziej korzystamy
ze wsparcia profesjonalnego
doradcy zawodowego (7 proc.).
1/4 badanych Polaków
w ostatnim roku w ogóle nie ko
rzystała z jakichkolwiek form
doskonalenia zawodowego.Im
starsi pracownicy, tym częściej
uważają, że o rozwój zawodo
wy nie muszą się martwić.
Twierdzi tak 43 proc. ankieto
wanych Polaków w wieku od 55
do 65 lat. Częściej uważają tak

kobiety (31proc.) niż mężczyź
ni (23 proc.).•

Głos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 16 października 2017
REKLAMA

Reklama//15

www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl
007838109

OBWIESZCZENIE

KM 685/15

Komornik Sądowy przy SR w Lęborku Waldemar Witka (tel./fax 59 842 64 89) ogłasza, że dnia 30.11.2017 r.
0 godz. 9.30 w budynku SR w Lęborku, mającego siedzibę przy ul. Przyzamcze 2, odbędzie się

PtEjm^ucmcjA
\1/4 niewydzielonej części nieruchomości: lokal mieszkalny usytuowany na parterze składający się z 2 pokoi,
kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. 50,36 m2; do lokalu przysługuje udział związany z własnością
lokalu 94/1000 - KW SL1L/00014234/3, położonej: 84-300 Lębork, Zwycięstwa 33/2, nr KW 28427 [NKW:
SL1L/00028427/4]. Suma oszacowania 1/4 części i wynosi 51 750,00 zł, zaś cena wywołania 3/4 części jest
równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 812,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest
złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 175.00 zł. przelewem na konto: PKO BP S.A.
1 Oddział w Słupsku nr 69 1020 4649 0000 7402 0008 6207 lub w kasie kancelarii komornika najpóźniej
w dniu poprzedzającym licytację. Szczegółowe informacje na stronie -www.licytacje.komomik.pl

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Słupsku VI Wydział
Gospodarczy w sprawie ZASTA spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Słup
sku sygn. akt VI GUp 8/11 zawiadamia
o złożeniu planu podziału funduszów masy
upadłości kategorii I.
Plan podziału można przeglądać w czytelni
tut. Sądu oraz informuje, że termin do wnie
sienia zarzutów przeciwko planowi wynosi
dwa tygodnie od dnia obwieszczenia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie
Urzędu Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, na tablicy ogłoszeń został
wywieszony wykaz:
-nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie
przetargowym w obrębie Smołdzino,
w dniach 10.10.2017 roku do 31.10.2017 roku.

-www.dawro.eu—
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OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Waldemar Witka (tel./ fax 59 842 64 89)
ogłasza, że dnia 30.11.2017 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lęborku mającego siedzibę
przy ul. Przyzamcze 2,
odbędzie się pierwsza licytacja 1/4 niewydzielonej części nieruchomości: lokal mieszkalny usytuowany
na parterze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. 50,36 mz; do lokalu
przysługuje udział związany z własnością lokalu 94/1000 - KW SL1L/00014234/3, położonej: 84-300
Lębork, Zwycięstwa 33/2, nr KW 28427 [NKW: SL1L/00028427/4].
Suma oszacowania 1/4 części i wynosi 17 250,00 zł, zaś cena wywołania 1/4 części jest równa zaś cena
wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 937,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu
zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 725,00 zł przelewem na
konto: PKO BP S.A. I Oddział w Słupsku nr 69 1020 4649 0000 7402 0008 6207 lub w kasie kancelarii
komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.
Szczegółowe informacje na stronie - www.licytacje.komomik.pl

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Waldemar Witka (tel./fax 59 842 64 89) ogłasza, że dnia
30.11.2017 r. o godz. 9.00 w budynku SR w Lęborku mającego siedzibę przy ul. Przyzamcze 2, odbędzie się
pierwsza licytacja nieruchomości: nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 296 o pow. 272 700 m2
(27,27 ha); położonej: Tawęcino, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, nr KW 42530/3 (NKW: SL1U00042530/31. Suma
oszacowania wynosi 430 000,00 zł, zaś cena wywołania 3/4 części jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
322 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sgmy
oszacowania, tj. 43 000,00 zł, przelewem na konto: PKO BP S.A. I Oddział w Słupsku nr 621020 4649 0000
7002 0143 1337 lub w kasie kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Szczegółowe
informacje na stronie - www.licytacje.komomik.pl
Do nabycia nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003 r.

Wójt Gminy Główczyce

Chcesz kupie mieszkanie?

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 2147), uprzejmie informuje, że wywiesił
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Główczycach na okres 21 dni wykazy
nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży:

WEJD7 NA GRATKA.PL

1. Sprzedaż w drodze przetargu:
- Miejscowość Szczypkowice, lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 27,
2. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:
- Miejscowość Stowięcino, lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 10.
- Miejscowość Żoruchowo, lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 32.
007830997

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego
w obrębie geodezyjnym Lędowo, gmina Ustka
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (l.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 w związku z art.
46 pkt 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ustka uchwały nr
XXII.282.2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo,
gmina Ustka oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
w ramach opracowywanego planu.
Załącznik graficzny do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania, wskazujący granice opracowania planu dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy
Ustka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ustka pod adresem: biD.ustka.uo.aov.Dl
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące przedmiotowego planu miejscowego oraz prognozy
oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Ustka, z siedzibą przy ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
lub z wykorzystaniem adresu e-mail: urzadQustka.ua.oov.Dl w terminie do dnia 8 listopada 2017 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek i może być składany w formie pisemnej, ustnej do
protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym.
007430293

PROMOCJA

ogłasza przetarg ofertowy na dostawę
gazu ziemnego wysokometanowego
(grupy E) - grupy taryfowej o symbolu W,
do budynków SM „Kolejarz" w okresie
od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, którą można
otrzymać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 11 lub pobrać ze
strony internetowej Spółdzielni www.kolejarz.slupsk.pl
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Br.
Gierymskich 1 w Słupsku do dnia 07 listopada 2017 r.do godz.
14°°, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
oferenta, z możliwością przeprowadzenia przetargu ustnego
dla wytypowanych oferentów lub unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.

DRUGA LICYTACJA
udziału wynoszącego 1/2 części lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki
o powierzchni użytkowej 49,94 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym
o powierzchni 24,22 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w 1/2 części gruntu (działka nr 13/1
0 pow. 2.609 m2) oraz 1/2 części wspólnych budynku mieszkalnego, dla której to nieruchomości
prowadzona jest KW nr 36874, położonego: 76-251 Kobylnica, Ścięgnica 6c, dla którego Sąd Rejonowy
w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SL1S/00036876/1

(NKW: SUS/00036876/11.
Suma oszacowania wynosi 25 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
1 wynosi 17 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości' i
jednej dziesiątej sumy oszacowania; to jest' 2 550.00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce
albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 51 2030 00451110 0000 03501760.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń na podstawie art. 953 k.p.c.
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 14:00
w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku, mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101,
odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego oznaczonego nr 56, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz"
w Słupsku, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Braci Gierymskich 4, w obrębie nr 0011
miasta Słupsk, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze SL1S/00087945/8.
Suma oszacowania wynosi 163 016,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
122 262,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien dożyć Komornikowi rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 301,60 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można uiścić w Kancelarii, a także na konto komornika w banku:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku
61 1020 4649 0000 7502 0008 6108
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych
w terminie czternastu dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przysądzeniu jego
własności na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku.
Zgodnie z art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie,
dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie
wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem
organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
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Słupsk

Biznes

Teraz al. Sienkiewicza 5

Teraz MOCHNACKIEGO

Słupsk
WYBIERAM SŁUPSK!

WYBIERAM SŁUPSK

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM
Prezydent Miasta Słupska

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Słupska ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Słupska

LOKAL UŻYTKOWY — miejsce na TWÓJ biznes!

Informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku przy pl. Zwycięstwa 3
(II piętro, obokpokoju 213) oraz nastronie internetowej www.slupsk.pl oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl, zostało podane do publicznej wiadomości
ogłoszenie o organizowanym I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu
niemieszkalnego położonego na I piętrze w budynku przy Al. Sienkiewicza 5 o pow.
142,50 m2 wraz z udziałem 1799/10000 we własności części wspólnych budynku
i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 572 /4 o pow. 300 m2, położonej
w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00032876/3. Czas trwania użytkowania
wieczystego gruntu ustala się do dnia 10.10.2101 r.,
cenawywoławczanieruchomościwynosi-458015,00zł,wtym:cenalokalu-442906,00zł,
cena udziału 1799/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu -15109,00
zł. Wadium: 46 000,00 zł, postąpienie nie mniej niż 4 590,00 zł. Przetarg odbędzie się
18.12.2017 r. o godz. 10.00 w sali 212 Urzędu Miejskiego (II piętro).

WEJDŹ NA GRATKA.PL

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Anna Stukan (tel. /fax 59 841 49 77) ogłasza,
że: dnia 27-10-2017 r. o godz. 13.20 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę
przy Szarych Szeregów 13 w sali nr 311 odbędzie się

REKLAMA

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ"
76-200 Słupsk ul. Braci Gierymskich 1,

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY USTKA

007837923

OGŁOSZENIE 0 LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNA NIERUCHOMOŚĆ

KM 1112/16

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12.12.2017 r. na
konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 0811401153 0000 2175 42001011.
Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 7.12.2017 r. o godz. 1430. Szczegółowe
informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410
oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Dobre Miejsce na Twój biznes!
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w obrębie 7 miasta Słupska działka nr 772 o pow. 2229 m2 przy ulicy Mochnackiego.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi KW nr SL1 S/00034313/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 430.000 zł, wadium 43.000zł
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Rejtana"
przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2017r. o godz. 11°° w sali nr 212
Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 13.12.2017r. na konto:
Miasto Stupsk, mBank S.A. Nr 0811401153 0000 2175 42001011. Petna treść ogłoszenia została
wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku obok pok. 215, opublikowana na
stronie internetowej www.slupsk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Stupsku
Plac Zwycięstwa 3,76-200 Słupsk, Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pokój 215
pod nr tel.59 8488472.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Głos Dziennik Pomorza
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Biuro Ogłoszeń oddział Koszalin:
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin
tel. 94 3473516.347 3511.347 3512
fax 94 347 3513

Jak zamieścić ogłoszenie drobne:

Drobne

• W Biurze Ogłoszeń: 94 347 3516
• Wchodząc na portal: ogloszenia.gratka.pl

Poniedziałek, 16 października 2017

Biuro Ogłoszeń oddział Słupsk:
ul. Henryka Pobożnego19,76-200 Słupsk
tel. 59 848 8103
fax 59 848 8156

-Biuro Ogłoszeń oddział Szczecin:
ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin
tel. 9148133 61.48133 67
fax 91433 48 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

MIESZKANIA-SPRZEDAM
"ANKAM" 3-pok., 59,3 m2,
Kotarbińskiego, 220.000 zł

80M2( 3 pok.) nowe, gotowe z windą
i tarasem K-lin tel. 577-806-169

•BANK KWATER
•ZWIERZĘTA
•ROŚLINY. OGRODY

AKUS

najchętniej wybierane biuro nieruchomości
poszukujemy mieszkań 2-pokojowych

rej. Lelewela, Kołłątaja, Staszica

"ANKAM"
PIŁSUDSKIEGO 5,94/342-26-19,
690-017-041; www.ankam.pl

•ZDROWIE
•USŁUGI
•TURYSTYKA

Klienci płacą GOTÓWKĄ

KAWALERKA nowe bud.
tel 608-331-048
SPRZEDAM mieszkanie dwupokojowe
z garażem tel. 795-438-348

tel. 661-841-555

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
MAŁE 2-pok. Tel. 888-199-778 K-lin

TANI dom Na Skarpie

Pożyczki gotówkowe Dziesiątka
Finanse teL 669-555-11L
POŻYCZKA na 500+! 508-593-833
POŻYCZKI, "Związkowiec" 699-186-581

Zadzft/oń! tel. 22 250 20 92

(obok Związkowca)

3 pokoje

Potrzebujesz gotówki?

Masz problem z komornikiem ?

ul. Zwycięstwa 143

rej. Żeromskiego,
balkon, 179 000,-

Kredyty, pożyczki, Koszalin,
Połtawska 1,94 342-21-99.

SKUTECZNE Oddłużanie!

94 345-22-75

BIURA RACHUNKOWE

www.abakus-nieruchomosci.pl
80 M2,Słupsk, Morcinka sprzedamlub
wynajmę, 607411600.

•MATRYMONIALNE
•ROŻNE
• KOMUNIKATY

PODATKI, ZUS, kadry tel. 726-170-117

OSOBOWE SPRZEDAM

2-pok., loggia,
rej. Gierczak 148 900,klucze w biurze

POKÓJ umeblowany 600-599-447

MATEMATYKA, Chemia. 605-398-165

ABSOLUTNY autoskup, 728773160.
AUTO skup wszystkie 695-640-611

LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA

KOREPETYCJE

PRACA

AUTO skup, kasacja 797552040

MAGAZYN 1200m Koszalin
503146930

AUTOKASACJA Bierkowo. Skup całych
i uszkodzonych.59/8119150,606206077.

ZATRUDNIĘ

PIĘKNY lokal 40 m2 w centrum
Koszalina, 574185624.

AUTOKASACJA Świeszyno. 608421479

1200-1600euro netto,
poszukuję opiekunki do
Niemiec,teL506677444

LOKALE UŻYTKOWE - WYNAJMĘ
DO wynajęcia hala 20*8*3,6m i6m
kanał, biuro, wc tel. 798440885

DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM
1408 m2 Koszalin centrum
503146930
BUDOWLANA 1600 m2 w Łosinie,
75 zł/m2,607411600.

4-pok. z wyposażeniem
242 900,- do negocjacji
rej. Krzyżanowskiego/Wyki
2-pok. z loggią
47 m kw. -167 000,-

rej. Żeromskiego
duże mieszkanie z loggią,

w cenie wyposażenie
Na Skarpie 203 000,TANIA działka budowlana

Garaże blaszane, konstruk. profil,
kojce dla psów, partnerstaLpl,
698-230-205,798-710-329
GARAŻE Blaszane
— BRAMY Garażowe
pmducent KOJCE dla Psów
Najniłaze <2SSW
Różne wymiary
Dogodne tij£5TY'/
Transport i montaż

cały KRAJ

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

www.konsftal-garaze.pl
POŚREDNICTWO
NIERUCHOMOŚCI-SZCZERBltiSCY.
Koszalin, ul.Bogusława II3,
512-299-104.

"OMEGA" - wyceny, obrót Słupsk,
uL Starzyńskiego 11, teł.
598414420,601654572
wwwuileruchonioscLsIupslLpl

tylko 31900,- za 8 arów
(centrum Świeszyna)
MATERIAtY BUDOWLANE
OKNA PCV z demontażu 601-220-617
SIATKA ogrodzeniowa i leśna, słupki.
Koszalin, 602-74-00-57; 94/3404-360.

ALBUMY, książki, płyty muzyczne.
Skup. Dojazd. Tel.509-675-586,
508-245-450.

AGENCJA pracy Herzog Sp. z o.o.
(Certyfikat nr 5950) poszukuje do pracy
w Niemczech i Austrii: hydraulików,
elektryków, dekarzy, stolarzy, ślusarzy,
spawaczy. Atutem byłaby znajomość
języka niemieckiego oraz prawo jazdy
katB. Kontakt:filia Koszalin
Zwycięstwa 77-79/2,
94 343 00 85 lub 698 606 512,
CV: koszalin@herzog.com.pl
lub szczecin@herzog.com.pl

ELEKTRYK - Niemcy - niemiecka
umowa, darmowe zakwaterowanie
i samochody. Wymagane
uprawnienia lub dyplom zawodowy.
Kontakt 882950741.

USZKODZONE. ROZBITE KUPIĘ
AUTA i busy kupię, 504-672-242

MOTOCYKLE SPRZEDAM
SUZUKI GSX 600F, 600 cm3,1998.
883746878.

CZĘŚCI WYPOSAŻENIE SPRZEDAM
POMPOWTRYSKI Kia Carnival 2,9
CRDI, nowe regenerowane. 883746878

ATRAKCYJNE oferty pracy
dla opiekunek seniorów, praca
w Niemczech, szybkie wyjazdy,
akceptujemy język na poziomie
podstawowym. Tylko teraz
Bonus 400 Euro wyjazd w październiku.
Promedica24, Słupsk - 509892644
Atrakcyjne zarobki, legalna praca
w Niemczech dla Opiekunek,
MEDIPE, 71/37-7

007836659

IRLANDIA PN
PAKOWANIE INDYKÓW
•kontrakty: 8 lub 5 tyg.
•wyjazd: X lub 1X2017
•zarobki: ok. 16 000 zł

koszalln@imperial.org.pl
Tel. 94 34 000 54

DO rozwozu pizzy z autem 602-133-125.
GK
DO sprzątania biur 606362520

ELEKTRYKA 502-490-970. GK
EUROPAK Palety zatrudni
pracowników tartaku - Kliszno9.
Tel. 695-920-045.
FIRMA DOMAR w Tatowie zatrudni:
mechanika samochodowego, operatora
koparko-ładowarki, operatora koparki
kołowej, obrotowej lub gąsiennicowej
Oferty prosimy przesyłać:
tomasz.dorszynski@domar-k.pl
Tel. 664-410-796
FIRMA zatrudni opiekunki do pracy
w Niemczech, znajomość języka
niemieckiego komunikatywna,
790-480-590
GOSPODARSTWO rolne koło
Kołobrzegu zatrudni operatora maszyn
rolniczych
od zaraz. Tel 943543397lub 600317928
lub 00491719869165

REKLAMA

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie na tablicy ogłoszeń
wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, w którym
umieszczono działki gruntu numer: 222/21,222/22 i 222/23 o łącznej powierzchni
0,0063 ha, położone w obrębie ewidencyjnym 11 m. Darłowo przy ulicy Gen.
Józefa Sowińskiego, przeznaczone do sprzedaży na rzecz ich dotychczasowego
użytkownika wieczystego.
Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 26-27 Urzędu Miejskiego
w Darłowie osobiście lub telefonicznie pod nr 94 314 22 23 do 26 wew. 242.

REKLAMA

007837616

TURBINA Kia Carnival 2,9 CRDI, nowa.
883746878

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512170 975.

SIATKI ogrodzeniowe ocynk,
PCV, leśne, druty,słupki, montaż,
producent transport,
tel. 59/84-716-42.
SIATKI, słupki, kolczasty.598471329.
STYROPIAN producent dostawa, tel.
52/331-62-48.

MATERIAŁY OPAŁOWE
DREWNO różne sprzedam. 698-721-191.

KREDYTY, POŻYCZKI
500 - lO.OOOzł pierwsza pożyczka za
darmo, 511-030-295
94/342-30-60. KREDYTY bez BIK, KRD
z komornikiem i na oświadczenie.
Koszalin, Młyńska 17.

