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Miasto straciłaProkuratura ma badać sprawę
1
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Wpuszczeni
w słupski kanał,
czyli afera kablowa
Grzegorz HHarecki
gnzegofz.htoredd@gp24.pl

Po razszósty pobiegli
w Słupsku ..Tropem Wilczym.Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych"

Władze miasta podniosły opłatę
za przedłużeniegrobu w Słupsku STRONA 4
Nagrody
i wyróżnienia
na ostatniej sesji
rady miejskiej
w Ustce

Wyremontowali
trzy mieszkania
z pomocy rządowej,
teraz burzą tę
kamienicę w Słupsku

STRONA 3

STRONA 4
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Przez trzy lata wzdłuż słupskiego rin
gu leżał sobie światłowód, októrym
słupscy urzędnicy oficjalnie „nic nie
wiedzieli". Dowiedzili się.gdy jego
właściciel nagłe poprosiło legalizację
nielegalnego kabla.Miasto straciło
pieniądze za położenie kabla iopłaty
za trzy lata użytkowania.

To, że kabel jednej ze słupskich tele
wizji i dostawcy internetu tam leży,
wiadomo było w mieście.W kwietniu
2014 roku firma wystąpiła do Zarzą
du Infrastruktury Miejskiej o zgodę
na położenie kabla wzdłuż budowa
nego nowego przebiegu drogi krajo
wej nr 21 w Słupsku. Miała sama ka
bel położyć naswój koszt.I położyła.
W ZM jednak o tym „zapomniano",
a przecież wyrażając zgodę, napisa
no, że przed przystąpieniem do robót
firma ma złożyć wniosek o zajęcie pa
sa drogowegooraz przedłożyć projekt
budowlany do ZIM celem uzgodnie
nia. Uzasadnienie zawierałoinforma
cję, iż niewykonanie warunków de

Przy ringu położono wzdłuż światłowód. Ale firma zmieniła właściciela,
robiła to podspółka. Miasto raczej nie odzyska straconych pieniędzy

cyzji skutkuje jej uchyleniem! Firma
te warunki zaczęła spełniać, ale do
piero w grudniu 2018!Po trzech latach
korzystania ze światłowodu wniosła
wniosek o zajęcie pasa drogowego!
To efektdziałalności AntoniegoMi
chała Góreckiego ze stowarzyszenia
Słupska Inicjatywa ObywatelskaSIO!
Latem ubiegłego roku zaczął on pi
semnie pytać władze miasta i ZIM
o kabel wzdłuż ringu.Najpierw otrzy
mał wymijające odpowiedzi o braku
wiedzy oraz„czynnościach sprawdzających". Ponawiał jednak wnioski

Słupszczanin chce wyznaczenia
ścieżki rowerowej na deptaku
na ulicy Wojska Polskiego.
Jego zdaniem piesi tam
przeszkadzają rowerzystom

0 dostęp do informacji publicznej
1 otrzymał kopiedokumentów i wnio
sków. Uzbierała się tego spora teczka
i wyszło szydło z worka, jak mówi.
Firma zaczęła legalizować niele
galny kabel. W efekcie ZIM musiał na
liczyć jejkary (180 tyszł już zostałona
liczone). Władze miasta poparły
skargę AntoniegoMichała Góreckiego
na działania ZIM w tej sprawie. Zgo
dzili sięz nią radni.
Sprawą zajmie się też słupska pro
kuratura rejonowa.©®
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Bimber mamy we
krwi. Znowujest
modny, choć bywa
śmiertelnie
niebezpieczny
STRONA 13
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Druga strona
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AFERA KABLOWA
W SŁUPSKU NA
NASZYCH OCZACH
homeman
Komentarz
f piątek pisałem odo
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bilegającej końca bu
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dowie
słupskiego
c
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i jeden
II II ak
V zcczytelników napi
sał domnie maila,zauważając:
„Prześliznął sięPan, żenie
warto wracaćdo winnych
do historiibudowy"... „W
efekcie poiluś tamlatach ba
sen powstał,koszty wzrosły
0100%, dotacja przepadła
1o winnych cisza sza.Teraz nie
wiadomo, żepark jednak wy
budowano todobrze czy źle?".
Cóż, tyle pisałem o winnych
i oniezauważeniu przez odpo
wiednie organy,że winni są

i dokumenty to potwierdzają,
że uznałem,iż niema cowra
cać do sprawy, wktórej nicsię
już nie zmieni. Tym bardziej że
światło dzienneujrzała zupeł
nie nowaafera. Chodzi
0 światłowód wzdłuż ringu,
który służy jednej ze słupskich
kablówek, a opłaty za jego uło
żenie ikorzystanie zmiejskiej
infrastruktury nie wpłynęły.
Co więcej, gdy sprawęujawnił
Antoni MichałGórecki, dzia
łacz stowarzyszeniaSIO!, or- .
gany miasta,czyli urząd i Za
rząd InfrastrukturyMiejskiej,
udzielały bagatelizujących od
powiedzi. Ale właściciel kabla
po trzechlatach zaczął golega
lizować. Kolejne pismaSIO!
powodowały, żesprawą mu
siała zająćsię rada miejska
1radni, jaki paniprezydent.
Oficjalnie uznali,że sprawa
jest, amiasto straciło. Ile, to
do ustalenia. Pewnie suma
przy akwaparkunie robi wra
żenia, ale mam nadzieję, że te
raz winni zostaną ustaleni
przez odpowiednieorgany.

Głos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 4.03.2019

Matematyka będzie nadal
obowiązkowa na maturze

szczere wyrazy współczucia po stracie

Męża

składają Zarząd oraz członkowie
Wspólnoty Lokali Użytkowych „Centrum Manhatan"
w Słupsku

O tym, że w naszym woje
wództwie zdawalność tego
przedmiotu jest naniskim
poziomie, wiemy od lat

Muszę zapytać o planowa
ne w czasie egzaminów ós
moklasistów igimnazjalistów strajki nauczycieli.

Z wicekuratorem oświaty. Bo
gusławem Ogorzalkiem ro
zmawiamy o poziomie matematyki w szkołach w regionie
oraz ojej zniknięciu z puli obo
wiązkowych przedmiotów
maturalnych.
Niedawno pojawił się kry
tyczny raport Najwyższej
Izby Kontroli dotyczący
nauczania matematyki.
Mówi się o wycofaniu tego
przedmiotu z puli obowiąz
kowych na maturze.

Nie ma takiej możliwości,
żeby matematyka przestała
być obowiązkowa.Jest to naj
lepsze narzędzierekrutacyjne,
jeśli chodzi ostudia wyższe.
Środowiska akademickie,
po tym jak ten przedmiot zo
stał usunięty z grona obowiąz
kowych w1982 roku, przez la
ta zabiegały oto, aby powrócił.
I tak teżsię stało.Jest to narzę
dzie diagnostyczne, które
można porównać do termo
metru, który mierzy gorączkę.
Jeśli go zbijemy,to nie znaczy,
że jej niemamy. Matura po-

Bogusław Ogorzałek: Nie ma
możliwości, żeby egzaminy
w szkołach się nie odbyły

Mamy doczynienia z bar
dzo złożonymi powodami.
Na pewno ma na to wpływ spe
cyfika naszegoregionu, który
powstał w wynikunapływu
ludności z różnych terenów
dawnej Polski.Z drugiej strony
kryzys rodziny,który wpływa
na brak motywacjidla uczniów
płynącej od najbliższych. Czę
sto wiążesię toteż z niskimi

Zapłacisz drożej
za trzeźwienie
w najdroższym z „hoteli
Słupsk

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pi

Małgorzacie Gładkowskiej

twierdza stan faktyczny umie
jętności zdających.

aspiracjami w wieludomach.
Mamy program zaradczy,który
powstał już ponad2 lata temu.
Jest toRada Edukacyjna powo
łana przez kuratora oświaty,
która wypracowała metody
skutecznej diagnozy,przyczyn,
z których wynikasłaba
zdawalność tego przedmiotu.
Oprócz tego prowadzimy sy
stematyczne szkoleniai pow
stają nowe ośrodkidoskonale
nia nauczycieli.To ma jużswoje efekty: w2018 roku wynik
zdawalności wzrósł wnaszym
województwie o2 punkty
w stosunkudo roku2017.

Rozmowa

Podczas ostatniej sesjirajcy
zdecydowali o podniesieniu
opłaty za pobyt w Słupskim
Ośrodku Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
do309złotych za dobę.Ozna
cza to podwyżkęo 430 zł
wstosunku do ubiegłego roku.

W ubiegłym roku w SORPA
jedną noc spędziły 3382 osoby.
Najczęściej byli to bezdomni,
bezrobotni i osoby rozrabiające
podczas upojenia alkoholo
wego. Tylko niewielka część
wniosi opłaty za pobyt w tym
najdroższym wmieście hotelu.
Przypomnijmy: 24 wrześ
nia 2014 roku Rada Miejska
w Słupsku podjęła uchwałę
w sprawie reorganizacji jed

Nie ma takiej możliwości,
żeby egzaminy się nie odbyły.
Osoby, któresą powołane
do komisji, biorą nasiebie od
powiedzialność. Nauczycielto
szczególny zawód. Mam na
dzieję, żezrozumieją oni, że
jest tobardzo ważne wydarze
nie w życiu uczniów i w tym
czasie tych strajków niebędzie.
Katarzyna Chybowska

nostki budżetowej działającej
od 24 września 1997 roku
pod nazwą Izba Wytrzeźwień,
polegającej narozszerzeniu za
kresu prowadzonejdotychczas
działalności w zakresie opieki
nad osobaminietrzeźwymi po
przez utworzenie punktu kon
sultacyjnego realizującego za
dania z zakresurozwiązywania
problemów alkoholowych
i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Zmieniona została
nazwa jednostki budżetowej
z Izby Wytrzeźwień na Słupski
Ośrodek RozwiązywaniaProb
lemów Alkoholowych-w skró
cie SORPA. Terenem działania
Ośrodka jest obszar Słupska
oraz okolicznych gmin. ©®

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparciai otuchy
z powodu śmierci

składają
Prezes Zarządu, Rada Nadzorcza, współpracownicy
oraz udziałowcy „Manhatan" Sp. z o.o.

mm

wieloletniego pracownika firmy Markos Sp. z o.o.,
wspaniałego Człowieka i Przyjaciela.

Rodzinie i Najbliższym

Alek Radomski

KALENDARIUM
4 marca
1386

Władysław IIJagiełło został koro
nowany w katedrze wawelskiej
na króla Polski.

1768

Zawiązano izaprzysiężono zwią
zek zbrojny konfederacji barskiej
założonej 29lutego.

1789

W życie weszła Konstytucja Sta
nów Zjednoczonych.

1846

Wydano koncesjęna budowę linii
kolejowej zeStargardu doPozna
nia. którą oddano doużytku 2lata
później.

1918

Wybuchła pandemia grypy „hi
szpanki", która zabiła od50
do100 milionów osób.

1939

W sztabie głównymrozpoczęto
pracę nad planemwojny z Niem
cami (plan.Zachód").

1945

Rozpoczęła się bitwao Kołobrzeg.
Po walkach na kołobrzeskiejplaży
odbyły sięuroczyste zaślubiny
Polski z morzem.
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Beata Mazurek.PiS

Neumann popiera #NowaPiątkaPiS
-Petruwliście doLubnauer potępia
500+iEmerytunę+.Kosiniak dekla
ruje. żebędą reprezenŁ wartości
konserwatywne,a Lubnauerpisze
oochronie społecznościLGBT.Czy
#KoaliqaEuropejska łączy coś poza
nienawiścią do PiSikłopotami finan
sowymi?

Minister Brudzińskiźródło
.doposażenia rodziny"upatruje
w spółkachskarbu państwa.Mini
ster Szezerskitraktuje rodzenie
dziecii #500plusjako dorobienie
do pensji.Obaj świetnieobnażają
#państwoPiS. Dojesieni...
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Mirosława Jabłońskiego
składamy wyrazy współczucia
Zarząd i pracownicy Spółki Markos

Na Czytelników czekamy
w redakcji jGtosu Pomorza"
w Słupsku przy
uL Henryka FtobożnegD 19
teL 59 848 8100
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śtp

j

Michał Boni,PO

Małgorzacie Gładkowskiej

Męża

Bu

1

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło sobotę na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej
i Małcużyńskiego. Jak podaje policja, kierujący osobową Mazdą wymusił pierwszeństwo
przejazdu na jadącym ul. Szczecińską kierującym Hondą. Dwie osoby zostały poszkodowane.

3.4056'+)

430790

3,7907()
5.0223 )

Poznański ko(+) certzpewnością
będzie niepowtarzalny.Na (-)
scenie wIGrzalny.Na scenie
zagrapu, będzieniepowtarzalny.

Wydarzenia
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Nagrody i wyróżnienia
na sesji rady miasta w Ustce
Wfajdedi Rdkhowski

mmmm

wojdech.freicłiowski@gp24.pl
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Ostatnią lutową sesję Rady
Miasta w Ustce zdominowały
podziękowania dla zasłużo
nych ustczaa sportowców,
a także wręczenie nagród
mieszkańcom, którzy n^efektowniej przystroili swoje po
sesje w czasie Świąt Bożego
Narodzenia. Dyskutowano
także na temat edukacji.

Zanim radni przystąpili
do obrad, odbyła się uroczy
stość pożegnania odchodzącej
na emeryturęsekretarz miasta
Danucie Groszek. Na tym sta
nowisku zastąpi ją Paulina Ka
mińska, któradotąd kierowała
Centrum IntegracjiSpołecznej
w Ustce.
Sesja rozpoczęłasię od wrę
czenia nagród sportowcom,
które wręczali burmistrz Jacek
Graczyk iprzewodniczący rady
Jacek Maniszewski. Nagrodę

- >i

Od lewej: odchodząca sekretarz miasta Danuta Groszek, burmistrz
Jacek Graczyk i Paulina Kamińska, nowa sekretarz miasta

burmistrza za wybitne osiąg
nięcia sportowe otrzymał uty
tułowany ustecki kajakarz -Ro
man Brzeziński. W roku 2018
zdobył I miejsce i tytuł Grand
Prix PolskiegoZwiązku Kajako
wego.
Za zdobycie srebrnego me
dalu Młodzieżowych Mi
strzostw Polski wFutsalu U-18
podziękowania otrzymała dru
żyna MKS Jantar. Podzięko
wano również drugiej, młod

szej drużynieMKS Jantar,która
zdobyła brązowymedal wMło
dzieżowych Mistrzostwach
Polski w Futsalu U-14.
Na sesji wręczono też na
grody laureatom konkursu
„fluminacje Świąteczne 2018",
którego celembyło docenienie
świątecznych ozdóbnierucho
mości. Do rywalizacji o na
grody nominowano 45 obiek
tów. W kategorii A - nierucho
mości lubobiekty w zabudowie

Afera kablowa będzie
miała dalszy ciąg
w całym mieście

jednorodzinnej - pierwsze
miejsce przyznano państwu
Iwonie i Januszowi Piotrow
skim. W kategorii B - balkony,
loggie, wnęki balkonowe pierwsze miejsce zajęli pań
stwo Iwona i Leszek Ziółek.
W kategorii C - inne nierucho
mości lubobiekty -za najlepszy
uznano Hotel Royal Baltic
LuxuryBoutique.
Po tej części radni przystąpili
do obrad na bieżącymi spra
wami miasta.Dyskusję wywo
łała uchwała dotycząca dofi
nansowania szkoleń nauczy
cieli, odktórej opiniowania od
stąpiła Komisja Polityki Spo
łecznej. Radna Krystyna Ginter
wnosiła, aby szkoły przedsta
wiły bardziej szczegółowy plan
szkoleń. Jednak ostatecznie
radni podjęli uchwałę w tej
sprawie.
Ponadto
dyskutując
nad uchwałą w sprawie ustale
nia planu sieci publicznych
szkół podstawowych w Ustce,
radni wnieśli o uzupełnienie
dokumentów wymaganych
przy rekrutacji o zeznanie po
datkowe za ubiegły rok.

©®

03

Grzegorz IIRarccki
gragofz.hilarecki@gp24.pl

Prezydent Słupska Krystyna
Daralecka-Wojewódzka za
pewniła nas. że miasto wynaj
mie firmę, która sprawdzikable przy wszystkich słupskich
ulicach. Co doodpowiedzial
ności za to, co się stało zkab
lem przy ringu, nie chciała
na razie mówić.

- W tym wypadku doszło
do strat miasta. Mówiłam
o 300-400 tysiącach, ale to
za samo ułożenie kabla,
a do tego należy dodać opłaty
za korzystanie z pasa drogo
wego za trzylata - powiedziała
nam w piątek pani prezydent.
Ponieważ jest cennik,
a opłaty wzdłużdrogi krajowej
są razy 10. Za ten światłowód
miasto powinno otrzymać na
wet 4 min zł. Nie dostało nic.
- Nie wiem, jak można nie
zauważyć rozkopania terenu
wzdłuż drogi krajowej. Oczy
wiście nikt w ZIM niczego nie
widział i nic o tym nie wie. Pu
sty śmiech mnie ogarnia, jak

słyszę takie tłumaczenia mówi AntoniMichał Górecki ze
Słupskiej Inicjatywy Obywatel
skiej SIO.
Odzyskanie pieniędzy jed
nak jest problematyczne,na co
zwrócili uwagę radni i władze
miasta podczassesji. Kablówka
zmieniła właściciela, a kabel to
sprawa jednej z podspółek.ZIM
wystawił nakazypłatności i jest
kłopot, bo firma nie płaci.
- Ani radni, ani władze mia
sta niezauważyły, żeskoro kła
dący światłowód nie dopełnił
obowiązków wymaganych pra
wem, to sam kabel jest niele
galny. Trzeba więc go wyjąć.
A dopiero, gdy właściciel za
płaci, wyrazić zgodę na jego
ułożenie na nowo - zauważa
Górecki.
Dodajmy, że firma od kabla
chce go zalegalizować od 17
grudnia 2018do 2025 roku!
W tej sytuacji pani prezy
dent zapewniła nas, że miasto
wynajmie firmę z urządzeniem
do monitorowania infrastruk
tury podziemnej. Za podziele
nie się zyskami (tak było z na
leżnym miastu VAT-em) firma
sprawdzi kable w mieście.©®

REKLAMA

W nocy 28.02.2019 r.
dwie ładowarki teleskopowe
Manitou: MT 732 i MLT1135,
z Gospodarstwa Rolnego
koło Kwakowa (powiat Słupsk).
Za pomoc w znalezieniu
nagroda:

100 tysięcy złotych!!!
Wskazówki prosimy kierować
pod numer telefonu:

609 090 953,724 755 210

Słupsk
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Z pomocy rządowej w 2015 wyremontowali,
teraz cała kamienica zostanie rozebrana
JHNfeik
fi
Grzegorz Hilarecki
grzegorz.hilarecki@gp24.pl

.

Kamienica na ulicy
Płowieckiej zostanie roze
brana w ciągu miesiąca,
właśnie trwa przetarg na jej
wyburzenie. Okazuje się. że
aż trzy mieszkania w niej zo
stały wyremontowane dzię
ki pomocy rządu Ewy Kopacz
dla Słupska.

Pomoc z rezerwy rządowej,
którą otrzymał słupski samo
rząd w 2015 roku za sprawą
prezydenta
Roberta
Biedronia, miała polepszyć
m.in. sytuację mieszkaniową
w mieście. Ponad cztery mi
liony złotych wydano więc
na remont lokali w miejskim
zasobie (zrobiono150 remon
tów). Między innymi wyre
montowano trzy mieszkania
na Płowieckiej, za kwotę po
nad 106 tysięcy złotych.
Teraz kamienica zostanie
jednak zburzona.

Sprawdziliśmy faktycznie
na planach rewitalizacji miasta w 2015 roku w okolicy
ulicy Długiej kamienica
na Płowieckiej nie była zaznaczona jako do wyburzenia. Jak
nam powiedział Paweł Krzemień ze słupskiego UM, odpowiedzialny za rewitalizację,
zmieniło się to dwa lata później i widać to na planach.
Naprzeciwko tej kamienicy
będzie jeden z budynków
TBS, które są już budowane.
| Będą one wysokości takiej jak
| kamienice na Długiej, które
q zbudowano na początku XX
| wieku. Taką samą wysokość
g będzie miał zupełnie nowy
li budynek, który powstanie
§ na Płowieckiej. Będzie on daKamienica gotowa do wyburzenia. W niej wyremontowano za rządowe pieniądze trzy
lej od jezdni i będzie zajmował
mieszkania. Z pomocy rządowej wyremontowano też Tęczę i dofinansowano ring
niemal całą długość tej ulicy:
od Długiej do Jaracza,
O komentarz do tej sytua- i rozliczyć. Przeprowadzić przedsięwzięcie społeczne Na skrzyżowaniu z Jaracza
cji poprosiliśmy prezydent przetargi i zrobić remonty. To i gospodarcze, jakim jest od- jest już jednak kamienica,
Krystynę Danilecką-Woje- się udało - zaznacza pani pre- nowienie całej ulicy i okolicy, więc w tym miejscu będzie
wódzką, wtedy odpowie- zydent miasta. - Wtedy jesz- To zmieni warunki mieszka- wjazd na podwórko.
dzialną za mieszkaniówkę cze niebyło planu wyburzenia niowe, socjalne i komunikaTo będzie budynek miejski
w mieście i za wykorzystanie kamienicy na Płowieckiej, cyjne. Dlatego ponosimy (nie TBS).Będzie w nim57 nośrodków z pomocy rządowej. Dziś mamy plan budowy tu ofiarę. Cóż, straciliśmy te trzy wych mieszkań. Lada mo- Mieliśmy wtedy bardzo większej kamienicy, w której mieszkania, ale chociaż trzy ment urząd będzie dysponomało czasu, do końca roku będzie 57 mieszkań. To oka- rodziny przez ponad 3 lata wał wizualizacjami tego bumusieliśmy pieniądze wydać zja. Realizujemy wielkie żyły w dobrych warunkach.
dynku. Za nim zostaną

Oplata poszła w górę,
za przedłużenie grobu

Święto biblioteki i czytelników
Anna Czemy-Marecka
anna.marecka@polskapress.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kobylnicy, którą kieruje Re
nata Sztabnik, właśnie skoń
czyła 70 lat-28 lutego święto
wała swoje urodziny.

Przypomnijmy: na słupskim starym cmentarzu w tym roku
może zostać zlikwidowane ok. 3V5 tys. grobów
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Od 1marca wzrosła ze 188
do750złotych brutto opłata
za przedłużenie o 20 latgrobu
na słupskich cmentarzach ko
munalnych.

- To pierwsza podwyżka tej
opłaty od 1992 roku. Poprzed
nia była bardzo niska - mówi
Katarzyna Winiarska, kierow
nik cmentarzy komunalnych
w Zarządzie Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku.
Zmiany w wysokości opłat
to rezultat zarządzenia w tej
sprawie, które 28 lutego br.
po^pisałaKrystyna Pąnjlecka-

Wojewódzka, prezydentSłup
ska. Kolejna nowość w cenniku
to brak rozróżnienia w opła
tach pobieranych zapochówki
na starym i nowym cmenta
rzu.
Przypomnijmy: na słup
skim starymcmentarzu w tym
roku może zostać zlikwido
wane ok. 3,5 tys. grobów. To
efekt braku płatności za kwa
tery. Ustawą o cmentarzach
i chowaniu zmarłych wska
zuje, żekażdy grób po 20 latach
powinien być ponownie opła
cony i przedłużony. Jeślitak się
nie stanie, najpierw na mogile
pojawia się ostrzeżenie o pla
nowanej likwidacji, później
grób trafia do ponownegouży
cia.©®
. ,

zrewitalizowane podwórka,
Sama zaś budowa nie będzie
finansowana w ramach rewitalizacji miasta, ale jest z nią
ściśle związana.
Zdaniem radnegoTadeusza
Bobrowskiego zPiS, wiceprzewodniczącego rady miejskiej,
burzenie wyremontowanych
w 2015 r. mieszkań to marnotrawstwo. Uważa, że trzeba
było wiedzieć, które mieszkania trzeba wyremontować.
Pikanterii sprawie nadaje
fakt, że za rządów Roberta
Biedronia miasto przestało
budować mieszkania. Ograniczyło się tylko do remontów
w komunalce i do odzyskiwa
nia pustostanów w zasobach
PGM. W ubiegłym tygodniu
jednak były prezydent Robert
Biedroń napisał w mediach
społecznościowych,
że
w Słupsku zbudowano za jego
czasów 480 mieszkań, czyli
więcej niż zbudował PiS w całej Polsce w ramach progarmu
Mieszkanie*. Co akurat jest
nieprawdą, bo mimo wezwań
radnych do zmiany podejścia
Robert Biedroń nie zbudował
żadnego miejskiego budynku.©®

Jak informuje Katarzyna
Macegoniuk z działu promocji
GBP, spotkanie otworzyły
młode poetkiregionu, które za
prezentowały swoje wiersze
z ubiegłorocznej edycji kon
kursu „Lekkie piórko".Następ
nie biblioteka zaprezentowała
filmową kronikę przedstawia
jącą działalność placówki
od początku istnienia. Nie za
brakło również podsumowania
ubiegłego roku.
Najważniejszą częścią im
prezy byłonagrodzenie najlep
szych czytelników 2018 roku.
Wśród dzieci wyróżnieni zo
stali: Lena Wojtaszek, Natalia
Zubka i Błażej Dzięcioł,w kate
gorii młodzież zwyciężyli Ma
teusz Zubka,Jakub Brzozowski
i Kacper Abramczyk, najbar
dziej rozczytanymi dorosłymi
okazały się Anna Falek, Julita
Czarnecka i Sylwia Żulińska,
a Zofia Trzcińska, Ryszard Ba
ran iZdzisława Domańskazdo
byli nagrodę dla seniorów.

- Na jubileuszu poznaliśmy
także zwycięzcę plebiscytu
„100 książek na100-lecie Nie
podległej". Mogła w nim wziąć
udział każda osoba, która
w zeszłym roku wypożyczyła
w bibliotece wKobylnicy ijej fi
liach co najmniej100 książek.
Nagrodą był smartfon. Szczę
śliwcem okazał się Ryszard Ba
ran, a zwycięski los wybrała He
lena Klinger -najstarsza i ulu
biona czytelniczka gminnej
biblioteki - relacjonuje Kata
rzyna Macegoniuk.

Największą niespodzianką
okazał się prezent od wójta
Leszka Kulińskiego- książnica
otrzymała czek o wartości5000
zł na zakup nowości wydawni
czych. Biblioteka przygotowała
upominek dla każdego przyby
łego - książkę „Siedem dekad
bibliotekarstwa w Kobylnicy"
wydanej specjalnie na tę oka
zję.
Wydarzeniu towarzyszyła
wystawa z konkursu plastycz
nego „Biblioteka moich ma
rzeń", w którym wzięli udział

uczniowie szkół podstawo
wych gminy Kobylnica.
Część artystyczną uświet
niły AleBabki z Kobylnicy.
Na koniec zaserwowano uro
dzinowy tort.
- Biblioteka dziękujewszyst
kim, którzy przezte siedemdzie
siąt latpomagalijejw tworzeniu
miejsca, gdzie każdy może roz
wijać swoje talenty i pasje.
Mając takie wsparcie, GBP
w Kobylnicy przetrwa nie tylko
kolejne 70, ale i100 lat - mówi
Katarzyna Macegoniuk.©®

Prezent od wójta gminy Kobylnica Leszka Kulińskiego, czyli 5000 zł na zakup książek,
na pewno zostanie spożytkowany

Akcja redakcja

Glos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 4.03.2019
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&^elnicy pomagają
Pani Bronisława ze Słupska ma do
oddania wózek inwalidzkiichodzik
(balkonik). Odbiór własnym tran
sportem. Kontakt:889191839 (po
godz.10).
Pani Bożena ze Słupska ma do od
dania wersalkę. Odbiór własnym
transportem. Kontakt: 59 72318
70.
Pan Jerzy ze Słupska ma do odda
nia lodówkę. Odbiórwłasnym tran
sportem. Kontakt:503 848198.

