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Andrzej Stępkowski
mówi o pułapkach
czyhających
w Morzu Bałtyckim
STRONA 2
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W nocnym wypadku
bmw, które wjechało
w ludzi, ucierpiało
aż 6 osób
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Listonosz pitnie potrzebuje krwi

Michał Jamroszka:
jestem gotowy
na walkę z białaczką
Magdalena Olechnowicz
magd^ena.olechnowk2@polskapress.pl

26-letni Michał Jamroszka ze Słup
ska usłyszał przerażąjacą diagnozę:
białacdca. Leży na oddziale trans
plantacji szpiku w słupskim szpitalu.
Jest w trakcie pierwszego cyklu che
mioterapii. Pilnie potrzebnajest
krew.

Michał Jamroszka jest listonoszem,
obsługuje niemal całe Stare Miasto
- ulice Mickiewicza, Reymonta, Kra
sińskiego, Wyspiańskiego. To właśnie
w pracy pierwszy raz źle się poczuł.
- Zacząłem gorączkować,słabo się
czułem. Poszedłem więc do lekarza
pierwszego kontaktu - opowiada pan
Michał. -Otrzymałem leki przeciwgo
rączkowe i przeciwbólowe oraz zwol
nienie odpracy. Niestety,po tygodniu
objawy nie ustąpiły, czułem się coraz
gorzej. Wtedy lekarz od razu wysłał
mnienaSOR.
Wykonane badania dały diagnozę:
ostra białaczka limfoblastyczna szpiku
kostnego. Pan Michał przyjął to
w miaręspokojnie.

Dyżur ekspertów
ZUS w słupskiej
redakcji „Głosu".
Spytaj o swoją
emeryturę
STRONA 5

- Już w momencie, gdy pielęg
niarka przekazała mi informację, że
zostanę przyjęty na oddział hemato
logii, liczyłem sięz tym,że możeto być
ta najgorszainformacja. Byłem na nią
przygotowany i gotowy do walki
z choróbskiem -mówi słupszczanin.
Walka już się rozpoczęła. Pan Mi
chał jest w trakcie przyjmowania
pierwszego cyklu chemioterapii.
- Narazie czujęsię dobrze. Niestety,
podczas przyjmowania chemii spada
odporność organizmu,dlatego zosta
łem przeniesiony na zamknięty od
dział transplantacji szpiku. Nie mogę
przyjmować żadnych gości. Do sali
wchodzą jedynie pielęgniarkai lekarz,
i to wspecjalnych strojach -mówi.

Michał Jamroszka jest listonoszem.
Zna go całe centrum miasta

Na razie nie wiadomo na sto pro
cent, czy pan Michał będzie musiał
przejść przeszczep szpiku.
- Zawsze na początku leczenia bie
rze się pod uwagętakąmożliwość, dla
tego w pierwszej kolejności wykonano
badania zgodności wśród członków
mojej rodziny.Największa szansa jest
zawsze, że dawcą może być rodzeń
stwo -opowiada.
20-letnia siostra pana Michała nie
ma wątpliwości, że jeśli będzie zgod
ność, toodda szpik bratu. Na razie jed
nak rodzina czeka na wyniki badań.
Decyzja, czy w ogóle przeszczep
będzie konieczny,zapadnie podrugim
cyklu chemioterapii.
- Po pierwszym cyklu na parę dni
będę mógł wyjść do domu,żeby zoba
czyć, jak znosi to mój organizm.Póź
niej wrócę do szpitala, aby przyjąć
drugi cykl.Ten jestpodobno trudniej
szy, pacjenci gorzej go znoszą. Aleja
jestem na toprzygotowany -mówi op
tymistycznie. - Wiem, żeto choróbsko
do zwalczenia, a ja jestem na tę walkę
przygotowany, choć zdaję sobie
sprawę, że łatwo nie będzie.
Wiadomo, żepodczas chemiotera
pii spada odporność organizmu, ma
leje liczba płytek krwi,a każdy zabieg
grozi wykrwawieniem.Stąd apel o od
dawanie krwi.

JAK POMÓC? STRONA5

przełamali
obronę

W meczu 4.kolejki IV ligi Gryf
Słupsk pokonał GKS Kowale i ma
komplet zwycięstw,zajmując
pozycję wicelidera STR. IV MAGAZYN SPORTOWY
Wykonawca badań:

Powiat Słupski
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Program profilaktyki boreliozy
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Adwokat rodziców,
którzy stracili dzieci,
oskarża ratowników
Pomorze

Tomasz Turczyn
Wojciech Kulig

Adwokat rodziny, która straci
ła trójkę dzieci nad morzem,
złożył zawiadomienie do pro
kuratury. Szefratowników
z Darłówka Zachodniego jest
zaskoczony i mówi.że nie ma
nic do zarzucenia swoim pod
władnym. Ocenia, że ci działali
z pełnym poświęceniem.

W sobotę z morza w Darłówku
Wschodnim wyciągnięto ciało
dziecka. Najprawdopodobniej
to zwłoki poszukiwanego
od wtorku13-letniego chłopca.
W piątek po południu natra
fiono na zwłoki dziewczynki,
które dryfowały w pobliżu
Darłówka
Wschodniego.
W związku z ogromnym praw
dopodobieństwem, że znale
zione ciała dzieci to zaginione
od wtorku rodzeństwo, poszu
kiwania zostały zakończone.
Obecnie przy falochronie,
gdzie doszło do tragedii,płoną
znicze. Pojawił się też nowy
znak, który zabrania skakać
z falochronu do morza.Zamon
towano go w ostatnich dniach.
W pobliżu stoi tzw. czarny
punkt, informujący, że na od
cinku 55metrów od falochronu
dochodzi do utonięć.
Tymczasem mecenasPaweł
Zacharzewski reprezentujący
rodzinę, która straciła trójkę
dzieci podczas tragicznej ką
pieli w morzu 14 sierpnia
w DarłówkuZachodnim, złożył
w Prokuraturze Rejonowej
w Koszalinie zawiadomienie
o możliwości popełnienia prze
stępstwa.
- W imieniu rodziny, która
straciła dzieci, złożyłem zawia
domienie omożliwości bezpo
średniego narażenia naryzyko
utraty zdrowia i życia, a co
za tym idzie, nieumyślne spo
wodowanie śmierci dzieci
przez osoby, które pełniły w
tamtej chwili dyżur ratowniczy

na plaży - akcentuje mecenas
Zacharzewski.
Prokuratura będzie musiała
dokładnie zbadać całą sprawę
i odnieść się doniej.
- Wątpliwości jest dużo
i trzeba je rozstrzygnąć - pod
kreśla adwokat.
Sylwester Kowalski,szef ra
towników wDarłówku Zachod
nim, jest zaskoczony takim
obrotem sprawy.
- Ogromnie współczuję ro
dzinie, którastraciła dzieci. Ale
nie mam nic do zarzucenia
moim ratownikom- mówi nam
Sylwester Kowalski. - Dzieci
weszły do morza w miejscu,
gdzie obowiązujecałkowity za
kaz kąpieli. Akurat była czer
wona flaga, ale nawet bez
względu na nią dzieci nie po
winny znaleźć się w tym miej
scu w Bałtyku.
Szef ratowników podkreśla,
że w tamtym miejscuDarłówka
Zachodniego jest oznakowanie
„zakaz kąpieli na odcinku 55
metrów" i tzw. czarny punkt.
Ten odcinek plaży nie podlega
ratownikom.
- Tragicznego dnia to matka
dzieci podniosła alarm, że one
zniknęły. Tyleże nie wiedziała,
czy w morzu, czy na lądzie podkreśla Sylwester Kowalski.Moi ratownicy natychmiast
podjęli akcję ratunkową. Włą
czyli się w nią wczasowicze.
W morzu utworzono tzw. łań
cuch życia.Natrafiliśmy na dry
fującego 14-latka i podjęliśmy
jego reanimację. Ta się częś
ciowo powiodła, bo czynności
życiowe zostały przywrócone.
Niestety, chłopak zmarł w szpi
talu. Tak, jak mówiłem,ogrom
nie współczuję rodzicom, ale
nie godzęsię też z posądzaniem
nas czy wręcz próbą zwalenia
winy za ten dramat.
Prokuratura zapowiada, że
zawiadomienie w imieniu ro
dziny będzie zweryfikowane.
Nic nie przesądza w kwestii
jego rozstrzygnięcia.
©®
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Ratownik przestrzega
przed morzem
Rozmowa
Po tragedii w Darłowie (pisze
my o ostatnich wydarzeniach
z nią związanych obok na do
le) pojawiają się liczne głosy
dotyczące tego. że ludzie,
zwłaszcza turyści z innych re
gionów Polski, zapominają, że
Bałtyk to nieposkromiony ży
wioł. O tym. jakiepodstępne
potrafi być morze,kto może.
a kto nie może sobie poradzić
z ogromną falą oraz o akcji
w Darłówku opowiada An
drzej Stępkowski, szef Wod
nego Ochotniczego Pogoto
wia Ratunkowego Powiatu
Sławieńskiego.
Gdzie została w piątek zna
leziona 11-letnia dziew
czynka, która wraz z ro
dzeństwem utonęła 14
sierpnia?

Praktycznie na torze wod
nym portu Darłowo. Nieco
ponad 200 metrów od główek
portowych. Wypatrzyły ją
osoby, które płynęły statkiem
wycieczkowym. Straż Gra
niczna zlokalizowała jej ciało,
a ja podjąłem ją z wody.
Jakie emocje towarzyszą
takim akcjom?

Ogromne, ale człowiek też
działa według wyuczonych
schematów. W pewnym mo
mencie włącza się tak zwa
ny automatyzm. Jednak gdy
widzi się taką małą dziew- .
czynkę, to serce pęka. Takim
poszukiwaniom towarzyszy
też myśl, że trzeba znaleźć
daną osobę, aby jej bliscy
mieli szansę na ostatnie po
żegnanie z nią. Takie akcje
pamięta się latami.
Jak wynika z ustaleń, dzieci
kąpały się w pobliżu gła
zów narzutowych na falo
chronie po stronie zachod
niej Darłówka...

Wyłowił ciało dziewczynki,
która utonęła w Darłowie.
Przestrzega przed morzem

I nigdy nie powinny się
znaleźć w tym miejscu
w wodzie. Dla nich to miej
sce okazało się śmiertelną
pułapką. Tam fale bardzo
mocno uderzają o głazy i się
od nich odbijają czy też cofa
ją, powodując silny i bardzo
mocny prąd wsteczny. Ten
prąd musiał zabrać dwójkę
dzieci w morze. Tu trzeba
powiedzieć, że ludzie sobie
nie zdają sprawy z obecności
takich sił w Bałtyku, a wy
starczy kilka sekund i dramat
gotowy. To jest tak, jakby ko
goś zaczęła nagle wciągać
wielka wirówka. To oczywiś
cie duże uproszczenie, ale
oddaje ono to, co też dzieje
się w morzu.
Co zrobić, aby uniknąć
utonięć w morzu?

Przestrzegać regulaminu
kąpielisk. Czerwona flaga
oznacza zakaz kąpieli. Czyli
nie można nawet wejść
do wody. Poza tym należy ką
pać się z dziećmi w miejscu,
gdzie czujemy grunt pod no
gami. No i kąpaćsię w tych
miejscach, gdzie są ratownicy.
Kiedy się wywiesza czer
woną flagę?

Kiedy fale mają wysokość
około 70 centymetrów. To
można poznać po tym, gdy
na nich pojawiają się białe

grzywy. Takie fale są bardzo
silne i niebezpieczne. Nieste
ty, dla wielu osób są one
atrakcją. Nie pomagają nasze
nakazy, zakazy, napomnie
nia. Ludzie je lekceważą i po
trafią do ratowników zwraca
jących im uwagę odzywać się
wulgarnie. Tu raz jeszcze
podkreślę, że morze jest o ty
le groźne, że fale tworzą silne
prądy wsteczne, które potra
fią wyciągnąć w morze każ
dego. Dziecko nie wie, jak się
przed nimi bronić.
Czyli...

Warto wiedzieć, że siła
prądu wstecznego rozkłada
się kuliście. Im dalej, to jego
siła słabnie. Płynąc po ukosie
do brzegu, można go pokonać
i wrócić na ląd. Ale coś takie
go może wykonać bardzo do
świadczona osoba, która za
chowa rozsądek. Przeciętny
pływak panikuje i, niestety,
ale są przypadki, gdy przegry
wa z żywiołem.
Jakie jeszcze niebezpie
czeństwa kryje Bałtyk?

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

Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl
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20 sierpnia
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Wojna polsko-niemiecka:Bolesław
Chrobry zdobyłispaliłgród Lubusz
na lewymbrzegu Odry.

1812

Otwarto Teatr w Płocku.

1910

Cesarz Niemiec WilhelmII
Hohenzollern dokonałoficjalnego
otwarcia Zamku Cesarskiego .
w Poznaniu.

1920

W nocy z19 na 20 sierpnia wybu
chło IIpowstanie śląskie.

1941

Niemcy dokonali w CzarnymLe
sie podStanisławowem masowej
egzekucji 800 Polaków.

Silne fale, prądy wsteczne, 1946
a zdarzają się głębokie dołki W okolicach Kłodzka przeszła
posztormowe. Dodam, że ska trąba powietrzna niszczącbu
kanie do morza z falochronów dynki w kilku wsiach.
jest wręcz zmorą, a to nie po
winno miećmiejsca. Ludzienie 2008
zdają sobie sprawy na przykład, Sekretarz stanu USA Condoleezza
że skok do wody z drewnianych Rice iminister spraw zagranicz
ostróg jest śmiertelnie groźny. nych Radosław Sikorskipodpisali
Próbują się niekiedy po drew umowę w sprawielokalizacji
nianych palach wspinać na tę w Polsce elementówamerykań
ostrogę ponownie. I tutaj do skiej tarczy antyrakietowej.
chodzą fale, które ciskają cia
łem w drewno. Resztę można
sobie wyobrazić. Lejący się al
kohol na plażach też jest zagro Marcin Palade.
żeniem, bo taki pływak ma za socjologpolityki
burzoną percepcję i koordyna Po interwencjirolniczej .Solidar
cję ruchów. Często piciu alko ności" MinisterstwoSpraw Zagra
holu towarzyszy brawura nicznych wycofujesię zprogramu
wsparcia dlaukraińskich plantato
w wodzie.

CYTATY Z TWITTERA

Tomasz Turczyn
t.turczyn@prasa.gda.pl

rów malin.Od początkubyło wia
domo, żedotacje przekazaneukra
ińskim rolnikomuderzą w polskich
producentów (podaż).Najpierw
myśleć,potem robić

Leszek Balcerowicz.
były wiceminister

m

Wiara,że PISdziała w interesiena
rodu topodobny idiotyzm,co
wiara,że własnośćpaństwowa
służy narodowi.Własnośćpań
stwowa służy PIS-owi.
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Młoda, ale już posiadająca liczne grono fanów wokalistka Kasia Lins była muzyczny m gościem
Miejskiego chillu na trawie, który w sobotę odbył się na słupskim Starym Rynku. Zagrał też
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Bądź EKOIogiczny
i EKOnomiczny
Wymień piec i zyskaj
nasze dofinansowanie!
Sprawdź także dostępność
innych dopłat!

CO ZYSKUJESZ?
Możliwość dofinansowania zakupu koda gazowego
nawet do
, które nie wyklucza skorzystania
z innych form wsparcia (programy samorządowe,
rządowe itd)
Nowoczesny i ekolc
Twojego domu

sposób ogrzewane

Wygodę i bezpleczertJ

związane z użytkowaniem

kotła gazowego

0

Oferta ograniczona czasowo, kwota dofinansowania 3000 zł
dla maksymalnie 1 tysiąca Klientów posiadających Kartę Dużej Rodziny
oraz 1000 zł dla maksymalnie 10 tysięcy Klientów. Regulamin oferty promocyj
nej .Dofinansowanie nawet do 3000 zł" dostępny jest na stronie www^sgnkupl
oraz w Biurach Obsługi Klienta.

pgnig.pl

PGNiG

03

Wydarzenia

04

Tragiczny drift.
Sześć osób rannych.
Sprawca zatrzymany
Emilia Chanczewsłta
elimia.chanaewska@gs24.pl

Starymi
W nocnym wypadku BMW.
które wjechało w ludzi przy
ulicy Wyszyńskiego w Star
gardzie, ucierpiało w sumie aż
6 osób, w tym jedna kobieta
i dziecko.Policja prowadzi in
tensywne dochodzenie iape
luje do świadków zdarzenia
o przekazywanie informacji.

Nielegalny drift(kontrolowany
poślizg), zapowiadany na Facebooku, zaplanowany byłna so
botę na godzinę 22. Chęć
udziału w nim wyraziło tam
ponad 700 osób. Duża grupa
oblegała już przed godziną 22
teren wokół ronda w centrum
Stargardu. Na miejscu była też
policja. Dwa duże radiowozy
zaparkowały na placu Wol
ności. Około godziny 22.40
doszło do tragedii. Młody kie
rowca BMW stracił panowanie
nad autem i wbił sięw barierki.
Rozpędzone auto i lecące od
łamią raniły przyglądających
się driftowi ludzi.

Według najświeższych usta
leń policji, w wypadku ucier
piało sześć osób - tyle trafiło
w nocy do szpitali.To czterech
młodych mężczyzn, kobieta
i io-letnie dziecko. Jeden
z mężczyzn, kobieta i dziecko
wczoraj nadal przebywali
w szpitalach.
- Mają obrażenia niezagrażające życiu - mówi asp. Irena
Komicz z Komendy Wojewódz
kiej Policji w Szczecinie. Sprawca przebywa wpolicyjnej
izbie zatrzymań. Postępowa
nie, nadzorowaneprzez proku
raturę, wstępnie toczy się
pod kątem spowodowania wy
padku drogowego, ale kwalifi
kacja czynumoże ulec zmianie.
Mamy tu do czynienia z bra
wurą i niedoświadczeniem bar
dzo młodego kierującego.
Policja prosi wszystkich
świadków wypadku, osoby po
siadające utrwalone materiały
ze zdarzenia o pilnykontakt.
- Na miejscu zdarzenia było
bardzo dużo osób - mówi asp.
Irena Komicz. - Apelujemy
do nich o kontakt z policją. Za
pewniamy anonimowość.Bar
dzo nam zależy na relacjach
świadków, będą bardzo po
mocne przy wyjaśnieniu oko
liczności. ©®
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KRÓTKO

Puchar PolskiNordic
Walking z udziałem
niemal400osób

Na uczestników i widzów Pu
charu PolskiNordic Walking, mui y
odbył się w niedzielę, oprócz
sportowych emocjiczekały także
atrakcje przygotowaneprzez ar
tystów z G0K oraz lokalnych wy
stawców. Zawodnicyz całej Polski
rywalizowali na trzechdystan
sach: 21,10oraz 5km. W zawo
dach w sumiewystartowało
w tym roku 389osób.-Dla po
czątkujących przygotowanoroz
grzewkęi pokaz techniki chodu
z kijkami.Odbył się takżebieg
dla dzieci na krótszym dystansie
-mówi JakubUrbański, przed
stawiciel gminy Potęgowo.
Organizatorami byligmina
Potęgowoi Polska Federacja
Nordic Walking. Wydarzenie
w Potęgowie sponsorowała
spółka ELWOZoraz BalticSea,
a cały cykl zawodów wspiera
Santander ConsumerBank oraz
Ministerstwo Sportui Turystyki.
(MAŹ)

Ustka

Jarmark z tradycyjnym
rzemiosłem i występami
zespołów ludowych
W sobotę nausteckięj promena
dzie swoją rzemieślniczą sztukę
prezentowali kowal,tkaczka,
garncarz, plecionkarz,hafciarka.

Siupsk
Siupsk

•

Promocja dwóch
książek autorki
pochodzącej zeSłupska
W nocnym wypadku BMW, które wjechało w ludzi przy ulicy
Wyszyńskiego w Stargardzie, ucierpiało w sumie aż 6 osób

Koledze Robertowi Masełkowskiemu
z powodu śmierci

Mamy

wyrazy głębokiego współczucia
składają Dyrekcja i pracownicy
Centrum Zdrowia SALUS w Słupsku
008536971

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Państwu Marii i Jerzemu Tarnowskim
z powodu śmierci

Syna

składają Wójt wraz z Pracownikami Urzędu Gminy
oraz Radni Rady Gminy Trzebielino

Książka popularnonaukowa z ze
stawem eksperymentówdla
dzieci idorosłych „Laboratorium
w szufladzie.Zoologia" orazpo
wieść „Wszystkozaczyna się
wiosną" to dwie najnowszepro
pozycje Marty AlicjiTrzeciak. Ich
promocja, zorganizowana przez
SOK, odbyła sięw piątek przy
tramwaju naulicy Nowobramskięj. Jednym z gościbyła wice
prezydent Słupska Krystyna
Danilecka-Wojewódzka, niekryjąca, żepoprzednia powieść mło
dej twórczyni,„Dwadzieścia sie
dem snów",należy dojej ulubio
nych książek.Spotkanie popro
wadziły Elżbieta Krawczykiewicz
(dyrektorSP1, nauczycielka biolo
gii) i Anna Czerny-Marecka (dzien
nikarka „Głosu", autorka błoga
AnkiCzytanki).
Marta Alicja Trzeciak ma 31lat,
w Słupskuukończyła V LO.Pisze
do portalinaukowych. Jejksiążki
można kupić w księgarniRatu
szowa w Słupsku. (MARA)

Diamentowy Jarmark
Gryfitów

Podopieczni ipracownicy War
sztatów Terapii ZajęciowejDia-

Shtpsk

Przedostatni koncert
w parku Waldorffa

Karolina Cicha zagrała w nie-

bursztynnik, cieślai rzeźbiarz.
Na miejscu można byłokupić
ręcznie wykonane przeznich
dzieła. Jednocześnieodbyły się
warsztaty tradycyjnego budowni
ctwa szkieletowego,które popro
wadzili cieślai strycharz. Podczas
imprezy w widowisku muzyczno-

-teatralnym pt.„Prządki idarcie
pierza" wystąpiły zespoły ludowe.
Usłyszeć można byłopieśni wple
cione w rytmcodziennej pracy
i rytm obrzędowościi rzemiosła.
Imprezie towarzyszył targpro
duktów wiejskich.
(MARA)

ment zeSłupska byli gospoda
rzami niedzielnegoJarmarku
Gryfitów. Podczasspotkania
można byłopoznać warsztatowe
animacje na wakacje.Nie zabrakło

również gier,zabaw iwystępów
artystycznych orazintegracyj
nych. Swojetowary zaprezento
wali lokalnikolekcjonerzy, twórcy
ludowi irękodzielnicy, (MARA)

dzielę w parku Waldorffa
podczas przedostatniego
koncertu w ramach Garden
Party u Karola. Wystąpiła solo,

ale multiinstrumentalnie: przy
fortepianie, z akordeonem,
zsamplerem perkusyjnym.
Dostała burzę oklasków, (MAŹ)

u.
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Oddąj krew, pomóż
Michałowi ze Słupska
Magdalena
Olechnowicz

ififartMtrpis&smiś
26-letni Michał Jamroszka
zmaga się z chorobą nowo
tworową-ostrą białaczką
limfobłastyczną szpiku kost
nego. Pilnie potrzebuje krwi
grupyORh+.

Apel o krew udostępniła
na swoim profilu naFacebooku
fundacja MuszkieterowieSzpi
ku. Przekazują go sobie wszy
scy bliscy i dalsi znajomi Mi
chała.
Mężczyzna jest absolwen
tem słupskiej budowlanki iPo
litechniki Koszalińskiej, jest
pracownikiem Poczty Polskiej
w Słupsku. Jego twarz kojarzą
tysiące ludzi, mieszkańców
centrum Słupska, do których
pan Michał dociera z listami
i różnymi przesyłkami.

Spółka Akcyjna

Krew można oddawać w stacji krwiodawstwa lub w krwiobusie. 30 sierpnia stanie on przed słupskimratuszem

Środowisko listonoszyszyb
ko się zjednoczyło i rozpropa
gowało apelo krewdla swojego
kolegi wśród listonoszy w ca
łym kraju. -Nie zwlekajmy,po
móżmy naszemu koledze Mi

,P!ast~Sox" w

chałowi. Potrzebna będzie
duża ilość krwi! -pisze w apelu
Andrzej Tatysiuk, przewodni
czący komisji Podzakładowej
NSZZ Solidarność PPP w Słup
sku.

Krew dla Michała można
oddawać we wszystkich sta
cjach krwiodawstwa w całej
Polsce, zaznaczając, że tokrew
dla Michała Jamroszki, który
przebywa w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym
w Słupsku.
Co ważne, chcąc pomóc,nie
trzeba mieć grupy krwi takiej
jak osoba potrzebująca,liczy się
sam fakt oddania kiwi dla Mi
chała!
Rodzice Michała i znajomi
będą wdzięczni za każdą kroplę
kiwi. Krew można woddać re
gionalnym Centrum Krwio
dawstwa i Krwiolecznictwa
w Słupsku przy ul.Szarych Sze
regów lub w punktach mobil
nych. ŁEBA, MOTOZLOTY- so
bota,18.08, rejestracja w godz.
10-15; USTKA, przy kapitanacie
portu, wtorek, 21.08 w godz.
10-13, MIASTKO,ul. Kazimierza
Wielkiego, parking przed
Mrówką, wtorek,28.08w godz.
8.30-12; SŁUPSK, pl. Zwycię
stwa, czwartek,30.08 w godz.
10-13. ©®

Dyżur ZUS: zapytaj
o przyszłą emeryturę
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Dzisiaj w redakcji w godz. TI-12
na pytania czytelników odpo
wiadać będą Jolanta Bara
nowska iDorota Ryśnik. za
stępczynie naczelnika Wy
działu Świadczeń Emerytalno-Rentowych słupskiego Od
działu ZUS. Dzwonić należy
z pytaniami pod numer tel.59
8488124.

iJP'

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Referent w Nadleśnictwie Ustka
1. Wymagania od kandydata/ki:

1) wykształcenie wyższe
2) co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy o charakterze
administracyjno-biurowym
3) biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Office,
obsługa internetu)
4) umiejętność szybkiego pisania na komputerze
5) obsługa urządzeń biurowych

2. Szczegółowe informacje dotyczące naboru zostały
zamieszczone na:

1) tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Ustka
2) stronie internetowej Nadleśnictwa Ustka:
http://www.ustka.szczecinek.lasy.gov.pl

3. W sprawie naboru informacji udzielamy pod nr tel. 59 814 40 00.

notowana na Giełdzie Papierów Wartość;owy di /^Warszawie.

stanowisku

PRACOWNIK MAGAZYNOWY
ZADANIA NA STANOWISKU:

mmmmmm
FIRMA
WOBEC KANDYDATEK/
« zwożenie wyrobów gotowych
OFERUJE::
KANDYDATÓW::
• zatrudnienie
1 rozmieszczanie wyrobów
• doświadczenie w pracy
na podstawie umowy
gotowych w Magazynach
w magazynie lub do przyuczenia
0 pracę
i Placu Magazynowym
• specjalistyczne szkolenia
2
rozładunek tworzyw, barwników V uprawnienia na wózki
jezdniowe z bezpieczną
zewnętrzne i wewnętrzne
i materiałów opakowaniowych
wymianą butli gazowych
t możliwość stałego rozwoju
si uczestnictwo w załadunku
wyrobów gotowych dla klientów • preferowane doświadczenie
1 podnoszenia kwalifikacji
na podobnym stanowisku
• atrakcyjny system premiowy
B wydawanie (przewożenie)
w firmie produkcyjnej
surowców
« przyjazną atmosferę
•
gotowość
prac w systemie
i dobre warunki pracy
• dbałość o stan techniczny
zmianowym
maszyn

Iub e*malłbm•n

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli w dokumentach
aplikacyjnych z czytelnym podpisem. Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko: pracownik
magazynowy, ogłoszonym 07.08.2018 r. prowadzonym przez firmę Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.
w Słupsku. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści
moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również,
że podanie danych było dobrowolne.
Podpis
V"

|

tWi

Będzie można dowiedzieć się
między innymi, jak ZUS obli
cza wysokość emerytury i
od czego ona zależy. Należna
emerytura to wynik podziele
nia podstawy jej obliczenia
przez średnie dalsze trwanie
życia dla osób w wieku w jakim
przechodzą na emeryturę. Pod
stawa obliczenia emerytury to
kwota zwaloryzowanych skła
dek na ubezpieczenie emery
talne zapisanych na koncie
ubezpieczonego. ©®

Skarb Państwa
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka

Słupsku

poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy w magazynie
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Wypadek ukraińskiego autokaru,
Na miejscu zginęły trzy osoby
W TYM MIEJSCU
DOOIODZIU) DO WIELU
WYPADKÓW

Beata Terczyńska
b.terczynska@nowiny24.pl

Wycieczka ze Lwowa jechała
do Wiednia. Na tzw. zakręcie
śmierci w Leszczawie Dolnej
w powiecie przemyskim auto
kar osunął się z 17-metrowej
skarpy i dachował. 3 osoby
Zginęły na miejscu. Pozostali
podróżni trafili do sześciu
podkarpackich szpitali.