DREWNO Słupsk 694-295-410
BEZ górnej granicy wieku,
67/349-05-05
HALLOWEEN już od 15 zł wypożyczalnia strojów dla dzieci
i dorosłych. K-lin Zwycięstwa15, tel.
500-131-751.
WORKI fioliowe z eurozawieszką,
stretch. Produkcja,sprzedaż,

FOTO. KSIĄŻKI

CAR-CENTER.COM.PL Szczecińska 68,
Koszalin. Odkup aut- gotówka! Import
komis kredyty, ubezpieczenia,leasing.
Tel. 508-187-888.

ogloszenla.gratka.pl
AUTOMATYK, Koszalin, informacje na
stronie www.meckoszalin.pl

AGROBUD zatrudni majstra warsztatu
do samochodów ciężarowych
i osobowych. CV składać przy ul.
Połczyńska 66.

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

•ROLNICZE
•TOWARZYSKIE

AGENCJA ochrony zatrudni
pracowników do pracy na Galerii
Handlowej w Centrum Szczecina.
Dobre warunki pracy oraz płacy
możliwość rozwoju zawodowego.
Tel. 519102 007.

VW Passat 1.9 TDI, 03 r., 606-427-234.

tylko 369 000,-

pilna sprzedaż - .wyjazd

•ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
•GASTRONOMIA

GOTÓWKA C.H.Kupiec uL
Krzywoustego 9-10
teL518500111

GOTÓWKA:C.H. Wokulski
KREDYT dla każdego Ustka, 519555387

WORKI foliowe produkcja, sprzedaż.

KREDYTY Nowe Koszalin, 512 276 994.

Słupsk, Grunwaldzka 3,
604-208-414.

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.

i odbiorę, teł.607703135.

w Starych Bielicach

T:572400200

602723619.

ZŁOM kupię, potną, przyjadą

Gotowe domy na sprzedaż

KREDYTY, chwilówki,
Koszalin, Zwycięstwa 40/40.
602-552-138.

SPRZEDAŻ Q)602 264 351
www.agrobud-nieruchomosci.eu
m Agrobud
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• INICIO Nieruchomości
• ANKAM Nieruchomości Koszalin
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•METROHOUSE
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KIEROWCA CE, linia nocna,
513059651

PRACA w Anglii-OPIEKUNKA
osób starszych. Atrakcyjne zarobki,
sprawdzone kontrakty, szybkie
wyjazdy. Zadzwoń:505 338888,.
Promedica24

KIEROWCĘ kat. B. Słupsk,502021895.
KIEROWCĘ w transporcie
międzynarodowym,
karta kierowcy, kategioria C,
tel. 091-489-44-54,505-116-519,
505-116-518.
KOBIETĘ - przyuczę, produkcja domków
Mielno 695635293.

Praca w Holandii. Produkcja,
rolnictwo, ogrodnictwo. Telefony:
533111037,533966678,774410654, |
533155868,739230594,533087111 I
www.workcentre.com.pl

KRAT-MET w Kobylnicy zatrudni

PRACA w kwiaciarni Słupsk, 604199315.

montera drzwi. Wymagane prawo jazdy
kat. B, tel.59/8418814.

PRACA w Niemczech (bez
pośredników).Restauracja hotelowa
zatrudnimy kucharzy / kucharki oraz
pomoce kuchenne.
Osoby zainteresowane, prosimy
o przesyłanie aplikacji na adres:
info@hotel-maasdorf.de (osoba
kontaktowa: Pan Bernd Wunderlich).
Więcej informacji o naszym hotelu
można uzyskać na: www.hotelmaasdorf.de

KSIĘGOWĄ do 30 roku życia,
501354264
KURIER z doświadczeniem, 504270366.
MALARZ budowlany - Niemcy
- niemiecka umowa, darmowe
zakwaterowanie i samochody.
Kontakt: 882950741.
Malarzy Słupsk 601647263

PRACA DLAOPIEKUNKI seniorów
w Niemczech. Zapewniamy
organizację wyjazdu oraz
wsparcie firmy.Teraz atrakcyjny
bonus.Zadzwoń 505-337-777,
Promedica24

MISTRZ ds. elektroenergetycznych,
Koszalin, informacje na stronie
www.meckoszalin.pl
NIEMCY - cieśle, murarze, elektrycy,
ociepleniowcy.Tel. 506-31-31-39

PRACOWNIKA na budowę Koszalin
i okolice- tel. 661940 763
PRZYJMĘ pracownika fizycznego,
wynagrodzenie tygodniowe,
794690168
PRZYJMĘ tynkarzy do pracy
w Niemczech, do lat 40+prawo jazdy,
tel.696 826 788

NORD Express Sp. z o.o. zatrudni
kierowców z uprawnieniami do
prowadzenia autobusu na umowę
zlecenie. Kontakt:

RAITECH w Potęgowie zatrudni
mechanika isprzedawcę części
zamiennych do maszyn rolniczych, tel.
607 675855

tel. 598417734
biuro@nordexpress.pl Biuro Obsługi
Klienta w Słupsku, ul. Kołłątaja 32.

STOLARZA, Mielno 601182172.

OPERATOR CNC-laser, 605129435

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E do przewozu
żywych zwierząt, transport krajowy
i międzynarodowy, tel. 606-267-225.

GK
OPERATORA koparki lub koparkoładowarki. Kobylnica, 601671044.
OPERATORA koparki obrotowej. Praca
na miejscu. Słupsk, 606461948.
Opieka - Niemcy. Krótkie pobyty, I
atrakcyjne zarobki i premie!
509250JL07wrww.mikroserwis.com f

ZATRUDNIĘ kuriera emeryta lub
renciste na gminę Świeszynoi miasto
Białogard z wł. autem, tel.94/34-25-840.

OPIEKUNKI Niemcy od 1200 euro! tel.
327971455 www.scg-agencjapracy.pl

ZATRUDNIMY montażystów rusztowań
z uprawnieniami. Praca w Polsce
i Niemczech.CV składać
w biurze Zakład Bud. DEKOR-JAN
ul. Mieszka 124 Koszalin

ORW Słowiniec w Poddabiu zatrudni na
weekendy fizjoterapeutę i masażystę.
Wynagrodzenie + nocleg i wyżywienie.
CV na adres: orwslowiniecd>gmail.com
Tel. 59 84613 30

www.gp24.pl;www.gk24.pl;www.gs24.pl
Prezes oddziału
Piotr Grabowski
Redaktor naczelny
Krzysztof Nałęcz

SZUKAM PRACY
KIEROWCA z własnym samochodem
dostawczym, tel. 787-761-578 Koszalin
OPIEKUNKA do dziecka tel.
512-495-430
SPRZĄTANIE- prywatnie tel.
512-495-430

REMONTY od A do Z tel. 660-683-933 gk
ROBOTY hydrauliczne +płytki
profesjonalne wykonawstwo 799011351
STANY surowe 94/3412184
SUCHE zabudowy 94/3412184.
USŁUGI glazurnicze łazienki 696498391
USŁUGI remont.-wykończ., 536-268-637

GINEKOLOGIA

INSTALACYJNE

515-417-467 Ginekolog -farmakologia

NEUROLOGIA

HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.
HYDRAULIK solidnie 509-765-180

SPEC. Neurolog. NFZ.Bez kolejek.
Codziennie. Koszalin,.605-284-364.

HYDRAULIKA 24h, inne, 798-618-871.

STOMATOLOG K-lin, NFZ, 531-444-602.

SPRZĄTANIE strychów, garaży piwnic,
wywóz starych mebli, 607-703-135

STOMATOLOGIA specjalistyczna:
dzieci i dorośli, anestezjolog, protetyka,
ortodoncja, Koszalin, Małopolska1"B",
tel. 94/343-84-68.Również w soboty.

INNE SPECJALIZACJE

momA
P

ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.

WYPRZEDAŻ elektronarzędzi

LECZENIE akupunkturą, lek. med.
Sławomir Wilk, Partyzantów 18,
Koszalin, tel. 604-533-552

KOMUNIKATY

ATRAKCYJNE oferty pracy
dla opiekunek seniorów, praca
w Niemczech, szybkie wyjazdy,
akceptujemy język na poziomie
podstawowym. Tylko teraz Bonus
400 Euro za wyjazd w październiku.
Promedica24, Koszalin - 501357022

ROLNICZE
MASZYNY ROLNICZE

PŁODY ROLNE
KUPIĘ grykę, łubin,gorczycę itp.
tel.604250237

ZWIERZĘTA HODOWLANE
BYCZKI żarłaki kupię, 606632735.

AGO RTV FOTO

od 3800 i! / mkw,

KUPIĘ Hydrofor 5001.602-464-332.

KURKI odchowane 784461566
59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma.

Największa
inwestycja
mieszkaniowa
•

•

w regionie

WAPNO rolnicze 502-369-044.

PRALKI Naprawa w domu. 603-775-878.
PRALKI, urządzenia elektr.,
gastronomiczne. Chłodnictwo.
507-380-118.

BUDOWIANO-REMONTOWE

ADA Słupsk, 513-751-832.
AKTYWNA-dojrzała. K-lin,

A-Z remonty mieszkań. S-k
502541194

507-719-333.

BALUSTRADY bramy 602 825 699.

ANDŻELIKA. Słupsk 792-041-572

BUDOWA domów i różne.
788248335.

BASIA Słupsk 797-221-767

CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147

EKSKLUZYWNY Night Club zaprasza
panie do współpracy 515618956. GK

CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367

KOSZALIN, 531-600-712.

DACHY - dekarstwo 94/3412184

WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.

DACHY A-Z, remonty, 798618871.

ŻANETA 461,693-771-552 Koszalin

Bytów ul. Wojska Polskiego 2,
77-100 Bytów, tel. 59 822 6013,
tel. reklama 59 848 8101

reklama.gp24#polskapress.pl

Szczecinek ul. Plac Wolności 6,

Głos Szczeciński - www.gs24.pl
ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin,
tel. 9148133 00, fax 91433 48 64,
tel. reklama 9148133 92,

78-400 Szczecinek, tel. 94 374 8818,
fax 94 374 23 89

redakcja.gs24@polskapress.pl.

reklama.gs24@polskapress.pl
ODDZIAŁY

Kołobrzeg ul. Ratuszowa 3/13,
Głos Pomorza - wwv. gp24.pl
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk,

1

ZGUBIONO leg. studencką U-4875
ALKOHOLIZM- leczenie, zastrzyki,
Esperal tel: 601-968-537.

tel. reklama 059 848 8101,

Ynona Husaim-Sobecka

'K

601726309

tel. 59 848 8100. fax 59848 8104,

reklama 94 347 3512,

'ft1

602-601-166

Dyrektor drukarni
Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98

Głos Koszaliński - www.gk24.pi
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,
tel. 94 347 35 99, fax 94 347 35 40, tel.

' 'A

DETEKTYW-KOSZALIN.PL,

Ewa Żelazko, tel. 500 324;240

Prenumerata, tel. 94 34 73 537

HALA UIIDOUIISKOIUO-SPORTOUIH K0S2ALIH

STOMATOLOGIA

Dyrektor działu reklamy

Dyrektor działu marketingu
Robert Gromowski. tel. 94 347 3512

<HEH

POSADZKI maszynowe tel.574175433

NAPRAWA RTV wszystkie typy,
bezpłatny dojazd, anteny,
94-345-74-61

ZATRUDNIMY pracownika biurowego
ze znajomością kadr, mile widziana
znajomość j. niemieckiego. CV składać
w biurze Zakład Bud. DEKOR-JAN
ul. Mieszka 124 Koszalin

Zastępcy
Marcin Stefanowski
Bogdan Stech (internet)

GAZ junkersy, WOD-KAN, kuchenki naprawa, wymiana, 606-579-846
GK

SKUP cieląt i bydła opasow. 608368694

OPIEKUNKI do Niemiec, dzisiaj 70 ofert,
tel. 792 970 732 lub
www.ambercare24.pl

PIZZERMAN, 602-133-125.GK

PRACUJ jako Opiekunka Seniorów
w Wielkiej Brytanii. Masz doświadczenie
w opiece i swobodnie komunikujesz
się j.angielskim? Zapewniamy legalną
pracę, wysokie zarobki i specjalne
bonusy, tel. 666096774

ZATRUDNIĘ kierowcę C+E w ruchu
Międzynarodowym. Wynagrodzenie
podstawa + diety,Bobolice 510-287-462

ZATRUDNIĘ kuriera emeryta
lub renciste na terenie Koszalin
tel.94/34-25-840

PB Budirem zatrudni od yaray;
kierownika, inżyniera budowy,
cieśli zbrojarzy, operatorów
sprzętu budowl. (koparki, ładów.,
kop.- ład., spycharki, żurawi
samojezdnych itp) pracowników
ogólnobudowł. Budowa Karlino.
Teł. 32/291-96-25,512-024-155,
kadry (f>budirem.pl

SZUKAM pracy biurowej na 1/2 etatu.
Słupsk, 796544962.

ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762

NIEMIECKA firma budowlana zatrudni
murarzy, cieśli, drogowców.
Praca stała, na niemieckich
warunkach; Tel. 506-820-639,
774570819.

!
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Świnbujśde ul. Armii Krajowej 12,
72-600 Świnoujście,
tel. 9132146 49,
fax 9132148 40,
reklama tel. 91578 47 28

SPRZEDAŻ (D 602 264 351
www.agrobud-nieruchomosci.eu
Biura Nieruchomości
•INICIO Nieruchomości• ANKAM Nieruchomości Koszalin
•HOME BROKER •METROHOUSE

& Agrobud I i Agrobud

©© - umieszczenie takich dwóch znaków
przy Artykule, w szczególności
przy Aktualnym Artykule, oznacza możli
wość jego dalszego rozpowszechniania
rtko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgo
nie z cennikiem zamieszczonym na stro
nach www.gk24.pl/tresci.
www.gp24.pl/tresci,www.gs24.pl/tresci,
i w zgodzie z postanowieniami niniejszego
regulaminu.

ul. Wojska Polskiego 42.73-110 Stargard,
tel. 91578 47 28, fax 9157817 97,

fax 94 3527149

reklama tel. 91578 47 28

WYDAWCA

Produkcja Dorota Czerko 22 2014100

Ul. Domaniewska 45,02-672 Warszawa

Rzecznh prasowy Joanna Pazio 22 20144 38

Wiceprezes Dariusz Świąder

Kontrolowany 2KDP

Kolportaż Karol Wlazło 94 34735 00

POLSKA PRESS GRUPA
Tel.: 22 20144 00, faks: 22 20144100

Nakład

Paweł Kossek 22 20144 36

Dyrektor artystyczny

Mateting Sławomir Nowak 22 20144 00

Prezes Zarządu Dorota Stanek

j Pobkie Badania
: Czytelnictwa

Dyrektor zarządzający Biura Reklamy

Tomasz Bocheński, 22 20142 00

S

Stargard

78-100 Kołobrzeg, tel. 94 354 50 80.

POLSKA
PRESS

~

DRUK
Polska Press Oddział Poligrafia

Drukarnia w Koszalinie
Ul. Słowiańska 3a

Członek Zarządu Paweł Fąfara~

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicy-

Członek Zarządu Magdalena Chudzikiewicz

stycznych bez zgody wydawcy jest zabronione

18//
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Nasze smaki

hity na dziś

www.telemagazyn.pl

pomidorki wiśnioweikwiaty cukinii
(lub cukiniępokrojoną w paseczki).
Dodaj makaron.Podlej kilkoma łyż
Makaron kokardki
SPEKTAKL TEATRALNY
kami wody pozostałejz gotowania
z krewetkami
TOTUS TUUS. TVP1.20:25
makaronu igotuj okołominuty.
i kwiatami cukinii
Wydarzenia z życia Jana Pawła II
•Dodaj masło pokrojonew kostkę,
po zamachu z 13 maja 1981r.
sok z cytrynyi mieszaj energicznie,
i w czasie pobytu w klinice Gemelli. Składniki:
tak by powstałsos (jeślijest zbytgę
We wspomnieniach Jan Paweł II
•1opakowanie makaronukokardki
sty dodajjeszcze odrobinę wody).
wraca do trzech miesięcy przed
•20 sztukkrewetek tygrysich
Dopraw solą i pieprzem, udekoruj
wyborem na papieża.
•12 kwiatów cukiniilub cukinia po
koperkiem ipodawaj.
•
krojona w cieniutkiepaseczki*1 250
Michał „Magiel"Myszkiewicz,
SERIAL DOKUMENTALNY
gpomidorków wiśniowych^ 3 ząbki
ekspert kulinarny markiLubella
10 DNI. BY PRZEŻYĆ. DISCOczosnki^ 1cytrynki koperek do
VERY. 21:00 EdStafford zaczyna
Na przepisy czekamy pod adresem
dekoracji olej rzepakowy* 40g
przygodę w lasach na Madagaskarze. masła® sólipieprz dosmaku.
urszuia.baumann@poiskapress.pl
Musi się spieszyć, by wciągu10 dni
dotrzeć do rybackiej wioski.
Przygotowanie:
•Ugotuj makaron zgodniez in
SERIAL KRYMINALNY
strukcją na opakowaniu. Odcedź
KRÓLESTWO ZWIERZĄT. TNT.
i zostaw pół kubka wody zgotowa
21:0017-letni Josh Cody (FinnCole), nia makaronu dososu.
świeżo osierocony przez matkę,tra •Wyjmij ześrodka kwiatów cukinii
fia pod opiekę donajbliższej rodziny,
pręcik kwiatowy,który jestgorzki
czyli swojej niesztampowejbabki i
ibrudzi. Nadużej, mocnorozgrzanej
reszty tryskających testosteronem
patelni z olejemprzesmaż krewetki
wujów. Szybko sięokazuje, żejego
po minuciez każdejstrony. Dodajpo
nowa rodzina to nie są zwykli ludzie.
krojony w cienkieplasterki czosnek,
KUCHNIA

SERIAL DOKUMENTALNY
CUDOWNE DZIWAKI, NAT GEO
WILD,18:00 Wiją się. pełzają
i trzepoczą skrzydłami. Niektóre
bywają jak z najgorszych koszmarów,
inne zaś, choć z pozoruniewinne,
potrafią nieźle narozrabiać. W serii
zobaczymy odmienne i zaskakujące
oblicza zwierząt.
WESTERN
ZAGINIONE. STOPKLATKA TV.
20:00 Nowy Meksyk, rok1855.
Skłóceni ojciec (Tommy Lee Jones)
i córka (Cate Blanchett) podejmują
wspólnie pościg za bandą groźnych
porywaczy... Przyjęta zmieszanymi
uczuciami próba odświeżenia we
sternu, podjęta przez Rona Howarda.

W ruinach San Francisco istnieje
kolonia ocalałych. Pewnego dnia
dochodzi do spotkania ludzi i małp.
FILM BIOGRAFICZNY
IRIS, ALE KINO+,20:10 Lata 90.
Pisarka Iris Murdoch (Judi Dench)
zapada na chorobę Alzheimera. Na
szczęście ma przy sobie męża (Jim
Broadbent), którypo 40 latach
małżeństwa (młodą parę grają
w Kate Winslet iHugh Bonneville)
jest dla niej podporą w cierpieniu.