Pani Alicja ze Słupska ma doodda
nia odzież i obuwie męskie (duże
rozmiary). Kontakt:694 832 824.
PanStanisław zeSłupska ma dood
dania dwie wersalki i dwa fotele.
Odbiór własnym transportem.
Kontakt: 696 683215.
Pani Barbara z Ustkima do oddania
meblościankę, wersalkę, dwafotele
iszafkę. Odbiór własnymtranspor
tem. Kontakt:509 706354.
Pani Kazimiera za Słupska ma do
oddania telewizor, meble kuchen
ne, wózekspacerowyi stolik z krze
sełkami dla dzieci.Odbiór własnym
transportem. Kontakt:59 8412513.
Pani Danuta ze Słupska ma do od
dania cegłę rozbiórkową. Odbiór
własnym transportem. Kontakt:59
8413435.
Pani Ewa ze Słupska ma do odda
nia zimową odzież damską. Kon
takt: 59845 34 07.
Pani Grażyna zeSłupska ma dood
dania meble pokojowe. Odbiór
własnym transportem. Kontakt:
661154067.
Słupszczanin ma dooddania meb
lościankę. Odbiór własnym tran
sportem. Kontakt:783414082.
(DMK)
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Piesiprzechodzą
na czerwonym świetle
ipoza pasami

@Gość: - Na ulicy Tuwima, na wy
sokości przychodni, przechodze
nie przez jezdnię,gdy na przejściu
dla pieszych jest zielone światłoa
dla samochodów czerwone,to ża
dne zagrożenie. To czepianie się,
tak dla czepiania.
@Gość: - Miasto wymyśliło sobie
Straż Miejską i zarabia, bo inaczej
nie potrafi, ewentualnie podatki
podnosi lub kredytybierze. Na Za

chodzie władza nie karze nawet
tych, co przechodzą na czerwo
nym. Totaka nasza spuścizna z po
przedniego okresu, gdzie władza
najlepiej wie, cospołeczeństwujest
potrzebne iw razie czego mocno
reaguje imocno karci.
@Kierownica: - Samochody prze
jeżdżające na czerwonym to też
wcale nierzadkość. Codziennie wi
dzę takie sytuacje. Co dotego nie
bezpieczeństwa jadących z tyłu,
wystarczy zachować odległość
iostrożność.
@Dzban: - W wielu krajachmożna
przechodzić na czerwonym świe
tle bez konsekwencji,na własną od
powiedzialność.
@Gość: - Tam są przychodnia i ap
teka. Dlatego korzystają często
z tego ludziestarsi, chorzyimający
kłopoty z poruszaniem się. Życzę
tym wszystkim zdrowym, siedzą
cym w samochodachprywatnych,
policyjnych i straży miejskiej, aby
sami doznaliprzynajmniej takichsa
mych problemów imusieli obcho
dzić nawet kilka kilometrów w ra
mach pokuty za nieuszanowanie
czyichś kłopotów. Sam tamtędy
jeżdżę często inie widzę żadnego

problemu, by przepuścić niekiedy
-niekiedy-taką osobę.
@lnż. Rumian:- Najlepiej tosię cze
piać ludzistarszych ischorowanych
ruchowo. Byłem świadkiem, jak
pies załatwiałsię na chodnikuprzy
swoim właścicielu, w biały dzień.
Obok jechała policja, panowie po
patrzyli ipojechali. Nie zareagowali.
Ale gdyby starsza osoba przecho
dziła tam,gdzie niema przejścia, re
akcja byłaby natychmiastowa.
@Kierowca: - Przechodzić swo
bodnie to mogą przez wasze domy.
Ciekawe, cobyście powiedzieli,jak
by wam ktoś wtargnal pod wasze
autoiponiósłśmierć, bona czerwo
nym przecież wolno przechodzić.
I co byś wtedy powiedział, cwa
niaczku, żeon szedłna czerwonym,
a nie powinien. Więczastanów się,
zanim napiszesz,ipostawsię wsytuacji kierowców.
@Pieszy: - Czy nie lepiej zrobić
przejście dla pieszychnaprzeciwko
przystanku autobusowego dla lu
dzi, którzy są schorowani i wycho
dzą z przychodni na ul.Tuwima? Ale
poco,jak można bezmyślniekarać
starszych ludzi,którzy itak mają mi
zerne emerytury, (DMK)

Rowerzyści tylko na ścieżce,
piesi chodzą całą szerokością
Daniel Klusek

... II

Wójt gminy zapowiada, że lampy zostaną naprawione

Na głównej drodze w Krępie
od tygodni nie świecą lampy
Daniel Klusek
danief.klusek@gp24.pl

Pani Katarzyna, mieszkanka
Krępy Słupskiej, od kilku ty
godni nie może się doprosić
naprawy lamp na ul. Lipowej.
Władze gminy zapewniają, że
zgłosiły już awarię właścicie
lom sieci.

Nasza czytelniczka awarię oś
wietlenia zauważyła już kilka
tygodni temu.
- Niestety, lampy do dziś się
nie świecą. Tymczasem wie
czorami ta droga, gdy jest nie
oświetlona, może być niebez
pieczna - twierdzi pani Kata
rzyna. - Po obu jej stronach są
pola, a na nichpojawiają się dzi
kie zwierzęta. One regularnie
przechodzą z jednej strony
szosy na drugą. Często tuż
przed maskami jadących samo
chodów. Już dwa razy popo

łudniami byłamświadkiem sy
tuacji, w których dziki przebie
gły przez szosę kilkadziesiąt
metrów przedmoim samocho
dem. Na szczęście zdążyłam
wyhamować i nie doszło do
zderzenia.
Barbara Dykier, wójt gminy
Słupsk, zapewnia, że właści
ciele latami na ul. Lipowej wie
dzą już o ich awarii.
- Właścicielami niemal
wszystkich lamp na terenie
gminy jest spółka Energa Oś
wietlenie. Jesteśmy z nią w sta
łym kontakcie i jeśli tylko
mieszkańcy, sołtysi lub radni
zgłoszą nam awarię lamp, na
tychmiast informujemy przed
stawicieli spółki.Sami również
wychwytujemy takie usterki,
na przykład podczas przeglą
dów technicznych naszego
oświetlenia. Jeśli tylko nie
doszło do poważnej awarii, la
tarnie uliczne są naprawiane
w ciągu kilku dni. ©®

Pan Paweł chce, by urzędnicy
uregulowali zasady porusza
nia się ijazdy na deptaku przy
ul. Wojska Polskiego. Jego
zdaniem teraz piesi mogą
przeszkadzać rowerzystom.
Drogowcy przekonują, że le
piej, gdy cały deptak jest dla
wszystkich.

Nasz czytelnik jest rowerzystą.
Regulamieprzejeżdża między in
nymi przezdeptaknaul. Wojska
Polskiego. Jak twierdzi, oznako
wanie części dlapieszych irowe
rzystów jest tam nieodpowied
nie, bo niewystarczające.
- Przez całą długość deptaku
poprowadzona jest droga dlaro
werów. Jest wyłożona czerwo
nym polbrukiem,by odróżniała
się od szarych płyt granitowych,
po których chodząpiesi. Z jednej
strony ścieżkałączysięzprzejazdem dla rowerów przez ulicę
Sienkiewicza, z drugiej natomiast
z przejazdem przez ulicę Kołłą
taja -mówi panPaweł. -Problem
jednak w tym,że po drodze dla
rowerów na ulicy Wojska Polskiegochodząteżpiesi. To może
być niebezpieczne zarówno dla
pieszych, jak idla rowerzystów.
Szczególnie, żeteraz pogoda poz
wala jużwielu osobomprzesiąść
się na rowery.
Zdaniem naszegoczytelnika,
na części dedykowanejcyklistom
powinno się pojawićodpowied
nie oznakowanie zarównopio
nowe, jakipoziome.
- Chodzi oto, żeby piesi wie
dzieli, że wchodząriaczęśćprze-

Strona od czytelników
dla czytelników

Na stronach Akcjaredakcja piszemy
o tym,o czyminformują nas czytel
nicy. Na Wasze sygnałyczeka dzien
nikarz Daniel Klusek.
Jeśli widzą Państwo coś, co Was
zdenerwowało, poinformujcienas
0 tym. Pod adresem: daniel.klusek@gp24.pl czekamy na e-maile
z opisem sytuacji. Zachęcamy też
do przesyłania nam fotografii. In
terwencje można również zgłaszać
pod nr. tel.:59 848 8121.
Wszystkie sygnały sprawdzimy,
a najważniejsze i najciekawsze za
mieścimy na łamach „GłosuPomo
rza" i gp24.pl.(DMK)

Unas czekaj^zguby
1 oferty pomocy

W „Głosie" funkcjonuje Biuro Rze
czy Znalezionych. 0 tym,co znaj
duje się w BRZ, piszemy w ponie
działki, środy i piątki.Uwaga! Nie
przyjmujemy już nowych rzeczy
znalezionych przez Czytelników.
W ramach Banku pomocy można
przekazywać sobie m.in. meble,
sprzęt RTV i AGD. Na zgłoszenia
czekamy pod nr. tel. 59 8488121
Oferty i prośby o pomoc publiku
jemy we wtorki, czwartkii soboty.
(DMK)

Zobacz, jak powstaje
„Głos Pomorza"

ip

daniel.klusek@gp24.pl
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Zapraszamy do odwiedzin wsłup
skiej redakcji„Głosu Pomorza".Nasi
goście poznają też dziennikarzy
i pracowników z działu promocji,
składu i biura ogłoszeń. Będzie
także możliwość zrobienia zdjęcia
które zostanie opublikowane w
„Głosie". Na zgłoszenia grup cze
kamy wgodz. 10-16 podnr. tel. 5S
8488121. (DMK)
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Tam konsumenci
mogą znaleźć pomoc

®IlitSmM
Całym deptakiem mogą się poruszać i piesi, i rowerzyści

znaczoną dlarowerzystów - mó
wi pan Paweł. -1jeśli już muszą
przejść, niech zachowują szcze
gólną ostrożność i najpierw
upewnią się, że nie jedzie żaden
rowerzysta. Teraz jest tam chaos
i właściwienikt niewie, gdzie się
znajduje. Miasto powinno to
wreszcie uporządkować.
Jak twierdzi, cykliści po dep
taku poruszają się tylko wyzna
czoną, czerwoną trasą.Dlatego
dobrze bybyło, by piesi umożli
wili imbezpiecznyprzejazd.
O oznakowaniu deptaka
na ul. Wojska Polskiego pisaliśmy
już wielokrotnie, problem sąsiedztwapieszychirowerzystów
wracabowiem regularnie,każdej
wiosny. Rowerzyści zwracają
uwagę, że na czerwonej części
deptaka dochodzi do sytuacji

spornych między użytkowni
kami tejdrogi.
W Zarządzie Infrastruktury
Miejskiej dowiedzieliśmysięjednak, że oznakowania jest tam
prawidłowe.
- Deptak to część pieszojezdna. Oznacza to, że zarówno
piesi, jak i rowerzyści mogą się
poruszać całą tego częścią: mię
dzy szpalerami drzew, po polbruku, bruku i granitowych pły
tach od strony kamienic - mówi
Jarosław Borecki. - T^kierozwią
zanie jest optymalne i niemamy
w planach wprowadzania jego
korekty. Gdybyśmy na części
czerwonej wprowadzili tylko
ścieżkę rowerową,piesiitakby
się nią poruszali, przechodząc
z części między drzewami to tej
przy kamienicach.©®

Mieszkańcy Słupska o pomoc mo
gą prosić miejskiego rzecznika kon
sumentów. Zbigniew Perzyna
przyjmuje interesantów przy ul
Jana Pawła II1, pokój225 (IIpiętro)
tel. 59 810 52 93, e-mail: mrk@
um.slupsk.pl.
Mieszkańcy powiatu słupskiegc
o pomoc mogą prosić powiato
wego rzecznika konsumentów.Ma
rek Kurowski interesantów przyj
muje w pokoju 132, Starostwa Po
wiatowego, tel. 59 84187 00, e
mail: rzecznikkonsumenta@po
wiat.slupsk.pl.
Pomocy w problemachkonsumen
ckich udziela Delegatura Woje
wódzkiego Inspektoratu Inspekcj
Handlowej w Słupsku, ulJana Pa
wła I11, tel. 59 842 54 68, e-mail
ihslupsk@wp.pl.
Konsumenci mogą się zgłaszać
do Oddziału Federacji Konsumen
tów w Słupsku,al. 3Maja 44,tel. 5£
842 0224, e-mail:slupsk@federa
cja-konsumentow.org.pl.
Bezpłatną pomoc prawną konsu
menci mogą uzyskać pod nr. info
linii FederacjiKonsumentów 80
440220 i22 290 8916. (DMK)
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Głos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 4.03.2019

Kaczyński: Śledztwo
w sprawie Srebrnej
nie jest konieczne
eszek Rudziński
-5zek.pjdzinski@polskapress.pl

Choć prezes PiS od dłuższego
:zasu stroni od rozmów
: dziennikarzami,zwłaszcza
ymi. którzy mogą zadawać
niewygodnepytania, tym ra:em zrobił wyjątek i pojawił
^ię w RMF FM. Kaczyński mófń tam m.in.o sprawie po/rotu Donalda Tuska do polkiej polityki,jesiennych wy
borach parlamentarnych i zaobkach w NBP. Jednak to
prawa Srebrnej wywołała la
minę komentarzy wśród po
głów opozycji.

Szef PiSna antenieRMF FM za
pytany został m.in. o sprawę
:zw. taśm Kaczyńskiego, czyli
ujawnionego przez „Gazetę
Wyborczą" stenogramunagra
nia rozmowy prezesa PiS i au
striackiego
biznesmena
Geralda Birgfellnera.Rozmowy
dotyczyły m.in. planów bu
dowy w Warszawie wieżowca
przez powiązaną z PiS spółkę
Srebrna. Do budowy nie
doszło, a Birgfellner twierdzi
publicznie, że Kaczyński jest
nu winien pieniądze za wykolaną pracę. Austriacki biznesnen został przesłuchany
v sprawie przez prokuraturę.
W związku z tym w raęliu
>adało pytanie, czy Jarosław
Kaczyński również stawi się
la ewentualne wezwanie orga
nów ścigania. - Oczywiście,
przecież jakie mam inne wyj
ecie? Jestem obywatelem jak
każdy inny - odpowiedział Ka
czyński, dodając, że„nie masojie nicdo zarzucenia".- Chcia
łem zrobić coś bardzo poży
tecznego z punktu widzenia,
uż nawet nie tylko mojego
obozu politycznego,ale popro
stu Polski - przekonywał.
Jego słowa nie mogły ujść
uwadze polityków opozycji, któ
rzy domagają się wszczęcia
śledztwa przeciwko liderowi
partii rządzącej. - Kaczyński

mówi: „Jestem takim samym
obywatelem jak wszyscy".I dla
tego prokuratura Ziobry nie
wszczyna śledztwa, przesłu
chuje Birgfellnera 30 godzin na przesłuchanieprezesa zaśnie
znajduje czasu?Taki sam obywa
tel - tylko bez żadnego trybu.
Śmiech... - napisał na Twitterze
poseł POMarcin Kierwiński.
Wtórował mu były minister
finansów Leszek Balcerowicz.Przeciśnięty Kaczyński żali się
na swój„imposibiizm" -oznaj
mił.
Szef PiS podkreślił, że jego
zdaniem „śledztwo prokura
tury nie ma sensu". I choć
po chwili dodał, że „nie chce
w żadnym wypadku wpływać"
na decyzjęorganów ścigania,to
zdaniem posła Arkadiusza
Myrchy wydał prokuraturze
„prosty przekaz". -1 minister
Ziobro nie musi już wydawać

tśkm

rifti

prokuratorom wiążącego pole
cenia w trybie art. 7
(mówiłacym
m.in.
0 niezależności prokuratorów red.). Zrobił do Jarosław Ka
czyński w ogólnopolskim ra
diu. Prosty przekaz w sprawie
Srebrnej -napisał naTwitterze.
Z kolei rzeczniczka PiSBeata
Mazurek zarzuciła posłomopo
zycji brak jednolitego programu
1 to, że ich wspólnym mianow
nikiem jest jedynie „nienawiść
do PiS". - Sławomir Neumann
popiera Nową Piątkę PiS. Ry
szard Petru w liście do Kata
rzyny Lubnauer potępia 500+
i Emeryturę+. Czy Koalicję Eu
ropejską łączy coś poza niena
wiścią do PiS ikłopotami finan
sowymi? - pytała Mazurek. ©©

Jarosław Kaczyński: Jestem takim samym obywatelem jak
wszyscy inni

Gdańszczanie w niedzielę
wybierali prezydenta miasta
Szymon Zięba
szymon.zieba@polskapress.pl

Dziś wczesnym rankiem po
znamy wyniki uzupełniających
wyborów prezydenckich
w Gdańsku. O to stanowisko
walczyło troje kandydatów Aleksandra Dutkiewicz. Grze
gorz Braun iMarek Skiba.

3 marca mieszkańcy Gdańska
ruszyli doum wyborczych.Po
nowne wybory w stolicy Pomo
rza toskutek tragicznychwyda
rzeń, które na początku roku
wstrząsnęły całą Polską. W nie
dzielę,13 stycznia, podczas fi
nału WOŚP27-letni mężczyzna,
wcześniej karany i wypusz
czony niedawno z więzienia,
wbiegł nascenę znożem i kilku
krotnie ugodziłprezydenta Pa
wła Adamowicza. Wieloletnisa
morządowiec, który w drugiej
turze wygrał w 2018 roku wyś
cig o fotel prezydenta miasta
z Kacprem Płażyńskim (PiS),nie
przeżył.
W uzupełniających wybo
rach nastanowisko prezydenta
stolicy Pomorza o głosy miesz
kańców miasta walczyli Alek
sandra Dulkiewicz,zastępczyni
Adamowicza, która po jego
śmierci została komisarzem
w Gdańsku,prawicowy reżyser
- Grzegorz Braun oraz Marek
Skiba, kandydatstartujący z ra-

W Gdańsku w ubiegłym roku mieszkańcy zagłosowali na Pawła
Adamowicza. Czy teraz wybiorą Aleksandrę Dulkiewicz?

PR0F. MICHAŁ WENZEL,
SOCJOLOG
Grzegorz Braun i Marek Skiba
stanęli do tych wyborów nie
po to, by je wygrać.
Walczyli z Dulkiewicz
od strony ideologicznej, gdyż
ona reprezentuje liberalne
centrum, ale przede
wszystkim traktowali
kampanię jako promocję.
Braun w większym stopniu
promował siebie samego
i swoje narodowe poglądy
polityczne,
a Marek Skiba był
rzecznikiem sprawy
obecności religii katolickiej
w konserwatywnym wydaniu
w debacie publicznej.

mienia
Odpowiedzialni
Gdańsk. Zarówno Platforma
Obywatelska jak i PiSnie wysta
wili swoichkandydatów napre
zydenta.
Tymczasem podczas nie
dzielnych wyborówniestety nie
udało się uniknąć incydentów.
Jak się dowiedzieliśmy,mężo
wie zaufania jednego z komite
tów wyborczych,próbowali za
kłócić prace komisji. Wylewali
na poduszki z tuszemtusz win
nych kolorach niż czerwony,
służący do pieczętowania kart,
próbując w ten sposób zakłócić
przygotowanie kart dowydania
ich wyborcom. Próbowali też
wydawać polecenia członkom
komisji iingerować wich pracę.
- Zgodnie z Kodeksem Wy
borczym, mężowie zaufania
mają prawo wyłącznie obser
wować prace komisji i ewentu-

Na scenę wchodzi Polska Fair Play.
Zapowiada likwidację podatków
Leszek Rudziński
leszek.rudzinski@polskapress.pl

Robert Gwiazdowski, praw
nik. polityk iekspert ds. po
datków. wystartował z no
wym ugrupowaniem. Polska
Fair Play ma wystartować
w najbliższych wyborach
do Parlamentu Europejskiego.
- Nie obiecujemy, że coślu
dziom damy. Obiecujemy,że
im mniej zabierzemy - mówił
podczas sobotniej konwencji.

Robert Gwiazdowski, do tej
pory ekspert, od teraz polityk

Ugrupowanie jest wspólnym
projektem politycznym Ro
berta Gwiazdowskiego oraz.
Bezpartyjnych Samorządow
ców. Jako że jego lider jest ek
spertem w dziedzinie podat
ków, to duża część programu
nowej inicjatywy została po
święcona właśnie temu zagad
nieniu.

Mianowicie
Robert
Gwiazdowski zapowiedział, że
zamierza zlikwidować część
podatków, takich jak CIT oraz
PIT. - Dziś patrzymy w przysz
łość, naPolskę, w której podatki
są proste i fair, system emery
talny stabilny, panuje praw
dziwa wolność gospodarcza,
a nasze zasoby są odpowiednio

zagospodarowane i profesjo
nalnie zarządzane. Jałowe
spory partyjne,medialne afery
i nieskutecznych polityków zo
stawiamy za sobą - mówi Ro
bert Gwiazdowski.
Zlikwidowane mają być też
niektóre obowiązkowe składki,
m.in. ZUS, NFZ,Fundusz Gwa
rantowanych Świadczeń Pra
cowniczych czyFundusz Pracy.
- Żebyobywatele mogli siębogacić, państwo nie może im przesz
kadzać, janiebędęprzeszkadzać
- powiedział, inaugurującdzia
łanie Polski FairPlay.
Swój przekazkierował wdu
żej mierze do przedsiębiorców.
- Nieprzyjdziemy po was, żeza
stosowaliście nie tę stawkę po
datku VAT.Bo będzie tylko jedna
(...) Będą przyjazne podatki,że
byście nie musielisię nimi przejmować, azajmowali siętym, co
robicie.Ikonkurowaćza granicą
- zapewniał Gwiazdowski. ©<E>

alnie zgłaszać do protokołu za
strzeżenia do pracy komisji,
do których później komisja pi
semnie ma obowiązek się usto
sunkować. Natomiastmężowie
zaufania nie mają absolutnie
prawa wykonywać żadnych
czynności członków komisji
wyborczych,
niezależnie
od tego, czy są to czynności
„czysto techniczne",jak nalanie
tuszu do poduszki; absolutnie
nie mają prawa posiadać żad
nego kontaktu zkartami wybor
czymi. Mogą obserwować prze
bieg głosowania, ale tak by go
nie zakłócać - podkreślał sędzia
Marek Jasiński, komisarz wy
borczy w Gdańsku.
W miejscach, w których mę
żowie zaufania jednegoz komi
tetów wyborczych próbowali
zakłócić pracę komisji, prze
wodniczący komisji wydawali
im wiążące polecenia doty
czące
ich
zachowania,
a w skrajnych przypadkach
była wzywana policja.
Ostatecznie sytuacja została
opanowana: służby Urzędu
Miejskiego dostarczały do ko
misji prawidłowe, nowe po
duszki z tuszem. - Karty wybor
cze zostały prawidłowo ostem
plowane. Te, w które próbo
wano ingerować, odłożono
na bok i opisano; nie zostaną
one wydanewyborcom - zazna
czał sędzia Marek Jasiński.
Lokale wyborcze w wybo
rach uzupełniających były
czynne od7.00 do21.00.
Żadna pracownia nie wyko
nywała badania exitpoll. ©®

Tomasz Komenda ma
być objęty opieką NFZ

Minister zdrowia poprosił dolno
śląski oddział NFZo zaintereso
wanie się zdrowiemTomasza Ko
mendy. Dotąd korzystałon pry
watnie z pomocypsychologicz
nej, płacąc za nią z renty przyzna
nej mu przezpremiera Mateusza
Morawieckiego. Teraz ma być ob
jęty opieką finansowaną na nor
malnych zasadach przez NFZ.
Zajmą się tym lekarze z Uniwersy
teckiego Szpitala Klinicznego
przy ul. Borowskiej we Wrocła
wiu.
Tomasz Komenda miał wziąć
udział w procesowych czynnoś
ciach w prokuraturze w Łodzi,ale
nie był wstanie ze względuna zły
stan zdrowia. Czynności zostały
jak na razie wstrzymane.
Prokuratura próbuje wyjaśnić,
czyje zaniedbania doprowadziły
do tego. żemężczyzna trafił na 18
lat do więzienia za zbrodnię, któ
rej niepopełnił - brutalny gwałt
i zabójstwo piętnastolatki.

©®
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Ekshumacja w Jedwabnem.
Więcej szkody niż pożytku?
Witold Głowacki
w.glowackl@pobkatifnes.pl

<
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Powrót do tematu ekshumacji
w Jedwabnem niemal na pew
no nie przybliży na s do pogłę
bienia wiedzy o tej zbrodni.
Gwarantuje natomiast kolejny
kryzys w relacjach z Izraelem.

Prezes JarosławSzarek ogłosił,
że IPN jest gotów do przepro
wadzenia powtórnej ekshuma
cji ofiar zbrodni w Jedwabnem.
- IPN jest gotowy przeprowa
dzić taką ekshumację,ale decy
zja nie należy do nas. A myślę,
że tutaj też ta sprawa w jakiś
sposób była podjęta wiele lat
temu. Myślę, że można konty
nuować badania historyczne
w archiwach niemieckich.
W historii nie ma tematów ta
kich, które są raz na zawsze
zamknięte, zakończone - mó
wił Szarek w Telewizji Repub
lika. Stwierdził, że ewentualna
decyzja w tej sprawie należy
do ministra sprawiedliwości.
- MinisterstwoSprawiedliwości
nie podejmujedecyzji dotyczą
cych ekshumacji - odpowie
dział resort pytającej o słowa
Szarka „Gazecie Wyborczej".
Rzecz jasna, to prawda a Szarek wyraził się mocnonie
precyzyjnie. Podjęcie decyzji
o ewentualnej ponownej ek
shumacji leży bowiem nie
w gestii resortu, lecz oczywiś
cie prokuraturynadzorowanej,
owszem, przez ministra spra
wiedliwości Zbigniewa Ziobrę,
ale jako prokuratora general
nego. Ziobro niezajął w tej spra
wie stanowiska.
- Pamiętajcie mojesłowa - ta
ekshumacja nieprzyniesie żad
nych kategorycznych roz
strzygnięć, a sprowadzi na Pol-

Polska ma trudne relacje z państwem Izrael. Czy ew.
ekshumacja w Jedwabnem je pogorszy?

skę katastrofę!- tak skomento
wał pomysł powtórnej ekshu
macji
w
Jedwabnem
na
Twitterze
Sławomir
Cenckiewicz, od 2016 roku
członek Kolegium IPN.
Cenckiewicz ma podwójnie
rację. Po pierwsze, słowa
Szarka sprawiły, że znaleźliśmy
się o krok od kolejnego gigan
tycznego kryzysu w relacjach
z Izraelem i międzynarodo
wymi organizacjami żydow
skimi. Chodzi przede wszyst
kim o kwestię religijnego za
kazu ekshumacji obowiązują
cego w judaizmie. Wprawdzie
prawo Izraela dopuszcza ek
shumację w wypadku podej
rzenia przestępstwa, ale takie
decyzje
zawsze
budzą
ogromne emocje, bywają też
przyczyną żywiołowych prote
stów ortodoksyjnych Żydów.
Jest też jasne,że zwolennikami
ekshumacji w Jedwabnem są
przede wszystkim środowiska
dążące do wykazania, że jej
bezpośrednimi sprawcami nie
byli Polacy - co stałoby w za
sadniczej sprzeczności z do
tychczasowymi ustaleniami
wymiaru
sprawiedliwości
(jeszcze wPRL), IPNoraz histo
ryków.

To właśnie dlatego kwestia
ekshumacji ofiar zbrodni w Je
dwabnem od początku budziła
poważne kontrowersjew środo
wiskach żydowskich. Przed ekshumaqą, która odbyłasię18 lat
temu, naczelny rabin Polski
Michael Schudrich protestował
- Trzeba wybierać między re
spektem dla zmarłych a po
trzebą prawdy.Dla naszwycięża
to pierwsze.Moim, rabina,zda
niem ekshumacja jest niemoż
liwa z punktu widzenia naszej
religii - tłumaczył w „Gazecie
Wyborczej" w2001roku. Osta
tecznie jednak zgodził sięna jej
przeprowadzenie pod licznymi
warunkami.
Cenckiewicz mateż jednakra
cję co do tego, że szanse na to,
żeby ekshumacja ofiar zbrodni
w Jedwabnem dała jakikolwiek
niepodważalny obraz jej prze
biegu czy skali, są bardzo zni
kome. Jest bardzomało prawdo
podobne, by dała ona do ręki ar
gumenty nawetnajbardziej zago
rzałym zwolennikom powtór
nego otwarciamogiły -czyli wy
znawców teorii opełnym niemie
ckim sprawstwie zbrodni czy
o bardzo ograniczonej jej skali.
Tym bardziej że przecież byłaby
to ekshumacja powtórna.

Zebrali pieniądze na sprowadzenie
ciała Krystiana Madeja do kraju
Adrianna Szuman

Przyjaciele tragicznie zmarłe
go Krystiana Madeja, alpinisty
z Walimia (pow. wałbrzysko,
ogłosili w Internecie zbiórkę.
Na stronie zrzutka.pl poprosili
o wsparcie akcji, której celem
było sprowadzenie ciała Kry
stiana do Polski.Koszt jest
bardzo duży.bo to22000zł.
Udało się zebrać pieniądze
bardzo szybko.

