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Policjanci znaleźli
Poradnik. Kto musi płacić
;
alimenty na dziecko? - str. 8 skradziony
z Kwakowa sprzęt
budowlany
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Czarni Słupsk
pokonali lidera Śląsk
Wrocław 80:71. To
ważne zwycięstwo
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Samorząd pisze do Inspekcji Transportu Drogowego

Śmiertelny wypadek
w Poganicach ~

Gmina Kobylnica
chce powrotu
fotoradarów
Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

Zginął 90-letni kierowca,
który nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu STR.2

Gmina Kobylnica

Młodzieżowe
Centrum Kultury
do remontu.Na razie
przeprowadzka

Akcja redakcja.
Dach w bloku
przecieka, a woda
leje się do kuchni

STRONA 4

STRONA 13

Gmina włącza swój stary fotoradar
i sprawdza,czy kierowcy przestrzegają
ograniczenia prędkości. Nie przestrze
gają. Samorządmandatów nie wysta
wia, bo nie może. Pisze za to pisma
o lokalizację urządzeń rejestrujących
wykroczenia. Adresatem jest Główna
Inspekcja Transportu Drogowego,
która zamierza pozyskać własne

Samorząd Kobylnicy liczy, że nowe
urządzenia do rejestrowania pręd
kości Generalnej Inspekcji Transpor
tu Drogowego trafią do Kwakowa
iSycewk.

fotoradary w ramach unijnego dofi
nansowania. Samorząd spod Słupska
ma nadzieję, że któryś z nich stanie
w Kwakowie (DK 21) lub Sycewicach
(DK6).-30procentpojazdówprzejeżdżających przez te miejscowości prze
kracza dozwoloną prędkość - mówi
Leszek Kuliński, wójtKobylnicy. -1to
nie o kilka kilometrów,tylko znacznie
więcej.
Kierowcy nie zwalniają w rejonie
przejścia dla pieszych niedalekoświet
licy i przy szkole podstawowej. Za
szybko poruszają się też na ulicy Wi
tosa w Kobylnicyi naskrzyżowaniu tej
ostatniej z ul.Szczecińską.
Inspekcja chce pozyskać setkę
urządzeń. Nie tylko fotoradarów, ale
też aparatów rejestrujących przejazd
na czerwonym świetle i tych weryfi
kujących prędkość odcinkowo. Fi
nalną lokalizację wskazać mają ana
lizy bezpieczeństwa i ruchu,i - jak in

formuje Wojciech Król z GITD - do
wiemy się tego w trzecim kwartale
tego roku. Z regionu z analogicznymi
wnioskami do inspekcji miała zwrócić
się też gmina Słupsk. W skali całego
Pomorza na miejsca,gdzie takieurzą
dzenia powinny się znaleźć, wskazało
kilkadziesiąt samorządów.
Przypomnijmy, że straże gminne
utraciły możliwość kontroli fotoradarowęj w styczniu 2016 roku. Gmina
Kobylnica schowała do magazynów
sześć rejestratorów, tracąc źródło do
chodu. W 2014 roku byłoto ponad 2,3
min zł. Teraz aparaturę wystawiła
na sprzedaż. Być może trafi ona
na Ukrainę. Wcześniej oferowano je
bezpłatnie ITD, która odmówiła, po
nieważ pracuje na innych częstotli
wościach. Jeśli w Kobylnicy pojawią
się nowe fotoradary GITD, wpływy
z ewentualnych mandatów zasilą bu
dżet państwa.©®
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Pogoda w regionie
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Uwaga: rano przymrozki

Magdalena
Olechnowicz

m^cbiena.oiechnowia@polskapress.pj

LECĘ ZA MIASTO.
NO TO FRU!
Komentarz

H

asło, którym gmina
Słupsk już parę lat
temu zaczęła zachę
cać słupszczan do ku
powania działek bu
dowlanych poza granicami
miasta, było bardzosku
teczne. W ciągu ostatnich lat
kilka tysięcy słupszczan wy
prowadziło się za zieloną tab
licę z przekreśloną nazwą
miasta Słupsk. Nietylko
do gminySłupsk. I w ten oto
sposób dookoła miasta pow
stało wiele „małych miaste
czek". Wystarczy spojrzeć
na Krępę,Siemianice,
Kobylnicę, czy Bierkowo. Te
raz do tych miejscowości do
łączy też Redzikowo, gdzie

IHmuh+u

Zadzwoń, specjaliści
od zdrowia pomogą ci
przez telefon

Podczas dyżurów pełnionych
pod bezpłatnym numerem
800190 590, specjaliści
z poszczególnych organizacji
wraz z ekspertami Rzecznika
Praw Pacjenta udzielają
telefonicznych porad,
informacji oraz wsparcia
dotyczącego określonych
chorób.
Na Telefonicznej Informacji
Pacjenta w najbliższym
miesiącu będą dyżurować:
-11 marca (poniedziałek) -10-14
Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Dzieci Chorych
na Padaczkę (informowanie
i edukowanie w zakresie opieki
medycznej i terapii dzieci
chorych na padaczkę,
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu);
-12 marca (wtorek) -11:30 14.30 Stowarzyszenie Osób
z NTM UroConti (czym jest
NTM, popularyzacja wiedzy
na temat metod diagnostyki
i leczenia nietrzymania moczu);

także wkraczają deweloperzy
z budownictwem jednoro
dzinnym. Redzikowomoże
mieć sporą przewagę
nad wcześniej wymienionymi
miejscowościami, zwłaszcza
jeśli chodzi o komunikację.
Wystarczy porównać z Krępą,
gdzie dostać się najtrudniej,
gdyż autobusy jeżdżą bardzo
rzadko, czy też
z Siemianicami, do których
prowadzi tak wąska droga, że
nie sposób nikogo wyprze
dzić, a w godzinach szczytu
korkuje się niemiłosiernie
i pokonanie 5-kilometrowego
odcinka do Słupska zajmuje
nawet 40 minut!Równie wą
ska droga i dotego w fatalnym
stanie prowadzi doBierkowa.
W tym towarzystwie
Redzikowo wypada
na szóstkę, ato właśnie dzięki
krajowej „szóstce". Dotego
dochodzi szkoła, akwapark,
lodowisko, a w przyszłości
może i przychodnia. Współ
praca z Amerykanami, którzy
udzielają się lokalnie, także
działa na plus.
-12 marca (wtorek) -15-18
Ogólnopolska Federacja
Stowarzyszeń Reumatyków
„REF"(czym jest reumatoi
dalne zapalenie stawów (RZS)
i inne choroby reumatyczne,
głównie zapalne;
-13 marca (środa) - 8:00 12:00 Fundacja STOMAlife
(poradnictwo w zakresie
radzenia sobie ze stomią
zarówno u osób dorosłych, jak
i u dzieci).
-14 marca (czwartek) -10-12
Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego
(informacje o objawach,
diagnostyce, sposobach
leczenia i rehabilitacji osób ze
stwardnienieniem rozsianym;
informacje o ośrodkach
leczenia SM w Polsce;
wsparcie osób ze
stwardnieniem rozsianym, ich
rodzin i bliskich).
-15 marca (piątek) 13-16
Fundacja Urszuli Jaworskiej
(badania kliniczne, kto może
do nich przystąpić, zakażenia
HCV, możliwości leczenia
i ścieżki diagnostyki).
(MAG)
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Skradzione ładowarki
były pod Koszalinem
Policjanci odnaleźli skradzio
ne ładowarki teleskopowe
Manitou. które zostały skra
dzione z Kwakowa. Były
pod pod Koszalinem.Sprzęt
wartyjest kilkaset tysięcy zło
tych.

Na maszyny warte kilkaset ty
sięcy złotych natrafiono wgm.
Będzino w woj. zachodniopo
morskim. Zatrzymano dwie
osoby. Sprawa jest rozwojowa.
Ładowarki
teleskopowe
Manitou zostały odnalezione
w piątek, 8 marca. Oprócz
dwóch specjalistycznych ma
szyn skradzionych pod Słup
skiem, policjanci z Koszalina
natrafili tam też na innysprzęt,
który miał być skradziony
w różnych częściach Polski.
Mowa m.in. o naczepachi ciąg
niku. Łączna wartość wszyst
kich maszyn to ponad milion
złotych. Trwa ustalanie ich
właścicieli.
- W tej sprawie zatrzymano
dwóch mężczyzn - informuje
podkomisarz Monika Kosiec,
oficer prasowyKMP w Koszali-

aleksander.radomskilpolskapress.pl

Do tragicznego w skutkach
wypadku doszło w sobotę
w pobliżu wiaduktu
w Poganicach. Zginął 90-letni
kierowca.

Kierowca golfa włączał się
do ruchu na drodze krajowejnr

tej. 58 848 81 (30

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@polskapress.pl

Ml

Oskarżony o stalking
stanie przedsądem

Drogi sprzęt skradziony z Kwakowa odnalazł się
pod Koszalinem

nie. - Jeden z nich to mieszka
niec Koszalina,drugi jest właś
cicielem posesji,na tereniektó
rej znajdowały się maszyny.
Dziś będą wykonywane z nimi
czynności w prokuraturze.Bę
dziemy ustalać, w jaki sposób
przyczynili się lub brali udział
w tych kradzieżach.
Przypomnijmy, że dwie ła
dowarki Manitou zostały skra
dzione w Kwakowie w nocy, 28

Tragiczny wypadek
w Poganicach. Zginął 90letni mężczyzna
Aleksander Radomski

w§)y§§ky

6, wyjeżdżając od strony re
stauracji Nostalgia. Od Słupska
w kierunku Lęborka jechało
audi, którym obok kierowcy
podróżowały jeszcze trzypasa
żerki w wieku 21-22 lat. Doszło
do zderzenia,na skutek którego
audi wpadło do przydrożnego
rowu.
- Wszyscy uczestnicy tego
wypadku zostali zabrani
do szpitala - informuje

lutego. Złodzieje weszlina teren
gospodarstwa i wyprowadzili
maszyny przez ogrodzenie,
w którym wycięli przejazd.
Za pomoc w ich odnalezieniu
właściciel wyznaczył nagrodę
100tysięcy złotych. Wedługpo
licji wykrycia sprawcówi ujaw
nienia maszyn w gm. Będzino
nie przyczyniły się informacje
uzyskane w tensposób. Byłato
operacyjna praca policji, (oto)

Miesiącami nachodził byłą dziew
czynę, groził śmiercią. Trudno
było mu się pogodzić z rozsta
niem.
Szczecińska prokuratura zakoń
czyła śledztwo w sprawie 22-letniego stalkera, który przez kilka
miesięcy nachodził byłą dziew
czynę. Do przestępstwa miało do
chodzić od kwietnia do17 paź
dziernika 2018 roku w Szczecinie.
Z ustaleń postępowania wynika,
że pokrzywdzona pozostawała
w związku z podejrzanym. Gdy
się rozstali oskarżony zaczął na
chodzić ją w miejscu zamieszka
nia. Przychodził w różnych porach
dnia i nocy, co przerażało pok
rzywdzoną. - Ponadto kierował
pod jejadresem groźby karalne,
co wzbudziło u niej uzasadnione
okolicznościami poczucie zagro
żenia. Pokrzywdzona w obawie
0 swoje zdrowie zawiadomiłaor
gany ścigania. Mieliśmy do czy
nienia z uporczywym nękanem mówi prokurator Joanna
Biranowska-Sochalska z Prokura
tury Okręgowej w Szczecinie.
Za zarzucany mu stalkinggrozi
kara pozbawienia wolności
do trzech lat.

nadkom. Robert Czerwiński,
oficer prasowy KMP w Słupsku.
- Niestety, 90-letni kierowca
volkswagena, który wymusił
pierwszeństwo, zmarł w trak
cie reanimacji. Prawdopodob
nie w szpitalu pozostanie tylko
jedna z pasażerek. Nie mamin MARIUSZ
formacji, aby cokolwiek zagra PARKITNY
żało jej życiu.
Policja będzie wnikliwieba
dać okoliczności tego wy rippun
padku. Ustalana będzie też Lekcjeo kulturze
prędkość, z którą poruszałosię dla imigrantów
audi.
Punkt informacyjny dla imigranW miejscu, gdzie doszło tek i imigrantów „Port" w Słup
do wypadku obowiązuje ogra skim Centrum Organizacji Poza
niczenie prędkości.Na drogach rządowych i Ekonomii Społecznej
przy ulicy Niedziałkowskiego 6
w regionie rano było ślisko.

©®

w Słupsku zaprasza imigrantki
1 imigrantów na bezpłatne zajęcia
z wiedzy o kulturze polskiej (lite
ratura, malarstwo, rzeźba, teatr,
film).
Chętni proszeni są rejestrację
PORT -tel. 516 767769 (SMS) lub
e-mail: port.slupsk@tlen.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona,
stąd organizatorzy zachęcają
do szybkiego kontaktu.

(MAG)

EUR
USD
CHF
GBP
Audi, które jechało drogą główną, po zderzeniu z volkswagenem. wpadło do rowu. Kierowca
volswagena zginął. Policja ustala, czy audi jechało z prawidłową prędkością. Droga była
zablokowana

43068 (+)
3.8409 (+)
33031
5,0272 (+)

Wzrost ceny do dnia poprzed
niego.
Spadek ceny do dnia poprzed
niego.
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Koniec z kolejkami?
Tomograf i rezonans
bez limitów INFZ
Stupsk

Magdalena Olechnowicz

\

magdalena.olechnowia@poiskapress.pl

Dzisiaj na badanie tomograficzne lub rezonans magne
tyczny musimy czekać kilka
miesięcy. Odkwietnia kolejki
powinny się skrócić, ponieważ
minister zdrowia zapewnia, że
badania te nie będą ograni
czone limitami NFZ.

W Redzikowie powstanie wkrótce 70 domów jednorodzinnych, możliwa jest też przychodnia zdrowia

Redzikowo wkrótce będzie
przypominać małe miasto
Zbigniew Marecki
zbigniew.mare cki@gp24.pl

(tednaSbątsk
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Prywatny deweloper r
czynawRedzikowieprace
przygotowawcze dotyczące
mediów na działkach, które
chce sprzedać pod 70 dom
ków jednorodzinnych - zdra
dza Barbara Dykier. wójt gmi
ny Słupsk.

Według niej, jest duża szansa,
że prywatni inwestorzy

wkrótce zaczną tam wznosić
nowe domy, które będą pow
stawać po prawej stronie drogi
prowadzącej do Gdańska.
W ten sposób powstanienowa,
duża część osiedla.
- Myślę, że zainteresowanie
będzie duże, bo doRedzikowa
można łatwo dojechać zeSłup
ska. Samo Redzikowo dyspo
nuje Biedronką, kościołem,
szkołą i atrakcyjnym zaple
czem sportowo-rekreacyjnym.
Tymczasem ludzie szukają
miejsc podbudowę naterenach
mniej zaludnionych.Tam takie
warunki z pewnością znajdą mówi w rozmowie z „Głosem''
wójt Barbara Dykier.

KOMENTARZ

WOKÓŁ SŁUPSKA ROSNĄ
MAŁE MIASTA
Gdy prezydentem Słupska
był Maciej Kobyliński,
przekonywał słupszczan, że
uda mu się szybko włączyć
w granice miasta część gmin
Kobylnica i Słupsk. Nic
z tego nie wyszło. Teraz ten
pomysł już nie wróci, bo
niektóre miejscowości są
już nie wsiami, a małymi
miastami. Inna rzecz, że one
tylko formalnie są poza
granicami Słupska.

Ponadto zdradza, żeaby jesz
cze poprawić warunki bytowe
mieszkańców osiedla, rozpo
częła rozmowy ze słupskim
Salusem w sprawieutworzenia
na tym terenie przychodni dla
mieszkańców Redzikowa.
Wójt Dykier deklaruje, że
w kolejnym sezonie - we
współpracy ze Słupskiem- do
prowadzi także do tego, że
do Redzikowa będą częściej
dojeżdżać podmiejskie auto
busy. Nie tylko ze względu
na użytkowników lodowiska,
ale i żołnierzy z batalionu pilnu
jącego amerykańskiej bazy,któ
rzy wkrótce przeniosą tam
swoją siedzibę ze Słupska.

Z zapewnień ministra zdrowia
wynika, że zniesienie limitów
na badania tomograficzne, re
zonansem magnetycznymoraz
na operacje zaćmy nastąpi już l
kwietnia. A wszystko poto, aby
pacjenci nie musieli czekać
miesiącami wkolejkach do spe
cjalisty.
- Chcielibyśmy, żeby klu
czowe świadczenia, które są
wykorzystywane we wszyst
kich obszarach medycyny, czyli
tomografia i rezonans, były fi
nansowane bez limitów, tzn.
tyle, ileświadczeniodawcy zro
bią, tyle NFZ zapłaci. To jest
niezwykle ważne w aspekcie
skracania kolejek ipoprawy do
stępności pacjentów do tych
świadczeń. Jeśliskrócimy teko
lejki,
jeżeli
uda
się
i świadczeniodawcy zrobią
znacznie więcej badań, to Po
lacy wreszcie będą mieć szybki
dostęp do tomografii czy dore
zonansu magnetycznego. To są
często badania onkologiczne,
kardiologiczne, niezwykle
ważne dla zdrowia i życia pa
cjentów - zapewnia w przeka
zanym komunikacie praso
wym ŁukaszSzumowski, mini
ster zdrowia.
Sprawdziliśmy, jak sytuacja
wygląda w słupskich placów
kach. Na badanie tomogra
ficzne zapisy są na czerwiec
w słupskim szpitalu,a na listo
pad w CentrumZdrowia Salus.
Z kolei na rezonans rejestracja
odbywa się nagrudzień w szpi

talu, ana październik w Salusie.
Najdłuższe terminy są
na operacje zaćmy. Zapisując
się w szpitalu, poczekamy
do czerwca przyszłego roku,
a w Salusie do lipca także 2020
roku.
W Salusie już trwają przygo
towania do zwiększeniawyko
nywania świadczeń. - Zniesie
nie limitów to dla nas bardzo
dobra informacja. Już teraz za
chęcamy pacjentów,aby się za
pisywali, gdyż wiadomo, żeim
szybciej, tymtermin oczekiwa
nia na badaniebędzie krótszy mówi Tadeusz Wardziak, za
stępca dyrektora w Salusie. Czasami godzina powoduje, że
termin badania staje się odle
glejszy o kilka tygodni. Póki co
trwają prace nad grafikiem.
Sukcesywnie kontaktujemysię
z pacjentami, którzy już mają

Czasami godzina
powodige. że termin
badania stitfe się
odleglejszy o kilka
tygodni
Tadeusz Wardziak

termin wyznaczony,aby imten
termin przyspieszyć. Liczba
wykonywanych świadczeńbę
dzie zależała od naszych mocy
przerobowych. Na pewno za
trudnimy techników radiolo
gów, aby móc wykonaćtych ba
dań jak najwięcej.
Na zniesienie limitów przy
gotowany jest także słupski
szpital. - Mamy bardzo dobrze
wyposażone pracownie diag
nostyczne i doświadczoną ka
drę. Jak zapadnie decyzja, bę
dziemy w stanie wykonać wię
cej badań,więc kolejkitakże się
skrócą - mówi Monika
Zacharzewska, rzecznik pra
sowy szpitala wSłupsku.
008874473

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce od 1864 r.