FILM DOKUMENTALNY
DZIECI HIPISÓW - HISTORIA
NIEZNANA. TVP KULTURA.
20:20 Christiania zasłynęła na
świecie jako prężnyośrodek ruchu
hippisowskiego iszeroko rozumianej
kultury alternatywnej. Dokument
opowiada o pierwszejgeneracji dzie
ci urodzonych w tej sławnejdzielnicy
Kopenhagi, którzy obecniesą doro
słymi ludźmi. Z ich historiiprzejawia
się nie zawszeróżowy iradosny
obraz kultury dzieci kwiatów.

NAT GEO WILD. GODZ.18:00

FILMS-F.
EWOLUCJA PLANETY MAŁP.
POLSAT, 20:10 Dziesięć lat temu
doszło do epidemii, która uśmierci
ła niemal wszystkich ludzi.

Plotki
SPORT

Arek Milik na razie nie
będzie miał potomka
Ostatnio mediaspekulowały, żepił
karz reprezentacjiPolskiijego dziew
czyna spodziewają siędziecka. Jessica
Ziółekzdementowałajednakte plotki.
W rozmowie zportalem Plejadaprzy
znała, żepara na razie nieplanuje dzie' cka.Najważniejszejest teraz wylecze
nie kontuzjiArka Milika.
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Polska gwiazda kina
Bollywood w szpitalu
Natalia Janoszek to polska aktorka .
grająca w indyjskich filmach
Bollywood. Ostatniowrzuciła zdję
cie ze szpitala.Trafiła tam na opera
cję w związku zezłym stanemzdro
wia, którezaniedbała, jaksama przy
znała. Aktorka przyokazji poparła
strajk głodowy lekarzy rezydentów.
SHOW-BIZNES

Piaseczny mówi
o czarnej liście TVP
Andrzej Piasecznyskomentował wy
cofanie sięzjegojubileuszowego kon
certu wOpolu. Festiwalmiał sięodbyć
początkowo w czerwcu,a ostatecznie
odbyłsię we wrześniu.W rozmowie
z Onetemprzyznał, żekażdy prezes
telewizji, wtymTVP, maswoją czarną
listę artystów.Jacek Kurski zaprzecza,
że takalista istnieje.
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Poziomo:
1) sztuczne - to plastik,
5) żakiet ze spódnicą,
9) okowy dla więźnia,
10) balowa lub bankietowa,
12) kryjówka rudego ssaka,
14) wymarły kuzyn gołębia,
15) obca tchórzowi,
17) do robienia swetra,
18) barwny widok np. z wieży,
27) pozytywna wróżba,
28) narzucanie przemocą swo
jej woli,
31) list bez podpisu,
35) wysyła złociste promienie,
36) wiekowy trunek,
37) ciastko z kremem lub za
mek błyskawiczny,
38) ptak myślący o niedzieli,
39) dla kupujących tańszy bilet
kolejowy.
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Pionowo:
1) dwuosobowy rower,
2) pęd wyrastający z pniaka,
3) komplet mebli kuchennych,
4) śnieg lub deszcz,
5) szajka złodziejska,
6) potocznie o małżeństwie,
7) ciągnie wilka do lasu,
8) nisza w kościele zamykają
ca nawę,
11) pukle włosów,
13) zieleń i woda na Saharze,
16) strażacki lub transmisyjny,
19) portugalskie wyspy na
Atlantyku,
20) przebieg sprawy,
21) krewny wpływowej osoby,
22) metal w słowie asceza,
23) Ojciec .... święty stygmatyk
z Włoch,
24) imię żony Borysa Jelcyna,

25) nadaje na falach eteru,
26) mieszkają w klasztorze,
28) długi drąg wystający
z furmanki,
29) przepełnia czarę goryczy,
30) model Hondy,
32) ssak futerkowy,
33) robocza w gabinecie szefa,
34) drobny deszczyk.
Rozwiązanie nr 158
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WODNIK (20. Ol-18.02)
Niemal przezcały dzieńzajmować
cię będzieszukanie dziuryw całym.
Wiele raczej na tymnie ugrasz...

LEW (23.07-22.08)
Dzisiaj na twojebarki mogą spaść
dodatkowe obowiązki,ale optymi
zmu i wiary w siebienie stracisz.

RYBY (19.02-20.03)
Ponad swojesprawy osobiste po
stawisz dzisiaj potrzebyinnych
osób. Alenie dajsię wykorzystywać.

PANNA (23.08-22.09)
Wyróżniać ciębędzie dziś większa
niż zazwyczajpodejrzliwość. Chwila
mi budzićto będziezażenowanie.

BARAN (21.03-19.04)
Lepiej niechnikt niestroi sobie
z ciebieżartów, bona twoje poczu
cie humorunie ma dzisiajco liczyć.

WAGA (23.09-22.10)
Nie miejoporów przed zadawa
niem nawetnajtrudniejszych pytań.
Na wszystkie uzyskaszodpowiedź.

BYK (20.04-20.05)
Twardo stanieszdzisiaj w obronie
swojego zdania.Twoje zachowanie
może skutkowaćnawet małą scysją...

SKORPION (23.10-21.11)
Kilka osób przyklaśniedzisiaj two
im pomysłom.Niektóre propozycje
wzbudzą wręcz podziw i zachwyt.

BLIŹNIĘTA (21.05-21.06)
Weekendjuż minął,ale ty nadal
oddawać się będziesz dzisiajpielęg
nowaniu życia towarzyskiego.

STRZELEC (22.11-21.12)
Z łatwością uporasz się dzisiaj
ze wszystkim zadaniami.Po połud
niu spotkanie w większymgronie.

RAK (22.06-22.07)
Uważaj dzisiajna to,co ido kogo
mówisz. A w niektórychmomen
tach lepiej zachowajmilczenie.

KOZIOROŻEC (22.12 -19.01)
Dzisiaj dobry dzieńna podejmo
wanie ważnych decyzji.Część z nich
warto skonsultować zbliskimi.

Humor
Zabrał chłopak dziewczynę
do drogiej restauracji. Siadają
przy stoliku. Kelner podaje imme
nu. Chłopak patrzy na kosmiczne
ceny, jednak nie tracizimnej krwi
i pyta dziewczynę:
- To na co masz ochotę, mój ty
słodki grubasku?

Jeż odwrócił się i odszedł. Zdzi
wiony facet zamknął drzwi i wrócił
do swoich zajęć.
Po chwili znowu ktoś zapukał.Fa
cet otworzył, a tam znowujeż.
- Czego znowu chcesz? -spytał
poirytowany facet.
Na to jeż spokojnie:
- Klej przyniosłem.

* Siedział sobie facet w domu
wieczorem zmęczony po pracy,
•Nauczycielka na lekcji:
a tu nagle ktoś zapukał do jego
- Kowalski, dlaczego niemasz
A• Y •0•R
0 L s T R 0
drzwi.
w zeszycie wczorajszego tematu
•S
S•T•
Facet otworzył i zobaczyłjeża. *
lekcji?
T R Y K 0 T
A•C•W•
-Bo tonowy zeszyt
- Czego chciałeś? -zapytał facet.
T R Z A s K
-A gdzie stary?
- Klej masz?
K•E• 1•
L 1 A Ń S K| 1
-Stary w robocie.
-Nie mam.
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Krzyżówka z hasłem

Krzyżówka panoramiczna
patrzy
na ma
lowane
wrota

Kfzyżówka //19

www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl

Poniedziałek. 16 października 2017

horyzont
np.
katoda
pediatra
lub
anoda

młoda
wijąca
się ryba
przeni
kanie
cieczy
sateli
tarna

T

dźwięk
deski
w
teatrze

ub
z Medio
lanu

"T"

T

kuzyn
żyrafy

17

11

T

1

13

skała
jacht
osadowa
jak
z
imię
kobiece glinem

brzydal,
masz
kara

T

T~

•• •
7
18
17
• •
19
• • 16

20
12

15

•

H

••

T

•

3

13
obóz
cy
gański

uśmiechnij się!
Mama pyta Jasia:
- Brałeś
dzisiaj prysznic?
-Jak coś zginie...
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 31 utworzą rozwiązanie - dokończenie dowcipu z okienka.

wyróżnia
kapitana
drużyny

fflarze
mostu

r

Krzyżówka A-Ż

C) na głowie perkoza (4).

D) samolot bez załogi (4).
E) rzadkie imię męskie (5).
F) bohaterka serialu „Niania"
(6, 3).
G) zimowe łoże misia (5).
H) swawolne zabawy (5).
I) szare komórki człowieka (8).
J) wytwórca broszek i naszyj
ników (7).
K) współtwórca „Panoramy
Racławickiej" (6).
L) Burt, aktor z filmu „Lampart"
Viscontiego (9).
Ł) wyrósł z brzydkiego kacząt
ka (6).
M) groźny gaz w kopalni (5).
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Litery w polach z kropką,
czytane rzędami, utworzą
rozwiązanie. Ujawniono
wszystkie litery „Z".
W przypadkowej kolejności:
- opłata za naukę
- swędzący wykwit skórny
- zarazek do... połknięcia
- utrzymuje ciepło herbaty
- fachowiec całą gębą
- słodki komplement, duser
- autobus międzymiastowy
- mała plamka z atramentu
- coś bardzo pysznego
- na rękawie dyżurnego
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A
N) Nobla lub Pulitzera (7).
O) zakaźna choroba dziecięca
(4).
P) ozdoba kapelusza tyrolskie
go (6).
R) arbiter w sporze (8).
S) stop na dzwony (4).

ę.

2

T) znak rodowy Indian (5).
U) korkują się w godzinach
szczytu (5).
W) najstarsza polska fabryka
czekolady (5).
Z) posiadane wiadomości (5).
Ż) dolna szczęka (6).

Litery w polach z kropką, czy
tane rzędami, utworzą rozwią
zanie.
1) wzorzysta tkanina na letnie
sukienki,
2) pismo poświęcone modzie,
3) Danuta z filmu „Nigdy w życiu!",
4) galaretowaty deser,
5) duże poważanie, szacunek.
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Litery z pól ponumerowanych
od 1 do17 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
1) ślepe -zakończone wyrost
kiem robaczkowym,
8) zapalenie migdałków.
Pionowo:
11) Ayrton, brazylijski kierowca
Formuły 1,
3) brytyjski pistolet akowców.

Al,
słynny
gangster

Rozwiązaniem jest przysłowie
ludowe.
1) oddziela zatokę od morza: 10 11 - 9 - 7 - 8 - 2 7 - 1 2 - 1 3 ,
2 ) możliwość do wyboru: 3 - 1 9 14-26-18,
3 ) wnętrze starego żelazka: 4 - 1
- 23 - 21 - 5,
4) opłata pocztowa jak wino: 6 16-2-17-20,
5) ocena od jurora: 1 5 - 2 2 - 2 4
-25.

PtojSii

5

pojazd
króla

Początek wpisywania odgadniętych wyrazów w polach z kre
ską, kierunek zegarowy. Litery z kolorowych pól, czytane rzę
dami, utworzą rozwiązanie.
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Litery z pói ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do
19 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
Pionowo:
3) opiekany na rożnie,
1) letni kapelusz jak kraj,
7) służba na statku,
2) gruby to on nie jest,
8) zderzak w wagonie,
3) ludożerca,
9) góralska gospodyni,
4) pracuje na kutrze,
10) matka źrebaka,
5) imię autorki „Granicy",
12) dowódca statku,
6) niszczy metal,
14) książka dla ucznia,
11) pierwszym był Ikar,
16) groźny gaz w kopalni,
12) luksus i wygoda życia,
19) znawca kultury np. Egiptu,
13) zaprzeczenie,
20) premia dla zasłużonego,
15) poprawka zdjęcia,
21) wyklucza mięso w menu,
17) Niejadek z bajki,
22) sposób postępowania.
18) deski Kamila Stocha.
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Każdy odgadywany wyraz
(w nawiasie liczba liter) za
czyna się literą poprzedzającą
określenie. Miejsce wpisy
wania do odgadnięcia. Litery
w polach z kropką, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie.
A) zaliczka od pracodawcy (6).
B) spokrewniony z kapustą (6).
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lat występuje na światowych scenach Grażyna Auguścik, pochodząca ze Słupska
wokaliska jazzowa. W czwartek o godz. 19 zaśpiewa w sali słupskiej filharmonii
w ramach 13. Jesiennego Przeglądu Gitarowego. Bilety kosztują 50 złotych.

Jazz po słupsku

W skrócie

Informator

Grażyna Auguścik zaśpiewa w sali filharmonii

Głośne urodziny r:
słupskiego Karcera

WAŻNE
Słupsk
NEBESKAUMA-Ogóinopołskie Pogotowie
dla Ofiar Przemocy wRodzinie,tel.598480m.

Legendarny punkowy
i hadrcore'owy zespółKarcer
w sobotę świętować będzie jubileusz 35-lecia istnienia.Pod
czas urodzinowego koncertu
w Słupskim Ośrodku Kultury
Karcer zagra utwory z począt
ku kariery oraz bardziej
współczesne. Nie zabraknie
też muzycznych gości. Na sce
nie zagrają również: Włochaty
i Paulus, Ga Ga, Zielone Żabki
i grupa 747. Początek ostrego
grania w sobotę o godz.18.
W SOK przy ul. Braci Gierym
skich l można kupić bilety
w cenie 25 zł w przedsprzeda
ży i 30 zł w dniu koncertu.

Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

W ramach 13. Jesiennego Prze
glądu Gitarowego w czwartek
w salifilharmonii zaśpiewa Gra
żyna Auguścik. Artystka pocho
dzi ze Słupska, od lat mieszka
w Stanach Zjednoczonych.
Przez amerykańskich krytyków
uznana jest za jedną z najcie
kawszych postaci na światowej
scenie jazzowej. W tym roku
Grażyna Auguścik świętuje •Grażyna Auguścik zaśpiewa w Słupsku w czwartek. Jej gościem
40-lecie pracy artystycznej.
będzie pochodząca ze Słupska wokalistka Aga Kiepuszewska
Artystce na scenie towarzy
szyło będzie trio Stryjo: Nikola międzynarodowych oraz ogól zu i Muzyki Estradowej, obec
Kołodziejczyk - klawisze (zdo nopolskich konkursów akorde nie pisze tam doktorat, laureat
bywca dwóch Fryderyków - onowych. Grażyna Auguścik wielu konkursów)i BartPałyga
w kategoriiJazzowy Album Ro do wspólnegośpiewania zapro (multiinstrumentalista, specja
ku oraz JazzowyDebiut Roku), siła też młodą, pochodzącą ze lizuje się w grze na instrumen
Maciej Szczyciński - bas (nie Słupska wokalistkę Agę Kiepu tach etnicznych z całego świa
zwykle doświadczony muzyk, szewską. To absolwentka Aka ta, prekursor użycia technik
brał udział w nagraniu ponad demii Muzycznej w Poznaniu śpiewu gardłowego i alikwoto100 płyt i ścieżek dźwiękowych na kierunku dyrygentura chó wego w muzyce folkowej i ro
do filmów) oraz Michał Bryndal ralna oraz AkademiiMuzycznej zrywkowej w Polsce).
- perkusja (w 2010 r. dołączył w Katowicach na specjalności
Usłyszymy program przygo
do kwintetu Wojtka Mazolew- wokalistyka jazzowa. Jej debiu towany specjalnie na ten wie
skiego, z którym nagrał dwa al tancka płyta „Silence" miała czór. Będą kompozycje jazzo
bumy, w 2011 r. dołączył do le premierę w 2012 r.,drugi album we, alerównież swingowe,sougendarnego zespołu Voo Voo). „Fala" ukazał się w bieżącym lowe, a nawet folkowe.
Nie zabraknie również mu roku. Towarzyszyć jej będą:Da
Początek koncertu wczwar
zycznych gości. Jednym z nich niel Popiałkiewicz - gitara (ab tek o godz. 19 w sali słupskiej
będzie znakomity akordeonista solwent Akademii Muzycznej filharmonii. Bilety kosztują
Jarosław Bester, laureat wielu w Katowicach na Wydziale Jaz 50 złotych.
•
©®

(DMK)

Wielkie szaleństwa
Pippi Pończoszanki
W sobotę o godz. ll w teatrze
Tęcza zobaczymy spektakl
„Pippi Pończoszanka". Czy
dobrze zorganizowane mia
steczko, z własnymi tradycja
mi i zasadami, jest gotowe
na osobę z zupełnie innym
temperamentem? Pojawienie1
się Pippi w życiu mieszkań
ców jest pretekstem do pow
stania wielu nieporozumień
i komicznych sytuacji. Bilety:
18,15 zł. (DMK)

Blade Runner2044 godz.1430,1750.1930;Botoks, godz.1130,15.15,18.10,19,20.20,21.10;
Krucyfiks, godz.21.10; Pierwszy śnieg,godz. 9,
1145,1520,1755,2030,-lifcgodz. 2155;Tw6jVincert.godz. 10;Wszyscy moimężczyźnigodz.
1430; Emoda.Fłn,godz. 10.11.40,1250,1350,15.
16.17.10,18.10; l£goMnjaeo.Fkagodz.10.15,12.10;
My UdtePony.Fłn,godz. 10.45.13.16.45

801120002

Słiq>sk: Poleją997,ul. Reymonta, tel.59 848 06
45; PogotowieRatunkowe 999; Straż Mfe£ka
986; 598433217; StrażGmkna598485997;
Urząd Cefciy-58774 08 30;Straż Pożarna998;
Pogotowie Energetyczne991; Pogotowie Ga
zownicze 992; PogotowieGeptownicze 993,
Pogotowie Wodno-Kanalzacyjne994; Straż

Ostatnia rodzina,godz .17

Mejska alarm986: Ustka -59 814 6761,697696
498;Bytów -59 822 25 69;

Ustka
Nieczynne

KULTURA
NowyTeatr, ul. Lutosławskiegol.tel.5984670

Lębork

00; RhamioniaSinfonia Bahka,ul. Jana Pawia

regata

113, tel.598423839; Muzeum Pomorza Środkowe

Nieczynne

go, ul. Dominikańska 5-9, tel. 598424081, Teatr
Tęcza, ul. Waryńskiego 2, tel. 59 8423935; Teatr
Rondo,ul. Niedziałkowskiego 5a.tel. 59842 6349;

KOMUNIKACJA

Sh«pski OśrodekKultutyul. BraciBierymskichl,
tel. 59 8456441; MłodzieżoweCentnm Kułtu-

SiypsfcPKP 118000; 2219436;PKS598424256;
dyżumy ruchu59 8437110. MZK5984893 06;

Lębork:PKS59 8621972; MZK w godz. 7-15, tel.
59 8621451; Bytów: PKS 59 822 22 38; Człuchów;
PKS59 8342213; Miastko:PKS59 8572149.

ry, al.3 Maja 22. tel. 59843 Tl 30; Miejska BMkrte-

kaPubfiana.ul. Grodzka 3, tel.59 840 58 38.