- Witajcie, to ja Robert
Janiec, nie jestem w stanie nic
więcej zrobić dla Krystiana,
więc po rozmowie z kolegami
i koleżankami doszliśmy
do sedna sprawy, musimy ze
brać pieniądze dla rodziców
Krystiana, którzy potrzebują
naszej pomocy,koszty sprowa
dzenia ciałaKrystiana to22 000
zł ogromna suma - napisał
na stroniezrzutka.pl jeden z or
ganizatorów akcji.
Jak czytamy, Krystian zaw
sze opowiadał, że mama musi

ciężko pracować, by utrzymać
dom, atata jest choryiniemoże
już ciężko pracować. - Proszę
Was wszystkich o pomocw ze
braniu tych pieniędzy, to
ogromna kwota dla nich. Nie
będą w stanie udźwignąć tego
wszystkiego sami (...).Odszedł
od nas człowiek z wielką pasją,
ciekawy świata i ludzi. Miał
świetne sportowe predyspozy
cje i wiele wspinaczkowych
planów, do których starannie
się przygotowywał - napisał
pan Robert. Na apel błyska

Pierwszą ekshumację w Je
dwabnem przeprowadzono
wiosną2001roku imiała charak
ter, by takrzec, ograniczony. Na
dzorował ją Lech Kaczyński wówczas minister sprawiedli
wości i prokurator generalny,
który wcześniej długonegocjo
wał ze środowiskami żydow
skimi warunki jej przeprowadze
nia.Uzgodniono między innymi,
że ekshumacja będzie prowa
dzona wyłącznie w wierzchniej
warstwie masowych grobów,
odnalezione szkielety nie zo
staną podniesione z ziemi iprze
transportowane do laborato
rium, przebadane natomiast zo
staną wyłącznie popiołyidrobne
fragmenty kości.
Ostatniego dnia ekshumacji
do jedwabnegoprzyjechał Lech
Kaczyński. Stwierdził, żenie ma
możliwości, by wmogile zostało
pochowanych aż 1600 osób taką liczbę ofiar podawał w „Są
siadach" Jan Tomasz Gross.
Tamto śledztwo zostało
umorzone
przez
IPN
w czerwcu 2003 roku - ze
względu na to, że nie udałosię
wykryć żadnychinnych spraw
ców zbrodni wJedwabnem niż
ci, którzy zostali osądzenii ska
zani w latach powojennych.
Śledztwo IPN nie zakończyło
się jednak bezkonkluzywnie prokuratorzy uznali, że „Za
sadne jest przypisanie Niem
com, w ocenie prawnokarnej,
sprawstwa sensu largo tej
zbrodni.
Wykonawcami
zbrodni, jako sprawcy sensu
stricte, byli polscy mieszkańcy
Jedwabnego i okolic - męż
czyźni, w liczbie co najmniej
około 40".Liczbę ofiar zbrodni
określili na„nie mniej niż340".
Ograniczony charakter ek
shumacji z2001roku był punk
tem wyjścia do teorii negują
cych aktywny udział Polaków
w popełnieniu zbrodni w Je
dwabnem.

Świat

kapsuła Dragon dotarła
do ISS. W niej, na razie
sztuczna, Ripley
Rrma SpaceX ..odpaliła"kapsu
łę DrągonzCentramKosmicz
nego im.Kemed/ego naFlorydzie w USA w sobotę.Docelowo
kapsuła ma byćprzeznaczona
do przewozuludzi.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze,
amerykańska agencja kos
miczna (NASA) najprawdopo
dobniej zatwierdzi system re
gularnego użytku astronautów
pod koniec tego roku - podaje
BBC News.Od czasu wycofania
wahadłowców w 2011 roku
Stany Zjednoczonemusiały ko
rzystać z usług rosyjskich rakiet
Sojuz. Oczywiście płacąc za to
Federacji Rosyjskiej.
Rakieta SpaceX Falcon 9
i kapsuła Dragon (ang. Smok)
wystartowała zgodniez planem
w sobotę, ll-minutowy lot ra
kiety nośnej wypuścił Smoka
na spotkanie zMiędzynarodową
Stacją Kosmiczną (ISS), do któ
rego dotarła wniedzielę. Toko
lejny krok na drodze do tury
stycznych lotówkosmicznych.
Ponieważ to tylko test,
na pokładzie nie byłoastronau
tów - ale „manekin testowy".
Antropomorficzny symulator
wyposażony jest w skafander
kosmiczny i siedzi obok okna,
wraz z czujnikami wokół
głowy, szyii kręgosłupa.Dzięki
temu uczeni będą mogli zgro
madzić danena temat rodzaju
sił, jakich doświadczą ludzie,
kiedy będą znajdować się
w statku kosmicznym.

©®

Kapsuła Dragon dotarła
do ISS

SpaceX nazwał manekina
„Ripley" - to na cześć postać
z kultowej sagio „Obcych" gra
nej przez słynną amerykański
aktorkę Sigourney Weaver
Pierwszą część nakręcił Ridle
Scott, znany także z takich fil
mów sci-fi jak „Łowca androi
dów" czy „Obcy: Przymierze"
Dla kalifornijskiej firmy lo
ten stanowi kolejny kamieńmi
Iowy w17-letniej historii.Firm;
miliardera i wizjonera Elonć
Muska ma ambicje umożliwię
nia podróżowania ludzi w kos
mosie.
- Ludzkie loty kosmiczne to
podstawowa misja SpaceX
wyjaśnił Hans Koenigsmann
wiceprezes firmy, cytowany
przez BBC News. - Nie ma dla
nas nic ważniejszego niż tc
przedsięwzięcie i naprawdędo
ceniamy możliwość, jaką daje
nam NASA. ©®
Tomasz Dereszyński
Twitter:@TomDeresz

Pijany kierował
skuterem śnieżnym
i wjechał w narciarzy

©®

wicznie
odpowiedzieli
internauci. Już po kilku godzi
nach na koncietej zrzutki było
25 378 zł.
Informację o tragicznej
śmierci 25-letniego alpinisty
z Polski podała Agence France
Presse(AFP).
Krystian Madej zginął 26
lutego po francuskiej stronie
Mont Blanc. Brał udział w wy
prawie, w której uczestniczyło
pięciu polskich irosyjskich al
pinistów
(m.in.
Denis
Urubko). AFP podała, że alpi
nista, który zginął, popełnił
błąd techniczny. Spadł z 400metrowej grani. Miało to miej
sce na wysokości około 2200
mn.p.m.
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Morsów coraz więcej.
Przyjechały nawet ze
Skoczowa

Parada morsów wyruszyła w so
botę zhełskięj halisportowej
do plażynr 66.Morsy rozgrzały się
przy muzycei wskoczyły do Bał
tyku. Powynurzeniu z wody wszy
scy uczestnicy biesiadowali
przy muzycena żywo. Pogodaide
alna domorsowania: dużosłońca,
mróz, poprostujest wspaniale!
Przyjechali ludziezcałejPolski,
m.in. zeSkoczowa, miejscowości,
która położonajest690km
od Helu.Wolontariusze zbierają
środki dla PomorskiegoHospicjum
dla Dzieci w Gdańsku, (AIP)

Do bardzo niebezpiecznego zda
rzenia doszło w sobotę w słowa
ckim resorcie narciarskim
Donovaly leżącym w Tatrach Ni
skich (ok.116 km od Zakopa
nego). Podczas zorganizowa
nego wieczorem podstokiem
Nowa Hala festiwalu muzycz
nego nagle w tłum widzów wje
chał szaleniec na skuterześnież
nym. Jak informuje Horska
Zachranna Służba (odpowiednik
polskiego GOPR-u), na skutego
zdarzenia ucierpiały 4 osoby. 3
z nich mają połamane ręce i nogi.
Czwarta ofiara (55-letnia kobieta)
trafiła do szpitala w Bańskiej By
strzycy w stanie ciężkim. Szale
niec, który wjechał w tłum, trafił
do aresztu.Nie wiadomo, conim
kierowało. Wiadomo, że zanim
na miejsce dojechała policja,
obezwładnili gosami widzowie.
Jest bardzo prawdopodobne, że
„zamachowiec" był poprostu
w sztok pijany inie zapanował
nad potężną maszyną.
(AIP)
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Majątek w małżeństwie (cz. 1)

Majątek: co jest żony, a co męża
czymjest majątek osobisty w małżeństwie

MOŻLIWOŚĆ
USTANOWIENIA
ROZDZIELNOŚCI
MAJĄTKOWEJ ISTNIEJE
TAKŻE WTRAKCIE
TRWANIA MAŁŻEŃSTWA

Wspólność ustawowa( co do zasady, nawiązuje się automatycznie - wraz z momentem zawarcia przez nas małżeństwa

Gdy para powie sobie sakra
mentalne ..tak", wtedy -co
do zasady, z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa
powstaje pomiędzy małżon
kami wspólność majątkowa
(ustawowa).

Majątek osobisty każdego
z małżonków

Przedmioty majątkowe nieob
jęte wspólnością ustawową na
leżą do majątku osobistegokaż
dego z małżonków.
Co się na niego składa? To
właśnie wyjaśnimy.
Do majątku osobistego
małżonków należą:

Wspólność ustawowa nawią
zuje się automatycznie wraz l.Przedmioty majątkowe:
z momentem zawarcia małżeń •nabyte przed powstaniem
stwa - chyba że małżonkowie wspólności ustawowej;oraz
zawarli majątkową umowę
małżeńską, która wyłącza tę # przez dziedziczenie,zapis lub
wspólność (potocznie taką darowiznę - chyba że spadko
umowę nazywamy intercyzą).

dawca lub darczyńca postano
wił inaczej.

nia osobistychpotrzeb jednego
z małżonków.

2. Prawa majątkowe wynika
jące ze wspólności łącznej
podlegającej odrębnym prze
pisom.

Do tych przedmiotów
można zaliczyć, oczywiście,
tylko przykładowo: pościel,
bieliznę, ubranie, przedmioty
niezbędne do osobistej pracy
zarobkowej (nie dotyczy to jed
nak samochodu) oraz nauki
i papiery osobiste.

W praktyce chodzi najczęś
ciej o przedmioty oraz prawa
majątkowe stanowiące wkład
do spółki cywilnej, której
wspólnikiem jest jeden z mał
żonków.
3. Przedmioty majątkowe słu
żące wyłącznie do zaspokaja

Są to, na przykład,alimenty,
służebność mieszkania.
5. Przedmioty uzyskane z ty
tułu odszkodowania za uszko
dzenie ciała lub wywołanie
rozstroju zdrowiaalbo ztytułu
zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę.

Pamiętajmy! Rozdzielność
majątkowa chroni majątek nie
tylko w przypadku rozwodu.
W przypadku ustanowionej
rozdzielności majątkowej wie
rzyciele nie uzyskają klauzuli
wykonalności do egzekucji
z majątku wspólnego w przy
padku zaciągnięcia długów
bądź problemów finansowych
tylko jednego z małżonków.
Trzeba wiedzieć, że wspól
ność majątkowa obejmuje
wszystko to, co oboje małżon
kowie nabyli lub jeden z nich
nabył w czasie jej trwania.

4. Prawa niezbywalne, które
mogą przysługiwać tylko jed
nejosobie.

Adwokat Anna Winnicka-Skalniak, nasza ekspertka

Ale tu ważna uwaga, ta za
sada nie dotyczy jednak renty
należnej poszkodowanemu
£ małżonkowi z powodu całko| witej lub częściowej utraty
I zdolności dopracy zarobkowej
1 albo z powoduzwiększenia się
% jego potrzeblub, jak się tookre§ śla, zmniejszenia widoków po
wodzenia na przyszłość.

# Oznacza to, że wszystko,
co małżonkowie nabyli
do chwili jej ustanowienia,
jest wspólne, ale od chwili
jej ustanowienia, majątek
zgromadzony przez
każdego z małżonków jest
osobisty.
Oczywiście, nic nie stoi
na przeszkodzie, by
małżonkowie z ustanowioną
rozdzielnością majątkową
np. zakupili wspólny dom.
W świetle prawa każdy
z nich będzie wówczas
właścicielem udziału
w nieruchomości
w wysokości 50 proc.
Ważne! W trakcie trwania
wspólności majątkowej nie
można dokonać podziału
majątku wspólnego.

Renta należna poszkodowa
nemu małżonkowi z powodu
całkowitej lub częściowej
utraty zdolności do pracy za
robkowej stanowi równoważ
nik (inaczejto określając,ekwi
walent)
wynagrodzenia
za pracę - i jako taka - wchodzi
w skład majątku wspólnego.
6. Wierzytelności z tytułu wy
nagrodzenia za pracę lubinnej
działalności zarobkowej jed
nego zmałżonków.
Uwaga! Jednak wynagro
dzenie wypłacone wchodzi
w skład majątku wspólnego
małżonków.
7. Przedmioty majątkoweuzy
skane ztytułu nagrody za oso
biste osiągnięcia jednego
z małżonków.
Nie oznacza to jednak, że
drugi z małżonków nie ma
prawa dopopularnej trzynastki
(trzynasta pensja w roku) czy
innej premii małżonka.Nagro
dami za osobiste osiągnięciasą
bowiem te za pracę twórczą,
a więc na przykład nagrody
naukowe, artystyczne, litera
ckie, techniczne, uzyskane
na konkursach. Nagrodami

(w tymsensie) nie są zaśpienią
dze w postaci specjalnego do
datkowego wynagrodzenia, jak
trzynastka, wynagrodzenia
za dodatkową pracęi innegoro
dzaju premie, jakie może otrzy
mać pracownik.
8. Prawa autorskie oraz po
krewne, własności przemysło
wej oraz inne twórcy.

9. Przedmioty majątkowe na
byte wzamian zaskładniki ma
jątku osobistego.

Uwaga! Niedotyczy to sytu
acji, gdyprzedmiot stanowiący
odrębną własność małżonka
został sprzedany, uzyskane
w ten sposób pieniądze wy
dane, a potemnowy przedmiot
został kupiony za pieniądzepo
chodzące z bieżących docho
dów małżonka.
Spadek i darowizna? Tak.ale...

Co do zasady, przedmioty ma
jątkowe nabyte przez dziedzi
czenie (spadek), zapislub daro
wiznę wchodzą w skład ma
jątku osobistego każdego
z małżonków.
Uwaga! Od tej zasady ist
nieje jednak wyjątek.
Przedmioty zwykłego urzą
dzenia domowego,które służą
do użytku obojga małżonków
(te przedmioty to na przykład
meble, dywany, sprzęt RTV,
AGD) są objęte wspólnością
ustawową także w wypadku,
gdy zostały nabyte przez dzie
dziczenie, zapis lub darowiznę
- chyba że spadkodawca lub
darczyńca inaczej postanowił.
Jeśli spadkobierca lub dar
czyńca wyraźnienie zaznaczył,
że mają stanowić majątek
odrębny jednego zmałżonków,
w takim przypadku automa
tycznie wchodzą w skład ma
jątku wspólnego.
Ważne
W przypadku prowadzenia po
stępowania o podział majątku
za każdym razem najważniej
sze jest ustalenie, co wchodzi
w skład majątku osobistego,
a co wspólnego małżonków.
Trzeba więc wiedzieć, co jest
wspólne, a co osobiste.

red. KatarzynaBorek
Konsultacja merytoryczna poradnika:
adwokat Anna Winnicka-Skalniak;
Kancelaria Adwokacka Celej&SkaMak
sp-p-
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Polskie firmy powinny być
obecne na rosyjskim rynku
Maciei Badowski
twltter: @BadowskiMaciej

tSmm
Pomimo chłodnych stosun
ków pofitycznydi polskie fir
my powinny próbować swoich
sił w Rosji. - Rosjanie mają na
dwyżkę eksportu do nas,dla
tego powinniśmy zacząć dzia
łać, żeby to zrównoważyć - tłu
maczy ekspert.

- Rosja to dla nas ważny rynek.
Pomimo trudnych relacji poli
tycznych nadal istniejemy
na tym rynku, nadal jesteśmy
tam obecni. Biorąc pod uwagę
nawet wielkość gospodarek, np.
Polski i Niemiec, to jesteśmy
bardziej obecni w Rosji niż
w Niemczech, pomimo żeto są
zupełnie inne liczby. Niemcy
mają większą gospodarkę - tłu
maczy w rozmowie z AIP Ma
rek Budzisz, ekspert Warsaw
Enterpise Institute.
Polska jest ważnym partne
rem handlowym Federacji Ro
syjskiej. Według danych za 11
miesięcy poprzedniego roku,
importowaliśmy rosyjskie to
wary i surowce o wartości 15
mld dolarów (wzrost w porów
naniu z rokiem poprzednim
o 48,2 proc.), zaś nasz eksport
do Rosji osiągnął poziom 4,61
mld dolarów (wzrost o 5,1
proc.). Biorąc pod uwagę wiel
kość gospodarki, polskie obroty

lie tylko podwyżką
zatrzymasz pracownika

Pracodawcy zdecydowanie od
czuwają siłę negocjacyjną, którą
daje pracownikom obecna sytua
cja na rynku pracy. Wedługsza
cunków NBP wzrost wynagro
dzeń w 2019 wyniesie 6,8proc.,
a według Ministerstwa Finansów
5,6 proc. Problemy ze znalezie
niem odpowiednich talentów,
a także z zatrzymaniem dotych
czas zatrudnionych osóbstawiają
firmy w trudnym położeniu,czyli
pracownik prosi o podwyżkę,
podczas gdy firma zaplanowała
optymalizację budżetu. Cozrobić,
kiedy pracownik zasługuje
na podniesienie wynagrodzenia,
ale firma niemoże sobie na to
pozwolić? Jak pokazujeraport
Antal iSodexo „Cztery osobo
wości -jedenrynek pracy",przez
93 proc.pracowników znacznie
wyżej, niżpodwyżka, cenionajest
bezpośrednia iswobodna atmo

Polscy przedsiębiorcy chcą być obecni na każdym rynku, który
daje im dobre perspektywy. Rosja nie może być tu wyjątkiem
handlowe zRosją są relatywnie
wyższe niż obrotyhandlowe in
nych znaczącychpartnerów Ro
sji, takich jak Niemcy, Francja
czy Włochy.
Świadczy to o utrzymywa
niu się licznych więzi handlo
wych i kooperacyjnych mimo
trudnych relacji politycznych.
Brak zrównoważonego bilansu
handlowego z Rosją (znacznie
wyższa wartośćimportudo Pol
ski niżnaszego eksportu)może
być traktowany jako szansa
na przyszły rozwój w zakresie
promocji polskich produktów
i marek na rynku naszego
wschodniego partnera.
- Polscyprzedsiębiorcy chcą
być obecni na każdym rynku,
tam, gdzie mają stabilne gwa
rancje funkcjonowania i dobre
perspektywy sprzedażyswoich
produktów. Rosja tu nie może

być wyjątkiem - mówiBudzisz.
Jak
zaznacza Cezary
Kaźmierczak, prezes Związku
Przedsiębiorców i Pracodaw
ców, polski biznes w Rosji po
winien być elementem pol
skiego soft power,szczególnie
w obwodzie królewieckim.Jed
nocześnie zaznacza, że nie za
rekomendowałby żadnemu
przedsiębiorcy z Polski, żeby
budował tam fabrykę, ale
każdy inny rodzaj biznesu już
tak. Zdaniem Kaźmierczaka,
budowanie takichprzyczółków
jest korzystne dla Polski,
a i konkurencja jest umiarko
wana.
Zgodnie z analizami Banku
Światowego założenie spółki
w Rosji trwaśrednio kilkanaście
dni, a likwidacja podmiotu go
spodarczego zarejestrowanego
w Rosji zajmuje 6-12 miesięcy.

sfera. Na drugim miejscupojawia
się możliwość wpływuna działa
nia HR irozwój firmy (92proc.).
Top 3 zamyka oferta elastycznego
czasu pracyipracy zdalnej (81
proc.). Tuż za podiumuplasowało
się dbanieo zdrowy styl życiapra
cownika. Benefity, tj.konsultacje
z dietetykiem,owoce w biurze
i dofinansowanie posiłków ważne
są dla 76 proc. pracujących Pola
ków i wyprzedzają stabilność wy
nagrodzenia (73 proc.). Dodat
kowo prawie70 proc.doceni,jeśli
pracodawca dofinansuje imposiłekwpracy. Polacy corazczęściej
zwracają uwagę na kwestie zwią
zane zjakością życia. Stawiają
na zdrowie idoceniają inicjatywy,
które będą wpierać ich działania
w tym zakresie.

w związku z niedzielnymzaka
zem handlu.- Według naszych
szacunków straty małychi śred
nich najemców wynoszą średnio
ok. 5-10 proc.Jak wynika z ro
zmów z naszymiklientami, dot
kliwe straty ponoszą najemcy
działający w branżach m.in.odzie
żowej iobuwniczej. Pomimopo
dejmowanych przez najemców
prób renegocjacji umównajmu
wynajmujący w większości nie
bylii nie są skłonni do rozmówmówi dr Katarzyna Barańska,
radca prawny w kancelarii PwC
Legał. Taki opór ze strony wynaj
mujących dotyczy nietylko dy
skusji na temat obniżenia kosz
tów w ramach obowiązujących
umów najmu, ale także braku
zgody na uwzględnianie w nowo
zawieranych umowachnajmu
klauzul umożliwiającychnieponoszenie przez najemcówopłat
czynszowych ieksploatacyjnych
za niedziele, w którelokale są
zamknięte. Jak wynika z analizy
PwC, dużaczęść najemców mu
siała przeorganizować działalność
swoich magazynów oraz harmo
nogramy dostaw.

(AlP)

Na zakazie handlu
tracą najemcy

Dotychczas proponowane przez
wynajmujących rozwiązania,ta
kie jak wydłużanieczasu otwarcia
galerii handlowychlub
śródtygodniowe promocje,nie
wyrównały strat poniesionych

(AIP)

Strefa Biznesu

Od 2012Rosja należy doŚwiato
wej Organizacji Handlu(WTO).
- Zaskoczyłomnie to, jakoto
czenie instytucjonalnew Rosji,
czyli warunki prowadzenia bi
znesu, oceniane jest przez ana
lityków Banku Światowego,
otóż Rosja jest wyżej planowana
niż Polskai nato trzeba zwrócić
uwagę. To nie jest wielka róż
nica, Rosja zajmuje 31. miejsce
pod względem łatwości prowa
dzenia biznesu, a my 33. Ozna
cza to, że te biznesy mogą po
dobnie funkcjonować - tłuma
czy Budzisz. - Cąły system
prawny, który w Rosji został
wprowadzony, jest w mniej
szym lub większym stopniu
zbliżony do tego, jaki funkcjo
nuje wPolsce.To nie jest zupeł
nie inny świat, gdzie będziemy
się czuli obco i gdzie wszystko
będzie dlanas nowe- dodaje.
Rosyjscy partnerzy han
dlowi Polski mają swesiedziby
głównie w Moskwie, Rejonie
Moskiewskim oraz w Peter
sburgu
i
obwodzie
kaliningradzkim. Szczególnie
ten ostatni region możestać się
perspektywicznym obszarem
zwiększenia aktywności pol
skich firm.
Rosyjski rynek jest doce
niany przez polskich przedsię
biorców, on jest niedoceniany
przez polskie władze. To polskie
władze powinnyzaktywizować
swoją politykę wtym lrierunku.
Polscy przedsiębiorcy są cały
czas wRosji obecni- podsumo
wuje ekspert.
©®

Oszczędzamy bez
zakupów w niedzielę

Coraz większa liczba niedziel
z zamkniętymi sklepami nie po
została obojętna dla portfeli Po
laków.16 proc. badanych dekla
ruje, że dzięki niehandlowym
niedzielom obniżyli wydatki, a 6
proc., że wydaje więcej niż
wcześniej. Dla czterech na pię
ciu Polaków nie zmieniło się nic,
a jeden na siedemnastu wydaje
więcej. Powód? Pieniądze za
oszczędzone w tradycyjnych
sklepach, a nawet więcej, po
chłaniają zakupy w internecie,
organizacja spotkań towarzy
skich, a także wyjścia do restau
racji, kina czy teatru. Największą
rewolucję wolne niedziele zro
biły w budżetach osób między
18 a 44 rokiem życia.To w ich
gronie najwięcej osób oszczę
dza na ograniczeniu tradycyj
nych zakupów, ale także coraz
szybciej zmienia nawyki i za
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Przewozy busem objęte
będą obowiązkami jak
transport tirem?
Zbigniew Biskupski
zbigniew.biskupski@polskapress.pl

Bardzo możliwe, żejuż nieba
wem firmy, operująceflotą
lekką pojazdów przewożą
cych towary na terytoria kra
jów Wspólnoty. będą miały
obowiązek posiadania licencji
jak przedsiębiorstwa tran
sportu ciężkiego.

Duże zmiany czekają w najbliż
szym czasie tak zwanych
busiarzy. Komisja Europejska
proponuje bowiem poprawki
w rozporządzeniu 1072/2009
w zakresie wykonywania za
wodu przewoźnika.To zaśzbliża
do zalegalizowaniatachografów
cyfrowych rejestrujących czas
pracy kierowców pojazdów po
niżej 3,5 tony. To będzie praw
dziwe wyzwanie,gdyż terazewi
dencja okresów jazdy nie jest
prowadzona takskrupulatnie jak
w ciężarówkach.Busiarze przej
mują ładunki,których niepokry
wają tiry.Czyw związku z nową
ustawą polskich busówna euro
pejskich drogachbędziemniej?
Najważniejsza zmiana obej
mie wagęminimalną pojazdów,
powyżej której wymagane są
zezwolenia transportowe i li
cencja wspólnotowa. Do tej
pory górnylimit, oile dane pań
stwo członkowskie nie zdecy
dowało inaczej,od któregoobo
wiązywały przepisy kabota
żowe, wynosił 3,5 tony. Propo
nowane poprawki zmniejszają
tę granicę do 2,4 tony.
czyna wydawać nawet więcej
niż przed1marca 2018 r.f kiedy
to wprowadzone zostały han
dlowe ograniczenia -wynika
z badania „Wpływ niedziel wol
nych odhandlu na budżet do
mowy" przeprowadzonego
przez firmę Quality Watch dla
Rejestru Dłużników BIG
InfoMonitor.
(WWW.STREFABIZNESU.PL)

Polacy wciąż lubią
nowinki w finansach

Polacy zasadniczo nie mają prob
lemów z przyswajaniem nowych
rozwiązań. 80proc. internautów
korzysta z urządzeńmobilnych,
a co trzeciposiadacz smartfona
płaci za jegopomocą. Otwartość
na nowe technologiei dynamicz
nie rozwijająca sięrzeczywistość
sprawiają, żena rynku pojawiasię
coraz więcej firm,które zmieniają
sektor usługfinansowych.Takimi
są firmy korzystające z nowoczes
nych technologii wfinansachzwane FinTechami.Jeszcze
w 2016 roku81proc. Polaków
twierdziło, żenie skorzysta zusług
oferowanych przez innepodmioty

-Obniżenie wartościdopusz
czalnej masy ciężaru oznacza
w tym przypadku, żewiele firm
transportowych orazkierowców
busów będzie podlegało innym,
bardziej restrykcyjnym zasadom
dostępu doeuropejskiego rynku
- zauważa Łukasz Włoch,
główny ekspertOgólnopolskiego
Centrum Rozliczania Kierow
ców. I dodaje: -Propozycje zmian
tokolejnykrokwstronęunifikaęji rynkutransportu drogowego.
Do tej pory przepisyregulujące
pracę kierowcówbyły niejedno
lite i rozłożone na zbyt wiele
osobnych zapisów, co prowa
dziło doproblemów z ich inter
pretacją. Krajetakie jakNiemcy
i Francjadość precyzyjnieokre
ślają zasady prowadzeniapojaz
dów, ale już w Polsce istnieje
problem na przykład z definicją
zawodu kierowcy. W myśl pol
skiego prawa, termin ten nie
wprowadza rozróżnienia mię
dzy kierowcą busa a kierowcą
tira. Oznacza to,że danypracownik, jeśli ma odpowiednie
uprawnienia, może prowadzić
obie kategorie pojazdów, a wów
czas czas jego pracy będzie
wedle dwóch różnych standar
dów prawnych. Jest to oczywi
sta niedogodność stwarzająca
pole donadinterpretacji prawa.
Zmienione przepisy spowo
dują również, że firmy, wykonu
jące transport pojazdami nieprzekraczającymi 3,5 tony,będą
musiały spełniać dodatkowe
kryteria: obowiązek wykazania
płynności finansowejoraz posia
danie stałej siedziby.©®
niż tradycyjne instytucjefinan
sowe, podczasgdy w2018roku
było tojuż tylko 44proc. Jedno
cześnie15 proc.Polaków jest zain
teresowanych ofertą mniejszych
firm technologicznych,za którymi
nie stoi żadenduży gracz - typu
bank czy SKOK.Ponad połowa
klientów FinTech tomałe iśrednie
przedsiębiorstwa (56 proc.),pra
wie połowa (49proc.) toinstytu
cje finansowe,a konsumenci sta
nowią 44 proc. odbiorców rozwią
zań badanych firm.
Co sprawia,że tak różnorodne
grupy docelowe decydują się sięg
nąć po nowoczesneusługi finan
sowe? 2018 roku dlaniemal co
trzeciego badanego (27proc.)
zaufanie doinstytucji finansowej
było istotnymczynnikiem wpły
wającym na korzystanie zjej usług.
-Finanse są delikatną materią
i wymagają sporego zaufania. To
naturalne, żeklient chce być
pewny, żemoże zaufać danemu
FinTechowi. Na pewnobardziej
wiarygodne są firmy, które cieszą
siędużym zainteresowaniem
klientów -wyjaśnia Alexander
Beresford, CMOFiniata.
(WWWSTREFABIZNESU.PL)
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praca

Zamiast pracować, surfujesz w sieci?
Dla szefa to przesłanka do zwolnienia
na szybko,niedbale. Współpra
cownicy także cierpią, gdyż
muszą wykonać zadania, jakich
nie wykonał pracownik prze
siadujący w necie.