UCRS 0000154454 W

Daj w łapę na dobry cel i pomóż nam pomagać!
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MCK w kopercie.
Kinowrejsie
do przeprowadzki
Alek Radomski
aleksarKier.radomski@gp24.pl

n
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Stupsk
Siedem firm złożyło swoje
oferty remontu budynku Mło
dzieżowego Centrum Kultury.
Najtańsza propozycja mieści
się w możliwościach ratusza.
Choć zakres prac jest ten sam,
to różnica w cenie sięgaprawie
1,7 miliona złotych.UrządMiej
ski w.Słupsku otworzył koperty
z siedmioma propozycjami
na remont budynkuMłodzie
żowego Centrum Kultury.Naj
tańsza oferta opiewana 4,9mi
liona złotych, najdroższa
na prawie 6,6miliona. W prak
tyce ratusz może sięgnąć jedy
nie po tę najniższą, bowiem
na sfinansowanie zamówienia
przeznaczono lekkoponad pięć
milionów. Narazie urząd mia
sta mamiesiąc na sprawdzenie
ofert i wskazanie tej zwycię
skiej.
Słupski Ośrodek Kultury,
którego MCK jest częścią, przy
mierza się do przeprowadzki,
bowiem kompleksowyremont

rozsypującego siębudynku ma
potrwać do grudniaprzyszłego
roku. W tym czasie zajęciapro
wadzone przez animatorów
i instruktorów odbywać mają
się w budynkach SOK-u przy
ul.
Braci
Gierymskich
iNiedziałkowskiego.
Jest też prawdopodobne, że
część z nich trafi pod tymcza
sowy dach Gimnazjum nr 4
przy ul. Banacha. Szkoła koń
czy działalność w czerwcu tego
roku.
Przypomnijmy, że miasto
początkowo chciało budynek
MCK-u
tylko
dawnego
termomodernizować, ale oka
zało, że jego stan wymaga
większej interwencji. Wśród
radnych pojawiły się wówczas
głosy, że wydawanie kilku mi
lionów złotych nie jest racjo
nalne, bo za te pieniądze
można postawić taki obiekt
od podstaw. Ostatecznie
na ostatniej sesji zagłosowano
za przyznaniem dodatkowych
środków na ten cel. Prezydent
Krystyna
Danilecka-Wojewódzka tłumaczyła wówczas
radnym, że nie mamy już in
nego wyjścia, ponieważ otrzy
maliśmy
dofinansowanie
unijne do przeprowadzenia
teimomodemizacji. ©®

Ustka

Sukces uczennicy
z usteckiegoliceum

v

Wiktoria Malesa, uczennica klasy
trzeciej Liceum Ogólnokształcą
cego im. Mikołaja Kopernika
w Ustce, została laureatką Ogól
nopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Prawach Człowieka w Świecie
Współczesnym. Dzięki temu zdo
była indeks na studia prawnicze.
Olimpiada odbyła się na Wydziale
Socjologiczno-Historycznym Uni
wersytetu w Białymstoku. Jak in
formuje ZSOiT, w pierwszej części
67 finalistów pisało test. Do kolej
nej części olimpiady awansowało
57 uczniów, którzy musieli się
zmierzyć z testem z programu
zmiennego dotyczącego praw
dziecka. Test wyłonił z kolei laure
atów, a wśród nich10 uczestni
ków quizu kończącego zawody.
Wiktoria Malesa ostatecznie zo
stała laureatką 12. miejsca w Pol- *
sce. Nagrodą jest indeks
na prawo, choć Wiktoria może też
skorzystać z indeksów na inne
kierunki. Uczennicę przygotowy
wał p. Arkadiusz Kubiak. (WF)

PodpatronatemjGtosuT

Orlen Przedszkoliada
Tour 2019 w Bytowie

W sobotę, 9 marca, w hali SP nr 2
w Bytowie odbyła się kolejna im
preza w ramach największego
w Europie cyklu imprez sporto
wych dla przedszkolaków -

ORLEN PRZEDSZKOLIADA TOUR
2019. - Mnóstwopozytywnej
energii na parkiecie, jak
ina trybunach.Ponad200 ak
tywnych przedszkolaków
ze swoimi najwierniejszymi
kibicami- rodzicami,którzy
świetnie podczas całej im

POTRAKTOWANO GO JAK MASZYNĘ, KTÓRA
WYRZUCA SIĘ NA ZŁOM,GDY SIĘ ZEPSUJE

n
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jednym zakładzie.
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rozwijała. Jezaznero wszyst
kimi trasami, bo zgodnie z har
i'lisiuj;u].i :p;i.'ti.Lsy. Sta
się być uważany i jeździzpiecznie.choć zdarzały
;,v.w pr:vzvłem zóew

do Wydziału Pracy w Sądzie
Rejonowym w Słupsku. Aby

Gdy nie uwzględniono j walczy dla mnie o wiek?wyższe
ioczekiwań, to okazało j odszkodowanie od spółki Nie
przepadła taka* moja na- mam z tego powodu żadnych

Stupsk

7. BOW świętuje20-lecie
Polski w NATO.
Piknik wojskowy
Termomodernizacja czy większy remont. Z tej alternatywy
miasto wybrało drugą opcję

Europejskie

turopejSKie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Firma „Ogrody" s.c. informuje, że w marcu bieżącego roku
rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem zielenią placu
zabaw przy ul. Szafranka w ramach Projektu „Słupskie kliny zieleni
- urządzanie terenów zieleni na obszarze miasta Słupska", na które
Miasto Słupsk uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 2020, w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego,
typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach
funkcjonalnych POliŚ 2014 - 2020. W ramach zadania nasadzone
zostaną drzewa i krzewy ozdobne oraz założone zostaną trawniki i łąki
kwietne.
Cały Projekt obejmuje 8 zadań w różnych częściach Miasta,
w ramach których powstaną nowoczesne i innowacyjnie urządzone
tereny zieleni.

Pomimo niesprzyjającej pogo
dy w sobotę w 7. BOW odbył
się piknik wojskowy dla
wszystkich mieszkańców Słup
ska oraz sąsiednich miejsco
wości. Żołnierze pokazali
sprzęt wojskowy, wyposażenie
indywidualne żołnierzy oraz
serwowana była grochówka
wojskowa.
Wszyscy, którzy zjawili się
na pikniku, mogli wziąć udział
w miniwarsztatach prowadzo
nych przez instruktorów Klubu
Wojskowego, wysłuchać kon
certów orkiestry wojskowej
z Koszalina, chóru Wiaru
sy oraz solistów.
Od godzin porannych został
uruchomiony punkt krwiodaw
stwa, gdzie można było oddać
honorowo krew. Punktualnie
o godzinie 13 na maszty,
przy akompaniamencie orkie
stry wojskowej, zostały pod
niesione flagi Polski oraz
NATO. (MAG)

Stupsk

Pan Lucjan znowu
pracuje w MZK
Od piątku znowu pracuję na pe
łen etat - poinformował nas pan
Lucjan, kierowca z MZK w Słup
sku, którego prezes spółki przy
wróciła do pracy na cały etat.
Niedawno opisywaliśmy historię
pana Lucjana, kierowcy z MZK
w Słupsku, który został zwolniony
przez prezes tej miejskiej spółki,
gdyjuż zaczął odzyskiwać zdro
wie, bo z powodu leczenia zbyt
często korzystał ze zwolnień le
karskich. Ta decyzja zbulwerso
wała Stanisława Taube, wiceszefa
Związku Zawodowego Pracowni
ków Komunikacji Miejskiej Rzecz
pospolitej Polskiej, który w ro
zmowie z „Głosem" stwierdził, że
postępowanie prezes Anny
Szurek jest niemoralne, bogdy
ona sama chorowała, to nikt jej
nie przeszkadzał.
Jak się dowiedzieliśmy, kilka dni
później - po rozmowach
z prezydentką Słupska - prezes
Szurek wycofała wypowiedzenie

w stosunku do pana Lucjana,
choć po terapii ma trzecią grupę
inwalidzką. Wpływ na to mogły
mieć także działania jego wpły
wowych dzieci - byłego radnego
miejskiego intensywnie współ
pracującego z ratuszem oraz pre
zeski słupskiego PKS-u.W każdym
razie decyzję pani prezes potwier
dził nam także pan Lucjan.
Tymczasem w miniony piątek
w..Głosie Słupska" w tekście pt.
„Złamał nogę i okazał się niepo
trzebny. Kierowcę zwolnili z MZK"
opisaliśmy historię Krzysztofa G.,
kierowcy związanego z MZK
od blisko 32 łat. On także został
zwolniony po złamaniu nogi, któ
rego doznał na terenie bazy MZK.
Po interwencji związkowców zo
stał przywrócony do pracy, ale
na gorszych warunkach niż
przed wypadkiem. Kierowca
twierdzi, że został potraktowany
jak zepsuta maszyna, choć swoje
życie zawodowe poświęcił MZK
i wielokrotnie zrywał się w nocy
z łóżka, gdy trzeba było zastąpić
kolegę, który nie przyszedł
na zmianę. Liczy, że prezes MZK
to doceni.

prezy głośno kibicowali
swoim pociechom.Niesamo
wita zabawa namałym
bytowskim parkiecie spra
wiła, że atmosfera była wyjąt
kowa - mówi Wojciech Kacz
marski, koordynator akcji.
(ZIDA)

PoHtyka

Wybory na Ukrainie.
Misja obserwacyjna.
Chcesz pojechac?

Związek Ukraińców w Polsce
przy współpracy ze Światowym
Kongresem Ukraińców organizuje
misję obserwacyjną na I turę wy
borów prezydenckich, które od
będą się 31 marca (niedziela). Jest
jeszcze kilka miejsc wolnych.
Termin realizacji misji: 29 marca
-1 kwietnia. W ramach projektu
zaplanowano prezentację oraz
szkolenia z zakresu prawidło
wości procesu wyborczego
na Ukrainie, spotkania z przedsta
wicielami ukraińskich organizacji
pozarządowych monitorujących
wybory oraz cały proces wybor
czy, jak i bezpośrednie uczestni
ctwo w obserwowaniu przebiegu
wyborów w lokalach wyborczych
31 marca we Lwowie oraz komi
sjach obwodu lwowskiego.
Organizatorzy projektu zapew
niają zakwaterowanie, wyżywie
nie i przejazd uczestników
na Ukrainę. Kryteria rekrutacji
uczestników projektu m.in: prefe
rowany wiek20-40 lat; komuni
katywny język ukraiński, obywa
telstwo polskie; mile widziane do
świadczenie w zakresie
monitoringu wyborów. Doku
menty wymagane do rejestracji
obserwatorów międzynarodo
wych: ankieta dla każdej osoby
zgłoszonej do rejestracji jako ofi
cjalny obserwator z obcego pań
stwa, organizacji międzynarodo
wej, wformularzu przygotowa
nym przez Centralną Komisję Wy
borczą oraz kserokopia pa
szportu, na której umieszczono
nazwisko, imię oraz zdjęcie właś
ciwej osoby. Zainteresowani
udziałem mogą zgłaszać się
do szefa misji Romana BHasa
pod nr. tel. 94342 6470(sekre
tariat Zarządu Oddziału Związku
Ukraińców w Koszalinie, ul. Pił
sudskiego 6/1) oraz mail:
romanbd@poczta.onet.pl. (MAS)
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Ostry spór wokół deklaracji LGBT.
„To atak na rodzinę i na dzieci"
zgodnie z własnymi przekona
niami oraz z obowiązującym
prawem oświatowym" - czy
tamy w specjalnymoświadcze
niu podpisanym przez kardy
nała Kazimierza Nycza i bpa
Romualda Kamińskiego. Wnie
dzielę wierni z diecezji
świdnickiej wysłuchali listu
bpa IgnacegoDeca, który prze
strzega w nim przed „demora
lizacją dzieci".
Politycy opozycji bronią za
pisów deklaracji i atakują pre
zesa PiS. „Nie mogę słuchać
bezdzietnego faceta, który po
tępia edukację seksualną,
mówi o »seksualizacji dzieci«.
Swoje kompleksy, samotność
uważa za normę. Walczyć pa-

Jakub Oworuszko
jakub.oworu5zko@polskapress.pl

Warszawo
Warszawska karta LGBT wy/ołuje coraz większe emocje,
amat zdominował sobotnią
onwencję PiS.- Nasiprzeciw
nicy atakują naszą politykę
połeczną i cogorsza, atakują
adziny, nawetdzieci -przeko
nywał Jarosław Kaczyński,
ipozycja zarzucaPiS-owi
zczucie na osoby homosekuaine iprzypomina, że
v kampanii samorządowej
ównież straszył wyborców /tedy uchodźcami.

Jeżeli nasi przeciwnicy wy)ory wygrają, mówię w szcze
gólności o jesiennych, parlanentarnych, to zabiorą to, co
nyśmy dali,począwszy od500
)lus, a skończywszy na wcześliejszych emeryturach - przetrzegał prezes Prawa i Spraviedliwości w trakcie konwenjrwpodrzeszowskiej Jasionce.
s
Wydarzenie niespodziewa
nie zdominował jeden temat:
ieklaracja LGBT podpisana
uszez prezydenta Warszawy
lafała Trzaskowskiego i emo:j£, jakie wywołuje dokument.
Przypomnijmy: władze sto
icy zobowiązały się m.in.
io wybudowania hosteluinter
wencyjnego i działań na rzecz
>sób nieheteronormatywnych
v takich obszarach jak bezpiez^eństwo czy edukacja.
Największe kontrowersje
vzbudziły jednak wytyczne
VłHO dotyczące edukacji sekualnej dzieci, którezostały zavarte w karcie.Światowa Orgalizacja Zdrowia zachęca,by już

200
- Zagrożeniem jest atak na rodzinę, przeprowadzany w sposób najgorszy z możliwych, bo to
atak na dzieci - ostrzegał w trakcie sobotniej konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński

z dziećmi w wieku 0-4 lat ro
zmawiać o odkrywaniu włas
nego ciała, prokreacji czy ma
sturbacji.
Prawo i Sprawiedliwośćpo
stanowiło wykorzystać ten te
mat w kampanii. Partia kryty
kuje prezydenta Trzaskowskie
go i zapowiada, że„będzie bro
nić polskich rodzin".-(...) Tym
zagrożeniem jest atak na ro
dzinę. I to atak przeprowa
dzany w sposób najgorszy
z możliwych. Bo w istocie to
atak na dzieci. Ma być tutaj za
stosowana, a w niektórych
miejscach w Polsce już jest
właściwie stosowana, pewna
specyficzna socjotechnika.
Trudno to nazwać wychowa

niem. To właśnie socjotech
nika, mająca zmienić czło
wieka. W jej centrum jest bar
dzo wczesna seksualizacja
dzieci - przekonywał Kaczyń
ski, oceniając przy tym, że „to
nie do uwierzenia".
Jednocześnie prezes PiS
zadeklarował, że jego partia,
tak jak większość Polaków,
jest tolerancyjna. - Ale nie
można mylić tolerancji i afirmacji. Afirmacja to wsparcie,
dążenie do tego, by jakaś in
stytucja czy zjawisko spo
łeczne się rozszerzało, umac
niało. W Polsce małżeństwo
i rodzina są afirmowane przez
naszą kulturę, ale także przez
nasze prawo - mówił. Bę

dziemy bronić polskiej ro
dziny - podsumował.
Do krytyków warszawskiej
karty LGBT nieoczekiwaniedo
łączył Roman Giertych, który
na codzień niekryje swojej nie
chęci ,wobec PiS. „Prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski
popełnił ogromny błąd, podpi
sując się pod tzw. deklaracją
praw LGTB. Błąd ten ma kilka
wymiarów" - ocenił. Według
niego, dokument zawiera kłam
stwa, jest niezgodny z prawem,
a jego podpisanie to „w sensie
politycznym koszmarnybłąd".
Do sprawy odnieślisię także
biskupi. „Jest ona sprzeczna
z konstytucyjnym prawem ro
dziców do wychowania dzieci

Prof. Rafał Chwedoruk: PiS dotychczas unikało
eksponowania kwestii światopoglądowych
AiaMNNi

akub Oworuszko

ikub.oworuszko@polskapress.pl

1kwestiach światopoglądo
wych w kampanii wyborczej
ozmawiamy z politologiem,
irof. Rafałem Chwedorukiem.
Dlaczego Prawo iSprawied
liwość pocQąło temat dekla
racji LGBT?

To jest po pierwsze reak
tywne - to odpowiedź na zobo
wiązanie władz Warszawy.

Po drugie zwróćmy uwagę, że
PiS dotychczas unikało ekspo
nowania kwestii światopoglą
dowych. Zdawało sobie spra
wę, że zwycięstwo w wybo
rach sejmowych jest możliwe
tylko wtedy, gdy uzyskuje się
poparcie istotnej części wybor
ców umiarkowanych, centro
wych, zdolnych do zmiany
preferencji, ewentualnie mniej
zainteresowanych polityką.
A ci wyborcy oczekiwali z kolei
od polityków aktywności
w kwestiach polityki społecz

nej, gospodarczej i raczej de
klarowali postawy umiarkowa
ne. Takie dystansowanie się
PiS-u przynosiło mu profity
sondażowe.
Coś się zmieniło?

Wybory do Parlamentu Eu
ropejskiego mobilizują wybor
cę zaangażowanego politycz
nie, często o skrajnychpoglą
dach. Musimy pamiętać, że to
w eurowyborach największe
sukcesy w swojej historii odno
siła Liga PolskichRodzin,

a do PE dostał się Janusz
Korwin-Mikke. I tak jak
w przeszłości liberalna strona,
która przecież ustami Grzego
rza Schetyna deklarowała
chadeckość i wykorzystała
broń światopoglądową, tak te
raz w trochę bardziej umiarko
wany sposób czyni toPiS.
A skoro w tych wyborach biorą
udział osoby najbardziej zain
teresowane polityką, to zna
czy, że można użyćtej broni.
PiS musi być oczywiściebar
dzo ostrożny.

tysięcy - tyłe według
stołecznego ratusza może żyć
osób LGBT w Warszawie. To
ok. 10 proc mieszkańców.

nie Kaczyński trzeba z tą
seksualizacją dzieci, która od
bywa się na plebaniach albo
u »wujka«, a nie tą na lekcjach
w szkole" - ocenił na Twitterze
poseł PO Sławomir Nitras.
„Kampania wyborcza PiS
oparta na szczuciu jest obrzyd
liwa" - ocenił z kolei przewod
nicząc/PO Grzegorz Schetyna.
Wedługniego, to pokazuje, jaka
jest stawka wyborów w tym
roku: „albo Polska będzie
na Wschodzie, albo na Zacho
dzie" - stwierdził.
Według opozycji,PiS straszy
społeczeństwo osobami homo
seksualnymi, tak jak w po
przedniej kampanii straszył
uchodźcami. ©<E>
Jaki wpływ na tę wojnę
światopoglądową ma poja
wienie się partii Roberta
Biedronia?

To nadaje dynamiki całej
sytuacji. Jego pojawienie się
i odwołania do niszy - byłych
wyborców Nowoczesnej, naj
bardziej liberalnych i ekono
micznie iświatopoglądowo,
wymusiło na Platformie naj
pierw współpracę z marginal
nym środowiskiemBarabry
Nowackiej, a później większy
liberalizm w kwestiach oby
czajowych. PiS wiedząc, że
i tak nie dotrze do wielkomiej
skich wyborców, postanowił to
wykorzystać w dwóch celach konserwatywni obyczajowo
wyborcy dostali dodatkowy

KONTROWERSJE

CZYM JEST DEKLARACJA

LGBT

W połowie lutego prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski
podpisał deklarację na rzecz
osób LGBT (lesbijki, geje, os.
biseksualne i transpłciowe).
-Warszawa jest dla
wszystkich - przekonuje
Trzaskowski.
Władze stolicy zobowiązały
się m.in. do budowy
tymczasowego domu dla
osób wykluczonych oraz
edukacji seksualnej dzieci
w szkołach zgodnie ze
standardami WHO. To
właśnie kwestie edukacji
wzbudzają największe
kontrowersje - wielu
rodziców nie chce, by ich
dzieci były edukowane np.
w kwestii prokreacji czy
antykoncepcji. Niewy
kluczone, że do nauczania
wg standardów WHO
zobowiążą się też inne
miasta.

REAKCJA MINISTERSTWA
EDUKACJI NARODOWEJ
Przeciwko nauczaniu
według standardów WHO
opowiada się Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
-W szkołach jest już
edukacja seksualna przypomina minister Anna
Zalewska, oceniając
przy tym, że deklaracja jest
„ideologicznie motywowaną
akcją polityczną".
Ministerstwo zapowiedziało
też, że kuratorzy oświaty
będą reagować na sygnały
od rodziców dot. nauczania
niezgodne z przepisami.

impuls do pojawienia sie
przy urnach, a podrugie, żeby
wykorzystać ryzyko, którepo
dejmuje Koalicja Europejska
rywalizując z Robertem
Biedroniem i dotrzeć do wy
borców „którzy są w środku"
i np. mogliby zaakceptować
związki partnerskie, ale bez
prawa do adopcji dzieci.
Ktoztego sporu wyjdzie
zwycięsko?