Do tragicznego wypadku
doszło w sobotę, kilka minut
po godz.22, na drodze krajowej
nr 28. Autokarem podróżowały
54 osoby (w wieku od 8 do 55
lat), w tym dwaj kierowcy i pi
lot. Na miejscu zginęły 3 osoby.
To 30-letnia i 55-letnia kobieta
oraz 31-letni mężczyzna. Aby
wydobyć ciała,trzeba było pod
nieść pojazd.
Na miejscu pracowało16 za
stępów PaństwowejStraży Po
żarnej, ale też strażacy z OSP
(miejscowi przyjechali jako
pierwsi). W sumie 8i straża
ków, w tym 33 ochotników. Ściągnięta została grupaspecja
listyczna ratownictwa tech
nicznego z Krakowa.Z ciężkim
samochodem i dźwigiem
- mówi bryg. Daniel Dryniak,
zastępca podkarpackiego ko
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Kierowca prawdopodobnie wybrał tę trasę, bo na dwóch przejściach granicznych były kolejki.
Chciał dojechać do Przemyśla i dalej na autostradę. Gdy doszło do wypadku, była tu mgła

mendanta PSP. W akcji uczest
niczyli również goprowcy. W początkowej fazie, dopóki
nie dostaliśmy listy od pilota
wycieczki, niewiedzieliśmy, ile
osób podróżowało autokarem
- tłumaczy zastępca komen
danta. - Nie mieliśmy pew
ności, czy wszystkie osoby zo

stały odnalezione. Było podej
rzenie, że jedna zaginęła. Stąd
na miejscu pomocBieszczadz
kiej Grupy GOPR. Ratownicy
pomagali nam przeczesywać
okoliczny teren. Nie znaleźli
śmy nikogo. Okazało się, że ta
osoba została już zabrana
do szpitala.

W pierwszej kolejności
do szpitali przetransportowani
zostali najciężej poszkodowani.
28 osób, któremniej ucierpiały,
najpierw
przewieziono
do Szkoły Podstawowej
w Leszczawie. Tam zajęli się
nimiratownicyilekarz. - Miesz
kamy w małej miejscowości,

Spowodował wypadek, zostawił
kobietę z dziećmi w aucie i uciekł
Bartosz Wojsa
b.wojsa@dz.com.pl

Mężczyzna próbując wyprze
dzić osobówką rowerzystę
zderzył się z jadącym naprze
ciwko motorowerzystą. Nie
stety 65-letni kierujący jedno
śladem zginął na miejscu.
Sprawca zatrcymał samochód
iuciekł do lasu. zostawiając
w środku dwójkę dzieci i ko
bietę.

W minioną niedzielę,19 sierpnia,
około godz.15.30 na ulicy Wiej
skiej wSmolnicy(wpowieciegliwickim) doszło do tragicznego
w skutkach wypadku. Zaczęło
się od tego, że mężczyzna jadąc
samochodem osobowym pró
bował wyprzedzić rowerzystę.
- Niestety,zrobił totak niefor
tunnie, że zderzył się z jadącym
naprzeciwko motorowerzystą -

relacjonuje sierż. szt. Krzysztof
Pochwatka zgliwickiej komendy
policji. - 65-latekkierującyjednośladem zginął na miejscu - do
daje policjant.
Kierującemu osobówką
w chwili zdarzenia towarzy
szyła w pojeździe dwójkadzieci
oraz kobieta. To prawdopodob
nie rodzina sprawcy. Mężczy
zna, który doprowadził do wy
padku, zostawiłich w rozwalo
nym pojeździe, a sam uciekł
z miejsca zdarzenia do lasu.
-Ściągamy namiejsce psatro
piącego i oddziały prewencji,
które będą go szukać - mówił
w niedzielę po południu sierż.
szt.Krzysztof Pochwatka.
Dzieci zostały natychmiast
przewiezione z miejsca wy
padku do szpitala w Katowi
cach. Dziewczynka została tam
przetransportowana helikopte
rem LotniczegoPogotowia Ra
tunkowego.

- Na szczęście nic poważ
nego im nie grozi - zapewniają
gliwiccy policjanci.
Funkcjonariusze natych
miast przystąpili do akcji po
szukiwania sprawcy wypadku.
Około godziny 18 policjanci
z Gliwic poinformowali, że
mężczyznę udało się odnaleźć
i zatrzymać.
Sprawca ma trzydzieści lat.
Nie wiadomo jeszcze czy ucie
kła z miejsca zdarzenia z po
wodu szoku czy w obawie
przed policją i konsekwencjami
jakie go czekają. Już po zatrzy
maniu 30-latka okazałosię bo
wiem, że w ogólenie powinien
tego dnia prowadzić samo
chodu, bo był pijany.
Został
przebadany
alkomatem, który wykazał
w jego krwi bliskodwa promile
alkoholu - mówi sierż. szt.
Krzysztof Pochwatka.

©®

PO skarżyna TVP
ws.promocji Jakiego

Posłowie POzłożą do PKW wnio
sek o przeprowadzenieczynności
sprawdzających wsprawie„niele
galnych działańpromocyjnychiagi
tacyjnych", prowadzonychprzez
TVP narzecz kandydatana prezy
denta Warszawy PatrykaJakiego.
Zdaniem posłaMichała Szczerby,
medium publicznepoświęca mu
zbyt dużoczasu antenowego.- TVP
Infoinformujeodziałaniach polity
ków proporcjonalniedo ichaktyw
ności; kandydatKoalicji Obywatel
skiej regularniegości w programach
informacyjnych TVP- odpowiada
szef TAIJarosław Olechowski,(AIP)

Miejscowi na odcinek, gdzie
doszło do tragedii, mówią
„zakręt śmierci". Wiedzą, że
trzeba tu wyhamować
prędkość do minimum.
Informują zresztą o tym
znaki.
Mieszkańcy Leszczawy
niejednokrotnie pomagali
ofiarom wypadków,
do których tu dochodziło.
Pamiętają wydarzenia
z początku lat 90., kiedy ze
skarpy stoczył się także
ukraiński autokar. Wtedy
śmiertelnych ofiar było
znacznie więcej - kilkanaście.
Zdarzały się tu też wypadki
tirów i samochodów
osobowych. Autokar, który
w sobotę spadł ze skarpy,
ściął najpierw krzyż, który
stał tu dla upamiętnienia
wcześniejszych ofiar.

Czekali tylko na jakiś ciepły
gest, by ktoś potrzymał ich
za ręce,przytulił. Jednakobieta
pytała, gdziesą jej wnuki. Inny
mężczyzna, dokąd pojechała
jego żona.
Już podczas sobotniej kon
ferencji prasowej Beata
Starzecka-Skrzypiec zProkura
tury Okręgowej w Przemyślu
zapowiedziała, że 42-letni kie
rowca autokaru odpowie za
sprowadzenie katastrofy w ru
chu lądowym i że prokuratura
wystąpi do sądu o jego tymcza
sowy areszt.
- Ze wstępnych ustaleń wy
nika, że przyczyną wypadku
była nadmierna prędkość -mó
wiła prokurator. - Te ustalenia
wynikają ze wstępnej opinii
biegłego, który był obecny
na miejscu zdarzenia.Kierowca
jechał ok. 70-80 km/godz.
przy dopuszczalnych w tym
miejscu 30.
Kierowcy grozi od 2 do12 lat
więzienia. W trakcie niedziel
nego przesłuchania w Prokura
turze Okręgowej w Przemyślu
nie przyznał się do zarzutu, jaki
chce mu postawić prokuratura:
umyślnego spowodowaniawy
padku. Złożył natomiast wyjaś
nienia, z których wynika, że nie
znał trasy, jechał tą drogą
pierwszy raz, kierując się nawi
gacją i nie zauważył znaku
ograniczającego prędkośćdo 30
km na godzinę.

ale wszyscyokazali się jedną
dużą rodziną. Mieszkańcy
przynosili ciepłe ubrania, koce,
skarpetki, buty dla dzieci, wodę
- mówi Bożena Mielnikiewicz,
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Leszczawie Dolnej. - Ranni
nie mówili za wiele o samym
zdarzeniu. Niektórzy płakali.

©®

iledztwo ws.koszulki
na pomnikuumorzone

Kantar Public:PiS
deklasuje rywali

Nie będziekonsekwencji dla
osób, które zawiesiły koszulki
z napisem„Konstytucja" na pom
nikach Lecha Kaczyńskiego
i na rzeźbie marynarza przypl.
Grunwaldzkim w Szczecinie. Pro
kuratura Okręgowa w Szczecinie
postanowiła umorzyć śledztwo
w tej sprawie- śledczy uznali, że
brak było w tej sprawieznamion
czynu zabronionego, (AIP)

Wziął narkotyki,napadł
na policjantów i zmarł

Do tajemniczegozgonu doszło
w nocyz soboty na niedzielę
w Tychach.39-letni mężczyznanaj
pierw wydzwaniał nanumer Woje
wódzkiego PogotowiaRatunko
wego. -Pomóżcie mi,wziąłemjakiś
narkotyk - miałmówić. Gdyna miej
scu pojawilisię policjanci,39-latek
tuż pootwarciu drzwizaatakował
ichgazem. Gdysytuacja została
opanowana, mężczyznęzabrało
pogotowie, alejegoserce stanęło
inie udałosięgo uratować.

(OZ)

Z najnowszego sondażu Kantar
Public, przeprowadzonegodla
„Dziennika Gazety Prawnej", wy
nika, żena partię JarosławaKa
czyńskiego obecnie
zagłosowałoby 36 proc.Polaków.
Z kolei największapartia opozy
cyjna (PO) może liczyćna głosy
26 proc. ankietowanych.Trzecie
miejsce zajmuje stowarzyszenie
Kukiz'15, na któregłos oddałoby7
proc. badanych. W Sejmieznalaz
łby się takżeSLD - 6proc.i Nowo
czesna - 5proc. poparcia.
(AIP)

Strażacy wyłowili z rzeki
ciało mężczyzny
Osoba, która dostrzegła wczoraj
w rzece Rakówceciało mężczy
zny, poinformowała o tymstraż
pożarną z Bełchatowa. Ta szybko
wydobyła je na brzeg.Stan zwłok
wskazywał, żeciało musiało
w wodzie przebywaćod dłuż
szego czasu.Na razie nieudało się
ustalić personaliów mężczyzny.
(AIP)
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Zmarł Kofi
Putin tańczy na weselu, wraca Szwajcaria:
Annan, były sekretarz
na salony i rozmawia z Merkel generalny ONZ
a,.

Kazimierz Sikorski

Si

kazimieizsikorskj@polskapress.pl

Austria
Rosyjski prezydent znów po
kazał, że czuje się dobrze
przed kamerami, pojawiając
się w sobotę na ślubie szefo
wej austriackiej dyplomacji.
Karin Kneissl.

Były tańce, toasty, potem
Władimira Putina czekała
ciężka praca, spotkanie z kan
clerz Niemiec Angelą Merkel.
Wizyta przywódcy Rosji
w Austrii była bardzo krótka, bo
trwała tylko godzinę i 20minut,
ale setka weselnych gości była
zgodna, że Putin skradł show
pannie młodej - to na niego
były skierowane kamery. Zda
niem opozycyjnych polityków
Austrii oraz liderów Ukrainy
obecność lideraRosji źle wpły
nęła na wizerunek Austrii,
która objęła właśnie rotacyjne
przywództwo w UE.
Putin nie mógł jednak nie
wykorzystać okazji, by powró
cić na polityczne salony. Choć
słabo zna szefową austriackiej
dyplomacji, to skwapliwieskorzystałz jej zaproszeniana ślub.
Austria jest krajem, który op
tuje za zniesieniem unijnych
sankcji nałożonych na Rosję.
Podobnie myślą Włochy,sąsiad
Austrii. Takie postulaty padają
też w Niemczech, gdzie

m
Była to bezcenna międzynarodowa promocja dla Austrii i Styrii
- napisał wicekanclerz Austrii na Facebooku

ZAPOMNIANY KRYM

PUTIN IROSJA
WYCHODZĄ Z IZOLACJI
Rosja i jej przywódca byli
izolowani przez Zachód
po aneksji Krymu w 2014
roku. Władimirowi
Putinowi udało się
częściowo wrócić
do światowej polityki
po tym, jak zapowiedział
rozprawienie się z tzw.
Państwem Islamskim
w Syrii. Dzięki temu wielu
zachodnich polityków
przychylniejszym okiem
spojrzało na Moskwę. Ta
oczekuje teraz zniesienia
sankcji gospodarczych,
które dławią gospodarkę
Rosji.

po przyjęciu w Gamlitzudał się
Putin.
Wśród weselnych gości
Kneissl był m.in. kanclerz Au
strii Sebastian Kurz, wicekan
clerz i lider skrajnie prawicowej
Partii Wolności Heinz-Christian
Strache. Ten ostatni podczas
ubiegłorocznej wizyty w Mos
kwie podpisał porozumienie
o współpracy jego partii
z Putinem.
Szef ukraińskiej dyplomacji
Pavlo Klimkin napisał, że choć
nie komentuje wydarzeń ze
świata „high society",to jest mu
smutno, gdysłyszy, jak szefowa
austriackiej dyplomacji uspra
wiedliwia się, mówiąc, że wi
zyta Putina nie oznacza zmiany
polityki zagranicznej jej kraju.
Warto przypomnieć, że Au
stria nie przyłączyła siędo sko
ordynowanej akcji wydalania

Genua: Zarządca autostrady
obiecuje pomoc rodzinom ofiar
Kazimierz Sikorski
kazimierc. sikorski@polskapress.pl

Szefowie Autostradale. firmy
zarządzającej feralną auto
stradą, na której w miniony
wtorek runął wiadukt, prze
praszają rodziny ofiar i oferują
swoją pomoc. Mają już pół mi
liarda euro zgromadzone
na specjalnym funduszu.

Jednocześnie obiecują wybu
dowanie nowegomostu, stalo
wej konstrukcji, w osiem mie
sięcy. Wcześniej już jednak wła
dze rządowe zapowiedziały, że
nie godzą się na to, a wręcz
mają w planach odebranie fir
mie koncesji na utrzymywanie
tej i innych autostrad.
Tymczasem w Genui od
były się w sobotę uroczystości
pogrzebowe19 z 43 już ofiar za
walenia się wiaduktu. Rodziny

reszty ofiar nie zgodziły się
na wspólne uroczystości,część
postanowiła pochować swoich
bliskich w miejscu ich zamiesz
kania, inni jeszcze byli prze
ciwni państwowej uroczy
stości, bo- jak twierdzą - trage
dia jest teraz wykorzystywana
do własnych rozgrywek przez
polityków.
Ojciec mężczyzny,który zgi
nał wtej katastrofie, powiedział
wprost: to państwo go zabiło,
bo nie zadbało o odpowiedni
stan techniczny wiaduktu.
Dyrektor
Austostradale
Giovanni Castellucci po raz
pierwszy wystąpił publicznie
po katastrofie wiaduktuMorandi
w Genui. Wyraziłogromny smu
tek i żal po tragedii i obiecał fi
nansowe wsparcie' rodzinom
ofiar. Na tencel już zgromadzono
500 milionóweuro.
- Nie jesteśmy nawet w sta
nie wyobrazić sobie bólu, jaki

z powodu tragedii odczuwają
rodziny ofiar - mówił
Castellucci, którydodał, że jego
firma bierze odpowiedzialność
za to, cosię stało.
W tej sprawie włoska proku
ratura prowadzi dochodzenie,
mają być przeglądaneplany bu
dowy wiaduktu i autostrady
od samego początku, potem
zaś prześledzona historia dzia
łań zarządcy autostrady, na któ
rym ciążyłobowiązek utrzyma
nia jej w odpowiednim stanie.
Castellucci już zapewnił, że
prowadzono prace naprawcze
wiaduktu, jego zdaniem miał
on być w dobrym stanie tech
nicznym. Dodał jednocześnie,
że to jednak nie jego firma go
budowała, dlatego należy się
przyjrzeć dokumentom z lat
60., kiedy to konstrukcja po
wstawała. Castellucci zwraca
uwagę na konieczność przyj
rzenia się takim zewnętrznym

rosyjskich dyplomatów z kra
jów Unii Europejskiej w odpo
wiedzi napróbę otrucia w Wiel
kiej Brytaniibyłego rosyjskiego
szpiega i jego córki.
Po oficjalnejceremonii prze
mówił, araczej zaśpiewał„pre
zent" Putina, chór Kozaków,
który przyleciał razem z nim,
a ich przepiękne głosy, jak opi
sywali weselnicy, niosły się
po wzgórzach południowych
Alp. -Była tobezcenna między
narodowa promocja dla Austrii
i Styrii - napisał wicekanclerz
Strache na Facebooku.
Poważniej
było
w Mesebergu w Brandenburgii,
gdzie Putin rozmawiał przez
trzy godziny z kanclerz Angelą
Merkel, między innymi o spo
sobach zakończenia konfliktów
w Syrii i na Ukrainie. Mówiono
też o Iranie i Nord Stream 2.
Rzecznik Kremla Dmitrij
Piesków powiedział, że Niemcy
i Rosja są zadowolone ze współ
pracy handlowej i negatywnie
oceniono próby upolitycznie
nia projektu Nord Stream 2,
który powinien być kontynuo
wany i dokończony. Obie
strony uznały, że1200-kilometrowa magistrala gazowa z Rosji
do Greiswaldu w Niemczech
jest projektem komercyjnym
i konkurencyjnym. Sprzeci
wiają się mu Polska, Ukraina,
kraje bałtyckieoraz StanyZjed
noczone.
Reuters napisałpo spotkaniu
Putina zMerkel, żeich rozmowy
były twarde, ale nie przyniosły
konkretnych ustaleń.©®
czynnikom, jak możliwa
zmiana podłoża wiaduktu,
wiatry, opady, które mogły do
prowadzić do osłabiania jego
fundamentów i tym samym
w jakimś stopniu odpowiadać
za katastrofę.
Dyrektor
Austostradale
Giovanni Castellucci przynaj
mniej na razie nie będzie zdy
misjonowany, jak sam mówi,
w tej chwili chce się skupić
przede wszystkim na pomocy
rodzinom ofiar.
Reakcja wicepremieraWłoch
Luigi Di Maio na słowa szefa
Autostradale była natychmia
stowa, oświadczył pn, że rząd
nie zaakceptuje, jak to określił
„jałmużny" Autostradale,mając
na myśli pól miliarda, które
firma zamierza przeznaczyć
na pomoc rodzinom ofiar.
- Widzę, że Autostradale
przeprasza isięga po pieniądze,
lepiej późno niż wcale - mówił
z kolei wicepremier i minister
spraw wewnętrznych Matteo
Salvini.Dodał on jednocześnie,
że jeśli ktoś sądzi, że pieniądze
załatwią wszystko, to jest wdu
żym błędzie. ©®

Kofi Annan był jednym z naj
bardziej znanych dyplomatów
na świecie, jako pierwszy czar
noskóry doszedł do stanowi
ska sekretarza generalnego
ONZ. Był laureatem Pokojo
wej Nagrody Nobla.

Miał 80lat. Jegofundacja po
dała, żezmarłpo krótkiejchoro
bie w szwajcarskim Brnie wso
botę. Prezydent Ghany,w której
urodził się Annan, napisał, że
żona byłego dyplomaty Nane
Maria powiedziała mu, iż mąż
zmarł spokojnie we śnie.
Annan spędziłswoje dorosłe
życie jako administrator ONZ.
Jego arystokratyczny styl, ele
gancja odznaczająca się chło
dem, pomogła mu w roku1997
sięgnąć po pierwszą kadencję
sekretarza generalnegoONZ, po
tem drugą,a w2001dostać po
kojowego Nobla wraz z Organi
zacją Narodów Zjednoczonych.
Jego karierę przesłoniły oskar
żenia okorupcję wramach afery
związanej z oenzetowskim pro
gramem „Ropa za żywność"dla
Iraku.
Objął najwyższe stanowi
sko w ONZ sześć lat po upadku
Związku Radzieckiego i prze
wodniczył w czasie dekady,
w której świat jednoczył się
przeciwko
terroryzmowi
po zamachach z 11 września
i jednocześnie podzielił się co
do amerykańskiej inwazji
na Irak.
- Myślę, że najtrudniejszym
momentem dla mnie była
wojna w Iraku i to, żenie mogli-

Annan stał się jednym
z symboli ONZ

śmy jej powstrzymać - mówił
Annan w lutym 2013 roku
w wywiadzie dla „Time".
Jego drugie imię, Atta, zna
czy „bliźniak" w jego ojczystym
języku Akan i dzielił je z siostrą
bliźniaczką, Efiią. Mówił płyn
nie po angielsku, francusku,
władał też wieloma afrykań
skimi językami. Skończył Uni
wersytet Nauki i Technologii
w Kumasi, odbył tez studia
w USA. Stamtąd przeniósł się
do Genewy, gdzierozpoczął ka
rierę w ONZ. Utworzona przez
niego fundacja zajmuje się
działaniem na rzecz zrówno
ważonego rozwoju ipokoju.
W roku 1965 poślubił
Nigeryjkę, Titi Alakiję, z która
miał córkę Ame i syna Kojo.
W latach 70. para rozeszła się,
potem w Genewie Annan po
znał szwedzką prawniczkę,
Nane Lagergren,z którą sięoże
nił w roku 1984 i miał z nią
jedno dziecko.

Frankfurt

Piloci Ryanairaomówią
możliwość strajków

Prezydenta Dudę
powitali manifestanci

Prezydent AndrzejDuda przebywa
zwizytąwAustralii.Podczas po
bytu wMelbourne spotkałsięm.in.
z przedstawicielamiPolonii. Jak wy
nika ztwitterowęj relacjina profilu
Polish Communityin Australia(Pol
ska Społecznośćw Australii),część
z Polakówmiała nasobie koszulki
z napisem„Konstytucja". Zaopa
trzeni bylirównież weflagi Polski
iUEoraztransparenty z napisem
„Democracyyes! Dictatorshipno!
(Tak dla demokracji!Niedla dykta
tury!). Jedna zosóbtrzymała kary
katuralne zdjęcieukazujące prezy
denta jakowieczne pióro.(AłP)

Pracownicy irlandzkiego prze
woźnika chcą między innymi po
dwyżek placi poprawy warun
ków pracy. Przedstawiciele
związków zawodowych pilotów
Ryanaira spotkają się dziś we
Frankfurcie (Niemcy),aby omó
wić możliwość zorganizowania
kolejnych strajków.Do tejpory pi
loci linii zorganizowalistrajki
w Niemczech, Belgii,Szwecji, Ir
landii oraz Holandii,(AIP)

Polonia w USA piszelist
do Donalda Trumpa

Komitet Upamiętnienia Katastrofy
Smoleńskiej przesłał doDonalda
Trumpa list, wktórym prosio po
moc w sprawiewyjaśnienia przy
czyn wypadkuTu-154. Przypo
mina w nim,że amerykańskipre
zydent zadeklarował pomocw tej
sprawie, choćprzyznają, żetemat
jest trudny.„Uważamyjednak, że
istnieje wielenarzędzi dostępnych
dla USA,które mogą być niez
będne ikluczowe w dotarciu
do prawdy" - głositeść pisma, CAIP)

W
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Tulia i Kapela ze Wsi Warsza
wa będą muzycznymi gwiaz
dami Festiwalu NowegoFol
kloru „Miasto - wieś",który
w sobotę odbędzie się
w Kobylnicy.

Czy istnieje granica pomiędzy
kulturą miejską a wiejską?Jeśli
tak, to na czym polega? Która
z nich jest bardziej popularna,
ceniona, atrakcyjna? Te pytania
stały się inspiracją do zorgani
zowania Festiwalu Nowego
Folkloru „Miasto Wieś". Pierw
sza edycja imprezy, która ma
na celu skontrastowanie twór
czości artystów działających
w małych obszarach wiejskich
i dużych aglomeracjach, odbę
dzie się w sobotę.
W trakcie tego wydarzenia
będziemy mogli porównać obie
strony pod względem muzycz
nym i kulinarnym.Gwiazdami
wydarzenia będą Tuljai Kapela
ze Wsi Warszawa.
Tegoroczną edycję Krajo
wego Festiwalu Piosenki Pol
skiej w Opolu na długo zapa
mięta na pewno zespół Tulia.
Śpiewające w strojach ludo
wych dziewczyny to najwięk
sze zwyciężczynie drugiego
dnia festiwalu. W konkursie
Premiery ich piosenka „Jesz
cze cięnie ma" nie miała sobie
równych. Grupę Tulia tworzą
młode, ale bardzo doświad

Zespół Tulia wiosną przebojem wkroczył na ogólnopolską estradę. W sobotę grupa zaśpiewa na festiwalu w Kobylnicy

czone artystki z gruntownym
muzycznym wykształceniem.
To głosy Joanny Sinkiewicz,
Dominild Siepki, Patrycji No
wickiej i Tulii Biczak. Zespół
powstał w ubiegłym roku,
a już wiosną tego roku wydał
płytę „Tulia", która osiągnęła
status złotej. Na krążku znala
zły się ich autorskie kompozycje oraz covery piosenek pol
skich artystów, takich jak np.