USŁUGI POGRZEBOWE
DYŻURY APTEK
Słupsk
Ratuszowa,ul. Tuwima4.tel.598424957

Ustka
Stakrotka, ul.Darłowska7a, tel. 605352090

Kala, ul. ArmiiKrajowej 15,tel.598428196,601
928 600 - całodobowo.Pełna oferta pogrzebowa.

Ziełeń tel.(24h/dobę) telefon502 525005 lub 59
8411315, ul. Kaszubska3 A. Winda ibaldachim
przy grobie;Hades, ul. Kopernika15, całodobowo:
tel. 59 8429891,601663796. Winda ibaldachim

Bytów
Centrum Zdrowia, ul.Sychty 3, tel.59 822 6645
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Pod Agawą, tel.59861T114

PORADNICTWO
Biuro PoradObywatelskich-ul. Niedziałkowskiego 6, pon.-czw. w godz. 10-14; BiżejPra

wa -bezpłatne porady prawne,ul. Jana PawłaII (7
piętro, pok.718,719), czynne: pon.-śr.godz. 8-16.
czwartek godz. 10-18,Telefon zaufaniaTama - 59
8414046,czynny: poniedziałek-piątekwgodz.
1620: Akohotowy telefon zaufaniaKrokus
codziennie17-22,5984146 05; Towarzystwo Za-

pobieganiaNarkDmani-tel.598401460-pon.
godz.l0-19,wt godz.10-15, śr.10-1930, czw.10-20, pt.
godz.10-1830; sob.godz. 10.15-13.15.
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Lublin
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Wracam doZdrowia,ul. Dworcowa3.tel. 5985751
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Pogoda dla Polski
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przy grobie. Hermes,ul. Obrońców Wybrzeża 1,
(całodobowo),tel.5984284 95,604434441. Win

Karpacz
trzyki Dolne
Zakopane

USŁUGI MEDYCZNE
Słupsk: Wojewódzki SzpitalSpegafistyczny
m.Janusza Korczaka,ul Hubalczykówl, infor
macja telefoniczna59846 0100;
Ustka: Wojewódzki SzpitalSpegafistyany,ul.
Mickiewicza 12 tel.5981469 68; PoradniaZdrowia POZ. ul.Kopernika 18. tel. 59 814 6011. PogotowieRatuntowe-5981470 09;
Lęboric-Szpitahy Oddział Ratunkowy59 863
3000; Szpital ul. Węgrzynowicza13,598635202;
Bytów: Szpital, ul.Lęborska 13, tel. 59 822 85 00;
DziałPomocy DoraźnejMastko. tel. 5985709
00; Człuchów: 59 83453 09.
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KOSZYKÓWKA

EKSTRAKLASA KOSZYKÓWH

Horror w Ostrowie. Czarni Słupsk z drugą ligową przegraną

CZARNI SŁUPSK PO WALCE PRZEGRYWAJĄ
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
iisfe
-

'

Stafc JureSkifić 18,Aaron Johnson17, Adam
Łapeta 12. MateuszKostrzewski 7, Duane
NoticeS, Grzegorz Surmacz 5,Michał Chyliński
4, Łukasz Majewski 3,Tomasz Ochońko 3, Grze
gorz Kulka 2,Szymon Łukasiak 0.

• :^

.

STAL
OSTRÓW WLKP.

CZARNI
SŁUPSK

Inne wyniki: Trefl Sopot - MKS Dąbrowa Gór
nica 8578 (24:17,22:21,27:20,12:20),
Polpharma Starogard Gdański- StelmetBC Zie
lona Góra 82:77(25:28,24:10,14:14,
19:25),AnwilWłocławek -RosaRadom 86:65
(20:14,20:13.19:21,27:17), Turów ZgorzelecGTK Gliwice 120:86(40:18,28:26,30:16,22:26)

76:74
(19*28,21:22.19:10,17:14)

Tabela:

MkhałPiątkowski
michal.piatkowski@polskapress.pl

Podopieczni Marka Łukomskiego bardzo dobrze zagrali
w pierwszej połowie, kiedy
zdominowali
gospodarzy.
Po 40 minutach gry to jednak
Stal okazała się lepsza i wygra
ła 76:74.
Bardzo dużo walki było na boisku w meczu
Pierwsza kwarta niedzielne
Stali Ostrów oraz Czarnych Słupsk.
•! J ~
Zawodnicy dali z siebie wszystko
go meczu to popisowa gra
Czarnych Panter. Podopieczni
Marka Łukomskiego bardzo
dobrze bronili, co przyczynia
ło się do zdobywania łatwych
punktów po szybkich kontra pewnie czułsię pod koszem ry Ostrowianie wykorzystali swo
takach. Lider Czarnych wali, ale potrafił też przeciw ją szansę i przed ostatnią częś
Dominie Artis bardzo dobrze stawić się w obronie podkoszo- cią spotkania przegrywali już
regulował tempo gry słupskie wym zawodnikom Stali. Kiedy tylko l punktem.
Czwarta kwarta to typowa
go zespołu. W odpowiednich w połowie drugiej kwarty prze
momentach potrafił przyspie waga Czarnych stopniała do 7 wojna nerwów między dwoma
szać grę, bardzo dobrze spisy punktów, wydawało się, że to zespołami. Poraz kolejny spra
wał się w obronie, a punkty gospodarze przejmą kontrolę wy w swoje ręce wziął Dominie
zdobywał na wszystkie możli nad meczem. W Zespole ze Artis, który starał się poprowa
we sposoby. Czarni po pierw Słupska jednak dobrą zmianę dzić słupszczan do zwycię
szej części meczu prowadzili . dał Daniel Wall, za trzy punkty stwa. W zespole Stali coraz le
trafił PiotrStelmach, a pod ko- piej spisywał się polski środko
28 do19.
Drugą kwartę lepiej rozpo szem pewnie penetrował wy Adam Łapeta,który zdoby
częli gospodarze. Czarni mieli Justin Watts i to Czarni scho wał łatwe punkty spod kosza.
coraz większe problemy ze dzili na przerwę, prowadząc Stal cały czas goniła, ale to
zdobywaniem punktów, aStal 50:40. Trzecią kwartę dobrze Czarni prowadzili kilkoma
starała się to wykorzystać. Sła rozpoczął ŁukaszSeweryn. Ka punktami. Gospodarze wyszli
bo pod koszem radził sobie C.J. pitan Czarnych trafił za trzy na 2-punktowe prowadzenie
Aiken, który nie tylko miał punkty i powiększył prowa na 14 sekund przed końcem
problemy ze zdobywaniem dzenie. Z minuty na minutę to meczu, jednak to do ekipy Mar
punktów, aleteż w dość prosty jednak gospodarze przejmo ka Łukomskiego należała
sposób ogrywany był w obron wali inicjatywę i odrabiali stra ostatnia akcja. Po wyrzucie
nie. Jednak tym razem dobrze ty. Czarni nie potrafili przeła z autu piłka trafiła do Dominica
spisywał się jego zmiennik mać obrony Stali, sami popeł Artisa, który pewnym zwodem
Lauris Blaus, który nie tylko niając błędy w defensywie. zgubił pilnującego go obrońcę.

Rozgrywający Czarnych pośli
znął się jednak na parkiecie
i musiał oddać piłkę.Czarni nie
potrafili już wypracować odpo
wiedniej pozycji do rzutu
i ostatecznie przegrali 76:74.

STAL OSTRÓW WIELKOPOLSłfl-CZARNl StUPSK76:74(19-28,21-22,
19:10,17:14)
Czarni: Justin Watts 16,Dominie Artis16,
Mantas Cesnauskis 12,Lauris Blaus11, Daniel
Wall 8,Łukasz Seweryn 6,PiotrStelmach 3, CJ.
Aiken 2,Łukasz BonarekO.

OCENY ZAWODNIKÓW (W SKALI 1-6)
Justin Watts (3)

Amerykanin zagrał lepiej niż
w meczu ze Startem.Zawodnik
jednak cały czas ma problemy ze
skutecznością. Nieźle spisywał
się w obronie.
Dominie Artis (4)
Bardzo dobra pierwsza połowa,
starał się walczyć dokońca, jed
nak widać, że potrzebuje zmien
nika.
Mantas Cesnauskis (3+)
Walczył po obu stronachparkie
tu, trafił dwie ważne trójki,
pod koniecmeczu jednak mało

widoczny.
Łukasz Seweryn (3+)
Robił to, copotrafi najlepiej,dwa
razy trafił za 3 punkty, popełnił
jednak kilka błędów w obronie.
Piotr Stelmach (3)
Walczył, zbierał,jednak cały czas
wymagamy od niego więcej
w ataku.
CJ. Aiken (3-)
Wyglądał dużo słabiej niż ze Star
tem. Nie potrafił złapać odpo
wiedniego rytmu w ataku,czę
sto spóźniony w obronie.
Łukasz Bonarek (2)

Słabo spisał się w ataku, walczył
w obronie,jednak nie może zali
czyć tego meczu doudanych.
Daniel Wall (3+)
Nieźle spisał się w pierwszej po
łowie, kiedy dał drużyniepozy
tywny impuls, jednak w drugiej
części meczu praktycznie niewi
doczny.
Lauris Blaus (3)
Wyglądał dużo lepiej niż
w dwóch poprzednich spotka
niach. Miejmy nadzieję,że ten
mecz był dla niego przełomowy.

Trener Czarnych Słupsk Marek Łukomski wspierał
radami swój zespół z ławki trenerskiej

1. Anwil Włocławek Anwil Włocławek3 - 0
2. Stelmet BC Zielona Góra 2-2
3. King Szczecin
2-2
4. PGE Turów Zgorzelec
2-2
5. Polski Cukier Toruń
2-1
6. Polpharma Starogard Gd. 2-1
7. MKS Dąbrowa Górnicza
2-0
8. Asseco Gdynia
2-0
9. Czarni Słupsk
1-2
10. Miasto Szkła Krosno
1-2
11. TBV Start Lublin
1-1
12. Rosa Radom
1-1
13. BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 1-1
14. Trefl Sopot
1-1
15. GTK Gliwice
0-3
16. Legia Warszawa
0-2
17. AZS Koszalin
0-2
W tabeli kolejno: zwycięstwa, porażki oraz
punkty

6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
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NICEI LIGA. Tym razem na własnym boisku zdobyty punkt
KLASA A-grupa pierwsza
Doszło do zmiany lidera.Słupia Kobylnica bar
dzo wysoko pokonała Pomorze Potęgowo
iwskoczyła na fotel lidera wskutek porażki do
mowej Poloneza Bobrowniki.Przegrali niespo
dziewanie również Błękitni Główczyce.
W spotkaniu w Kobylnicy bramki strzelali:
Dorian Jarest (28),Szymon Klasa (36-sam.),Łu
kasz Wołczko (54), Przemysław Milewicz (60),
Kami! Setny (79),Adrian Wiązek (87). Z kolei
w Damnie wynik ustalono juzdo przerwy. Gole
dla Rowokołu zdobywali: KrzysztofRusinek
(24) iJakub Lipski (40).
Wyniki: PolonezBobrowniki•Rowokół
Smołdzino O-i Zenit Redkowice-Granit
Ko»'Kzewo3*Z Błękitni Główczyce-Sokół
Kuleszewo U,Słupia Kobylnica-Pomorze
Potęgowo 6:0, Wybrzeże Objazda- Sokół
Szczypkowke 2:1Koral Maszewo-KS
Damnica32, Garbarnia Kępice-Barton
Barcinowi
ISłupiaKobylnica
9 22
24-9
2.Polonez Bobrowniki
9 21
31-11
3.Błękitni Główczyce
9 18
30-12
4.KS Damnica
9 16
25-13
5.Barton Barcino
9 16
21-18
6.5okół Szczypkowice
9 13
19-22
ZGranit Kończewo
9 12
18-15
8.Sokół Kuleszewo
9 12
21-24
9.Koral Maszewo
9 11
13-22
10.Rowokół Smołdzino
9 10
20-19
llZenit Redkowice
9 10
16-18
12.Garbarnia Kępice
9 8
14-26
9 6
B.Pomorze Potęgowo
9-33
14.Wybrzeże Objazda
9 5
11-30

KLASA A-gmpa druga
Wyniki: SpartaKonarzyny-GTS CzarnaDąbrówka 0:1, Skotawa Budowo - Anioły II
Garczegorze 23, Ljpnkzanka LipnicaStegna Parchowo 4.1Granit Koczała-LKS
ŁebuniaO>4,GKS Kołczygłowy-Pogoń II
Lębork 45, Chrobry Charbrowo-Dofina
Gałąźnia Wieka 5:1AikoniaPomyskWiełki -Magie Niezabyszewo 8:0.
I.Lipniaanka Lipnica
2.Arkonia Pomysk Wielki
3.Stegna Parchowo
4.GTS Czarna Dąbrówka
5.Chrobry Charbrowo
6.Dolina Gałąźnia Wielka
7.Pogoń II Lębork
8. AniołyII Garczegorze
9.Granit Koczała
10.GKS Kołczygłowy
USparta Konarzyny
12.Magic Niezabyszewo
B.Skotawa Budowo
M.LKSŁebunia

8
9
9
9
3
9
9
9
9
9
9
9
9
9

21
21
21
19
18
15
11
11
9
9
8
7
6
6

30-6
37-15
33-15
22-9
34-13
20-22
17-16
19-21
11-29
16-28
15-17
12-34
19-35
13-38

KLASA B-gnipa pierwsza
Wyniki: Vktoria Słupsk-Słupia Chamowo
4A Unison Machowino•Unia Korzybie
12, DąbKusowo- SSPN Makzkowo 7-2,
SzansaSiemianke-Smoki Podole Małe
73. DiamentII Trzebiefino-Grab Grapice
2:1, Pauza:KS Zaleskie.
I.Unison Machowino
2.Dąb Kusowo
3.Unia Korzybie
4.5zansa Siemianice
5.KS Zaleskie
S.Słupia Charnowo
7.SSPN Malczkowo
8.Smoki Podole Małe
9.Victoria Słupsk
lO.DiamentH Trzebielino
II.Grab Grapice

(STEN)

7
7
7
8
7
7
7
7
7
8

18
18
17
15
13
11
7
7
7
3

8

0

47-6
42-8
22-5
37-18
24-21
22-14
23-23
14-24
16-34
6-56
7-51

Remis Druteksu •
po grze w dziesiątkę

Piłkarze Druteksu
wywalczyli remis

Trudny okres ma obecnie ze
spół z Bytowa. Mimo że znów
przyjechał zespół nieco niżej
notowany, nie udało się zgar
nąć kompletu punktów. Tym
razem jest jednak światełko
w tunelu.Zespół, grającambit
nie, wywalczył ten remis
w dziesiątkę.
- Zaczęliśmy dobrze, bo
strzeliliśmy bramkę. Wiedzieli
śmy, żeZagłębie gra dwójką na
pastników i że będą dośrodkowywać. Dwa razy nam się nie
udało tego zablokować i Lewi
cki pokazał, jakim jest klaso
wym zawodnikiem. Na temat
sędziowania nie będę rozma
wiać. Nie mam większych pre
tensji, ale myślę, że druga żół
ta kartka powinna być dla No
waka, bo kopnął naszego za
wodnika bez piłki. Oczywiście
nie pochwalam zachowania
Wacławczyka. Kamil przepro
sił już zespół. Czasem tak jest,
że człowiek daje się sprowoko-

PIŁKA NOŻNA

KLASA B-grapadhiga
Wyniki: StartŁebień -Grom Nakla 6:1,Urania Udorpie•Vktoria Dąbrówka 0-4,Brda
IIPrzechlewo-Orkan Gostkowo 2.-6, WKS
Nożyno-BłękitniMotarzynoO-i
Kaszubia IIStudzienice-Baza 44
Siemirowice43.

10.WK5 Nożyno

(STOI)

v

8 24

46-11

18

26-10

8 18
8 13
8 12

27-12

8 12

8
8
8
8

9
9
4
0

Trener AdrianStawski
- Można zazdrościć kibiców
Zagłębia, którzyjeżdżą za dru
żyną po całej
Polsce ibar
dzo mocno
jej kibicują.
Powiem
szczerze szkoda, że
tak nie jest
u nas. Wyzwiska za naszą ław
ką w stronę Surdykowskiego
i innych są skandaliczne. Jeżeli
wyzywa się takiego zawodnika
jak Surdykowski,to ja zapra
szam tego pana dosiebie i od
dam mu zabilet. Na kolejne
mecze nie musiprzychodzić,
bo tojest skandal, żeby wyzy
wać własnych zawodników.
Czekają nas teraz dwa ciężkie
tygodnie, bo mamy Wigry Su
wałki, Legię Warszawa iStal
Mielec. Musimy być dobrze
przygotowani.
•
(STEN)

JamsławStencel

l.Orkan Gostkowo
2.Start Łebień
3.Victoria Dąbrówka
4.Urania Udorpie
5.Grom Nakla
6.Błękitni Motarzyno
7.Brda II Przechlewo
8.Kaszubia II Studzienice
9.Baza44Siemirowice

DRUTEX-BYTOTIA BYTÓW

16-21

30-24
17-19
13-22
15-24
14-35
10-36

wać. Przy drugiej bramce każ
dy widział, jak zagraliśmy.Bar
celona by się nie powstydziła
takiego sposobu grania.Powie
działem w tygodniu, że to nie
brak Surdykowskiego jest win
ny naszemu dołkowi. Złapali
śmy zniżkę formy i musieliśmy
odświeżyć zawodników, a dzi
siaj wytrzymaliśmy 90 minut.
Jesteśmy dobrze przygotowani
do sezonu. Czasem trzeba od
puścić, żeby wskoczyć na od
powiednie tory.Drutex-Bytovia
nie zapomniała, jak się gra
w piłkę i było to dziś widać.
Surdykowskiego nie da się ła
two zastąpić. Jest czołowym
snajperem Nice l Ligi. Na czte
ry mecze, w których nie grał,
wygraliśmy dwa i dwa przegra
liśmy. Na wideo będziemyana
lizować i wyciągać wniosła. Nie
chcę oczywiście umniejszać za
sług zawodników Sosnowca,
ale takiego zawodnika jak Le
wicki trudno jest upilnować
w polu karnym - mówił po
spotkaniu trener Druteksu-Bytovii Adrian Stawski.