Wszystko wyjaśni się jesie
nią, po wyborach parlamentar
nych. Wygra ten, kto będzie
potrafił panować nad swoim
politycznym zapleczem. Ten
kto nie dopuści dostygmatyzujących, skrajnych wypowie
dzi. ©®
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Orban zechce z PiS-em stworzyć
nową frakgę w Europarlamencie?
KAMPANIA ORBANA

TERAZ ZAATAKUJĄ
TIMMERMANSA?

Wojciech Rogacin
wojciech.rogacin@polskapre5s.pl

Gemne chmury zbierają się
w Brukseli nad Viktorem
Orbanem. premieremWęgier.
Wtymtygpdnnijegopartia
Fidesz może zostać usunięta
z dominującego
w Europarlamencie ugrupowa
nia diadeckieg^ Europejska
Partia Ludowa.Część eksper
tów uważa, że Orbanzechce te
raz utworzyć sojusz
z eurosceptykami z polskiego
PiS i włoskiejligi Północnej.

Viktor Orban od dawna wywo
łuje wiele głosów sprzeciwu
w Brukseli swoimi działaniami
antyimigracyjnymi,podporząd
kowaniem mediów czy wyrzu
ceniem z kraju uniwersytetu fi
nansowanegoprzez urodzonego
na Węgrzech amerykańskiego
miliardera GeorgeSorosa. Orban
- jak przypomina londyński
dziennik „TheTimes" -zainicjo
wał też państwową kampanię
oczerniającą Sorosa po tym, jak
miliarder publiczniedomagał się
humanitarnego traktowania
uchodźców przekraczających
granicę węgierską.
Wszystkie te działania ucho
dziły premierowiWęgier płazem

Eurodeputowanych z Europejskiej Partii Ludowej oburzyła kampania plakatowa węgierskiego
rządu, oskarżająca przewodniczącego Komisji Europejskiej o promowanie nielegalnej imigracji

w Brukseli, jednak kiedy zaczął
atakować przewodniczącegoKomisji Europejskiej Jean-Claude
Junckera, miarka się przebrała.
W lutym węgierskie władzezor
ganizowały
kampanię
billboardową, wktóręjoskarżały
Junckera o wspieranie nielegal
nej imigracjirazem z Sorosem.

Orban w audycji radiowej
w piątekodwołał się do resentymentów związanych z migran
tami i-jak pisze londyński„The
Times" -powiedział, że„promigracyjni politycy atakują jego
ugrupowanie w Europejskiej
Partii Ludowej". Częśćdeputo
wanych Europejskiej PartiiLu

Korea Północna może szy kować
kolejną próbę rakietową
Wojciech Rogacin
wpjciedi.rogacin@polskapress.pl

Korea Północna może przygo
towywać się do przeprowadze
nia kolejnego testu rakietowego albo do wystrzelenia sateli
ty wkosmos-twierdzi amery
kańska rozgłośnia radiowa
NPR która dotarła do zdjęć satefitarnych z północnokoreańskiej bazy rakietowej. Tomoże
oznaczać ostateczne fiasko po
lityki zbliżenia koreańsko-amerykańskiego.

Nazdjęciach, wykonanychprzez
DigitalGlobe 22 lutego iuzyska
nych przez NPR, widać cięża
rówki, dźwigi oraz pojazdyszy
nowe, znajdujące się napoligo
nie Samundong niedaleko
Pjongjangu, stolicy kraju. Roz
głośnia cytuje Jeffreya Lewisa,
eksperta z Instytutu Studiów

Międzynarodowych Middlebury
wMonterey, którynapodstawie
zdjęć stwierdził,że ruchypojaz
dów namiejscu bazyrakietowej
mogą świadczyć o przygotowy
waniu kolejnego próbnego wy
strzału rakiety.
Według NPR, Samundong
jest poligonem, z któregoKorea
Północna wystrzeliwujepociski
balistyczne oraz rakietowe.
Światowe media,wtymBBC,
dodają, żeaktywność napoligo
nieSamundong zbiegasię wczasie z pospieszną odbudową in
nego poligonu rakietowego
w Korei Północnej- Sohae. Ten
poligon zaczął byćlikwidowany
w momencie rozpoczęcia ro
zmów przywódców Korei Pół
nocnej iUSA w ubiegłym roku,
jako gest dobrej woli ze strony
KoreiPłn. Po nieudanymszczy
cie w Wietnamie pod konieclu
tego, kiedy KimDzong Un iDo
nald Trumpnie zawarliżadnego

porozumienia, reżimpółnocnokoreański miał zacząć odbudo
wywać Sohae.
BBC cytuje prezydenta Sta
nów Zjednoczonych Donalda
Trumpa, który powiedział, że
będzie bardzorozczarowany, jeśliKoreaPółnocna wznowitesty
rakiet. - Będę zaskoczony w ne
gatywnym tego słowa znacze
niu, jeśli[Kim] zrobicoś sprzecz
nego z naszymporozumieniem.
Ale zobaczymy,co sięstanie -po
wiedział Trump.
Jeśli Korea Północna rzeczy
wiście przygotowujesię dokolej
nej próby rakietowej, będzie to
być może ostatecznym ciosem
wpróbę zbliżenia pomiędzy USA
i tym azjatyckim krajem, której
patronował osobiście Donald
Trump. Doprowadził on
dopierwszychwhistorii spotkań
prezydenta USA z dyktatorem
Korei Płn.i wygląda na to, żeriie
osiągnął nic. ©®

dowej - największego ugrupo
wania w Europarlamencie - do
prowadziła dowpisania wporzą
dek obrad wtym tygodniukwe
stii wykluczenia węgierskich
europosłów z ugrupowania
Fidesz z gronaczłonków EPL.
Gdyby taki scenariusz został
zrealizowany, to wielu eksper

Oburzenie
europarlamentarzystów
wywołała kampania
plakatowa prowadzona przez
węgierski rząd.
Na billboardach w miastach
i miasteczkach pojawiły się
plakaty roześmianych George
Sorosa i Jean-Claude
Junckera, których propaganda
rządowa oskarżyła
o popieranie nielegalnej
imigracji. Pod naciskiem
krytyki węgierskie władze
zapowiedziały, że ta kampania
zakończy się 15 marca, ale
później rozpocznie się kolejna.
Jak informuje portal MSN,
powołujący się na agencję
AFP, zamiast Junckera obok
Sorosa pojawić się ma
podobizna Fransa
Timmermansa,
wiceprzewodniczącego
Komisji Europejskiej.

tów uważa, że Orban próbo
wałby stworzyć wspólny blok
w Europarlamencie razem
z polskimi europosłami z Prawa
i Sprawiedliwości, a także
eurosceptycznej ligi Północnej
włoskiego premiera Mateo
Salviniego. „The Times" pisze,
że pojawiły się nawetgłosy, ja

koby Orban celowo zaatakow?
Junckera, by jego ugrupowani
zostało wyrzucone z EPI
Wówczas miałby wolną ręk
w tworzeniu nowego bloku.
Politolog Mujtaba Rahmai
z think tanku Eurasia powie
dział „Timesowi", że jeśl
Fidesz zostanie wyrzucon
z EPL, to Orban zechce stwc
rzyć skrajnieprawicowy sojus:
w PE, a pierwszym krajem
z którym będzie negocjowa
taki sojusz, będzie oczywiści
Polska.
Podobnie uważa Domini
Hejj, dziennikarz węgierskie©
portalu kropka.hu. Jak powie
dział Hejj na antenie Polskiego
Radia, Wiktor Orban zapowie
dział, że jeżeli Fides znajdziesit
poza Europejską Partią Lu
dową, to rozmowy o nowyn
projekcie w ParlamencieEuro
pejskim rozpocznie w Polsce.
Ostateczna debata nad wy
kluczeniem lub zawieszenien
Fideszu z EPL została zaplano
wanana20 marca.„The Times
przypomina, że w listopadzie
podczas kongresu EPPwHel
sinkach przewodniczący Rady
Europejskiej Donald Tusk po
wiedział pod adresem Orbana
że „jeśli ktoś nie lubi wolnycł
mediów ani organizacji poza
rządowych, jeśli tolerujekseno
fobię, homofobię,nacjonalizm
i antysemityzm, to nie jes<
chrześcijańskim demokratą".

©®

Polacy wśród ofiar katastrofy
samolotu etiopskich linii lotniczych
WojciediRogadn
wojdech.rogadn@polskapress.pl

Dwóch obywatefi polskichmia
ło znajdować się na pokładzie
samolotu boeing737
etiopskich linii lotniczych,któ
ry rozbił się w niedzielę rario
sześć minut postarciezAddis
Abebydo Nairobi. Nie przeżył
nikt ze149 pasażerów oraz8
członków załogi.

Wczoraj nie było jeszcze wia
domo, co było przyczyną kata
strofy. Jak poinformowały linie
Ethiopian Airlines, samolot bo
eing 737 8oo-MAX, numer lotu
ET 302 wystartował z między
narodowego lotniskaBole w Addis Abebieo godzinie8.38 wnie
dzielę. Sześć minut później
wieża kontrolnastraciła kontakt
z załogą samolotu. Okazało się,
że maszynarozbiłasię kilkadzie

siąt kilometrów odlotniska.Nie
przeżył nikt ze 149 pasażerów
i ośmiu członków załogi.
Na zdjęciach z miejsca kata
strofy widać kawałki maszyny,
która rozpadła się na wiele
części, oraz głębokirów wyryty
przez spadający kadłub samo
lotu.
Agencja Euronews,powołu
jąc się na przedstawiciela
etiopskich linii lotniczych, po
daje, że wśródpasażerów samo
lotu było dwóch obywateli pol
skich. Ponadto na pokładzie
znajdowało się m.in. 32
Kenijczyków, osiemnaścioroKa
nadyjczyków, dziewięciorooby
wateli Etiopii, po ośmiu Wło
chów, Chińczyków i obywateli
USA. Czworo pasażerów miało
paszporty ONZ.
Jak informuje agencja
Reuters, pilot maszyny miał tuż
po starciezgłosić problemytech
niczne obsłudzenaziemnej ipo

prosić o zgodęna powrót nalot
nisko. Taką zgodę pilototrzymał ,
jednak nie zdołał już wrócić.
Nie wiadomo na razie, co
było przyczyną katastrofy.
Agencje podają, że ekspercz firmy Boeing w USA udają sie
na miejsce wypadku, aby po
móc zbadać jegoprzyczynę.
Strona Flightradar24opubli
kowała na Twitterze wykres
z pierwszych trzech minut lotu
maszyny, z którego wynika, że
samolot niestabilniewznosił sic
po starcie.
Polskie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych i Ambasada RP
w Addis Abebiepoinformowały
że prowadzą działania wyjaśnia
jące co do obecności obywatel
polskichna pokładziesamolotu
Dalsze informacje dotycząca
tego, czyi iluobywateli polskie!
było tam obecnych, miały zo
stać przekazane niezwłocznie
po ichpotwierdzeniu. ©®
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Alimenty (cz. 1)

Pieniądze na dziecko nie tylko od rodzica
Kto jeszcze, prócz rodziców, musi płacić na utrzymanie dziecka i jak długo?
Ptmrorodzinne
Alimenty na dziecko musipłacić
rodzic, który dioćnie mieszka
już ze swym synem czy córką,
powiroen ponosić część kosz
tów ich utrzymania.Mogą je
jednak płacić także dziadkowie
wnukom, jeśli rodzicenie są
wstanie idiutrzymać,aztego
powodudzieci mogłyby zna
leźć się w niedostatku.

0 wysokości przyznawanych
przez sąd alimentów decydują
zwykle uzasadnione potrzeby
osoby, któramaje dostawaćoraz
możliwości finansowe i mająt
kowe zobowiązanego do ichpła
cenia.
Wnosimy pozew o alimenty

Obowiązek alimentacyjnyrodzi
ców wobec dzieci powstaje
z chwilą urodzenia się dziecka
1 wygasa, gdy ono się usamo
dzielni - zacznie pracować lub
zawrze małżeństwo. Z wnio
skiem o ustanie obowiązku ali
mentacyjnego trzeba wystąpić
do sądu.
Gdy jeden z rodziców nie
chce łożyć na utrzymanie syna
lub córki,drugi możewnieść po
zew dosądu rejonowego -właś
ciwego dla miejsca zamieszka
nia dziecka lub pozwanego. Je
śli pozwany, czylirodzic wobec
którego wnosimy pozew
ihieszka w innej miejscowości,
lepiej wybrać pierwszą z możli
wości.
W pozwie należy prawid
łowo wskazać strony. Pozwa
nym będzie rodzic, który nie
łoży na utrzymanie dziecka.Po
wodem - jeślidziecko nie skoń
czyło 18lat, będzie w jego imie
niu rodzic-opiekun, który pod
pisuje pozew. Jeżeli dziecko
skończyło 18 lat,powinno pod
pisać pozew samodzielnie.
Oprócz oznaczenia stron należy
pamiętać o ich adresach za
mieszkania oraz o numerze
PESEL dziecka i pozwanego.
Zgodnie z przepisami, pozew
o alimenty powinien zawierać
także tzw. wartośćprzedmiotu
sporu, czylikwotę, którama zo
stać zasądzonadla dziecka.Wy
liczamy ją, mnożąc wartość żą
danych alimentówprzez 12mie
sięcy, np.600 zł x12=7200 zł.
W pozwie powinny się zna
leźć informacje ostanie majątko
wym izarobkowym pozwanego
rodzica oraz tego, który pozew
wnosi. Tendrugi musiwuzasadnieniu pozwu wyliczyćśrednie

ków. Bo choć to rodzice mają
obowiązek utrzymaniai wycho
wania dzieci, nie zawsze z tym
sobie radzą. Jeśli jedno z rodzi
ców nie żyje, dziecimusi utrzy
mać drugiez nich.Ale gdyzosta
nie ustalone, że nie jest wstanie
temu sprostać, a z tego powodu
dzieci mogłybyznaleźć się wniedostatku, obowiązki teprzecho
dzą na dalszych krewnych. Naj
częściej nadziadków. Oniteż po
winni pomóc w utrzymaniu
wnuków, gdy wyegzekwowanie
pieniędzy od ojca (lub matki)
dzieci jest niemożliwe.
Samodzielność
nie pełnoletność

Nawet gdydziecko osiągniepeł
noletność, nie zawszemożemy
przestać płacićmu alimenty,bo
jeśli sięuczy lubnie jest wstanie
utrzymać sięsamodzielnie - na
wet na przykład z powodu be
Rodzice mają obowiązek alimentacyjny wobec dzieci od chwili ich urodzenia do samodzielności zrobocia, każdy przypadek sąd
rozpatruje indywidualnie -obo
wiązek trwa nadal. Nigdy nie
miesięczne koszty utrzymania Z pomocą komornika
Kiedy możemy
wygaśnie,gdy dzieckoz powodu
dziecka iwszelkie wydatki, jakie Wysokość zobowiązania ali podwyższyć alimenty?
na nie ponosi.Do pozwu warto mentacyjnego określa sąd Nie ma żadnych szczególnych kalectwa czy choroby psychicz
dołączyć wszelkie zaświadcze w wyroku. Mimo że przysłu przepisów dotyczących termi nej w ogóle nie jest w stanie
nia, na przykład lekarskie, jeśli guje odniego odwołanie, jeston nów podwyższania alimentów. osiągnąć niezależności.
Jeśli jednak dorosłe już dzie
dziecko wymaga stałej opieki natychmiast wykonalny. Jeśli Wraz z dziedriem rosną jego po
specjalistów oraz zaświadczenia więc wiemy, że drugi rodzic - trzeby, więc alimenty w wyso cko niejest samodzielnena przy
o zarobkach, wyciągi z rachun zobowiązany do płacenia ali kości zasądzonej przez sąd kład z powodu alkoholizmulub
ków, faktury iparagony. Jeśliro- mentów -nie będzieich dobro po prostu mogą nie wystarczać narkomanii, choćrodzice dokła
dzic wnoszący pozew nie pra wolnie płacił, taki wyrok (z napokryciekosztówuteymania dali starań, by zapewnić mu
cuje, a zajmuje się małoletnim klauzulą wykonalności) mo i wykształcenia dziecka. Wów właściwe warunki egzystencji
lub niepełnosprawnym dzie żemy od razu złożyć u komor czas możemy wystąpić oich po i zdobyciasamodzielności, mogą
ckiem, powiniento również za nika wraz z wnioskiem dwyższenie. Niejest to jednakje oniubiegaćsięouchyleniepizez
znaczyć. Na tej podstawie sąd o wszczęcie iprzeprowadzenie dyna przyczyna potrzeby po sąd zobowiązania alimentacyj
może koszt utrzymaniadziecka egzekucji.
dwyższenia alimentów. Można nego, powołując się na zasady
rozdzielić z większą korzyścią
Do ściągania alimentów o to wystąpić także wtedy, gdy: współżycia społecznego. Podob
dla rodzica opiekującego się upoważniony jest komornik dziecko zachorowałoi konieczne nie jest,gdy dorosłedziecko spe
dzieckiem.
działający w miejscu zamiesz jest jego długotrwałe leczenie, cjalnie przedłuża okres studio
Ważne! By ubiegać się o ali kania uprawnionego do tego pogorszyła się sytuacja życiowa wania. Można wówczas wyto
menty na rzecz dziecka, nie świadczenia, ale możemy też osoby, z którą dziecko mieszka czyć powództwo o ustalenie, że
trzeba mieć orzeczonego roz wybrać dowolnego komornika. (na przykład straciłaona pracę) nasz obowiązek alimentacyjny
wodu. W tego typu rozprawach Komornik pobiera opłatę lub zwiększyłysię możliwości fi wygasł. Pozewwnosi się dosądu
nie ponosimyteż żadnych kosz od czynności egzekucyjnych nansowe osoby zobowiązanej właściwego zewzględu namiej
do płaceniaalimentów.
tów sądowych.
od dłużnika.
sce zamieszkaniauprawnionego
Z pozwem o podwyższenie do alimentów.
alimentów występuje się, po
W kwestii „wiecznych stu
dobnie jak w przypadku zasą dentów" wypowiadałsię nawet
dzania alimentów,do sądurejo Sąd Najwyższy,który wielokrot
nowego. Dopozwu trzeba dołą nie podkreślał,że przyorzekaniu
czyć dokumentypotwierdzające o obowiązku alimentacyjnym
potrzebę otrzymywaniaalimen rodziców wobecdzieci pełnolet
nich należy brać poduwagę to,
tów w większejwysokości.
czy wykazują one chęć dalszej
Czasem wnukom
nauki oraz czy ichosobiste zdol
muszą pomóc dziadkowie
ności pozwalają na jej kontynu
Jeśli rodzic, naktórym ciąży ten owanie. SNstwierdził też, żero
obowiązek, niepłaci alimentów, dzice nie muszą płacić alimen
można wystąpićdo sąduo zasą tów dzieciom, które studia za
dzenie ichod krewnychdłużnika niedbują, zwłasnej winypowta
rzają lata nauki i kończą studia,
w liniiprostej lubrodzeństwa.
Zdarza się więc, że todziad znacznie przekraczając przewi
kowie muszą przymusowo do dziany programemczas.
Czasami do utrzymania dziecka muszą dołożyć się dziadkowie
kładać się do utrzymania wnu Mfena Kochanowska

WARTO WIEDZIE

BEZ WŁADZY
RODZICIELSKIEJ
Pozbawienie przez sąd
rodzica biologicznego władzy
rodzicielskiej nad dzieckiem
nie zwalnia go z obowiązku
płacenia alimentów. Zatem
rodzic wychowujący dziecko
może wystąpić do sądu
0 alimenty od rodzica, który
nie ma władzy rodzicielskiej.
Tylko w przypadku
przysposobienia dziecka
ustanie obowiązek
alimentacyjny jego ojca
naturalnego, bo zasadniczym
skutkiem przysposobienia
jest powstanie sztucznego
stosunku pokrewieństwa
między przysposabiającym
a przysposobionym.