Ania Dąbrowska, Kayah,
Seweryn Krajewski,Obywatel
G.C., O.N.A.,Dawid Podsiadło
czy Wilki. Na rozszerzonej
wersji płyty znalazło się pięć
dodatkowych piosenek, w tym
m.in. covery przebojów zespo
łów DepecheMode i Metallica.
Kapela ze Wsi Warszawa zo
stała założona w1997roku.Ze
spół wykonuje muzykęna kla
sycznych polskich instrumen

tach, używanych w twórczości
ludowej. W trakcie swoich kon
certów artyści często sięgają
także po repliki historycznych
instrumentów. Kapela doce
niana jest zwłaszcza za wielo
letnie propagowanie polskiego
folku. Tofolkowy septet,który
tworzą trzy instrumentalistki
i wokalistki śpiewające białymi
głosami. Zespół wykonuje mu
zykę na klasycznych polskich

instrumentach muzycznych
używanych w tradycyjnej pol
skiej muzyce ludowej. Wyko
rzystuje również repliki histo
rycznych zrekonstruowanych
instrumentów jak fidel płocka
oraz suka biłgorajska. W ciągu
ponad 20lat istnienia grupa na
grała siedem płyt i otrzymała
cztery Fryderyki.
W trakcieFestiwalu Nowego
Folkloru wystąpią także lokalne

(stka

Za to była susza.

Daniel Klusek
daniel.kkjsek@gp24.pl

Z Krzysztofem Śdborem zBiu
ra Prognoz Pogody Całvus
w Słupsku rozmawiamy opogochie nakoniec wakacji
Upały już się skończyły?

Na to wygląda. Poniedzia
łek będzie jeszcze ciepły,
z temperaturą do 26-27 stopni
Celsjusza, ale we wtorek na
płynie do nas łagodniejsze
powietrze znad Atlantyku.
Temperatury nie przekroczą
więc 24-25 stopni. Rześkie bę
dą też noce, temperatura nad
ranem może spadać poniżej
15 stopni. Końcówka tygodnia
będzie mokra, ale pogorsze
nie pogody potrwa 3-4 dni.
Potem znowu będzie słonecz
nie, sucho i ciepło, do 24
stopni. A początek września
będzie przedłużeniem waka
cji, z temperaturą lekko po-

CSIlill;-'
>^ I
- W najbliższym tygodniu odpoczniemy odupałów - mówi
Krzysztof Ścibor z BiuraPrognoz Pogody Calvus w Słupsku

nad 20 stopni. Choć nocami
na termometrach zobaczymy
już tylko 11-12 stopni.
Lato nam się pogodowo
pięknie udało...

Lipiec plażowo był wyś
mienity, opady nawet nie do

Poznaj tajemnice Ustki
We wtorekturyściimieszkańcy

Nie przesadzajmy. Zdarza •z miastairegionu mogą sięwybrać
na przechadzkipo Ustcez prze
ły się lata, w których deszczu
wodnikiem wstrojuhistorycznym było mniej, a zakazy wstępu
KapitanemHaase. Zwiedzanietrwa
do lasów obowiązywały
dwiegodziny. Ofertaskierowana
przez kilka tygodni. Teraz
jest tylkodo turystówindywidual
po prostu były piękne waka
nych. Zbiórkaogodz.10 na placu
cje. Z punktu widzenia tury
przed kościołem przyul. Kościelnej
stów tak powinno wyglądać
4,udział wspacerzejest bezpłatny.
lato. Nad Bałtykiem upalne
i i suche wakacje mamy syste(DMO
! matycznie co 5-7 lat. Jeśli po| dobna pogoda będzie się
Słupsk
s powtarzała jeszcze w kilku
Urodziny DuoCafe
£ kolejnych latach, będziemy
Słupski klubDuo Cafekończy trzy
1 mogli mówić o zmianach klilata. Ztej okazjiprzez czterydni
§ matycznych. Ale nie ma pew będzie siętam można urodzinoności, że przyszłe wakacje też wo pobawić.
będą pogodowo udane.
W czwartek odbędzie się tam

szły do połowy średniej wie
loletniej. Padało najwyżej
przez 4-5 dni. W sierpniu dni
deszczowych póki co też było
bardzo mało. No i nie było
burz ani ekstremalnych i nie
bezpiecznych zjawisk atmo
sferycznych.

Coś więc pana zaskoczyło
wtolato?

Jeśli już cokolwiek, to tem
peratura wody. Nie pamię
tam, żeby Bałtyk nagrzał się
do niemal 24 stopni. A w je
ziorach woda miała nawet
ponad 26 stopni.

karaoke, w którym wygrać będzie
można nagrody finansowe. Po
czątek ogodz. 21,wejściówki
kosztują 5 zł.
Muzycznym gospodarzem piąt
kowego wieczoru będziegrupa
Random. Usłyszymy:dixieland,
rock & roli& blues, swing,bossa,
latin, pop,jazz & rock.Poza zespo

zespoły: AleBabki, Raj Power,
Chopy, Orkiestra GCKiP,Kapela
ze wsi Damnica.
Początek wydarzenia o
godz. 16 na terenie przy Gmin
nym CentrumKultury iPromo
cji. Przez cały czas będzie tam
można skorzystaćz oferty food
trucków, będą też animacje dla
dzieci i całych rodzin. Wstęp
wolny.

©®

łem Randompokażą się także:
Robert Saqva Sakowicz,Ag
nieszka Siepietowska,Tomasz
Giczewski, zespołySołtan Blues
Band oraz WhitePin. Początek
0 godz.21, wejściówki kosztują
20 zł.
W sobotę będziesię tammożna
pobawić na dyskotece przynaj
większych wakacyjnych,choć nie
tylko, przebojachpolskich izagra
nicznych. Począteko godz.21,
wejściówki:10 zł.
Na gości niedzielnegowieczoru
czekają: muzycznychillout oraz
urodzinowe zniżkiprzy barze.Po
czątek ogodz. 21, wstępjest
wolny, (DMK)

Ustka

Szlakiem legend

Najważniejsze usteckielegendy
1 historiezwiązane zmiastem po
znają dzieci w środy podczas
przechadzek z przewodnikiem.
Zwiedzanie trwadwie godziny.
W wycieczce mogą wziąć udział
tylkodzieci podopieką osoby do
rosłej. Zbiórkao godz.10 na placu
przed kościołem przy ul. Kościel
nej 4,udział w spacerzejest bez
płatny. (DMK)
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301Bitwa o Anglię,godz. 14.20.16.45,19.10,
2135, Ant-Manl0sa,2Ddubbhggodz.1250,
2D napisy godz.1855; Jurassic WoridiĘndte
królestwa godz.10.30; Mamma Mia! Where
Vte(k)Agaiagodz. 20.05; MissmlmpossibłeFalouŁgodz.13.15,17.15.20.20; Patryk,godz.
15.25,Ptefwszanococzyszczenia,godz. 20.40;
Szpieg,który mnie rzudtgodz.16.20,19.40.
21.30; lniemamocni2.godz.10.10.12.35,17.20;
Jak zostać czarodziejem,godz. 10.20;Krzysiu,
gdziejeste&godz. 10.11.10.12.20,1335,16.
18.20; MłodziTytani; Akcja!,godz. 10.15.15,17.35

»
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Daniel Klusek
daniel.ldusek@gp24.pl

W sobotę na promenadzie od
będzie się druga edycja chary
tatywnej imprezy Hip-Hop
na Fali. Gwiazdą wydarzenia
będzie OST.R.

W programie wydarzenia bę
dzie m.in. pokaz malowania
ulicznej sztuki graffiti, przegląd
twórczości lokalnych artystów
hip-hopowych i występy grup
tanecznych wykonujących ta
niec break dance oraz widowi
skowy pokaz fireshow.
Podczas wydarzenia zosta
nie przeprowadzana zbiórka
pieniędzy na rehabilitację Kuby
Chmielowca, rejestracjapoten
cjalnych dawców szpiku (po
przez organizację Muszkietero
wie Szpiku).
Całość uświetni koncert
gwiazdy polskiej muzyki rap
Adama Ostrowskiego, bardziej
znanego pod pseudonimem ar
tystycznym O.S.T.R.
Adam Ostrowski od dziecka
miał styczność z muzyką. W
wieku trzech lat rozpoczął na
ukę gry na skrzypcach,a pierw
sze próby rapowania podjął
w wieku12 lat.Dwa lata po tym
powstała grupa BDC prze
kształcona później w LWC,
w której Ostry występował

DatM Klusek

Poficja997;ii Reymonta. teL598480645;
Pogotowie Ratunkowe999;
Straż M^ska986;598433217;
Straż Gminna598485997;
UnądCekiy-587740830;
Straż Pożarna998;

Nieczynne

Pogotowie Gazownicze992;

Ustka

Pogotowie Ciepłownicze993;
Pogotowie Wodno-Kana!zacy)ne994;

Krzysiu.gdzJejesteś,godz. 15,17;Szpieg, który
mnie rzucił, godz.18.45; MissiortlmpasstjleRalout.godz.21

Lębork
Nieczynne

Straż Mejska alarm986:
llstfca 598146761697696498;
Bytów 598222569

KULTURA
Nowy Teatr, ul.Lutosławskiego 1, tel.59 84670

00;

KOMUNIKACJA

O.S.T.R., czyli Adam Ostrowski, wystąpi w sobotę w Ustce na finał imprezy Hip-Hop na Fali

z raperami: Ahmedem, Mussim, Celo i Kasina. Solową ka
rierę rozpoczął płytą „Masz to
jak w banku" wydaną w 2001
roku. O.S.T.R. jest artystą bar
dzo częstokoncertującym iczę
sto nominowanym do nagród
muzycznych. Współpracuje z
wieloma artystami z polskiej
i zagranicznej scenyhip-hopowej. Występuje gościnnie na

płytach polskich artystów, wy
produkował w całości album
brytyjskiej grupySkill Mega, za
prasza do współpracy artstów
zagranicznych - na jego płytach
występowali m.in. Teme One
i CreigG. Dziś O.S.T.R. jest uwa
żany za jednego z czołowych
artystów polskiego hip-hopu.
Jest niekwestionowanym kró
lem freestyle'u i równiedobrze

radzi sobie z nagraniami studyj
nymi. W ciągu ponad 20lat ka
riery nagrał 15 płyt, a najnow
sza - „W drodze po szczęście"ukazała się na początku roku.
Hip-Hop na Fali rozpocznie
się w sobotnie południena usteckiej promenadzie i potrwa
do wieczora. Koncert gwiazdy
wieczoru rozpocznie się o godz.
20.30. Wstęp jest wolny.

V

daniel.kiusek@gp24.pl

Latarnia Czołpino jestjedną
znieficznych latami,która jest
oddalona od skupisk ludzkich.
Jest położona kilometr odbrze
gu, międzyŁebą a Rowami,
wsamym sercuSłowińskiego
Parku Narodowego.

Latarnia w Czołpinie stoi w centrum parku narodowego

piero wiatach trzydziestych XX
w. została podłączona elek
tryczność. Latarnia została
udostępniona do zwiedzania
dopiero w latach 90.,ponieważ
tuż w okolicy była Rakietowa
Jednostka Wojskowa.
Warto zobaczyć też w naj
bliższej okolicy, jak żyli dawni

mieszkańcy tych ziem, odwie
dzając Muzeum Wsi Słowiń
skiej w pobliskich Klukach.
Podstawowe informacje:
wysokość latarni - 25,2 m, wy
sokość światła - 75 m n.p.m.,
zasięg światła: 21 Mm (ok. 40
km). Wstęp dolatarni: 4 zł nor
malny, 2zł ulgowy.

Słupsk: PKP 118000:2219436; PKS59 84242
56; dyżurny mchu 59 8437110;MZK 59 84893
06;
Lębork: PKS 59 8621972;MZK 59 8621451;
Bytów: PKS 59 822 2238;
Człuchów: PKS 59 8342213;
Miastko: PKS598572149.

Słupsk

We wtorekwfilii nr6ogodz.9 roz
poczną się zajęcialiteracko-plastyczne poświęconebajkom zna
nymi lubianym.0godz.10 wfiliinr
7 rozpoczną się zajęcia„Wesoły
świat gierizabaw". Listyw butelce
to hasto zajęćliteracko-plastycznych poświęconychIrenie
Sendterowej, którewfiliinr3
przy ul.Zygmunta Augusta14 roz
poczną sięogodz. 9.Co robiMikołaj
przez całyrok? Odpowiedźna to
pytanie poznają dzieciwfilii nr8
ogodz.12. Zajęciao kulturze krajów
skandynawskich (wszczególności
Finlandii) połączonebędą z pracą
plastyczną - śnieżynkiz mąki. Wfilii
nr Tlogodz.12 będziemożna po
grać wgry planszoweoraz stwo
rzyćgry własnegopomysłu.
Wśrodęogpdz.9wMiejsaj Ani
macjiKultury rozpoczną sięzajęcia
literacko-muzyezne. Uczestnicypo
znają etniczną muzykę afrykańską.
Tematem zajęćbędzie teżAfryka
widziana oczamiprzedwojennego
podróżnika Kazimierza Nowaka.
Wstęp na zajęcia jest wolny.(DMK)

Filharmonia Sinfonia Baltica, ul.Jana Pawła II3,
tel.598423839;
Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego 2,tel. 59 8423935;
Teatr Rondo. ul.Niedziałkowskiego 5a, tel.59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury, ul.Braci Gierymskich 1,
tel. 59 845 6441;
Emcek. al. 3Maja 22. tel.59 8431130;
Miejska Biblioteka Publiczna, ul.Grodzka 3, tel.

DYŻURY APTEK
Słupsk

598405838.

Dom Leków. ul.Tuwima 4, tel.59 8424957

USŁUGI
POGRZEBOWE

Ustka
Panaceum 013, ul.Kopernika 18, tel.59 81443
67

Bytów
Centrum Zdrowia, ul.ks. Bernarda Sychty 3,tel.
598226645

Miastko

Wakacje wbibliotece

\

Wznosi sięna wysokość 25 me
trów, na wysokiej zalesionej
wydmie (55mn.p.m). Znajduje
się na terenie SPN i wymaga
od turystów półtorakilometTOwego spaceru wśród dzikoros
nącego lasu. Z tarasu widać
przyrodę parku,ruchome wyd
my, przybrzeżne jeziora Łebsko
i Gardno orazmierzeję oddzie
lającą jezioro Łebskood morza.
Latarnia morska Czołpino
została wybudowana w latach
1872-75 z cegły na podstawie
kamiennej o średnicy 9 m. Po
czątkowo był spalany olej,do-

Słupsk:

Pogotowie Energetyczne 991;

Zobacz, co widać ze środka parku
(JsiHf*mm

Ogólnpolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
wRodzinie. tel. 598480111.801120 002;

Kalla, ul.Armii Krajowej 15.tel. 59 842 8196,601
928 600 - całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502525005lub
598411315. ul.Kaszubska 3 A. Winda ibalda
chim przy grobie;Hades, ul.Kopernika 15,

Centralna, ul.Armii Krajowej 22.tel. 59 857 90
01

całodobowo: tel.59 842 9891.601663796.

Człuchów

Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1, (całodobo

Oberland, ul.Długosza 29. tel.598341752

Lębork

Winda ibaldachim przy grobie.
wo), tel.59842 8495.604434441. Winda ibal
dachim przygrobie.

Gemini. al. Wolności30. tel.59 86342 05

mmmmmmmmmaammmmmammmmmmmmmmmm

USŁUGI MEDYCZNE

PORADNICTWO
Biuro Porad Obywatelskich- ul.Niedziałkow
skiego 6, czynne:poniedziałek.-czwartek

Słupsk:

wgodz. 10-14;

Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny im. Janu
sza Korczaka, ul.Hubakzyków 1, informacja te
lefoniczna 59 846 0100;

Bliżej Prawa - bezpłatne porady prawneioby

Ustka:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,ul. Mickie
wicza 12 tel.59 814 69 68;
Poradnia Zdrowia P0Z. ul. Kopernika18, tel.59
8146011;
Pogotowie Ratunkowe - 59 8147009;

Lębork:
Szpitalny Oddział Ratunkowy5986330 00;
Szpital, ul. Węgrzynowicza13.59 863 52 02;

watelskie, ul.Jana Pawła II(7 piętro) czynne:
pon.-śr. godz.8-16, czwartek godz.10-18,
Telefon zaufania Tama - 59 84140 46. czynny:
poniedziałek - piątek w godz. 16-20;
Alkoholowy telefon zaufania Krokus - czynny
codziennie 17-22.59 8414605.

* TAXI
f f,

598422700

Bytów:
Szpital, ul.Lęborska 13. tel.59 822 85 00;Dział
Pomocy Doraźnej Miastko,tel. 59 8570900

Człuchów:
598345309.

607 271717
NAJTAŃSZE TAXI W SŁUPSKI
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Porady dla dłużników (cz 1)

Kim jest komornik, a kim windykator
CO ZROBIĆ, GDY FIRMA
WINDYKACYJNA WZYWA
DO ZAPŁATY

Komornik, windykator - w co
dziennym życiu zamiennie
używamy tych terminów, ale
to są dwa różne zawody. Wy
stępują pomiędzy nimi bardzo
istotne różnice ikażdy dłużnik
powinien je znać.Dla własne
go dobra.

Przeczytaj naszpraktyczny po
radnik, który przygotowaliśmy
we współpracy z prawnik
Hanną Kucharską, a będziesz
wiedział, jakie są istotne róż
nice pomiędzy komornikiem
a indykatorem.

1

Kim jest windykator

To przedsiębiorca albo osoba fi
zyczną (prawne określenie każ
dego znas; ciebie,Kowalskiego,
Nowaka, itd.).
Windykatorem może być
niemal każdy z nas - na umowę
o pracę lub zlecenie. Zatrudnić
można się z marszu, bonie jest
wymagane ukończenie stu
diów prawniczych czy zalicze
nie egzaminu komorniczego.
Zapamiętaj! Windykatorowi
nie przysługują żadne wyjąt
kowe uprawnienia. W żadnym
aspekcie prawnym nie różnisię
od ciebie.

i
#siaSHi
Spłaty długów może dochodzić od was i komornik, i windykator - ale istnieje wiele formalnych różnic pomiędzy nimi

Komornik może ukarać
wniosek egzekucyjny do ko
•
udzielać informacji o twoim 2. pozasądowej.
dłużnika grzywną, jeśli ten:
mornika sądowego.
zadłużeniu osobom postron
# nie poinformuje go o swoim
Komornik sądowy jest przed nym, na przykład sąsiadom, Postępowanie pozasądowe Komornik nie musi dogadać
aktualnym miejscu zamieszka
windykacja pozasądowa
stawicielem władzypubUcznej, współpracownikom,
Z usług zewnętrznych firm win- się z dłużnikiem
nia, zmianie pracy,
gwarantem wykonalności wy
roków sądowych, wydanych # rozmawiać otwoim zadłuże dykacyjnych często korzystają, Podstawowym zadaniem ko
między innymi, firmy pożycz mornika jest odzyskiwaniedłu # bez uzasadnienia odmawia
w imieniuRzeczpospolitej Pol niu z innymi osobami,
kowe itelekomunikacyjne. Zda gów w drodze egzekucji ko składania wyjaśnień i nie
skiej. Komorników sądowych
powołuje Minister Sprawiedli •dokonywać jakiegokolwiek rza sięrównież tak,że firmy win- morniczej. Egzekucja ta, naj udziela informacji,
dykacyjne same kupują długi prościej tłumacząc, polega
wości, aich pracę szczegółowo spisu rzeczy dłużnika,
nie zastosował się dopolece
i wówczas odzyskują je już dla na tym,że - przy zastosowaniu •
określa ustawa.
wywieszać informacji o zad siebie, na swój własny rachunek. określonych prawem środków nia komornika, który kazał mu
Na początku dłużnik zawsze przymusu - dąży się do ściąg opuścić miejsce postępowania
Zapamiętaj: komornik są łużeniu w miejscach publicz
nięcia
(wyegzekwowania) egzekucyjnego.
nakłaniany jest przez firmę
dowy wykonując swoją pracę, nych (klatka schodowa, itp.),
Komornik może dać ci
windykacyjną (różnymi meto z majątku dłużnika należności
może korzystać ze szczegól
nych uprawnień, które są okre # zastraszać cię jako dłużnika, dami, otrzymując różnego ro dla wierzyciela (na przykład dla upomnienie, gdy zachowujesz
ślone prawem. Może, na przy grozić ci, nękać albo używać dzaju propozycje), do podjęcia banku, w którym nie spłacasz się niewłaściwie w czasie prze
prowadzania postępowania eg
współpracy. Windykator może kredytu na mieszkanie).
kład, przymusowo zajmować siły.
Komornik - na podstawie zekucyjnego. Możeteż:
wystąpić przeciwko dłużni
składniki majątku dłużnika.
Co jest bardzo ważne, kowi do sądu, aby uzyskać ty wyroku sądu z nadaną klauzulą ® nakazać opuszczeniemiejsca
Oczywiście, przestrzegając
windykator nie może skutecz tuł wykonawczy oraz złożyć wykonalności lub nakazu za wykonywania czynności,
określonych zasad.
płaty - może zająć:
nie dochodzićprzedawnionych
• ruchomości (rzeczy ru • zarządzić przymusowe
Czego nie może windykator
długów, jeśli wiesz o ich prze
chome, jak na przykład samo otwarcie i przeszukanie miesz
Rolą windykatora jest dopro dawnieniu.
<amornikowi
chód) oraz nieruchomości (na kania oraz ubrania, które masz
wadzenie do odzyskanianależ
przykład dom,mieszkanie) sta na sobie,
ności, ale polubownie (musi Wierzyciel może wybrać.
nowiące własność dłużnika.
kogo wyśle do dłużnika
dogadać się z dłużnikiem).
zastosować środki przymusu
Ma nawet prawo je sprzedać, •
Wierzyciel (czyli ten, któremu orazuprawntenia,
Windykator nie może:
bezpośredniego w celu przeła
bez jego zgody;
jako dłużnik jesteś coś winien)
# nachodzić cię w pracy,
mania twojego oporu.
ma dwie możliwości odzyska
# wynagrodzenie za pracę, red. Katarzyna Borek
•
nachodzić cięw domu,wejść nia tego, co musię należy.
rentę, emeryturę, konta ban Konsultacja merytoryczna: prawnik
Może to zrobić na drodze: nw09/
samowolnie na twój teren czy
Hanna Kucharska
kowe dłużnika.
l. sądowej, lub
domieszkania,
Co innego komornik sądowy

Co robić, gdy firma wzywa
cię do zapłaty, na piśmie lub
telefonicznie)? Radzi
prawnik Hanna Kucharska.
•
Przede wszystkim:nie dener
wuj się. Przeczytaj uważnie
treść wezwania. Przeanalizuj,
czy dług, którego dochodzi
firma windykacyjna, istnieje(w
grę może wchodzić sprawa
przedawnienia roszczeń).
Jeśli w wezwaniu dozapłaty
brakuje wyszczególnienia z ja
kiego tytułu wynika twójdług,
zastanów się, czy nie wysłać
wezwania do wskazania pod
stawy wymagalności - formal
nej podstawy z której wynika
twójdług(faktura,umowa, itd.).
Jesteś pewien, że twójdług
jest wymagalny? Oblicz,kiedy
ulegnie przedawnieniu. Zastanówsię, czy wtym czasie firma
windykacyjna będzie wstanie
przerwać biegprzedawnienia
kierując sprawę na przykład
do sądu.
•Jeżeli nie maszpewności co
do wymagalności długu - albo
uważasz, żejest przedawniony
- nie podpisujżadnych propo
zycji spłaty w ratach aniinnych
dokumentów które przyznają
taką możliwość. Robiąc to,
przerwiesz biegprzedawnienia.
Pamiętaj! Czasem możesz
spotkać się z propozycjami
zawarcia ugody z firmą
windykacyjną. W takiej
sytuacji zwróć szczególną
uwagę na proponowaną
treść. Skonsultuj ją z osobą,
która zna przepisy w tym
zakresie.

JAKIE SA ETAPY
WINDYKACJI
Windykacja dzieli się na trzy
podstawowe grupy.
1. Windykację prewencyjną
(proces windykacji
polegający na wysyłaniu
do dłużnika wezwań
do zapłaty).
2. Windykację telefoniczną
(cali center - bezpośrednie
nawiązanie rozmowy
z dłużnikiem poprzez
telefon).
3. Windykację bezpośrednią
(kontakt bezpośredni
z windykatorem).

Głos Dziennik Pomorza
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Romanse w firmie to nie rzadkość.
Co piąty związek narodził się w pracy

tfchdoliiTcftL
angażują się np. podwładna
oraz jej przełożony. On może
w krótkim czasie załatwić jej
awans, a co za tym idzie, po
dwyżkę. Zdarza się, że ona za
służy na awans, ale współpra
cownicy i tak będą krytycznie
na nią patrzyli, gdyż ich zda
niem to zasługa nie jej wiedzy
oraz kompetencji, lecz zaży
łości z szefem.

Katarzyna Piojda
redakcja.praca@gratka.pl

W* f:

Nie tylko młodzi romansują
w pracy. Starsza, doświadczo
na kadra, też angażuje się
w podobne związki w pracy.
Nawet czterech na dziesięciu
pracowników romansuje
w miejscu zatrudnienia.