Pierwsza bramka dla gospo
darzy padła po rzucie rożnym.
W zamieszaniu podbramko
wym najwięcej sprytu wykazał
Marek Opalacz i strzałem
w krótki róg pokonał Dawida
Kudłę. Wyrównał strzałem gło
wą w długi róg Szymon Lewi
cki. Po ładnej i składnej akcji ze
środka pola trafił Janusz Surdykowski. Wyrównał znów gło
wą niepilnowany Lewicki.
DRUTEX-BYT0V1ABYTÓW-ZAGŁPIE SOS
NOWIEC 22 (2i)
Bramki: 10Marek Opałacz (12), 1:1 Szymon Le
wicki (20),2:1 JanuszSurdykowski (23), 2:2 Szy
mon Lewicki (44). Drutex-Bytovia: Andrzej
Witan - Łukasz Wróbel, Michał Stasiak ,Fran
Gonzalez, Marek Opałacz, Sławomir Duda,
Bartłomiej Poczobut, Bartosz Wolski (66 Jakub
Kuzdra), Kamil Wacławczyk 1(52), Michał
Jakóbowski (89Jakub Wilk), JanuszSurdykowski
(90 Orłande Kpassa).
Zagłębie: Dawid Kudła - Arkadiusz Jędrych,
Tomasz Nowak ,Tomasz Nawotka, RafałMa
kowski (36 SebastianMilewski ), Mateusz
Ochocki, Szymon Lewicki,Źarko Udovicić,
Vamara Sanogo, Konrad Wrzesiński(68 Woj
ciech Łuczak), RobertSulewski .#

ZAGŁĘBIE
Trener DariuszDudek
- To był bardzo trudny mecz,
bo zespół z Bytowa ma bardzo
dobrych piłkarzy ipomimo
ostatnich
swoich prob
lemów,które |
miał, wiemy,
jak dobrze
grają w piłkę.
Ostatnie
słabsze trzy
mecze były z pewnością spo
wodowane też brakiem
Surdykowskiego. Wiedzieli
śmy, że jest ważnympiłkarzem
i stanowi wartość. My skon
centrowaliśmy się oczywiście
na swojej grze. Chcieliśmyten
mecz wygrać. Niestety, dwu
krotnie goniliśmy,ale nam się
to nieudało. Zawodnicy poka
zali charakter izaangażowanie.
Chciałbym podziękować na
szym kibicom,którzy licznie
przyjechali tutaj nas wspierać
•
w Bytowie.
(STEN)

WYNIKI, STRZELCY, TABELA
Wszystkie rc
w rozegrany

Stal Mielec - Chojniczanka Chojnice1:2(l:1).
Bramki: Mateusz Gancarczyk 10- Andrzej
Rybski 12, WojciechLisowski 79-kamy,Chrobry
Głogów - Wigry Suwałki
33(2:0). Bramki:
Konrad Kaczmarek 12,Kamil Kościelny 45sam., Mateusz Machaj 60- Laurentiu lorga 61,
90, SerhijPyłypczuk 64, Dnitex-Bytovia Bytów
- Zagłębie Sosnowiec
22 (2:2). Bramki:
Marek Opałacz 13, Janusz Surdykowski23 - Szy
mon Lewicki 21,45,Stomil Olsztyn - Odra Opole
2:0 (1:0).Bramki: Artur Siemaszko 30,77,
Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Katowice12
(1:1). Bramki: Paweł Oleksy 24 - Dawid Plizga30,
Adrian Błąd 90, RuchChorzów - Raków Często
chowa 1:0(0:0). Bramka:Bojan Marković 54,
GKS Tychy - Puszcza Niepołomice1:1 (0:0).
Bramki: Michał Czarny 86-sam. - Michał Czarny
73, Olimpia Grudziądz -Miedź Legnica 0:1 (0:0).
Bramka: Przemysław Mystkowski 71,Górnik
Łęczna - Pogoń Siedlce1:1 (0:0).Bramki: Patryk
Szysz 54-kamy - Dominik Kun 74.
BZ-BS
TABELA
M P
1. Chojniaanka Chojnice 13 26
23-10
13 24
2. Miedź Legnica
18-12
3. Odra Opole
13 23
16-14
4. Chrobry Głogów
12 22
18-12
5. Stal Mielec
13 18
16-17
6. Raków Częstochowa 12 17
19-16
7. Podbeskidzie Bielsko-Biała12 17
16-17
8. Drutex-Bytovia Bytów 13 17
18-16
8-9
9. Olimpia Grudziądz
12 17
10. Stomil Olsztyn
12 16
16-19
11. Górnik Łęczna
13 16
12-16
12. Puszcza Niepołomice 12 15
15-14
13. Pogoń Siedlce
12 15
14-19
14. GKS Tychy
13 15
15-20
15. Wigry Suwałki
13 15
11-17
16. GKS Katowice
16-18
12 15
17. Zagłębie Sosnowiec 12 12
13-17
18. Ruch Chorzów
12 8
15-16
Legenda: M - mecze, P - punkty, BZ - bramki
zdobyte, B5 - bramki stracone.
Ruch chorzów ukarany odjęciempięciu punktów za zaległości finansowe
Zestaw par w XIV kolejce: Chojniaanka
Chojnice - Pogoń Siedlce 21października godz. 17:00, Miedź Legnica - Górnik Łęczna
21 października- godz.18:00, Puszcza Niepo
łomice - Olimpia Grudziądz 22 października godz.15:00, Raków Częstochowa - GKS Tychy
21 października -godz.1230, GKS KatowiceRuch Chorzów 22 października - godz.17:45,
Odra Opole - PodbeskidzieBielsko-Biała - 21
października - godz.15:00, Zagłębie Sosnowiec
- Stomil Olsztyn -22 października - godz.17:00,
Wigry Suwałki - Drutex-Bytovia Bytów21 paź
dziernika - godz.17:00, Stal Mielec- Chrobry
Głogów 21 października -godz.18:00.
•
©®(SIEN)

ZAWIESZONO SPRZEDAZ BILETÓW NA MECZ Z LEGIĄ
Zainteresowanie meczem pu
charowym z Legią Warszawa,
aktualnym mistrzem Polski,
okazało się ogromne i przero
sło przede wszystkim możli
wości bytowskiego obiektu.
Kilka dni temu działacze
Druteksu-Bytovii zawiesili
sprzedaż biletów na mecz pu
charowy z Legią Warszawa.
Szansę na nabycie wejściówek
będą mieli jeszcze jedynie po
siadacze karnetów na mecze.
Dla nich w dniu meczu, 25 paź
dziernika kasa od ulicy Mickie
wicza będzie otwarta od godzi
ny 18.OO.
•
(STEN)

III

kapa

Kibice Druteksu-Bytovii bardzo szybko wykupili wejściówki na spotkanie z Legią Warszawa

IV
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WLIGA. Lęborczanie przeważali w Kolbudach

ANIOŁY GARCZEGORZE
BUSKO NIESPODZIANKI

Pogoń Lębork

zyskała tylko punkt

Powiśle Dzierzgoń
Start Miastko

Bramki:1:0 (27-kamy),1:1 Sławomir Pufelski(35kamy),2:1(48), 2:2Paweł Koniuszek (60)
Start:Przepłasko -R.Ostrowski (46Stanischewski"),
Pranczk, Kapią, Żak (83 Konwerski), Radzki,
Borowicz, Koniuszek,Pufelski (90 M.Ostrowski),
Wiśniewski (65Lewandowski), Rzepiński.

GKS Kolbudy
PogońLębork

0

Pogoń: Szlaga - Frącek, Musuła,Nowakowski,
Byczkowski (46Szymański), Łapigrowski,Szatek,
Madziąg (60 Wesseding),Kłos (70Stankiewicz),
Klimas (75 Zanewya),Słowiński.

MrosławStencel

Bezbramkowym remisem za
kończyło się wyjazdowe spot
kanie seniorów Pogoni do
podgdańskich Kolbud. Mimo
przewagi w posiadaniu piłki
i znacznie większej liczby wy
pracowanych sytuacji bramko
wych obie drużyny podzieliły
się punktami.Sympatycy Pogo
ni, których nie zabrakło na wy
jazdowym spotkaniu,po meczu
mieli sporo pretensji do sę
dziów. Nieuznana została bram
ka Fabiana Słowińskiego oraz
faul na nim.
Kompletując
meczową
osiemnastkę, trener Waldemar
Walkusz nie mógł skorzystać
z podstawowego młodzieżow
ca FilipaKreffta (kontuzja kola
na) oraz z KamilaBrzozowskie
go (kontuzja) i Michała
Klińskiego (wyjazd). Jedynym
młodzieżowcem na ławce
w Kolbudach był Mateusz
Zanewycz.
Pierwsza połowa to wyrów
nana gra, choć to Pogoń miała
więcej stałych fragmentów gry.
Dwukrotnie groźniegłówkowa-

2(1)
2(1)

Drutex-Bytoviall

20)

Sokół Wyczechy

1(0)

Bramki: 1:0Tomasz Galikowski (40), 1:1Łukasz
Kościan (64),2:1Filip Modełski(88)

' ' •: . • •
Michał Szatek i jego koledzy nie
stracili gola w Kolbudach

li Michał Szałek i Jakub Nowa
kowski. Piłki po ich uderzeniach
mijały jednak bramkę gospoda
rzy. Druga połowa to o wiele
większy napór Pogoni i wiele
dogodnych sytuacji bramko
wych. Z podania Mateusza
Wesserlinga Słowiński groźnie
uderzył obok słupka,a podwójkowej akcji Mateusz Madziąg Łukasz Kłos ten drugi uderzył
z 12 metrów w słupek. Dużo
protestów sędziameczu musiał
nasłuchać się porzucie wolnym
wykonanym przez Słowiń
skiego. Lęborczanin celnieude
rzył do bramki, arbiter gola jed
nak nieuznał, widzącwcześniej
przewinienie Nowakowskiego
w polu karnym. Gwizdka zabra
kło za to przy faulu Słowiń
skiego w polu karnym Kolbud,

co znowu wywołało żywiołowe
reakcje w obozie Pogoni.Mimo
stwarzanych sytuacji pogoniści
nie udokumentowali przewagi
bramką. Wartaodnotowania ak
cja gospodarzy wdrugiej części
spotkania to kontratak po
wstrzymany przez Macieja Szla
gę. Zawodnik GKS-u w dogod
nej sytuacji strzeliłponad bram
ką.
- Kolbudy to wymagający
przeciwnik, o czym przekonała
się niedawno Radunia - krótko
skomentował mecz trener Po
goni Waldemar Walkusz.
- To było wyrównane spot
kanie. Jeżeli meczu nie potrafi
my wygrać, to trzeba go zremi
sować. Cieszmy się z tego, co
jest - zakończył szkoleniowiec
lęborczan.
•
©®

BytwiaŁOszmaniec- Biel,Cieślik, Galikowski ,
Hendryk (77 Stole), Kpassa(46 Kropidłowski),
Modelski, Piórkowski , Stenka, Szmidke,
Urbański.
Sokófc Kiejzik-Borek, Dołgowski. Kościan (72Piłat), Kozioł, Littwin, Mateblowski, Mucha (29
Kasperowia),Sobczak .Sobiegraj .Wojciechow
ski.

Radunia Stężyca

3(2)

Anioły Garczegorze

2(1)

Bramki: 0:1 AdrianKwiatkowski (15),1:1 Michał
Fudala (32-sam.), 2:1(35), 2:2 Mateusz Słumiński
(75),32(81-gtową)
Anioły: Czekirda -Narewski ,Drzazgowski,
Choszcz, Fudala (46 Słumiński), Formela,
ŁŁapigrowski .MStaszczuk,Smolarek ^Kar
piński), Sidor (60 Piotrowski),Kwiatkowski (70
Grigoryan).

JtraskiwStenceł

- Jechaliśmy na luzie po serii
dobrych spotkań bez presji. Za
graliśmy defensywnie na kon

trę. Łapigrowski zagrał prosto
padłą piłkę doKwiatkowskiego
i ten w sytuacji sam na sam po
konał bramkarza. Straciliśmy
gole w trzy minuty, po dwóch
błędach indywidualnych. W ca
łym meczu była przewaga go
spodarzy. Bardzo ambitniewal
czyliśmy i mądrze się bronili
śmy. Staszczuk ze środka pola
wprowadził piłkę i od słupka
trafił Słumiński. W końcówce
po stałym fragmencie, głową
Radunia zdobyła zwycięską
bramkę. Próbowaliśmy wyrów
nać na 3:3- Serducho zostawili
śmy na boisku. Pojedynek Da
wida z Goliatem. Niewiele bra
kowało, a przyniosło by nam to
punkt - mówił Tadeusz Wanat
junior, trener Aniołów. - W
pierwszej połowie dobra gra
w wykonaniuStartu. Dzierzgoń
nie stworzył sobie sytuacji,
oprócz karnego. Potem gracz
Powiśla wybił ręką i dostałczer
woną kartkę. W 48 minucie
wrzut w aut, w pole karne
i przegrany pojedynek główko
wy. Staraliśmy się odrobić.
Piękny strzał Pawła Koniuszka
z 25 metrów. Brakowało ostat
niego dogrania. Ewidentnie po
tem powinien byćkamy, bo za
grał ręką zawodnik Powiśla.
Troszeczkę szczęścia mieliśmy
w końcówce. Powiśle miało
stuprocentową sytuację. Remis
zasłużony dla obu zespołów.
Nie mamy pełnego składu i to
nas boli. Moglibyśmy mieć
punktów więcej. Boję się, że
w następnym meczu będzie to
samo, bo z pełną kadrą mogli
byśmy więcej punktów zdobyć
- powiedział Krzysztof Bryndal,
trener Startu.
•
©®

Wyniki 12. kolejki:GKS
Kolbudy -Pogoń Lębork 0:0,
Powiśle Dzierzgoń - Start Miast
ko 2:2,Wikęd Luzino - Grom
Nowy Staw 0:4, Orkan Rumia Gedania Gdańsk1:1, Cartusia
Kartuzy -Stołem Gniewino 0:3,
Jaguar Gdańsk - Arka n Gdynia
2:1, KaszubiaKościerzyna - Gryf
Słupsk 3:3,Drutex-Bytovia II
Bytów -Sokół Wyczechy 2:1,
Radunia Stężyca - Anioły
Garczegorze3:2.
TABELA
I.Grom Nowy Staw

M
12

P BZ-BŚ
30 43-20

2.Radunia Stężyca

12

30

3.Stolem Gniewino

12

27

31-14

4.Gryf Słupsk

12

23

32-16
24-19

32-14

5.Wikęd Luzino

12

22

6.Pogoń Lębork

11

22

14-7

7JaguarGdańsk

12

22

26-18

8.Powiśle Dzierzgoń

12

15

15-19

9.Kaszubia Kościerzyna

12

15

22-19

10.GKS Kolbudy

12

15

15-14

ll.Arka II Gdynia

12

14

17-22

12.Anioły Garczegorze

12

13

22-24

13.0rkan Rumia

12

12

18-22

M.Gedania Gdańsk

12

11 26-26

15.Cartusia Kartuzy

12

11 19-30

16.Drutex-Bytovia II Bytów

12

9

17.Start Miastko

12

9 24-40

18.Sokół Wyczechy

11

0

12-19
10-59

Legenda: M - mecze, P - punkty, BZ - bramki
zdobyte, BS - bramki stracone.
Usta spotiońMI soft GromNowy StawBytovia IIBytów21października -13:00,Start
Miastko - WikędLuzino 21października -500, Ar
ka IIGdynia -Powiśle Dzierzgoń21października 11:00, PogońLębork -JaguarGdańsk 21paździer
nika -15:00, AniołyGarczegorze -GKS Kolbudy 22
października -14:10, StołemGniewino - Radunia
Stężyca 21października -11:00, GryfSłupskCartusia Kartuzy21 października-14.00, Gedania
Gdańsk -Kaszubia Kościerzyna21października 11:00, Sokół Wyczechy- OrkanRumia 21paździer
nika-1400. ©®
(STEN)

WLIGA Gryf Słupsk, grając ponad godzinę w osłabieniu, wywalczył punkt w Kościerzynie

PRECYZJA ŁUKASZA STASIAKA IWAŁKA CAŁEGO ZESPOŁU DAŁY EFEKT
Jarosław Stencel

Spotkanie bardzo źle zaczęło
się dla gryfitów. Przy rzucie roż
nym najwyżej na 10 metrze wy
skoczył wysoki napastnik To
masz Tuttas i głową tuż
przy słupku (piłka odbiła się
jeszcze od murawy) zdobył
prowadzenie dla gospodarzy.
W odpowiedzi po dośrodkowaniu Dawida WięckowskiegoKa
rol Świdziński próbował poko
nać głową Nikodema Kowal
czuka. Po kontrze i akcji prawą
stroną, tuż nad poprzeczką
uderzał szybki i sprawiający
wiele problemów gryfitom Ra
dosław Krysiński, ale na szczęś
cie uderzył tuż nad poprzecz
ką. Dobrą piłkę od Damiana
Tofila otrzymał Łukasz Stasiak,

tuż przed bramką wybił piłkę
Tuttasowi. Znów dwukrotnie
zaatakował Krysiński. Najpierw
Michał Kędzia obronił jego
strzał zza linii pola karnego,
a następnie wygrał pojedynek
sam na sam z pomocnikiem
Kaszubii, który próbował spry
tnie zmieścić piłkę z kąta
przy słupku. Znakomity strzał
z dystansu oddał z kolei Świ
dziński. Uderzył jednak w krót
ki róg, tam gdzie stał Kowal
czuk, który z trudem,ale wybił
piłkę na rzut rożny. Za chwilę
znów Świdziński, lecz tym ra
zem jego próba strzału po zie
mi nie mogła zaskoczyć
golkipera Kaszubii. Ponownie
atak Krysińskiego, tym razem
lewą stroną. Wpadł w pole kar
ne i idealnie zagrał do środka,
ale... niedo swojegokolegi, lecz

jednak źle ją przyjął i z sytuacji

do Dawida Mikulskiego. Ataki

mającej zalążek gola nic nie
wyszło. W kolejnej akcji Szy

Gryfa przyniosły powodzenie
w 28 minucie. Obrońca gospo

znakomita decyzja. Piłka odbi
jając się od słupka, wpadła
do siatki. Ale remis trwał tylko
chwilę. Znów we znaki dał się

mon Schulz w ostatniej chwili

darzy wybił piłkę wprost

Krysiński, który wpadł w pole

komitą paradą popisał się
Kowalczuk, wybijając zmierza
jącą pod poprzeczkę piłkę.

*f

Łukasz Stasiak strzelił w tym meczu dwa gole, a mógł jeszcze dwa

pod nogiKarola Świdzińskiego,
który stojąc w narożniku pola

karnego, bez zastanowienia
uderzył po długim rogu.Była to

karne, a sędzia orzekł, że prze
wracał go Daniel Piechowski.