Katarzyna Piojda

Internet ułatwia pracę, alenie
zawsze. Niektórzy pracowni
cy, zamiast wykonywać po
wierzone im zadania, surfują
w sieci w celach prywatnych.
To zjawisko określane jest ja
ko cyberslacking. a znane
u nas jako cyberlenistwo.

10 lat temu mało który Polak
słyszał ocyberslackingu. Wów
czas statystycznyKowalski, bę
dąc w firmie, poświęcał od 10
do 20 procent czasu na wyko
nywanie innych czynnościniż
służbowe. Te czynności odno
się
przeważnie
siły
do surfowania po intemecieprzy wykorzystaniu służbo
wego komputera - w celach
prywatnych.
Przeglądanie ofert sklepów
internetowych albo portali z in
formacjami lub serwisów
o gwiazdach, sprawdzanie pry
watnej skrzynki pocztowej,
płacenie swoich rachunków,
zamawianie jedzenia dofirmy,
obserwowanie
portali
społecznościowych, a przede
wszystkim długie rozmowy ze
znajomymi na tych portalach na to wszystko wybrani pra
cownicy poświęcają nawetpo
łowę czasu w godzinach pracy.
Nie tylko kadra kierownicza

Obecnie przynajmniejraz w ty
godniu korzysta z internetu
dwie trzecie dorosłych Pola
ków. Analiza potwierdza, że
o obecności online decyduje
przede wszystkim wiek
internauty. Wykształcenie nie
ma w tym przypadku znacze
nia, jeśli chodzi o młodszych

Kontrola szefa

Poświęcanie czasu pracy na rzecz spraw prywatnych załatwianych online niekiedy staje się uzależnieniem

badanych, natomiast im są oni
starsi, tym jego rola jest więk
sza -wynika z danychCBOS.
Dzisiaj
zjawisko
cyberslackingu zatacza znacz
nie szersze kręgi, a to dlatego,
że nawet 9 na10 Polaków ko
rzysta z internetu w pracy. Nie
chodzi tutaj jedynie o osoby za
trudnione w biurach, lecz
o wszystkich pracowników,
mających dostęp do sieci.
Osoby korzystającez internetu
kojarzą się z kadrą kierowniczą,
siedzącą przez 8 godzin za biur
kiem. Tymczasem przykła
dowo 6 na 10 robotników nie
wykwalifikowanych, wykonu

jących prace fizyczne również
surfuje w sieci.
Krótka przerwa

Część kadry, zarównopiastują
cej stanowiskakierownicze, jak
i pracownicy szeregowi, osoby
wykonujące pracę umysłową
oraz fizyczną, jest niemal uza
leżniona od komputera. W nie
których działach wszyscy za
trudnieni spędzają sporo czasu,
leniuchując w sieci. Zmieniło
się nawet podejście. Przed laty
ci pracownicy myśleli, że
w wolnej chwili (czytaj:po wy
konaniu zadań służbowych)
posiedzą na intemecie dla przy

jemności, niejako wramach na
grody za całodzienny trud.Dzi
siaj patrzą na to odwrotnie gdy wreszcie znajdą wolną
chwilę ioderwą się od załatwia
nia prywatnych spraw online,
to zajmą się pracą zawodową.
Przeciętny czas spędzany
online wtygodniu to13 godzin,
a zatem około 2 godzinydzien
nie. Od 8lat tutaj nie odnoto
wuje się zmian - podaje dalej
CBOS. To, żektoś przez5-10 mi
nut zrobisobie przerwęw pracy
i
poprzegląda
strony
w intemecie, żeby zaspokoić
ciekawość lub poprostu dlaro
zrywki, nie stanowi zbrodni

i niedoprowadzi dozwolnienia
pracownika. Najważniejszy jest
jednak umiar. Czasem sytuacja
wymyka sięspod kontroli.Nie
którzy nie są świadomi, ile
czasu marnują w sieci wtedy,
gdy powinni pracować, bo
przecież za pracę dostają wyna
grodzenie.
Cyberslacking to nie tylko
marnowanie czasu pracy
w pracy, ale też negatywne od
działywanie nacałą firmę. Pra
codawca jest wtej sytuacji naj
bardziej poszkodowany. Płaci
bowiem za pracę, której jego ze
spół nie wykonuje albo wyko
nuje, ale nienależycie, bo

Pracodawca ma prawo spraw
dzać, do jakich celów jego pra
cownik wykorzystuje służ
bowy sprzęt,a więci komputer.
Sprzęt należy do firmy, łącze
internetowe - tak samo, nato
miast zatrudniony korzysta
z nich w czasie swojej pracy.
Pracodawca, dzięki zainstalo
waniu odpowiednich progra
mów, jest w stanie śledzić,
na jakie strony wchodzi (i ile
czasu na nich spędza)jego pod
władny w czasie swojego po
bytu wpracy.Szef przedsiębior
stwa czyorganizacji równiedo
brze maprawo wprowadzić za
kaz korzystania ze służbowego
komputera oraz innych firmo
wych sprzętów w celach pry
watnych.
Rzecz dotyczy nie tylko
surfowania po intemecie
w sprawach niezwiązanych
z obowiązkami zawodowymi.
Przełożony może przykładowo
zabronić podwładnym wyko
nywania prywatnych połączeń
telefonicznych i wysyłania ta
kich właśnie SMS-ów, pisania
prywatnych pism na służbo
wym laptopie.
Jeżeli pracownik notorycz
nie nie stosuje się do zakazu,
może się liczyć z utratą pracy.
Cyberslacking może stać się
przyczyną zwolnienia dyscypli
narnego, o iletakiej osobieudo
wodni się zaniedbanie obo
wiązków z powodu notorycz
nego korzystania z sieci w ce
lach prywatnych.

Rynek pracownika obecnie sprzyja poszukiwaniom lepszej posady
Maciej Mituła

Bezrobocie spada, rośnie za
trudnienie. a firmy narzekają
na brak kandydatów do pracy.
To szansa na ciekawą pracę
nie tylko dla bezrobotnych.

Spadające bezrobocieto szansa
także dlatych, którzy winnych
warunkach o takim kroku by
nie pomyśleli. Tworzą się bo
wiem nowe,niespotykane sta
nowiska, które są okazją doroz
woju zawodowego i wyższego
wynagrodzenia.

- Uważam, że warto raz
na jakiś czas zobaczyć, co sły
chać w tych ogłoszeniach, jakie
kompetencje są poszukiwane,
jakich pracowników się szuka.
To nam daje obraz tego, co się
aktualnie dzieje na rynku. Być
może musimy uzupełnićswoją
wiedzę w jakimś obszarze,
może zafascynuje nas nowe
stanowisko, októrym jeszcze2
lata temunie mieliśmy pojęcia,
że będzie potrzebne - mówi
Magdalena Giryn z firmy
Assessment Systems Polska
Żeby znaleźć firmę i stano
wisko, na którymbędzie się do

brze czuł, przyszły pracownik
najpierw powinien poznać
swoje dobre igorsze strony, roz
poznać swoją osobowość,
a także sposób, w jaki jest po
strzegany przez swoje otocze
nie w środowisku pracy, bo
może się on różnić od tego, co
sam sobie wyobraża na własny
temat. Należy rozpocząć
od zrozumienia, w jakiegotypu
organizacji dana osoba chcia
łaby się znaleźć.
- Są ludzie, którzy dosko
nale pasują do organizacji hie
rarchicznych, dobrze się czują,
kiedy mają procedury i ramy,

w którychmogą działać. Zdru
giej strony są ludzie, którzy są
wolnymi duchamii niebędą się
dobrze czuli w strukturze hie
rarchicznej, będą chcieli praco
wać z dużą dawką wolności,

nastawieni narealizację zadań.
Osoba, która lubi pracować
w strukturach zhierarchizowa
nych, powinna szukać pracy
w organizacjach typu bank,
ubezpieczalnie - wskazuje ekspertka.
Kolejnym etapem musi być
poznanie swojej osobowości,
dziedzin, w którychdana osoba
jest dobra, oraz predyspozycji
wynikających z potencjału
do osiągania sukcesu na danym
stanowisku.
Przykładowo
osoby o wysokich ambicjach,
stabilne, o dużej wrażliwości
osobistej dobrze się spełnią

na stanowiskach kierowni
czych. Zkolei osoby, które mają
w sobie wysoką dociekliwość
czy które zwracają uwagę
na detale, odnajdą się w zawo
dach wymagających bardzo
dużej precyzji.
- Należy pamiętać, że każdy
z nasma równieżswoją ciemną
stronę osobowości, czyli
wszystko to, co przeszkadza
mu w osiąganiu sukcesu,
utrudnia mu awansowanie
w organizacjach.Warto też jest
to poznać, żeby wiedzieć, co
powoduje wykolejenie kariery
- tłumaczy Magdalena Giryn.
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SHOW-BIZNES

SHOW-BIZNES

SHOW-BIZNES

w teledyskudisco polo

„Kariera" Justyny Żyły może nieco
zaskakiwać. Polska usłyszała
o niejpo tym,gdy publicznie za
częła opowiadać o rzekomymro
mansie męża,który doprowadził
do zakończenia małżeństwa. Wy
znania zaowocowały sesją w ma
gazynie „Playboy", własnympro
gramem w telewizji iudziałem
w „Tańcu z Gwiazdami".Ostatnio
Żyła wystąpiła także w teledysku
Tomasza Niecika - wokalisty disco
polo. W klipie wcieliła się w rolę
księżczniki.(PAD)

sam
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#

&

ffo^żewlca iw 3S

Andrzej Piasecznyjest
w stałym związku?

Wokalista nieczęsto opowiada
ożyciu prywatnym.Ostatnio
w wywiadzie dla „Vivy!" napyta
nie, czyjest w związku, tajemni
czo odpowiedział,że „niejest
człowiekiem samotnym". Wśród
fanów zawrzało iznów rozgorzały
plotki ojego domniemanym ro
mansie z MichałemPirógiem. In
formacja nie została jednak po
twierdzona przez żadnego z nich.
(PAD)
1

Poziomo:

1) niski budynek handlowy,
6) najlepsze są na placu Pigalle,
10) żaglowiec dowodzony przez
Józefa Conrada Korzeniow
skiego,
11) zastrzeżenie w umowie,
12) między ramą a cyklistą,
13) świadectwo kontroli tech
nicznej,
16) gad z filmu „Park jurajski",
19) pierwsze danie z warzywa
z pestkami,
24) ... Arciuch, aktorka,
25) zmniejszanie kwot w bud
żecie,
27) upominek dla solenizanta,
28) czasowy pokaz dzieł sztuki,
29) dziura między deskami w
podłodze,
31) stolica Bahamów,
33) płyn do chłodnic,
34) dach nad głową na kempin
gu,
36) Egida Zeusa,
37) krótki spot reklamowy,
38) utwory starożytnych pisa
rzy i poetów.
Pionowo:

1) składa wniosek do sądu,
2) potężna jaszczurka z wys
py Komodo,
3) samosąd na Dzikim Zacho
dzie,
4) cios kończący walkę bok
serów,
5) wzburzone podczas sztor
mu,
6) sękata laska żebraka,

3

2

Redaktor naczelny
Krzysztof Nałęcz
Zastępcy
YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)
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21) drzazga za paznokciem,
22) model Toyoty,
23) atrament dla skryby,
26) premier polskiego rządu
przed Beatą Szydło,
29) obrzęd związany z nocą
świętojańską,
30) twarz w ramach,
31) bylina wodna o dużych
kwiatach, grążel,
32) ląduje na lotnisku,
35) arab w boksie.

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk,
tel. 59 848 8100, fax 59 848 8104,
tel. reklama 059 848 8101,
redakqa.gp24@polskapress.pl,
reklama.gp24@polskapress.pl
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ODDZIAŁY
Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 354 50 80,fax 94 3527149

Szczecinek ul. Plac Wolności 6,78-400 Szczecinek,
tel. 94 374 8818. fax 94 374 23 89

Deadpool

Nocny recepcjonista

Cena

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)

TVN 720:00
Życie Judyty zmienia się, gdy
mąż oświadcza jej, że odchodzi
do kochanki. Kobieta musi także
wyprowadzić się wraz z córką
z mieszkania. Postanawia wybu
dować dom pod miastem.

TVP KULTURA 20:20
Rok 2011. W Kairze wybuchają
protesty społeczne. Brytyjski
żołnierz Jonathan Pine
(Tom Hiddleston) pracuje jako
nocny recepcjonista w luksuso
wym hotelu. Ma do wykonania
trudną tajną misję.

Ktoś będzie Cię dzisiajuważnie obserwował.
Wnioski, dojakich późniejdojdzie, mogą mieć
spory wpływ na Twoją najbliższą przyszłość,
więc postaraj się wypaśćjak najlepiej.

POLSAT 20:10
Wade Wilson, były żołnierz służb
specjalnych, dowiaduje się, że
ma raka. Zgadza się na nielegalny
eksperyment, który daje mu moc
samouzdrawiania, ale nieodwra
calnie niszczy jego życie.

TVP 121:00
Adaptacja powieści Waldema
ra Łysiaka, wydanej w 2000
roku. Spektakl nawiązuje do
Ostatniej Wieczerzy. Akcja
rozgrywa się w ciągu jednej
nocy. Trzynaścioro bohaterów
prowadzi dialog.

Ktoś będzie Odzisiaj „słodził" i prawiłkomple
menty,ale uważaj, bo niebędzie to działanie
bezinteresowne. Stoi za tymchęć przekona
nia Cię do zmiany zdania w ważnejsprawie.

Czyjeś złośliwe słowa wyprowadzą Qę dzisiaj
na kilka godzin zrównowagi. Dopieroro
zmowa z życzliwą Ci osobą pozwoli odzyskać
spokój izapomnieć o doznanejprzykrośd.

Wręcz entuzjastycznie zareagujesz napropo
zycję, jaką zgłosi dzisiajktoś zgrona Twoich
znajomych. Prawdopodobnie potrzebne będzieTwoje zaangażowanie wjejrealizację.

Znajoma osoba przyjdziedzisiaj do Ciebie
z ostrzeżeniem przedangażowaniem się
wprzedsięwziędeobdarzonedużym praw
dopodobieństwem niepowodzenia...

Choć do kalendarzowejzostało jeszczekilka
naście dni, wTwoimsercu wiosna zagości
na cały dzień jużdzisiaj. Będzieprzyjemnie...

Niektóre osoby będą dzisiaj krytykować
Twoje pomysły,ale Ty odniesieszsię do tych
uwag - delikatniemówiąc - lekceważąco.

Byk (20.04-20.05)

Skorpion (23.10-21.11)

Bliźnięta (21.05-21.06)

Strzelec (22.11-21.12)

Rak (22.06-22.07)

Koziorożec (22.12-19.01)

Osobiste sprawy odłożysz dzisiajna bok iza
angażujesz się w problemy innych osób.Lu
dzie okażą Ci za to wdzięczność iszacunek.
OgarnieGędzisiaj melancholijny nastrój. Bar
dziej niż sprawybieżące zajmować Ciębędzie
wracanie myślami dowydarzeń z przeszłości.

©® -umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku
le, wszczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci,
www.gp24.pl/tresci,www.gs24.pl/tresci, i w zgodzie
z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Polskie Badania Qytełnictwa

Stargard ul. Wojska Polskiego 42.73-110 Stargard,
tel. 915784728, fax 9157817 97,
reklama tel. 915784728

Nigdy w życiu!

Przed Tobą dzień sprzyjający podejmowaniu
dużych wyzwań. Jeśliczekają Cię jakieś odpo
wiedzialne zadania, dzisiajna pewno uda Ci
się ze wszystkimi bezproblemów uporać

_

7) droga asfaltowa,
8) tendencja np. w modzie,
9) japoński aparat fotograficz
ny,
14) stan psychiczny pod wpły
wem hipnozy,
15) mebel z wieszakami, .
17) Krzysztof, prezenter „Tańca
z gwiazdami",
18) jedna z możliwości do wy
boru,
20) tatuś na... dachu,

Dyrektor działu marketingu
Robert Gromowski, tel. 94 347 3512
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Dyrektor drukami
Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98

Prezes oddziału Polska Press
Piotr Grabowski

Od czasu premiery filmu„Naro
dziny gwiazdy" w reżyserii
Bradleya Coopera nie milkną
plotki na tematjego romansu
z Lady Gagą. Piosenkarka zagrała
główną rolę u boku tegoamery
kańskiego aktora. Na planiewy
raźnie iskrzyło międzygwiaz
dami. W mediach ukazało się
zdjęcie, na którym Cooper ma
na twarzy ślady szminki w takim
samym kolorze,jaki miała na so
bie piosenkarka. Wedługfanówto
potwierdzenie romansu, (PAD)

Żonę Ryszarda Kalisza,Dominikę
K., zatrzymano wdrugiej połowie
lutego wWarszawie.Policjanci do
stali w tejsprawie anonimowe
zgłoszenie. Kobieta prowadziła sa
mochód, mając wekrwi prawie2,5
promila alkoholu. W aucie znajdowałsię3,5-letni syn pary.Żona po
lityka straciła prawojazdy oraz sta
nie przedsądem. RyszardKalisz
nie skomentował zdarzenia.
(PAD)
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Dyrektor działu reklamy
Ewa Żelazko, tel. 94 347 35 27

www.gp24.pl; wwwgk24.pł; wwvLgs24.pl

Zona Ryszardai Kalisza
prowadziłai po
po;alkoholu

• • •10
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Lady GagaiBradley Coo
per mają romans?

Nakład Kontrolowany ZKDP
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Polska Press Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 45.02-672 Warszawa,
tel. 22 20144 00, fax: 22 2014410
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes zarządu Dariusz Świąder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz

Upór ikonsekwencja w działaniu będą dzisiaj
przez cały dzień Twoimi znakami rozpoznaw
czymi. Postawiszprzed sobą ambitne cele.
Nadróbdzisiajwszełidezaległośdiztóźpostar«)wieniewiększgsystematycznora
łośćTopozwoliOznacznie więcejosiągnąć.

Dyrektor artystyczny
Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu
Sławomir Nowak, slawomir.nowak@polskapress.pl
Dyrektor zarządzający biura reklamy
Maciej Kossowski
maciej.kossowski@polskapress.pl
Dyrektor kolportażu
Karol Wlazło karol.wlazlo@polskapress.pl
Agencja AIP
kontakt@aip24.pl
Rzecznik prasowy
Joanna Pazio tel. 22 20144 38, joanna.
pazio@połskapress.pl
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Krzyżówki

Głos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 4.03.2019

Krzyżówka panoramiczna
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1) zbiornik na kiszonkę,
2) pszczela przeprowadzka,
3) wstrętna czarownica,
4) występ Lady Pank,
5) dzieli pola sąsiadów,
6) składane w śledztwie,
11) bywa osobliwe,
13) wstrzemięźliwa z zasady,
14) dzielona na czworo,
16) cel łucznika,
18) kropla krwi do badań,
19) niebieska ważka.
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Litery w polach z kropką,
czytane rzędami, utworzą
rozwiązanie. Ujawniono
wszystkie litery „L".
W przypadkowej kolejności:

- pluszowy miś dla dziecka
- korelat, zamiennik
- barierka przy schodach
- alkohol etylowy
- sromotna porażka
- rzymski Posejdon
- zeszyt na zapiski
- schowek na poczcie
- przerwa między wyrazami
- silna odraza; odium
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patka
z tyłu
płaszcz

ptak
z cyfrą
w
nazwie
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 18 utworzą rozwiązanie - dokończenie dowcipu z okienka.
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Litery z pól ponumerowanych
od 1 do 17 utworzą rozwiąza
nie - tytuł serialu.
Poziomo:

16) zaczątek rośliny z nasionka,
5) kamień z wypukłą rzeźbą.

Krzyżówka A-Ż

Pionowo:

Początek wpisywania odgadniętych wyrazów w polach z kre
ską, kierunek zegarowy. Litery w oznaczonych polach, czytane
rzędami, utworzą 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.

A) szczególne względy, grzecz
ności (6).
B) święty, pierwszy arcybiskup
Cypru (7).
C) bajkowa niewidka (6).
D) piosenka zespołu Big Cyc
(5, 4).
E) wynik działania (5).
F) chińska chata (5).
G) prowadzi lud na barykady
(5).
H) dowódca z buławą (6).
I) Julio, piosenkarz z Hiszpa
nii (8).
J) polski herb szlachecki (6).
K) precjoza w sklepie jubiler
skim (8).
L) pętla przy siodle kowboja
(5).
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do
18 utworzą rozwiązanie.
Pionowo:
Poziomo:

At
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1) resztka materiału,
7) metalowy wiór,
8) w rękach furmana,
9) ma rozstrzygający głos,
10) osad kryształków lodu,
12) kukła topiona na wiosnę,
15) z głową w chmurach,
17) święty z Tarsu,
20) odcina zatokę od morza,
21) głośne bicie serca,
22) żabie jaja,
23) kolorowa chustka na szyi.
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Jolka
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- Mój mąż.
-1co mówił?
- Że się spóźni
do domu, bo...
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Para kochanków
siedzi na kanapie,
nagle dzwoni
telefon:
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Szyfrogram

Logogryf
1
2
3
4
5
ft

Ł)
M)
N)
O)
P)
R)

przewożony ciężarówką (7).
był nim Otello (4).
używa języka migowego (5).
cząstka razowca (6).
na dysku laptopa (5).
łagodzi wstrząsy auta (5).

S)
T)
U)
W)
Z)
Ż)

klasa, kategoria (9).
schodki na statku (4).
gęsty syrop (6).
pociecha dziadków (4).
angielskie w kuchni (5).
kot z naszych lasów (4).

4) matka cesarza Tyberiusza,
15) rzymska bogini ogniska do
mowego.
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Litery w polach z kropką, czy
tane rzędami, utworzą rozwią
zanie.

1) mieszkaniec Bombaju,
2) krasnoludek z bajki,
3) miejsce pracy murarza,
4) korzystają z usług szpitala,
5) podłużny i wąski kawałek
drewna.

Rozwiązaniem jest powiedzenie
ludowe.
1) budynek z celami: 7 - 8 - 6 20-16-9-19-29-11,
2) odgłos walenia w drzwi: 24 25-12-13-2,
3 ) pozuje malarzowi: 2 2 - 3 - 1 4

-18-10,

4) wyborcza z kandydatami: 15 5-4-17-21,

5) dawny rozrusznik samochodu:
1 -27 - 26 -28 - 23.

Rozwiązania
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Glos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 4.03.2019

Krzysztof
Strauchmann
kstrauchmann@nto.pl
•

Problem
Bimbrownictwo żyje. choć cią
gle się zmienia. Zamiast je ure
gulować i ucywilizować,nasi
politycy sami po cichu raczą
swoich gości „lokalnym trun
kiem".

O

ficjalnie problem
nie istnieje.
W 2018 roku nie
prowadziliśmy
żadnej
sprawy
związanej z produkcją bimbru
w naszym województwie mówi Przemysław Kędzior
z Komendy Wojewódzkiej Po
licji w Opolu.
- Izba Administracji Skarbo
wej w Opolu uprzejmie infor
muje, że w latach 2017-2018
na terenie województwa opol
skiego nie prowadzono spraw
związanych z nielegalną pro
dukcją alkoholu - mówi Ag
nieszka Jóźwin-Dalecka, rzecz
nik prasowy Izby.
Dla porównania: w latach
50. i 60. Milicja Obywatelska
średnio rocznieprowadziła od2
do 5tysięcy spraw o bimbrow
nictwo w całym kraju.W stanie
wojennym było 14 tysięcy
sprawrocznie, a WI985-ponad
15 tysięcy ujawnionych go
rzelni. Jednak i obecna rzeczy
wistość wygląda inaczej niż to
wynika z oficjalnych statystyk.
- W każdej gminie wójt i ko
mendant posterunku wiedzą,
kto i co pędzi - twierdzi Jerzy
Pińczuk, właściciel jednej z nie
licznych małych legalnych
destylatomi. Członek Związku
Gorzelni Polskich i gość sejmo
wej komisji rolnictwa.
- Mamy szarą strefę.Nikt nie
jest w stanie oszacować, jak
dużą - dodał na tym samym
spotkaniu z posłami Krzysztof
Maurer, prezesstowarzyszenia
Łącka DrogaOwocowa. Nieofi
cjalne szacunki mówią,że tylko
w znanym regionie Łącka
na Sądeczyźnie bimber - oko
witę ze śliwek - pędzi około
300 sadowników. Praktycznie
wystarczy w sezonie wejść
do jakiegoś sadu i sprawdzić
pomieszczenia gospodarcze.
Nie trzeba zresztą chodzić
po sadach, można w sezonie
skontrolować wiejskie festyny
czy festiwaleplenerowe zregio
nalnymi produktami.Funkcjo
nariusze Izby Administracji
Skarbowej zrobili tak w sierp
niu 2017 roku w Grucznie koło
Bydgoszczy, gdziesię odbywał
festiwal smaku. Efekt? Na kil
kunastu stoiskach znaleźli388
butelek alkoholubez banderoli
świadczącej o zapłaceniu ak
cyzy. Czyli pochodzące z niele
galnej produkcji.
Uwaga, niebezpieczeństwo

Problem bimbrownictwa wy
buchł także u nas. Dosłownie.
3 lutego rano w prywatnym

Bimber mamy we krwi.
Znów jest modny, choć
bywa niebezpieczny

Palirnia. czyli legalna usługowa destylatornia w Janowie w Czechach, kilka kilometrów od granicy. Korzystają z niej także Polacy.

domu w Racławicach Śląskich
w gminie Głogówek doszło
do eksplozji w pomieszczeniu
na poddaszu. Interweniowała
straż pożarna, pogotowie, poli
cja. W mieszkaniu znaleziono
aparaturę służącą doprodukcji
bimbru oraz wiadra z zacierem.
Oficjalnie nikt tego jednak nie
chce potwierdzić, dopóki nie
będzie wyników ekspertyzy la
boratorium
chemicznego.
W czasie destylacji coś poszło
nie tak. Prawdopodobnie część
alkoholu wylała się na podłogę
i odparowała,tworząc zpowie
trzem mieszankę wybuchową.
W mieszkaniu przebywali
wtedy 62-letni ojciec i 31-letni
syn. Obaj zmarli kilka dni póź
niej w wyniku rozległych opa
rzeń dróg oddechowych. Już
nie powiedzą, co się stało.
Prawdopodobnie jeden z nich
wszedł do pomieszczenia i za
palił światło. Iskra elektryczna
wyzwoliła eksplozję mieszanki
wybuchowej.
Pędzenie bimbru było też
przyczyną eksplozji w mieszka
niu we wsi Tomkowice koło
Świdnicy (czerwiec2017 roku).
Tam bimbrownik miał więcej
szczęścia, nie odniósł obrażeń
i w czasie przesłuchania przy
znał siędo nielegalnegoproce

deru. Problemy mielinatomiast
jego sąsiedzi.10 osób ewakuo
wano z powodu wybuchu
w środku nocy, trzy sąsiednie
mieszkania w budynku trzeba
było wyłączyć z użytkowania
na czas remontu. W czerwcu
2016 roku wybuchł garaż we
wsi Olszynykoło Ostrołęki.Też
w trakcienielegalnej destylacji.
Poważnych obrażeń doznał
młody mężczyzna. W sierpniu
2017 roku wybuchła aparatura
gorzelnicza w mieszkaniu
na osiedlu bloków w Zabrzu.
Małżeństwo (55 i 51lat) trafiło
z oparzeniamido szpitala, a ich
kuchnia uległa zniszczeniu.
W 2009 roku w Lubinie doszło
do wybuchu w 10-piętrowym
bloku. Eksplozja bimbrowni
była tak silna, że zewnętrzna
ściana mieszkania na trzecim
piętrze wypadła na trawnik
przed budynkiem. Sąsiad
bimbrownik możebyć więc za
grożeniem dla każdego z nas.
I ty możesz pędzić!