Zaczyna się zwykle niewinnie.
Ona to młoda sekretarka albo
asystentka prezesa, od nie
dawna zatrudniona w korpora
cji. On jest tym prezesem. Prze
łożony uwodzi podwładną,ale
bywa też odwrotnie. To tylko
jeden z przykładów romansów
w pracy.
Inna sytuacja:kobieta i męż
czyzna pracują wbiurze na jed
nakowym stanowisku. Naj
pierw często wyjeżdżali służ
bowo na kilka dni. Wtedy jesz
cze rezerwowali osobne pokoje
w hotelu. Z czasem zaczęli zaj
mować jeden pokój.To dlatego,
że zostali parą. Podobne rzeczy
zdarzają się także we wszyst
kich branżach, w małych, kil
kuosobowych firmach, dużych
koncernach międzynarodo
wych, urzędach, instytucjach.
Temat plotek

Romanse w pracy nadal potra
fią szokować. Tak dzieje się
zwłaszcza wtedy, gdy okazuje
się, że ona i on oddawna spoty
kali się, ale na gruncie prywat
nym. W firmie zachowywali
pozory, łącznieze zwracaniem
się do siebie nawzajem:„proszę
pani", „proszę pana".Pary, któ
rych połączyło przedsiębior
stwo, przeważnie nie od razu
ujawniają się albo wcale sięnie
ujawnią. Ukrywają związek,

Lekceważenie obowiązków

Decydując się na związek ze współpracownikiem trzeba po prostu liczyć się z konsekwencjami, np.: plotkami na swój temat.

ponieważ nie chcą być na języ
kach, a przecież romans
w pracy to wdzięczny temat
plotek dla niemal wszystkich
pozostałych pracowników
firmy. Mało które pary przy
znają, że są ze sobą także w ży
ciu prywatnym- głównie wów
czas, gdy płomiennie uczucie
łączy koleżankę i kolegę
z pracy,chociaż oboje pozostają
w związkach małżeńskich, lecz
z kim innym.
Coś więcej niż przyjaźń

Psychologowie i socjologowie
twierdzą, że skoro przeciętny
Kowalski spędza w firmie mniej

więcej 1/3 dnia,to w tym czasie
nadarzają mu się okazje, aby
z początku zwykłe spotkania
służbowe przerodziły się z cza
sem w coś więcej niż przyjaźń.
Statystyczny Polak, jeżeli jest
zatrudniony na pełen etat, ty
godniowo pracuje 40 godzin,
a często zostaje w nadgodzi
nach. W tym czasie nadarzają
się okazje, żeby nawiązać nowe
kontakty nietylko z kontrahen
tami czy klientami, ale również
z ludźmi, z którymi pracujemy.
Wedługbadań firmy Adecco
Polska, 40 procent pracowni
ków romansuje wbiurze, nato
miast 23 procent osób zatrud

nionych poznało swoją drugą
połówkę właśnie wpracy. Kilka
rzeczy powoduje, że kadra za
czyna spotykaćsię z koleżanką
lub kolegą po fachu. W firmie
można wykazać się wiedzą,
przedsiębiorczością, dobrą or
ganizacją pracy albo też po prostu - świetnymi, ponad
przeciętnymi wynikami. To im
ponuje innym członkom (czy
członkiniom) zespołu. W ten
sposób koleżanka może spoj
rzeć na kolegę nie tylko przez
pryzmat spraw służbowych, ale
także tak inaczej, normalnie,
po koleżeńsku.
Atrakcyjność również ma

znaczenie. W firmie, przede
wszystkim, jeżeli wykonujemy
pracę biurową, zwykle poja
wiamy sięelegancko, schludnie
ubrani, mamynienagannie uło
żone włosy itp. Chcąc, nie
chcąc, jesteśmy wzrokowcami.
Skoro koleżanka przyszła
do pracy w krótkiej spódniczce
i bluzce z większym dekoltem,
a jeszcze jej strójma takie kolor,
że podkreśla opaleniznę ko
biety, to pewnietaki widok nie
pozostanie obojętny męskiej
części załogi.
Czasem romans w pracy
może pomóc. Tak jest choćby
w przypadku, gdy w związek

Powstanie problem, gdy para
się rozstanie. Niezręcznie bę
dzie przebywaćrazem 8godzin
dziennie w pracy, tym bardziej,
że wszyscy w przedsiębior
stwie wiedzieli o związku,a te
raz wiedzą także o rozstaniu.
Konsekwencje najpierw zwią
zania się, a później zerwania
z koleżanką lub kolegą z pracy,
mogą być przykre. Statystyki
podają, że co 12. zatrudniony
musiał zrezygnować z pracy
właśnie z powodu romansu.
Para decyduje, że skoro jest ra
zem w życiu prywatnym, tole
piej będzie, aby jedno z nich
odeszło z pracy,przede wszyst
kim dlatego, aby nie być ciągle
na językach.
Jest jeszcze jedna wada ro
mansowania w firmie. Zako
chani, zamiast skupić się
na obowiązkach służbowych,
więcej czasu poświęcają na za
stanawianiu się,co zrobić, żeby
związek się nie wydał.Skutek
jest taki, że spada produktyw
ność pracownika.Przestaje być
on również dyspozycyjny, bo
robi jedynie to,co musi i co wy
nika z jego umowy. Niechodzi
tutaj nawet o nadgodziny, ale
o brak chęci przykładowo
do wzięcia udziału w szkole
niu.

Już co trzecie zwolnienie lekarskie wystawiane jest elektronicznie
Maciej Mituła
redakqa.praca@gratka.pl

Rośnie liczba zwolnień lekar
skich wystawionych elektro
nicznie - w lipcu stanowiły one
około 40 proc. wszystkich
zwolnień.

E-ZLA trafia drogą elektro
niczną do Zakładu Ubezpie
czeń Społecznych, w ten spo
sób odciąża lekarza od dodat
kowych obowiązków.
Przy wystawianiu zwolnie
nia większość danych wypełnia
się automatycznie, dzięki

czemu cały proces trwa maksy
malnie 40 sekund. Z certyfi
katu, którym można podpisy
wać i wysyłać zwolnienia, ko
rzysta już co czwarty upraw
niony lekarz.
Wystawianie e-ZLA trwa
znacznie krócej niż wypisywa
nie papierowego zwolnienia.
Lekarz ma w systemie dostęp
do danych pacjenta, jegopraco
dawców oraz członków ro
dziny (jeśli zwolnienie będzie
wystawiane w celu opieki
nad nimi).Po wpisaniu numeru
PESEL pozostałe dane są auto
matycznie uzupełniane przez

system, a adres pacjenta czy
dane płatnika lekarz może wy
bierać z listy. System podpo
wiada również kod literowy
i numer statystyczny choroby.
Lekarz samwypełnia datęniez

dolności do pracy i adnotację,
czy chory musi leżeć w łóżku.
- Możesię zdarzyć, że lekarz
nie będzie miał dostępu
do internetu i podczas wizyty
domowej będzie musiał wysta
wić pacjentowi zwolnienie le
karskie na wcześniej wydruko
wanym formularzu. System
umożliwia wydrukowanie for
mularzy e-ZLA dla trybu alter
natywnego. Warto więc, aby le
karz zawsze miał przy sobieta
kie formularze, które wypełni
podczas wizyty, a po powrocie
do gabinetu zwolnienia
elektronizuje - tłumaczy Mo

nika Kolińska z z Departamentu
Obsługi Klientów Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Zwolnienie wystawione
w takim trybie musi zostać zelektronizowane przez lekarza
w ciągu trzech dni roboczych.
Dla lekarzy e-ZLA to duże
ułatwienie. Zwolnienie jest au
tomatycznie przekazywane
do systemu Zakładu Ubezpie
czeń Społecznychi w nim zapi
sane. Dlatego lekarz nie musi
dostarczać zwolnień do Za
kładu, przechowywać drugiej
kopii czy pobierać tzw. blocz
ków zwolnień lekarskich.

Szukasz pracy?
WEJDŹ N'AGRATKA>T|

PRACA OD ZARAZ

- Stiw rai
Nie wymagamy doświadczenia!
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Mazowsze w czołówce wydawania
pieniędzy z Unii Europejskiej
ARTYKUŁ JEST CZĘŚCIĄ SPECJALNEGO RAPORTU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PARTNERSTWA MEDIALNEGO Z EURACTIV.PL DZIĘKI WSPARCIU KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Zbigniew Biskupski
redakcja@polskapress.pl
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Mazowsze
2283podpisane umowy, 5/44
miliarda zlotydi przyznanego
dofinansowania. Wojewódz
two mazowieckie jest w ścisłej
czołówce regionów termino
wo wydatkujących fundusze
europejskie przeznaczone
na rozwój regionu ijego go
spodarki w ramach tzw. RPO
- RegionalnegoProgramu
Operacyjnego.

Lata20l4-2020to ostatni okres,
w którym Polska uzyska tak
duże wsparciefinansowe zUnii
Europejskiej -120,1 mld euro,
w tym 82,5mld euro w ramach
polityki spójności.
Polityka spójności Unii Eu
ropejskiej służy wyrównaniu
dysproporcji w rozwoju róż
nych europejskich regionów,
krajów członkowskich, a także
regionów wewnątrz tych kra
jów. To niezmiernie ważny
czynnik nietylko dla wyrówna
nia poziomu życia obywateli
UE, aleprzede wszystkim„fun
dament" dousprawnienia roz
woju gospodarczego całej Unii
Europejskiej, którachce konku
rować na rynku globalnym
z najważniejszymi jego gra
czami: gospodarką USA i Chin.
Dlatego znaczna część środ
ków w budżecie unijnym prze
znaczona jest na finansowanie
różnych przedsięwzięć służą
cych budowaniuspójności. Wy
datkowane są one na rozmaite
sposoby: bezpośrednio z bu
dżetu Unii, z budżetu danego
kraju, a wramach budżetu kra
jowego -także ześrodków zare
zerwowanych dla danego re
gionu (województwa).

Jkraińcy czekają
na pracę w Niemczech

Niemal 8na10 obywateliUkrainy
jest zadowolonychz warunków
pracy w Polsceipoleciliby zatrud
nienie w naszym krajuswoim bli
skimi znajomym. Jednocześnie
ponad połowaz nichprzyznaje, że
opuści naszkraj, gdy otworzysię
dla nichrynek niemiecki.- Różnice
placowe, pomimowzrostu wyna
grodzeń w Polsce,są znaczące.
Na Zachodziete wynagrodzenia
mogą być znacznie wyższe,a braki

mm«

Mazowsze realizuje politykę spójności m.in.poprzez inwestycje
o zasięgu wykraczającym poza jedną gminę czy miasto

Środki unijne z wcześniej
szych budżetów były przez
nasz kraj wykorzystywane
na tyle skutecznie, służąc
zmniejszeniu w wielu dziedzi
nach dysproporcji między Pol
ską a średnią unijną, że po2020
roku na większe pieniądze,
zwłaszcza służące polityce
spójności, liczyć mogą kraje,
które doUE przystąpiły później
niż Polska lub są mniej rozwi
nięte od naszego. Ponieważ
po 2020 r. nie możemy już li
czyć natak intensywne wspar
cie działań służących polityce
spójności, tym ważniejsze jest
wykorzystanie wszystkich
przyznanych
pieniędzy
w
obecnym
budżecie
- do przysłowiowego ostat
niego eurocenta.

wydatkujemy środki
unijne zgodnie
zobowiązującym!

marsza** AdamStruzik

w zakresiedostępu dopracowni
ków są odczuwane równieżw in
nych krajacheuropejskich -tłuma
czy w rozmowie zAlP drGrzegorz
Baczewski, dyrektorgeneralny
Konfederacji Lewiatan.
(AIP)

Ubezpieczenie firmy?
Tak,ale jakie
Przedsiębiorcy powinnipomyśleć
między innymioubezpieczeniu
nieruchomości, posiadanychma
szyniurządzeń orazwyposażenia
firmy. Pozwolito zabezpieczyć
firmę przed następstwamizdarzeń
losowych (pożar,powódź czyzala
nia),jak równieżprzed kradzieżą

Przy rozdysponowywaniu
funduszy europejskich na lata
2014-2020 Mazowsze jako je
dyne województwo zPolski za
liczone zostało do regionów le
piej rozwiniętych w stosunku
do pozostałych regionów kraju.
Stało siętak, ponieważ produkt
krajowy brutto (PKB) wojewódz
twa przekroczył75 proc. średniej
unijnej; konsekwencją jest m.in.
proporcjonalne zmniejszenie
środków przeznaczonych w RPO
Mazowsza napolitykę spójności
oraz zmniejszenie poziomu
maksymalnego dofinansowania
z 85 proc. do80 proc. wartości
projektu.
- Mamy z Unii Europej
skiej przyznane ponad 2 mld
euro. I wbrew niektórym po
głoskom - mówiącym, że nie
do końca sobie radzimy, ma
my zaangażowanych już 66
proc. środków z tej perspek
tywy. Zaangażowanych,czyli
podpisanych do dofinansowa
nia umów - wyjaśnia wice
marszałek województwa
mazowieckiego
Wiesław
Raboszuk.
Realizując politykę spój
ności, Mazowsze stosuje bardzo
ciekawe rozwiązania. Jednym
z włamaniemi rabunkiem. Prowa
dząc własneprzedsiębiorstwo,
warto pomyślećo ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnejzwią
zanej zprowadzeniem działalności
gospodarczejiposiadanego mie
nia. UbezpieczenieOC chroni
przedsiębiorcę przedwydatkami
na pokrycieszkody wyrządzonej
osobie trzeciej. Właśnie dlatego
ważnejest,aty odpowiednio do
stosować zakresubezpieczenia
do specyfikidziałalności. Ubezpie
czyciele corazczęściej rozszerzają
swoją ofertę otzw.ubezpieczenia
specjalistyczne. Dziękinimprzed
siębiorca może zakupićpolisę,
która będziechronićfirmę
przed szkodamimogącymi wystą
pić w danej branży,CAIP)

z nich są Regionalne Inwesty
cje Terytorialne, tzw. RIT-y.
W ramach RIT samorządy po
dejmują wspólne działania in
westycyjne, np. zobszaru tran
sportu. RIT-y realizowane są
w subregioniepłockim, siedle
ckim, ciechanowskim,radom
skim i ostrołęckim.
Podobnie jak w innych re
gionach kraju, premiowane są
projekty wspierające tzw.inte
ligentne specjalizacje regionu,
czyli obszary o największym
potencjale rozwojowym.
Na Mazowszu postawiono
na cztery inteligentne specjali
zacje: wysoką jakość życia, bez
pieczną żywność, inteligentne
systemy zarządzania i nowo
czesne usługi dla biznesu. Wy
brane dla regionu mazowie
ckiego inteligentne specjaliza
cje wynikają zRegionalnej Stra
tegii Innowacyjności Woje
wództwa Mazowieckiego do
2030 roku; zawiera ona wska
zówki, na co należy kłaść na
cisk, aby region mógł sięrozwijać i konkurować z innymi re
gionami w Europie.
Ten rok jest czwartym ro
kiem realizacji Regionalnego
Programu OperacyjnegoWoje
wództwa Mazowieckiego20142020. W ramach całego pro
gramu Mazowszema dowyda
nia ponad 2089 mld euro. Mi
nął już półmetek tego okresu
programowania. Zarząd woje
wództwa zatwierdził do dofi
nansowania 2622 projekty
na kwotę1,37 mldeuro (wkładu
UE), co stanowi 66 proc. zare
zerwowanej w programie puli
środków.
Osiągnięcie w 2018 r. zało
żonego poziomu jest bardzo
ważne. Jeżeli do tego czasu
nie udałoby się dotrzymać
harmonogramu, to wówczas
trzeba by zwrócić niewyko
rzystaną nadwyżkę do bu
dżetu UE. ©®

Coraz więcej Polaków
płaci telefonem

Polacy są gotowi nakolejną rewo
lucję w handlu- zbliżeniowepłat
ności mobilne. Już 36 proc. ankie
towanych użytkownikówkart
uważa tę metodę dokonywania
zakupów za wygodną,39 proc.
za szybką,zaś 37proc. zabez
pieczną. Zdecydowana więk
szość, boaż 3A polskichkonsu
mentów jestzadowolonych z ros
nącej cyfryzacjii kierunków jej
rozwoju. Zesmartfonakorzysta

Polska wykorzystała
60 proc. funduszy z UE f
Według danych Ministerstwa
Inwestyq'i iRozwoju (MliR)wy
korzystano już 59,2 proc. środ
ków przyznanych Polsce w ra
mach polityki spójności na lata
2014-2020. Oznacza to, żenasz
kraj znajduje się w pierwszej
dziesiątce państw członkow
skich, którenajlepiej wydatkują
unijne środki.
Im bliżej końca obecnej
siedmioletniej perspektywy
budżetowej UE, tym szybciej
wykorzystywane będą do
stępne jeszcześrodki. Zaintere
sowanie uzyskaniem unijnego
dofinansowania ciągle, zda
niem resortu, rośnie.
W sumie złożono już prawie
89 tys. wniosków na łączną
kwotę aż 546,4 mld euro,
z czego z unijnych środków po
chodzić by miało 337,9 mld
euro. Tonieco więcej niż Polska
ma do wykorzystania.
Dane te weryfikują opinie
o słabym tempie wydatkowa
nia funduszy unijnych, o czym
świadczyć miałaby niedosta
teczna dynamika inwestycji re
alizowanych przez sektor pub
liczny w Polsce. O ile w minio
nych latach faktycznie dyna
miczniej inwestowali przedsię
biorcy, o tyle obecnie samo
rządy już dotrzymują imkroku.
„Gdybyśmy wszystkie wnio
ski rozpatrzyli pozytywnie, nie
byłoby już czego dzielić, bo to
101 proc. przyznanej nam puli"
- oceniłminister inwestycjii roz
woju Jerzy Kwieciński. Dodał,
że wszystkie przyznane dotąd
środki pracują wpolskiej gospo
darce. „Jeśli wyobrazilibyśmy
sobie, żePolska dostała zUE10
euro, to wykorzystaliśmy już6"
-dodał minister.

Z danych MliR wynika po
nadto, iż pozytywnie rozpa
trzono dotąd ponad 38 tys.
wniosków. Tyleumów nadofi
nansowanie podpisano już
między dysponentami fundu
szy a beneficjentami środków.
Jak wiadomo, pieniądze
na realizowanieunijnej polityki
spójności wydatkowane są za
równo bezpośrednio z budżetu
państwa, jak i za pośredni
ctwem programów regional
nych poszczególnych woje
wództw. Resort porównał więc
w czwartym roku realizowania
budżetu na lata 2014-2020, jak
środki są wykorzystywanew ra
mach programów krajowych
oraz programów regionalnych.
Co wynika z tego porównania?
Przede wszystkim wyraźnie
widać, że nieco lepiej radzi so
bie szczebelcentralny. Instytu
cje rządowe rozdysponowały
dotąd 63 proc. środków, zaś
marszałkowie województw- 55
proc. Także rozliczenia wydat
kowania środków szybciej są
przeprowadzane na szczeblu
centralnym. Udało się tu już
rozliczyć z19 proc. beneficjen
tów. Z kolei urzędy marszał
kowskie rozliczyłysię z13 proc.
beneficjentów.
Różnice występują także
pod względem geograficznym.
Wszystko sprawniej dzieje się
na zachodzie i południu Polski.
Gorzej radzą sobie wojewódz
twa północne i wschodnie.
„Najlepiej radzą sobie opol
skie, podkarpackie i dolnoślą
skie. Zdecydowanie przyspie
szyć muszą warmińsko-mazur
skie, kujawsko-pomorskie
i podlaskie" - ocenił minister Je
rzy Kwieciński.

już niemal21min Polaków,czyli
64 proc.osób powyżej15. r.ż.
„Nałogowo" korzystamy ztelefo
nów doszukania informacji, ko
munikacjiiśledzenia mediów
społecznościowych, zdjęć,nawi
gacji, grania,czytania, słuchania
muzyki czyoglądania wideo.

rozwiązanie oferujeKonto Jakie
Chcę. - Klienci niemuszą wybierać
konkretnego rozwiązania.Funkcje Konta Jakie Chcęz kartą Dopa
sowaną i usługami BZWBK24
można włączać iwyłączać, dzięki
czemu produktcieszy się dużym
zainteresowaniem. W ciągu nie
całych12 miesięcy otworzyliśmy
osiemset tysięcy KontJakie Chcęmówi MarcinPawłowski, dyrek
tor ObszaruMarketingu Detalicz
nego iRozwoju Oferty wBanku
Zachodnim WBK. ZKonta Jakie
Chcę mogą skorzystać zarówno
nowi,jak iaktualni klienci(rzez
BZWBK24 internet,infolinię lub
w oddziale) Banku Zachodniego
WBK.
(STREFABIZNESU.PL)

(SmEFABIZNESU.PL)

Konto Jakie Chcę wybrało
już800tysięcy osob
Aż 59proc. klientów banków, wy
bierając ofertękonta osobistego,
chciałoby w prosty sposóbsamo
dzielnie dopasowaćją do włas
nych potrzeb- wynika z badania
zrealizowanego na zlecenie
Banku Zachodniego WBK.Takie
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Z Faktoringiem coraz łatwiej o gotówkę dla małych firm
Mikroprzedsiębiorcy mają do dyspozycji co
raz więcej produktów zabezpieczających ich
finanse. Aby uzyskać zastrzyk gotówki dla
swojej firmy nie muszą już nawet wychodzić
z domu. I wcale nie chodzi o pożyczki.
W Polsce od lat przybywa
mikroprzedsiębiorstw, czy
li firm zatrudniających do 9
pracowników. Obecnie dają
one pracę 3,7 min osób. Cha
rakteryzuje je jednak niska
przeżywalność. Po pierwszym
roku znika co trzecie.
Zatory płatnicze
to realny koszt
Najczęstszą przyczyną
upadłości polskich firm jest
utrata płynności finansowej.
Niejednokrotnie zgłaszają ją
przedsiębiorstwa, w których
sprzedaż idzie dobrze, a pro
dukt trafia w potrzeby rynku.
W pewnym momencie finan
se się jednak "nie spinają".
Zaczyna brakować gotówki
na regulowanie bieżących
zobowiązań: podatków, pen
sji lub zakupu materiałów po
trzebnych do dalszej pracy.
Powodem kłopotów może być
niedoszacowanie kosztów re
alizacji zleceń, reklamacje,

sezonowość branży lub kon
trahenci, którzy nie przestrze
gają terminów płatności.
Ponad 80 proc. przedsię
biorstw w Polsce sygnalizuje
problem z zatorami płatni
czymi. Forum Obywatelskie
go Rozwoju oszacowało, że
pochłaniają one średnio 3-6
proc. wydatków firm.
- Najbardziej podatni na
skutki zatorów są mikroprzed
siębiorcy. Wychodzą z gorszej
pozycji negocjacyjnej w roz
mowach z dużymi klientami.
W związku z tym, dysponując
zwykle niewielką rezerwą fi
nansową, godzą się na udzielanie kredytów kupieckich.
Bywa, że więksi kontrahenci
finansują się kosztem mniej
szych dostawców, świadomie
zakładając opóźnienia w płat
nościach. Są też branże, jak
choćby transportowa, budow
lana czy metalurgiczna, w któ
rych płacenie faktur po termi
nie jest utrwaloną niepisaną

praktyką - wymienia Monika
Woźniak, Dyrektor Operacyj
na SMEO, firmy wspierającej
finanse mikroprzedsiębiorstw.
W sytuacji, gdy klient nie
płaci, a zbliżają się terminy
wypłat lub regulowania podat
ków, łatwo o dezorganizację.
Właściciele drobnych firm ra
tują się, naruszając prywatne
oszczędności lub pożyczają
od rodziny i znajomych. Wciąż
typowe jest też zaciąganie na
potrzeby firmy wysokooprocentowanych pożyczek, czyli
"chwilówek", które są produk
tem typowo konsumenckim.
Jeśli z powodu okresowych
braków gotówki przedsiębior
ca zwykł sięgać po "szybkie",
ale źle dobrane rozwiązania,
łatwo może pogorszyć sytu
ację firmy - popaść w spira
lę długów lub ponieść straty
niewspółmierne do problemu.
W tym miejscu warto sięgnąć
po produkty takie jak faktoring.
Usługi wyłącznie
dla najmniejszych
Mikroprzedsiębiorcy wciąż
w ograniczonym stopniu ko
rzystają z bardziej zaawan
sowanych produktów stabili

zujących sytuację finansową
firmy. Przez lata przywykli, że
dostęp do takich rozwiązań
w banku nie jest łatwy. Linia
kredytowa, ubezpieczenie
transakcji czy faktoring były
raczej przywilejem dużych
spółek i korporacji. Obecnie
sytuacja diametralnie zmienia
się. Wraz z rozwojem tech
nologii finansowych powstały
nowoczesne firmy kierujące
swoją ofertę przede wszyst
kim do mikroprzedsiębiorców.
Łatwiej dostępna gotówka
Są one w stanie w kilka
chwil przeprowadzić zaawan
sowaną i precyzyjną analizę
klientów z krótką historią ban
kową czy pracujących w nie
standardowym modelu. A za
tem szansę na finansowanie
ma także ten przedsiębior
ca, który z banku wyszedłby
prawdopodobnie z decyzją
odmowną. Podstawą uzyska
nia pozytywnej weryfikacji
nie musi też być w niektórych
przypadkach nawet dodatni
wynik finansowy. Wielu mi
kroprzedsiębiorców pomimo
generowania znacznych przy
chodów oscyluje na granicy
wykazywanych strat.

Wymieniaj faktury sprzedażowe
no gotówkę i odbierz 300 zł
w prezencie no co chceszl*

799 701701

a smeo.pl

Jako pierwsze pomocną
rękę w stronę najmniejszych
podmiotów gospodarczych
wyciągnęły firmy pożyczkowe.
Popularną, choć dostępną
głównie dla przedsiębiorstw
wykazujących wysoki obrót
i zysk opcją jest kredyt obro
towy, kredyt w rachunku bie
żącym i limit na karcie. Obec
nie najszybciej zyskuje na
popularności faktoring, usługa
stosunkowo młoda na polskim
rynku, od niedawna dostępna
także w wariancie dopasowa
nym do potrzeb sektora MŚP.
Lek na zatory płatnicze
Faktoring to produkt niwe
lujący skutki zatorów płatni
czych. Zasilający gotówką
firmy, które stosują odroczone
terminy płatności. Korzysta
jący z niego przedsiębiorca
pieniądze z wystawianych
faktur wypłaca sobie na konto
od razu po wykonaniu zlece
nia. Saldo wyrównuje wtedy,
kiedy zapłacą mu jego kontra
henci. Nie musi też martwić
się niewielkimi opóźnieniami
z ich strony. Co dla niektórych
bardzo istotne, stosowanie

faktoringu nie obciąża limitu
kredytowego. Firma nie za
dłuża się.
Faktoring rośnie jak leasing
Z usługą finansowania fak
tur zetknęło się do tej pory
zaledwie 2,8 proc. przedsię
biorców w Polsce. Spółka faktoringowa SMEO obsługująca
małe i średnie firmy progno
zuje, że w tej grupie przed
siębiorstw co roku będzie
przybywać około 20 proc. firm
korzystających z faktoringu.
Rozwój i dynamika wzro
stów w branży faktoringowej
są porównywalne do leasingu.
Jeszcze 15 lat temu była to
mało popularna forma finan
sowania. Główną barierą było
wtedy niezrozumienie, jak ten
produkt działa. W Polsce ko
rzystało z niego zaledwie 40
tys. firm. Dziś po leasing się
ga 400 tys. przedsiębiorców,
z czego ponad połowę sta
nowią mikroprzedsiębiorstwa.
Dla większości właścicieli
firm jest to naturalna forma
finansowania zakupu auta lub
sprzętu. Analogicznie - fakto
ring staje się powoli standar
dowym źródłem finansowania
odroczonych płatności.