500+ A ALIMENTY
500 złotych otrzymywane
na dziecko nie wpływa
w żaden sposób na alimenty.
Zgodnie z nowelizacją
Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego,
przy ustalaniu wysokości
alimentów nie bierze się
bowiem pod uwagę:
świadczeń z pomocy
społecznej lub funduszu
alimentacyjnego, świadczenia
i wydatków związanych
z umieszczeniem dziecka
w pieczy zastępczej,
świadczenia z programu
„Rodzina 500 plus"
1 świadczeń rodzinnych. Nie
musimy się więc obawiać, że
ze względu na to, że
dostajemy 500 zł na dziecko,
alimenty na nie zostaną
pomniejszone. Samotny
rodzic, który stara się
o przyznanie pieniędzy
z programu 500+, musi
zaświadczyć, że otrzymuje
alimenty albo że nie ma
możliwości ściągnięcia
alimentów od drugiego
rodzica. Urząd gminy,
weryfikując wniosek, może
poprosić o przedstawienie
odpisu orzeczenia
zasądzającego alimenty albo
dokumentu, który
poświadczy fakt
nieotrzymywania alimentów,
na przykład dokumentu
od komornika, który
potwierdza bezskuteczną
egzekucję alimentów.
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i napoje z wyższą
Ubezpieczenia komunikacyjne Soki
stawką VAT. Sejm może
nie ma podwyżek OC, ale...
to jeszcze zablokować
Zbigniew Biskupski
redakqa@poiskapress.pl

Finanse osobiste
Choć ruch na polskich drogach
jest coraz bardziej intensyw
ny. spada liczba wypadków
i kolizji drogowych.Niestety,
nie doprowadzi to do spadku
cen polis komunikacyjnych,
w tym zwłaszcza obowiązko
wej polisy OC kierowców.

Wynika to choćby z faktu, że
ubezpieczyciele muszą za wy
padki wypłacać coraz wyższe
odszkodowania. Mimo więc
mniejszej liczby wypłat, ich
suma rośnie z miesiąca na mie
siąc Stabilizacjacen poliskomu
nikacyjnych to nie jest dobra
wiadomość zwłaszcza dla kie
rowców stawiających w tej roli
pierwsze kroki.
Z policyjnych statystyk wy
nika, że kolejny już rok spada
liczba wypadków na drogach.
W 2018roku byłoich 31,4tysiąca
wobec32,8 tysiącarok wcześniej
(spadek o 4 proc.) i to pomimo
coraz większej liczby pojazdów
poruszających się po naszych
drogach. Wzrostliczby pojazdów
widaćpo wzrościeliczby aktyw
nych polis OC, która na koniec
roku wyniosła 24,6 miliona
sztuk, o 4 proc. więcej niż rok
wcześniej. Mimotakiej sytuacjiświadczącej o systematycznej
poprawie
bezpieczeństwa

WAŻNE DLA MAŁEGO
BIZNESU
Finanse

Coraz więcej opóźnień
w płatnościach

Choć w ubiegłym rokuPKB wzro
sło o5,1 proc.,to dobra koniunktura
nie wpłynęła korzystnie na odzy
skiwanie należności. Opóźnienia
w płatnościach to problemwięk
szy, niż mogłoby sięto wydawać wynika z raportu Coface. Zgodnie
z przeprowadzonym badaniem,
prawie 99proc. przedsiębiorców
doświadczyło zaległości w egze
kwowaniu należności odkontra
hentów. 7branż odnotowało
w zeszłym roku krótszeopóźnienia
płatności, a w przypadku5 uległy
one wydłużeniu. Cociekawe, tylko
co dziesiąta firma księguje prze
słane płatności na czas.Przelewy
najszybciej realizowanesą
w branży tekstyino-odzieżowej.
Najdłużej na pieniądze czekasię
w budownictwie i transporcie,to
odpowiednio105 i140 dni
po wskazanym terminie. Najwięk
szy wzrost zaległości płatniczych

\
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\

Na swój pierwszy samochód chcemy wydać jak najmniej, ale
jeśli jest bardzo stary, więcej niż za auto zapłacimy za OC

na drogach- ubezpieczycielewy
płacają coraz więcej.Najbardziej
dynamicznie rosną odszkodo
wania zaszkody majątkowewy
płacane z polisOC. W 2018 roku
towarzystwa wypłaciły blisko5
miliardów złotychodszkodowań
z tytułu tych świadczeń, tj.07
procent więcejniż rokwcześniej.
- Na tę sytuację składasię kilka
czynników. Przede wszystkim
poszerza się katalogświadczeń,
które musząspełnić ubezpieczy
ciele komunikacyjni w ramach
polis OC, jak choćby zapewnie
nie poszkodowanym auta za
stępczego na czasnaprawy po
jazdu - mówi Sława CwalińskaWeychert, wiceprezesUFG. -Nie
bez znaczenia dla wzrostu wy
płat są też coraz popularniejsze
cesje roszczeń z tych polis
na rzecz warsztatów napraw
czych. Dokonując takiej cesji,

poszkodowany często nie zdaje
sobie sprawy, żepomimo iżjego
auto jest już naprawione - tona
bywca cesji może jeszcze zażą
dać dodatkowychkwot odubez
pieczyciela, znacznie przekra
czających rzeczywisty kosztna
prawy tegosamochodu. Nawyż
sze wypłaty wpływa też
na pewno to, że jeździmy coraz
lepszymi autami, których na
prawa jest droższa- wyjaśnia.

w poprzednich12 miesiącach zgła
szała branża handlowa. Wydłuże
nie terminu płatności wzrosło
w tym sektorze zdwóch tygodni
do półtora miesiąca. Powodów ta
kiego stanu rzeczyjest kilka. Jed
nym z nichjest trudna sytuacja fi
nansowa części firm.Z danych
Euler Hermes wynika, żerosnące
koszty pracy i obciążenia podat
kowe nie są w stanie zrównoważyć
dobrej koniunktury gospodarczej.
Dobrze ilustruje toliczba upadłości.
Z bankructwem musiałozmierzyć
się w ubiegłym rokuaż988firm.
ToolO proc. więcej niżrok wcześ
niej.

W Polsce branży doskwiera brak
wykwalifikowanych pracowników,
rosnące zatorypłatnicze oraz
wzrost cen materiałówbudowla
nych i kosztów pracy.Na rynkach,
na których branża budowlanasilnie
prosperowała w ostatnich latach,
nadal występuje mocna konkuren
cja, marżepozostają niewielkie,
a nabywcy publiczni spóźniają się
z płatnościami. Dodatkowo,odse
tek niepowodzeń biznesowych po
zostaje wyższy niż w większościinnych branż.Eksperci oceniają,że
jest to związanez powtarzającymi
się problemami w branżybudowla
nej, niezależnieod bieżącą wydaj
ności sektora. Pomimocykliczności
istałych problemów, zglobalnej
perspektywy pojawiają się nowe
trendy i ciągłezmiany. Jednym
z nichjest rozwój nowych technolo
gii, któryodgrywa coraz ważniejszą
rolę, przy czymich wpływ
na branżę będziecoraz większy.
Drukowanie 3D,modelowanie in
formacji obudynku (BIM),drony,
roboty, śledzenieGPS - totylko nie
które z narzędzi,których w różnym
stopniu przemysłjuż zacząłuży
wać.

CAIP)

Gospodarka

W budowlance
kontynuacja trendów

Zdaniem analityków Atradius,
w ujęciu globalnymbranża budow
lana pozostaje w tzw.sektorze cy
klicznym. Wyniki firmbudowlanych
są ściśle powiązane ze wzrostem
gospodarczym danego krajui na
strojami inwestorów,a także z zau
faniem eto biznesu ikonsumentówwynika z raportu z cykluMarket
Monitor dot.rynku budowlanego.

Ubezpieczenie:
bez tego nie pojedziesz

Ubezpieczenie samochodu
przez niedoświadczonego kie
rowcę, który jeszcze nie miał
szans na wyrobienie sobie ja
kichkolwiek zniżek, jest drogie
i może przekraczaćwartość po
siadanego auta.Należy więcpo
święcić trochę czasu na zapo
znanie się z rynkiem. -Dyspro

(AIP)

porcje cen OC u różnych ubez
pieczycieli mogą być znaczące,
dlatego też warto porównywać
oferty poszczególnych towa
rzystw, zanim podejmie się de
cyzję o kupnie polisy. Różnica
pomiędzy najwyższąa najniższą
cenąOC, oferowaną przezubez
pieczycieli, może sięgać nawet
70 procent. Jeśli mamy wątpli
wości, ęzy nieprzepłacimy, mo
żemy udać się do placówki
multiagencji idopytać owszyst
kie szczegóły związane z ubez
pieczeniem komunikacyjnym
naszego pierwszego samo
chodu - zaleca Maciej Kuczwalski, ekspert multiagencji
CUK Ubezpieczenia.
Ubezpieczenie komunika
cyjne jest obowiązkowe dla
każdego kierowcy - w tym
przypadku nie ma wyjątków. Jeśli zależy nam, aby nasza hi
storia ubezpieczeniowa praco
wała, aulgi się naliczały, tonaj
lepszą opcją będzie zarejestro
wanie pierwszego samochodu
na siebie. Niestety, ale ceny
ubezpieczeń bez żadnych re
dukcji są wysokie, tak więc mo
żemy rozważyć dopisanie
do naszego ubezpieczenia bar
dziej doświadczonego członka
rodziny, posiadającego zniżki,
np. tatę, dziadka lub wujka mówi Maciej Kuczwalski.I do
daje: - Współwłaścicielstwo jest
ryzykownym posunięciem dla
osoby, która wypracowała już
zniżki. Jeśli młody kierowca
spowoduje stłuczkę, zniżka
za bezszkodową jazdę zniknie.
©®

OSOBISTYCH
:i cyfrowe
modnym tematem

Jak wynika z tegorocznego bada
nia Mastercard Digital Payments
Study, analizującegotrendy w dy
skusjach internautów w mediach
społecznoścbwych, coraz więcej
osób oczekuje,że ich cyfrowyi mo
bilny styl życia znajdzie odzwier
ciedlenie również w sposobie,w
jaki płacą. Wątek płatności mobil
nych pojawiałsię w ponad 27proc.
wszystkich rozmów na temat płat
ności,jakie miały miejsce w me
diach społecznościowych w 2018
roku. Too20 proc. więcej niż rok
wcześniej. O mobilnych portfelach
internauci wspominali natomiast
ponad dwa razy częściej. W ra
mach tegorocznej, szóstejjuż edy
cji badania, które Mastercard opra
cował we współpracy z PRIME
Research, przeanalizowano ponad
3,3 miliona rozmów przeprowa
dzonych w minionym roku w róż
nych kanałach społecznościo

Podatki

Grzegorz Leśniewski
redakqa@poł5katimes. p!

Jeźefi Sejm nie wprowadzipo
prawek do prajektu.polskie rol
nictwo czekają duże problemytwierdzą organizacje branżo
we.

Mimo protestówbranży,organi
zacji rolników,ekspertów, mini
sterstwa rolnictwa i posłów
wszystkich partii,wubiegłym ty
godniu rządskierował doSejmu
nowelizację stawek VAT, która
zakłada podwyższeniepodatku
na napoje owocowe z zawartoś
cią soku min. 20proc. z obecnej
stawki 5proc. na23 proc
Zdaniem branży, podniesie
nie podatkuna napojeowocowe
0 zawartości soku powyżej 20
proc. będzie miałodaleko idące
negatywne konsekwencje dla
producentów, konsumentów,
ale przede wszystkimsadowni
ków. Branżawielokrotnie ostrze
gała, że zmiana opodatkowania
spowoduje zmniejszeniezawar
tości naturalnego soku w osta
tecznym produkcie(z obecnego
20 proc. dośredniej europejskiej
10 proc.). Wzrost cen napojów
owocowych sprawi, że wielu
konsumentów wybierze tańsze
gazowane substytuty. Tozmniej
szy popyt producentów napo
jów na owoce niezbędne doich
produkqi.
- Najważniejszym negatyw
nym skutkiem podwyżki VAT
na napoje zawierające 20 proc.
1 więcej soku lubprzecieru owo
wych, takich jakTwitter,
Facebook, Instagramczy Weibo.
Generalnie, podejście do tychno
wych technologii jest corazbar
dziej pozytywne. Niemal we
wszystkich (95 proc.) rozmowach
dotyczących mobilnych portfeli
wyrażano się onich przychylnie,
a 30 proc. komentarzychwaliło
ich szybkość, wygodę i prostotę.
W analizowanych rozmowach
konsumenci nadal często podkre
ślają, że jedną z najważniejszych
spraw jest dla nich bezpieczeń
stwo ich pieniędzy idanych.

(AIP)

Nieruchomości
500+ nie wystarczy
na wynajęcie mieszkania
Świadczenia z rozszerzonego pro
gramu „Rodzina500plus"mo
głyby pokryć nawet 60proc. kosz
tów wynajmu mieszkania - szacują
eksperci serwisu Domiporta.pl.
Rozszerzony program500+ ma
być wypłacany we wrześniu, ale
z wyrównaniem za poprzednie
dwa miesiące. Planowane rozsze
rzenie programu500+ odczuliby
najbardziej rodzice posiadający
jednodziecko, ponieważ wielu

cowego i warzywnego,do mak
symalnej 23-proc. stawki,będzie
zmniejszenie zapotrzebowania
branży na polskie owoce i wa
rzywa - naweto150 tys.ton rocz
nie. Nietrzeba przekonywać, że
w świetle aktualnych trudności
związanych m.in.ze zbytemsu
rowców, rosyjskim embargiem
na polskieowoce i warzywa czy
rosnącą
konkurencją
ze
Wschodu, oznacza to dodat
kowe problemydla polskichpro
ducentów owoców i warzyw komentujeJulian Pawlak,prezes
Stowarzyszenia Krajowa Unia
Producentów Soków(KUPS).
Mimo ponadpartyjnego de
zyderatu sejmowejKomisji Rol
nictwa i Rozwoju Wsi, rząd nie
zdecydował się nazmianę. „Ko
misja ma wątpliwości,czy ujed
nolicenie stawek izmiana zasad
ichustalania, promującaodejście
od kwalifikacji statystycznej
na rzecz kwalifikacji celnej, nie
będzie korzystnaprzede wszyst
kim dladużych firmimiędzynarodowych korporacji,natomiast
mali producenci i przetwórcy,
którzy płacą podatki w Polsce,
mogą odnotowaćstraty" -pisali
do premiera posłowie Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, świa
domi, kto skorzysta,a kto straci
na nowelizacji.
Ministerstwo Finansów po
zostało nieugięte.Teraz toposło
wie zdecydują, czy obniżce po
datków dla zagranicznych kon
cernów spożywczychbędzie to
warzyszyło pogrążenie pol
skiego sadownictwa.
©0)

z nich dotej pory nie mogłootrzy
mywać świadczenia z powodu
zbyt dużychdochodów. Gdyby ro
dzice jedynakówchcieli przezna
czyć pieniądze zrozszerzonego
programu500+ na pokrycie kosz
tów najmu mieszkania,to najwię
cej zyskałyby osoby mieszkające
w Białymstoku, Rzeszowie i Byd
goszczy. W tych miastach dodatek
„Rodzina500 plus" pokryłby po
nad 30 proc.kosztów najmu
mieszkania 2-pokojowego. Ro
dzina z dwójką dzieci, według za
łożeń rozszerzonego programu,
może liczyć na tysiąc złotych.
Gdyby rodzice postanowili prze
znaczyć te środki na najem miesz
kania trzypokojowego, w najlep
szej sytuacji byliby ponownie
mieszkańcy Rzeszowa i Białego
stoku. Pieniądze zeświadczenia
500+ pokryłyby w ich przypadku
ponad połowę średniego czynszu
najmu wtych miastach. Rynek
najmu w Polsce stale wzrasta.
W 2016 roku mieszkanie wynaj
mowało 16,6 proc. gospodarstw
domowych, a wśród nich 55,4
proc. posiadało dzieci - wynika
z najnowszych danych Eurostatu.
(AIP)
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Praca za granicą - dlaczego polscy
emigranci nie chcą wrócić do kraju?
Emigi^ri nie chcą wracać ze względu na niższe podatki, wyższy standard życia i płace
do prowadzenia własnej dzia
łalności gospodarczej, ale
także - niskie składki oraz
koszty utrzymania biznesu
Wysoka danina na ubezpie
czenie zdrowotne wielu właś
cicieli małych firm pociągnęła
już na dno. Gorzej prosperują
cych przedsiębiorstw nie stać
na to, aby dużą część swoich
przychodów, czasem nawet
większość,
odprowadzać
do Zakładu Ubezpieczeń Spo
łecznych. Przykładowo, naj
niższe ubezpieczenie zdro
wotne dla osoby prowadzącej
jednoosobową działalność go
spodarczą w Polsce wynosi po
nad 400 zł miesięcznie, pod
czas gdy w Wielkiej Brytanii
jest to 11 funtów.

Anna Bartosiewicz
reddkcjd.praca@gratka.pl

Wciąż wielu Polaków myśli
o podjęciu zagranicznej pracy.
Głównym powodem są wyż
sze wynagrodzenia, które po
trafią sięgać nawet 2-krotności płac na rodzimym rynku
pracy.

Zgodnie z danymi Enro-Tax.pl,
w 2017r. pensja Polakówmają
cych pracę zagranicą wynosiła
średnio 7705 zł, podczas kiedy
w Polsce przeciętna płaca upla
sowała się na poziomie 4272
złotych. Pod względem relacji
kosztów mieszkania do po
ziomu wynagrodzenia Polska
wypada niekorzystniena tle in
nych europejskichpaństw. Dla
tego praca za granicą stanowi
alternatywę dla życia w na
szym kraju.
Prowadzenie firmy za gra
nicą także może być łatwiejsze.
Przedsiębiorcy, którzy wybiorą

Ceny mieszkań

Pod koniec 2017 r. już ponad 2(5 min obywateli Polski czasowo przebywało poza krajem.

taki kraj jak Wielka Brytania,
nie muszą lwiej części swoich
przeznaczać
dochodów
na ZUS. Emigranci często też
mogą cieszyć się wyższą kwotą
od
podatku.
wolną
W Competitive Tax Index,
który mierzy konkurencyjność
systemów podatkowych, na
sze państwo zajęło 4. miejsce
od końca. Niekorzystny sy
stem podatkowy powoduje
odpływ kapitału z Polski. Praca
za granicą nadal cieszy się du
żym zainteresowaniem wśród
osób, które nielubią dzielić się
z fiskusem.

W ZMIENIAJĄCYM SIE ŚWIECIE

DOCENIANIE MOTYWUJE 00 DZIAŁANIA

Wysokie składki

Wspieramy Twoje plany
kredytem gotówkowym
Ustka, ul. Marynarki Polskiej 44

BGZ BNP PARIBAS

Dla osób samozatrudnionych
ważne są nie tylko zachęty

RRSO 9,75%
Bank
zmieniającego się
świata

Wnioski o kredyt można składać do 12.05.2019 r. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (R8S0) wyliczona na 4.92,2019 r. wynosi
9,75% dla założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 14190,70 zł| całkowita kwota do zapłaty 17 039,45 zł
(w tym prowizja1009,41 zł, odsetki1753,34 zl)| 57 rat miesięcznych (50 rat po 309,40 zł ijedna 309,09 zł).
Kredyt „Doceniał nie oceniaj* dostępny naokres od 8 do 80 miesięcy dla kwot od1000 zł do 30 000 zi Dostępność produktuoraz warunki kredytowania uzaieźnione
a na p
i informacyjny oraz nie stanowi ojerty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Bank BGZ BNP Paribas SA z siedzibą w Warszawie pfzy ul. Kasprzaka 10/16,01-211 Warszawa zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, Kii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający
NiP 526-10-08-548 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

Przed powrotem do kraju po
wstrzymuje także brak tanich
mieszkań na wynajem oraz
wysokie ceny kupnanierucho
mości w stosunku do zarob
ków. Ceny najmu w Warszawie
są porównywalne ze stawkami
w innych europejskich stoli
cach, np. w Berlinie, podczas
kiedy w takich państwach jak
Niemcy mniejsza część pensji
idzie na pokrycie kosztów za
kwaterowania. Realizacja pro
gramu Mieszkanie Plus idzie
dość opornie, na mieszkanie
komunalne trzeba czekać
przez wiele lat, a banki żądają
coraz wyższego wkładu włas
nego. Dla wielu osób praca
za granicą staje się jedynym
środkiem do zakupu własnego
lokum. Zarobki w Polsce nie
dają im szans na uzbieranie
wkładu własnego oraz pokry
cie innych kosztów związa
nych z zakupem nierucho
mości.