W dobie intemetu bimbrowni
kiem można zostaćpo kilkuna
stu kliknięciach myszkąkompu
terową. Popularneportale auk
cyjne pełne są ofert sprzedaży
elektrycznych destylatorów czy
aparatur do bimbru. Oferenci

otwarcie podają numery telefo
nów, zapraszają do zadawania
pytań, proponują porady. Ze
staw nowy, widać że produko
wany na sprzedaż,to koszt9001200 złotych. W tych ofertach
powtarzają się dwanumery te
lefonu, widać więc,że część producentów bimbrowni ma już
własne działy marketingu, pro
wadzące sprzedaż wysyłkową.
Są też ogłoszenia o sprzedaży
sprzętu używanego, tańszego,
od lokalnych bimbrowników.
Surowca też nie brakuje.
W interneciemożna kupić droż
dże gorzelnicze, a najpopular
niejszy do przerabiania pozo
staje ciągle cukier.
Bimbrownicy nie stanowią
jednolitej grupy. Część pędzi
jeszcze od czasów „komuny"
na własny użytek albo do pokątnej sprzedaży na małym, lokal
nym rynku. Koszt produkcjipół
litrowej butelki wódki z ziem
niaków to około 1 zł. Taka bu
telka w sprzedaży kosztuje ok.
10 zł, dwa razy taniej niż skle
powa.
Coraz więcej bimbrowni
ków tonowi amatorzyekspery
mentów smakowych, konese
rzy i degustatorzy, chwalący się
wśród znajomych swoimi
osiągnięciami. Podobnie jest

zresztą z garażowymi produ
centami domowego piwa.
Oficjalnie w Polsce zareje
strowanych jest ok. 60 małych
producentów napojówspirytu
sowych (limit produkcji -do10
tysięcy litrów czystego alko
holu rocznie).Większośćto nie
wielkie firmy produkujące tra
dycyjne wyroby regionalne, jak
choćby wspomnianą wcześniej
śliwowicę z Łącka. Przejście
wszystkich formalności zwią
zanych z legalizacją takiej dzia
łalności jest jednak praco
chłonne i kosztowne. Co
prawda przepisy nie wymagają
tworzenia w talach zakładach
składu akcyzowego, ale sama
akcyza od takich wyrobów nie
ma żadnej zniżki wPolsce, choć
Unia Europejskadopuszcza 50procentową ulgę dla producen
tów regionalnych. Takie same
jak w przypadku dużych pro
ducentów spirytusu są także
opłaty związane z uzyskaniem
koncesji. W tej sytuacji więk
szość bimbrowników nie ma
zamiaru się ujawnić. We wspo
mnianym już Łącku powstało
nawet stowarzyszenie lokal
nych sadowników - Łącka
Droga Owocowa, które zastrze
gło dla siebie znak towarowy
„Łącka Śliwowica".Stowarzy

13
szenie czeka na złagodzenie
wymogów formalnych i fiskal
nych dla małych gorzelni. Jeśli
do tego dojdzie, zaczną nada
wać swoim prawa do używania
takiego znaku wreklamie.
Przymykamy oko

W Europie funkcjonują dwa
modele liberalnego podejścia
do bimbrowników. Dotyczą
rolników isadowników, którzy
mogą przetwarzać produkty ze
swoich sadów. Nikt nie legali
zuje domowych bimbrowni
z ziemniaków w blokach.
W Czechach i naSłowacji funk
cjonują niewielkie destylatomie zwane palimiami, które
świadczą usługi dla ludności.
Właściciel nadmiaru jabłek,śli
wek czy gruszek samrobi z nich
zacier i poodpowiednim czasie
przywozi go do destylatomi,
gdzie po kilku godzinach pę
dzenia płaci należność wraz
z podatkami i zabiera gotowy
bimber do domu. W tensposób
rolnik może wyprodukować
do 30 litrów czystego alkoholu
rocznie w Czechach, a na Sło
wacji do50 litrów.Żeby wyczer
pać ten limit, trzeba zrobić za
cier z ok. pół tony śiiwek lub
800 kg jabłek.Opłata za wypro
dukowanie1litra czystegoalko
holu to ok. 40 złotych, w tym
24 złote obniżonej akcyzy.
Wszystko odbywasię pod kon
trolą służb skarbowych, po
mieszczenia i aparatura są
sprawdzone, a personel prze
szkolony w zakresie bezpie
czeństwa produkcji.Tak produ
kowanej okowity nie można
sprzedawać. Ale nikt tego nie
sprawdza.
Jest też model austriacki.
Tam małą gorzelnię może po
siadać legalnie każdyrolnik, ale
tylko do przerobu własnych
zbiorów. Nie można tego robić
„usługowo" innym osobom.
Każdy zakup, wykonanie czy
sprzedaż takiej aparatury
trzeba tam jednak zgłaszać
w urzędzie celnym, który też
wydaje pozwolenia na użytko
wanie sprawdzonej aparatury.
Gorzelnik musi też posiadać
odpowiednie przygotowanie.
W ten sposób rolnik może wy
produkować do 50 litrów czy
stego alkoholu rocznie, rozli
czając się z fiskusem ryczał
towo, przy akcyzie obniżonej
o połowę.
Polscy politycy od lat tylko
dyskutują o możliwościach zli
beralizowania przepisów dla
małych, lokalnych producen
tów regionalnych trunków. Nie
jest to specjalnie skompliko
wane. Trzeba wybrać jeden ze
sprawdzonych modeli, umoż
liwić najlepszym wejście na lo
kalne rynki, a resztę bimbrow
ników „przycisnąć", żebyprzy
najmniej dbali o bezpieczeń
stwo. Nasi politycy wolą przy
mykać okona przestępczy pro
ceder i jednocześnieczęstować
ważnych gości bardzo smacz
nym miodem pitnym czy
naleweczką od „lokalnego pro
ducenta".
©®
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Jak zamieścić ogłoszeniedrobne? Telefonicznie: 943473516
Przez internet ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:

Oddział Ko atin: ul. Mickiewicza 24,75-004Koszalin, tel. 94 347 3516.3473511.347 3512. fax 94 347 3513
Oddział Słupsk ul. Henryka Pobożnego19.76-200 Słupsk, tel. 59848 8103. fax 59 848 8156
Oddz Szczecin: ul.Nowy Rynek 3.71-875 Szczecin, tel. 9148133 61.48133 67. fax 91433 48 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

•ZDROWIE
•USŁUGI
•TURYSTYKA

i BANK KWATER
i ZWIERZĘTA
• ROŚLINY. OGRODY

ABAKUS

Nieruchomości

Aniela Barzycka -19 lat na rynku

MIESZKANIA-SPRZEDAM

poszukujemy mieszkań 2,3-pokojowych

MIESZKANIE 80m K-lin, 609-665-977
2

rej. Żeromskiego/Tetmajera

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

Klienci płacą GOTÓWKĄ,
ZADZWOŃ
661-745-111

l-OS. Osobne wejście 533-752-523. GK
KAWALERKA, Koszalin, Władysława
IV, tel.603-879-552.
POKÓJ w domku tel. 690-655-710 GK

ul. Zwycięstwa 143
661-841-555 (obok Związkowca)
www.abakus-nieruchomosci.pl

Finanse biznes

LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA
KREDYTY. POŻYCZKI

HALE lOOm, 50m 606614218
Kretomino

GOTÓWKA dla każdego!
CJUCupiecJoli21A,Tefc518500111

MAGAZYN 75m2,602-285-126.
WYNAJMĘ pomieszczenie biurowogabinetowe, Koszalin, ul.Drzymały 23,
I piętro, tel.94 342 39 75.
DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM

pilna sprzedaż dom
rej. Akacjowej
tylko 458 000,-

970M2 budowlana K-lin, 609-665-977

PIERWSZA pożyczka za darmo
511-030-295

ŁOSINO 1600m , uzbrojona 607411600
2

SZYBKIE pożyczki 501982756.
rej. Gierczak 3 pokoje, kuchnia,
łazienka wyremontowana
„wydanie od ręki" 204 000,-

DO wynajęcia miejsce postojowe
w Koszalinie na os. Zakole,
696-561-441
GARAŻE blaszane, drewnopodobne,
kojce dla psów, partnerstal.pl,
698-230-205,798-710-329
018821535

GARAŻE Blaszane
i BRAMY Garażowe
W PRODUCENT KOJCE dla Psów
Najniższe CC

J piętro, 2 pok. pilna sprzedaż
rej. Sucharskiego
tylko 179 000,-

OSOBOWE SPRZEDAM

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

www.kohstal-garaze.pl

AUDI A3,1,9 - 2007r.tel.601-774-298.
OSOBOWE KU$f

A do Z skup-każde pojazdy,

POŚREDNICTWO

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

płacimy nawet za wraki, oferujemy
najwyższe ceny, 536079721
AUTA i busy kupią, 504-672-242
AUTO skup wszystkie

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

695-640-611

MpnHHj

całych i uszkodzonych. 59/8119150,

.

AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
606206077.
AUTOKASACJA Świeszyno.

MATERIAŁY OPAŁOWE

608421479

DREWNO Słupsk, 694-295-410.
TROCINIAKA tanio tel. 501-399-600

NEPTUN-AUTOGAZ

Słupsk, Grunwaldzka 3,604-208-414
ZŁOM kupię, potnę,pizyjadę
i odbiorę, teL 607703135.

ELEKTRYK, hydraulik z wysokimi
kwalifikacjami j. angielski,prawo jazdy
do Holandii tel. 518-635-662
FIRMA "NEKO" z Miastka poszukuje
kierowców C+E w transporcie
międzynarodowym. Bardzo
dobre warunki pracy. Wymagane
doświadczenie oraz znajomości czasu
pracy kierowcy.
Kontakt: biuro@neko24.pl
lub tel. 534-353-638
FIRMA zatrudni opiekunki do pracy
w Niemczech, znajomość języka
niemieckiego komunikatywna,
790-480-590
HAKO Technology zatrudni specjalistę
ds. sprzedaży z j.niemieckim.
Tel. 94 347 04 04, info@hakotech.pl
MECHANIKA maszyn budowlanych.
Słupsk, 606-461-948.
MONTERA instalacji WOD-KAN, C.0hydraulika. Praca na miejscu.Słupsk,
606-461-948.
NIEMCY - cieśle, murarze, tiefbau,
tapeciarze, elektrycy, hydraulicy.
Tel. 506-31-31-39

Tel. 512 170975

OPERATORA koparko-ładowarki.
Praca na miejscu. Słupsk, 606-461-948.

KUPIĘ stary samochód lub motocykl,

OPIEKA nad osobami starszymi
Niemcy i Holandia. Tel. 774025244

WORKI foliowe produkcja, sprzedaż.
min. 40-letni. Może być niekompletny
lub uszkodzony, 609-499-555.

OPIEKUNKI do Niemiec
tel. 730497770 www.ambercare24.pl
dzisiaj 70 ofert!
Os. niepełnosprawną (III gr.) do
skanowania. Umowa + premia +
benefity!!! Szczecin, 734-108-163
PANA na emeryturze do prowadzenia
ogrodu Koszalin Bukowe, 601881415
PRACA dla Opiekunów seniorów w
Polsce z zamieszkaniem u
podopiecznego. Wymagane
doświadczenie w opiece.
Promedica24: Tel. 501356445
PRACA w Niemczech dla
OPIEKUNA/ki SENIORÓW.
Atrakcyjne wynagrodzenie, szybkie
wyjazdy, pełna organizacja wyjazdu
ipobytu.
Promedica24:505 337 777

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

NEUROLOGIA

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

Pracowników budowlanych do
pracy we Ftancji. 22 405 88 82
PRALNIA Mielenko zatrudni: pracza,
pracowników produkcji, kierownika
zmiany, sprzątaczkę 943189947
kadry@pralniamielenko.pl

STOMATOLOGIA specjalistyczna:
dzieci i dorośli, anestezjolog,
protetyka. K-lin, Małopolska1"B",
tel. 94/343-84-68. Również w soboty.
INNE SPECJALIZACJE

ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.

WSZYWKI ALKOHOLOWE ESPERAL
www.nasz-gabinetpl +48 519 775 225

Usługi
59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma
PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878
PRALKI, urządzenia elektr.,
gastronomiczne. Chłodnictwo.
507-380-118.
BUDOWLANO-REMONTOWE

BALUSTRADY bramy 602 825 699.
CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147

ŚLUSARZA, spawacza, 501-012-516

CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367

WORK CENTRE(KRAZ 7098)
- Praca w Holandii (od zaraz)!
Tel. 77/441-06-54,533-155-868,
739-230-594,533-966-678,
533-111-037, www.workcentre.com.pl

CYKLINOWANIE bezpyłowe
884912222

ZATRUDNIMY AGENTÓW OCHRONY:
PATROLE INTERWENCYJNE. Miejsce:
SZCZECIN. Wymagane: wpis na listę
POF, zaświadczenie o niekaralności,
prawo jazdy kat. B. Mile widziane
dośw. w załogach interwencyjnych.
Zapewniamy: wynagrodzenie 14 zł
netto/h (na rękę), auto służbowe lub
rozliczanie prywatnego, możliwość
awansu. Tel. 605-998-029 (oferta
zatrudnienia tymczasowego
PERSONALA wpis do rejestru agencji
zatrudnienia Nr 13354)
Zatrudnimy elektryków wL
działalność praca w Berlinie 15
euro/h teL 601282217
stetektro0inŁpl
ZLECĘ docieplenie budynku brygadzie
tel.601-77-42-84

Zdrowie
GINEKOLOGIA
515417467 Ginekolog -farmakologia
ArZ GINEKOLOG, 790-80-35-37

ogloszenia.gratka.pl

Zwierzęta
SKUP,KROWY do 6zł, 889-186-749

Matrymonialne
PAN 40+ pozna Panią, 507-424-834

ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762

SPRZĄTANIE w centrum handlowym Szczecin 601808 947

ZATRUDNIĘ do pracy w Norwegii
stolarzy, płytkarzy, pomocników
budowlanych. Numer kontaktowy:
+48575658195

i ROLNICZE
i TOWARZYSKIE

STOMATOLOGIA

AGD RTV FOTO

SPRZĄTANIE biur - Szczecin
601808947

DO restauracji z własnym autem na
stałe i dorywczo,602-133-125.GK

Dogodne
Transport i montaż
MtJĆnS cały KRAJ

UPADŁOŚĆ konsumencka 943473286.

ZATRUDNIĘ

Motoryzacja

Różne wymiary

KREDYTY 50 000 zł rata 549.
730809809
KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.

DZIAŁKI bud. w Niekłonicach od 68 tys
GAMA 530736136

SPRZEDAM dwie działki budowlane
po 1200m2, K-g/Zieleniewo-ul.
Szlachecka tel. 943549730/694204966

GOTÓWKA dla każdegolDH
Wokulski boxl,tel572400200

i ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

i MATRYMONIALNE
i RÓŻNE
i KOMUNIKATY

CYKLINOWANIE parkietu, układanie,
szczotkowanie, bejcowanie,
olejowanie, woskowanie, deski
dębowe lite i dwuwarstwowe
696-727-338 zapraszamy na
parkietykoszalin.pl
DACHY- dekarstwo 94/3412184.
MALOWANIE dachów788-016-988
MALOWANIE, remonty 798-994-839.
PŁYTKI układanie- prof. 508011742.
REMONTY od A do Z tel. 660-683-933
gk

Różne
DETEKTYW-KOSZALIN.PL 602601166
PRZETARG na sprzedaż ogrodzenia
z demontażem. Informacje na stronie
www.czaplinek.szczecinek.lasy.gov.pl
lub pod nr tel. 94 375 50 43

Rolnicze
PŁODY ROLNE

KUPIĘ grykę,peluszkę,łubin,wykę,
tel.604250237
ZIEMNIAKI sadzeniaki sprzedam,
Koszalin 94/341-06-76.
ZWIERZĘTA HODOWLANE
SOKOŁÓW skup bydła, 500-277-836

SPRZEDAM siano w balotach
tel. 602-217-835

Towarzyskie
ADA Stupsk, 513-751-832.
AKTYWNA dojrzała. 507-719-333. GK
ATRAKCYJNA dojrzała, 661177611.
BASIA Słupsk 797-221-767
OLIWIA 281. tel.514592466 Koszalin
SŁODKA Asia Koszalin 516603622
WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.
ŻANETA 471,693-771-552 Koszalin

REMONTY solidnie.Słupsk,
536313374.
REMONTY, malowanie.S-k,
535471568
STANY surowe 94/3412184.
SUCHE zabudowy 94/34121 84.
INSTALACYJNE

CJO. hydraul. wod. kan. 515-708-887

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

Chcesz kupić
mieszkanie?

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

i WEJDŹ NA GRATKA.PL

PORZĄDKOWE

SPRZĄTANIE strychów, garaży
piwnic, wywóz starych mebli oraz
gruzu w big bagach, 607-703-135.

ratka
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Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Osiedle Zachód A17
ogłasza przetarg nieograniczony

Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział
Gospodarczy w sprawie upadłości Remix
sp. z o.o. w Łebieńcu, sygn. akt VI GUp 9/13,
ogłasza o sporządzeniu uzupełniającej listy
wierzytelności złożonej przez syndyka w dniu
15 lutego 2018 r.

na roboty remontowe w zakresie wymiany pokrycia i docieplenia dachów
budynków mieszkalnych na os. Stare Miasto w Stargardzie.
SIWZ można nabyć w biurze Administracji os. Stare Miasto, po wpłaceniu 100 zł
na rachunek 75102048670000170200041814.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 91/834-55-92 lub www.spoldzielniastargard.pl.
Oferty należy składać do 12.03.2019 r. do godz. 8.30 w sekretariacie SM.
Otwarcie ofert 12.03.2019 r. godz. 9.00.
Zarząd SM

Sąd informuje, że listę wierzytelności można
przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Słupsku
przy ul. Szarych Szeregów 13 oraz poucza
o możliwości złożenia w terminie dwóch tygodni
sprzeciwu przez każdego zainteresowanego.
www.dawro.eu ->

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
informujący o IV ustnych przetargach nieograniczonych na zbycie prawa własności
nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku, przy ul. Szarych Szeregów 14, w sali nr 206 w dniu 10 kwietnia 2019 r.
Wadium należy wpłacać do dnia 8 kwietnia 2019 r.
Lp.

Nr
działki

Pow.
działki

Numer
KW

1.

344/4

0,3174 ha

SL1S/00096143/2

2.

344/5

0,3619 ha

SL1S/00096143/2

3.

204/2

0,3740 ha

SL1S/00101684/5

Obręb
Wrzeście Kępno
Wrzeście Kępno
Widzino

Gmina

Godz.

Słupsk

11:00

Słupsk

12:00

Kobylnica

13:00

Cena wywo
ławcza
39 900,00 zł
+23% VAT
39 900,00 zł
+ 23% VAT
79 900,00 zł
+ 23% VAT

Wysokość wpłaty
wadium
4 000,00 zł
4 000,00 zł
8 000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu iest: wpłacenie wadium w pieniądzu PLN w wysokości podanej dla każdej działki powyżej na konto
depozytowe Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, Bank BGŻ PNB Paribas S.A. nr: 34 1600 1462
1873 1864 1000 0005. Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków na ww. rachunek bankowy. Ogłoszenia o przetargach
zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu oraz zamieszczone pod adresem internetowym www.bip.powiat.slupsk.pl „Ogłoszenia nieruchomości". Dodatkowe informacje na temat przetargów można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych
Szeregów 14, pokój nr 222, lub pod nr. telefonu 59 8418 529.
Starosta Słupski
Paweł Lisowski

11 marca

OGŁOSZENIE

Starosta Szczecinecki
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Szczecinku, przy ul. Warcisława IV 16,
w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami został wywieszony wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu
ustnego nieograniczonego, położonej w jednostce ewidencyjnej
gmina Borne Sulinowo, obrębie ewidencyjnym Rakowo,
oznaczonej działką nr 96/1 o pow. 0,1559 ha.
Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 208
Starostwa Powiatowego lub telefonicznie pod nr. 94 372 92 73.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone również na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szczecinku pod
adresem www.powiat.szczecinek.pl.
007313728

Burmistrza Miasta Szczecinek
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz.
2081), zawiadamiam o przyjęciu następującego dokumentu:

YMPHGNIC

• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki III"
w Szczecinku, przyjętego uchwałą nr VII/68/2019 Rady Miasta Szczecinek
z dnia 28 lutego 2019 r.,
oraz informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem
i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081), można się zapoznać w terminie
do 28 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek, plac Wolności 13,
78-400 Szczecinek, pok. 208 (budynek A).
Po tym terminie dokumenty dostępne będą zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi.
REKLAMA

OBWIESZCZENIE 0 SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Syndyk masy upadłości Adama Labudda ogłasza w trybie przepisów prawa upadłościowego
pierwszy ofertowy, nieograniczony, pisemny przetarg na sprzedaż:
1. Prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3014 ha zabudowanej budynkiem
mieszkalnym o powierzchni użytkowej 121,40 m2 i dwoma budynkami gospodarczymi
o łącznej powierzchni użytkowej 154,40 m2, położonej: Lipno, 76-220 Główczyce, dla którego
Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr
SL1S/00031806/5.
2. Cena wywoławcza wynosi 51 800,00 zł brutto (9łownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy
osiemset złotych).

aktualne
z całej
Polski
przetargi

_ nasze

komunikaty,p

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5180,00 zł (słownie:
pięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych), które zostanie zaliczone na poczet ceny w przypadku
wybrania oferty i skutecznego zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu lub ulegnie
przepadkowi w przypadku nieprzystąpienia do umowy w określonym przez syndyka terminie.
Wpłata wadium winna nastąpić na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w PKO BP
SA o numerze 40 1020 4649 0000 7502 0230 5555, w terminie do 18 marca 2019 roku
(data wpływu na wskazany rachunek bankowy). Wadia uczestników, których oferty nie zostały
wybrane, zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu.
4. Oferty należy składać do dnia 18 marca 2019 roku osobiście w Sekretariacie VI Wydziału
Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-169
Gdańsk, bądź za pośrednictwem poczty. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach,
w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. Kopertę należy
zaadresować: „VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku,
ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz Łukasz Piotrowicz, sygn. akt VI GUp
108/18of/P" z dopiskiem w kolorze czerwonym „PRZETARG". Każdy oferent może złożyć tylko
jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania. W przypadku przesłania
oferty pocztą liczy się dzień wpływu listu do VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego
Gdańsk-Północ w Gdańsku. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, będą odrzucone.
5. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 21 marca 2019 roku o godzinie 9.30 w sali
B65 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, 80-169 Gdańsk,
ul. Piekarnicza 10.
6. W sprawach oględzin nieruchomości, regulaminu przetargu i szczegółowych informacji na
temat przedmiotu przetargu zwracać się można do syndyka pod numerem telefonu 509 271653
lub na adres e-mail: doradztwo.gospodarcze@wp.pl
—

i

-www.dawro.eu—
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Bilety do nabycia:
BO Głosu Pomorza, ul. H.Pobożnego 19

www.kupbllecik.pl
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Filharmonia roztańczona
po irlandzki! i latynosku
Daniel Klusek
dariiel.klusek@gp24.pl

Muzyczne wieczory odbędą
się w sałi słupskiej filharmonii
w sobotę i niedzielę.

Widowisko „Irlandia", które zo
baczymy w sali filharmonii
w sobotę o godz.19, to barwna
podróż przez kulturę muzy
czną i taneczną zielonej wyspy.
Gościem specjalnym będzie
Ruth McKenna- gwiazda tańca
irlandzkiego, tancerka widowi
ska Riverdance. Towarzyszyć
jej będą Mateusz Wójcikoraz ir
landzki zespół Macalla Trio w

ZAPROSZENIA

składzie: Tomasz Biela,Małgo
rzata Mycek, Ewelina Grygier.
Bilety kosztują 50i 40 zł.
Muzyki latynoamerykań
skiej będzie można posłuchać
w niedzielę podczas koncertu
familijnego. Zagra orkiestra
słupskiej filharmonii pod dy
rekcją Rubena Silvy.Solistami
będą natomiast tancerze: Karo
lina Smolińska oraz Tomasz
Smoliński. Prelegentem kon
certu będzie Beata Górecka.
Karolina Smolińska i To
masz Smoliński są tancerzami
najwyższej polskiej klasy ta
necznej „A" w tańcach standar
dowych oraz zdobywcami naj
wyższych miejscna krajowych
i międzynarodowych konkur
sach. Początek koncertu wnie
dzielę o godz.12, biletykosztują
20 i15 złotych.©®

Wieczó
/ieczór improwizacji

Na komediowy wieczór gieri za
baw (impRO)NDEL można się
wybrać w czwartek ogodz.18
do teatru Rondo.Główną rolę bę
dą tam grały kreatywność, inteli
gencja, dystansi widownia. Grupa
Rondel spotyka sięod paździer
nika ubiegłego roku.Będzie tojej
pierwszy występ, instruktorami
są Małgorzata Buijan iPiotr Łuka
szewicz. Improbuduje przedsta
wienie teatralne naoczach widza,
wykorzystując różne formyim
prowizacji. technikii struktury
narracyjne orazdostępne środki.
Wejściówki: 4,80 zł. (DMK)

W teatrze Rondo w sobotęod
będą się warsztaty dla pań. Ha
słem spotkaniajest: Bądźdla sie
bie ważna, dajsobie prawodo po
pełniania błędów, kiedy trzeba
wyciągnij wnioski ze swoichpot
knięć. Spójrzna błędy inaczejiod
powiedz sobiena pytanie:dla
czego błędy niesą takie złe, gdy
chcemy zadbać osiebie? Osposo
bach radzenia sobiez błędami
w różnych dziedzinachżycia opo
wiedzą: psycholog,dietetyk, kosmetolog, stylistka,trener ifizjote
rapeuta. Zapisy nastronie:
www.primalife.pl. Początek war
sztatów w sobotęo godz.10,
koszt udziału: 75 zł. (DMK)

KINA
Słupsk
Green Book,godz.12.2055;
Kobiety mafii2, godz.10.40,1155,14,14.50,17,
18.19.20.20.10;
Miszmasz,czyfiKogeł-mogel3,godz.19.50,22;
PfanetaSingiigodz. 2050,21.55;
Goigj,paakkriicwą,godz.1130,1335,15.40,
17.45;
Jakwytrescwaćsmoka3,godz. 11.15,13.50,
16.10,1830;
Lego Przygoda2,godz.1150,16.35;
Miai BłalyLew godz.15.45;
0psie. którywróctdodomu.godz. 14.20

Nieczynne

Ustka

Muzyka i taniec latynoamerykański w niedzielę w filharmonii

Biblioteka planszówek

W poniedziałek o godz.10 w Miej
skiej Bibliotece Kulturygracze
w każdym wieku będą mogli
wziąć udział w kolejnymspotka
niu zcyklu Niechplansze pójdą
w ruch. Miłośnicyplanszówek
będą mogli wybrać gry eduka
cyjne, strategiczne,przygodowe
i wieleinnych. Można przychodzić
z własnymi planszówkami. Wstęp
wolny, (DMK)

Stupsk

Nasze pradzieje

Podczas najbliższego Historycz
nego Czwartkubędzie można po
znać pradziejei najstarsze ślady
osadnictwa człowieka na terenie

ziemi słupskiej. W okresie rewolu
cji neolitycznejpowstały tam star
sze odpiramid egipskichbudowle
megalityczne. Otych budowlach
i nie tylkoopowie Tomasz
Wiktorzak, miłośnikpradziejów
i archeologii. Spotkaniepoprowa
dzi Tomasz Częścik.Początek
w czwartek ogodz.17 w Baszcie
Czarownic. Wstęp wolny, (DMK)

Pogoda dla Pomorza

Panowie dolasu

W niedzielę odbędziesię rajdpie
szy z okazji DniaMężczyzn. Pano
wieipanie przejdą trasą tury
styczna po lesie. W programiejest
również wspólne ognisko.Start
ogodz.10 zOśrodka Sportui Re
kreacji, udział bezpłatny, (DMK)

Poniedziałek

Nad Pomorze dociera
łagodne powietrze
polarno-morskie. W
ciągu dnia będzie
pochmurno z przeja
40 km/h
śnieniami i okresami
pojawią się opady
deszczu. Temperatura
max do 8:12°C. Wiatr
umiarkowany nad
Świnoujście
morzem silniejszy, z
płd.-zach. W nocy
możliwy deszcz. Jutro
przewaga chmur i
możliwe są opady
SZCZECIN
0
deszczu z przerwami.!
Temperatura max do
Stargard
5:7°C. Wiatr silny naci
morzem w porywach
do 60 km/h z płd-zach.
pogodnie

, zachmurzenie umiarkowane

ciągły deszcz 0 ciągy deszcz i burza
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Pogotowie Energetyczne991;

Straż Mejska alarm986:Ustka 5981467
61697696498;Bytów 598222569;

Słupsk: PKP 118000;2219436;
PKS 59 8424256;dyżurny ruchu 598437110;
MZK59 848 9306;
Lębork: PKS 598621972;
MZK59 8621451;
Bytów: PKS 598222238;
Człuchów: PKS59 8342213;
Miastko: PKS59 8572149.

DYŻURY APTEK
Słupsk
Ustka
Stokrotka, ul.Dariowska 7a, tel.605 352 090

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

KULTURA
Nowy Teatr, ul.Lutosławskiego 1,tel. 5984670

00;
Filharmonia Sinfonia Bałtica,ul. Jana PawłaII3,
tel. 59842 3839;
Teatr Tęcza, ul.Waryńskiego 2.tel. 598423935;
Teatr Rondo, ul.Niedziałkowskiego 5a.tel. 59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury,ul. Braci Gierymskich1,
tel.598456441;
Emcek, al.3 Maja 22.tel. 598431130;
Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka3,tel.
598405838.
iiwg»i<i'iiiiiinM[|iiiMiiiiiriiiii>)iiiiiiiii liiirii •iiiriinwiirnii • TitiiiTiiiiwiiiiimniiiniriiiiiiimiiii iiih 11

USŁUGI
POGRZEBOWE

Dr Max.ul. BohaterówMonte Cassino16a, tel.
598633422

Kalla. ul.Armii Krajowej15,tel.5984281%.601
928 600 -całodobowo. Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę)telefon502525 005 lub
598411315, ul.Kaszubska3A. Windaibaldachim przygrobie;
Hades. ul.Kopernika 15.całodobowo: tel.59842
9891.6016637%. Windaibaldachim przygro
bie.
Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1.
(całodobowo),tel.59842 8495,604434441.
Winda ibaldachim przygrobie.