>smea
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ABAKUS
kupimy 2,3-pokoje

80M2, Słupsk, Morcinka sprzedam lub
wynajmę, 607411600.
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
3-POK. wysoki standard, lip. ok. Emki,
- rodzinie,694-284-743.
DUŻA kawalerka, 795-472-597 K-lin
POKÓJ Tel. 602-285-126. Koszalin
DZIAŁKI. GRUNTY SPRZEDAM
DZIAŁKA 35zł/m2. Głobino, 509775096
ŁOSINO 1600m2, uzbrojona 607411600
SPRZEDAM Działki budowlane
w Kopaniu gmina Darłowo www.
dzialkinadmorzem.info.pl

I piętro, BALKON
z wyposażeniem
rej. Wańkowicza 129 900,48 m2, II piętro z loggią

centrum 178 000,Kupujący bez prowizji

008235241

2 pok. tylko 146 000,Nasz Dom

GARAŻE Blaszane
BRAMY Garażowe
ntoMtĆBiT KOJCE dla Psów
Najniższe GMIKR7

ATERIMA MED Opiekunki Niemcy.
Oferty z Premią Letnią! Nawet 12 000
PLN netto za wyjazd! Tel.91506 55 55.
BUDOWLAŃCÓW zatrudnię. Praca
w Koszalinie i okolicy tel. 606-112-190
DO pracy fizycznej młodego, wynagr.
tygodniowe tel.794-690-168 Koszalin
DO sprzątania biur 606-362-520 K
FIRMA DOMAR Tatów zatrudni:
-operatora wiertnicy, operatora
koparki, operatora ładowarki,
operatora spycharki. Oferty prosimy
przesyłać: szymon.agatowski®
domar-k.pl Tel. 94 3160946
FIRMA DOMAR w Tatowie zatrudni na
stanowisko: geodety Oferty prosimy
przesyłać: jolanta.czupajlo@domar-k.
pl Tel. 94 316-09-43

Różne wymiary
Dogodne RIKEY
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.konstal-garaze.pl

POŚREDNICTWO

2 pok. rej. Niepodległości/
Spółdzielczej/Rzemieślniczej
168 000,- (klucze w biurze)
rej. Księżycowej dom 509 000,-

NIERUCHOMOŚCI-SZCZERBIŃSCY.
K-lin, ul. Bogusława II3,512-299-104.

"OMEGA" - wyceny, obrót Słupsk,
uL Starzyńskiego 11, teL
598414420,601654572 WWW.
nieruchołnoscLsIupsJipł

Handlowe

nie wymaga remontu 56 m
II p. rej. Chełmońskiego
193 000,2 pok. rej. Lelewela loggia
149 000,AUTO skup wszystkie 695-640-611
AUTO skup, każde. 797552040

FOTO, KSIĄŻKI
ALBUMY, książki, płyty muzyczne.
Skup. 509-675-586,508-245-450.

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

MATERIAŁY BUDOWLANE
KAMIEti łupany sprzedam, 509775096
STYROPIAN producent, dostawa, tel.
52/331-62-48.

ZŁOM kupię, potnę, przyjadę
iodbiorę, teL 607703135.

Finanse biznes
KREDYTY. POŻYCZKI
BEZ BIK, na dowód 500-601-534
DLA każdego! Koszalin, 512 276 994.

Motoryzacja

KREDYTY Nowe. Słupsk, 516 593 005.
KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.

OSOBOWE SPRZEDAM
CITROEN Cl, Citroen Cl,2013,
OKAZJA, 35400 km biały,idealny
17.300 zł kont 600129450

FIRMA DOMAR w Tatowie zatrudni
na stanowisko: pracownik robót
ziemnych Oferty prosimy przesyłać:
aleksandra.suchodolska@domar-k.pl
Tel. 94 316-09-40
Firma kurierska DPD zatrudni
kuriera z własnym samochodem
dostawczym i działalnością
gospodarczą, tel 507003350
FIRMA z Koszalina zatrudni brukarzy
i murarzy.Oferujemy wysokie stawki
godzinowe, ciągłość robót, umowę,
ubiór roboczy, profesjonalny sprzęt,
wypłacamy zaliczki, tel. 695152 155.
FIRMA zatrudni opiekunki do pracy
w Niemczech, znajomość języka
niemieckiego komunikatywna,
790-480-590
HAKO Technology Sp. z o.o. zatrudni
operatorów pras krawędziowych
z doświadczeniem oraz do
przyuczenia. Tel.609 332 477
KELNERKĘ/RA na stałę, 602133125 gk

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975.

POŻYCZKI" Związkowiec" 699186581
SZKOŁA tuż, tuż więc pożyczkę weż
już! 506-240-450.

KIEROWCE kat. C w transporcie
międzynarodowym zatrudnię.
91-489-44-54,505-116-518,
505-116-519
MIELNO, praca biurowa
marketing@hthouseboats.com

AUTA i busy kupię, 504-672-242
018497812

STOLARZA 14zł/h Mielno / Koszalin
695635293

OPIEKUNKI do Niemiec tel.
535340311
www.ambercare24.pl dzisiaj 70 ofert!
OPIEKUNKI Niemcy do 1600 €! Tel.
32-797-14-55,
www.scg-agencjapracy.pl;
Wymagana znajomość języka
niemieckiego
OSTRZENIE narzędzi do przyuczenia
tel. 512-444-317
POMERANIA Frucht Sp. z o.o.
w Dziwogórze poszukuje Księgowego.
Doświadczenie stanowiskowe min.
5 lat, znajomość Angielskiego lub
Niemieckiego. Wykształcenie wyższe
ekonomiczne lub rachunkowe.
CV, LM z referencjami:
katarzyna.szalek@pomerania.pl
POMOC kuchenna, kucharz, kelner
(M/K) -praca w Niemczech, dobre
zarobki, darmowe mieszkanie.
Zadzwoń: 882950741 lub 774270543,
Cert. 9875.

ZATRUDNIĘ

AGENCJA Ochrony SZABEL zatrudni
na umowę o pracę instalatora
systemów alarmowych. Kontakt
512 176 785.

PRACA w magazynie -NOWA,
WYŻSZA STAWKA 17,5 zł brutto/h
+ premie do15%! DARMOWY
TRANSPORT z Twojej miejscowości,
obiady za 1zł i inne bonusy! Zadzwoń
już dziś: 22/230-91-11. APT 364
PRACA w Niemczech dla
Opiekuna/ki Seniorów. Atrakcyjne
wynagrodzenie, szybkie wyjazdy,
pełna organizacja wyjazdu i pobytu.
Promedica24:505 337 777.

PRACA w Niemczech- budowlanka,
murarze,cieśle ipomocnicy,
wysokie wynagrodzenie, 513104383

A-Z GINEKOLOG, 790-80-35-37
NEUROLOGIA
SPEC. Neurolog. NFZ. Bez kolejek.
Codziennie. Koszalin, 605-284-364.
INNE SPECJALIZACJE

ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.

535471568
STANY surowe 94/3412184.
SUCHE zabudowy 94/3412184.
INSTALACYJNE
C.O. hydraul. wod. kan.515-708-887
ELEKTRYKA, minikoparka i podnośnik
koszowy tel: 518-034-069

HYDRAULIKA 24h, inne, 798-618-871.
PORZĄDKOWE
SPRZĄTANIE strychów, garaży
piwnic, wywóz starych mebli,
607-703-135

Turystyka
KRAJ - GORY
KARPACZ 495 zł, 603-591-169.

Zwierzęta
SOKOŁÓW skup bydła, 500-277-836

Rolnicze
ZWIERZĘTA HODOWLANE

AGD RTV FOTO
59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

KURKI odchowane 784 461566

NAPRAWA RTV wszystkie typy,
bezpłatny dojazd, anteny, 94/3457461

KURKI odchowane, kaczki, gęsi,
indyki, perliczki,przepiórki. Dowóz.
600539790

PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878
PRALKI, urządzenia elektr.,
gastronomiczne. Chłodnictwo.
507-380-118.
BUDOWLANO-REMONTOWE
BALUSTRADY bramy 602 825 699.

CYKLINOWANIE parkietu, układanie,
szczotkowanie, bejcowanie,
olejowanie, woskowanie, deski
dębowe lite i dwuwarstwowe.
facebook/Pardet 696727338

REKLAMA

REM0NTY,D0CIEPLENIA5K

DETEKTYW-KOSZALIN.PŁ 602601166

ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762

PRZYJMĘ kobiety do pralni,
608330891

BURMISTRZ BOBOLIC

S 532 249 928,94 343 00 85
§'1mzoa- c orr.,pi

515417467 Ginekolog -farmakologia

NIEMIECKA firma budowlana
zatrudni murarzy, cieśli, drogowców,
elektryków, regipsiarzy.Praca stała,
na niemieckich warunkach;
Tel. 506-820-639,77 4570819.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474),
zawiadamiam
że w dniu 14 sierpnia 2018 r., na wniosek zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Koszalina z dnia
30 maja 2018 r., została wydana decyzja Nr 6/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
Rozbudowa skrzyżowania ulic Jana Pawia II i Śniadeckich w Koszalinie wraz z przebudową
oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego.
Jednocześnie zgodnie z art. 11f ust 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji irmestycji w zakresie dróg publicznych informuj, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale
Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie, przy Rynku Staromiejskim 6-7, pokój 305, od
poniedziałku do piątku w godz. 9°° do 1400 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia
Prezydent Miasta
Piotr Jedliński

REMONTY od A do Z tel. 660-683-933
gk

GK

GINEKOLOGIA

CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367

^koszaun

MALOWANIE dachów 788-016-988
PŁYTKI układanie- prof.
799011351

HYDRAULIK solidnie 509-765-180.

CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147

SERWISANTA elektryka. Słupsk,
601633952
'

DACHY - dekarstwo 94/3412184
KAFELKI, gładzie,575-417-248.

HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.

PRACOWNIK administracyjny
w przychodni medycznej
medicpraca@interia.pl

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 20.06.2018 r. do 10.09.2018 r. wykaz
o przeznaczeniu do zbycia w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Bobolice,
następujących nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Bobolice: działki nr 4,79 i 196 w obrębie ewidencyjnym ŁOZICE, działki nr 104,105,106, 289/1,
304,314,315 i 316 w obrębie ewidencyjnym POROST, działka nr 82 w obrębie ewidencyjnym GÓRAWINO, działki nr 239/2,240,249,252 i 260 w obrębie ewidencyjnym
GOZD, działki nr 290, 292 i 685 w obrębie ewidencyjnym DRZEWIANY, działka nr 19 w obrębie ewidencyjnym TRZEBIEŃ, działki nr 46 i 55 w obrębie ewidencyjnym
POMORZANY, działki nr 17,18,40 i 106 w obrębie ewidencyjnym CYBULINO, działka nr 387 w obrębie ewidencyjnym KUROWO, działka nr 68 w obrębie ewidencyjnym
KŁANINO, działka nr 54/4 w obrębie ewidencyjnym UBIEDRZE, działka nr 55/2 w obrębie ewidencyjnym PRZYDARGIŃ, działki nr 27,47/3,166/3,218,236 i 241 w obrębie
ewidencyjnym CHMIELNO, działki nr 111 i 315/1 w obrębie ewidencyjnym CHLEBOWO oraz działka nr 80/1 w obrębie ewidencyjnym OSTRÓWEK.
Wykaz zamieszczony został ponadto na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej www.biD.bobolice.Dl
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

(Kontakt: filia Koszalin ul. Adama Asnyka 5j

ZATRUDNIĘ ślusarza, spawacza praca stała. Kontakt Koszalin tel.
882128168

PRACA Opiekunka Seniorów
w Niemczech. Ubezpieczenie iskładki
ZUS, pełna organizacja wyjazdu
i pobytu. Wyjedź już teraz i zarób
więcej niż w Polsce! Zyskaj wakacyjny
BONUS! Kontakt 509892644.
Promedica24.

(certyfikat nr 5950)

HYDRAULIKÓW, ELEKTRYKÓW,
ŚLUSARZY, SPAWACZY,
DEKARZY, STOLARZY, MALARZY
LAKIERNIKÓW! POMOCNIKÓW

ZATRUDNIĘ pielęgniarkę, technika
rtg w niepublicznym zakładzie opieki
zdrowotnej medicpraca@interia.pl

Praca w Holandii: produkcja,
rolnictwo, ogrodnictwo.
Telefony: 77441-06-54,
533-111-037,533-966-678
www.workcentre.compl

AOENCJA pracy Honcog Sp. z o.o.

Dobrze płatna praca w Niemczech dla:

Wykończenia,Murarzy,zbrojarzy
Spawaczy Francja 602472177

ALKOHOLIZM- leczenie, zastrzyki,
Esperal tel: 601-968-537

008539395

ABSOLWENTA inżyniera sanitarnego.
Słupsk,601633952

TERMOGAZ sp. z o.o zatrudni
operatora minikoparki oraz
pracowników do budowy sieci
i przyłączy gazowych. Wysokie
wynagrodzenie, możliwość zdobycia
uprawnień. Tel.609-505-642

PRACA dla Opiekunów
w POLSCE z zamieszkaniem
u podopiecznego. Wymagane
kilkuletnie doświadczenie w opiece.
Promedica24.
Zadzwoń 501356445

OBWIESZCZENIE

OSOBOWE KUPIĘ

Absolutny Autostop, 728773160.

OPIEKA Niemcy, legalnie,
tel. 725-248-935.

NIEMCY - cieśle, murarze,
ocieplenia, elektrycy, hydraulicy.
Tel. 506-313-139

MERCEDES E-Classa W210,2,9, TD,
1997r., 509-074-779

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

SPRZĄTANIE dla kobiet i mężczyzn
Koszalin, tel. 601808947

OPIEKA Niemcy. Umowa
niemiecka. T: 95-721-5677. www.
avanti-medRupJ.

NASZ DOM, PRZYLESIE, NA SKARPIE
(obok Związkowca)
tel. 661-841-555
www.abakus-nieruchomosci.pl

OGÓLNOBUDn pomocników mile
widziani zbrojarze, 665255111

Towarzyskie
ADA Słupsk, 513-751-832.
AKTYWNA dojrzała. 507-719-333.
GK
ATRAKCYJNA dojrzała, 661177611.
FAJNA Ewa Koszalin 516-603-622.
KASIA tel. 881-617-579
KOSZALIN, 531-600-712.
WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.
ŻANETA 461,693-771-552 Koszalin

REKLAMA

Burmistrz Mielna
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedai następujących nieruchomości stanowiących
własność Gminy Mielno:
1. Działka nr 181/6 o pow. 0,0416 ha, Sarbinowo, niezabudowana,
KW K01K00080724/9 - cena wywoławcza do przetargu 320.000,00 zł,
wadium 50.000 zł.
2. Działka nr 181/9 o pow. 0,0545 ha, Sarbinowo, niezabudowana,
KW KOI K00080724/9 - cena wywoławcza do przetargu 420.000,00 zł,
wadium 60.000 zł.
Do wylicytowanej kwoty doliczony będzie podatek VAT w wysokości
23%.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż odbędzie się w dniu
10 października 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Mielnie przy ul. B. Chrobrego 10. Bliższe informacje znajdują
się w ogłoszeniu na stronie internetowej www.mielno.bip.net.pl,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mielnie oraz w Referacie
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości tel.94-345-98-36 lub 35.

Poniedziałek, 20.08.2018

aktualne z całej Polsk

komunikaty,p

przetargi

Chcesz kupić
samochód?
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Teraz ZABOROWSKIEJ

Słupsk

WYBIERAM SŁUPSK!
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Biznes

Szukasz
pracy?
WEJDŹ NA GRATKA.PL

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

Dobre Miejsce na Twój biznes!

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w obrębie 10 miasta Słupska działka nr 956 o pow. 1,5253 ha przy
ulicy Zaborowskiej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku
VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1 S/00034254/1.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.351.000,- zł,
wadium 236.000,- zł
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego .Zaborowskiej
I" działka nr 956 znajduje się na terenie o funkcji: tereny usług (05.16.U).
Przetarg odbędzie się w dniu 26.10.2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 212
Urzędu Miejskiego w Słupsku, plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 22.10.2018 r.
na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. nr 0811401153 0000 2175 42001011.
Pełna 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 Słupsku plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, Wydział Zarządzania
Nieruchomościami i Biznesu pokój 215 pod nr tel. 59 848 84 72.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

ratka

European
Regional
Development
Fund

0*2*#

rotka
PROMOCJA

BURMISTRZ MIASTA ŁEBY
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łebie:
wykazunumer54/2018.zdnia13.08.2018roku.wsDrawiewvdzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, na okres 1 roku, nieruchomości stanowiącej
fragment działki nr 349/2, o powierzchni 20,00 m2, położonej w Łebie,
obręb 2, na zapleczu ul. Słowińskiej, z przeznaczeniem na teren zielony
wykorzystywany do celów rekreacyjnych i wędkarstwa.
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W latach 2018-2021 Miasto Słupsk realizuje projekt partnerski
pn. „CoBiUM - Cargo Bikes in Urban Mobility".
W ramach projektu poszczególni partnerzy przeprowadzą inwestycje
pilotażowe polegające na zakupie i wdrożeniu rowerów typu cargo.
Realizacji zadań projektowych towarzyszy szereg działań miękkich, tj.
wywiady z ekspertami, sporządzenie przewodnika po projekcie, warsztaty,
konferencje.
Czynności związane z implementacją projektu rozpoczęto od diagnozy
społeczno-gospodarczej Słupska i uzupełnienia ankiet dla zagranicznego
partnera, ukazujących zmiany w zakresie demografii, rozwoju sieci
rowerowej, zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska w mieście.
Pod koniec 2018 roku planowane jest przeprowadzenie procedury
przetargowej na rowery cargo. Przewiduje się zakup kilkunastu rowerów,
które będą użytkowane przez jednostki miejskie i udostępniane
mieszkańcom.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego W ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk
2014-2020.

Całkowita wartość projektu dla miasta wynosi 255 000,00 euro, w tym
wartość dofinansowania na poziomie 85% wyniesie 215 750,00 euro.

KM 2398/16 OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Wtodarczyk-Trojan (tel./fax 59 862 29 15)
ogłasza, że: dnia 29.09.2018 r. o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Lęborku, ul. Przyzamcze
2, w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego: lokal mieszkalny usytuowany na
parterze obejmujący 3 pokoje, kuchnię, hol, korytarz i łazienkę o łącznej pow. 104,09 mJ; lokal posiada
pomieszczenia przynależne część piwnicy i część strych; do lokalu przysługuje udział związany
z własnością lokalu 391/10001 SL1 L/00027899/6 położonego: Głuszyno 15/2, 76-230 Potęgowo, nr KW
28066 [NKW: SL1L/00028066/51. Suma oszacowania wynosi 39 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa
3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć
rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 900,00 zł przelewem na konto: PKO BP SA I Oddział
w Słupsku nr 691020 4649 0000 7402 0008 6207.
,

Szcttędkw* MofrnsytnBiliynlw www Iłcylscf^.kofTKKniK^il

r

r

,.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Smołdzino
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, na tablicy
ogłoszeń został wywieszony wykaz:
- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym w obrębie Żelazo,
- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym w obrębie Kluki,
w dniach od 13.08.2018 roku do 4.09.2018 roku.

Po godzinach
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Z ŻYCIA GWIAZD
SHOW-BIZNES

TELEWIZJA

Zmiana prowadzącego
turniej „Jaka tomelodia"

Wiadomojuż,kto zastąpi Roberta
Janowskiego, którypo20 latach
rozstał sięz programem.Nowym
prowadzącym zostanieNorbert
Dudziuk,autor hitu„Kobiety
są gorące". Jakustalił portal
wirtualnemedia.pl,.Jaka tomelo
dia?" poprzerwie wakacyjnejma
pojawićsię wnieco zmienionej for
mule, zinną scenografią ioprawą.
W nowej wersjinie pojawią siętakże
piosenki discopolo. Pierwszeódcinki Jakatomelodia?' zNorbim
widzowie TYPzobacząjużjesienią.

&

1

f:

Kasia Tusk wzięła ślub

Córka premiera Donalda Tuska
ijej partnerStanisław Cudny po
10 latachpostanowili siępobrać.
Para nie ujawniaładotąd w me
diach żadnychplanów związa
nych z małżeństwemi unikała
rozgłosu-mimo żeich związek
trwa jużdługo, niewielebyło sytu
acji, w którychpokazali sięrazem
publicznie. Mąż31-letniejblogerki
jest jejrówieśnikiem. Z wykształ
cenia jestarchitektemi prowadzi
własną firmę.

Krzyżówka nr 126

1

Poziomo:

9

3) czerwone światło hamowa
nia,
5) Laura, aktorka z telenoweli
„Klan",
9) „Dama z gronostajem" na
ścianie,
10) psuje się od głowy,
11) kraj ibisów i piramid,
12) dzwonek dla pokerzysty,
14) kierunek po przekątnej,
16) materiał na szklanki, szyby
i słoiki,
17) mieszkanka stolicy Hellady,
18) małe ssaka z bródką,
19) tkanka pod korą drzewa,
20) metropolia kraju fiordów,
21) izba z kredą i tablicą,
24) wiele książek leżących jed
na na drugiej,
25) „chemiczne" niesnaski, spo
ry,
30) książkowy zbiór wiedzy w
opasłym tomie,
31) urodzony w niedzielę?,
34) wydawca książek,
38) mały chłopiec; szkrab,
39) ... II Mocny, król Polski po
Janie Sobieskim,
40) Indianin z Meksyku,
41) codzienność żebraka,
42) działaczka, która nie szczę
dzi czasu organizacji.
Pionowo:

~1) przesypia zimę w norze,
2) twarz w poduszce samocho
dowej,
3) buda (ale nie dla psa),
4) pierwszy model auta,
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Redaktor naczelny

Krzysztof Nałęcz
Zastępcy
YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)
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Małgorzata Rozenek
za wpadkę płaci memem

Portal VogulePoland użyłnieko
rzystnego zdjęcia Małgorzaty
Rozenek, żeby zrobić żartobliwą
grafikę. Zdjęcie pochodziz festi
walu Topof the TopSopot Festival,
którego nazwępomyliła Rozenek
z nazwą konkurencyjnego festi
walu organizowanegoprzez Pol
sat. Celebrytkazareagowała na to
z dystansemi nieukrywała, żeroz
bawił ją mem.Portal VogulePo
land słyniez tworzenia różnych
grafik imemów, naktórych po
jawiają się celebryci.(jk)
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Lolo

ALE KINO+HD 20:10
Wioletta właśnie przeżywa dru
gą młodość, spędzając wakacje
z nowym partnerem. Kłopoty
zaczynają się, gdy zakochani
wracają do Paryża. Następuje
zderzenie z rzeczywistością...

Miłość na wybiegu

•8

• •
• •

Kli/jum

POLSAT 20:10
W świecie przyszłości ludzkość
jest podzielona: większość
mieszka w slumsach na Ziemi,
a uprzywilejowana mniejszość
w luksusowej stacji kosmicznej.
Reszta jest oczywista...

Walkiria

TVP 2 20:45
Bajka o Kopciuszku osadzona
w realiach współczesnej Polski.
Julka, dwudziestoltenia dziew
czyna z nadmorskiej wioski,
dostaje się do prestiżowej
agencji modelek. Ale świat na
wybiegu nie jest tak śliczny...

TVN 22:30
Oparta na faktach historia zama
chu na Adolfa Hitlera, który
w krytycznym momencieII
wojny światowej zorganizowała
grupa niemieckich wojskowych
pod wodzą pułkownika Klausa
von Stauffenberga OomCruise).

Wodnik (20.01-18.02)

Lew (23.07-22.08)

Ryby (19.02-20.03)

Panna (23.08- 22.09)

Baran (21.03-19.04)

Waga (23.09-22.10)
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40
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5)
6)
7)
8)

pobudzają do śmiechu,
część Wielkiej Krokwi,
konstrukcja nośna dachu,
odpady po zmieleniu ziarna
zbóż,
13) metalowe okucie żagla,
15) biletowa w teatrze,
22) nośne u spadochronu,
23) tajny kod,
26) gdzie drwa rąbią, tam one le
cą,
27) japoński telewizor,

Dyrektor działu mariettagu
Robert Gromowski, teł. 94 3473512

Piemnefata.teł.943473H7
Glos KoszaHUa - wwwjeIćMjiI
ul. Mickiewicza 24.75-004 Koszalin,te). 94 347 35 99.
fax 943473540, tel. reklama 94 347 3512.
redakqa.gk24@polskaptess.pl.
reklama gk24@polskapress.pl
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Dyrektor (kukani
Stanisław Sitara. teL 94 340 35 98

Prezes oddziału Polska Press
Piotr Grabowski

Siedem miesięcy temu,gdy Jo
anna Koroniewska szykowała się
do narodzindrugiej córki, wspek
taklu „Intryga"w Teatrze Kamie
nica zastąpiła ją Anna Czartory
ska.Miało tobyć chwiloweza
stępstwo, tymczasemokazuje się,
że Czartoryska wcalenie chceod
dać roli.Również producentka
sztuki Beata Ścibakównai reżyser
spektaklu JanEnglert są zado
woleni zzastępstwa Czartory
skiej.

4
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Dyrektor driaki reklamy
Ewa Żelazko, teł. 94 347 35 27

wwwgp244)fc wwingk24.pt wwvcgs24.pl

Koroniewska straci rolę?

p

I•
39

GlosSazedrisId-wwwgsMjl
ul. Nowy Rynek 3,
71-875 Szczedn,
tel. 9148133 00, fax 91433 48 64,
tel reklama 9148133 92,
redakqa.gs24@polskapress.pl
reklama.gs24@polskapress.pl
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Zajmuj siędzisiaj przede wszystkimswoimi
sprawami osobistymi. Angażowaniesięwży
cie innych osób raczej nie wyjdzie Ona do
bre... Wieczorem znajdź czas dlabliskich.

• • •
•41
•

28) kojarzy się z wymianą obrą
czek,
29) królewskie z baldachimem,
31) mleko, sery, jaja,
32) wykaz błędów zauważonych
w druku,
33) kształt koła rowerowego po
wypadku,
35) asystent pana młodego pod
czas ślubu,
36) zbija bąki w ulu,
37) szef flisaków.

Głos Pomorza -www«p24j>l
uL Henryka Pobożnego 19,
76-200 Stupsk,
tel 59 848 8100, fax 59 848 8104,
tel. reklama 059 848 8101,
redakqa.gp24@potskapress.pl.
reklamagp24@polskapfess.pl

35
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Bytów ul. Wojska Polskiego 2,77-100 Bytów,
tel 59 822 6013, tel. reklama 59 848 8101

Szczecinek ul. Plac Wolności 6,78-400 Szczecinek,

Łatwo Cię będziedzisiaj rozproszyć albowy
trącić z równowagi.W związku z tymunikaj
sytuacji, którebędą dawać ku temuokazję.

Kontroluj dzisiajuważnie, coido kogo mó
wisz. A najlepiejjak najczęściej trzymajjęzyk
za zębami. To pozwoliuniknąć O problemów.