TEJ WAZ
Firma Tejwaz
działająca na terenie woj. zachodniopomorskiego

poszukuje

INŻYNIERA BUDOWNICTWA
z doświadczeniem

Praca w okolicach Kołobrzegu i Kamienia Pomorskiego
Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia

Kontakt telefoniczny pod nr:

514 928 145

Starzejące się społeczeństwo

Tymczasem polskiespołeczeń
stwo jest jednym z najszybciej
starzejących się społeczeństw
w Europie. Osób zdolnych
do pracy będzie ubywać,
a utrudniony dostęp do żłob
ków, przedszkolii domów spo
kojnej starości nie zachęca
do powiększeniarodziny. Za rezygnacją z dzieci przemawia
brak perspektyw naprzystępną
opiekę dla maluchów.Na miej
sce w żłobku czy przedszkolu
publicznym trzebaczekaćmiesiącami, dlatego niektórzy ro
dzice zajmują sobie miejsce
w kolejce tuż po urodzeniu
dziecka. Trudno jesttakże o po
byt w przystępnym cenowo
domu opieki.Zniechęca to pra
cowników opiekujących się ro
dzicami w wieku emerytalnym
do powiększenia rodziny. Nie
decydują się oni na dzieci ze
względu na ograniczenia cza
sowe.
Popularne Wyspy

Główny Urząd Statystyczny
prognozuje, że w 2020 r. w na
szym kraju będzie żyło blisko
10 min seniorów. Te 9,6 min
osób ma stanowić jedną piątą
ludności. W 2030 r.na 30 proc.
społeczeństwa przypadną se
niorzy. Będzie ich ok.10 milio
nów. Sytuacja zmieni się kata
strofalnie do 2050 r., kiedy to
40 proc. obywateli Polski
osiągnie wiek 65+ lat. Ich liczba
sięgnie 13,7miliona. Problemy
wynikające ze starzenia się
społeczeństwa mają się po
większać ze względu na niską
dzietność i wydłużenie czasu
życia. Eksperci przypominają,
że duża liczba osób starszych
stanowi hamulec dla wzrostu
gospodarczego.
Z Raportu Banku Świato
wego wynika, że na świecie
żyje 250 min emigrantów. Po
chodzą oni głównie z Indii,
Meksyku,
Rosji,
Chin
i Bangladeszu. Na obczyźnie
żyje także przeszło 2,5 min
emigrantów z Polski. Zgodnie
z danymi GUS pod koniec2017
r. liczba Polaków przebywają
cych czasowo za granicą sięg
nęła 2,54 min osób. Nasi ro
dacy najchętniej wybierali
Wielką Brytanię 793 tys.),
Niemcy (703 tys.), Holandię
(120 tys.) oraz Irlandię(112 tys.).
Praca za granicą stała się dla
nich sposobem na życie.
Gdyby udało nam się chociaż
część tych osób zachęcić do po
wrotu, moglibyśmy zmniej
szyć negatywneskutki niżu de
mograficznego.

Po godzinach

Glos Dziennik Pomorza

Poniedziałek, 11.03.2019
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Wiemy,kto poprowadzi
„BigBrothera"

Już 17marca widzowieTVN7 zoba
czą pierwszy odcinek powracają
cego na antenę „BigBrothera". Wia
domo już,że show poprowadzi Ag
nieszka Woźniak-Stanak, która zre
zygnowała jednocześniez roli go
spodyni „Ameryki Express".Kolej
nym prowadzącymshow będzie
Bartek Jędrzejak. W „BigBrother
Nocą" zobaczymy Uię Chincz,nato
miast Małgorzata Ohme zajmiesię
analizowaniem zachowań uczestni
ków. W pierwszym odcinku po
znamy uczestników programu.

Krzyżówka nr 39
Poziomo:

1) specjalista od metod nau
czania,
5) pracownik laboratorium,
9) pogrzebacz,
10) krawiecka taśma,
12) prowadzi modły w mecze
cie,
14) domena Kamila Stocha
i Piotra Żyły,
15) skwarki do pierogów,
16) niejeden w muzeum w Łań
cucie,
17) bez innej cyfry nic nie zna
czy,
18) pieśń diwy,
19) sygnał dla strażaków,
22) broń artyleryjska,
23) dzieli budynek na kondyg
nacje,
28) przepowiada przyszłość,
29) miejsce z zapasami Rh+,
30) komitywa rodzinna,
31) imię Boryny z „Chłopów"
Reymonta,
34) nabój bez pocisku,
38) rurka w pęcherzu moczo
wym,
39) najliczniejsza osada wioś
larska,
40) w parze z krzyżykiem,
41) włoski na powiece,
42) szwedzka aktorka filmowa
z tytułem „boskiej".

Pionowo:

1) Aniela z komedii Gabrieli
Zapolskiej,
2) Stalińska lub Segda,
3) zabawność sytuacji,
4) ptak z mazurskich jezior,

Sara Boruc pochwaliła
się zdjęciem brzuszka

W ostatnich tygodniach urodziły
między innymi Joanna Kulig
i Marta Glik. W tym czasieciążę
ogłosiła też Ewa Fama. Ajuż nie
długo mamą po raz kolejny zosta
nie Sara Boruc. Modelka i piosen
karka ogłosiła swoją ciążę pod ko
niec ubiegłego roku. Żona Artura
Boruca była wtedyjuż w szóstym
miesiącu ciąży. Niedługo naświat
przyjdzie jej trzeciedziecko. Ro
dzice na razie nie zdradzają płci.
1

Redaktor naczelny
Krzysztof Nałęcz
Zastępcy
YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)
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Losnumeros

Przez upadek odeszła
z „Tańca zgwiazdami"

Dominika Tajner-Wiśniewska
podczas swojego występu po
ślizgnęła się i upadła. Mimo to nie
poddała się i zatańczyła choreo
grafię do końca. Jury nie darowało
jednak pomyłki - para zdobyła
tylko 11 punktów i ostatecznie od
padła z programu. Menedżerka
gwiazd z uśmiechem i humorem
potraktowała swoje potknięcie
na parkiecie. - To w ogóle nie był
upadek, tylko część choreografii powiedziała serwisowi „Plotek.pl". (JK)
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5) zjednuje zwolenników partii,
6) ozdoba spodni oficera,
7) hala widowiskowo-sporto
wa w Warszawie,
8) pikantny sos pomidorowy,
11) święta księga judaizmu,
13) nocna zjawa,
20) stadium rozwojowe motyla
lub żaby,
21) wafle do lodów,
24) mleczarz z musicalu „Skrzy
pek na dachu",

Dyrektor drukarni
Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98

Prezes oddziału Polska Press
Piotr Grabowski

Mimo wcześniejszych zapewnień,
żejuż nigdy nie staniena ślubnym
kobiercu, Jennifer Lopez właśnie
przyjęła oświadczyny. Piosenkarka
od dłuższego czasuspotyka się
z Alexem Rodriguezem. Zaledwie
miesiąc temu para świętowała
drugą rocznicę ich związku.
Gwiazda ma na swoim konciejuż
trzy nieudane małżeństwa. Jej
obecny partner ma 43 lata i z po
chodzenia jest Dominikańczykiem.

9

Dyrektor działu reklamy
Ewa Żelazko, tel. 94 347 35 27

www.gp24.pfc wwwgk24.pfc wwaigsM.pl

Jennifer Lopezprzyjęła
oświadczyny Rodrigueza

3

2

31

11

Dyrektor działu marketingu
Robert Gromowski, tel. 94 347 3512
Prenumerata, teL 94 3401114
Głos Koszaliński -wwwLgk24.pł
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,tel. 94 347 35 99,
fax 94 3473540, tel. reklama 94 347 3512,
redakqa.gk24@polskapress.pl,
reklama.gk24@polskapress.pl
Głos Pomorza - www.gp24.pl

Głos Szczeciński - wwwgs24.pl
ul. Nowy Rynek 3,
71-875 Szczecin.
tel. 9148133 00. fax 91433 48 64.
tel. reklama 9148133 92,
redakqa.gs24@polskapress.pl
reklama.gs24@polskapress.pl -
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Rozwiązanie nr 38
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Szczećnek ul. Plac Wolności 6,78-400 Szczecinek,
tel. 94 374 8818. fax 94 374 23 89
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TVP 2 23:00
Trzej uzbrojeni mężczyźni
w kominiarkach porywają
pociąg metra i żądają czterech
milionów euro okupu za uwol
nienie zakładników. Porywacze
proponują znanej dziennikarce
telewizyjnej wywiad na żywo.

Kilka razy błyśnieszdziś umiejętnością wycią
gania kucznych wniosków.Ludzieto zauważą
ibędą prosićOęo pomoc wrozwiązywaniu
swoich problemów.Starajsięnieodmawiać.

Panna (23.08-22.09)

Osoba, która lubiwysługiwać się innymi,spró
buje dzisiajzrzucić na Twojebarki swojeobo
wiązki. Wyraź stanowczy sprzetiw,bo
w przyszłośd tasytuaga będzie siępowtarzać

Waga (23.09-22.10)

Będziesz dzisiaj dlakilku osóbostatnią deską
ratunku - tak przynajmniej stwierdzą Ci,którzy
zwrócą się do Ciebiezprośbą o pomoc.Nie
wszystkim problemomuda Ci sięsprostać.

Skorpion (23.10-21.11)

Twoje argumenty będą miały dzisiaj siłęwo
dospadu. Przebiją opór nawet tychludzi, któ
rzy bardzo rzadkoprzyznają rację innym.

Argumenty innych osób niebędą dzisiaj miały
dla Ciebie większego znaczenia. Oprzeszsię
jedynie na własnymdoświadczeniu iintuicji.

Nie przywiązuj sięzbytnio do swoichdzisiej
szych planów.Niektóre - zwłaszcza popołud
niowe - trzebabędzie przełożyć nainny dzień.

Wrócisz wspomnieniami do wydarzeń sprzed
kilku lat.Nawet się niedomyślasz,jaka będzie
przyczyna tej niespodziewanejretrospekcji...

Bliźnięta (21.05 -21.06)
Rak (22.06-22.07)

W osłupienie wprawią Ciędzisiaj słowa osoby,
która skrytykuje efekty Twojejpracy. Wkrótce
poznasz przyczynę takiegozachowania...

©® - umieszczenietakich dwóch znaków przy Artyku
le, w szczególności 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 Czytelnictwa

Stargard ul. Wojska Polskiego 42.73-110 Stargard,
tel. 91578 47 28,fax 9157817 97.
reklama tel. 915784728

Lew (23.07-22.08)

Byk (20.04-20.05)

1

Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 3/13.78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 354 50 80. fax 94 3527149

Wodnik (20.01-18.02)

Cechować Cię będziedzisiaj przez całydzień
wyjątkowa pewnośćsiebie. Z raz obranej drogi
nie będą w staniezawrócić Gęnawet osoby,
które zazwyczaj mają na Ciebiespory wpływ.

Nieangażuj się dzisiaj zbytniow problemy in
nych osób, boTwojedziałanie może zostać
uznane za wścibstwo. Pilnujswoich osobi
stych sprawiz bokuobserwuj sytuację.
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Terror w podziemiach

Baran (21.03-19.04)

U L
•

POLSAT 20:10
Wplątany w przestępstwo
miłośnik ulicznych wyścigów
Tobey Marshall po dwóch latach
wychodzi z więzienia. Chce
dokonać zemsty na rywalu,
pokonując go w wyścigu.

Victoria

TVP 121:00
George i Victoria są od 30 lat
szczęśliwym małżeństwem.
Victoria redaguje książki męża
i wychowuje córkę, Sophie.
Pewnego dnia do ich domu
przychodzi dziennikarka, Clau
dia, by przeprowadzić wywiad.

Jeśli zaczniesz tradćkontrolę nad wyznaczo
nymi nadziś zadaniami,zwróć się opomoc. Nie
odmówią Ci jej nawetosoby, którezazwyczaj
rzadko bezinteresownierobią coś dla innych.

• • •
•41
• •

Need for Speed

SPEKTAKL TEATRALNY

Ryby (19.02-20.03)

39

25) długi drąg zakończony ha
kiem,
26) legendarny Madej,
27) niejedna w składzie gminy,
31) rybna lub ziemniaczana,
32) splendor otaczający boha
tera,
33) końcowy fragment powieści,
35) szklana tafla wisząca w każ
dej łazience,
36) kurza jest krótka i nietrwała,
37) uznany twórca.

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk.
tel. 59 848 8100, fax 59 848 8104,
tel. reklama 059 848 8101,
redakqa.gp24@polskapress.pl,
reklam3.gp24@polskapress.pl

35

TVN 7 20:00
Kuba wygrywa na loterii
17 milionów złotych, ale
zamiast otrzymać pieniądze,
zostaje posądzony o wyłudze
nie. Jako że jest policjantem,
postanawia dociec prawdy.

Nakład Kontrolowany ZKDP

POLSKA
PRESS

GRUPA

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

Strzelec (22.11-21.12)

Koziorożec (22.12 -19.01)
Staniesz dzisiaj przedszansą realizacji jed
nego z planów,który z przyczynniezależnych
od Ciebie odkładaszod dłuższego czasu.
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@polskapress.pł
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do
19 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
Pionowo:

1) atrybut jeża i róży,
2) szybki taniec kubański,
3) pobudza konia do biegu,
4) pracuje w operze,
5) nie święci je lepią,
6) zbroja z siatki drucianej,
11) amator cudzej własności,
13) nieśmiały chudzielec,
14) zaprzeczenie,
16) stara, zdarta miotła,
18) odgłos flagi na wietrze,
19) cecha cwaniaka.

Litery w polach z kropką,
czytane rzędami, utworzą
rozwiązanie. Ujawniono
wszystkie litery „S".
W przypadkowej kolejności:

- pracuje podczas żniw
- mieszkaniec La Paz
- opiekun sądowy
- z przodu statku
- okucie na drzwiach
- napęd katarynki
- skórzany worek na płyny
- uczuciowość w poezji
- szeroka szarfa
- rzeka chrztu Jezusa
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 20 utworzą rozwiązanie - dokończenie dowcipu z okienka.
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Krzyżówka A-Z
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Litery z pól ponumerowanych
od 1 do 15 utworzą rozwiąza
nie - tytuł powieści.
Poziomo:

4) naczynie na wino,
1) drewniany budynek na bu
dowie.

Pionowo:

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) tajniki zawodu (6).
B) zbrojony na budowie (5).
C) oddział postawiony na stra
ży (6).
D) sztuczna skóra (5).
E) normy, obyczaje danej spo
łeczności (4).
F) arabski rycerz (5).
G) podwórkowa zabawa (3,1,
5).
H) Benny, angielski komik (4).
I) brytyjski parlament (4, 4).
J) doktor z powieści Żeroms
kiego (5).
K) jeździec bez głowy (6).
L) król z dramatu Szekspira
(4).
Ł) kwadratowe kluski (7).
M) polowanie na dziki, jelenie
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1) nawóz organiczny,
7) sportowiec dla frajdy,
8) górna granica wydatków,
9) okrągła do obchodzenia,
11) nad oczami,
12) spodnie plus marynarka,
15) miejsce na mansardę,
17) Wiesław, znany aktor,
20) bieg rozstawny,
21) zostawia dudki góralom,
22) świnia amerykańska,
23) zespół czterech muzyków.

Rozmawia małżeństwo
w średnim wieku:
- Mężu, musimy
kupić nową szafę.
-Ale przecież
ta stara jest
całkiem dobra!
-Ale ma już...
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Początek wpisywania odgadniętych wyrazów w polach z kre
ską, kierunek zegarowy. Litery w oznaczonych polach, czytane
rzędami, utworzą imię i nazwisko aktorki.
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(9).
rozbijane na biwaku (7).
Dawid, aktor z filmu „Chce
się żyć" (8).
często mylą (6).
cienka gałązka (5).

S)
T)
U)
W)
Z)
Ż)

ciemniejszy od bielaka (6).
papierowa gilza (5).
pływa w barszczu (5).
wejście do czołgu (4).
nocne widziadło (5).
wojak bez czci i wiary (6).

Szyfrogram

1
2

5

14) kraina w Polsce i na Sło
wacji,
13) okres bałwanów.
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2) ziemie polskie nad Bałtykiem: 11
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Rozwiązaniem jest powiedzenie
ludowe.
1) miasto z Oksywiem: 1 4 - 1 5
-16-17-18-6,

3 - 8 - 1 0 - 1 1- 7 - 9 - 2 ,
3 ) bardzo oścista ryba: 1 - 1 9 4-5-20-21,
4) atrybut Temidy: 28 - 29 - 25
-24,
*

Litery w polach z kropką, czy
tane rzędami, utworzą rozwią
zanie.

1) biologiczny odmieniec,
2) płonie w kandelabrze,
3) miasto w Macedonii Północ
nej, nad rzeka Pena.
4) rodzice w gwarze młodych,
5) małe, ciągliwe cukierki.

5) ostatni przypadek deklinacji:

12-27-26-13-22-23.

Rozwiązania
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Akejaredakcfa

Strona od czytelników
dla czytelników

Na stronach Akcja redakcja piszemy
o tym,o czyminformują nas czytel
nicy. Na Wasze sygnałyczeka dzien
nikarz Daniel Klusek.
Jeśli widzą Państwo coś, co Was
zdenerwowało, poinformujcie nas
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 ogłaszać
pod nr. tel.: 59 848 8121.
Wszystkie sygnały sprawdzimy,
a najważniejsze i najciekawsze za
mieścimy na łamach „Głosu Pomo
rza" i gp24.pl.
(DMK)

Akcju redakcja

U nasczekają zguby
1 ofertypomocy

W „Głosie" funkcjonuje Biuro Rze
czy Znalezionych. O tym, co znaj
duje się w BRZ, piszemy w ponie
działki, środy i piątki.
W ramach Banku pomocy można
przekazywać sobie m.in. meble,
sprzęt RTV i AGD. Na zgłoszenia
czekamy pod nr. tel. 59 848 8121.
Oferty i prośby o pomoc publiku
jemy we wtorki, czwartki i soboty.
(DMK)

Stopsk>tedakęja

Zobacz, jak powstaje
„Głos Pomorza"

Zapraszamy do odwiedzin w słup
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 w godz. 10-16 pod nr. tel. 59
8488121.
(DMK)

ebbbb
Tam konsumenci
mogą znaleźć pomoc

Mieszkańcy Słupska o pomoc mo
gą prosić miejskiego rzecznika kon
sumentów. Zbigniew Perzyna
przyjmuje interesantów przy ul.
Jana Pawła II1, pokój 225 (II piętro),
tel. 59 810 52 93, e-mail: mrk@
um.slupsk.pl.
Mieszkańcy powiatu słupskiego
o pomoc mogą prosić powiato
wego rzecznika konsumentów. Ma
rek Kurowski interesantów przyj
muje w pokoju 132, Starostwa Po
wiatowego, tel. 59 84187 00, email: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl.
Pomocy w problemach konsumen
ckich udziela Delegatura Woje
wódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Słupsku, ul Jana Pa
wła III, tel. 59 842 54 68, e-mail:
ihslupsk@wp.pl.
Konsumenci mogą się zgłaszać
do Oddziału Federacji Konsumen
tów w Słupsku, al.3 Maja 44, tel.59
842 0224, e-mail:slupsk@federacja-konsumentow.org.pl.
Bezpłatną pomoc prawną konsu
menci mogą uzyskać pod nr. info
linii Federacji Konsumentów 801
440 220 i 22 2908916. (DMK)

LISTY/OPINIE
Czekamy na Państwa
listy po adresem
ul. Henryka Pobożnego
19,76-200 Słupsk
Telefon dyżurny
59 8488121
Email
daniel.klusek@gp24.pl

Dzisiaj dyżuruje
Daniel Klusek

I

Radni powiatu
słupskiego podnieśli
sobie diety

@Dariusz:- Wszyscy sobie podno
szą diety, pensje... Szkoda tylko, że
dla nauczycieli wciąż nie ma pienię
dzy...
@Waldek: - Nic dziwnego, że taka
walka o władzę! Wystarczy byś ja
kimś tam dyrektorem wiejskiej
„szkółki", plus dieta i cóż więcej po
trzeba?
@artani: - Pracownicy podnieśliso
bie pensję. U mnie wfirmieszef nie

pyta, czy chcę podwyżkę,on ciągle
mówi, że nie ma pieniędzy.
@czarnapantera: - Według mnie
radni powinni pracować za darmochę, powinni dostawaćtylko za do
jazdy i nic wiecej... Tak powinno
być. Wtedy by się okazało, który
radny jest taki,jak twierdzi o sobie,
że jestradnym dlatego, żebypoma
gać ludziom, a nie po to. żeby brać
kasę za pierdzenie w stołek przez
parę godzin w miesiącu. W następ
nej kadencji powinny zostać wy
brane na radnych tylkote dwieoso
by, które głosowały przeciw pod
wyżce...
@nie jestem cyborgiem: - Co do
państwa radnych, to proszę też
uczciwie się wczuć w ich rolę. Po
święcają swój czas, ponoszą koszty
podróży i godnego odzienia,decy
dują o rzeczach ważnych pod pre
sją czasu, co budzi duże emocje
i wysoki stress. Czyli służą społe
czeństwu kosztem swojego zdro
wia, a tego nie da się przeliczyć
na złotówki, bo przecież wiemy,że
tak naprawdę zdrowie jest najcen
niejsze. Wtęj sytuacji podwyżka na
leży się, zdziwienie budzi jedynie,
dlaczego jest tak niewielka i dla

czego uchwalona została tak póź
no? Radni przecież budzą pow
szechny szacunek, są poważanymi
ludźmi.
@Grześ: - A mnie śmieszy jedno argument, że dawno nie mieli po
dwyżki. To ile oni są w tej radzie?
Parę miesięcy i już podwyżka, bo
dawno nie było?
@Marcin: - Podwyżki diet radnych
zawsze są kontrowersyjne. Dlatego
najlepiej by było, gdyby były uza
leżnione od kondycji miasta,gminy,
powiatu, województwa. A przede
wszystkim powinny być wprowa
dzane po czasie, kiedy radni zdążą
się czymś wykazać. Niesądzę, żeby
kilka miesięcy od wyborów to już
byłten czas. To raczej pokazuje, że
do władzy przyszło się po pienią
dze, a nie po to,żeby zrobić coś do
brego dla ludzi.
@Jakub: - Szkoda,że pensje miesz
kańców nie rosną o tyle procent, co
diety radnych. Słabo to wygląda,
gdy władza jedną z pierwszych de
cyzji podnosi sobie diety. To poka
zuje, po co ci ludzie tak naprawdę
wystartowali w wyborach. Dla pie
niędzy, dla finansowej stabilizacji
i prestiżu, (DMK)
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Dach budynku przecieka,
do kuchni leje się woda

Stupsk

Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

Dwa lata temu pani Ewelina
kupiła mieszkanie. Od niemal
roku. tuż po zakończeniu ge
neralnego remontu, walczy
0 ta by spółdzielnia załatała
przeciekający dach w bloku.