USŁUGI MEDYCZNE

PORADNICTWO

Miastko
Centralna, ul.Armii Krajowej22. tel.59 85790

Ustka:

*44 cm

Straż Pożarna998;

KOMUNIKACJA

Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny im.Janu
sza Korczaka,ul. Hubalczyków1. informacja te
lefoniczna 59 8460100;

#

Starogard
Gdański
Połczyn-Zdrój

Straż Miejska986;5984332T7;

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne994;

Słupsk:
•20 cm

KOSZALIN

#

4

°©l

Kołobrzeg

'

Wejherowo

SŁUPSK

Darłowo

#

Władysław

Lębork

0

o

przelotny deszcz

temp. w nocyic o temp. wody

4o

Łeba

4

Pogotowie Ratunkowe999;

Nieczynne

Lębork

3-4

4-6

Poiqa99£ul. Reymonta,tel.59848 0645;

Pogotowie Ciepłownicze993;

Dbam oZdrowie, ul.Sobieskiego 1.tel.736 697
918

Pogoda dla Polski

Prognoza (Ha Bałtyki!
Kierunek wiatru

Słupsk:

Lębork

Człuchów

Siła wiatru (Bft)

Ogólnpolskie Pogotowie dla OfiarPrzemocy
wRodzinie, tel. 598480111,801120 002;

Pogotowie Gazownicze992:

Dom Leków,ul. Tuwima 4,teł. 59842 49 57

Ustka

POGODA
Stan morza (Bft)

NIEBIESKA UNIA

Nieczynne

01

Krzysztof
Ścibor
Biuro Calvu^

WAŻNE

Urząd Cełny 587740830;

Słupsk

Panie obłędach

Słupsk

INFORMATOR

Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny, ul.Mickie
wicza 12 tel.598146968;
Poradnia Zdrowia P0Z,ul. Kopernika18, tel.59
8146011;
Pogotowie Ratunkowe -598147009;

Lębork:
Szpitalny Oddział Ratunkowy59 8633000;
Szpital, ul. Węgrzynowicza13.59 86352 02;

Bytów:
Szpital, ul.Lęborska 13.tel. 5982285 00;Dział
Pomocy Doraźnej Miastko,teł. 598570900;

Człuchów:
598345309.

Biuro Porad Obywatelskich- ul.Niedziałkow
skiego 6, czynne:poniedziałek.-czwartek
wgodz. 10-14;
Bliżej Prawa - bezpłatne poradyprawne ioby
watelskie, ul.Jana Pawła II(7 piętro, pok.
718.719) czynne: poniedz.-środagodz. 8-16,
czwartek godz.10-18,
Telefon zaufania Tama -598414046. czynny:
poniedziałek - piątek wgodz.16-20;
Alkoholowy telefon zaufania Krokus- czynny
17-22,598414605.

l/^-jTAXI

598422 700P

>/),

607 271717
59196-25
NAJTAŃSZE TAXI W SŁUPSKU

Poniedziałek, 4 marca 2019
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PARA Z USTKI
PIERWSZA
BRYDŻ. Z udziałem 24 osób

rozegrano ósmy turniej
XXXVII Grand Prix Ustki.
Tym razem na listę triumfato
rów wpisała się miejscowa
para Wiesław Rudnicki - Jan
Hertlein.

Ósme zawody brydżowe naza
pis maksymalny w Ustce miały
bardzo zacięty i emocjonujący
przebieg. Do ostatnich rozdań,
licytacji i rozgrywek ważyły się
losy zwycięstwa. Ostatecznie
pierwsze miejsce zajęła
ustecka para, która występo
wała w zestawieniu Wiesław
Rudnicki - Jan Hertlein. Zwy
cięski duet ugrał 178 punktów.
Na drugiej pozycji uplasowała
się para słupsko-ustecka w
składzie: Paweł Jaruga - Stefan
Pawlęty -166punktów. Trzecia
lokata przypadła duetowi ze
Słupska Bogusław Dyk - Ry
szard Konopka -164 punkty.
W klasyfikacji generalnej nadal
przewodzi słupszczankaMaria
Tomczewska, którama nakon
cie 160 punktów. Za prowa
dzącą na drugim miejscu pla
suje się ustczanin W. Rudnicki.
Jego dorobek to155 punktów.
Trzecią lokatę zajmuje słupski
brydżysta B. Dyk, który do tej
pory ugrał 123 punkty. (FEN)

ZESTAW PAR
W 23. SERII
PUKA mnŻHfL W miniony

weekend do batalii o wiosen
ne punkty w Fortunie I lidze
przystąpiło 18 ekip.Było to w
ramach 22. kolejki sezonu
2018/2019. Przed piłkarzami
kolejne gry, a przed kibicami
następna dawka emocji.

Przed pierwszoligowymi eki
pami następna rywalizacja.
Tym razem będzie granie w ra
mach 23. serii. W jej programie
znajduje się następujący ze
staw par. I tak w piątek
(8 marca) odbędą się mecze:
w Mielcu Stal- ŁKSŁódź (godz.
18),
w
Opolu
Odra
- ChojniczankaChojnice (godz.
18); w sobotę (9 marca)spotkają
się: w Bytowie Bytovia Puszcza Niepołomice(godz.16,
stadion przy ul. A.Mickiewicza,
sprzedaż biletów w kasie od
godz. 13), w Olsztynie Stomil Sandecja NowySącz (godz.16),
w Krakowie Garbarnia - GKS
Tychy (godz. 17), wKatowicach
GKS - Raków Częstochowa
(godz.18), wGłogowie Chrobry
- GKS1962 Jastrzębie (Jastrzę
bie Zdrój) - godz. 18, w
Niecieczy Bruk-BetTermalica Wigry Suwałki
(godz. 20);
w niedzielę (10 marca) grać
będą: w Poznaniu Warta Podbeskidzie Bielsko-Biała
(godz.15). ffBO

PIŁKA NOŻNA. BRYDŻ. TENIS STOŁOWY
PWU N02NA. roRIUNAlUGA

WWW.GOL24.PL I WWW.GP24.PL/SP0RT/
WWW5P0RT0WY24.PL|GŁOS DZENMK POMORZA|PONIEDZIAŁEK. 4.03.2019

DWUNASTY REMIS BYTGVHWSEZOME 2018/2019

OPINIA PO MECZU

W Bytowie pierwszy mecz
wiosenny byl słaby i bez goli

KizysztofNkkmsz
Po zimowych przygotowa
niach do wiosennej rywaliza
cji w rozgrywkach Fortuny
I ligi przystąpiła Bytovia By
tów, która u siebie zmierzyła
się z Wartą Poznań. Fawory
tem sobotniej potyczki byli
bytowianie, którzy są wyżej
w tabeli od warciarzy. Od razu
dodajmy, że podopieczni
Adriana Stawskiego nie potra
fili wykorzystać atutu włas
nego boiska i przewagi liczeb
nej, bo przez 17 ostatnich mi
nut goście grali w 10, gdyż
po dwóch żółtkach czerwień
zobaczył poznański obrońca
Tomasz Dejewski. Trzeba też
przypomnieć, że Bytovii nie
sprzyja bytowskie boisko, po
nieważ u siebie zanotowała
tylko jeden zwycięski mecz
w tym sezonie. To było we
wrześniu 2018 roku, Wedy to
bytowski zespół pokonał GKS
Tychy 4:1. Bytovia, by zreali
zować cel, którym jest utrzy
manie się na pierwszoligo
wym szczeblu, to musi- ko
niecznie wygrywać spotkania
przed własną publicznością.
Ciułanie po jednym punkciku
może okazać się zgubne. A jak
wyglądała konfrontagaBytów
- Poznań? W pierwszej poło
wie wiałonudą. Obydwie dru
żyny grały zbyt asekuracyjnie
i bojażliwie. Po przerwie nie
wiele się zmieniło. Dopiero
w końcówce gry Bytovia
odważnie atakowała, a Warta
broniła się skutecznie i mogła
skasować trzy punkty, alepre
sji nie wytrzymał aktywny Mi
chał Jakóbowski (były zawod
nik bytowskiego klubu) i
zmarnował tak zwaną setkę.

Bytovia Bytów - Warta
Poznań OiO.

•
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Zanotował Krzysztof Niekrasz

;

mmm

o

Bytowski piłkarz Gracjan Jaroch (przy piłce) starał się przechytrzyć poznańskich zawodników, ale próby nie
dały pożądanych efektów, bo jemu, jak i kolegom z drużyny zabrakło armat strzeleckich na bramkę Warty

remisów zanotowała
By tovia na swoim boisku
w Bytowie w sezonie
2018/2019

Bytovia:Witan, Wilczyński

ż.k., Dampc, Krzysztof Bąk,
Bardanca Florez, Hiszpań
ski (55 Hebel), Swędrowski,
Burkhardt ż.k., Kuzimski,
Moneta, Jaroch (62
Kwietniewski).
Warta: Lis, Kiełb, Kieliba,
Dejewski 2xż.k., a w konse
kwencji cz.k., Szymusik,
Biegański - były gryfita ze
Słupska (67 Fadecki), Mar
ciniak, Grobelny, Janicki
(76 Wypych), Jakóbowski,
Spławski (79 Żebrakowski).
Inne wyniki meczów w 22.

serii: Stomil Olsztyn - GKS
Tychy 2:0 (1:0) - Mateusz
Gancarczyk (19), Szymon
Sobczak (rzut karny - 70);
Puszcza Niepołomice Chojniczanka Chojnice 0:2
(0:1) - Damian Piotrowski
(40), Krzysztof Danielewicz
(49); GKS 1962 Jastrzębie
(Jastrzębie Zdrój)- Odra
Opole 3:1 (2:1) - Dawid
Gojny (18), Jakub Wróbel
(35), Kamil Jadach (75) Szymon Skrzypczak (4);
Raków Częstochowa Chrobry Głogów 1:0 (0:0)Sebastian Musiolik (84);
Sandecja Nowy Sącz Bruk-Bet Termalica
Nieciecza 0:0; ŁKS Łódź Garbarnia Kraków 3:0 (2:0)
- Dani Ramirez (37 i 45),
Rafał Kujawa (57);
Podbeskidzie Bielsko-Biała
- Stal Mielec 0:2 (0:0) - Kry
stian Getinger (84), Łukasz
Janoszka (88); Wigry
Suwałki - GKS Katowice 2:0

(2:0)- Wiktor Biedrzycki
(33), Joel Huertas (45).
Zaległe spotkanie z 20.
kolejki: Wigry - Odra 2:3
(0:1) - Joel Huertas (rzut
karny - 80) i Bartosz Bida
(86) - Jakub Moder (30),
Krzysztof Janus (rzut karny
Tabela
1. RakówCzęstochowa 22
2. Stal Mielec
22
3. ŁKS Łódź
22
4. Sandecja Nowy Sacz 22
5. Podbeskidzie Bielsko-B. 22
6. Chojniczanka Chojnice 22
7. GKS 1962 Jastrzębie
22
8. Puszcza Niepołomice 22
9. Termalica Nieciecza
22
10. Bytovia Bytów
22
11. GKS Tychy
22
12. Odra Opole
22
13. Wigry Suwałki
22
14. Warta Poznań
22
15. Chrobry Głogów
22
16.Stomil Olsztyn
22
17. GKS Katowice
22
18. Garbarnia Kraków
22

51
40
40
39
32
32
32
30
28
27
26
26
25
24
23
22
18
16

37-10
32-14
35-18
23-12
30-24
31-27
27-28
24-29
32-34
33-28
28-28
32-38
26-36
19-27
14-22
22-29
16-30
16-43

ADAM DOSZ NIE ZA WIELE ZDZIAŁAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI
n
uwim 1

TINS STOŁOWY Przez trzy
dni to Gliwice były stolicą pol
skiego pingponga. Tam bo
wiem odbyły się 87. Indywidu
alne Mistrzostwa Polski Se
niorek i Seniorów. Grat w nich
lęborczanin Adam Dosz. Nie
stety, bez sukcesu.

W Gliwicach rywalizowało 96
zawodniczek i zawodników.
W tym gronie był przedstawi
ciel naszego regionu z pierw
szoligowego Poltareksu Pogoni
Lębork. To Adam Dosz. W grze
pojedynczej lęborczanin roz
stawiony był z numerem trzy
nastym. W I rundzie miał

Petr Nemec (trener Warty
Poznań)
-Jeżeli chcę
być sprawied
%w
liwy, to koń
cowy wynik
odpowiada te-1
mu, co działo
się na boisku
w Bytowie. W sytuacjach
bramkowych wygraliśmy 2:1,
ale to się nie liczy.Najważniej
sze było to, żeby zdobyć bram
kę, a tego nie uczyniono.lak
więc skończyło się wynikiem
0:0. To,co sobie powiedzieli
śmy w szatni na temat organizacji gry, to wszystko było
w porządku. Cierpliwie czekali
śmy na swoje sytuacje, które
przyszły. Bytoviinie dopuścili
śmy do klarownych okazji.
Czerwona kartka trochę nas
przyhamowała. Po tych zmia
nach. które zostały dokonane
zawodnicy wiedzieli, jak mają
grać. Punktjest cenny.

Adam Dosz musi jeszcze solidniej popracować, by przebić się do czołówki

wolny los, a w serii uległ za
wodnikowi LottoSuperligi Szy
monowi Malickiemu (OlimpiaUnia Grudziądz) 2:4 i odpadł
z turnieju, zajmując miejsca
w przedziale siedemnaście trzydzieści dwa. W grze po
dwójnej A. Dosz grał w parze
z bratemSławomirem Doszem
(Warta Kostrzyn).Ten debel zo
stał sklasyfikowany na miej
scach dziewięć-szesnaście.
W grze mieszanej A. Dosz wy
stępował zMagdaleną Sikorską
(SMS Włodawa).Ta para po wy
graniu dwóch gier i porażce po
dzieliła lokaty w przedziale
dziewięć-szesnaście. (FEN)

OPINIA PO MECZU

Adrian Stawski (szkolenio
wiec Bytovii
Bytów)
-Tak jak
wcześniej tre
ner Warty po
wiedział, to
zgadzam się
z jegoopinią,

też konsekwentnie realizowali
śmy zadania. W naszych szere
gach było trochę niepewności.
Zbyt dużo było niecelnychpo
dań iw tygodniu nadtym ele
mentem będziemy pracować,
by go wyeliminować. Po okre
sie przygotowawczymjeszcze
widać, że ta najwyższa forma
jeszcze nie przyszła. Jestto nie
tylko w naszym i Warty przy
padku, ale torównież dotyczy
wielu innych drużyn z Rakowem Częstochowa włącznie,
który męczył się z Chrobrym
Głogów. Cieszą fakty, że mamy
punkt do przodu izero z tyłu.

Zanotował Krzysztof Niekrasz

Garbarnia i Start na remis
W Kępicach Garbarnia zremisowa
ła z miasteckim Startem 2:2 (0:0).
Kępiczanie prowadzili 2:0 po
golach Mateusza Klimka i Adriana
Kotlęgi. Zdobywcy bramek dla
gości: Paweł Koniuszek i Oskar
Dzięcioł. Garbarnia: Kotlęga (w II
połowie grał w ataku), Anfolecki,
Stępień, Ujma, Grzegorz Lewan
dowski (grający trener), Fidelus,
Rakoczy, Dwulit, Jankowski, Kli
mek, Brzeziński. Na zmiany wcho
dziło siedmiu juniorów. Start:
Przeplasko, Oliwier Lewandowski,
Kapica, Czerwiński, Trzeciński,
Borowicz, Bryndal (grający trener),
testowany, Pufelski, Koniuszek,
Oskar Wiśniewski. Zagrało jeszcze
ośmiu zmienników. (FEN) *
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tVyGA. Pogoń Lębork nie dała rady Kolbudom. Zwycięstwo Jantara Ustka. Porażki Aniołów Garczegorze i rezerw Bytovii

Gryf S

k zagrał na piątkę

JarosławSłencel

Bardzo dobrzespisał się lider IV
ligi Gryf Słupsk, pokonując
w meczu 20. kolejki Wdę
Lipusz 5:0(2:0).
Gryfici po kwadransie mieli
niezłą okazję, ale z około 15
metrów Oskar Zieliński ude
rzył obok słupka. Następnie
po podaniu Kacpra Bednar
czyka przejął piłkęDamian Mi
kołajczyk i radząc sobie
z obrońcą w polu karnym,
uderzył, ale zbyt słabo i to
czącą się piłkę w stronę bramki
wybili goście.Po zamieszaniu,
z około 20 metrów po ziemi
niezbyt składnie strzelał Bed
narczyk. Golkiper gościPatryk
Gawęcki niepotrzebnie inter
weniował. Piłka wypadła
przed niego, a chcąc poprawić
interwencję, zahaczył o nogi
zmierzającego po piłkęToma
sza Piekarskiego. Rzut karny
pewnym strzałem pod po
przeczkę wykorzystał Michał
Szałek. Dwie minuty potem
było już 2:0.Kolejne zamiesza
nie po rzucie rożnym.Uderze
nie Szałka blokuje obrońca.
Piłka trafia pod nogi Wojciecha
Bamika, który uderza wstronę
bramki, a z 5. metra skierował
ją do siatki Mikołajczyk. W ko
lejnej akcji piłka szła jak
po sznurku od Josepha
Amoaha poprzez Oskara Zie
lińskiego, ale kończący akcję
Piekarski uderzył, niestety,
nad bramką. W rewanżu tuż
nad poprzeczką strzelał Jakub

a tamz dystansuudeizył jąskutecznie Aleksander Atanacković. Optycznie toPogońmiała
przewagę, częściej operowała
w polu karnym gości, lecz
mimo wielu starań wynik nie
uległ zmianie. Ważne trzy
punkty Jantara. Obie bramki
padły po stałych fragmentach
gry. Asystowali Patryk Pytlak
iKarol Czubak.
GOTFSUJPSK-WDAUPUSZ 50(20)

- - -

Gronowski. Na strzał z 30 me
trów zdecydował się Bednar
czyk. Bramkarz wypuścił piłkę
z rąk,ale tuż przed linią zatrzy
mał piłkę, ratując swój zespół
przed utratą kolejnej bramki.
Dobrze z lewej strony dośrodkował Dawid Więckowski, ale
niewiele zabrakło, by głowę
przyłożył Mikołajczyk. Tuż
przed przerwą oraz tuż po niej
dobrze interweniował Kamil
Gołębiewski po strzałach Łu
kasza Cieszyńskiego. Po szyb
kiej akcji tuż przed bramką ko
lejną okazję zmarnował Miko
łajczyk. Po rzucie rożnym
główkował Michał Szałek, ale
Gawęcki tym razem nie dał się
zaskoczyć. Poraz drugi w tym
meczu Gronowski stanął
przed szansą,ale znów dobrze

interweniował Gołębiewski.
P<5 kolejnychakcjach niecelnie
uderzali Piekarski (dwukrot
nie),
Zieliński,
Kacper
Jendruch i Bednarczyk. Sku
teczność słupszczanom po
prawiła się w końcowym kwa
dransie. Najpierw goście wy
konywali rzut rożny. Piłkę
głową wybił Bednarczyk,a Fa
bian Słowiński efektowną
piętką z obrotem podał do wy
chodzącego na pełnym biegu
Bednarczyka. Tuż przed po
lem karnym słupski pomocnik
podał na lewą stronę do Pie
karskiego, aten, będącna czy
stej pozycji, tym razem się nie
pomylił. Dwójkową akcję
z Jendruchem zakończył
strzałem z 12 metrów
Słowiński. Chwilę potem ten

sam zawodnik ustalił wynik
strzałem z 5 metrów po poda
niu Zielińskiego.
W LęborkuPogoń miała na
dzieję na komplet punktów.
Na początku meczu dwie oka
zje miał pozyskany z Bałtyku
Gdynia Alan Fol. Piłka minęła
słupek po uderzeniu głową
Adriana Kochanka.Początek n
połowy to kuriozalny błąd
bramkarza Pogoni Patryka
Labudy. Wycofaną przez Woj
ciecha Musułę piłkę wrogu bo
iska Labuda źle przyjął, trącił
futbolówkę, która potoczyłasię
wzdłuż linii,uderzając wkońcu
słupek i przekraczając linię
bramkową. Odpowiedź padła
jednak bardzo szybko. Akcja
w polu bramkowym Kolbud,
piłka wycofana w głębię pola

W Michał Szalek (25-kamy), 2:0 Damian
Mikołajczak (27), 3:0Tomasz Piekarski (77),4:0
Fabian Słowiński (84),5:0 Fabian Słowiński(87)
Gryf: Gołębiewski -D.Więckowski (56 Fełtsiak),
Szałek, Piechowski, Amoah,K.Bednarczyk,
Jendruch (86 Szmytkiewicz), W.Bamik,OZieliński (71 Słowiński"),Piekarski, D.Mikołajczyk,
pozostali rezerwowi:Dybowski, Bartczak,
STiefiński, Sosnówka
Wda: Gawęcki - Ważyński, Zalewski, Arndt,
Rlieszyński,Machut, Machalewski,Oliwa,
ŁCieszynski (79 Majer),Traka, Gronowski
(79Mirowicz).
ARKAN GDYNIA-ANIOŁY
GARCZEGORZE 3.-0 (H))

1:0 Agustin Baran (15),2:0 Michał Bednarski
(63), 3:0 Mateusz Gułajski(76)
Aria II:Krzepisz - Sulewski, Szałedci,Lisiecki,
Sławek, Chavez, Pek(71 Marltiewicz)- Stępień,
da Silva (64 Bednarski"),Baran (71Gułajski),
Hołtyn (76 Matejek).
Anioły: Młynarczykowski -S. Kowalski,
Drzazgowski, B.Tomasiewicz (82Narewski),
Fudala, Kulas (60 M.Karpiński),Stanischewski
(60 FJomasiewicz), Renusz,M.Staszczuk,
Słumiński (64 Formeła),Smolarek.
JAGUAR GDAŃSK-BYT0VlAfl2:1(04)

1:0 Damian Podkański(48), 1:1Hubert Sytdatk
(67), 2:1Damian Podkański (82-karny)
Jaguar: Skrypoczka - Chiczewski(72 Zalow),
Rlas (74 Prusaczyk), Zbrzyzrry .Dembek,
Jadanowski, K.Szydłowski,Ogrodowo (67

Suchorak), Smulski (74Bladowski), Espersen,
Podkański.
Bytovia II:Ryngwelski - Witkowski, Wdowiak
(86 Lak), Btaszkowski,Szymanowski, Jeżewski
(46 Chajecki), S.Duda,Kropidłowski, S.KamińsklP.Wolski ,Syłdatk(74Herir^).
POGOŃ LĘBORK-GKS KOLBUDY1:1
«h»

Bramki: 0:1Patryk Labuda (48-samobójcza),
1:1 Aleksander Atanacković (54)
Pogoń: Labuda - Kochanek.Musuła, Kostuch,
Stankiewicz, FolIwański (79 Janowicz),Dobek
(72 Jeruć), Michor(82 Miotk), Atanacković,
Miszkiewicz.
ORKAN RUMIA -JANTAR USTKA U

(0:1)

Bramki: 0:1Kamil Wójcik (38),1:1 (58),1-2Maciej
Dawid (75) Jantar:P.Wójcik - MZborowski 05
Maciej Dawid),B.Brzostowicz, B.Oleszczuk,
Wasiuk (85 ŁPanasiuk),Granosik, K.Dawid,Na
łęcz, Pytlak, Czubak,K.Wójcik.
Pozostałe wyniki: GromNowy Staw - GKS Ko
wale 2:2, GKS Przodkowo-LechiaII Gdańsk 2:1,
Gedania Gdańsk - Stołem Gniewino1:1, Powiśle
Dzierzgoń-Kaszubia Kościerzyna 13.

1.Gryf Słupsk

19 46

54 -21

9 Jantar Ustka

19 27

33-54

RPogońLęboric

19 17

19-33

HBytwia II Bytów

19 14

17-47

19JVnioły Garczegorzel9 12

11-37

2.Grom Nowy Staw
3.GK5 Przodkowo
4.Lechia II Gdańsk
55tołem Gniewino
6.Wikęd Luzino
7.Arka II Gdynia
8.Wda Lipusz

10.GKS Kowale
ll.Powiśle Dzierzgoń
12.Kaszubia Kościerzyną
B.Gedania Gdańsk
15 Jaguar Gdańsk
16.GKS Kolbudy
18.0rkan Rumia

19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19

43
38
36
35
34
32
27
25
25
24
23

19 17
19 15
19 13

59-20
42-20
45-24
55-29
29-24
58-29
33-40
30-27
33 33
27-43
27-33
19-35
27-44
22-47

CZARNI CORAZ WYŻEJ WTABEU. WYSOKIE ZWYCIĘSTWO SŁUPSZCZAN W PRUSZKOWIE
KOSZYKÓWKA. Po raz drygi
w tym sezoniesłupszczanie
okazafi się lepsiod Znicza
PruszkówTym razem pokonaE
ich na wyjeździe75:60.
MkhołPiątkowski

i

v

michal.pkitkowski@polskapfess.pl

W pierwszej kwarcieznakomi
cie spisywał się wychowanek
Czarnych Hubert Wyszkowski.
Młody skrzydłowy słupskiego
zespołu przez początkową
część pierwszej odsłony gry
w niemal pojedynkę ciągnął
ofensywną grę Czarnych.
Szybko trafił dwie trójki,
po czym popisał się akcją dwa
plus jeden i przy wyniku 9:9
- wszystkie punkty po stronie
słupszczan były jego autor
stwa.
Pod koszem swoje prze
wagi z czasem potrafił wyko
rzystywać Damian Cechniak,
który zdobył 4 oczka z rzędu.
Pod koniec kwarty za trzy
punkty trafił Szymon Rduch

\ £<*£$%•
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Słupska drużyna kolejny raz może cieszyć się ze zwycięstwa

i to słupszczanie prowadzili

22:20.

Tak dobrze jak Rduch za
kończył pierwszą kwartę, tak
jeszcze lepiej rozpoczął ko
lejną. Rzucający Czarnych
Panter dwoma celnymi trój
kami z rzędu wyprowadził
swój zespółna kilkupunktowe

prowadzenie. Gospodarze jed
nak nie odpuszczali i popunk
tach Szweda czy Kierlewicza
wynik cały czas oscylował wo
kół remisu. Gra w dalszym
ciągu toczyła się punkt
za punkt, a żadna z drużyn nie
potrafiła zbudować większej
przewagi. Po dwudziestu mi

nutach gry dalej dwomapunk
tami prowadzili słupszczanie.
Początek trzeciej kwarty to
świetna gra podopiecznych
Cesńauskisa. Spod samegoko
sza
punkty
zdobywali
Wyszkowski oraz Cechniak,
a celną trójkę dołożył Patryk
Pełka i Czarni prowadzili już

44:35. Gospodarzemieli coraz
większe problemy ze sforso
waniem słupskiej defensywy,
a kolejne trzy punkty zdobył
bardzo dobrze dysponowany
w tej części gry Patryk Pełka.
Czarni grali jeszcze szybciej pierwsze punkty w meczu
zdobył Wojciech Jakubiak,kolejnątrójkę trafił Wyszkowski,
a pod tablicami dominował
Damian Cechniak.Przed decy
dującą czwartą częścią gry
słupscy koszykarze wygrywali
już 60:45.
Na początku czwartej
kwarty szybkiesześć punktów
z rzędu zdobyli gospodarze
i Cesnauskis był zmuszony po
prosić o przerwę na żądanie.
Po niej najpierw punkty zdo
był Cechniak, kolejne dwa
oczka dołożył Kordalski
i Czarni ponownie zbudowali
sobie bezpieczną przewagę.
Kiedy za trzy punkty dwa razy
z rzędu trafił Wojciech
Jakubiak i słupszczanie pro
wadzili już 70:53.©®

ZNICZ PRUSZKÓW-STK CZARNI
SŁUPSK 6075(2022. B:13,1225,15:15)

Znicz: Szwed14, Cetnar10, Paszkiewicz 6 (2x3),
Tradecki 10(2), Wieluński 3,Omoch 2,
Kier1ewicz15(l).
Czarni: Wyszkowski14 (3),Pełka 10 0).
Cechniak 16, Jakubiak10 (2), Kordalski10, Wie
czorek 3, Seweryn3, Rduch 9(3). Pozostałe wy
niki: Śląsk - Pogoń Prudnik 9875,Kutno Astoria 64:94, Łańcut-WKKWrodaw94^
GKS Tychy-Kotwica 94:85, KSKsiężakSyntex
Łowią - Górnik Trans.eu Wałbrzych 90:88, SKK
Siedlce-Basket 83:90.
1. FutureNet Śląsk Wrocław44 25 2290 -1981
2. Enea Astoria Bydgoszcz 44 26 2232 -2020
3.RawłplugSokółŁańcut 44 26 2239-2070
4. GKS Tychy
41 26 2209 -2107
41 26 2014-2054
5. WKK Wrocław
6. STK Czarni Słupsk
40 26 2075-2013
7. Jamalex Polonia Leszno 39 25 1997 -1956
8. Górnik Wałbrzych
39 26 1949 -1953
9. Biofarm Basket Poznań 39 26 2001-2041
10. Pogoń Prudnik
38 26 2155-2187
Tl. Bektrobud ZB Pruszków38 26 1827-1875
12. Energa Kotwica Kołobrzęg3626 2106-2171
13.KSKsiężakSyntexŁowicz3626 2073-2270
14.PołfarmexKutno
35 26 1988-2128
15. AZS AGH Kraków
32 24 1899 -1968
16.5KK Siedlce
32 26 2106 -2366
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ROZMOWA. W sobotę w Seefeld w końcu usłyszeliśmy Mazurka.Dąbrowskiego

DO TEQQ ZŁOTA TRZEBA
P0DEJSC NA CHŁODNO

IGRZYSKA WPfKBK
TO MA BYĆ ICHCZAS
SKOKL-Dziewczyny mają 17-18

lat Ja w ich wieku rae kwafifikowałemsiędozawodów.adzisią
razem zajmujemy szóstemiej
sce na MŚ.Nie trzeba pytać,czy
tu jestpotencjał -uśmiechał się
Kam!Stoch pokonkursie cfcużyn mieszanych.
PrzemyskmFranaakSeefekl

S>vwi3
() RENŁUll j

Dawid Kubacki (z prawej) i Kamil
Stoch z medalami MŚ w Seefeld

- Z 27.miejsca na pierwsze?
Coś niebywałego, chyba nie
zdarzyło się wcześniej. Cieszę
się. że taki awans zrobiłem, ale
jakim cudem się stało, nie
wiem -mówił po sobotniej ce
remonii medalowej Dawid
Kubacki, mistrz świata w kon
kursie na normalnej skoczni.
Były duże emocje podczas
ceremonii medalowej?