Ufaj dzisiaj przedewszystkim swojej intuicji.
Nie słuchaj „dobrychrad"-zwłaszczaosób,
które zazwyczaj są Ci mało przychylne.

Wyróżniać Gę dzisiaj będą wyjątkowy upór
ichęćstawiania na swoim. W związku ztym
ludzie będą unikaćTwojego towarzystwa...

Nawetjeśli spotka Ciędzisiaj małe niepowo
dzenie, nie wartomartwić sięna zapas. Rób
swojeipatrzzoptymizmemwprzyszłość

Wigori niespożytepoldady energii pozwolą G
dziś.góry przenosić".Nie będzie dlaCiebie rze
czy niemożliwych. Chciałobysię tak częścią..

Bliźnięta (21.05-21.06)

Rak (22.06-22.07)

Stargani ul. Wojska Polskiego 42.73-110 Stargard,
tel. 91578 47 28, fax 9157817 97,
reklama tel. 91578 4728
©®• umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku
le, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
możfiwosć jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wytkniepo uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci,
www.gp24.pl/tresci,www.gs24.pl/tresci, iw zgodzie
z postanowieniami ninięszego regulaminu.
Polskie Badania Czytelnictwa

Ktoś postawi dzisiajprzedTobą odpowie
dzialne zadanie.Łatwo niebędzie, alewywiążeszsięzniego bardzo dobrze.Kilka osób
z zazdrością popatrzy na to, coosiągniesz.

Będziesz dzisiaj świadkiemmałej awantury.
Prawdopodobnie przypadnie Grola roz
jemcy ikoniecznośćgodzenia zwaśnionych
stron. Twoja interwencja będzieskuteczna.

tel. 94 374 8818, fax 94 374 23 89
Śnrinoi^de ul. Armii Krajową 12.
72-600 Świnoujście,tel. 9132146 49,
fax 9132148 40. reklama tel. 91578 47 28

PrzyjdzieGdzisiajtłumaczyćsięzczyichśbłędów. To będziemało komfortowa sytuacja.
Wokół zrobi się nerwowo-niektóreosoby
ostentacyjnie odwrócą się do Ciebieplecami.

Świat jawił Qsię będzie wróżowych barwach.
Uśmiech na cały dzieństanie się Twoimnie
odłącznym towarzyszem. Optymizmem
uda O sięskutecznie„zarazić" kilka osób.

Byk (20.04-20.05)

[ś~0iflS] k s "*[•H pokOt0k wn
[p I ó kk
0•Z AK k 0 k•T k ZjLo s

000Z1AŁY
Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 354 50 80,fax 94 3527149

MusiszdasiajkogośobdaRyćzaufanieniipowierzyć swoje sprawy, tonie będzieszwstanie
wszystkiego osobiście dopilnowaćOkażesię,
że niejest łatwo znaleźćtaką osobę...

Nakład Kontrolowany ZKDP

POLSKA
PRESS

GRUPA

WYDAWCA
Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45,02-672 Warszawa,
teł. 22 20144 00. fax: 22 2014410
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes zarządu Dariusz Swiąder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz

Skorpion (23.10 -21.11)

Strzelec (22.11-21.12)

Koziorożec (22.12-19.01)

Dyrektor artystyczny
Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu
Sławomir Nowak, slawoniir.nowak@polskapress.pl
Dyrektor zarządzający biura reklamy
Maciej Kossowski
maciej.kossowski@polskapress.pl
Dyrektor kolportaiu
Karol Wlazło karol.wlazlo@polskapress.pl

Agencja AIP
kontakt@aip24.pl

Rzeczni prasowy
Joanna Pazio teł. 22 20144 38, joanna.

I
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Bytowianie grają na miarę
swoich sił i możliwości
PIŁKA NOŻNA-FORTUNAILIGA Bytovia Bytów nie grała w Poznaniu z Wartą

GrapaI
POMORZE P0TĘGOWO-POL0NEZ
BOBROWNIKI 0-3 (02)

Bramki: 0:1Michał Symyk (20),
0:2 Michał Symyk (36),0:3Szy
mon Mydło (77). Pomorze:
Wiktorzak
Kmieciak,
T.Ulanowski, A.Dwulit, Głos,
K.Mazurek (43 Adamowicz, 85
M.Mazurek), M.Mielewczyk
(66 P.Pilipionek), H.Mikołaj
czyk,Szpakowicz, Woźniakow
ski, Złoty(80 Słowy). Polonez:
Kurczaba - Gąsior, O.Formela,
Cisek (60 Diegner), Kos, Lipka
(66 Gorlikowski), Łazowicki,
Mydło, A. Staszczuk (75
Pałucki), Symyk.
Pozostałe wyniki:Garbarnia
Kępice - Diament Trzebielino
1:0, Dąb Kusowo - Sokół
Szczypkowice1:4, Barton Bar
cino - Echo Biesowice 2:1, KS
Damnica - KS Włynkówko 0:2,
Unison Machowino - Granit
Kończewo 2:1, Rowokół
Smołdzino -Wybrzeże Objazda
- meczprzełożony na12 wrześ
nia-17:30.
2.Polonez Bobrowniki
3.KS Włynkówko
4.Barton Barcino
5.Unison Machowino
6.Garbarnia Kępice
7.Rowokół Smołdzino
8.Wybrzeże Objazda
9.Granit Kończewo
lO.Echo Biesowice
II.Diament Trzebielino
12.K5 Damnica
13.Dąb Kusowo
14.Pomorze Potęgowo

1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0

4-1
3-0
2-0
2-1
2-1
1-0
0-0
0-0
1-2
1-2
0-1
0-2
1-4
0-3

Grapan
STARTŁEBEŃ-SNOTAWABUDOWO b4
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Bytovia Bytów w składzie na sezon 2018/2019 w rozgrywkach Fortuny I ligi. W górnym rzędzie stoją od lewej: Witold Antoniak
(fizjoterapeuta), Patryk Burzyński, Dawid Witkowski, Krzysztof Bąk (po kontuzji jego umowa z klubem jest w trakcie negocjacji), Andrzej
Witan, Bartosz Ryngwelski, Mateusz Oszmaniec, Łukasz Wróbel, Maciej Dampc, Mateusz Kaba, Waldemar Kowalik (masażysta). Środkowy
rząd (od lewej): Łukasz Wasiak, Juliusz Letniowski, Maksymilian Hebel.Sławomir Duda, Michał Chamera (trener bramkarzy), Jacek
Maszkowski (kierownik drużyny). Mateusz Kuzimski, Wojciech Wilczyński, Arsenij Procyszyn, Maciej Błaszkowski. Od lewej w dolnym
rzędzie siedzą: Krzysztof Kropidłowski, Aleks Hendryk,Michał Jakóbowski, Filip Burkhardt, Adrian Stawski (trener), Gracjan Jaroch, Jakub
Kuzdra, Bartosz Wolski, Patryk Wolski, Janusz Wiczkowski (prezes klubu). Na zdjęciu brakuje Mirosława Kosowskiego (II trener)

KrzysztofNkkrwz
knysztof.ńekrasz@polskapress.pl

belę. Jest ona bardzo spłasz
czona. Między liderem Rakowem Częstochowa a outside
rem z Jastrzębia-Zdroju (GKS
1962 Jastrzębie) jest różnica
tylko pięciu oczek.
To wróży, że po każdej ko
lejce zanosi się na liczne prze
tasowania. Po znacznych zmia
nach kadrowych Bytovia ska
zywana była na pożarcie i do
starczyciela punktów.
A tu do tej pory niespo
dzianka, bo bytowianieświet
nie sobie radzą w rundzie je
siennej. Zanotowali dwa wyjaz
dowe zwycięstwa (wielkie
brawa za odważną grę i dobrą
skuteczność) oraz remis i po
rażkę na własnym stadionie(w

Mecz z programu piątej serii
Fortuny I ligi Warta Poznań Bytovia Bytów został odwo
łany z powodu remontu po
znańskiego stadionu.
Wyznaczono już nowy ter
min tej rywalizacji i odbędzie
się ona 5 września (środa)
o godz. 17.45. Po pięciu kolej
kach Bytovia została przesu
nięta z wicelidera na siódmą
pozycję, ale ma nakoncie tylko
cztery rozegrane mecze.
Aktualny dorobek bytowian
wynosi 7 punktów. Tyle samo
oczek ma jeszcze osieminnych
drużyn. Warto spojrzeć na ta

Bramki:1:0 Karol Kałuziak(22),
1:1 Marcin Szymaniuk (44), 1:2
Krzysztof Kiełpiński (64), 1:3
Kamil Wyka (87),1:4 Kiełpiński
(88). Start:Steinke -Ł.Pietkun,
Jurewicz,Kosiński, Wroński(56
R.Gafk), B.Gafk,Kałuziak, Krzy
żanowski
(68
Krók),
Maksymowicz, M.Pietkun,
D.Wasilewski (58 Jaskólski).
Skotawa: Damps - Rosiak,
Wyka, Kiełpiński, Michalski,
G.Misiura,
Pietrasik,
Szymaniuk, Śliwiak, Tracz,
Zajkowski. Pozostałe wyniki:
Magie
Niezabyszewo
Kaszubia Studzienice1:1, Orkan
Gostkowo - GKSKołczygłowy
2:2, Pogoń II Lębork - Zenit
Redkowice
0:0,
Sparta
Konarzyny - Czarni Czarne 2:1, LEKKOATLETYKA. Nie zano
LKS Łebunia - GTS 0:1,Dolina - towano niespodzianek w
Arkonia Pomysk Wlk.1:2.
Ustce. Dychę najszybciej po

tych dwóch przypadkach za
brakło szczęściai skuteczności,
ale
zawodnicy
pokazali
serducho do walła i chwała im
za to, oby tak dalej byli charaktemi).
Do tej pory trener Adrian
Stawski skorzystał z usług 16
piłkarzy. Kręgosłup zespołu
stanowią zawodnicy, którzy
wystąpili w pełnym wymiarze
czasowym wmeczach. Byli to:
bramkarz Andrzej Witan,
obrońcy Maciej Dampc,Łukasz
Wróbel, JakubKuzdra oraz po
mocnik Sławomir Duda. Naj
skuteczniejszym
graczem
ekipy z bytowa jest pomocnik
Michał Jakóbowski. Ma zdo
byte trzy gole.

W meczach piłkarskich 5.
kolejki zanotowano następu
jące rozstrzygnięcia:
Chojniczanka Chojnice Puszcza Niepołomice1:1 (1:0) Wojciech Trochim (30)- Marek
Kuzma (90);Odra Opole - GKS
1962 Jastrzębie (Jastrzębie
Zdrój) 1:2 (0:1) - Sebastian
Bonecki (77)- Bartosz Jaroszek
(18), Farid Ali (70); ChrobryGło
gów-Raków Częstochowa 0:1
(0:1) - Karol Mondek (13); GKS
Katowice - Wigry Suwałki 2:0
(1:0) - Dominik Bronisławski
(26), AdrianBłąd (62);Bruk-Bet
Termalica Nieciecza - Sandecja
Nowy Sącz1:1(1:0) - Vladislavs
Gutkovskis (29) - Maciej
Małkowski (58);Garbarnia Kra

ków - ŁKS Łódź 3:2 (1:2) - To
masz Ogar (3), Jan Sobociński
(samobójcza - 54), Krzysztof
Kalemba (rzut kamy - 87) JewhenRadionow (18), Patryk
Bryła (29); Stal Mielec Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:1
(0:0) - Łukasz Sierpina (66);
GKS Tychy -Stomil Olsztyn0:3
(0:1) - Wołodymyr Tanczyk
(39), GrzegorzLech (67),Michał
Góral (71).

W 6. serii meczów w środę
(22 sierpnia) zmierzą się: ŁKS
Łódź -Stal Mielec(godz.17.45),
Wigry Suwałki - Bruk-Bet
Termalica Nieciecza (godz.18),
Podbeskidzie Bielsko-Biała Warta Poznań(godz.18), Pusz
cza Niepołomice - Bytovia By
tów (godz.19), Sandecja Nowy
Sącz - Stomil Olsztyn (godz.
19.10), Raków Częstochowa GKS Katowice (godz. 20), GKS
1962 Jastrzębie (Jastrzębie
Zdrój) -Chrobry Głogów(godz.
20), Chojniczanka Chojnice Odra Opole (godz. 20), GKS
Tychy - Garbarnia Kraków
(godz. 20.30).©©
Tabela:
1. Raków Częstochowa
2. Stomil Olsztyn
3. Warta Poznań
4. GKS Katowice
5. ŁKS Łódź
6. Podbeskidzie Bielsko-B.
7. Bvtovia Bytów
8. Chojniczanka Chojnice
9. Puszcza Niepołomice
10. Odra Opole
11. Sandecia Nowy Sącz
12. Stal Mielec
13. Chrobry Głogów
14. GKS Tychy
15. Wigry Suwałki
16. Garbarnia Kraków
17. Bruk-Bet Termalica N.
18. GKS 1962 Jastrzębie

5 10
4 7
3 7
5 7
5 7
5 7
4 7
5 7
5 7
5 7
5 6
5 6
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5

8-4
6-2
3-1
4-3
5-5
4-5
6-3
7-6
4-5
6-6
5-5
4-4
2-3
5-8
5-7
4-8
6-7
5-7
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l.Skotawa Budowo
13
2.Sparta Konarzyny
11 3
3.Arkonia Pomysk Wielki 11 3
4.GTS Czarna Dąbrówka
11 3
5.0rkan Gostkowo
1 1
6.GKS Kołczygłowy
11 1
7.Magic Niezabyszewo
11 1
8.Kaszubia Studzienice
11 1
9.Pogoń II Lębork
1 1
10.Zenit Redkowice
11 1
ll.Czarni Czarne
1 0
12.Dolina Gałąźnia Wielka '1 0
13.LKS Łebunia
1 0
4.Start Łebień
1 0

(STEN)
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4-1
2-1

w bardzo upalnych warun
kach. Od pierwszych metrów
na czołostawki wysunęli się fa
woryci. W najlepszej dyspozy
cji był Tadeusz Zblewski
(Lęborski Klub Biegacza im.
Braci Petk), który wygrał bieg.
Zwycięzca przebiegł dystans
ponad dziesięciu kilometrów
w czasie 36.03 min. Drugi był
Henadz Verkhavodkin (Biało
ruś) - 36.21 min. Jako trzeci
przybiegł na metę ustczanin
Piotr Drwal - 36.40 min. Poza
podium na kolejnych pozy
cjach uplasowali się: 4- Krzysz
tof Rudnik (Krępa Słupska) 39.36 min, 5. Łukasz Wirkus

konali faworyci. którzy skaso
wali po 500 zł za zwycięstwo.

2-1

1-0

Krzysztof Niekrasz

2-2

knysaof.rvekrasz@pokkapress.pl

2-2
1-1
1-1

0-0
0-0
1-2
1-2
0-1
1-4
C.ł.l

Ustecka Dziesiątka z Hakiem -

IX Bieg Leśno-Plażowy w ra

mach Grand Prix Ustki „Roz
biegana Ustka na fali" to popu
larna impreza,w której wystar
towało 152 uczestników. Od
razu dodajmy, że wszyscy
ukończyli rywalizację. Sobot
nie bieganie odbywało się
_
-
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(zmienił barwy klubowe i
Talex Borysław Borzytuchom
zamienił naLKB im.Braci Petk)
- 39.40 min, 6. Piotr Smalec
(Gdańsk) - 40.45 min. Zkobiet
w najwyższej formie była
Ewelina Paprocka. Biegaczka
z Obliwic zajęła pierwszą lo
katę. Czastriumfatorki to42.05
min. ZaPaprocką na kolejnych
miejscach były: 2. Antonina
Wirkus (MKL Szczecinek) 42.36 min,3. JoannaTerefenko
(Jantar Ustka) -44.57 min, 4.
Lucyna Kuklińska-Nurkowska
(Jantar) - 49-02 min,5. Liliana
Pardej (Batalion Ochrony Bazy
Redzikowo) -50.57 min.©®

Tadeusz Zblewski był w formie i pokazał klasę na usteckiej trasie
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Sparta była lepsza
od Słupi i wygrała

W USTCE PRZYJMUJĄ ZAPISY DO UDZIAŁU
W BIEGOWEJ RYWALIZACJI INA NOCLEGI

Lekkoatletyka. Kolejną oka
zję do biegania będą mieli za
wodnicy i zawodniczki już
niedługo, bo8 września(sobota). Tego właśnie dnia od
będzie się XXIII Półmaraton
Słowiński o Puchar Burmi
strza Ustki. Start nastąpi o
godz. 11 z ul. Bałtyckiej w Ro
wach. Meta zlokalizowana zo
stanie na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul.
Grunwaldzkiej w Ustce. Dy
stans to 21 kilometrów i 97
metrów. Startować mogą
osoby, które ukończyły 18 lat.
Wszystkich uczestników
obowiązują aktualne badania
lekarskie. Dla najszybszych
biegaczy (dot. kobiet i męż
czyzn) zostaną przygotowane
nagrody: za I miejsce -800 zł
i puchar, II - 500 zł i puchar, HI
- 300 zł i puchar, od IV do X
lokaty będą statuetki. W kla
syfikacjach wiekowych będą
także nagrody:I pozycja - lOO
zł i statuetka, II i DI - statu
etka. Opłata startowa to50 zł
do 29 sierpnia. Później wpi
sowe wzrośnie do 70 zł.
Mieszkańcy Ustki mają 50%
Hf
, ^ zniżki na podstawie doku
mentu stwierdzającego miej
Tomasz Adkonis (z prawej) nie tylko pomaga Sparcie w grze. ale też wspiera ją finansowo
sce zamieszkania.Rejestracja
Krzysztof fśekma
wynik meczu słupskiej klasy skiego rzemiosła, przedewszyst zgłoszeń za pośrednictwem
okręgowej. Górą była Sparta, kim skuteczność. W zespole portalu internetowego(jego
knysztof.nielmz§pokl<apress.pl
która pokonała pewnie Słupię z Kobylnicy bardzo dobrze po adres: www.osir.ustka.pl).
Tak się gra, jak przeciwnik poz 2:0(2:0). W wielu fazach rywali czynał sobie między słupkami Wpłaty na konto (OSiR Ustka
wala, a w sobotę na stadionie zacji kobylniccy gracze tylko Patryk Wójcik. Ten golkiper w BSUstka): 04 9315 0004
650-lecia w Słupsku sycewicka przeszkadzali sycewiczanom. uchronił Słupię od wyższej po 0000 08822000 0010)- dopi
Sparta nie pozwoliła Słupi Sparta naszpikowana była by rażki. Kobylriicki beniaminek sek Półmaraton Słowiński.
Kobylnica na wiele. W dodatku łymi zawodnikami słupskiego z taką dyspozycją może mieć Limit czasowy dla rywalizują
kobylniczanie grali przez cały Gryfa. Sycewiczanie byli lepsi kłopoty z opuszczeniem dolnej cych to2 godziny i 30 minut.
mecz w dziesiątkę, bonie mieli i udowodnili, że będą się liczyć strefy tabeli. Ekipa Pawła Istnieje możliwość zamówie
drugiego młodzieżowca. Nic w walceo najwyższą lokatę w ta Waleszczyka (grający trenersta nia noclegów. Kontakt telefo
więc dziwnego, że przewaga li beli i przepustkę doIV ligi. Dru rał sięwalczyć ambitnie, ale nie niczny pod numerem 530 628
czebna też miała spory wpływ żyna zSycewic musi jeszcze po wiele todało) musisolidnie po 848.
nakondycjępiłkarzy i końcowy prawić kilka elementów piłkar trenować.Składy i strzelcyobok. (FEN)
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SŁUPSKA KLASA OKRĘGOWA
PIŁKA NOŻNA. W miniony
weekend rozegrane zostały
mecze w ramach drugiej ko
lejki rundy jesiennej sezonu
2018/2019. W Pobłociu
Jantaria dzielnie grała prze
ciwko miasteckiemu Starto
wi. ale ostatecznie uległa 0:1.

SPARTA SYCEWICE - SŁUPIA
KOBYLNICA 2:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Szymon Schulz
(rzut wolny - 16), 2:0 Adrian
Mordal(44).
Sparta: Ziniewicz, Bobrowski
(46 Mateusz Budzyński),
Schulz, Mordal, Szymon
Budziński, Ślusarz (46 Dąbrow
ski), Michał Mytych (62
Adkonis), Terefenko, Krystian
Klawikowski, Giersz, Cudziło
(62Rabenda).
Słupia (grała w „10" bez dru
giego młodzieżowca): Wójcik,
Szymankowski, Graś, Milewicz,
Wołczko, Paweł Waleszczyk,
Hostyński (82 Sztajnke), Górski,
Drapalski (56 Wiązek), Setny.
JANTARIA POBŁOCIE-START
MIASTKO 0:1(0:0)
Bramka: 0:1 PawełKoniuszek
(69).
Jantaria: Rafał Klanczkowski,
Wolski,
Reńkas,
Paweł
Domański,
Przemysław
Lewiński, Adrian Mielewczyk,
Kacper Zieliński, Krystian
Stencel (50 Tomasz Klamerus),
Tomasz Kwidziński (64 Rado
sław Powideł), Roder(50 Wła
dysław Klamerus),Iwanicki (64
Bronk).
Start: Przeplasko, Świąder,
Czerwiński, Kapica, Oskar Wiś
niewski (76 Trzeciński),
Pufelski, Koniuszek
(83
Konwerski),Borowicz, Bryndal,
Żukowski
(89
Błażej
Kłączyński), Marcin Ostrow
ski).
PIAST AGROCHEM
CZŁUCHÓW- LEŚNIK CEWICE
8:0 (5:0)
Bramki:
1:0
Arkadiusz
Zachajczuk (20), 2:0 Łukasz
Czarnowski (27),3:0 Arkadiusz
Zachajczuk (32), 4:0 Dominik
Gołuński (42), 5:0 Andrij
Badyan (rzut karny - 45+2),6:0
Bartosz Urbaniak(56), 7:0Jaro
sław Wójcik (76),8:0 Jarosław
Wójcik (85).
Piast Agrochem: Paciorek,Łu
kasz Bednarek (61 Woźniak),
Maślanyk, Badyan, Rakowski
(61 Ignacy Nawrocki), Gołuński,
Lubiński, Konrad Nawrocki,
Zachajczuk,Łukasz Czarnowski
(6iDrobek), Urbaniak (67 Jaro
sław Wójcik).
Leśnik: Kaim (46 Kacper
Kotłowski),
Sulkowski,
Wierzbowski, Waczkowski (55
DanielZieliński),Szymikowski,
Bulczak, Siwek, Maszota (46
Szarkiel), Artur Mrosk (67 To
masz Mielewczyk), Urban,
Naczk.
MKS DEBRZNO-PRIME FOOD
BRDAPRZECHLEWO 5:0(3:0)
Bramki:1:0 Szymon Malmon
(22), 2:0 samobójcza (24), 3:0
Szymon Malmon (rzut kamy-

36), 4:0 Krystian Szostek (49),
5:0 Sebastian Stalka(84).
MKS:Wieszewski,Lica(72
Kierzek), Stalka, Mucha,
Borucki, Szostek, Władyczak,
Góra (62 Domański), Pacholik
(84 Kacper Wegner), Szymon
Malmon,
Klejdysz
(46
Bartłomiej Rutyna).
Prime Food Brda: Wiczyński,
Wąsik, Puchowicz, Sylwester
Żmuda-Trzebiatowski,Nowak,
Ziętek, JakubDorawa, Kowcun,
Lemańczyk, Kacper Ginter,
Wamiełło.
ZAWISZA BORZYTUCHOM LIPNICZANKA LIPNICA 0:2

(0:1)

Bramki: 0:1 Artur Rzepiński
(głową - 34), 0:2 Artur Wojach
(61).

Zawisza: Olejnik, Berent (48
Lublewsła), Bartłomiejczuk,
Dziemianko (46 Gierdalski), Fi
lip Zblewski, Hinc, Nogieć,
Wajs, Jakuć,Rachwał, Mateusz
Zblewski.
Lipniczanka: Oleszkiewicz,
Kuliński, Szmidke, Pranczk,
Cybula, Górski (88 Toczek),
Chylewski (85 Piechowski),
Gracjan KuikStudziński, Cezary
Pupka-Lipiński, Rzepiński (90
Adrian Kuik Studziński), Wo
jach.
STAL JEZIERZYCE -BŁĘKITNI
GŁÓWCZYCE 2:2(1:2)
Bramki: 0:1Robert Ludko (10),
0:2 Robert Ludko (17),1:2 Piotr
Bentkowski (20), 2: 2 Damian
Sadura(90+3).
Stal: Walo, Czaiński, Pietrzak,
Pakuła, Mariusz Zakrzewski,
Ciok (46 Strzębała),Sadura,
Bentkowski, Perlański, Skierka,
Milewski.
Błękitni: Petrykowski, ło,
Fabich, Żłobiński, Marek
Skibiński
(31
Szamal),
Romowski, Ludko (90+1Dawid
Mydło), Makowiecki, Kocha
nowski, Bondarowicz (75 Mi
chał Klamerus), Piekarz, To
masz Iwanicki(60 Łyszyk).
DWA POZOSTAŁE MECZE PRKARSKLE W RAMACH DRU
GIEJ KOLEJKI MYŚLIWIEC
TUCHOMIE - CHROBRY
CHARBROWO i
KAROL
MILAREX PĘPLINO - SOKÓŁ
WYCZECHY ZAKOŃCZYŁY
SIĘ PO ZAMKNIĘCIU GAZETY
DO DRUKU. WYNIKI W JU
TRZEJSZYM
WYDANIU
„GŁOSU POMORZA".

©®

Tabela
l.Lipniczanka Lipnica
2.Start Miastko
3.Sparta Sycewice
4.MKS Debrzno
5.Piast Człuchów
6Jantaria Pobłocie
7.ChrobryCharbrowo
8.SokółWyaechy
9.Słupia Kobylnica
lO.Karol Pęplino
II.Błękitni Główczyce
12.Stal Jezierzyce
13.Myśliwiec Tuchomie
14,Zawisza Borzytuchom
15.Brda Przechlewo
16.Leśnik Cewice

2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2

6
6
6
4
3
3
3
3
3
1
1
1
0
0
0
0

7-0
5-0
4-1
9-4
8-5
3-2
2-1
2-1
3-4
4-4
3-4
3-4
1-2
2-5
0-9
1-11
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Gryfici w drugiej polowie
przełamali obronę zespołu GKS
PlfckA NOŻNA - IV LIGA Bytovia II Bytów wywozi punkt z Gdańska. Anioły dotrzymywały kroku liderowi do przerwy

Gryf Słupsk
GKS Kowale

GROMNOWY STAW -ANIOŁY
GARCZEGORZE4.-0(04)

2(0)

Bramki:1:0 Mateusz Górka (50-głową), 2:0
Robert Wesołowski (72), 3:0 Mateusz
Gruszewski (75), 4:0Igor Michalski (85)
Anioły: Czekirda- Łapigrowski, Trawiński (75
Stojek), Drzazgowski,Narewski .Formela,
Staszczuk, Sidor, Stanischewski (70
Czerwionka), Słumiński, Karpiński(55 Kwiatkowski).