Mieszkanie, którepani Ewelina
kupiła w blokuSpółdzielni Mie
szkaniowej Czyn, znajduje się
na czwartym piętrze.Niedługo
po remoncie, w kwietniu ubie
głego roku, w kuchni kobieta
zauważyła pierwsze zacieki
na suficie. Okazało się, że dach
budynku jest nieszczelny.
- Poinformowałam o spra
wie spółdzielnięCzyn. Na miej
sce przyjechała ekipa tech
niczna i załatała część dachu mówi pani Ewelina. Niestety,
problem nie minął. Po każdym
większym deszczu na suficie
pojawiały się plamy, zaczęła
odchodzić gładź, a potem za
częła z niego kapać woda.
Kobieta na bieżąco informo
wała spółdzielnię o usterkach
1 domagała sięskutecznego za
łatwienia sprawy.
- Ekipytechniczne kilka razy
przychodziły na dach, jakieś
prace tam wykonywały, ale to
nic nie pomagało. Jak lało się
z sufitu przed, tak lało się
i po robotach dekarskich mówi właścicielka mieszkania.
- Na początkutego roku od kie
rownika robót, które właśnie
wtedy się zakończyłyna dachu
bydynku, dowiedziałam się, że
teraz wszystko już będzie w po
rządku. Uwierzyłam i zleciłam

Sufit przecieka, choć niedawno zakończył się remont dachu

malowanie sufitu w kuchni.
Niedługo po zakończeniu re
montu spadł jednak deszcz
i okazało się, że problem wró
cił. Teraz po każdym większym
deszczu z sufitu wciąż kapie
woda. Musimy podstawiaćpo
jemniki w kuchni. Wtakich wa
runkach nie da się normalnie
mieszkać.
Kobieta oczekuje od spół
dzielni, że ta zleci prace w ta
kim zakresie, któryspowoduje,
że dach przestanieprzeciekać.
W Spółdzielni Mieszkanio
wej Czyn zapewniono nas, że
tak właśnie się stanie, a kolejne
prace właśnie zostały zlecone.
- Interwencje pani Eweliny
nigdy nie zostały bez naszej re
akcji - mówi Cezary Waśniewski, zastępca prezesaCzynu do

spraw techniczno-eksploatacyjnych. -Ekipy techniczne zaj
mują się naprawą dachu. Być
może trzebabędzie powiększyć
zakres prac. Wszelkie usterki
staramy się usuwać nabieżąco.
Jednak w ostatnich dniach, gdy
mocno padałoi wiał silny wiatr,
ekipa nie mogła prowadzić ro
bót, bo byłobyto niebezpieczne
dla pracowników.Prace ruszyły
wraz z poprawą pogody.
Jak dodaje, po regularnych
przeglądach budynków, ekipy
techniczne informują miesz
kańców poszczególnych nieru
chomości o zakresieprac, które
trzeba wykonać. I to miesz
kańcy podczas corocznych ze
brań podejmują w uchwałach
decyzje o tym, co, kiedy i za ile
będzie wykonane. (§<E>

Bilety do nabycia:
BO Głosu Pomorza, ul.H. Pobożnego19

www.kupbilecik.pl

Ogłoszenia drobne

14
Drobne

Głos Dziennik Pomorza

Poniedziałek, 11.03.2019

Oddz Kos;
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin, tel. 94 347 3516,347 3511,347 3512, fax 94 347 3513
Oddzsat Słur ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk, tel. 59 848 8103, fax 59 848 8156
Oddział Szczęt ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67, fax 91433 48 60

Jak zamieścić ogłoszenie drobne? Telefonicznie:94 347 3516
ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

i ZDROWIE
i USŁUGI
i TURYSTYKA

iBANK KWATER
i ZWIERZĘTA
i ROŚLINY, OGRODY

ABAKUS

Nieruchomości

••

• . . .•

OPIEKUNKI do Niemiec tel. 730497770
www.ambercare24.pl dzisiaj 70 ofert!

MIESZKANIE 80m2, nowe, gotowe
z windą i garażem. K-lin,577-806-169
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

MIESZKANIE tylko dla pary rencistów
(emerytów) w okolicy Miastka na
bardzo dobrych warunkach. 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, po remoncie,
umeblowane, wyposażone, 501938033

a

nic nie płaciszprzy zgłoszeniu
l , nic nie płaciszjeśli sprzedasz sam

70

STRATY - CZYSTY ZYSK

(obok Związkowca)
tel. 661-841-555
www.abakus-nieruchomosci.pl

LOKALE UŻYTKOWE - 00 WYNAJĘCIA

„

Finanse biznes

MAGAZYN 75m ,602-285-126.
3 pok. loggia, Bosmańska
parter, 255 000,- garaż
wydanie „od ręki"

DZIAŁAK warzywna, 533-602-518

GOTÓWKA dla każdego!DH
Wokulski boxl,tel572400200

KREDYTY 50 000 zł rata 549.730809809
KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.
PIERWSZA pożyczka za darmo
511-030-295

DZIAŁKA bud. pięknie położona
w terenie zabud. K-lin, 577-806-169

POŻYCZKI" Związkowiec" 699186581
SZYBKIE pożyczki. 501962756.

Ł0SIN01600m2, uzbrojona 607411600

UPADŁOŚĆ konsumencka 943473286.
GARAŻE blaszane, drewnopodobne,
kojce dla psów, partnerstal.pl,
698-230-205,798-710-329

II piętro, loggia, 3 pokoje
rej. Kołłątaja 264 000,-

ODZYSKIWANIE długów, 602-688-260

GARAŻE Blaszane
BRAMY Garażowe
KOJCE dla Psów
Najniższe

ZATRUDNIĘ

Różne wymiary

DO prac ogólnobudowlanych, obsługa
piaskarki - przyuczę 660-677-713.

Dogodne
Transport i montaż
@B8£ftrO@cały KRAJ

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

www.konstal-garaze.pl

POŚREDNICTWO

"OMEGA" - wyceny, obrót Słupsk,
ul. Starzyńskiego 11,teł.
598414420,601654572 www.
nieruchomoscUlupsk.pl
NIERUCHOMOŚCI-SZCZERBIŃSCY.
K-lin, ul.Bogusława II 3,512-299-104.

Handlowe
SPORT I REKREACJA

SKLEP rowerowy ANDAR
ul.Kaszubska24c-Koszalin, oferuje
w promocyjnych cenach rowery:
miejskie, turystyczne idla dzieci
MATERIAŁY BUDOWLANE

ZIEMIA pod trawnik, kamień do
drenażu, piasek płukany, pospółka
tel 602-466-868.
MATERIAŁY OPAŁOWE

DREWNO Słupsk, 694-295-410.
WORKI foliowe produkcja, sprzedaż.
Słupsk, Grunwaldzka 3,604-208-414
ZŁOM kupię, potnę, przyjadę
i odbiorę, teL 607703135.

GARAŹ Bosmańska
33 000,- przy blokach
wydanie „od ręki"

Motoryzacja
OSOBOWE SPRZEDAM

AUDI A3,1,9 - 2007r.tel. 601-774-298.
OSOBOWE KUPIĘ

A do Z skup-każde pojazdy,
płacimy nawet za wraki, oferujemy
najwyższe ceny, 536079721
Absolutny skup aut, 728773160.
AUTA i busy kupią, 504-672-242
Auto skup każdy stan,
534983031
AUTO skup wszystkie 695-640-611
AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych.59/8119150,
606206077.

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

ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762
ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.

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
HYDRAULIKÓW i pracowników
ogólnobudowlanych zatrudnimy. Praca
w Koszalinie 604119378,509092686
KRAWCOWĄ do sklepu z firanami
zatrudnię w centrum Szczecina. Mile
widziane doświadczenie w szyciu
i obsłudze klienta.Tel. 515-107-779
Lakierników przemysłowych,
pomocników, Magazyniera
iInspektora jakości Firma Fińska.
Stargani. Tel: 692-140-805
Murarzy, stolarzy, glazurników
Francja 602 472177

AUTOKASACJA Świeszyno.
608421479

NIEMCY - cieśle, murarze, tiefbau,
tapeciarze, elektrycy, hydraulicy.
Tel. 506-31-31-39

NEPTUN-AUTOGAZ
Tel. 512 170975

NIEMIECKA firma budowlana zatrudni
murarzy, cieśli, drogowców oraz
pracowników produkcji.Tel 506820639,
774570819

KUPIĘ stary samochód lub motocykl,
min. 40-letni. Może być niekompletny
lub uszkodzony, 609-499-555.

NZOZ" TWÓJ DENTYSTA" zatrudni
stomatologa tel. 606-372-423 po 14.00
OPIEKA nad osobami starszymi
Niemcy i Holandia. Tel. 774025244

USŁUGI glazur., łazienki 696498391
INSTALACYJNE

GAZOWE -urządzenia, naprawa /
wymiana 606-579-846 GK
HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.
HYDRAULIK solidnie 509-765-180. GK
HYDRAULIKA 24h, inne, 798-618-871.
PORZĄDKOWE
FIRMA sprzątająca, 888-315-980 gk

AGD RTV FOTO

PRACOWNIKA z uprawnieniami
i znajomością obsługi sprzętu
rolniczego, atrakcyjne wynagrodzenie,
gmina Kępice, 603345955.

PRALKI Naprawa w domu. 603-775-878

ZLECĘ położenie glazury i ścianki
działowej tel. 604-913-816

TYNKI maszynowe, 505-855-364.

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

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

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)

STUDNIE do domów, gospodarstw
rolnych solidnie!!! 604-417-531
TAPETY natryskowe 500-354-255

NEUROLOGIA

PRACOWNIK w gospodartwie rolnym,
parawo jazdy kat T i B,umiejetnosc
obsługi maszyn rolniczych, tel kont.
510121975.

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

STANY surowe 94/3412184.

SUCHE zabudowy 94/3412184.

ŁNNE SPECJALIZACJE

TRAKTORZYSTĘ i kombajnistę z upraw
nieniami, atrakcyjne wynagrodzenie,
gmina Kępice, 603345955.

018821535

REMONTY, malowanie.S-k, 535471568

A-Z GINEKOLOG, 790-80-35-37

STOMATOLOGIA specjalistyczna:
dzieci i dorośli,anestezjolog,
protetyka. K-lin, Małopolska 1"B",
tel. 94/343-84-68. Również w soboty.

PRACA w Niemczech dla
OPIEKUNA/ki SENIORÓW.
Atrakcyjne wynagrodzenie, szybkie
wyjazdy, pełna organizacja wyjazdu
i pobytu.
Promedica24:505 337 777

ogloszenia.gratka.pl

515417467 Ginekolog -farmakologia

STOMATOLOGIA

PRACA w Holandii, wyjazdy przez
cały rok. Sektor ogrodniczy i inne.
Kontakt: Biuro w Wałczu, tel.
672584108, kom. 603122111, www.
posrednictwoholandia.pl, Iicv4933

j

GINEKOLOGIA

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

PRACA dla Opiekunów seniorów w
Polsce z zamieszkaniem u
podopiecznego. Wymagane
doświadczenie w opiece.
Promedica24: TeL 501356 445

GOTÓWKA dla każdego!
C.H.Kupiec,lolu21A,Tel:518500111

2

DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM

POMOCNIK, murarz 2-4 tys,517328719

KREDYTY, POŻYCZKI

HALE 100m,50m 606614218
Kretomino
WYNAJMĘ pomieszczenie biurowogabinetowe, Koszalin, ul.Drzymały 23,
I piętro,tel. 94 342 39 75.

PBO Flens zatrudni inżynierów na
budowy w Słupsku( ze Słupska)
i w Koszalinie CV: pbo (Sflens.pl

Poszukujemy 2 pokojowe .omieszkania
na Przylesiu

i ROLNICZE
•TOWARZYSKIE

•ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

Zdrowie

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

.<•>;

NIEZALEŻNA AGENDA NIERUCHOMOŚCI (z licencją państwową)

MIESZKANIA-SPRZEDAM

•MATRYMONIALNE
•RÓŻNE
•KOMUNIKATY

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

Różne
DETEKTYW-KOSZAUN.PL 602601166

Rolnicze

PRALKI, urządzenia elektr.,
gastronomiczne. Chłodnictwo.
507-380-118.
BUDOWLANO-REMONTOWE

BALUSTRADY bramy 602 825 699.
CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147
CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367
CYKLINOWANIE parkietu, układanie,
szczotkowanie, bejcowanie,
olejowanie, woskowanie, deski
dębowe lite i dwuwarstwowe
696-727-338 zapraszamy na
parkietykoszalin.pl
DACHY- dekarstwo 94/3412184.
GLAZURA, gładzieiregipsy, 505-096-335
MALOWANIE dachów788-016-988
PŁYTKI układanie- prof. 508011742.
POLBRUK układanie tel. 660-235-629
REMONTOWO - wykończeniowe oraz
hydrauliczne, 697029707.
REMONTY od A do Z tel. 660-683-933 gk

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

Towarzyskie
ADA Słupsk, 513-751-832.
AKTYWNA dojrzała. 507-719-333. GK
ATRAKCYJNA dojrzała, 661177611.
DOJRZAŁA 40-stka Słupsk 500362030
SŁODKA Asia Koszalin 516603622
WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.

2ANETA 471,693-771-552 Koszalin
00B94f)4?2
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OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Szczecinek
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Pilska-3" w Szczecinku
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/256/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2016 r.
zawiadamiam
o wyłożeniu, w dniach od 19 marca 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek w pokoju nr 209
w budynku A przy placu Wolności 13 w Szczecinku w godz. od 8:00 do 13:30 oraz na stronie internetowej www.szczecinek.pl,
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3" w Szczecinku wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
Plan obejmuje obszar ograniczony ulicami: Pilską, Fabryczną, granicą administracyjną miasta oraz linią kolejową nr 210
relacji Runowo Pomorskie - Chojnice.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinek w pokoju nr 209 w budynku A przy placu Wolności 13 w Szczecinku o godz. 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Szczecinek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24 kwietnia 2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Głos Dziennik Pomorza
REKLAMA

008949594

008945045

REKLAMA

„WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU"

Burmistrz Miasta Darłowo

Wójt Gminy Szczecinek

ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone w dniu 16 kwietnia 2019 roku
na sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych w obrębie ewidencyjnym numer 7 miasta Darłowo

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
stanowiące własność Gminy Szczecinek:
1. Nieruchomość położona w obrębie Turowo, składająca się z działek
o numerach 236/8 o pow. 0,0508 ha, 236/9 o pow. 0,1147 ha, 236/10 o pow.
0,0138 ha - przetarg dnia 18.04.2019 r. (czwartek) o godzinie 10.00.
Cena wywoławcza brutto łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% wynosi
62 000,00 zł. Wadium wynosi 6 200,00 zł. Postąpienie nie mniej niż 620,00 zł.
2. Działka numer 226 o pow. 0,4033 ha, położona w obrębie Drawień przetarg dnia 18.04.2019 r. (czwartek) o godz. 12.00
Cena wywoławcza brutto łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% wynosi
57 000,00 zł. Wadium wynosi 5 700,00 zł. Postąpienie nie mniej niż 570,00 zł.
3. Działka numer 730/8 o pow. 0,2947 ha, położona o obrębie Gwda Wielka przetarg dnia 18.04.2019 r. (czwartek) o godzinie 14.00
Cena wywoławcza brutto łącznie z podatkiem VAT wg stawki 23% wynosi
60 000,00 zł. Wadium wynosi 6 000,00 zł. Postąpienie nie mniej niż 600,00 zł.
Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej informacji poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szczecinek (Szczecinek,
ul. Pilska 3), w miejscowości, która jest właściwa dla położenia nieruchomości
oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczecinek:
www.qminaszczecinek.pl (w zakładce przetargi) i w Biuletynie Informacji
Publicznej: www.bip.gminaszczecinek.pl.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczecinek,
ul. Pilska 3, pok. nr 5, tel. 94 37 264 42.
007431764
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1) §

fsfi - położonej przy ulicy Makowej 22, o powierzchni 1381 m2, którą stanowi
działka ewidencyjna oznaczona numerem geodezyjnym 25/10;

Cena wywoławcza nieruchomości -135.300,00 złotych.
Ustanowione wadium - 7.000,00 złotych.

2)

. i\i iv-położonej przy ulicy Makowej 18,o powierzchni 1375 m2,którą stanowi
działka ewidencyjna oznaczona numerem geodezyjnym 25/12;

Cena wywoławcza nieruchomości -134.700,00 złotych.
Ustanowione wadium - 7.000,00 złotych.