Słupszczanin zostałna dodatek
ukarany czerwoną kartką. Mi
chał Kędzia miał na rękach

strzał z rzutu karnego Michała
Drzymały, ale piłka wpadła
do siatki. Po wolnym Tofila
główkował Świdziński, alezna

Tuż po przerwie Kędzia wy
bronił uderzenie napastnika
Kaszubii. W rewanżu skontro
wali gryfici. Adrian Solczak za
grał z prawej wzdłuż bramki,
a dosłownie centymetrów za
brakło Stasiakowi do wep
chnięcia piłki do siatki. Udało
się jednak za chwilę. Świdziń
ski zagrał z rzutu wolnego,
a Stasiak z pięciu metrów strza
łem w krótki róg pokonał
Kowalczuka. Znów jednak sę
dzia nie pozwolił długo na ra
dość. Orzekł, że Szymon Schulz
faulował dynamicznegoMariu
sza Węglińskiego i podyktował
rzut karny. Następnie Stasiak
uderzył tuż obok słupka,
a Kędzia obronił strzały
Krysińskiego i Węglińskiego.
W polu karnym przewracany
przez Szymona Sadowskiego
był Solczak, alesędzia nie zare

agował. W 77 min Stasiak prze
jął wysoko zagraną piłkę w po
lu karnym. Naciskany przez
czwórkę obrońców wycofał się
nieco za pole karne i uderzył
płasko po ziemi. Piłka odbiła się
od słupka, zaskakując bramka
rza gospodarzy. Gryf mógł na
wet wygrać, ale po zagraniu
Wojciecha Wójcika Stasiak tym
razem minimalnie przestrzelił
głową. Po wolnym tuż obok
słupka strzelał również głową
Rafał Bobrowski.
KasziM)iaKośderzyiia-GryfShJpsk33(2:1)
Bramki:1:0 Tomasz Tuttas(2-głową),1:1 KarolŚwi
dziński (28),2:1Michał Drzymała (30-kamy),12 Łu
kasz Stasiak (52-głową), 3:2 Michał Drzymała (55kamy), 33Łukasz Stasiak (77)
Kaszubia: Kowalczuk - Bucholc, Drzymała (fri
Kozieniec), Atanacković (84 Freda), Knopik ,

Krysiński, Piekarski , Sadowski , Wenta ,
Węgliński ,Tuttas. Gryf:Kędzia - D.Więckowski,
Staniaszek, Piechowski 1(29),S-Schulz , D.Mikutski
(90 Mordal), Bobrowski , Tofil (46 Solczak),

Świdziński , D.Mikołajczyk (66 W.Wójcik ),
Stasiak .•©©
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PIŁKA RĘCZNA. Rozgrywki juniorek młodszych

Słupia Słupsk uległa Samborowi
JamsławStencel
jaroslawstencel@polskaprBss.pl

Mimo ogromnej determinacji
juniorkom młodszym nie uda
ło się zwycięstwem zainaugu
rować startu w lidze wojewódz
kiej. W Słupsku silniejsze oka
zały się zawodniczki tczew
skiego Sambora, które zwycię
żyły 28:23.
Na początku meczu wiele
wskazywało na to, że to
słupszczanki lepiej wystartują
w rozgrywkach,inkasując kom
plet punktów na własnym boi
sku. Po bramkachDominiki Gę
busi, Mileny Małek i Zuzanny
Seweryn słupszczanki wyszły
na trzybramkowe prowadze
nie. Rywalki, które wyraźnie
przespały pierwsze minuty me
czu, po chwili solidnie wzięły
się za odrabianie strat. W jede
nastej minuciebył już remis5:5.
Do końca pierwszej części me
czu spotkanie było wyrówna
ne, jednak więcej trafień zano
towały na swoim koncie przy
jezdne i to one schodziły do
szatni z przewagą trzech bra
mek. W 45 minucie słupsz
czanki były bardzo bliskie do
prowadzenia do remisu, lecz
kilka skutecznych akcji tczewianek znowu doprowadziło
do tego,że przyjezdneosiągnę
ły przewagę, której - jak się póź
niej okazało - nie oddały do
końca meczu.
SŁ1JPIA-SAMB0R2328
Bramki dla Słupi: Zuzanna Seweryn 8, Julia
Schulz 4, Dominika Gębusia 3, Milena Małek 3,
Martyna Sznytko 2, Karolina Zielińska 2, Patry
cja Mojsiewicz 1.
•©<D

Młode zawodniczki dały z siebie
wszystko iprawie do końca walczyły
o zwycięstwo

'

Zespół Michała Zakrzewskiego
pokazał wiele ciekawych
£ 1i kombinacyjnych
is.ui 1iuii iav-yji lyci1 akcji
c

Spotkanie w hali przy ulicy Szarych
Szeregów obserwowało około 30
\ widzów

PIŁKA NOŻNA. Dużo kartek w Debrznie i Czarnem. Sparta Sycewice tylko na remis

KOLEJNE TRZY BRAMKI KAROLA CZUBAKA. ROZPĘDZONA STAL ZNÓW ZWYCIĘŻA
Nowym wiceliderem słupskiej
klasy okręgowej została rewe
lacyjnie grającaStal Jezierzyce.
Na pozycji lidera utrzymał
się Jantar Ustka, dla którego
trzy kolejne bramki zdobył Ka
rol Czubak, a dwie Kamil Wój
cik. Remis w Debrznie.
- Zagraliśmy bardzo defen
sywnie, nakontrę. Kilka stupro
centowych sytuacji miało
Debrzno. Jednak to Konrad
Kiełczykowski minął kilku
obrońców i objęliśmy prowa
dzenie. Szkoda gola w doliczo
nym czasie.MKS grał lepiej. Pa
weł Wegner nie trafił do pustej
bramki. Prowadzenie nasze
po asyście Kiełczykowskiego wrzucił i z głowy.Zrobiła się gra
otwarta. MKS miał przewagę

i strzelił po dośrodkowaniu
Stalki z rzutu rożnego - mówił
Mafcin Petrus, prezes Karola.
Czarni Czarne-JantarUstkalS(0-.2)
Bramki: 0:1Karol Czubak (2), 0:2Karol Czubak
(35), 1:2 Kacper Kaczmarek (50),1:3 Karol

Czubak (61),1:4 Kamil Wójcik (68-kamy),1:5
Kamil Wójcik (88)
żółte: Stanios,Madaj, Celiński,Hrymowia,
Kopot - Stańczyk, Wasiuk, Wilhelm,K.Wójcik
czerwona kartka: Stanios(5) - Stańczyk(44)
Czarni:Celiński - Madaj,Stanios, Lisewski(46
ŁTamioła), Krawczuk,Kopot (80
Kołodziejczyk), Hrymowia,Łazor (75 Piekuś),
Wnuk-Lipiński, Kraska (46 Kaczmarek),Maciej
Tamioła.
Jantar Wilhelm - Brzostowicz, Stańczyk,
M.Dawid, Brzozowski (54K.Dawid), Zborowski
(75 Wiśniewski), Kozak, Żebrowski(90
Panasiuk), Wasiuk (70 Formela),K.Wójcik,
Czubak.

Bentkowski, Grzelczyk,Miecznikowski,
T.Perkowski (85 Milewski).
Diament Trcebielino-Echo Biesowice 04)
żółte kartki:Borowiński, Przybylski- Bednarek,
Paszotka-Lipiński, Zeszutek
czerwone kartki: Stoltman(11), Borowiński (50)
Diament Stoltman -Borowiński, K.Kępa (65
Tęsny), Rabenda,Rejak, PJerefenko,
R.Wólczyński. Rokosz, Tylka(65 Przybylski), Ja
siński, Baranowski.
Echa Gwóźdź - Kołwzan (79 Feretycki),Bed
narek, Ciesielski(33 Kozicki"),Kacprzak,
Kaczmarczyk, Paszotka-Lipiński,Rynkiewicz
(56 Zeszutek), RWasilewski (18Rynkiewicz),
K.Wasilewski, Marszałek.

Brda Przechlewo-StalJezierzyce23 (1-2)
Bramki:0:1Maciej Miecznikowski (1),0:2 Piotr
Bentkowski (13),1:2 Dominik Lemańczyk (30),
13 Łukasz Skierka (56),2:3 Michał Wirkus (89)
żółte kartki:Śliwicki, Rakowski, M.Wirkus,
Lemańczyk - Grzelczyk,Rawski
BnteTandecki - Warniełło,M.Wirkus, Śliwicki,
Rakowski, Kowcun (68A.Ginter), K.Ginter,
M.Ginter, Lemańczyk, Puchowicz,Gleb.
Stal:Kaliszewski -Skierka, Sadura,Rawski (80
Żurek), M.Periański, O.Czaiński,Biel,

(fcO)

SpartaSycewke-JantariaPobłoaetl
Bramki: 0:1Paweł Domański (73),1:1 Krystian

Klawikowski (76)

Sparta: Wojtanowski - Han,Grzeszkowiak (59
K.KIawikowski), Wańdzio (83 Adkonis),
Rzadkiewicz, Nitsche,Michał Mytych (68Jasiń
ski), Kopciński,Giersz, CudzHo,R.Terefenko.
Jantaria Klanczkowski - ICStencel,Lewiński
(22 Powideł), Okrój,Iwanicki. Domański,
Formela, M.KIawikowski(88 Zenker),
T.Kwidziński, Wolski, Zieliński (77Pikul).

MyśfiwiecTudioirie-Zawisza
Borzytuchom 22
Kaszubia Studzienice-KS Włynkówko 23

(0-2)
Branki: 0:1Piotr Falkowski (9),0:2 Konrad
Łabicki (37),1:2 Damian Wajs (64).13 Konrad
Łabicki (68),23 Michał Chirk (74)
żółte kartki:Bobiński, Wojtysiak, Abramczuk
Kaszubia: Józef Pela - Trzebiatowski(46
Gostomczyk), Szuitka,Borzyszkowski, Chirk,
Dargas, Gostomski (49Augustynowicz),
Lewiński, Pr^dziński,Soldatke, Wajs.
KS: Żuliński - Majcher,Łabicki, Wojtysiak,
Abramczuk, Bobiński,Bukowski, Czaja,
Falkowski, Kazubowski (49Giec), Podgórny
(900kołotowicz).
Leśnik Cewice -Piast Człuchów fc6
MKS Debrzno-KarolPępino22(1:1)
Bramki: 0:1Konrad Kiełczykowski(19), 1:1Pa
weł Władyczak (45),1:2 Przemysław Jakubik
(59-głową), 2:2 Wojciech Taras (82-głow^)
kartki:'Domański -Lubański, Jakubik,Gruszka

czerwona: Domański(69)
MKS: Słonka - Szostek,Stalka, Domański,
Masternak, Klejdysz(73 Taras), Władyczak, -

Wlalmon, Pacholik, Wegner,B.Rutyna (81
Litwiniuk).

Karol M.Petrus -Siutkowski, Kostka,Gruszka,
Chyjek, Kiełczykowski,K.Petrus, Romejko (60
Kamiński"), M.Lubański (72 Ziembiński),Gorza
ła (64 Łukaszewicz),Jakubik (90+3 Janik).
Z poprzedniej kolejki:
Skład Echa z meczu zMyśliwcem: Gwóźdź Kołwzan (66Zefert), Ciesielski,Kacprzak,
Kaczmarczyk, Kozicki,Paszotka-Lipiński, Pia
secki, Rynkiewicz.R.Wasilewski, Marczałek (44
Feretycki). Zawisza - Brda1-2 (0:1)
Bramki: 0:1Dominik Lemańczyk (37),
1:1Mateusz Zblewski (57),1:2 Sylwester ŻmudaTrzebiatowski (90)
Zawisza: Kasiewicz -Bartłomiejczuk (80
G.Stencel), Cesak, Dziemianko,Jakuć, Kasiński,
Nogieć, D.Petryszyn. Syidatk (70Pituch),
Serafinowski (46Rachwał), Zbiewski
Brda: Tandecki - Warniełło,Snopkowski,
Śliwicki, Rakowski, Nowak,Kowcun (55
Kalinowski), Ginter, Lemańczyk(90 Bioch),
Puchowicz, Gleb(66 Żmuda-Trzebiatowski).
W następnej kolejce zagrają:
Jantar Ustka -Piast Człuchów 21października 15:00, Jantaria Pobłocie - Leśnik Cewice22 paź
dziernika - 3:00,Karol Pęplino -Sparta
Sycewice 21października -11:00, KS
Włynkówko - MKSDebrzno 22października -

13:00, Echo Biesowice- Kaszubia Studzienice
Zł października -15:00, ZawiszaBorzytuchom Diament Trzebielino 22 października-14:00,
Stal Jezierzyce -Myśliwiec Tuchomie 21paź
dziernika -15:00, CzarniCzarne - Brda
Przechlewo 21października -14:00.
M P
BZ-BS
Tabela
11 28
52-12
1. Jantar Ustka
31-19
2.Stal Jezierzyce
11 27
33-14
3.Sparta Sycewice
11 25
4.Piast Człuchów
41-18
11 22
5.MKS Debrzno
11 20
34-20
6.Myśliwiec Tuchomie
11 20
19-17
7.Brda Przechlewo
11 18
20-23
27-26
8.Karol Pęplino
11 14
9.Leśnik Cewice
11 14
22-26
10 Jantaria Pobłocie
11 14
11-15
11.KS Włynkówko
19-32
11 12
12.Echo Biesowice
11 10
17-22
13.Diament Trzebielino
13-30
11 10
Mlawisza Borzytuchom 11 9
17-29
15.Czarni Czarne
21-37
11 6
16.Kaszubia Studzienice W 2
13-50
Legenda.- M - mecze, P - punkty, BZ - bramki
zdobyte, BS • bramki stracone.•©©
JAROSŁAW STENCEL
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BUNDESUGA. Robert Lewandowski strzelił swojego 160. ligowego gola

SIÓDME NIEBO THE OTIZENS.
CHELSEA WYWINĘŁA ORŁA

Heynckes pozamiatał
MateusiSkrzyński
redakcja@polskatimes.pl

Po czterech latach przerwy Jupp
Heynckes wrócił do Mona
chium, by posprzątać bałagan
po zwolnieniuu Carlo Ancelottiego. Na efekty pracy 78-letniego szkoleniowca nie trzeba
było długo czekać.
- Zmiana trenera była ko
nieczna, ale to od nas piłkarzy
zależy, abyśmy poprawili swo
ją grę - stwierdził Thomas
Muller. Reprezentant Niemiec,
był jednym z najbardziej kryty
kowanych piłkarzy Bayernu
w ostatnich miesiącach. W so
botnim meczu z Freiburgiem
(5:0) udowodnił jednak, że pod
wodzą nowego „starego" trene
ra znów może być wiodącą po
stacią swojego zespołu. Muller
zaliczył w nim dwie asysty.
Swoje trzy grosze dorzucił
również Robert Lewandowski,
który zdobył swojego 160. gola
w Bundeslidze(dziewięć w tym
sezonie). Wszystko wskazuje
na to, że „Lewy" zanotuje naj
lepszy rok w karierze i przekro
czy magiczną barierę50 bramek
(w 2015 roku strzelił 49 goli).
Obecnie kapitan reprezentacji

Robert Lewandowski jest gotowy do bicia kolejnych rekordów.

ma na swoim koncie 45 trafień
w 41meczach.
Pod nieobecność kontuzjowanego Łukasza Piszczka nie
poradziła sobie Borussia
Dortmund. Serię 41 meczów
bez porażki na własnym stadionie przerwali piłkarze RB Lipsk,
którzy po szalonym meczu wygrali w Dortmundzie3:2.
O pechu może mówić Marcin
Kamiński (Stuttgart). W18. minucie zFC Kolnreprezentant Polski nabawił się urazu kostki. Badania wykazały, że kontuzja jest

poważniejszy niżsię spodziewano i Kamińsła będzie pauzował
przez sześćtygodni, co oznacza,
że nie wystąpi w listopadowych
meczach towarzyskich z Urugwajem iMeksykiem,
Po czterech latach do siatki
trafił Jakub Błaszczykowski
(ostatniego golaprzeciwko SchaIke, wpaździerniku 2013r.,strzelił jeszcze jako piłkarz Borussii
Dortmund). Bramka 95-krotnego reprezentanta Polski uratowała Wolfsburg przed porażką
z BayeremLeverkusen.
•
©®

Zkofe£aBayemAfonadhium-Ffei)ug54)
(Schuster 8-sam„ Coman 42,Alcantara, Lewan
dowski 75. Kimmich 90); Bonssia DortmundRBLipsk Ł3(Auba meyang4,64 z karnego SabitzerlO, Poulsen25, Augustin 49 zkarnego);
Hamowr-Frankfurtl2(Sane36-Haller10,
Rebić89);Heftha-S(hale(fc2(Goretzka54zkarnego, Burgstalłer 78); Hoffenheim - Augsburg
22 (Hubner 52,Uth 85- Gregoritsch 75, Vogt 90sam.);Mainz-Haniburger32(Maxim 2,Bell 52,
Latza58-Walace9,5alihović90z karnego); Sluttgart-Koeki2:1(Donis38,Alcolo90-Heintz77);
BayerLeveriaBen-Wołfst*tg22(Bender 29,
Alano 61 - Origi 44, Błaszczykowski 69); Werder
Brema-Borussia Wgladbadi 0-2(Stindl 27,
Vestergaard34).
1. Borussia Dortmund 13 19
23-5
2. Bayem Monachium 13 17
21-7
3. RB Lipsk
13 16
15-10
4. Hoffenheim
13 15
15-10
5. Borussia M'gladbach 13 14
12-12
6. FC Schalke 04
13 13
10-9
7. Eintracht Frankfurt !3 13
8-7
8. FC Augsburg
13 12
11-8
9. Hannover
13 12
8-6
10. Mainz
!3 10
10-13
11. VfB Stuttgart
!8 10
6-10
12. BayerLeverkusen
:B 9
15-13
13. Hertha Berlin
!8 9
8-10
14. VfL Wolfsburg
!8 8
8-11
15. Hamburger SV
!8 7
6-14
16. Freiburg
i8 7
5-16
17. Werder Brema
i3 4
3-9
18. FCKoein
3 1
3-17

HISZPAŃSKI HIT NA REMIS, ROHALDO BOHATEREM REALU
LA UGA.Wstarciu na szczycie
podział punktów-Barcelona
zremisowała z Atłetico Madryt
Real odrabia straty do Gdera
FSpBares
iedcikQa@polsh3tinies.pl

Bramka LuisaSuareza w 82. mi
nucie uratowała Blaugranie je
den punkt w meczu z Aletico.
Rojiblancos przerwali passę
siemiu kolejnych zwycięstw li
gowych Barcelonyi dziewięciu
we wszystkichrozgrywkach. Dla
Dumya Katalonii straciła pierw

sze punkty w obecnym sezonie
ligi hiszpańskieji wciąż pozosta
je liderem.
Sytuację wykorzystał Real
Madryt i zmniejszył przewagę
swoich rywali do siedmiupunk
tów. Trzy punkty Królewskim
w meczu z Getafe zapewnił Cristiano Ronaldo. Co ciekawebyła
to dopiero pierwsza ligowa bra
mka CR7 w tym sezonie.
Fantastyczną formę konty
nuuje napastnik Villarreal Cedric
Bakambu. Reprezentant Konga
zdobył w niedzielę swoją szóstą
i siódmą bramkę i w klasyfikacji

strzelców jest tylko za Lionelem
Messim.#©®
SwkofepaEspanyol-tatanteOK); AWetkSewłaW(Vesga43);Gelafe-RealM.Ł2(Molina 56-Benzema 39,Ronaldo 85);Aławes-R.
Sodedad02 (Oyarzabal77. Elustondo 81);
AUetico-Barcełonatl (Saul21-Suarez 82);
Eltar-LaCbniiaOA; Grona-V9an«al12
(Stuani 40- Bakambu 9,20). Mecze: MałagaLeganesiBetis-Walenciazakończyiysię
po zamknięciu wydania. Mecz LasPaknas-Cełta odbędziesię w poniedziałek.
1. FC Barcelona
8 22
24-3
2. Real Madryt
8 17
15-7
3. Atletico Madryt
8 16
13-5
4. SevillaFC
8 16
9-4