Oczywiście, że były. Nie da
się obok tego przejść bez
emocji, ale były takie stono
wane. Ja nie jestem zbyt wy
lewnym człowiekiem. Czu
łem dużo radości, dużo du
my. Łezka się zakręciła, ale
nie wyleciała.
Za to po piątkowym kon
kursie byt pełen spontan.

W końcu pierwszy raz zdoby
łem złoty medal. Wszyscy się
cieszyli, razem z całym tea
mem. Bo to jest tak, że ja tutaj
stoję z medalem, ale ciężko
pracowało na niego więcej
osób. O nich warto pamiętać.
Dużo wysiłku i serca wkłada
ją w to, żebyśmy mogli się po
kazywać na skoczni z jak naj
lepszej strony.

W historii połskiego narciar
stwa nie byłojeszcze takie
go przypadku, żeby namistrzostwach świata dwóch
zawodników stało na po
dium.

Nie wiedziałem. My już chyba
tak mamy, że zdarza nam się
robić historyczne wyniki.Mo
żemy się tylko z tego cieszyć
i wyciągnąć z tego taki wnio
sek, że wykonujemy dobrą

robotę i istniejemy w skokach
narciarskich.
Dwa lata temu w Lahti zdo
był Pan złoto razem z dru
żyną. Wrażenia podobne?

Raczej podobne, zwycięstwo
to zwycięstwo. Choć sukces
indywidualny wyjątkowo
smakuje, bo (Hugo na niego
pracowałem. Teraz mogę sam
sobie powiedzieć, że jestem
dumny z tego, co osiągnąłem.
Tym bardziej że za Panem
trudna droga.

Zgadza się, ale ja jestem upar
tym człowiekiem. Wymyśli
łem sobie kiedyś, że będę
skakał na nartach i to robię.
Cały czas staram się to robić
najlepiej jak potrafię, nie
za każdym razem wychodzi,
ale w życiu nie zawsze
wszystko idzie po twojej my
śli. Ważne, żeby po gorszych
momentach, konkursach, ze
brać się w sobie, iść na trening
czy zawody, bo roztrząsając
słabsze wyniki człowiek się
tylko cofa. A trzeba pracować

WRN ŚWIADOMY,
ŻEM0GĘMAJ
WALCZYĆ 0 MEDAL
NIE JEST WIĘC TO COŚ
ABSTRAKCYJNEGO

dalej, wierzyć w to, że możesz
osiągnąć sukces. Jestem na to
najlepszym dowodem.
Kiedy kładł się Pan w piątek
spać. to w głowie była lawi
na myśli czy dał Pan radę się
wyciszyć?

Raczej był spokój. Wiadomo,
po takim dniu człowiek jest
trochę zmęczony, więc
w pewnym momencie rozglą
da się już za łóżkiem.
Mimo że zdarzyło się coś
wyjątkowego, w wyjątko
wym konkursie?

To sukces, który przekracza
wyobrażenia?

Nie. Byłem świadomy, że mo
gę tutaj walczyć o medal.
Przyjechałem z nastawie
niem, że stać mnie na to. Nie
jest więc to coś abstrakcyjne
go. Byłoby, gdybym
przed konkursem mówił so
bie na przykład, że potrzebu
ję farta, żeby coś zdziałać.
A tak nie było.
Na podium takich imprez
z reguły widywaliśmy Ka
mila Stocha, teraz Pan spo
glądał na niego z pierwszego miejsca.

Z 27. miejsca na pierwsze...
Do dzisiaj tego sobie nie pou
kładałem w głowie. Coś nie
bywałego, chyba nie zdarzyło
się wcześniej. Cieszę się, że
taki awans zrobiłem, ale ja
kim cudem się stało, nie
wiem. W sumie do samego
końca nie wierzyłem, że mo
gę mieć medal. Nawet gdy już
zostało na górze tylko trzech
zawodników, to w głowie po
jawiały się myśli, że fajnie by
było coś zdobyć, aleoni mają
jednak dużą przewagę
z pierwszej serii. A później już
wszystko działo się szybko,
bo najpierw okazało się, że
mam medal, potem, że są
dwa, a na końcu, że złoty
i srebrny.

Apetyt na dobre wyniki zaw
sze jest. Tego mi nigdy nie bra
kowało. Jednak najważniejsze
jest, żeby teraz podejść do te
go na chłodnoi po prostu pra
cować dalej. Tylko to pozwoli
mi osiągać dalsze sukcesy.
Chciałbym, żeby to złoto dało
mi kolejnego kopa.

To jest tyle emocji, że czło
wieka trochę odcina. Trochę
czasu zajęło, zanim to stało
się takie rzeczywiste.

PYTAŁ I NOTOWAŁ W SEEFELD
PRZEMYSŁAW FRANCZAK
TRANSMISJE Z PUCHAR ŚWIATA
W EUROSPORCIEIEUROSPORT PLAYER

Moment w którym okazało
się. że jest Panmistrzem
świata, był taki.jaki Pan so
bie wyobrażał jako mały
chłopak?

Cieszę się, że to nie jest zaw
sze one man show.
Apetyt rośnie w miarę je
dzenia?

Pierwsza seria podniosła nas
z krzeseł, na półmetku białoczerwoni sensacyjnie zajmo
wali 3. miejsce. Ale cuda nie
zdarzają się dzień po dniu,
a przynajmniej nie w Seefeld.
Jednak rezultat osiągnięty
przez Stocha, Dawida Kubac
kiego, Kingę Rajdę iKamilę Kar
piel i tak jest doskonały. Najlep
szy w historii polskich startów
w tej konkurencji, choć to sta
tystyka bardzo uboga. W mik
ście wystartowaliśmy do tej
pory tylko raz - w 2014 roku
w Pucharze Świata w Lille
hammer polska reprezentacja
zajęła 14. miejsce.Ostatnie.
- Progres jest niesamowity,
dobrze, że ktoś w końcusię za
interesował unas rozwojem ko
biecych skoków- mówił Stoch,
który w swoim klubie Evenement również szkoli dziew
czynki. - Na razie sytuacja wy
gląda tak, że chłopcy bardziej
się garną, ale cieszę się, że są
dziewczyny, które chcą to ro
bić.
Rajda i Karpiel robią to
wręcz z entuzjazmem. Roze
śmiane podczas prezentacji,
po konkursiewspólnie chicho
tały w strefie wywiadów.
- Cieszyłyśmy się na ten
start z chłopakami, ale nerwy
były ogromne. Nie stresowa
łam się tym jednak, z kim ska
czę, tylko ile przyszło kibiców.
To była największa publiczność
w moim życiu, nie wiedziałam,
że tyle ludzi może przyjść
na skoki - zachwycała się Kar
piel.
Rajda: - Kurczę, była taka
chęć, żeby skoczyć i chłopcom
pokazać, że potrafimy.
Opinia trzykrotnegomistrza
olimpijskiego? - Było super.

Uważam, że dziewczyny jak
najbardziej sobieporadziły. Wi
działem po ich reakcjach, że
cieszyły siętym, gdziesą i tym,
co robią.To jest najważniejsze.
Pokazaliśmy, żemamy świetny
zespół -podkreślał Stoch.
Zespół, który ma stworzyć
kolejną szansę na medal olim
pijski w Pekinie w 2022 roku.
PZN chce jeszcze mocniej zain
westować w kobiecą kadrę,
a wynik zSeefeld otwiera teraz
Rajdzie iKarpiel drogędo mini
sterialnego stypendium. - Jest
to bardzo motywujące, bę
dziemy jeszcze więcej treno
wać - zadeklarowały zgodnie.
Z Seefeld Polacy mogli wy
jechać jeszcze z rekordem
skoczni Kubackiego(112 m),ale
w finałowej serii o metr goprze
bił Japończyk Ryoyu Kobayashi. - Żaluniebyło, raczej coś
na zasadzie: kurde, oddał bar
dzo dobry skok.Byłem rekor
dzistą przez półkonkursu, więc
też jest OK- uśmiechałsię sko
czek z Szaflar.
Złoto zdobyły Niemcy, sre
bro dla Austrii, a brąz dla Nor
wegii.
Sezon się nie kończy, teraz
czas na wyczerpujący turniej
Raw Air, a potem finał w Planicy. Nicnie zmieniłosię w sta
tusie Stefana Homgachera.Au
striak podobno wciąż nie pod
jął decyzji, czy przyjmie ofertę
Niemców, niemniej coraz wię
cej wskazuje na to,że właśnie
tak zrobi.
MŚ podsumował w swoim
stylu. - Nie do końca udane.
Mamy dwa medale, ale zawsze
mogło być lepiej - stwierdził
Horngacher. - Przegraliśmy
dwa konkursy na Bergisel.Dla
czego? Wciąż nie mam stupro
centowej pewności,ale wydaje
mi się, że chodziło o stronę
mentalną. Zawodnicy zaczęli
mieć zbyt duże oczekiwania
wobec samych siebie. Miałem
wrażenie, żeczekają na medal,
a to nie jest dobre.
Następny przystanek- Oslo
i początek Raw Air. ©®
TRANSMISJE ZP$W EUROSPORCIE
I EUROSPORT PLAYER

Cieszy się Pan. że tojeszcze
nie koniec sezonu czy wręcz
przeciwnie?

Teraz chwilę odpoczniemy,
kilka dni spędzimy w domu.
Reset się przyda, ale później
mobilizacja będzie na sto pro
cent. Na tych mistrzostwach
sezon się nie kończy, w gło
wie są zaplanowane następne
starty. Jedziemy dalej. ©®

Kinga Rajda (z lewej) i Kamila Karpiel czekają na swojego kolegę
z drużyny Kamila Stocha. Obecność mistrza ich nie zdeprymowała
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WYWIAD TYGODNIA,- W piątek po pierwszej serii Stefan wyglądał tak, jakby chciał wszystkich pozabijać - opowiada Adam Małysz

Hornaacher? Nie chcem
zostać z reka w nocniku
W sprawie przyszłości Ste
fana Homgachera nadal
wiemy, że nic niewierny.

Dokładnie. Poszedłem
do niego w sobotę.
Mówię: „W mediach aż hu
czy, musisz podjąć decyzję".
Odpowiedział: „Słuchaj, ja
dopiero teraz dostałem z Nie
miec konkretną ofertę, co, jak
i za ile, wcześniej to była
wstępna propozycja. Muszę
to przemyśleć". „Ale mówi
łeś, że powiesz po mistrzo
stwach świata". „No tak, ale
to może być nawet
wPlanicy".

Trudno powiedzieć. Myślę,
że i on, i Grzesiek Sobczyk
cieszą się dużym poważa
niem u zawodników. Obaj
swoją robotę wykonują fan
tastycznie. To jest zgrany
sztab, który nie boi się wyz
wań. Przecież Stefan, gdy nie
ma zawodów, przebywa
u siebie w domu.

Nie. W sumie przeczuwałem,
że tak będzie, trochę z tego
już się śmieję. W Innsbrucku
byłem strasznie wkurzony,
ale po konkursie w Seefeld
mi minęło.

Nie było radości, bo jeszcze
wszystko przeżywał.
Po pierwszej serii poszedł
do lasu, tam na górze. Grze
siek Sobczyk dzwonił
za mną, czy nie wiem, gdzie
jest Stefan. Mówił, że pierw
szy raz widział go tak wku
rzonego. Wyglądał tak, jakby
miał tam wszystkich pozabi
jać. Zszedł dopiero na drugą
serię. Skoków też za bardzo
nie pamięta, dopieroGrze
siek do niego poszedł z infor
macją, że mamy złoto i sre
bro. „Nie" - odpowiedział
i dopiero spojrzał na ekran
komputera. On w ogóle był
w innym świecie po pierw
szej serii.

Liczyliście jednak na decy
zję, żeby wiedzieć, na czym
stoicie, a znów zostawił
was w rozkroku.

Każdy liczył. Ja już od jakie
goś czasu robię plany alterna
tywne, nie mogę tego zosta
wić na ostatnią chwilę, żeby
nie zostać zręką w nocniku.

botę mamy konkurs miesza
ny i zaplanowany powrót
do domu. Sezon trwa.
Przed nami Raw Air, Planica,
za chwilę znów trzeba wyjeż
dżać.
Pięć lat temu pomyślałby
Pan, że DawidKubacki zo
stanie mistrzem świata?

Pomyślałbym. To jest bardzo
utalentowany chłopak, który
mi bardzo przypomina
Haradę. Tylko jest bardziej
dojrzały i potrafi lepiej latać
od Japończyka. Też bazuje
na odbiciu, ale potrafi lecieć,
pokazał to zresztą na mamu
tach. Choć wszyscy mówili,
że nie potrafi.
Może pomógł mu kurs szy
bownictwa?

Ha, ha, może, bo to jest lot
nik. Dawid jest specyficznym
człowiekiem. Jest skupiony,
wie, czego chce, ma swoje
zdanie. Dużo analizuje, ma
wiedzę. Czasem przychodzi
z własnymi pomysłami.
„Zróbmy to tak i tak, bo czu
ję, że to pomoże". Te jego pa
sje, modelarstwo, szybowni
ctwo mu pomagają. Z jednej
strony pozwala mu się wyci
szyć, a z drugiej strony cały
czas lata.
Az Kamilem Stochem ro
zmawiał Pan na temat jego
dalszych planów?

liii.

Mówił coś o szczegółach
niemieckiej oferty?

Po piątkowym konkursie
wydawał się przygaszony.
To nie jest jakiś sygnał,dla
was niekorzystny?

Pan by nie umiał tupnąć?

Umiałbym, ale czy to by za
działało? Przeszedłem coś ta
kiego, gdy moim trenerem
był Łukasz Kruczek. To jest
sytuacja, w której za bardzo
chcesz podchodzić do pracy
na zasadzie koleżeńskiej. Da
jesz wybór, pytasz o zdanie.
A czasem jest tak, że zawod
nik błądzi, więc trener musi
być zdecydowany. Taki był
Hannu Lepistoe. Przychodził
na trening, a ja mu mówiłem:
„Hannu, nie dam rady, tak
mnie nogi bolą, że nie zrobię
tego odbicia". „Nie, dasz ra
dę, ćwicz". I dawałem radę,
a nogi przestawały boleć. Do
bry trener musi dobrze moty
wować i umieć postawić
na swoim.
Doleżal miałby taki autory
tet?

Czyli nie ma precyzyjnej
daty. kiedy ogłosi decyzję?

Nie. Prosiłem, żeby powie
dział, jakie mu dają warunki,
bo może je przebijemy. Od
powiedział: „Ja wiem, na co
Polaków stać". Stefan cały
czas bije się z myślami, co
zrobić. Nie rozchodzi się na
wet o pieniądze. Po prostu
rozważa, co będzie dla niego
najlepsze. Wie, że u nas bę
dzie miał dobrze, ale w tamtą
stronę też go ciągnie.

Na tym polega rola dobrego
trenera.

STEFAN
HORNGACHER

NastoiemaofertęzPZN,
kontrakt do2022roku.ale
zwleka zogtoszeniem de
cyzji w sprawie swojej
przyszłości W Polsce praafeod trzechsezonów

ADAM MAŁYSZ jest
dyrektorem ds. skoków
i kombinacji norweskiej

Musimy myśleć, co dalej, jeśli
go nie będzie.
Nie wiecie jednak, czy ofer
ta z Niemiec obejmuje też
niektórych ludzi ze sztabu:
fizjologa Haralda
Pernistcha czy Michała
Dołeżala?

Rozmawiałem z oboma.
Pemitsch to człowiek Stefa
na, na razie nie chciał się
określać. Ale stwierdził, że
jest otwarty na dalszą współ-

DAWIDOWI
BARDZO POMAGAJĄ
TE JEGO PASJE,
MODELARSTWO
/SZYBOWNICTWO
ADAM MAŁYSZ

dyrektor PZN, legenda skoków

pracę i to jest dla mnie bar
dzo pozytywne. Wiadomo
jednak, co kusi Stefana
w Niemczech. Tam jest sy
stem, skoki są lepiej poukła
dane, więcej dzieciaków tre
nuje. Jeśli patrzy w przysz
łość, na potenq"ał, to tam jest
większy. Ale my też staramy
się to u nas zmieniać.
Czy wśród potencjalnych
następców Homgachera
jest Austriak Alexander
Pointner?

Dochodziły do nas sygnały,
że on chętnie podjąłby
współpracę. Ale słyszałem
też, że ma propozycję z Mię
dzynarodowe Federacji Nar
ciarskiej. Walter Hofer ma
odejść, Sepp Gratzer też,
więc może to będzie jego kie
runek.
Warto chyba jednak z nim
porozmawiać?

Oczywiście. Będzie kilku
kandydatów, wybierzemy
najlepszego. Mamy też jed
nak inne opcje, bo mamy

zarąbisty sztab, który nie
zawsze potrzebuje przywód
cy z nazwiskiem. Potrzebuje
kogoś, kto to poukłada. Me
nedżera.*
Adama Małysza.

Ha, ha, ja tam już jestem. Nie
muszę być pierwszym trene
rem, wydaje mi się, że już
i tak dużo rzeczy robię. Ta
praca, którą mam, mnie cie
szy. Nie koncentruję się.tylko
na kadrze A, ale na tym, żeby
pociągnąć u nas ten sport
do przodu.
Jednak kibice widzą Pana
w tej roli.

Patrzą przez pryzmat moich
sukcesów. A to są zawodnicy,
z którymi jestem na ty, a oni
potrzebują kogoś, kto cza
sem tupnie nogą. Jak Stefan,
który potrafi powiedzieć Ka
milowi: „Masz to zrobić tak
i tak, bez gadania" i on to ro
bi. Kamil zresztą czasem
powtarza, że Stefan ma taki
dystans, że czasem się go
boi, a czasem jest kolegą.

A wtedy pracę
wykonują głównie
oni. Pierwszy trener jest oso
bą, która siedzi za kierowni
cą, ale robotę wykonują lu
dzie z zaplecza. Nie bałbym
się więc tego, że jeśli Stefan
nas zostawi, to będziemy
w lesie. Wiadomo, zrobimy
wszystko, żeby mieć najlep
szego trenera, ale bez strachu
patrzyłbym w przyszłość,
gdyby to oni mieli dalej pro
wadzić kadrę.

Tym bardziej że sam Pan
mówił, iż wielu ciekawych
nazwisk na trenerskim ryn
ku nie ma.

Może będziemy musieli za
działać w stylu niemieckim,
kogoś przekonać i przekupić.
Na pewno łatwiej byłoby za
brać jakiegoś mniej znanego
trenera z kadry B. I moja
w tym głowa. Homgacher też
nie był do końca znany, kiedy
do nas przychodził. Był wte
dy przecież asystentem.
W piątek po tym szalonym
konkursie dało się zasnąć?

Tak. Późno wrpciliśmy
do hotelu, mieliśmy fajne
przywitanie. Był szampan,
kilka przemówień, ale krót
kich. Zjedliśmy kolację, sztab
wypił po piwku i poszliśmy
spać. Wiedzieliśmy, że w so

Tak. Kamil mówi, że
wciąż ma motywację,
wciąż chce skakać, tyl
ko po sezonie musi
trochę odpocząć.
Bo zbliża się do wieku,
w którym Pan kończył
karierę.

No, rzeczywiście. Jednak
"od tego czasu ta granica wie
ku u skoczków przesunęła się
daleko. Może dzięki
Noriakiemu Kasaiemu.
Dyrektor związku jest za
dowolony z mistrzostw
świata?

Z końcówki bardzo. Ósme
miejsce chłopaków w sztafe
cie kombinacji norweskiej to
też superwynik. Wywalczyli
stypendium, a to było dla
nich cholernie ważne. Do tej
pory trudno ich było
zmotywować. Oni mają już
pozakładane rodziny, a jak tu
pracować bez perspektyw?
Mam nadzieję, że teraz zoba
czyli lepszą przyszłość.
W konkursie mieszanym też
wypadliśmy świetnie.
Dziewczyny też wywalczyły
stypendium. A konkursy
w Innsbrucku? Cóż,
w drużynówce broniliśmy ty
tułu, ale po sukcesach różnie
to bywa. Trudno utrzymać
się na wysokim poziomie.
Za to zarąbiście, że udało
nam się te mistrzostwa za
kończyć z niesamowitym
przytupem. ©®
ROZMAWIAŁ W SEEFELD
PRZEMYSŁAW FRANCZAK

Transmisje z PŚ
w skokach w Eurosporcie
iEurosport Player
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godz. 17.30, Eurosport1, piłka
nożna: Zagłębiebirin-Lediia
Gdańskigodz.17.30,Polsat
Sport, siatkówka: BKSBielskoBiała-DevelopresSkyRes Rze
szów; godz. 20, Canal +Sport,
p9<anożna:mągazyn.JEksbaIdasapogodzinactfgodz. 20.25,
Eleven Sports 1,pAca nożna:
HamburgerSV- GreuKherFuertłt
godz. 20.30, Polsat Sport,pika
nożnae magazynFortunat
godz. 20.55,Polsat Sport,pflka
nożna:Leganes-Levante

Wtorek

godz.1, TVP Sport,hokej:

BuffatoSabres-EdmontonOief^

godz. 20.15,PolsatSport Premium2: pikanożna; Boiussia

J l i [ [ • • B a n i i M a l B n l r w i a mm
uortmuna- lotiBrraniiiotspir
(UgalVi5tnoów> godz.20.30,Pol
sat Sport,siaAkówka:TteflGdańsk
-ZaksaKędzierzyrvKaźie: godz.
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20.50, Polsat Sport Premium l:

p9anożraRealMacfryt-Ąjax
Amsterdam (L^aMstfzów)

Środa

godz. 20.15, Polsat SportPremium2: pflcanożna;Porto-Ro
ma (LigaMfctizówfcgodz. 20.50,
TVP1, PolsatSportPremium1,
p9canożn% RarisSant-GermainMandiesterUnited(Lę^Mfctrzów)

Czwartek

godz.17.30,Polsat Sport,siat
kówka:JastrzębskiWęgieł-CupmmLubin;godz. 20.30, Polsat
Sport, siatkówka:PGESkraBełchatów-GKSKatowice; godz.
20.50, PolsatSport Premium1,

planażna:Napoi-Salzbiig(l4a
Europy); godz.20.50, Polsat
Sport Premium 2, piłkanożna: ę
Chlesea Londyn-DynamoKfów
(LigaEuropy);godz. 22, TVP
Sport, tenis:turniejWTA wlncfianWels
(KW.STEN)

LOTTO

1marca
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Lotto: 3-16-17-20-25-36
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13-14-16-18-20-24
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LOTTO EKSTRAKLASA, Wielkie emocje w Płocku. Do końca grał też Górnik Zabrze. Równy krok Piasta Gliwice

Przełamanie mistrza Polski
Legia Warszawa po dwóch ko
lejnych porażkach mogła się
cieszyć ze zwycięstwa. Miedź
Legnica w stolicy nie miała
za wieledo powiedzenia.- My
ślę, że zagraliśmy dobry mecz.
Stworzyliśmy szybkowiele sy
tuacji strzeleckich. Wprowa
dzając odrobinę spokoju,jeste
śmy wstanie podejmować lep
sze decyzje. Mogę dziś wypo
wiadać się o swoim zespole
w samych superlatywach - cie
szył sięRicardo Sa Pinto,trener
Legii. - W pełni zasłużonezwy
cięstwo Legii. Trzebaprzyznać
szczerze, że nasz plan na ten
mecz długimi momentami nie
był realizowany- stwierdziłDo
minik Nowak,trener gości.
Do Płocka przyjechała
Cracovia, która mogła się po
chwalić passą siedmiu kolej
nych zwycięstw. Została ona
przerwana, a wszystko miało
miejsce w szalonych okolicz
nościach. Wisła prowadziła 2:0
i była na dobrej drodze dozwy
cięstwa. Wszystko posypałosię
jednak kiedy czerwoną kartkę
obejrzał Adam Dźwigała,
a „Pasy" w krótkim czasie wy
równały. W 85. minuciegospo
darze znów wyszli na prowa-

Carlitos (na pierwszym planie) wyprowadził

Legię na prowadzenie w meczu z Miedzią

•mKmi
dzenie, ale długo się nie cie
szyli, bo po weryfikacji gol zo
stał anulowany. Na domiar
złego protestujący Cezary
Stefańczyk obejrzał czerwoną
kartkę i Wisła kończyła w „9".
I tak jednak zdołała zadaćdecy
dujący cios,a wPłocku zapano
wał szał radości.Szkoda tylko,
że to spotkanie oglądało jedy
nie 2 tysiące kibiców... - Nie
przypominam sobie, żebym
kiedykolwiek wcześniej grał

w takim meczu. To spotkanie
na
pewno
zapamiętam
na długo - powiedział Janusz
Gol, pomocnik Cracovii. - Tu
nic nie trzeba mówić. Trzeba
zobaczyć końcówkędrugiej po
łowy, bramkę i na tym za
kończmy -stwierdził natomiast
Dominik Furman, zdobywca
zwycięskiej bramki.
Może nieaż tak,ale ciekawie
było również w Białymstoku.
Jagiellonia już była w ogródku

i witała się z gąską, ale w koń
cówce wygraną zabrał jej Igor
Angulo.,Jagę" wtabeli dogonił
więc Piast Gliwice,który wygrał
trzecie spotkanie z rzędu.
Z walki outrzymanie nie re
zygnuje Zagłębie Sosnowiec,
które niespodziewanie gładko
uporało się z Koroną Kielce.
- Zaliczyliśmy katastrofalny
występ. To nie miało prawa się
wydarzyć - kręcił głową Gino
Lettieri, trener kielczan.
Wisła Kraków za późno za
brała się za odrabianie strat
i uległa na własnym boisku Po
goni Szczecin. ©0
WYNIKfc Legia Warszawa-Miedź Legnica
ŁO(tO)Car1itos2Z Medeiros 62; Piast Giwice -$iąsk Wrocław 24) (1.-0) Parzyszek 4,
Valencia 55, JagieHonia Białystok - Górnik
Zabrze12 (1:1) Guilherme 23-kamy,
Novikovas 57 -Żurkowski 25, Angulo 89; Wisła
Płock-Cracovia3L2(bO) Kuświk23, Borysiuk

49, Fuiman 90+2-karny- Cabrera 60-kamy,
PiszczekTl; Zagłębie Sosnowiec-Korona
łOełce 4e1(fcQ Nowak 19, Udovlcić53, Mygas
56, Mraz90-Soriano35-karny; Wisła Kraków
-PogońSzczecki23(0-2) Basha 87,89- Ma
jewski 22, Drygas32-karny, Guarrotxena 50;

2. Legia
24 45
3. Piast
24 40
4. Jagiellonia
24 40
5. Lech
24 39
6. Pogoń
24 38
7. Korona
24 36
8. Cracovia
24 36
9. Wisła Kraków
24 32
10. Zagłębie Lubin
23 30
11. Arka
24 25
12. Śląsk
24 24
13. Górnik
24 24
14. Miedź
24 24
15. Wisła Płock
24 23
16. Zagłębie Sosnowiec 24 18
Po 30. kolejce nastąpi podział nagrupę
mistrzowską i spadkową

37-24
36-26
40-32
36-29
36-30
29-29
27-25
36-35
36-35
34-36
31-33
30-43
23-44
34-43
32-52

(MU.AIP24.PL)

MD

Lech Poznań-Aika Gdynia 1:0(fcO)
Gytkjaer39. Mea Zagłębie Lubin-Lechia
Gdańsk dzisiaj.
LLediia
23 49
36-18

DUBLETY KOWNACKIEGO I LEWANDOWSKIEGO.BARCELONA ZNOW OGRAŁA REAL
UQ ZAGRANICZNE.WHszpa-

rw wydarzeniem był oczywiście
mecz Realu Macfryt z Barcelo
ną.Ponownie lepsza okazała się
„Blaugrana".