0(0)

Bramki:
10 Damian Mikołajczyk (69-głową)
2^>Łukasz Stasiak (72)
Gryf: Kędzia -D.Więckowski, Szałek ,
Piechowski ,Amoah,K.Bednanczyk(46
Słowiński), Jendmch (83 Wańdzio),Piekarski,
Zieliński (73 Felisiak), Tafii(66 D.Mikołajczyk),
Stasiak.
GKS: Krawcewicz - Łaszczuk,Przybylski ,
Kloskowski (59 Kesler), Gabmkiewicz(79
Kustusz), Cieślikowski, Przybyszewski,Lipski,
Gładczuk, Kwaśny (87 Podobiński ),
Domjan (73 Ter-Petrosjan).

Tomasz Piekarski jest odpowiedzialny
w zespole Gryfa za rozgrywanie

JamsławStenceł

W meczu 4. kolejki IV ligi Gryf
Słupsk pokonał GKS Kowale i
ma na koncie komplet zwy
cięstw, zajmując pozycję
wicelidera.
W10. minucie gryfici mieli
dwie doskonałe okazjedo zdo
bycia gola. Najpierw strzał Łu
kasza Stasiaka zatrzymał Da
wid Krawcewicz.
Następnie chwilę potem
Stasiak otrzymał doskonałe po
danie od Tomasza Piekar
skiego, ale znów znakomicie
spisał się bramkarz GKS.
Jeszcze lepszą okazję w 25.
minucie miał Kacper Bednar
czyk. Po dośrodkowaniu Sta
siaka z kilku metrów trafił w po
przeczkę po uderzeniu głową.
Stasiak, jak się okazało potem,
nie poraz ostatni miał wystąpić
w roli dogrywającego. Goście
tylko raz zagrozili poważniej
słupskiej bramce. Michał
Kędzia wybronił jednak strzał
Radosława Łaszczuka.
Druga połowa mogła jednak
lepiej potoczyć się dla GKS, bo
już w 47. minucie stworzył so
bie dobrą okazję. Z kilku meW SKRÓCIE

Rozgrywki pucharowe *

Piłka nożna. W tym tygodniu

zaczynają się rozgrywkiPu
charu Polski w podokręgu
słupskim. Pierwsza runda za
planowana jest na 22 sierpnia
(środa). Początek gier o godz.
17.30. Zestaw par: Heringowia
Słupsk-Wybrzeże Objazda,
Słupia Chamowo - Rowokół
Smołdzino, Gryf n SłupskS.A.
- KS Damnica (stadion przy ul.
Zielonej), SokółKuleszewo Echo Biesowice,Błękitni
Motarzyno - Pogoń II Lębork,
GTS GR BielińskiCzarna Dą
brówka - GKS Kołczygłowy,
Urania Udorpie- Czarni
Czarne, WKS NożynoKaszubia Studzienice.(FEN)

trów nad bramką uderzył jed
nak Krzysztof Kwaśny.
W 55- minucie to znów
gryfici poważniej zaatakowali.
Znów w głównej roli wystąpił
Krawcewicz. Najpierw zatrzy
mał strzałStasiaka, a następnie
dobitkę Damiana Tofila.
Po chwilidobrą okazję marnuje
Fabian Słowiński. Gryfici odżyli
w ataku po wejściu drugiego
napastnika -Damiana Mikołaj
czyka. Słupszczanin już po jed
nym z pierwszych kontaktów
z piłką mógł cieszyć się z gola.
Zdobył go głową z kilku me
trów po dobrym dograniuSta
siaka. Gryfici poszli za ciosem,
w stronę bramki zagrał Oskar
Zieliński, aStasiak był na miej
scu i z najbliższejodległości po
konał Krawcewicza. Słupszczanie mieli jeszcze dwie dobre

okazje i ponownie dobrze spi
sywał się Krawcewicz. Naj
pierw w84. minucie po silnym
strzale z dystansu Krzysztofa
Wandzio, a następnie tuż
przed gwizdkiem wybronił
strzał głową Stasiaka.
Dobrze do przerwy w star
ciu z liderem spisywali się gra
cze Aniołów Garczegorze.Mą
dra gra w obronie dawała
efekty. Niestety, misterny plan
posypał się tuż po przerwie,
a gospodarze zyskali natych
miast wiatr w żagle.
- Różnica klasy. Bardzo do
brze graliśmy w pierwszej po
łowie, mieliśmy sytuaq'e,sam
na sam był Słumiński
i Łapigrowski pomylił się z 5
metrów. Odkryliśmy się
po bramce, mieliśmy przy sta
nie 1:0 okazję na wyrównanie.

Potem padły dwie szybkie wania w pole karnebyły niedo
bramki ibyło pomeczu -mówił kładne.
Tadeusz Wanat junior, trener
Silne strzały z dystansu
Aniołów.
Aleksa Hendryka też nie znala
Doskonale w Gdańsku spi zły drogi w światło bramki.
sały sięrezerwy Bytovii.Podo W 65. minucie po stałym frag
pieczni
trenera
Artura mencie
gry
Krzysztof
Chajeckiego byli bliscy wywie Kropidłowski ładnym, tech
zienia trzech punktów. W 35. nicznym strzałem w górny róg
minucie gdańszczanie wyko bramki przeciwnika dał prowa
nywali rzut wolny z20 metrów, dzenie bytowskiej drużynie.
ale szczęśliwie piłka minęła W 82. minucie po rzucie rożnieznacznie słupekbytowskiej . nym w dużym zamieszaniu
bramki. Indywidualnych akcji padł dośćprzypadkowy gol dla
próbował
też
znany Lechii. Wybita przez Oszmańca
z ekstraklasowych boisk Milos piłka trafiła w nogę Macieja
Krasić, ale czujny w bramce był Błaszkowskiego, poczym odbi
bramkarz MateuszOszmaniec. jając się jeszcze od jednego
Bytowscy piłkarze kilkakrotnie z piłkarzy Lechii II, wpadła
za
sprawą
Tomasza do bramki.Wcześniej sędzia nie
Galikowskiego przedarlisię pra zareagował na wyraźny faul
wym skrzydłem pod bramkę na wbiegającym w pole karne
lechistów, ale jego dośrodko- Kropidłowskim.

LECHIAII GDAŃSK-BYTOWA n BYTÓW

t1«fc0)
Bramkb 0:1 KrzysztofKropidłowski (61),
1:1 Florian Schikowski (81)
LediaI:Woźniak - Cegiełka (54 Kopania),
Landowski (46 Gryszkiewicz),Marek, Petk,
Mikołajewski , Szukiełowicz, Lizakowski(46
Schikowski), Rugowski, Krasić (56Kuźniarski),
Macierzyński .
Bytował:Oszmaniec -Galikowski (79 Leik),
Kaba, Burzyński, K.Chajecki(46 K.0blizajek),
Kropidłowski , Błaszkowski, Hendryk,Wasiak
(72SJeżewski),Wolski,Zagdan (85Stenka).
Pozostałe wyniki: Powiśle Dzierzgoń - Arka II
Gdynia 3:0, Gedania Gdańsk - Kaszubia
Kościerzyna 12,Jaguar Gdańsk - Wikęd Luzino
1:1, GKS Przodkowo - Stołem Gniewino 1:1, GKS
Kolbudy-Wda Lipusz33. Pauzował Jantar Ust
ka. Pogoń Lębork - Orkan Rumia - meczzakoń
czony po zamknięciu wydania, napiszemy
o nim w wydaniu wtorkowym.©®
I.Grom Nowy Staw
2.Gryf Słupsk
3.Powiśle Dzierzgoń
4.Lechia II Gdańsk
5.GKS Przodkowo
6.Bytovia II Bytów
7.Wda Lipusz
8.Gedania Gdańsk
9.0rkan Rumia
lO.Wikęd Luzino
IŁStolem Gniewino
12.GKS Kolbudy
13.Kaszubia Kościerzyna
14. Anioły Garczegorze
15 Jantar Ustka
16.Arka II Gdynia
17.GKS Kowale
18.Pogoń Lębork
19Jaguar Gdańsk

4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
3
4
3
4
3
3
4

12
12
10
7
7
7
7
4
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1

PIŁKARZE JANTARA USTKA POKONALI
ARABSKI ZESPÓŁ ADRIANA MUTU
PIŁKA NOŻNA.mks Jantar
Ustka pokonał w meczu spa
ringowym arabski zespół Al
Wahda U212:1. Drużyna z Abu
Zabi przebywa w Gniewinie
na zgrupowaniu iobozie przy
gotowawczym.

MariuszSmmiec
manuszsurowiec@polskapress.pl

Trenerem egzotycznegorywala
ustczan jest znany rumuński
piłkarz, między innymi
Juventusu czy Chelsea, Adiiian
Mutu.

Jantar pauzował w lidze
i okienko pozwoliło na mecz
kontrolny z egzotycznym ry
walem. Piłkarze Adriana Mutu
nieźle operowali piłką, potrafili
wymieniać bardzo dużą ilość
podań, jednak nie potrafili so
bie stworzyć zbyt klarownych
sytuacji. Jednak to oni otwo
rzyli wynik tego spotkania,
strzelając gola z rzutu karnego.
Jantar odpowiedział bardzo
szybko, po centrzeKlimasa gola
głową strzelił Miecznikowski.
Były napastnikStali Jezierzyce
pokazał się z dobrej strony

i mógł w tym meczu ustrzelić
nawet hat-tricka jednak w klu
czowych momentach zabrakło
mu zimnej krwi.
Arabowie grali bardzoagre
sywnie, notując bardzo wiele
fauli (mecz kończyli w10), ale
nie potrafili boiskowej agresji
przełożyć na stwarzanie groź
nych sytuacji podbramkowych.
Jantar grał defensywnie, uważ
nie ibez błędów.Rezultat spot
kania ustalił Karol Czubak,
strzelając bramkę z rzutu kar
nego w końcówce spotkania.
©®

Maciej Miecznikowski strzelił jedną z bramek dla Jantara

15-3
11-2
10-2
11-2
5-3
5-4
8-8
6-6
5-5
4-4
6-7
7-12
5-7
2-6
4-12
3-7
2-5
2-9
1-8
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SIATKÓWKA, W Ostrowcu Świętokrzyskim gościła reprezentacja siatkarzy. Kapitan Michał Kubiak dziękował za miłe przyjęcie

Polska wygrała z Kamerunem
Włodzimierz Łyżwa
sport@glos.com

Reprezentacja Polski siatkarzy
przygotowująca się do wrześ
niowych mistrzostw świata
wpadła
na
kilka
dni
do Ostrowca Świętokrzy
skiego potrenować i rozegrać
dwa mecze kontrolne, w tym
jeden oficjalny z reprezenta
cją Kamerunu.
W piątek bez udziału kibi
ców biało-czerwoni pokonali
rywala 3:1. W sobotę komplet
publiczności w hali przy uli
cy Świętokrzyskiej zobaczył
wyraźne i pewne zwycięstwo
Polski z Kamerunem 3:0
(31:29,25:17,25:16). Dodatko
wego czwartego seta też wy
grab podopieczni trenera
Vitala Heynena do 20. Oby
dwa zespoły to uczestnicy
wrześniowych mistrzostw
świata.

Kapitan MichakKubiak:
- Na pewno lekko nie jest

- Na razie jesteśmy na etapie
budowania formy i nie można
wyciągać po spotkaniach
z Kamerunem zbyt pochop
nych wniosków. Cieszymy się
oczywiście z wygranej, ale
taki jest nasz cel w każdym
meczu. Wydaje misię, żeidzie
to wszystko w dobrym kie
runku. Na pewno lekko nie
jest, ale pracujemy po to, by
nasza gra była jak najlepsza
i najbardziej efektywna - mó
wił po meczach w Ostrowcu
Świętokrzyskim Michał Ku

Vital Heynenm selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy. Obok
Grzegorz Łomacz, rozgrywający biało-czerwonych

biak, kapitan biało-czerwo
nych.

Bardzo ciepłeprzyjęcie
reprezentacji

- Wszędzie, gdzie się poja
wiamy, otrzymujemy bardzo
ciepłe przyjęcie i nasi kibice są
niesamowici, za co bardzo im
dziękuję. To oni są naszymi
skrzydłami i dla nich warto
grać. Mam nadzieję, że te hale
cały czas będą pełne i atmo
sfera niepowtarzalna.Tak samo
było w Ostrowcu Świętokrzy
skim. Bardzo dziękujemy
za miłe przyjęcie - dodał kapi
tan MichałKubiak.

Emocje tylko
w pierwszymsecie

Bardzo długo nasza drużyna
wchodziła w pierwszego seta.
Kamerun rozpoczął w najsil
niejszym
zestawieniu
i z ogromną wolą rewanżu
za wczorajszą przegraną 1:3.
Ambicja rywali nieco zasko
czyła ekipę Vitala Heynena,
który zdecydował, że w skła
dzie pojawili się zawodnicy
wczoraj nieobecni - Dawid
Konarski i Artur Szalpuk.Białoczerwoni rozpoczęli skuteczny
pościg na finiszu seta (20:20)
i od tego momentu zaczęła
się... męska gra, a że prawdzi

Fragment sobotniego meczu Polska - Kamerun. Z numerem 20 na koszulce Mateusz Bieniek,
środkowy bloku, były siatkarz Effectora Kielce, obecnie ZAKSY Kędzierzyn-Koźle
wych mężczyzn poznaje się
po tym, jak kończą, więc nasi
ku wielldej satysfakcji kibiców
zwyciężyli do29.

Mateusz Bieniek znowu
dal znaćosobie

Początek drugiej partii ustawiła
zagrywka Mateusza Bieńka
i czujnośćnaszego bloku.W re
zultacie Polacy wyszli na pro
wadzenie11:5 ikonsekwentnie
powiększali przewagę, grając
bardzo równo i regularnie.
Równie regularny w polu za
grywki byłBieniek, może już je
tak seriami, ale zawsze przyj
mujący Kamerunumieli strach

w oczach,kiedy serwował nasz
środkowy. Do tego poziomu
dostosowali sięi pozostali kole
dzy Bieńka, w rezultacie zwy
ciężyli do17.
W trzeciej partii za przyjęcie
odpowiadali Michał Kubiak
i Bartosz Kwolek, a na rozegra
niu stawił sięFabian Drzyzga,
natomiast atak przejął Bartosz
Kurek. Te zmiany nie zmieniły
obrazu gry.Polska drużyna pro
wadziła wyraźnie. Trener gości
też rotowałskładem, alew wy
padku Kamerunuto niedawało
pozytywnych skutków. Efekt kolejny wygrany set przez Po
laków, do16.

Kolejne sprawdziany Pola
ków w następny weekend
w krakowskiej Tauron Arenie
podczas Memoriału Huberta
Wagnera. Polacy zmierzą się
z Kanadą, Francją i Rosją (24-26
sierpnia). Jakoostatni dyspozy
cję startową Polaków przete
stują w Szczecinie Belgowie
(4-5 września).©®
Polska z Kamerunem zagrała w skła
dzie: Grzegorz Łomacz, Dawid Konarski,
Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Mateusz
Bieniek, Jakub Kochanowski, Damian
Wojtaszek (libero) oraz Fabian Drzyzga,
Bartosz Kurek, Michał Kubiak, Bartosz
Kwolek.

NIE MAŁA STYPEmiUM MA...SUKCESY W WIELKICH IMPREZACH TRUDNY START RADWAŃSKIEJ
LEKKA ATLETYKA Dobre starty Polaków na mityngach w Birmingham i Goeteborgu
RndastowPatnriak
r.patpavak@gkK.om

Paulina Guba była druga
w pchnięciu kulą, a Sofia
Ennaoui trzecia w rywalizacji
na 1500 m podczas sobotniego
mityngu Diamentowej Ligi
w Birmingham.Obie Polki wy
walczyły awans do finałowych
zawodów cyklu.
Mistrzyni Europy konkurs
otworzyła pchnięciem na 17.56
m, później poprawiłasię na17.86
m oraz17.92 m. W Birmingham
rewanż za Berlin wzięła na Pol
sceChristina Schwanitz. Niemka
pchnęłai8.20miodniosła prze
konujące zwycięstwonad naszą
reprezentantką. Guba wywal
czyła awansdo finałowego kon
kursu Diamentowej Ligi- ten od
będzie się 31sierpnia wBrukseli.
W doborowymtowarzystwie
wysokie trzeciemiejsce w biegu
na 1500 m wywalczyła Sofia
Ennaoui. Czas Polki to 4:02.06

ANNA SABAT jest rewelacją
sezonu w biegu na 800 m

min.Dziękiudanemu występowi
w Birmingham wicemistrzyni
Europy uzyskała przepustkę
uprawniającąjądostartuwfinale
cyklu. W połowie dystansu
zbieżni zes2fe AngelikaCichocka.
Wygrała SifanHassan - 4:00.60
min.

Piąty na meciebiegu na 800 Z miejsc w pierwszych trójkach
m był Marcin Lewandowski cieszyli siętakże JustynaŚwięty(1:44-75 min),który wyprzedził Ersetic, Matylda Kowal, Anna
szóstego Adama Kszczota Kiełbasińska, Rafał Omelko oraz
(l:44.97min). Ten drugi awanso Mateusz Borkowski.
wał do finału DiamentowejLigi.
Dla zawodniczki Resovii,
Dobrze rzucał wWielkiej Bry która w poprzednim sezonie
tanii Marcin Krukowski Czwarty była poza szkoleniem central
oszczepnik mistrzostw Europy nym, obecny sezon jest najlep
po dwóch próbach w okolice79 szy wkarierze.Po udanychstar
m w trzeciejserii uzyskał 83.96. tach w Athletics World Cup oraz
To pozwoliło mu zająć piąte miej- finale ME Anna Sabat nie zwal
sce. Wygrał Andreas Hofmann- nia tempa. W sobotę uzyskała
89.82. Krukowski, wprzypadku na dystansie dwóch okrążeń
rezygnacji jednego z rywali,ma czas 2:01.70min.
szanse na start w finałowych za
Pomezwykle udanych ME Ju
wodach cyklu. Oszczepnicy styna Święty-Ersetic zajęła
o ostateczny triumfwDiamento- w Goeteborgu drugie miejsce.
wej Lidze powalczą wZurychu.
Polce zabrakło siłna finisz i uzy
Wcześniej udział w finało skawszy czas 51.71 s, uległa
wych mityngach Diamentowej Iisanniede Witte, którapobiegła
Ligi zapewnili sobie Piotr lisek, , 51.55. Także drugie miejsce z cza
Paweł Wojciechowski, Michał sem 46.66s zająłRafał Omelko.
Haratyk orazMarcelina Witek.
Polak przegrał z Rabahem
Z kolei 24-letnia AnnaSabat Yousifem (45-92). Rekord ży
była najlepszawbiegu na800 m ciowy 9:04.03 ustanowiła trzecia
podczas mityngu w Goeteborgu. na 3000 m Matylda Kowal. ©®

TENIS Agnieszka Radwańska
rozpocznie turniej WTA w New
Haven od poniedziałkowego
meczu z Czeszką Petrą Kvitoyą.Kwałifikacp nie przeszła,
niestety.Magda Linette.

HubertZdariaewkz
sport@glos.com

O Radwańskiej mówiłosię przez
lata, że ma szczęście w losowa
niu. Jak widaćnic nietrwa wie
cznie, bochoć PetraKvitova nie
jest już (i zapewnenigdy niebę
dzie) tą samą zawodniczką, jaką
była przed atakiem nożownika,
ciężkim urazem dłoni i długą
przerwą w grze, to wciąż jest
mocna.Dla Radwańskiejzawsze
była niewygodną rywalką,choć
bilans ichspotkań (7-5dla dwu
krotnej mistrzyni Wimbledonu)
pokazuje, żePolka potrafiła na
wiązać z Czeszką walkę, a nawet
ją pokonać. Tak jak w pamięt
nym finale mistrzostw WTA
w 2015 roku. Albodwalata temu
w półfinale w NewHaven«

O kolejnezwycięstwobędzie
jednak bardzo trudno,bo Rad
wańska nie imponuje ostatnio
formą. Po Wimbledonie ogląda
liśmy ją na korcie tylkoraz. Ty
dzień temu w Cincinnati,gdzie
przegrała w pierwszej rundzie
z Czeszką Karoliną Pliskovą.
- W takiej dyspozycji nie ma
narzędzi dotego, żebyrywalizo
wać z najlepszymi -powiedział
nam po tamtym meczu Paweł
Ostrowski, były trener Angelique Kerber i Marty Domachowskiej. -Czegoś jejnakorcie bra
kuje. Zawsze wygrywała zdro
wiem, walecznością.Z Pliskoyą
tego zabrakło.Były sytuacje, że
Czeszką zagrywała lekko w bok,
a zestrony Radwańskiejnie było
nawet próby dojścia do piłki.
Eliminacji do turnieju Co
nnecticut Open nie przeszła,
niestety, druga Polka, Magda
Linette. Poznanianka przegrała
w drugiej rundzie 6:7(3), 6:7(4)
z finalistką juniorskiego Wim
bledonu z 2016 roku, Ukrainką
Dajaną Jastremską. ©®
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Zwycięstwo Polaków

ŻUŻEL. W duńskim Outrup ro

zegrany został finał drużyno
wych mistrzostw świata ju
niorów. Młodzi Polacy prowa
dzeni przez trenera Rafała
Dobruckiego zgromadzili 46
punktów i wywalczyli tytuł
mistrzowski. Biało-czerwo
nych barw w sobotnim tur
nieju bronili: Bartosz
Smektała, który był liderem
naszego teamu,Maksym Dra
bik, Wiktor Lampart,Daniel
Kaczmarek i Rafał Karczmarz.
Drugie miejsce zajęliDuń
czycy, wśród których znajdo
wał się jeżdżący w KSM
Krosno Patrick Hansen. Za
wodnik ten niepopisał się
wi9. wyścigu,spowodował
groźny karambol z udziałem
Daniela Kaczmarka i został
wykluczony z powtórki, którą
wygrał zastępujący kolegę
Wiktor Lampart. Wiadomo
było, że złoto DMŚJ znów dla
Polaków. Brąz dla Brytyjczy
ków, a na szarym końcu
stawki Szwedzi,którzy zdołali
zgromadzić tylko cztery oczka
i wyraźnie oclstawali od meda
listów. Polska zdobyła mi
strzostwo świata po raz piąty
z rzędu i w sumiepo raz jede
nasty w historii.Nasi młodzi
mistrzowie zadedykowali
swój sobotni sukces śp.Toma
szowi Jędrzejakowi. Walka
o mistrzowski tytuł na torze
w Outruptrzymała w napięciu
niemal do samego końca, bo
wiem gospodarze mocno byli
skoncentrowani i zmobilizo
wani, aby wreszcieu siebie
zdetronizować polski zespół.
WYNIKI: 1. Polska - 46:1. Rafał Karczmarz -0
(w,-,-,-); 2. Daniel Kaczmarek -11 (333,2,ns);3.
Maksym Drabik -11 (2,23,2,2);4. Bartosz
Smektała -13 (333,2,2); 5. Wiktor Lampart -11
(3,2,23,1)2 Dania - 42:1. Christian Thaysen- 6
(2,-,2,-2}, 2. Patrick Hansen - 9(3,1,23,w); 3.
Andreas Lyager -12 (3,1,233); 4.Frederik
Jakobsen -13 (22333); 5. Jonas Seifert-Salk - 2
0,1)3. Wielka Brytania- 29:1. D.Bewley -12
(13,1,133);2.E.Perks-4(1,2A-,1);3.
Z.Wajtknecht - 8 (2,1,1,1,U); 4.N.Greaves - 3
(Ud,-); 5. CMountain-1(1).4. Szwecja -4:1.
A.Karisson -1(t,0,1,0,0); 2. H.Bergstróm - 0
(0,0,0,-.0): 3. E.Millberg-1 (0,d,1,0,w);4. Robin
Norman -10,-M5. C.Selvin - 0(0,0,0). (ML)

IOTTO
Sobota18.08.godz.14
Kaskada 3,5,7,9.12,14,17,19,20,
21,22,23; MultiNUti9,14,15,18,23,

29.34.38.39.46.50.52.61.64.
66,68.69.78.79.80. Plus46

Sobota,18.08.godz.2140
Lotto1.8.17,25,26.42; LottoPlus3.
13.19.26,33,40; MHLotto 14,18,
27,29,42; EkstraPensja 1.13,14.16.
18+4; Kaskada1.4.8.9.10,11.13.
14.15.19.20.21; MultiMiAi2,4.7.
10,11,14,33,36,37,43,49,50,51.
53,55,57,59,61,65,71. Plus 53
Medzfel%19.08.-godz.14
Kaskada 1,3,6,7,10.11.13.15.16.17.
19.24; HMtiMulti1,5,13.14.19.29.