UNETTYSTRZELA, KARNE DEM VU DYBALI
IA.Juuentus przegrał nieoczełtiwaniezLazioitrarijuż
pięć punktów doNapofi. które
wygjalo na wyjeździezRomą

BolesławGroszek
redakqa@pobkatimes.pl

W poprzedniej kolejce Juventus
zremisował z Atalantą, a tuż
przed końcem rzut kamy zmar
nował Paulo Dybała. W sobotę
piłkarz znów stanął na11metrze
w doliczonym czasie gry, a jego
pudło pozbawiło Starą Damę
jednego punktu. Potknięcie mi
strza wykorzystało SSC Napoli,
wygrywającz Romą 1:0;

W niedziele gola strzeliłKarol
Linetty, a Bartosz Salamon trafił
do własnej bramki.•©©
8. kolejka:Juventus- Lazio12 (Costa 23 Immobile47,54 z karnego); Roma- Napofi0:1
(lnsigne20);Fnrentina-Uffaiese2;1(Thereau
28,57 -Samir 72); Bołogna-Spal 2:1(Poli 30,
Salamon 49 sam. -Antenucci 88); CagfiariGenoa 23(Pavoletti 48, Pedro 78 z karnegoGalabinov 8, Taarabt 35, Rigoni 75); Crotone Torino 22(Rohden25, Martella 64- Falque 54,
De Silvestri 90), Sampdoria - Atalanta 3:1
(Zapata 56, Caprari60, Linetty68-Cristante 21);
Sassuoto-Gitevo(H) Metz Inter-Mbnza
kończył się po zamknięciu wydania, a Uerona Benewento zostanierozegranywpon.o20.45.
1.NapoH
8 24
26-5
2.Iwtac Mediolan >m I .EL,

14-3

3. Juyentus
4. Lazio
5. AS Roma
6. Sampdoria
8. Torino
9. AC Milan
10. Chievo Werona
11. Fiorentina
12. Atalanta
13. Udinese
14. Cagliari
15. Crotone
16. Genoa
17. SPAL
18. Sassuolo
19. Hellas Verona
jfr Bgnwanto

21-7

14-13

BolesławGroszek

10-10

• 9-9

8

13-13
13-15
6-14
6-14
8-13
7-14
4-15
3-16

12-11

8

5

8

5

7 3
7 0

15-7
14-11
19-17
11-10
5-3
10-9
8-10
7-11
13-n
10-9
9-16
3-17
7-13
5-13
3-12
4-16

14-5
11-9

8 12

8 6
8 6
8 6

15
13
13
13
11
11
10
9
8
8
8
7
6
6
3
1

UGUE1Monaco przegrało
z Lyonem23.a PSGw ostatniej
diwifi uratował obrońca.Mistrz
traci do Edera już6 puiktów

15
14
14
13
12

9

7
7
8
8
7
8
8
8
7
8
8
8
8
7
8
7

BolesławGroszek
redakqa@polskatimes.pl

W ósmej kolejce Premier League niebyło ważniejszego wy
darzenia niż piłkarska bitwa
o Anglię, czyli starcie Liverpoolu z Manchesterem United.
Mimo że obie drużyny nie rzą
dzą już na Wyspach tak jak
przed laty, dla kibiców to wciąż
jeden z najbardziej elektryzują
cych pojedynków w sezonie.
Z dużej chmury poleciał jed
nak bardzo mały deszcz. Man
chester United, dla którego był
to pierwszy ciężki sprawdzian
w tej kampanii, na Anfield Road
przyjechał z planem, by przede
wszystkim nie przegrać i ukrył
się w okopach. Grę prowadzili
więc The Reds, ale z dużą dozą
nieśmiałości, nie chcącnarazić
się na kontrę. W rezultacie wiel
ki hit okazał sięnudny, a jedyną
sytuacją wartą odnotowania,
była świetna obronaDavida de
Gei w pierwszej połowie.
Zdecydowanie więcej dzia
ło się w późniejszych meczach,
szczególnie naEtihad Stadium,
gdzie kibice obejrzeli aż dzie
więć bramek. Manchester City
przeprowadził kolejną egzeku
cję, a tym razem naprzeciwko
kata stanęła drużyna StokeCity.
Obywatele szybko strzelili
trzy gole i mimo że Garncarze
odpowiedzieli dwoma trafie
niami, to tylko rozsierdziło go
spodarzy. City w drugiej poło
wie dołożyło cztery kolejne
bramki i umocniło się na pozy
cji lidera ligowej tabeli. Pep
Guardiola stworzył potwora,
o czym świadczy fakt, że nawet
mimo nieobecności najlepsze
go strzelca - Sergio Aguero, ze
spół potrafi wygrywać tak wy
soko. W ośmiu kolejkach City
zdobyło 29 goli - niesamowite.

W czasie gdy lider miażdżył
kolejnego rywala, mistrz Anglii
odbierał lekcję piłki od ostatniej
drużyny w lidze. Przed tą kolej
ką Crystal Pałace nie miało ani
jednego punktu, nie strzeliło też
ani jednej bramki tymw sezonie.
W sobotę Orły od razu skoczyły
jednak dogardła Chelsea i zasłu
żenie wywalczyły trzy punkty.
The Blues przegrali drugi mecz
z rzędu, a co gorsza znów pre
zentowali się fatalnie. W ostat
nich minutachto Pałace byłobli
żej kolejnego gola, niżChelsea.
Potknięcie zaliczył też
Arsenał, któryś prowadzili
z Watfordem, ale to gospodarze
wygrali w doliczonym czasie.
Znów dobry mecz dla Swansea
zaliczył Łukasz Fabiański.
•
©®
8. kolejka:MaaOty-Stoke72 (Jesus 17,55,
Sterling 19,D. Silva 27,Femandinho 60, Sane
62, B. Silva 79 - Diouf 44, Walker 47 sam.); lirapool-Man. United (kO;Bivniey-West
Ham 1:1(Wood 85 - Antonio 19),Crystal
Pałace-Chelsea 2:1(Azpilicueta Tl sam., Zaha
45 - Bakayoko 18), Swansea-HuddersfieW
2.-0(Abraham 42,48), Tottenham-Bounejnouth1:0(Eriksen47);Watford-Arsenal
2:1(Deeney 71, Cleverley 90-Mertesacker 39);
Brighton-Everton1:1(Knockaert82Rooney 89 z karnego); Southampton -New
castle 22 (Gabbiadini49,75 - z karnego Hayden 20, Perez71); Mecz Lekester-WBA
z ostanie rozegrany w poniedziałek o21.
8 22
1. Manchester City
2W
8 20
2. Manchester United
21-2
8 17
3.Tottenham
15-5
8 15
4. Watford
13-13
5. Chelsea
8 13
13-8
6. Arsenał
8 13
12-10
7. Burnley
8-6
8 13
8. Liverpool
8 13
13-12
9. Newcastle
8 11
9-8
8 9
10. Southampton
7-9
7 9
6-8
Tl. WestBromwich
8 9
12. Huddersfield
5-9
8 8
13. Swansea
5-8
8 8
14. Brighton
6-10
8 8
15. West Ham
8-14
16. Everton
8 8
5-13
8 8
17. Stoke
9-18
7 5
18. Leicester
9-12
8 4
19. Bournemouth
4-12
8 3
20. Crystal Pałace
2-18

LYON IPSG PUNKTUJĄ W DOUCZONYM CZASIE
2H0

7
7
8
8
7

5. ValenciaCF
6. Betis
7. RealSociedad
8. WllarrealCF
9. CDLeganes
10. Athletic Bilbao
11. LevanteUD
12. Espanyol Barcelona
13. Celta Vigo
14. Getafe CF
15. DeportiroLaCoruńa
16. SDBbar
17. GironaFC
18. LasPalmasUD
19. DepoctivoAlav&
20. Malaga CF

PREMIER LEAGUE. Bitwa
o Arigfię zawiodła, aleemocji
w Premier League nie zabrakła
Zepewnii je świetny Manche
ster Gty ibeznadziejna Chelsea

2-18

Po bardzo dobrym meczu Mo
naco przegrało z Lyonem 2:3,
a zwycięską bramkę zdobył
Fekir w 95. minucie. Mistrz
Francji traci już sześć punktów
do prowadzącego PSG, który
natomiast w doliczonym czasie
zapewnił sobie trzy punkty.
Paryżanie remisowali 1:1z Di
jon, po pięknym strzale Benja

mina Jeannota z woleja, jednak
tuż przed końcem meczu swo
ją drugą tego dnia bramkę zdo
był Thomas Meunier.
•
©©
9.kołqkaLyon-Monaco32(Diaz11, Fekir23,
90 -Lopes 17. Traore 34); D$on-PSG12 (Jeannot 88 - Meunier71,90); Caen-Angers02
(Ekambi49,59);Gungamp-Hennes2K)(0iallo
57, Briand 89); Lille-Troyes 2:2 (Araujo 12,
Mendes74 - Darbion 3, Niane 90);St EtiemeMetz 3:1(Pajot 74, Cafu 85 sam., Maiga 90 Diagne 90);Toulouse-AniensIK)(Delort40);
Bordeaux-Nantes1:1(Malcom47 -Nakoulma
45); Montpellier-Nke 2:0(Sessegnon 55,
Mbenza74). Mecz Strasbourg-Marsylia za
kończył się po zamknięciu wydania.
1. Paris Saint-Germain 9 25
29-6
2. Monaco
• '
1/24-12

3.Saint-Etienne
4. Nantes
5. OlympigueLyon
6. Olympigue Marsylia
7. Bordeaux
8. Caen
9. Guingamp
10. Angers
11. Montpellier
12. Troyes
13. Toulouse
14. Nice
15.StadeRennes
16. Lille
17. Dijon
18. Amiens
19. Strasbourg
20. Metz

9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

17
17
16
16
16
15
13
12
12
12
11
10
6
6
6

9

6

8
9

5
3

13-9
7-6
20-15
15-12
16-14
7-6
11-12
14-11
7-6
9-9
10-15
12-14
11-15
7-13
11-19
4-12
6-14
* 4-17
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W mojej reprezentacji nie było piłkarza klasy Roberta - mówi uczestnik mundialu w 2006 r. Kamil Kosowski

LEWANDOWSKI DAJE PEWN0SC SIEBIE
wiem dlaczego tak się stało.
Trener Adam Nawałka na pew
no niebędzie słuchał żadnych
podpowiadaczy życzących mu
„dobrze", bo sam wie co ma ro
bić. Jedyny problem jaki może
napotkać to zdrowie piłkarzy.
Wiadomo, że na raziekontuzjo
wani są Piszczek iMilik, ale
miejmy nadzieję, żew przysz
ytym roku wrócą do kadry.

Reprezentacja Polski po12 la
tach przerwy awansowała
do finałów MŚ, alemecz
z Czarnogórą wielu naszych
kfeiców zapamięta na długo.
Czy takie horrory to znak fir
mowy kacfry NawaHd?

Mimo tej nerwowej końcówki
ja byłem dziwniespokojny. Ta
reprezentacja ma tyle jakości
w sobiei tyle profesjonalizmu,
że byłem pewny, że wygrają. Ta
kadra ma todo siebie, że
wszystkie potknięcia, wszyst
kie zawirowania pozaboiskowe
przychodzą w odpowiednich
momentach. Nawet ta porażka
z Danią przydarzyła się po to,
by mócświętować na PGE Na
rodowym awans zeswoimi ki
bicami. Wszystko złożyło się
w super całość.

PiszczekiMSik to ważni zawocHcy. ale prawdziwym
nieszczęść ici ub^^fay cwcn—
tuafaiy uraz Lewandowskie
go. któryjest w tejkadrze
zdecydowanie najważniej
szym piłkarzem.

Kibice wiążą ogromne na
dzieje z występem BiałoCzerwonydiwRosjjL
Kamil Kosowski rozegrał 52 mecze w reprezentacji Polski i zdobył

Kibiców mamy znakomitych,
jednych z najlepszych na świe
cie, co po raz kolejny potwier
dzili. Mnie też wydajesię, że
na mundialu będzie dobrze,bo
poza tym, żemamy bardzo do
brą drużynę, tomamy też tre
nera, który na pewno nie po

w nich 4 bramki. Ma również w dorobku trzy mistrzostwa Polski
pełni takich błędów jakie przed
MŚ w Niemczech popełnili Pa
weł Janas i MaciejSkorża. Se
lekcjoner nie wziął wtedy
na mundial zawodników, któ

mmom

TAK SZKOLĄ W STAN ACH

Nicelliga
Wynft. Stal -Chojniczanka 1-2,Chrobry -Wigry
3i3,Bytovia -Zagłębie 2:2,Stomil -Odra 2:0,
Podbeskidzie-GKSK. 12,Ruch - Raków 1-.0.GK5T.
- Puszcza1:1, Olimpia - Miedź 0:1, Górnik -Pogoń 1:1.
1. Chojniczanka Chojnice 13 26
23-10
2. Miedź Legnica
13 24
18-12
3. Odra Opole
13 23
16-14
4. Chrobry Głogów
12 22
18-12
13 18
5. Stal Mielec
16-17
6. Raków Częstochowa 12 17
19-16
7. Podbeskidzie Bielsko-Biała12 17
16-17
8. Bytovia Bytów
13 17
18-16
9. Olimpia Grudziądz
12 17
8-9
10. Stomil Olsztyn
12 16
16-19
11. Górnik Łęczna
13 16
12-16
12. Puszcza Niepołomice 12 15
15-14
13. Pogoń Siedlce
12 15
14-19
14. GKS Tychy
13 15
15-20
15. Wigry Suwałki
13 15
11-17
16. GKS Katowice
12 15
16-18
17. Zagłębie Sosnowiec
12 12
13-17

W Stanach Zjednoczo
nych już dziesięcioletni za
wodnicy mogą być finansowa
ni przez tamtejszy związek.
USTA opłaca im trenerów,
sprzęt i podróże, najzdolniejsi
mogą też liczyć na sponsorów
TEMS

Hubert Zdankiewicz

LOTTO
Duży Lotek z dnia 14w10,g.21d40
3,14,28,32,34,46
Lotto Plus z dnia 14.10, g. 2MO
3,8,18,19,21,30
Super Szansa z 14.10. g. 21.40

4,7,9,1,2,3,5
Euro>jackpotzdnia13.iag.21>40
9,40,43,44,46 + 1,8
Ekstra Pensja z dnia 14.10. g.
21.40
3,5,13,25,28 + 4
Mira Lotto z dnia 14.10. g. 21.40
11,28,29,31,39
Muld Mufti z dnia 15.10 g.14
2,5,14,16,19,22,28,31,33,38,
40,50,52,62,63,66,69,70,
76,77.
(MO

rzy pomogli nam wygrywać
mecze w eliminacjach, a tuż
przed turniejem zmienił sy
stem gry niszczącto co wcześ
niej dobrze działało. Dodziś nie

" *

"

Podczas gdy sympatycy tenisa
w Polsce martwią się coraz gor
szymi wynikami Agnieszki Rad
wańskiej (i cieszą coraz lepszymi
Magdy Linette),kibice wStanach
Zjednoczonych wciąż wspomi
nają ostatnie US Openi czteryre
prezentantki swojego kraju
w półfinałach.Coś takiego w No
wym Jorku zdarzyło się po
przednim razem w1981 r.
- Amerykanie pracują na te
wyniki od lat - mówi Anna Bieleń-Żarska, była tenisistka, dziś
trener w USA. -Amerykański
Związek Tenisowy[USTA -red.]
bardzo inwestuje w zawodni
ków. Ich bazatreningowa wcześ
niej była wKalifornii, teraz znaj
duje się wOrlando naFlorydzie.
Do dyspozycjitenisistów jest tam
prawie sto kortów,o różnychna
wierzchniach. Mieszkam wSta
nach od11lat, więc przyglądałam
się zbliska temu,co się tutaj dzie
je - dodaje dziewięciokrotna
zwyciężczyni turniejów ITF.
Do pracy z młodymitenisista
mi USTA zatrudnia najlepszych

na świecie trenerów. Szefem
wyszkolenia jest Hiszpan Jose
Higueras, znany w przeszłości ze
współpracy m.in. z Jimem Courierem, Petem Samprasem
i RogeremFedererem.
- USTA płaci im, żeby byli
do dyspozycjitenisistów, a ciod
10 roku życia mogą z nimitreno
wać całkiem za darmo. Nie tyl
ko w Orlando, bo centra szkole
niowe są wcałym kraju.Mój syn
ma osiem lat i już jestem z nimi
w kontakcie- przyznajeBieleńŻarska.
Pomoc niekończy sięna dar
mowych treningach. USTA za
pewnia im również sprzęt i za
kwaterowanie. To duża różnica
w porównaniu do tego, co mamy
w Polsce,gdzie większość kosz
tów utrzymaniamłodego tenisi
sty ponoszą najczęściej jego ro
dzice. Ci mogą tylko pomarzyć
o wsparciu, jalde otrzymywali
przed latyich starsikoledzy iko
leżanki w ramach programuPZT
Prokom Team. Najzdolniejsi ju
niorzy w USA mogą liczyć rów
nież na wsparciesponsorów.
Dużym ułatwieniemdla mło
dych tenisistów i tenisistek
w USA jest również możliwość
nauki przez internet. Bez prob
lemu mogą w tej sytuacji zostać
objęci indywidualnym tokiem
nauczania tak, by szkoła nie koUdowała im z treningamii wyjaz
dami na turnieje.
•
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Mówi się, że nie ma ludzi nieza
stąpionych, bo pewnie gdyby
nie grał Lewy to wataku wystę
pował by Teodorczyk, Wilczek
lub zdrowy Milik, ale bez Le
wandowskiego nasza kadra
ewidentnie traci na wartości.
Już nawet niechodzi mi o czy
sto piłkarską wartość Roberta,
choć przecież był on najsku
teczniejszym strzelcem elimi
nacji MS wEuropie, aleo war
tość pozostałych zawodników.
Mając obok siebie takiego piłka
rza jak Lewandowski człowiek

automatycznie bardziej się sta
ra, jest bardziej dokładny bo
chce do niego równać. To jest
dokładnie tak samo jak w mo
mencie gry w najlepszymi
przeciwnikami na świecie. Też
chcesz wypaść wówczas jak
najlepiej i nie dać plamy. Robert
oprócz goli i jakości daje na
szym zawodnikom tę pewność
siebie i dlatego jest dla kadry
tak cenny.
Część fanów uważa, żecfrużynaNawaHć to najlepsza ka
dra w historii naszejpiłki_

Nie wiem, czy gdyby w tej dru
żynie nie było Lewandowskie
go, to ktoś by tak twierdził. Gdy
ja awansowałem namundial
w Niemczech to też mieliśmy
super zespół, też potrafiliśmy
zagrać wspaniałe mecze, ale
wszystko to co działo się wokół
kadry, cała ta otoczka, była
na fatalnym poziomie.Przede
wszystkim nie mieliśmy jednak
piłkarza klasy Roberta, gwiazdy
światowego formatu.Sam
z uznaniem tejdrużyny za naj
lepszą w historii reprezentację
Polski wstrzymał bym się przy
najmniej do mundialu. Jeżeli
jednak te mistrzostwa będą dla

nas udane, jeżeli Polska będzie
blisko tego, żeby zagrać o me
dale, to być możewtedy będzie
można tak powiedzieć i porów
nywać ją do kadry Górskiego
iPiechniczka.
Mistrzostwa świata w Rosji
to spore wyzwanie dalabiców którym nie będzie łatwo
przemieszczać się między
oddalonymi o tysiące kiometrówstacfonamLAczy
da piłkarzy będzie to miało
jakieś znaczenie?