Nieruchomości położone są na terenie, który w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oznaczony jest symbolem 42 MN,U i przeznaczony pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi. Teren ten
częściowo znajduje się w obszarze strefy ochronnej obiektów specjalnych.
W ewidencji gruntów oznaczone są jako użytki rolne „R" o klasie bonitacyjnej lllb.
Dla zbywanych nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze K01 K/00026857/4.
Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie
przy ulicy Plac Tadeusza Kościuszki 9.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadium.
Ogłoszenie i warunki przetargów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Darłowie: „wwwdarlowo.pl": w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce „Zarządzenia Burmistrza" i w zakładce „przetargi", są do wglądu w pokoju
numer 27 i zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie,
w dniu ukazania się ogłoszenia w prasie.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju numer 27 lub pod numerem
telefonu 94 314 22 23 do 26 wew. 208.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

z całej
Polski

przetargi

008947585

Starosta Szczecinecki
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul. Warcisława
IV 16, zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na oddanie
w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia
na okres 10 lat:
1. dz. 285 o pow. 2,9907 ha, obręb Spore, gmina Szczecinek (jezioro Szare Małe), K011/00051602/4,
z przeznaczeniem na amatorski połów ryb oraz cele rekreacyjne;
2. dz. 1/23 o pow. 0,0696 ha, obręb Szczecinek 0011, miasto Szczecinek, K011/00047926/0,
z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 208 Starostwa Powiatowego lub telefonicznie pod
nr 94 372 92 73.
Ogłoszenie zostało zamieszczone również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szczecinku
pod adresem www.powiat.szczecinek.pl oraz BIP.
REKLAMA

Słupsk WYBIERAM SŁUPSK!

Teraz Duńska

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku
przy ulicy Duńskiej

DZIAŁKA NIEZABUDOWANA - miejsce na Twój DOM!
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana w obrębie 4,
w skład nieruchomości wchodzą działki nr 47/9, 47/11, 47/12, 47/13, 47/14
o łącznej pow. 36.723 m2, dla powyższych działek prowadzona jest księga
wieczysta SL1 S/00032235/8.
Cena wywoławcza wynosi 3.200.000,00 zł, wadium 320.000,00 zł
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta objętym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Owocowa B" na
terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2.2.MN).
Przetarg odbędzie się w dniu 13.05.2019 r. o godz. 1099 w sali nr 212 Urzędu
Miejskiego w Słupsku, plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia
8.05.2019 r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175
42001011.

PROMOCJA

aktualne

REKLAMA

nasze

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Słupsku oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan
zagospodarowania).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut.
urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

PROMOCJA

Bilety do nabycia: Biuro Ogłoszeń Głosu Pomorza, ul. H. Pobożnego 191 WWW.kupbilecik.pl
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Dyrygent - rezydent debiutuje
ze słupską filharmonią
Sj

Daniel Klusek

Słupsk
Daniel Sałaciński poprowadzi
w piątek orkiestrę filharmonii.
Solistą będzie skrzypek Mak
sym Dondalski.

Koncert „Z orkiestrą przez
epoki" współorganizowany jest
w ramach programu Instytutu
Muzyki i Tańca„Dyrygent-rezydent". Dyrygentem-rezydentem słupskiej filharmonii wse
zonie 2018/2019 jest Daniel
Sałaciński. W piątek samodziel
nie poprowadzi on orkiestrę
Sinfonia Baltica. Koncert uro

zmaici solista Maksym Dondalski (skrzypce). W programie:
A. Panufnik -Epitafium Katyń
skie, M. Karłowicz - Koncert
skrzypcowy, R.Schumann - IV
Symfonia d-moll.
Daniel Sałaciński ukończył
dyrygenturę symfoniczno-operową w bydgoskiej Akademii
Muzycznej. Stworzyłm.in. mu
zykę do filmu „Tenderness"
(2017 r.) w reżyserii Wacława
Miklaszewskiego.
Maksym Dondalski studio
wał na wydziale instrumental
nym Akademii Muzycznej w
Bydgoszczy. Współpracuje jako
skrzypek z orkiestrą Sinfonia
Varsovia, jest dyrygentem Or
kiestry Kameralnej Akademii
Sztuki wSzczecinie.
Początek koncertu w piątek
o godz.19, bilety: 35 i30 zł. ©®

Słupsk
Warsztaty krajki

ZAPROSZENIA
Shmsk

Kobiec
Kobiecym okiem

/\

Fotografie studentek oraz absol
wentek dziennikarstwa i komuni
kacji społecznej Uniwersytetu
Gdańskiego oglądać będzie
można od jutra w Galerii OT
Rondo przy ul. Niedziałkowskiego
6. Na wystawę pt. „PhotoArea 3"
składają się realizacje o charakte
rze dokumentalnym, projekto
wym oraz kreacyjnym. Ekspozy
cja może stanowić miejsce wy
miany refleksji i doświadczeń
na temat form, metod ijakości
nauczania młodych adeptów fo
tografii. Wernisaż jutro ogodz. 17,
wstęp wolny, (DMK)

W związku z wystawą czasową
„XVII Konkurs sztuki i rękodzieła",
w Muzeum Pomorza Środko
wego organizowany jest cykl war
sztatów. Najbliższy już w sobotę
ogodz.10. Wówczas uczestnicy
nauczą się tworzyć krajki, dekora
cyjne tkane wyroby ludowe. Za
pisy: tel.59 84240 81, wew. 306.
Organizatorzy zapewniają mate
riały. K0SZt: 12 Zł (DMK)

Redzikmm

Ogrody w szkle

Warsztaty florystyczne rozpocz
ną się się w sobotę o godz.11 w
Lądowisku Kultury w Redzikowie.
Ich uczestnicy będą mogli wyko

INFORMATOR
KINA

Słupsk

Cale szoęśde.godz. 13.15.14.15.15.40,18.05,
19.10,2030;
GreenBoolcgodz. 1030.1130,21.20;
Kapitan Marvel20 dubbinggodz. 13.05,17.20,
20 napisygodz.1430,1830.20.10,2135;
Kobiety mafii 2,godz. 14.45,17.45.20.45.2135;
PlaielaSingl3.godz.1935;
Cagi,psiak królową,godz. 10.13.25.15.25.
1730;
Jak wytresować smoka,godz.10.45,16.10;
Lego Przygoda2,godz 10.30;
Opsie,któcywróctdodomugodz. 12.05,
Robaczki zzagnioncjdżungS, godz.10.10,
12.35,17

Ustka

Poniedziałek

Nad Pomorze dociera
łagodne i mniej wilgo
tne powietrze polarno-{
morskie. W ciągu dnid
będzie pochmurno ż
przejaśnieniami i
głównie na zachodzie
możliwy deszcz i śnieg
z deszczem.Temperatura max do 3:5 °C
Wiatr umiarkowany zj
zachodu. W nocyj
możliwy śnieg zj
deszczem, rano lekki
mróz. Jutro coraz:
więcej chmur i po
południu pojawi się
deszcz. Temperatura
max do 4:5 °C. Wiatr
umiarkowany z zach.

nać wiosenną kompozycję w
szkle. Posadzą m.in.: hiacynty,
narcyze, szafliki i bratki. Wykorzy
stają też kamyki, żwir i ziemię,
mech, korę, susze oraz wstążki.
Organizatorzy zapewniają mate
riały. Warsztaty poprowadzi Mi
chał Czapiewski z Pracowni CDN.
Zapisy pod adresem: lądowisko
@gok.slupsk.pl, tel. 511428537.
Koszt uczestnictwa: 50 zł. (DMK)

Redzźkouw

Rodzinna ceramika

Warsztaty ceramiczne dla dzieci
i rodziców odbędą się w Lądowi
sku Kultury w Redzikowie w nie
dzielę. W arkana sztuki ceramicz
nej wprowadzi uczestników Ja
nina Dylewska, która pokaże te

chniki ręcznego modelowania
prostych form. Rodziny stworzą
m.n.: kubki, filiżanki, koraliki,do
niczki i broszki. Zapisy: biuro@
gok.slupsk.pl, tel.59 84710 91.
Początek w niedzielę o godz. 11,
koszt uczestnictwa: 10 zł. (DMK)
IjzstJka

Magiczne ozdoby

Bałtycka Galeria Sztuki Współ
czesnej organizuje wsobotę fami
lijne warsztaty „Magiczna przypinka". Podczas zajęć dzieci i ich
opiekunowie wspólnie zaprojek
tują i stworzą oryginalne ozdoby.
Organizatorzy zapewniają mate
riały. Zapisy: j.zuraw@bgsw.pl,
tel. 515 089 986.Początek o
godz. 11, wstęp wolny, (DMK)

pogodnie
ciągły deszcz
mgła

Lę§ork
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'
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KOMUNIKACJA
Słupsk: PKP 118000.-2219436; PKS5984242
56,dyżurny ruchu 59 8437110; MZK5984893
06;

Lębork: PKS 59 8621972; MZK59 8621451;
Bytów: PKS 598222238;
Człuchów: PKS 59 8342213;
Miastko: PKS59 8572149.

DYŻURY APTEK

Słupsk

Dom Leków,ul.Tuwima 4. teł.59 842 4957

Ustka
Remedium, ul.Wyszyńskiego Ib,teł.59 81469

Bytów
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Straż Mfejska alaim986: Ustka 5981467

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

00;

Rlharmonia Sinfonia Baltica, ul.Jana Pawła II3,
teł.59 8423839;
Teatr Tęcza, ul.Waryńskiego 2, tel.59 842 39 35;
Teatr Rondo, ul.Niedziałkowskiego 5a,tel.59 .
8426349;
Słupski Ośrodek Kultuiy,ul. Braci Gierymskich1,
tel.59 8456441;
Emcek, al.3 Maja 22, tel.59 8431130;
Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka 3,tel.
598405838.

USŁUGr""""

POGRZEBOWE

Geinni,al. Wolność30. tel.59 86342 05

USŁUGI MEDYCZNE

PORADNICTWO

Wojewódzki Szpital Specjalistycznyim. Janu
sza Korczaka, ul.Hubalczykówl, informagate
lefoniczna 59 8460100;

O,

GDAŃSK

Bytów

Drawsko
Pomorskie

Pogotowie Energetyczne 991;

Kalla, ul. ArmuKrajowej 15,tel.59 842 81%,601
928600 - całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę)telefon502525005 kib
598411315, uLKaszubska3A. Windaibaldachim przy grobie;
Hades, ul.Kopernika 15. całodobowo:tel.59842
9891,6016637%. Winda ibaldachim przygro
bie.
Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1,
(całodobowo),tel.598428495,604434441.
Winda i baldachim przygrobie.

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

Słupsk:

Połczyn-Zdrój

ciągły deszcz i burza

<*r

$5 cm

'©K

Świnoujście

5ZMS

-

H<8

Wejherowo

Mielnu-

©

Urząd Cełny-587740830;

61697696498; Bytów 598222569;

Władysławowo

SŁUPSK

zachmurzenie umiarkowane

y marznąca mgte

|
il9°{ temp. w dzień

Łeba S~3BI

SZCZECIN

Straż Gminna598485997;

Zapora,godz.19

Lębork

#v

1005 hPa 14

b mu

Straż Mfejska986:598433217:

PogotowieWbdno-Kanafizacyjne994;

Wracam do Zdrowia,pL Wolności 1, tel.798022
357

3-2

Kołobrzeg

Pogotowie Ratuitowe999;

Lębork

Człuchów

Pogoda dla Polski

20 km/h

Mkja997;ul. Reymonta,tel. 59 848 0645;

Pogotowie Ciepłownicze993;

Daniel Sałaciński w piątek poprowadzi orkiestrę filharmonii

Pogoda dla Pomorza

W

Słupsk:

GreenBook.godz.1730;
Planeta singli3, godz.19.45

Piastowska, uL Długa10, tel598572245

2-3

Ogólnpolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
wRodzinie, tel. 59848 0111,801120 002;

Pogotowie Gazownicze992;

\

POGODA
Stan morza (Bft)
Siła wiatru (Bft)
Kierunek wiatru

NEBESKAUNA

Straż Pożarna998.

Nieczynne

Miastko

Krzysztof
Ścibor
Biuro Calvu^

WAŻNE

Ustka:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,uL Mickie
wicza 12 tel.598146968,
Poradnia Zdrowia P0Z,iiKopernika 18, tel.59
8146011;
Pogotowie Ratunkowe -598147009;

Biuro Porad Obywatelskich -ul. Niedziałkow
skiego 6, czynne:poniedziałek.-czwartek
wgodz. 10-14;
Bliżej Prawa - bezpłatne porady prawnei oby
watelskie, ul.Jana Pawła II (7piętro, pok.
718.719) czynne: poniedz.-środagodz. 8-16,
czwartekgodz. 10-18,
Telefon zaufania Tama -598414046,czynny:
poniedziałek - piątek wgodz.16-20;
Alkoholowy telefon zaufania Krokus - czynny
17-22.598414605.

Lębork:
Szpitalny Oddział Ratunkowy598633000;
Szpital, ul.Węgrzynowicza 13,598635202;

Bytów:
Szpital, ul.Lęborska 13. tri.59822 85 00,-Dział
Pomocy Doraźnej Miastko, tel.59 85709 00;

Człuchów:
598345309.
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PO WSPANIAŁEJ KONCOWCE KOSZYKARZE CZARNYCH SŁUPSK
POKONALI W HAU GRYFIA WROCŁAWSKI SLASK-STRONA II

PIŁKA NOŻNA
BRZBRAMKOWO
W BYTOWIE
stronalll

NIESZCZĘŚLIWE PRÓBY KAMILA
STOCHA HA SKOCZHIW OSLO
strona VII
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KOSZYKÓWKA. Po znakomitej czwartej części meczu. Czarni Słupsk pokonali Śląsk Wrocław 80:71

lider tabeli poległ w Słupsku
MkhałPkftkowskiSTEN

mkhal.piatkowski@polskapfess.pl

Czarni przy pełnej hali słup
skich kibiców zagraliniezwykle
walecznie i pokonali Śląsk
Wrocław 80:71.
Przed meczem to drużyna
z Wrocławia była zdecydowa
nym faworytem. Liderujący
w pierwszoligowych rozgryw
kach Śląsk wygraną w Słupsku
mógł zapewnić sobie pierwsze
miejsce przed rundą playoff.
Czarni zagrali jednak z wiel
kim poświęceniem i od sa
mego początku spotkania wi
dać było w nichogromną wolę
zwycięstwa. Gracze zeSłupska
pokazali naprawdę dobrą
obronę i podopieczni Rado
sława Hyżego zanotowali
na swoim koncie siódmą po
rażkę w tym sezonie.
W pierwszej kwarcie lepiej
wyglądali zawodnicy z Wroc
ławia. Prowadzeni przez nie
zwykle doświadczonego by
łego reprezentanta Polski Ro
berta Skibniewskiego grali bar
dzo cierpliwie i często odnaj
dywali
czyste
pozycje
do rzutu. W barwach Czarnych
dobrze prezentował sięHubert
Wyszkowski. Wychowanek
Czarnych szybko zdobył pięć
punktów i widać było, że do
brze wszedł w to spotkanie.
Śląsk pod koniec kwarty od
skoczył na kilka punktów i wy
dawać się mogło, że powoli
przejmuje kontrolę nad wyda
rzeniami na boisku. W Czar
nych jednak dobry okres gry

Koszykarze Czarnych
wykazali wielką
determinację. Dało to
ważne zwycięstwo
z silnym rywalem

MANTAS
CESNAUSK3S

(trener Czarnych): -Zacznę

od podziękowania w stronę
naszych kibiców, którzy stwo
rzyli na meczu prawdziwe pie
kło. Jako zespół zrobiliśmy do
brą robotę, szczególnie
w obronie, gdzie zatrzymali
śmy Śląsk na 70 punktach.
Mieliśmy problemy z rotacją,
ale wszystkie przedmeczowe
założenia zostały zrealizowane
i udało nam się pokonać lidera
rozgrywek.

(kapitanzespołu);- Nasi kibi

samym licznie zgromadzonych
kibiców do niesamowitej eufo
rii. Podopieczni Radosława
Hyżego próbowali jeszcze od
wrócić losy meczu szybkimi,
prostymi akcjami,ale tegodnia
nie mieli zbyt wielu argumen
tów na świetnie dysponowa
nych słupszczan. Ostatecznie
Czarni pokonali lidera pierw
szoligowych rozgrywek 80:71.
W słupskiej ekipiepo raz ko
lejny najlepszym zawodnikiem
był Adrian Kordalski. Słupski
obwodowy nie tylko zdobył
najwięcej punktów z całej dru

IFutureNet Śląsk Wrocław47 27 2433-2113
2. RawtplugSokółłańcut 46 27 2325 - 2152
3. Enea Astoria Bydgoszcz 46 27 2314 - 2098
4. GKS Tychy
42 27 2297 -2214
5. STK Czarni Słupsk
42 27 2155 - 2084
6. WKK Wrocław
42 27 2099-2142
7. Górnik Trans.euWałbrzych41 272040-2009
8. Biofarm Basket Poznań 41 27 2082 -2115
9. Jamalex Polonia Leszno 40 26 2079 -2042
10. Pogoń Prudnik
40 27 2262 - 2275
11. Hektrobud Pruszków 39 27 1905 -1957
12. Eneiga Kotwica Kołobrzeg3827 2192 - 2252
13. Polfarmex Kutno
37 27 2076-2213
14. KS Księżak Syntex Łowicz37 27 2147 - 2351
15. AZS AGH Kraków
34 26 2007 -2131
16. SKK Siedlce
33 27 2187 -2452

ce byli dziś fantastyczni, a ich
doping poniósł nas do zwycię
stwa. Dziękujemy za fanta
styczny doping, a teraz skupia
my się już na następnych me
czach.

Przed przerwą pięć punktów
z rzędu zdobył Wojciech
Jakubiak i po 20 minutachgry
był remis po42.
Trzecia odsłonato kontynu
acja niesamowitej walki z oby
dwu stron. Czarni dalej nieźle
trafiali za trzypunkty -celnymi
rzutami
popisywali
się
Kordalski oraz Wyszkowski,
a pod koszem coraz bardziejak
tywny był Damian Cechniak.
Z słupskim centrem olbrzymie
problemy w obronie miał Ma
teusz Jarmakowicz, który czę
sto wspomagać musiał się prze

winieniami. Przedostatnią, de
cydującą częścią gry wynik da
lej był remisowy -6l:6l.
W ostatniej kwarcie znako
micie funkcjonowała słupska
defensywa. Znany z olbrzy
mich możliwości wataku Śląsk
w czwartej odsłonie potrafił
zdobyć tylko10 punktów i jasne
było, że w Słupsku do swojego
dorobku nie dopisze kolejnych
dwóch punktów. Po stronie
Czarnych kolejne celne rzuty
za trzy punkty dołożyli
Jakubiak, Wieczorek oraz
Seweryn, doprowadzając tym

CZARNI SŁUPSK-ŚLĄSK WROCŁAW
80J1(T721,25:21,19:19,19:10)

Czarni: Kordalski 19(2x3), Jakubiak17 (2), Wie
czorek 8 (2), Seweryn5 0), Wyszkowski 10(2),
Rduch 9 0),Cechniak 9, Pełka 3
Śląsk: Musiał 2, Skibniewski18 (3), Pietras4,Ku
lon 17 (3),Tomczak 8, Jarmakowicz 9,
JakóbczykTł(2), Leńczuk2
Pozostałe wyniki: SKK Siedlce - Energa Kotwią
Kołobrzeg 81:86, Górnik Trans.eu Wałbrzych AZS AGH Kraków 9156, Biofarm Basket Poznań
- KS Księżak SyntexŁowicz 81-74, Rawiplug So
kół Łańcut - Jamalex Polonia 1912 Leszno
86:82, WKK Wrocław - Połfarmex Kutno 85:88,
Enea Astoria Bydgoszcz - ElektrobudlnvestmentZB Pruszków 82:78, Pogoń Prudnik
-GKS Tychy107:88.©®

ŁUKASZ SEWERYN

mieli
Wieczorek
oraz
Kordalski i po pierwszych
dziesięciu minutach gry goś
cie prowadzili tylko 20:17.
Drugą kwartę od celnych
trójek rozpoczęli Norbert Kulon
oraz Krzysztof Jakubczyk.
Słupszczanie odpowiadali
punktami Szymona Rducha
i gra toczyłasię punkt za punkt.
Bardzo ważnym ogniwem
Czamychwtej częścispotkania
był Adrian Kordalski. Rozgry
wający Czarnych Panter nie
tylko punktował, ale idealnie
też kierował całą grą zespołu.

żyny - 19, ale potrafił wziąć
na siebie ciężar gry w najtrud
niejszych momentach spotka
nia. Z Kordalskim znakomicie
uzupełniał się Wojciech
Jakubiak, który znowu poka
zał, jak ważnym zawodnikiem
w ataku potrafi być, jeśli tylko
zagra w pełniskoncentrowany.