Hiszpania-PrimeraDrvision
RayoUalecano-Girona 0-2(0:1) Stuani30,
85, Espanyol- Vaiadoid3:1(1:1) Iglesias 1,
Hermoso 56, Wu 65 - Alcaraz17; Viareal Alaves 12(00)Cazorla 61-karny- Maripan
54, Inui77;Huesca-Serib 2:1(10) Anor7,
Avila 90+8 -Ben Yedder 84-kamy; Real Ma(hyt-Barcelona 0:1(0:1) Rakitic 26; EbarCełta Vigo 1-0 (00) Enrich 87. Meae: Betis
Sewfla- Getafe, Real Sociedad-Attetico
Madryti\blenda-AIiiietkB3>ao zakon

czyfy się po zamkniędu tego wydania.Mec
Leganes-Levante dzisiaj.
L Barcelona
26 60
66-25
2. Atletico
25 50
36-17
3. Real Madryt
26 48
43-31
4.Alaves
26 40
27-29
5. Getafe
25 39
32-22
6.Sevilla
26 37
41-34
7. Betis
29-30
25 36
8. Real Sociedad
25 35
30-25
9. Eibar
34-35
26 34
10.Valencia
25-21
25 33
II.Athletic
25 33
25-28
12. Espanyol
26 33
31-39
13. Girona
26 31
27-34
14. Leganes
25 30
26-31
15. Levante
25 30
37-45
16.Valladolid
26 26
20-34
36-44
17. Celta Vigo
26 25
18.Villareał
26 23
27-35
19. Rayo
26 23
28-45
20. Huesca
26 22
26-42
(MU)

Anglia-Premier League

Łukasz Fabiański zachował
czyste konto,a WestHam ograł
Newcastle.

Tirttenham-Arsenal1:1(0:DKane74-kamyRamsey16;Boiiiiemouth-Mandie5terGty
0:1(00)Mahrez55; Brighton-Huddersfieid
tO((M>) Andone 79; Bumley-Ciystai Pałace
Ł3 (0:1) Bames90 -Bardsley 15-samobójcza,
Batshuayi 48, Zaha 76; Manchester UnitedSouthampton 32(0:1) Pereira53, Lukaku59,

88-Valery26,Ward-Prowse75;

Wolvertv¥npton-CanSff2K)(2."0)Jotal61
Jimenez 18; West Ham-NewcastielO(2.-0)
RiceZ Noble 42; ¥fatford-Leicester 2:1(ŁO)
Deeney5, Gray 90+2-Vardy75;RiiamChekea Ł2 (Ł2)Chambers 27 -Higuain 20,
Jorginho31. MeaEwrton-liyen)oolzakoń-

czyłsię po zamknięciutego wydania.
1. Manchester Oty

2. Liverpool
3.Tottenham
4. Manchester United
5. Arsenał
6. Chelsea
7.Wolverhampton
8. Watford
9. West Ham
10. Everton
11. Leicester
12. Bournemouth
13.Crystal Pałace
14. Newcastle
15. Brighton
16. Burnley
17. Southampton
18. Cardiff
19. Fulham
20. Huddersfield
(MIŁ)

29 71

28
29
29
29
28
29
29
29
28
29
29
29
29
28
29
29
29
29
29

69
61
58
57
56
43
43
39
36
35
34
33
31
30
30
27
25
V

14

76-20

64-15
56-30
58-38
61-39
49-30
37-35
41-41
37-41
39-39
35-41
39-54
35-39
26-36
30-41
32-53
32-49
25-57
27-65
15-51

Francja-Liguel

Caen-PSGl2((hO)Ninga56-Mbappe59kamy,87;Angers-Monaco220bO)Tait22,
45 - Falcao49,79-kamy;Reims-Amiens22
(0-2) Dia 70,Calaro 84-Konate 39-karny,
Timite 45; Gungamp -Nantes 00; UleDijon tO (OK))Lautoa 72-samobójcza; NfceStrasbourgl.-O (ŁO) Atal 20. Mecze: LyonTotriouseiMarsyfia-SaintElienne zakon

czyły się po zamknięciu tegowydania. Mea
Nśnes -Rennes został przełożony. Mec
Bordeaw-Montpefier we wtorek.
1.PSG

2. Lille
3. Lyon
4. Saint Etienne
5. Reims
6. Marsylia
7. Nice
8. Montpellier
9. Strasbourg
10. Rennes
11. Nimes
12. Angers
13. Bordeaux
14. Nantes
15.Toulouse
16. Monaco
17. Amiens
18. Caen
19. Dijon
20.Guingamp
(MIŁ)

26 71

27
26
26
27
26
27
26
27
26
26
27
26
27
26
27
27
27
26
27

Robert Lewandowski i Dawid
Kownacki zdobyli po dwagole.

Włochy-SerieA
Bartosz Bereszyński i Karol
Linetty zanotowali poasyście.

89, Paciencia 90+5- Joelinton43, Matfodil 60;

Słlvestre 90+1-Gervinho 13,Rigoni45, Kucka 85;

Niemcy-Bundesliga

PSG dopiero rzutem na taśmę
zapewniło sobie wygraną
z Caen. Bohaterem okazał się
Kylian Mbappe. Monaco Ka
mila Glika przegrywało już 0:2
z Angers, ale uratowało jeden
punkt.

54
46
43
42
41
40
38
37
37
36
34
32
31
28
26
25
20
20
19

79-15

44-23
40-30
36-31
29-26
41-35
20-27
34-28
41-31
35-34
37-38
31-31
25-27
31-34
25-37
28-43
22-42
22-36
20-40
18-50

Augsburg-Borassia Dortmund 2:1(1:0)Ji
Dong-Won24,68-AlcacerSl; EkitracłitRankiurt-Hoffenheńn 3^(li)Rebic 20, Haller

HerthaBerfin-FSVMainz2:1(0K))Grujic
50, Stark 60 -Stark 46-samobójcza; Bayer
Lever1aisen-Frefl)urgl-0(H))Aranguiz4,
Brandt 73; Numberg-RB Lipsk 0:1 (0:1)
Klostermann 40; Sdiałke Gelsenkirchen Fortuna Dusseldorf 0-4(0:1)Lukebakio 35kamy, Kownacki 62,84, Raman 68; Borussia
Mgladbach-Bayern Monachium 15(1:2)

Stindl 37 -Martinez 2, Mueller11, Lewandowski
47,90-karny, Gnabry 75; VFB StuttgartHamover 5:1(1-0) Gomez 4, Kabak16,45, Zuber78,81- Jonathas69. Mecz VFL Wołfsburg
-Werder Brema zakończył się po zamknięciu
tego wydania.
1Dortmund
24 54
58-27
2.Bayern
24 54
56-27
3. RB Lipsk
24 45
43-20
4. M gladbach
43-30
24 43
5. Eintracht
47-30
24 40
6. Bayer
43-35
24 39
7. Wołfsburg
38-30
23 38
8. Hertha
37-34
24 35
9. Hoffenheim
47-36
24 34
10. Werder
38-34
23 32
11. Fortuna
31-42
24 31
12. Mainz
27-38
24 30
13. Freiburg
34-40
24 27
14. Schalke
25-39
24 23
15. Augsburg
34-46
24 21
16. Stuttgart
24-52
24 19
17. Hannover
21-55
24 14
18. Nurnberg
18-49
24 13
(MIŁ)

CągM-^Mednlan2:1(ł1)Pe{1sic31 sa
mobójcza, Pavoletti43 -Martinez38; EmpofiPanna33 (Ł2)DellOrco 19. Caputo59-kamy.

ACMte-SassuotoU)(IO)Urola3^samobójcza,LazioRzym-ASRoma3A(fcO)CaicedolZ
immobile73-kamy. Cataldi 89;lorino-Chieuo
34>(ChO) Belotti76. Rincon 90+3,Zaza 90+3;
Genoa-FrasnoneO# Spal-Sanędoria Ge
nua t2(0-2) Kurtic90+4 - Quagliarelia4,U;
UcSnese-Bologna2:1(ŁD[)ePauI25-kamyI
Pussetto79-Palacio39. Mecze: Atalarta-

RorentiiaiNapofi-JuventusTiiynzakoń

czyły się pozamknięciutego wydania.

1Juventus

25 69

53-15

2. Napoli
25 56
46-18
3. Milan
26 48
39-22
4. Inter
26 47
38-22
5. Roma
26 44
49-36
6. Torino
26 41
33-22
7. Lazio
25 41
36-27
8.Sampdoria
26 39
43-33
9. Atalanta
25 38
51-36
10. Fiorentina
25 36
40-29
H.Sassuolo
26 31
35-41
12. Genoa
26 30
32-41
13. Parma
28-40
26 30
14. Cagliari
26 27
23-37
15. Udinese
25 25
21-32
16. Spal
26 23
23-39
17. Empoli
26 22
33-51
18. Bologna
26 18
20-40
19. Frosinone
26 17
19-49
20. Chievo
26 10
19-51
Chievo zostało ukarane odjęciem 3 punktów.
(MIŁ)
0®
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Duża szybkość i Swoboda

Ewa Swoboda najszybszą sprinterką w Europie. Dwa medale tyczkarzy - Paweł Wojciechowski mistrzem

JakubGuder

- Zobacz, gdzie byłam dwa lata
temu, rok temu,a gdzie jestem
dziś? Jestemhalową mistrzynią
Europy! Ciężko na to pracowa
łam - mówiła reporterowi TVP
zapłakana EwaSwoboda, która
w sobotę wygrała w Glasgow
rywalizację na60 m.
Łzy popłynęły już tuż
za metą. 22-letnia sprinterką
usiadła na bieżni i skryła twarz
w dłoniach. Tym razem był to
jednak płacz szczęścia - nie tak
jak w poprzednich sezonach
objaw bezradnościi desperacji.
Swoboda swoje rekordy ży
ciowe na60 i100 mustanowiła
w 2016 roku.Miała wówczas 20
lat, ale zamiast iść do przodu,
gdzieś się potem zatrzymała.
W marcu 2018 roku z halowymi
mistrzostwami świata pożeg
nała się w półfinale,co mocno
przeżyła. Potem na mistrzo
stwach Europy na otwartym
stadionie wBerlinie też dotarła
jedynie dopółfinału (11.30).Po
nownie była zrozpaczona.
W tym sezonie to już jednak
jest zupełnie inna Ewa Swo
boda. Najpierw pewnie wy
grała prestiżowycykl halowych
mitingów IAAF World Indoor
Tour, a potem odprawiła
wszystkie największe rywalki
w Glasgow na czele z utytuło
waną Holenderką Dafne
Schippers iobrończynią tytułu
Brytyjką AshąPhilip. Czas Polki
(7.09) jest tylko o 0.01 gorszy
od jej rekordu życiowego.

Tak jak przypuszczano ko
lejne złoto dołożyliśmy
w skokuo tyczce,ale halowym
mistrzem Europy został niefa
woryzowany Piotr Lisek,a Pa
weł Wojciechowski.Polacy sto
czyli między sobą pasjonujący
pojedynek. Obrońca tytułu- Li
sek -bez żadnej zrzutki zaliczył
wysokość 5.85. Wojciechowski
był o krok od odpadnięcia
na 5.65, ale w trzeciej próbie
przeleciał nad poprzeczką.Po
tem zrzucił 5.85 więc kolejne
dwa podejścia przeniósł
na 5.90. Pokonał tę wysokość
i postawiłLiska podścianą, któ
rej ten nie był w stanie sforso
wać, choćprzecież w tym sezo
nie skakał nawet 5.93.
- Po dwóch latach wracam
na podiummistrzostw Europy,
a po ośmiu na sam szczyt. Nie
są to jeszcze mistrzostwa
świata, chociaż wynik jest ten
sam (w 2011 roku Wojciechow
ski, skacząc 5.90, został mi
strzem światana otwartymsta
dionie w koreańskim Daegu przyp. JG). To solidny wynik.
Niezmiernie się cieszę. Jestem
szczęśliwy, że się nie podda
łem. Znalazłem siłę na to, żeby
skakać wysoko.Mam nadzieję,
że możnaskakać jeszcze wyżej
- powiedział Wojciechowski,
który stwierdził, że w sobotę
nie skakał super. - Chciałbym
jeszcze przez kilka dobrych lat
startować na wysokim pozio
mie. Czeka na mnie bariera
sześciu metrów- tocel narówni
z tym, żeby zdobywać medale
- oświadczył.

Święty-Ersetic Tapierwsza (naj
szybsza w tym sezonie w Euro
pie) odpadła wpółfinale, a druga
zajęła ostatniemiejsca wfinale.
Nasze „aniołki" miały wy
raźny problem z bieganiem
na wąskim torze w Glasgow,
na którym trzeba było się prze
pychać łokciami. Kiedy po zej
ściu po pierwszym okrążeniu
do bandyniebyły na pierwszym
miejscu, nie wiedziały,jakprzedostać się do przodu.Na tympo
legły.

%

M^wM€^!fekkoa11etyce

60mkobief (KKEwa Swoboda709; 2.Dafne

Schippers (H0L)714;3. Asha Philip(GBR)7B.

Pdiięde kutą mężczyzn(MH MichałHaratyk

Ewa Swoboda (z lewej)mija Dafne Schippers

W piątek nasz worekz meda
lami rozwiązał Michał Haratyk,
który już w pierwszym podej
ściu pchnął kulą 21.65, co jest
najlepszym w tymsezonie wy
nikiem na świecie. Gonił go
oczywiście NiemiecDavidStorl,
ale tak jak w Berlinie, tak
i wGlasgow -nie dogonił.
Haratyk swój złoty medal
odebrał... w korytarzu. Ku za
skoczeniu wszystkichpiątkowe
i sobotnieceremonie medalowe
zaplanowano we wnęce jed
nego z korytarzy hali Emirates

Arena, wktórejodbywają się za
wody. Medalistów oklaskują
przede
wszystkim
wolonatariusze i dziennikarze,
chociaż właściwieza ścianą sie
dzą kibice. Organizatorzy - któ
rych krytykują nawet brytyjskie
media - tłumaczą to napiętym
harmonogramem
startów.
Jakby tego było mało, Haratyk
przyznał, żejego medalbył... po
rysowany.
Nie powiódł się indywidu
alny start na 400 m Idze
Baumgart-Witan i Justynie

21.65; Z DtavidStori (GER)2154;3.Tomas Stanek
(CZE)2125.3000mK:l Laura Muir(GBR)
330.61; 2.Konstanze KJosterHałfen (GER)334.06;
3. Melissa Courtney (GBR)33822. Skok wzwyż
Rfcl GianmarcoTamberi(fTA)232; 2.Konstdinos
Baniotis(Gf^226;2.AndriProt5enko(UKR)
226;... 6.Sylwester Bednarek 2.22. Tyczka M:l
PawełWqjcie(±ic«W5ki5SO: Z PiotrLisek5^5; 3.
•pHRHfp MelkerSvard Jacobsson(SWE)5J5.3000mM:l
Jakob Ingebrigfcen (NOR)756.15;Z Chris ffHare
(GBR)75Z19; 3.Henrik Ir^ebr^tsen(N0TO75Z19
(fbtofinisz).400iiłK:l.LeaSprunger(SUI)51.61;Z

ZOBACZ, GDZIE
BYŁAMROKTEMU,
A GDZIE JESTEM
TERAZ.JESTEM
MISTRZYNIĄ EUROPY
halowa mistrzyni Europy na 60 m

Cy^thiaBolir^^^x)^go(BEL)51£2;3.Lisanrlecle

V\Titte (HOL)5234;^6. JustynaŚwięty-Ersetic
5Z64.400mM:l.Kar5tenWarholm (NOR)45.05
(wyrównany rekordEuropy); Z OsaHusiflos
(E5P)45£6; 3. Tony vanDiepen (H0L)46.B. 60m
lfclJanVoto(SVA)660;ZZaferEmreBarnes
(TUR) 6.61; 3. Joris van Gool (HOL)6.6Z Skok
w dalMl MiftiadisTentoglou (GRE)838;Z
ThobiasNilssonMontler(SWOR17;lStrahinp
Jovancević(SRB)8.Q3;„6.Tomasz Jaszczuk780.
KiiaKil Radosłava Mavrodieva (BUL) 19.12;Z
QmstinaSdTvvanitz(GER)19J1;3.AriitaMarton
(HUN)19JOO;.„5. KBaudiaKardaszl823.©®

KOLARSTWO TO JUZ NIE KOPCIUSZEK, JESZCZE NIE POTENTAT
AńenaSokakka

Na pozór prawdziwe wydaje
się zdanie, że niewiele w pol
skim kolarstwie torowym się
zmieniło w ciągu ostatniej de
kady. Dziesięć lat temu, gdy
w
Polsce
na
torze
w Pruszkowie również odby
wały się mistrzostwa świata,
nasi reprezentanci nie zdobyli
żadnego medalu. Tym razem
sięgnął po brąz tylkoMateusz
Rudyk - w sprincie.Paradok
sem jest to,że tam,gdzie miały
nam pomagać ściany, znajo
mość toru i panujących wa
runków, mamygorszy dorobek
punktowy niż w poprzednich
latach.
Rok temu polska kadra przywiozła z holenderskiego
Apeldoorn również jeden me
dal, za to złoty - Szymona
Sajnoka w omnium. Dwa lata
temu w Hongkongu mieliśmy
dwa medale - złoto Adriana

Teklińskiego w scratchu i brąz
Wojciecha Pszczolarskiego
w wyścigu punktowym.
Ci dwaj ostatni zawodnicy
zrobili wszystko, by powtórzyć
swój sukces. Tekliński jeszcze
przed startem deklarował, że
myśli tylko o zwycięstwie,
żadne innemiejsce gonie saty
sfakcjonuje. Scratćh jest jednak
chyba najmniejprzewidywalną
dyscypliną kolarstwa toro
wego. Polak walczył,ale tymra
zem nieudało się zaskoczyćry
wali -zdobyłdziewiąte miejsce,
które uznał za porażkę.
Z kolei Wojciech Pszczolarski w Pruszkowie był do
słownie o włos od medalu
w wyścigu punktowym. Zdo
był tylesamo punktówco trzeci
Mark Downey, przegrał medal
tylko dlatego, że w ostatnim
sprincie finiszował na dalszej
pozycji niżIrlandczyk. Po wyś
cigu Pszczolarski wyrzucał sam
sobie, żemógł inaczej pojechać
końcówkę wyścigu,ale jak sam

stwierdził: „Mądry Polak
po szkodzie".
Ten zawodnik akurat miał
jeszcze jedną szansę: w ostat
nim dniu mistrzostwstartował
wraz z Danielem Staniszew
skim wmadisonie. Wyścigrozgrywany był na bardzo wyso
kim poziomie, wszystkie zna
czące pary jechały bardzoofen
sywnie i szybko. Polacy do po
łowy stawki (madison jest roz
grywany na 200 okrążeniach)
jechali świetnie,zajmowali me
dalowe trzecie miejsce. Koń
cówka jednak była słabsza,
ostatecznie polskapara uplaso
wała sięna ósmym miejscu.Jest
to o tyle ważne, że madison
wrócił do programu igrzysk
olimpijskich i będzie rozgrywanywTokio.
Zaskoczeniem pozytywnym
jest z kolei ósme miejscew ma
disonie kobiet duetu sióstr
Pikulik Darii i Wiktorii.Starsza
od dwalata odsiostry Daria (22latka) startowała również - bez

sukcesów - wjeździe drużyno
wej i womnium, gdzie zajęła10
miejsce. W pierwszych dniach
mistrzostw Daria Pikulik wal
czyła nietylko zrywalkami, ale
również z przeziębieniem. Pod
czas sobotniegomadisona -jak
mówiła wrozmowie zportalem
Natorze.pl - w końcu czuła się
lepiej ipostanowiła dać z siebie
wszystko. Już w czasie wyścigu
powiedziała dosiostry: „Witka,
zróbmy wszystko, by po wyś
cigu spaść z roweru i powie
dzieć sobie, że zrobiłyśmy
wszystko, co wnaszej mocy" opowiadała Marcie Wiśniew
skiej.
Faktycznie, siostry poje
chały ofensywnie, ósme miej
sce jest sukcesem, zważywszy
na to, że w tej dyscyplinie liczy
nie tylko moc w nogach, ale
i technika, szybka orientacja
w sytuacji oraz zgranie podczas
zmian.
O rozczarowaniu można
mówić w przypadku ubiegło

rocznego mistrza świata
w omnium Szymona Sajnoka.
To zawodnik zupełnie nieobli
czalny, ale tymrazem wyraźnie
widać było, że coś jest nie tak.
Słabo pojechał(13 miejsce) roz
poczynający omnium wyścig
scratch, jeszcze gorzej wypadł
w wyścigu tempowym (19 po
zycja), fatalnie pojechał w eli
minacyjnym, który zazwyczaj
był jego mocną stroną (16 miej
sce), był bezbarwny w najbar
dziej istotnym w wieloboju
wyścigu punktowym (zdobył
zaledwie sześć punktów), choć
rok temu to właśniew nimbry
lował natorze w Apeldoorn.
Teraz Sajnok wraca do ściga
nia na szosie w barwach CCC
Team (jest wyznaczony do kla
syków w Belgii i Holandii), ale
nie może zapomnieć o torze musi wciąż walczyć okwalifika
cję olimpijską.
Rozczarowaniem - chyba
największym dlasamej zawod
niczki - były występy Justyny

Kaczkowskiej. Zaczęło się
od fatalnegopecha w scratchu,
gdzie Polka leżała w gigantycz
nej kraksie, a co gorsza, jej ro
wer przełamał się na pół.me
chanicy zdołali zapewnić jej
sprzęt do kolejnych startów rower na którym, jak słyszeli
śmy w polskim boksie - ma
„prawie taką pozycjęjak nasta
rym". Prawie czyni jednak
wielką różnicę, zwłaszcza w jej
koronnej dyscyplinie - wyścigu
na dochodzenie, gdzie liczą się
najdrobniejsze przewagi tech
nologiczne.
Na koniec Mateusz Rudyk
- jedyny polski medalista tych
mistrzostw. Rudyk pojechał
swoje sprinty znakomicie
i przegrał tylko biegi z przysz
łym mistrzem świata -Harrim
Lavreysenem z Holandii. Nie
ma przypadku w tym, że
Rudyk zajął pierwsze miejsce
w klasyfikacji końcowej Pu
charu Świata 2017/2018
w sprincie.©®
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SPORTOWY?".

DRUGA STRONA MEDALU
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Tyle razy Barcelona
wygrywała z Realem
Madryt. Katalończycy
wyszli na prowadzenie
w klasyfikacji wszech
czasów. Królewscymają
jedno zwycięstwo mniej
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Ja generalnie
nie umiem się
cieszyć.
Widocznie mój
błąd
Zdaniem Norwega Dawid
Kubacki zoyt ekspresyjnie
cieszył się z mistrzostwa świata

„BARCELONA MA DWA
STADIONY-CAMPNOU
DO ROZGRYWANIA MECZÓW
I SANTIAGO BERNABEU
NA TRENINGI"

Dawid Kubacki
do J. R. Evensena

MARIO BALOTELLI
Włoski piłkarz stwierdził po latach, że tego niepowiedział

SPORTOWE GADŻETY

JO MASZYNA
DOZDOBYWANIA
GOLII GWARANT
SUKCESÓW
BAYERNU"

AIR JOR... PSG

LCTNAR MA7THAEUS

. - Yx\ x\

„LEOMESSI
KRWAWIŁ Z UST. TO
BYŁ AKT AGRESJI.
POTEM ONI SIĘ
SKARŻĄ..."

Umowa PSGzAirJordan,
maritą-córkąfirmyNke.
okazała się strzałemwJO".
Ubrania francuskiego klu
bu*.Jumpmanem" sprze
dają się lepiej riiżzcharakterystyczną łyżwą.

GERARD PIQUE
o fauluSergio Ramosa naLeo Messim

WIATR NIESTRASZNY

CS

MOU(ŹE) WRÓCIĆ
-Jest duża szansa, że ]
Jose Mourinho zasią
dzie na ławce Realu
Madryt w następnym|
sezonie-przyznał
Ramon Calderon, były prezydent
Los Blancos. Prawdopodobne
jest, że Królewscy zakończą ten
sezon bez żadnego trofeum, a sła
be wyniki tłumaczone są humora
mi piłkarzy. Czy istnieje więc lep
sza osoba, by przywołać zawod
ników do pionu niż Mourinho?

PAWEŁ WOJCIECHOWSKI:
- Byłem ostatni poelimina
cjach I stwierdziłem,że chcę
być jak Dawid Kubacki
w piątek.No i tak sięstałoprzyznał halowy mistrz Europy w skoku otyczce.
PIŁKARZ GŁODNY. PIŁKARZ ZŁY
Chorwacki piłkarz Petar Boćkaj
jest ostatnio na ustach całego
świata. Zawodnik chciał kupić sło
dycze na stacji benzynowej, a po
nieważ ta była zamknięta, męż
czyzna uderzył autem w sklep
iuciekł z miejsca przestępstwa.
Gracz NK Osijek znajdował się
pod wpływem alkoholu.

Pogoda zaczyna sprzyjać
jeździe rowerem.Co praw
da (Tuuisemjest jeszcze
wiatr, atemożna sięochro
nić przednim m in.ręka
wiczkami. Te4Fdą$komfort iamortyzację-

25-letnia Francuzka Cindy
Bruna jest modelką i aktorką
Zostanie WAG PSG?

KĄCIK LEWANDOWSKICH. Robert przeszedł do historii Bundesligi

NAGRADZA KOBIETY BIZNESU

BożennaGwóźdź

W piątek w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie odbyłasię
X GalaBizneswoman roku,pod
czas której nagradzano statuet
kami najbardziej przebojowe
i przedsiębiorcze kobiety w
kraju. Lewandowska to jedna
z osób, które zasiadały w jury
tego plebiscytu, a później wrę
czała nagrody zwyciężczyniom
kategorii „Działalność spo
łeczna". Oprócz niej na scenie
tego wieczoru pojawiłysię m.in.
Małgorzata Kożuchowska czy
Anna Dymna, która odebrałana
grodę honorową za całokształt
działań wobszarze społecznym.
Dzień później Ania była już
wdomuisprzedtelewizorakibicowała swojemumężowi wmeczu z Borussią M'Gladbach.
Bayem wygrał5:1, a Lewandow
ski zdobył w drugiej połowie
dwie bramki: jedną po podaniu

RADWAŃSKA
I
TAŃCU
Z GWIAZDAMI
Agnieszka RadwańskaiJustyna
Żyta wystąpiły wTańaizGwiazdamL Polska tenisistka otrzy

—

Thiago Alcantary,kolejną z rzutu
karnego. Tym samymPolak stał
się najskuteczniejszym obcokra
jowcem w historii Bundesligi.
Notując 195. trafienie, zrównał
się z dotychczasowymrekordzi
stą -ClaudioPizarro.15 z tychgoli
strzelił w obecnym sezonie,
dzięki czemu plasuje sięna po
zycji lidera w klasyfikacji strzel
ców.Sukcesu nieświętował jed
nak hucznie, a w domu z córką
oraz żoną.Lewandowska poraz
kolejny za pomocą swojegoIn-

stagrama podkreśliła, jak do
brym ojcem jest Robert.,Jestem
wzruszona" - krótko skomento
wała ich wspólne zdjęcie. Rów
nież onazawsze stara się znaleźć
czas dla małej Klary. W sobotę
sama poszła z nią na długi spa
cer, wniedzielę zrobili tocałą ro
dziną. Wówczas sprawy służ
bowe odeszły nadrugi plan.Ate
pod okiemLewandowskiej roz
wijają się znakomicie. W piątek
odwiedziła swoje centrum tre
ningowe w Warszawie. ©®

mała za swójtaniec zeStefano
Terrazzino osiemnaście
puntków z możliwych trzy
dziestu do zdobycia. Wynik
Radwańskiej niebył najlepszy,
ale na pewno niebył tak zły jak
byłej żony Piotra Żyły, Justyny.
Kontrowersyjna ex żartobli
wego skoczka narciarskiego
zdobyła zaledwie osiem punk
tów, cobyło najgorszym wyni
kiem w stawce. - Było trudno,
Agę zjadł stres -napisał
na Instagramie jej partner. FB

Isia zamieniła kort na parkiet

NOWY REKORD
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BejsbofistaBiyceHarper podpi
sał największy kontraktwhistori
sportu.26-letni Harperzostał

w zeszłymtygodniu najlepiej
opłacanym przezklub spor
towcem whistorii.On
i Philadelphia Phillies związali
się13-letnim kontraktemwar
tym... 330 min dolarów.FB

DAWID KOWNACKI
BAUMANEM NA
I POZA BOISKIEM
Wsobotę DawidKownacki
skradłshownamurawieinie „
tylca Wpierww starciuFor

tuny Dusseldorf z Schalke (4:0)
Polak zdobył dwa golei został
bohaterem spotkania.Po me
czu Kownacki został super bo
haterem -Fortuna świętowała
karnawał, aPolak przebrał się
za Batmana. Jegokoledzy rów
nież byli przebrani za inne po
stacie z komiksów. FB