Kibice faktyczniebędą mieli
problem, ale pewnie tak zapla
nują urlopy, żeby zobaczyć
choć jeden mecz Polaków. No
chyba, że będziemy grali w po
łożonym tuż za naszą granicą
Kaliningradzie, to wówczas
można tam dojechać w dniu
spotkania. Jeśli natomiast cho
dzi o piłkarzy, to te odległości
nie mają większego znaczenia.
Wszędzie się teraz lata samolo
tem, a cykl przygotowań jest
zawsze taki sam - wylot
z ośrodka dzień przed meczem,
na miejscu obiad,rozruch, ko
lacja, sen i przygotowanie
do spotkania.
•
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Nie tylko o sporcie
Marian Kmita
JAK ZAPAMIĘTA
NAS ŚWIAT
zy jest coś piękniejszego
dla piłkarskiego kibica, niż
udział jegonarodowej dru
żyny w mundialu? Pytanie abso
lutnie retoryczne. Niema inie bę
dzie. To było,jest izawsze będzie
święto nad świętami dla wszyst
kich. Ito wszystkich bez wyjątku,
nie tylko dla tych, którzy na co
dzień śledzą piłkarski przemysł.
W czasie mundialu nie liczy się
nic, tylko tenkłopotliwy, teore
tycznie wolny czas, jakidzieli nas
od meczu, a potemod następne
go, inastępnego, itak bez końca
aż do Wielkiego Finału. Znałem
iznam takich, którzy życiedzielili
na czterolecia izamartwiali się, że
tak mało turniejów zobaczą
na własne oczy. Więc nic dziwne
go, że następne lato będziegorą
ce, bez względu na pogodę iśred
nie temperatury.
Już dzisiaj możemy szykować się
na wielki spektakl z udziałem dru
żyny Adama Nawałki icieszyć się,
że po dwunastu latachznowu
mamy swoich w turnieju, bo tylko
takie zawody zapadają w pamięć.
I bezspecjalnego hurra optymi

C

dyrektor Polsatu Sport

zmu można zakładać, że nasz
udział w rosyjskim mundialu za
kończymy w lepszym stylu niż
MŚ w2002 i2006 r.
Składa się na to kilka powodów.
Pierwszy taki, że PZPNjest teraz
zarządzany przez najlepszych lu
dzi jakichpamiętam. Podrugie,
mamy bardzo dobrego selekcjo
nera, który ma nie tylko wiedzę
iumiejętności, ale ifijrę szczęścia,
co w piłce, jak wiadomo odponad
stu lat,jest niezwykle istotne.
Po trzecie, mamy sporą grupę do
brych, doświadczonych iwciąż
głodnych sukcesu piłkarzy z Ro
bertem Lewandowski, Kubą
Błaszczykowskim iGrzegorzem
Krychowiakiem na czele. Świado
mych też tego, żeMŚ Rosja 2018
to może byćich ostatni, wspólny,
wielki turniej.
To wszystko daje racjonalne prze
słanki do sądu, że w Rosjipowin
no być lepiej niż w Koreii Niem
czech. To nie oznacza, żeprzy
wieziemy z Moskwy medal, albo
zagramy w półfinale. Chodzi o styl
iwspomnienie, które zostawią
polscy piłkarze na rosyjskich boi
skach. Chodzi o to,jak zapamięta
nas świat. Czy tak,jak po meczu
Polska -Brazylia w1938 -Francu
zi do dzisiajpiszą o pierwszym
„meczu stulecia" istrzeleckim po

jedynku Ernesta Wilimowskiego
z Leonidasem? Czy tak,jak po naj
piękniejszych dla nas mistrzo
stwach1974roku? W niemieckich
encyklopediach piłkarskich w naj
lepszą „jedenastce" tego turnieju
znajdujemy dzisiaj nazwiska Kazi
mierza Deyny, Roberta Gadochy,
Grzegorza Laty iJana Tomaszew
skiego, a najlepszym trenerem
jest Kazimierz Górski. Czy nawet
tak, jak w1986,po przegranym
0:4 meczu zBrazylią, ale po spek
takularnej wymianie ciosów
iotwartą grze. W powodzi piłkar
skich wydarzeń tylko te„jakieś"
mecze zostają w pamięci kibiców
idziennikarzy.
Adam Nawałka jako zawodnik był
tylko na jednym mundialu. Tym
z roku1978 w Argentynie. Mieli
śmy wtedy, teoretycznie, najsil
niejszy skład w historii z Włodzi
mierzem Lubańskim, Kazimie
rzem Deyną i Zbigniewam
Bońkem. Wszyscy liczyliśmy, że
jedziemy po Puchar Świata. Skoń
czyło się na miejscu 5-8i wielkim
rozczarowaniu. Na szczęście
świat o tym zupełniezapomniał.
Tak jak kompletnie niezauważył
naszego udziału w turniejach
2002 i2006.Adam, proszę zrób
wszystko co trzeba.Niech świat
sobie o nasprzypomni!
•
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Trener Marek Dragosz opowiada o reprezentacji Polski w amp futbolu, która zdobyła brąz w Euro 2017
w ekstraklasie. A ja jego: „A
w Yaounde wKamerunie. Po
rKH i1 II
czemu ty nie pracujesz
w Rzeczpospolitej?".Pracuje
my tam, gdzie nas chcą, a nie
gdzie my chcemy. Miałem pro
pozycję z ekstraklasy, alesię nie
dogadaliśmy.
Mówi Paa że wszystkochce
robić według własnego po
mysłu.

Jestem niedzisiejszy, to praw
da. Wieczorem zapalam papieroska, wypijam kakao i kładę
się spać spokojnie. To jest dla
mnie najważniejsze.Był taki
moment w moim życiu, że
chciałem cholernie mieć - to,
tamto. Założyłemdziałalność
gospodarczą, wydawałem ga
zety lokalne w kilku gminach
w okolicachKrakowa. Wpad
łem jednak w kłopoty finanso
we. Zacząłem kłamać, żeby
z nich wybrnąć.Któregoś dnia
powiedziałem sobie:„To nie
mój świat, nie jestem i nigdy
nie będę biznesmenem". Zasta
nawiałem się, po coto robiłem,
skoro nieczerpałem z tegosa
tysfakcji. Dziśbyć może jest to
moja pokuta za ten zły czas, bo
przypuszczam, że prawdopo
dobnie kogoś skrzywdziłem,
okłamując go. Teraz staram się
żyć w pokoju z ludźmi i z sa
mym sobą.

W mistrzostwach Europy,
które odbyły się wTur^l na
sza dmżyna w ebmiagadi
pokonała Francję 5:1. Belgię
4K)iWkxłiylO,wćwierćfinale ograła biancfię50i
wpółfinale uległa Turcp 02.
a w meczu obrąz wygrała
po dogrywce z Hiszpanią 3:1.
Jak Pan odbiera ten sukces?

Jest porównywalny z naszym
czwartym miejscem podczas
mistrzostw globu w2012 roku
w Meksyku.Potwierdził, że
nasz zespół należy do świato
wej czołówki i oddaje układ sił
w niej.Najlepsza okazała się
Turcja. I jeszcze długo będzie
panować. Ma zawodową ligę,
około 800 zawodników -my
80 - którzy żyja tylko z gry,tre
nują codziennie- my raz w ty
godniu - i są bardzoprofesjo
nalnie zorganizowani. Druga
w mistrzostwach Anglia grała
!•45-letni Marek Drogosz od 2011
bardzo mądrze,ale miała dużo
iB roku prowadzireprezentację
łatwiejszą drogę do finału.
Polski w amp futbolu

Przez kilica lat prowadził Pan
szkółkę bramkarską
KeeperLea-

Marzył Pan o medalu-ijesd

Zakładaliśmy, że pojedziemy
0 niego walczyć i zrealizowali
śmy swój cel. Jestem bardzo za- dowolony z postawy drużyny.
Niezbyt dobrze zagraliśmy
z Belgią,ale bioręto na klatę, bo
próbowaliśmy trochę innego
ustawienia. Szybko jednak
wróciliśmy do normy. Słabiej
wypadliśmy też w spotkaniu
z Hiszpa
nią. Przypuszczam, żechłopcy
byli stremowani i już zmęczeni.
W przerwie padły bardzo moc
ne słowa i w dogrywce zdekla
sowali rywali.Mimo porażki
świetnie zagrali zTurcją. Uwa
żam, że to był najlepszy mecz
turnieju.

Anapsanbiejenmcjonujący?
Finał, w którym Turcja poko
nała Anglię 2:1.Mecz odbył się
na stadionie Besiktasu
Stambuł - Vodafone Park.
Na trybunach było 46tysięcy
widzów! Gdy spacerowaliśmy
po Rivie, gdzie graliśmy wcześ
niej mecze, w skle- piku zoba
czyliśmy półkę, na której było
13 gazet, a w każdej na pierw
szej stronie wielkie zdjecie z fi
nału. Piłkarze nożni Turcji
ostatnio przegrali z Islandią 0:3
1 zremisowali zFinlandią 2:2,
nie awansując na mundial.Ki
bice chcieli ich powiesić. To się
zbiegło z sukcesem
ampfutbolowców.
Turniej wskazał jakieś nowe
trendy w tej dyscyplinie?

W grze czołowych drużyn poja
wiło sięsporo nowinek związa
nych z taktyką gry.My także
dołożyliśmy coś od siebie,
na przykład wsposobie prze-

chodzenia z obrony do ataku.
Zaprezentowaliśmy sporo no
wych rozwiązań,które były nie
tylko efektowne,ale i zapew
niały gole.
W turnieju przyznano jakieś
wyróżnienia indywidualne?

Tak. Królem strzelców został
Bartosz Łastowski,który zdo
był 11 goli.Najlepszym zawod
nikiem został wybrany Belg,
bramkarzem -Hiszpan, ana
grodę fair play dostała Francja.
Kto najtepią wypadł w pol
skiej ekipie?

Nie będę nikogo oceniał,bo bez
względu na liczbę rozegranych
minut każdy zapracował
na sukces.Każdy też pomógł
Łastowskiemu zostać królem
strzelców. W zespole panowała
świetna atmosfera, między za
wodnikami była chemia. Potra
fili spędzać czas ze sobą
przed i po meczach. Jako cieka
wostkę zdradzę, że przed wej
ściem do szatni bawili się

wjengę (zręcznościowoumysłowa gra - przyp.)
i kalambury, co wywoły-f
wało dużo śmiechu i bu-1
dowało atmosferę.
PanaCVjesti
Ale przeciętny kibic I
zna.
To nie mój problem, nigdy nie
zabiegałem o rozgłos. Czasami
rodzina i znajomimówią mi, że
jestem bardziej doceniany
w Europie czy poza nią niż
na własnym podwórku,ale nig
dy do tego nie przywiązywa
łem specjalnej wagi.
Piłka nożna była Pana miłoś
ciąod dzieciństwa?
Nauczyłem się czytać płynnie
mając 4 lata. Czytałem Gazetę
Krakowską, Przegląd Sporto
wy, Sport, Tempo,Echo Krako
wa. Panie w przedszkolu mó
wiły, że bajki chyba znam
na pamięć i podsuwały mi ga
zety. Pierwszą książką, jaką
miałem, to „ABC młodego pił
karza" dr Jerzego Talagi. -Do
stałem ją na świętego Mikołaja
i czytałem namiętnie, bardziej
niż opowieści o psie, który jeź
dził koleją. I od początku w przeciwieństwie do rówieś
ników - chciałem być bramka
rzem.
Jak zaczęła się Pana przygodazpiłką?

Tata zawiózł mnie na pierwszy
trening dotrenera Lucjana
Franczaka w Wiśle, gdy mia
łem 7lat. Potem trenowałem
w Grzegórzeckim. Broniłem
wreprezentacji Krakowa.Z me

Była swego rodza
MAREKDRAGOSZ
ju moją wizy
Ur.1972.Były piłkarz,spetówką. Organi
tjdfcslymiy trener bramzowaliśmy re
karzyi(odZOI1 r.)sełekqoner kadry Polskiw amp
gularne treninfutbolu.Wykładowca kur
gi, na które
sów trenerówwEuropie,
przychodziło
Afryce. Az*.USA.
wielu chłopaków
z Krakowa i okolic
oraz obozy, na które
przyjeżdżali chłopcy z całej Pol
ski. Wielu znich broni dziś
w klubach ekstraklasy i pierw
go rocznika nie było wielu
bramkarzy. Potem grałem w ju szej ligi.
Dlaczego szkółka przestała
niorach Wisły, aleprzyplątały
istnieć?
się kontuzje. W wieku 21lat da
Zaufałem ludziom, którzy na
łem sobie spokój z grą,bo kola
dwyrężyli moje zaufanie. Dwa
na już nie wytrzymywały.
lata temu na bazieszkółki zało
Grę wpiłkę zamienił jednak
żyłem fundację Keepers
Pan na handel na odpustach.
Foundation, w ramach której Gdy przestałem kopać, bo
w wielu miejscach w Polsce trudno to nazwać karierą,
prowadzimy zajęcia dla bram
obraziłem się na piłkę. Szuka
łem pomysłu, by móc zarabiać karzy.
Jak Pan trafił do dalekiej
pieniądze, by rodzice nie mu
Afryki?
sieli mnie utrzymywać. Z bab
Przez przypadek. NaDolnym
cią przez półtora roku jeździ
Śląsku istniejeStowarzyszenie
łem po okolicznych wioskach
Trenerów i Instruktorów Piłki
i na odpustach sprzedawałem
Nożnej, które wydawało perio
diabełki, miśki itp. To trwało
dyk. Pisałem do niego swe
aż do igrzysk olimpijskich
opracowania. Jeden z tych
w 1992 roku, gdy oglądałem
tekstów ktoś wrzucił do sieci.
występy naszych piłkarzy.
Trafił on wręce Włocha, jedne
Wtedy przeprosiłem się z pił
ką. Wróciłem na boisko już nie go z szefówStowarzyszenia
jako piłkarz czy kopacz, tylko
Trenerów Bramkarzy.Napisał
stawiający pierwsze kroki
do mnie, że podoba mu sięmój
wtrenerce.
tekst. Tak się poznaliśmy.Kie
Pracował Panwwielu klu
dyś zadzwonił domnie, że
bach. Najwyżej jectoiak
mógłbym polecieć z włoską de
legacją trenerów do
w trzeciej GdzeGambii, Ghany i Kamerunu.
w Koszarawie Żywiec Dla
Wcześniej niebyłem w praw
czego niena wyższym
szczeblu?
dziwej, czarnej Afryce.Pojecha
Pewien dziennikarz zapytał
łem. Nawiązałem kontakt
mnie:„Czemunie pracujesz
z szefem akademii piłkarskiej

znawałem innych ludzi związa
nych z futbolem w Afryce. Jeż
dżę tam od 9lat.
W Kamerunie założył Pan
szkołę bramkarską.
wGambi był dyrektorem
kkibuToubasoFC.wKongo
pomógł jednemu z klubów
awansować do pierwszej Bgi.
w Tanzanii iRwandzie pro
wadził kursy da trenerów
bramkarzy, w Nigerii jest
prezesem akademii piłkar
skiej. Poza tym jest Pan do
radcą w szkołach bramkarskkhwGhaniei innych kra
jach.

Moja rola jest bardziej konsulta
cyjna. Ilekroć tam jestem,sta
ram się pomagać,pokazywać
wzór, według którego Afryka
nie potem pracują przez kilka
miesięcy. Gdy się pojawiają no
we trendy, staram sięim je
przesyłać.
Afryka to kontynent wielddi
kontrastów.

Podobnie wfutbolu. W wielu
krajach brakuje piłek,boisk. Ale
są też, na przykład
w Ghanie,wspaniale zorgani
zowane akademie piłkarskie,
z pięknymi stadionami.
Szkoleniowe eskapady
do Ahyła łączy Pan z działal
nością charytatywno-opie
kuńczą...

Starałem się - tobył warunek
kontraktu - łączyć pracę zawo
dową z pomocą dla innych.
Mówiłem: „potrzebuję mieć je
den lub dwa dni,żeby pojechać
do dzieciaków w slumsach,
do szpitala,żeby przekazać le
karstwa, przybory szkolne,
sprzęt sportowy itd". Dwa lata
temu dojrzałem dotego, żeby
to usystematyzować. Fundacja
Keepers Foundation jest natu
ralną sukcesorką szkoły bramkarskiej KeeperLeo. Jadę
do Afryki prowadzićszkolenia,
jednocześnie znajduję ludzi,
którym można pomóc.Pomoc
ludziom daje mi radość. Nie
oglądam telewizji, więc kosz
tem serialu lub głupiego filmu
godzina poświęcona ludziom
w Afryce, dlaktórych przygoto
wuję opracowania,nie jest go
dziną straconą.
Pana idolem jest
Kameruńczyk Thomas
NTCono. Dlaczego?

Po raz pierwszy zobaczyłem go
na mundialu wHiszpanii
w 1982 roku. Podobał mi się je
go styl bronienia: luz, spraw
ność, gra na przedpolu i odwa
ga. Większość bramkarzy była
wtedy przyklejona do linii
bramkowej, a on wychodził
daleko od bramki.
Spotkał Rango?

Tak. Moje marzenie spełniło
się kilka lat temu. N'Kono od
bierał mnie w Yaounde.Stałem
nalotnisku i płakałem jak dzie
cko. Jesteśmy w kontakcie
do dziś.On pracuje
w Espanyolu Barcelona jako
trener bramkarzy.
•
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