33.40.44.46.48.51.63.64.65.
66,69.72,73,80. Plus 64
(STEN)
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LOTTO EKSTRAKLASA. To był dobry weekend dla drużyn z Trójmiasta - obie wygrały na wyjazdach

Lechia nie zwalnia tempa
Piotr Stokowieckompletnie od
mienił Lechię Gdańsk. Dru
żyna, która w poprzednim se
zonie całkiem zawodziła i tra
ciła wiele głupich bramek,
w obecnych rozgrywkach wy
gląda na bardzo dobrze naoli
wioną maszynę. „Lechiści"
w Zabrzu sięgnęli po trzecie
zwycięstwo w tym sezonie
i wskoczyli na drugie miejsce
w tabeli. Pechowcem w tym
meczu był Paweł Bochniewicz.
Wychowanek Wisłoki Dębica
w 23. minucie, chcąc wybić
piłkę, fatalnie skiksował i futbolówka wpadła do bramki
zabrzan. Dziesięć minut póź
niej końcowy wynik - jak się
okazało - ustaliłFlavio Paixao.
- Lechia potwierdziła swoją
siłę w obronie - stwierdził
po meczu Tomasz Loska,
bramkarz zabrzan. - Boiska nie
okłamiemy. Częstowidzimy to
sami i podkreślamy, że wiele
rzeczy teraz musimy od nowa
kształtować i się uczyć. Dużo
czasu będziemy poświęcaliata
kowi i budowaniu akcji. Ten
mecz, jak i poprzednie, poka
zał, że wiele jest elementów,
które musimy zbudować
od podstaw- powiedział napo-

na boisku, współpracujemy.
Dzisiejsze zwycięstwo było na
prawdę zasłużone - podsumo
na drugie miejsce w ligowej tabeli
wał Zbigniew Smółka.
Wciąż na pierwszą wy
graną musi natomiast czekać
Cracovia, która na własnym bo
isku nie sprostała Zagłębiu
Lubin, a jedyną bramkę zdobył
tuż przed przerwą Bartłomiej
Pawłowski. - Zawodnicy wło
żyli w to spotkanie mnóstwo
serca, brakuje jedynie ostat
niego podania, ostatniego ude
rzenia - mówił po meczu Mi
chał Probierz,trener „Pasów".
Podziałem punktów zakoń
• tZ3 czyło się starcie beniaminka
z Legnicy z Koroną Kielce. To
goście jako pierwsi zdobyli
gola, ale Miedź ambitniedążyła
meczowej konferencji Marcin ksandyr Kolew, napastnik do wyrównania i cel osiągnęła.
gdynian, który dał Arce w tym Gola zdobył Paweł Zieliński,
Brosz, trener Górnika Zabrze.
Z wyjazdowych trzech meczu prowadzenie.Gospoda który jest bratem Piotra, po
punktów cieszyła się także rze zdołali jeszcze wyrównać, mocnika Napoli i reprezentacji
Arka Gdynia. Ekipa Zbigniewa ale końcówka należała już Polski.
Legia Warszawa, po kom
Smółki pokonała Wisłę Płock, do gości, którzy mogli się cie
która nie może na dobre wy szyć z pierwszych trzech punk promitującym odpadnięciu
startować wtym sezonie. -Mu tów w sezonie. - Wielkie gratu z europejskich pucharów, mie
simy się podnieść - mówił lacje dla zawodników. Powie rzyła się na własnym boisku
Adam Dźwigała, piłkarz Wisły. działem im jedno zdanie z Zagłębiem Sosnowiec. Mi
- Mam nadzieję, że będziemy w przerwie i powiem to teraz. strzowie Polski wygrali zbeniatak grać w następnych meczach Widać, że zaczyna się to zazę minkiem, alenie można powie
- stwierdził natomiast Ale- biać i że pomagamy sobie dzieć, żezachwycili. Musieli się
Lechia Gdańsk wygrała w Zabrzu i wskoczyła

bardzo namęczyć, a trzy
punkty zapewnił im Carlitos.

WYNIKI: Cracovia-Zgłębię Lubin0:1(0:1)
Pawłowski45;MfedźLegnica-Korona Kiel
ce 1:1(OK)) Zieliński 69- Górski54; Górnic łabrze -Lechia Gdańsk 0-2 (0-2)Bochniewicz
23-samobójcza, Flavio Paixao33; Wisła Płock
- ArkaGdynia13(00)Ricardinho 69-Kolew
55, Jankowski 82,Siemaszko 90; LegiaWar
szawa-Zagłębie Sosnowiec 2:10:0)
Jędrzęjczyk 39, Carlitos 77- Wrzesiński54. Me
cze: Jagiełłonia Białystok-Piast Gliwice
iLedi Poznań-Wisła Kraków zakończyły się
po zamknięciu tego wfydania Nowin.Mea
Śląsk Wrocław -Pogoń Szczecindzisiaj
ogodz.18.
Uech
4 12
9-1
2. Lechia
6-1
5 11
3. Legia
8-6
5 10
4. Jagiellonia
5-1
4 9
5. Piast
7-5
4 9
6. Zagłębie Lubin
7-6
5 9
7. Korona
7-6
5 8
8. Górnik
6-6
5 6
9. Arka
4-4
5 6
10. Wisła Kraków
3-3
4 5
11. Śląsk
5-5
4 4
12. Miedź
4-8
5 4
13. Zagłębie Sosnowiec
5 3
6-10
14. Wisła Płock
5 2
5-9
15. Cracovia
5 2
2-7
16. Pogoń
4 1
1-7
(MU)

©®

LEWANDOWSKI URATOWAŁ BAYERN. POLACY STRZl1.AU Til WE WŁOSZECH
LłGI ZAGRANICZNE. Robert
Lewandowski zdobył jedyną
bramkę dla Bayerrai Mona
chium w meczu I rundy Pucha
ru Niemiec.Z rozgrywkami
pożegnał się Eintradit Fran
kfurt obrońca trofeum.

Niemcy-Puchar Niemiec

Niespodziankę sprawiła też
Hansa Rostock,która wyelimi
nowała Stuttgart,a ostre strze
lanie urządziło sobie FC Koln.

WYNM: Magdeburg-Darmstadt 0:1(0:1),
Schweinfurt -Schalke Gelsenkirchen 0:2 (0:1);
Wehen -St. Pauli 3:2 0:1,1:0); DassendorfDuisburg 0:1(0:1); Drochtersen/Assel -Bayem
Monachium 0:1 (0:0);Elversberg -Wolfsburg
0:1 (0:0);Kaiserslautem -Hoffenheim 1:6 03);
Linx- Numberg12(1:1);Pforzheim -Bayer
Leverkusen 0:1(0:1); Rodinghausen -Drezden
3:2 pd. (2:2,2:2); Ulm- Eintracht Frankfurt 2:1
(0:0); Worms- WerderBrema 1:6 (15);Aue Mainz13 (0:1); Emdtebruck- HSV 35 02);
Oberhasuen -Sandhausen 0:6; Hansa Rostock
-Stuttgart 2:0 0:0); BFCDynamo -FC Koln 1:9
0:4); Chemie Lipsk-Regensbuig2:1 (0:1);
Jeddeloh -Heidenheim 25 (03);KartsmherHannover 0:6 (03);SC Weiche-08 -Bochum
1:0 0:0); Steinbach Haiger- Augsburg1-^ (0:1);
Stendal -Arminia Bielefekl 05(0:1); TuS RW
Koblenz -Fortuna Dusseldorf 05(0:4); Vktoria
Koln -RB Lipsk 13 (1:0).Mecze: Hastedt Borussia M' gladbach,Jena -Union Berlin i TSV
Monachium -Kiel zakończyły się po zamknię
ciu tego wydania.Mecze: Eintracht BrunszwikHertha Berlin, Energie Cottbus -Freiburg,
Paderborn -Ingolstadt i Furth -Borussia
Dortmund dzisiaj.
(MIŁ)

Anglia-Premier League

Francja-Uguel

Spodziewanych emocjidostar
czyło starcie Chelsea - Arsenał.
Canffi-NewcastleOO; EwrtonSouthanpton2:1(20)Walcott15, Richar1ison31
-lngs54;Lekester-Wolv«hdnytoii20(2*))
Doherty 29-samobójcza, Madcfcon45;
Ibttenham-Fifiam 3:1(Ł0)Moura 43,Trippier
74,Kane78-Mitrovic52;WeslHaniBoumemouftU(W)AmautovK33-kamyWibon 60, Cook 66; Chelsea-Arcenal32(22)
Pedro9Morata20,Alonso81-Mkhitaryan37,
twobi41;Biirtey-Wfatfordl3(Ł1)Tarł<owski6
-Gray3, Deeney 48,Hughes 51; ManchesterCity
-HuddersfieM6c10:1)Aguero25,35,75, Gabriel
Jesus3lDavidSil\a48,Ko(folo84-SOTobójczaStankovic43. Mecz Brighton-Marahester
United zakończył siępo zamknięciutego wyda
nia. Mecz CrystalPałace-liwerpooldzisiaj.
1. Manchester City
8-1
2 6
6-2
2. Chelsea
2 6
5-1
3. Watford
2 6
5-2
4. Tottenham
2 6
5. Boumemouth
4-1
2 6
4-3
6. Everton
2 4
1 3
4-0
7. Liverpool
2-0
8. Crystal Pałace
1 3
3-2
9.Leicester
2 3
10. Manchester United
1 3
2-1
1-2
11. Newcastle
2 1
12. Southampton
1-2
2 1
2-4
13.Wolverhampton
2 1
14. Bumley
1-3
2 1
0-2
15. Cardiff
2 1
0-2
16. Brighton
1 0
2-5
17. Arsenał
2 0
1-5
18. Fulham
2 0
19. West Ham
1-6
2 0
1-9
20. Huddersfield
2 0
(MU)

Reins-Lyon W 00)Chavarria 32;
Guinganip -PSG13 (10)Roux 20 -Neymar
53-kamy, Mbappe 82.90; AmiensMontpeSer Ł2(OK)) Konate 82-Mollet 52,
Skhiri 71,Caen-Nke1:1(00) Bammou51-karny- Ganago 82;Dfon-Nantes ŁO(fcO)
Tavares 8,74; Monaco-lleOO;RemesAięersH)(00)5arr 82, Strasbourg-Saint
Etiemetf (00)Goncalves55 -Gueye 88. Me
cze: IbuhNise-Bordeaux i Mmes-Marsyfia
zakończyły się po zamknięciu tego wydania,
iPSG
2 6
6-1
4-1
2 6
2. Dijon
2-0
2 6
3. Reims
3-1
2 4
4. Lille
3-1
2 4
5. Monaco
3-1
2 4
6. Strasbourg
3-2
2 4
. Saint Etienne
4-0
1 3
8. Marsylia
4-3
1 3
9. Nimes
2-1
10. Lyon
2 3
3-3
11. Montpellier
2 3
2-3
12. Rennes
2 3
1-2
13. Nice
2 1
1-4
14.Caen
2 1
3-5
15. Angers
2 0
16. Bordeaux
0-2
1 0
17. Guingamp
2-5
2 0
1-4
18.Amiens
2 0
1-5
19. Nantes
2 0
0-4
20.Toulouse
1 0
(MU)

PSG do przerwy przegrywało
z Guingamp, ale po zmianie
stron sprawy w swoje ręce
wzięły największe gwiazdy
paryżan. Niespodziewanie
punkty straciłoMonaco Kamila
Glika.

Hiszpania-PrineraDiróion

Barcelona nie miała lekko
z Alaves, ale po zmianie stron
„Blaugrana" wrzuciła wyższy
bieg i ostatecznie pewnie zwy
ciężyła, a dwa gole zdobył Leo
Messi. Sporą 'niespodziankę
sprawiło Levante, którerozbiło
Betis Sewillana jego boisku.

Girona-ValadofidOO;BetisSewaaLerante 0-3(0:1)Roger 38, Morales54,90+5;
Celta Vigo-Espanyol1:l(0:1) Lopez 52-amobójcza -Hermoso45; Vłareal-ltealSodedad
l2(kl)Moreno16-Jose40,Juanmi71;Barcelona-Abws30(00) Messi64,90+ZCoutinho
83. Mecze: Bbar-Huesca, RayoVaHecanoSevilla i Real Madryt -Getafezakończyły się
po zamknięciu tego wydania.Mecze: ValenciaAtletico Madryt i AthleticBilbao-Leganes dzisiaj.
1. Barcelona
13
3-0
3-0
1 3
Levante
2-1
1 3
3. Real Sociedad
1-1
1 1
4. Celta Vigo
1 1
1-1
Espanyol
1 1
0-0
6. Girona
1 1
0-0
Valladolid
0 0
0-0
8. Athletic
0 0
0-0
Atletico
0 0
0-0
Eibar
0 0
0-0
Getafe
0 0
0-0
Huesca
0 0
0-0
Leganes
0 0
0-0
Real Madryt
0 0
0-0
5evilla
0 0
0-0
Valencia
0 0
0-0
Vallecano
1 0
1-2
18. Villareal
1 0
0-3
19. Alaves
1 0
0-3
Betis
(MIŁ)

Włochy-Serie A

W Juventusie zadebiutował
Cristiano Ronaldo, ale gola nie
zdobył. Wojciecha Szczęsnego
pokonał zato Mariusz Stępiński.
Bramkę dla Napoli zdobyłnatomiast Arkadiusz Milik.

Chiew -Juventus Turyn23 (Ł1)Stępiński
38, Giaccherini 56-karny -Khedira 3, Bani 77-samobójcza, Bemardeschi 90+3; LazioRzym NapoB t2(tDImmobile 25 -Milik 45, Insignie
59. Mecze: Torino- AS Roma,Bologna -Spal,
Empoli -Cagliari, Pamia -Udinese iSassuok) Inter Mediolan zakończyły się po zamknięciu
tego wydania. Mecze: AC Milan-Genoa
i Sampdoria Genua -Fiorentina zostały przeło
żone na inny termin. Mea AtalantaFrosinone dzisiaj.
1.Juventus

2. Napoli
3. Atalanta
Bologna
Cagliari
Empoli
Fiorentina
Frosinone
Genoa
Inter
AC Milan
Parma
ASRoma
Sampdoria
Sassuolo
Spal
Torino
Udinese
19. Chiew
20. Lazio
(MIŁ)

©®

1 3

3-2

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2-1
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
2-3
1-2

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
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Bayern to dla Roberta optymalny klub - uważa Sławomir Chałaśkiewicz, były piłkarz m.in. Hansy Rostock

Trans

i,

netona łiiminu
/L

Na tydzieńprzed startemBundes^ims^ł PudiarMemiec To
próba generalna przedsezo
nem, czyjest jeszczepole na te
stowanie mydlwariantów?

Według Chałaskiewicza Błaszczykowski
może mieć problem z wywalczeniem
sobie miejsca w składzie Wolfsburga

Już w pierwszejrundzie nie
będzie miejsca na ekspery
menty. Każdy chce zaprezen
tować się jak najlepiej. Wiemy,
jak poważnie niemieckie dru
żyny podchodzą do pucharów.
Nie ma szans, żeby ktoś odpuś
cił. Tym bardziej że to najkrót
sza droga doLigi Europy.
Bayem będziezmotywowa
ny,by po dwóchlatach przer
wy odzyskać totrofeum?

To cenny tytuł,ale myślę,że
nie będzie dla klubu prioryte
tem. Najważniejsza powinna
być LigaMistrzów, gdzie
od pięciu sezonów nie udaje
im się przejść półfinału.Pucha
rem czy mistrzostwem Bayem
będzie bił kolejne rekordy,ale
moim zdaniem ambicją klubu
będzie przede wszystkim finał
Champions League.
Tydzień temu wSuperpucharze Bayemrozprawisię
5&zEintrachtem.Todob(y
prognostyk? [rozmawiaftśmy przed sobotnimme
czem z czwartofigowym
Drochtersen/Asseł.który Bawarczycy wygrali 1:0po golu
Lewandowskiego-red]

Z jednej strony pokazali moc,
z drugiej- wiele słabości.Nie
którzy pisali już o wielkiej for
mie Bayernu. Moim zdaniem
przedwcześnie. Eintrachtroz
czarował, zagrał słabo. Tonie
była ta sama drużyna, która
w maju wygrałaPuchar Nie
miec, zresztą po finale
z Bayemem. Widać było, że
odejście NikoKovaća im zasz
kodziło. Zabrakło bata wiszą
cego nad drużyną w zeszłym
sezonie. Podejście zawodni
ków do tego meczu było inne.
Bayem to wykorzystał, ale jeśli
chce wygrywać z najmocniej
szymi, wciąż musi nadrobić
pewne zaległości.
Co muszą poprawić w pierw
szej kolejności?

Już sparingi pokazały,że
Bayem ma duży problem
w defensywie.Ta formacja po
trzebuje wzmocnień. Zwłasz
cza jeśli odejdzie Jeróme
Boateng, powstanie duża luka
do załatania. Ten klub od daw
na miał gorzej obsadzoną linię
obrony, a priorytetem zawsze
były wzmocnienia w ofensy
wie. Zobaczymy,czy do końca
okienka coś się zmieni.
fflco Kovać to właściwyczło
wiek na właściwym miejsaJ?

wm
-,s^r,_-V
!-> . iBI
A.
'
*
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Na potrzeby Eintrachtu był
bardzo dobrym trenerem. Ale
Monachium to zupełnie inny
świat, rzuciłsię na głęboką wo
dę. Jakobyły selekcjoner re
prezentacji Chorwacji ma ja
kieś doświadczenie w pracy
z gwiazdami. Trenowanie
w klubie to jednak coś zupeł-

„DO KADRY TRZEBA
WPUŚCIĆ ŚWIEŻĄ
KREW STARSI NIE
DAJĄ JUŻ TYLE
JAKOŚCI CO KIEDYŚ"
SŁAWOMIR CHAŁAŚKIEWICZ
o sytuacji w reprezentacji Polski

Rozumiem, żeRobert bardzo
chciał trafić do Realu Madryt.
Wydaje się, że kiedy furtka
do tego transferu się zamknę
ła, sam nie wiedział, jak wyb
rnąć z tej sytuacji. Całe zamie
szanie źlesię na nim odbiło.
Zawsze miał opinię profesjona
listy, któremu zależy na dobm
klubu. Po jego wypowiedziach
to się zmieniło. Nawet wSupeipucharze było widać, że za
chowuje sięna boisku trochę
inaczej. Kiedyś po ostrych wej
ściach rywali szybko wstawał
z murawy. Teraz tak nie było,
„Lewy" łatwo dawał sięspro
wokować. Wiadomo, przeciw
nicy traktują go ostro.Każdy
ma granicę wytrzymałości,
po przekroczeniu której reagu
je. ZEintrachtem zdarzało się
mu to jednak zbyt często. Bra
kowało w grzespokoju, któ
rym imponował. Mam nadzie
ję, że wkolejnych meczach bę
dzie bardziej skoncentrowany.
Skupi się na grze, a nietransfe
rach i zakulisowych gierkach
z nimi związanych.Robert
na pewno zdaje sobiesprawę
z tego, że to,co działo się
w końcówce poprzedniego se
zonu i podczasmundialu, było
zupełnie niepotrzeb-

Wydaje mi się, że trudno mu
będzie wywalczyć miejsce
w podstawowym składzie. Nie
wiem, czemu tak bardzo upie
rał się, żeby zostać.Lepszym
kierunkiem byłyby dla niego
choćby Stany Zjednoczone.
Wielu zawodników u schyłku
kariery tam wyjeżdża i poka
zuje sięz fajnej strony. Czas po
każe, czyKuba popełnił błąd.
Wolfsburg ma duże ambicje,
w tym sezonie chce nawiązać
do swoich najlepszych lat.Mo
że nawet włączyć siędo walki
0 mistrzostwo. Zobaczymy, jak
bardzo będzie wstanie pomóc
im Błaszczykowski.
Maże uznał.żezNfemiec bę
dzie miał bliżejdo reprezen
tacji którą objął jego wujek
Jerzy Brzęczek?Pana zda
niem todobry wybór PZPN?

Każdemu trzeba daćszansę.
Jurek doskonale zna naszą pił
kę. Myślę,że będzie starał się
wprowadzać dodrużyny mło
dych piłkarzy.Świeża krew jest
nam potrzebna. Wydajesię, że
szczytowym momentem na
szej reprezentacji były mistrzo
stwa Europy we Francji. Przy
zwyczailiśmy się do pewnych
nazwisk, a niektóre z nich nie
dają już takiej jakości jak wte
dy. Skoro Jurek podjąłsię tego
wyzwania, to zdaje sobie z te
go sprawę.Na pewno będzie
miał swój pomysł na to, jak po
układać sytuację w kadrze. Wi
doki na zmianę warty w repre
zentacji są. Wielu młodych Po
laków trafiło do Serie A. Na na
szym podwórku też jest kilku
obiecujących chłopaków. Jeśli
nabiorą pewności siebie,bę
dzie można śmiało na nich po
stawić. Innej drogi nie ma.
Zmiany są potrzebne potym,
co ostatnio działo się w naszej
drużynie narodowej.
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.nie innego.W Bayemie poległo
wielu bardziej znanych i do
świadczonych trenerów
od niego.Dla Kovaća ten sezon
będzie bardzo dużym wyzwa
niem. Sam jestem ciekaw, jak
sobie poradzi. W sparingach
nie było najlepiej, aleto nor
malne, że nowy szkoleniowiec
potrzebuje trochę czasu
na ustawienie drużyny według
swojej wizji. Dlatego poczekaj
my z ocenami. Alełatwo
na pewno mu nie będzie.
Ktoś może zagrozić
Bayemowi w zdobyciu siód
mego tytułu z rzędu?

Mistrzostwo to dla tego klubu
obowiązek. Ale mocnymkan
dydatem do tego, by powal
czyć z Bayemem jest Schalke
04. Nie wiem, co będzie
z Borussią Dortmund po zmia
nie trenera. Zrobili sporo tran
sferów, a letnie sparingi wy

chodziły im różni
Z drugiej strony, doi
czów kontrolnych nie i
przykładać zbyt dużej wagi.Są
drużyny, które w sparingach
grają źle, ale kiedy przychodzą
mecze o stawkę, „odpalają".
Największym sukcesem
Bayemu w tym okienkujest
zatrzymanie..Lewego'?

Na pewno. On jest gwarancją
bramek. Sandro Wagner musi
jeszcze długo pracować na to,
by zbliżyć się doklasy „Lewe
go". Robert na swojej pozycji
nie ma większej konkurencji.
Dlatego Bayem musi pilnować
go jak oka w głowie i liczyć
na to, że ominą go kontuzje.

Jak odebrał pan mecfiainą bu
rzę wokół jego transferu? Le
wandowski miał zgłosić władzom klubuchęć odejścia,
włodarze itrener twierdził
żenfedziesięniewybieia. .«

Zakończenie kariery
reprezentacyjnej przezŁu
kasza Piszczka wzmocnijego
pozycję w Borussn?

Trzeba to uszanować. Czuł,że
nadszedł czas na to, by rozstać
się z reprezentaq'ą. Na pewno
wolałby odejść po sukcesie
na mundialu, szkoda, że nie
miał takiej możliwości. Teraz
będzie mógł skupić sięna grze
dla Borussii.A nie wyglądało
to ostatnionajlepiej. Moim
zdaniem podjął dobrą decyzję.
Zdrowie nie pozwala mu już
grać tylu meczów na wysokim
poziomie. Bez wyjazdów
na kadrę będzie mu łatwiej.
Konkurencja w Dortmundzie
jest duża.Nikt nie da mu miej
sca w składzie za zasługi.
CozKubąBłaszczykowskirn.
który wostatnim sezonienie
pograł wiele wWołfsburgu?

Brzęczek od razuzosta
nie rzuconynagłęboką
wodę. Jesienią zagra
my po dwamecze
z WiochamiiPortugaEą
w Lidze Narodów.

Jeśli grać, to z mocnymi
rywalami. Nie ma co zakłamywać rzeczywistości
zwycięstwami z przeciętniaka
mi. Chociaż mistrzostwa świa
ta pokazały, że naprawdę trud
no już o słabe drużyny. Nawet
ci skazywani na pożarcie poka
zywali dobre wyszkolenie
techniczne i dyscyplinę tak
tyczną, psującsporo krwi fa
worytom. Mecze w LidzeNa
rodów na pewno nam nie za
szkodzą. Pokażą,w jakim miej
scu jesteśmy. Lepiej przegrać
1 wyciągnąćwnioski, niż oszu
kiwać siępo udanych sparin
gach. Przedmundialem wszy
scy myśleli, że jesteśmy w wy
sokiej formie,bo wygraliśmy
4:0 z Litwą i byliśmy w czo
łówce rankingu FIFA. Niestety,
rzeczywistość okazała się zu
pełnie inna. ©®
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Krzyżówki

Głos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 20.08.2018
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Ksiądz do Jasia
na lekcji religii:
- Powiedz,
chłopcze, kto
wszystko widzi,
słyszy i wie?
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Litery w polach z kropką,
czytane rzędami, utworzą
rozwiązanie. Ujawniono
wszystkie litery „D".
W przypadkowej kolejności:

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do
20 utworzą rozwiązanie.
Pionowo:
Poziomo:

3) okład leczniczy,
7) straszydło z bajek,
8) śpi pod miedzą,
9) zimowa zawieja,
10) pomarańczowe jabłko,
12) miasto nad Łyną,
14) pojazd dla zesłańca na Sybir,
16) wypełnia rozkazy szypra,
19) poprawia zdjęcia,
20) ... de la Vega, czyli Zorro,
21) wylew do tkanek ciała,
22) ogólny zarys postaci.

- składnik olejku miętowego
- płynne resztki z obiadu
- nauka o sercu
- Lubański lub Smolarek
- kraj z pustynią Atacama
- koniec powieści
- komedia z Papkinem
- dotkliwe pobicie kogoś
- lis z wiersza Brzechwy
- major lub pułkownik

1) Makuszyński, pisarz,
2) gaszona dmuchnięciem,
3) w parze z kółkiem,
4) roślina bez korzeni,
5) mordka małej świnki,
6) polano w kominku,
11) nadużywanie trunków,
12) wypoczynkowy nad morzem,
13) gafa towarzyska,
15) ciężka, monotonna praca,
17) miasto nad Ropą,
18) łaciata i mleczna.
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M) 15 sztuk (6).
N) materiał zapalający w bom
bach (6).
O) leśny krzew owocowy (5).
P) kropki na nosie (5).
R) waluta Brazylijczyka (4).
S) Meryl, 3-krotna laureatka

Oscara (6).
T) spokrewnione z poziomka
mi (9).
U) graniczy z Polską (7).
W) dziura w jezdni (5).
Z) ... Odzyskane po wojnie (6).
Ż) unika bociana (4).
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Pionowo:

14) badane przez speleologów,
7) pieśń ze słowami Marii Ko
nopnickiej.

Szyfrogram
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14) czapka kawalerzysty,
1) dawne więzienie, areszt.

Początek wpisywania odgadniętych wyrazów w polach z kre
ską, kierunek zegarowy. Litery w oznaczonych polach, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie - imię i nazwisko aktora.

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.

2

Litery z pól ponumerowanych
od 1 do 15 utworzą rozwiąza
nie -tytuł filmu.
Poziomo:

t
Jerzy,
zagrał
faraona
Ramzesa
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Krzyżówka A-Ż
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 13 utworzą rozwiązanie - dokończenie dowcipu z okienka.
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A) początkujący w zawodzie
(5).
B) kwiat w wazonie (5, 4).
C) Fryderyk na pomniku w
Warszawie (6).
D) dawna moneta srebrna (5).
E) ozdobne pióro czapli (6).
F) urządzenie biurowe (4).
G) legowisko niedźwiedzia (5).
H) zatrudnia recepcjonistki
i pokojowe (5).
I) np. Apanaczi (8).
J) krzywa szabla turecka (7).
K) film akcji z Umą Thurman
(4, 4).
L) Sophia, włoska gwiazda fil
mowa (5).
Ł ) zielona przed sianokosami
(4).
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Krzyżówka z hasłem
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Litery w polach z kropką, czy
tane rzędami, utworzą rozwią
zanie.
.

1) baśniowa czarodziejka,
2) drewniany strop w wiejskiej
chacie,
3) marka dawnych papierosów
gorszej jakości.
4) dziki kot z Ameryki,
5) kraj jak letni kapelusz.

Rozwiązaniem jest przysłowie
ludowe.

1) wielka siła w działaniu; moc:
19-20-13-8-7-9,

2) główny posiłek: 2-10-23
-4-21,

3)... Narodzenia w Betlejem:
3-15-6-17-16,
4) foka z Bałtyku: 1 - 24 - 25 -

22-12,

5 ) „głupi" znak zodiaku: 1 4 - 1 8
-11-26-5.
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