DEBIUT W CENTRALNEJ LIDZE JUNIORÓW NIE BYŁ UDANY. WYSOKA PORAŻKA GRYFA SŁUPSK
CENTRALNA LIGA JUNIO
RÓW U-17 Wysoką porażką
rozpoczął się sezon dla juraorów młodszych Klubu Sporto
wego Gryf Słupsk. Wdebiuae
w młodzieżowej „ekstraklasie"
słupszczanie wysoko ulegliPo
goni w Szczecinie 0-5 (0-2).
Jarosław Stencei

jaroslawstencel@polskapress.pl

Debiut słupskiego zespołu
na poziomie centralnym wy
padł bardzo słabo.
Spotkanie z zespołem ze
Szczecina
przebiegało
pod zdecydowaną przewagą
gospodarzy, którzy domino
wali nad zespołem ze Słupska
pod każdym względem.
Szkoda tylko, że słupski zespół
stracił aż cztery bramki ze sta
łych fragmentów gry.
Słupszczanie w pierwszej
połowie raz zagrozili gospoda
rzom, ale uderzenie z dy
stansu Wojciecha Dackowa,
który lobował bramkarza, za

trzymał silnie wiejący wiatr.
Jeszcze lepszej sytuacjigryfici
nie wykorzystali w drugiej po
łowie przy wyniku 0:2. Antoni
Gulbiński z Kacprem Formelą
wyszedł na pozycję 2na l. Zde
cydował się na uderzenie
z pola karnego, ale piłka mini
malnie przeszła obokprawego

słupka. W końcówce ruszył
jeszcze Dacków, dobrze dogry
wając w pole karne,ale Kacper
Grabarczyk minimalnie się
spóźnił z dostawieniem nogi.
W10. minucie poakcji lewą
stroną Grzeszczaka piłka tra
fiła pod nogi Kamila Korta,
a ten efektownym podaniem

piętą oszukał defensorów
Gryfa i wyprowadził Bartosza
Krzysztofika na dogodną pozy
cję strzelecką.
Napastnik Pogoni został
jednak sfaulowany, w efekcie
czego arbiter wskazał na jede
nasty metr. Do rzutu karnego
podszedł Korti pewnym strza

łem otworzył wynik spotka
nia.
Następnie po strzale Jakuba
Świdra z rzutu wolnego bram
karz Gryfa zdołał sparować
piłkę na słupek, ale przy do
bitce Korta był już bezradny.
W 55. minucie jeden z de
fensorów gości przewrócił
w polu karnym Kamila Korta,
zmuszając arbitra do odgwizdania drugiego w tym meczu
rzutu karnego. Do piłki usta
wionej na jedenastym metrze
podszedł sam poszkodowany
i pewnym uderzeniem skom
pletował hattricka. Później
świetnym strzałem z rzutu
wolnego popisał sięJakub Świ
der, a wynik spotkania na 5:0
ustalił Paweł Fil.
POGOŃ SZCZECIN-KS GRYFSŁUPSK
S:0(L-0)

Bramki: 1:0 Kamil Kort(10-kamy), 2:0 Kamil
Kort (35), 3:0 KamilKort (55-kamy), 4:0 Jakub
Świder (64-wolny),5:0 Paweł Fil (80)
Pogoń: Sujecki-Gubemat (65 Fil), Balcewicz,
Tełicki, Delner, Białczyk (60 Pszczoła),Kort

Świder, Łukasiak, Grzeszczak (65Nizio),
Krzysztofek.
Gryf: Kaniowski - Gutowski(72 Kaca), Barszcz,
Dalecki (83 Barański), Janikiewicz,Skumóg (85
Mondrzejewski), Parzych (67 Wólczyński),Ko
łakowski (80 Kowalik), Dacków,Gulbiński (74
Olszewski), Formela (62 Grabarczyk).
Pozostałe wyniki: Lechia Gdańsk - Błękitni
Wronki 2:2, Warta Poznań - Arka Gdynia 3:1,
Lech Poznań - AP Reissa Poznań - mecz przeło
żony na 27 mara.
Zestaw par 2. kolejki CU: GryfSłupsk -Arka
Gdynia 17 marca, godz.12:00 (stadion przy uli
cy Zielonej), Błękitni Wronki-Warta Poznań 16
marca, 11:00, AP Reissa Poznań- Lechia Gdańsk
17 marca,12:00, Pogoń Szczecin -Lech Poznań
16 mara,1430.©®
1. Pogoń Szczecin
2. Warta Poznań
3. Błękitni Wronki
4. Lechia Gdańsk
5. Lech Poznań
6. AP Reissa Poznań
7. Arka Gdynia
8. KS Gryf Słupsk

1__3
1 3
1 1
1 1
0 0
0 0
1 0
1 0

5£
3-1
2-2
2-2
0-0
0-0
1-3
0-5
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Cenne remisy Pogoni Lębork i Jantara Ustka. Znakomity mecz rezerw Bytovii i zwycięstwo nad czołowym GKS
v",

Y#V

M

?H4sr

Jarosław Stencel

V

Kolejny raz świetnie spisał się
lider IV ligi Gryf Słupsk, poko
nując w meczu 21. kolejki Sto
łem w Gniewinie 4:0(1:0).
Słupszczanie mogli objąć
prowadzenie już w 30. sekun
dzie. Prostopadłe podanie
otrzymał Tomasz Piekarski.
Ładnie ograł Piotra Grabow
skiego i wyszedł na czystą po
zycję. Próbował jednak lobować bramkarza Stolemu
i z szansy nic nie wyszło.
Wkrótce jednak z nawiązką
słupskiemu reżyserowi gry
przyszło się zrehabilitować.
Chwilę potem jednak
po ostro bitej piłce, dosłownie
centymetrów zabrakło Toma
szowi Kotwicy, aby na 5. me
trze przyłożyć głowę. W odpo
wiedzi niezły strzał oddał Kac
per Bednarczyk, przy którym
Dawid Dąbrowny musiał się
wykazać. Po rzucie rożnym
główkował Kacper Bednar
czyk, ale uderzył w krótki róg,
tam gdzie stał bramkarz
Stolemu. W 26. minucie
Joseph Amoah zagrał długą
piłkę do Damiana Mikołaj
czyka. Zdołał mu ją wybić Ko
twica, alechciał jeszcze popra
wić swoją interwencję i w polu
karnym trafił w nogi Oskara
Zielińskiego. Pewnym egzeku
torem
jedenastki
był
Jendruch.
Pół
metra
nad bramką strzelał z 20. me
trów Mateusz Madziąg. Zaska
kująco z dystansu strzelał też

•Nh

Piłkarze usteckiego
Jantara zremisowali

i -

,,f

d

<

z Powiślem Dzierzgoń
i zajmują ósme miejsce
w tabeli

spodarze wiele razy zagrażali
bramce Pogoni i wypracowali
kilka groźnych sytuacji, szcze
gólnie w końcówce spotkania.
Na posterunku byłna szczęście
Patryk Labuda i skuteczni
obrońcy. Najgroźniejsze strzały
oddawali kilkukrotnie kapitan
rezerw Brazylijczyk Marcusde
Silva oraz Słoweniec Goran
Cvijanović. Setkę miał w dru
giej połowieMariusz Węgliński,
który zamknął akcję z prawej
strony. Niestety, piłka po jego
strzale trafiła w bramkarza.

I STOŁEM GNIEWIN0-GRYF SŁUPSK

04(0:1)

Mateusz Wachowiak, ale
świetną interwencją popisał
się Kamil Gołębiewski. Za mo
ment Wachowiak naciskany
przez Michała Szałka nie trafił
w bramkę. Tuż przed przerwą
Bednarczyk z 7. metrów trafił
tylko w boczną siatkę.
Po przerwie Amoah zagrał
długą piłkę do Mikołajczyka,
a ten z prawej strony dograł
do Piekarskiego, który z 10.
metrów nie dał szans
Dąbrownemu. Chwilę potem
Mikołajczyk spod końcowej li
nii zagrał na 6 metr i znów ak
cję zakończył Piekarski. Z16
metrów ładnie uderzył Zieliń
ski, trafiając w słupek. Piłkę
dobił Wojciech Barnik, ale był
na pozycji spalonej. W 85. mi
nucie Piekarskizagrał do wbie

gającego lewą stroną Pawła
Szmytkiewicza, który dograł
w pole karne i wynik meczu
ustalił celnym trafieniem Mi
kołajczyk.
W Ustce Jantar wywalczył
remis 1:1w meczu z Powiślem.
- Mecz walki. Ciężkie boisko,
grząskie i nierówne. Graliśmy
często bez przyjęcia, a ry
wale grali długą piłkę. Z gry
mieliśmy przewagę. W po
przeczkę trafił Kamil Wójcik.
W sytuacji sam na sam był
Czubak. Straciliśmy gola
po wolnym. Goście uderzyli
w mur i rykoszet zmylił na
szego bramkarza. Sędzia nie
uznał nam gola na 2:1.Przy ak
cji Czubaka zauważył pozycję
spaloną - powiedział Mirosław
Iwan, trener JantaraUstka.

0:1 Kacper Jendruch (26-karny), 0:2 Tomasz
Piekarski (53), 03Tomasz Piekarski (56), 0:4
Damian Mikołajczyk (85).
. 'o Stołem: Dąbrowny - Jezierski, Kotwica ,
Kankowski, Sobczyński (68 Papkę), A.KIarecki
Z cennym punktem z Gdyni (13 Jeżowski), P.Grabowski (63 Wardziński),
powrócili piłkarze Pogoni. K.Patelczyk (78 Ł.Hebel), Madziąg,
W meczu z rezerwami Doumbouya, Wachowiak.
ekstraklasowej Arki Gdynia Gryf: Gołębiewski - D.Więckowski (61Felisiak),
padł remis 0:0. W składzie Arki Piechowski, Szałek, Amoah, K.Bednarczyk,
n znalazło sięaż 7 zawodników W.Bamik (74 Bartczak), Jendruch (61
z szerokiej kadry I zespołu. To Szmytkiewicz), Zieliński (68 Słowiński), Piekar
jeszcze bardziej podkreślasuk ski, D.Mikołajczyk. Rezerwa-. Kędzia.

ces lęborskiego zespołu.
W Pogoni z powodu pauzy
za kartki nie mógł zagrać Stan
kiewicz, a po pauzach
do pierwszegoskładu powrócił
Węgliński iSzymański. Już w8.
minucie po kopnięciu w pisz
czel boisko opuścić Alan Fol.
Zmienił go Wojciech Dobek.
Wartą odnotowania akcją było
wyjście sam na sam
Atanackovicia pod koniec
pierwszej połowy. Niestety,
uderzył nad poprzeczką. Go

•
•
ARKA IIGDYNIA-POGOŃLĘBORK OKI

Arka II: Staniszewski - Sulewski, Sołdecki,
Lengiewicz, Rumiński (46 Matejek) - Rogelio
Chavez, Cvijanović (63 Hołtyn), Aankour (58
Gułajski), Markiewicz, Augustin Baran (78 Porę
ba), Marcus da Silva.
Pogoń: Labuda -Michor, Musuła, Kostuch, Ko
chanek, Iwański (56 Janowicz),Szymański (56
Jeruć), Węgliński (78 Miotk), Atanacković, Fol
(8Dobek),Miszkiewicz.

ORKAN RUMIA - ANIOŁY
GARCZEGORZE 1:0(04)

Bramki: 1:0Piotr Murawski (74)
Anioły: Młynarczykowski - Trawiński, Kowalski,
Drzazgowski, Fudala (46 Słumiński), Kulas(60
Narewski), Stanischewski (60 Sidor),
M.Staszczuk, Katsura (75 FTomasiewicz),
Smolarek, Renusz.
Pozostałe wyniki: Kaszubia Kościerzyna - Grom
Nowy Staw 2:1, Wikęd Luzino - Gedania Gdańsk
1:0, Wda Lipusz - Jaguar Gdańsk 3:4, Lechia II
Gdańsk-GKS Kolbudy4:1.Pauza:GKS Kowale.

1.Gryf Słupsk

20 49

58-21

8Jantar Ustka

20 28

34-55

15.Pogoń Lębork
20 18
16.Bytovia IIBytów 20 17

19-33
19-48

19. Anioły Garczegorze20 12

11-38

JANTAR USTKA -POWIŚLE
DZIERZGOŃ 1:1OK))

2.Grom Nowy Staw
3.Lechia II Gdańsk
4.GKS Przodkowo
5.Wikęd Luzino
6.Stolem Gniewino
7.Arka II Gdynia

BYTOVIAII-GKS PRZODKOWO 2:1(10)

9.Kaszubia Kościerzyna
10.Wda Lipusz
ll.Powiśle Dzierzgoń
12.GKS Kowale
B.Gedania Gdańsk
14.Jaguar Gdańsk

1:0 Patryk Pytlak (33) - dobitka karnego
Czubaka, 1:1Patryk Lewandowski (60)
Jantar: P.Wójcik -B.Brzostowicz, B.Oleszczuk
I(90), Wasiuk(80 MŻebrowski),M.Dawid
, Granosik, K.Dawid,Nałęcz, Pytlak,Czubak,
K.Wójcik.
1:0 Patryk Wolski (15), 1:1 Krystian Patok (68kamy), 2:1 SebastianKamiński (88). Bytovia II:
Oszmaniec -Procyszyn, Wróbel, Błaszkowski,
Witkowski, Kamiński, Swędrowski,B.Wolski,
P.Wokki, Wasiak, Kropidłowski.

17.0rkan Rumia
18.GKS Kolbudy

20
20
20
19
20
20

43
39
38
37
35
33

20
20
20
19
20
20

27
27
26
25
23
20

20 16
20 15

60-22
49-25
43-22
30-24
55-33
58-29

29-44
36-44
34-34
30-27
27-34
23-38
23-47
28-48

BYT0VIA DOBRZE WYPADA W OBRONIE. NIECO GORZEJ W ATAKU.11 REMIS W TYM SEZONIE
I LIGA. Dn^agrawioserinaikolejny raz piłkarze Bytowi nie tracągola. Równieżjednak zano
towali czyste kontopo stronie
zdobyczy w meczu z Puszczą
Niepołomice.

żeby wreszcie się pokusić
o strzelenie bramki i zwycię
stwo - powiedział Krzysztof
Bąk, zawodnik Bytovii.

J&ostowStencel

Bytovia: Andrzej Witan-Wojciech Wilczyński,
Krzysztof Bąk .DiegoBardana, Maciej
Dampc, Jakub Kuzdra (62 Maksymilian Hebel),
Sławomir Duda , Filip Burkhandt, Mikołaj
Kwietniewski (70 Gracjan Jarach), Łukasz Mo
neta (82 Fabian Hiszpański), Mateusz
Kuzimski.
Puszcza: Miłosz Mleczko -Mateusz Bartków,
Konrad Stępień, Piotr Stawarczyk,Michał Mi
kołajczyk, Konrad Nowak (88 Marcin Stefanik),
Marcel Kotwica, Przemysław Sajdak (60 Łukasz
Szczepaniak ), Wiktor Żytek, Bartosz
Widejko .Marcin Orłowski (77 Jakub Bąk).
Pozostałe wyniki i strzelcy: Warta Poznań Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:3 0:1) - Michał
Jakóbowski (22), Robert Janicki(60), Jakub
Kiełb (65), Michał Żebrakowski (70)- Przemy
sław Płacheta (35), Paweł Oleksy (55), Chopi
(81), Stal Mielec - ŁKS Łódź0:1 (0:1) -Maksymi
lian Rozwandowicz (53-karny), Garbarnia Kra
ków-GKS Tychy13 (0:1)- Sebastian Steblecki
(88-samobójcza), Maciej Mańka (U),Mateusz

BYT0V1A BYTÓW-PUSZCZA
NIEPOŁOMICE 04)

jaroskmstencel@pol5kapres5.pl

Pierwsi sprawdzili się w walce
piłkarze gospodarzy, alestrzał
nie sprawił kłopotu bramka
rzowi gości. W rewanżu do
brze interweniował Andrzej
Witan. Bytowianie dobrze
skontrowali, ale akcja zakoń
czyła się jednak niecelnym
uderzeniem.
Po przerwie nie działo się
zbyt wiele w pierwszym kwa
dransie. Zespół Bytovii w 62.
minucie przed utratą gola ura
tował słupek. Kolejna próba w
wykonaniu
zawodników
Puszczy Niepołomice zakoń
czyła się niecelnym strzałem.
- Wiedzieliśmy, że najgroźniej
szą bronią drużyny Puszczy

Bytowianie wyjątkowo w tym sezonie polubili remisy

było zagranie dłuższej piłki
i zgranie jej albo naścianę, albo
za siebie za napastnika. Oni
na tym bazowali. Chcieliśmy
wytrącić im ten argument
z ręki i graliśmy bardzo nisko
i bliskosiebie i w pierwszej po
łowie to przynosiło efekty.
Gdyby nie nasze boisko, by

łoby 1:0. Kępa, która gdzieś
tam była, na 5- metrze zabrała
nam gola wpierwszej połowie.
Pozytywną sprawą jest, że wy
konujemy bardzo skrupulat
nie założenia taktyczne za
równo w obronie, jak i wnapa
dzie. W obronie przynosi nam
to efekty. W ataku jeszcze nie,

ale ten mecz był już dużo bar
dziej ofensywny niż nasz po
przedni. Bardzo pozytywnie
podchodzimy do następnego
i
spotkania
tygodnia
z Podbeskidziem. Grając
na wyjeździe na lepszym boi
sku niż u nas, będziemy mieli
chyba więcej okazji do tego,

Piątkowski (65-kamy), Omar Monterde(67),
Stomil Olsztyn - Sandecja Nowy Sącz 0:0, BrukBetTermalica Nieciecza - Wigry Suwałki 1:0
0:0)- Piotr Wlazło (13-kamy). GKS Katowice Raków Częstochowa 03 (0:1) - Tomas Petrasek
(36), Sebastian Musiolik (82,90),Chrobry Gło
gów - GKS 1962 Jastrzębie1:0 (0:0) -Kamil
Pestka (55), Odra Opole - Chojniaanka
Chojnice 3:0 (0:0) -Krzysztof Janus (55), Mar
cin Urynowicz (61), Rafał Niziołek (87).
1. Raków Częstochowa 23 54
23 43
2. ŁKS Łódź
3. Sandecja Nowy Sącz 23 40
4. Stal Mielec
23 40
5. GKS 1962 Jastrzębie 23 32
6. Podbeskidzie Bielsko-Biała2332
7. Chojniczanka Chojnice 23 32
8. Puszcza Niepołomice 23 31
23 31
9. Bruk-Bet Nieciecza
10. GKS Tychy
23 29
11. Odra Opole
23 29

40-10
36-18
23-12
32-15
27-29
33-28
31-30
24-29
33-34
31-29
35-38

12. Bytovia Bytów

33-28

13. Warta Poznań
14. Chrobry Głogów
15. Wigry Suwałki
16. Stomil Olsztyn
17. GKS Katowice
18. Garbarnia Kraków

23 28

23
23
23
23
23
23

27
26
25
23
18
16

23-30
15-22
26-37
22-29
16-33
17-46

IV

SPORTOWY

PIŁKA NOŻNA

WWW.GOL24.Pl |WWW.GP24.PL/SP0Rr/
WWW5P0RT0WY24.PL | GŁOS DZIENNIK POMORZA| PONIEDZIAŁEK.11.03.2019

LOTTOEKSTRAKLASA. Piąta z rzędu przegrana Arki Gdynia. Śląsk Wrocław u siebie w tym roku tylko wygrywa

Poniedziałek

godz. 17.30,Eurosport 1, piłka
nożna: Lechia Gdańsk-Wisła
Płock;godz. 17.30,Polsat Sport,
siatkówka: Chemik Byc^oszczAssecoResovia Rzeszów;godz
17.45, TVP Sport, hokeg:GKSKatowke-Cracovia;godz. 20, Canożna: magazyn
nal +Sport,
JEkstrakiasapogodzmiach";
godz. 20.25, ElevenSport2,

piłka nożna:Roma-Empofcgodz.
20.30, Polsat Sport, siatkówka:
Trefi Gdańsk-PGE Skra Bełcha
tów

Wtorek

godz. 17, TVP l, TVPSport,
godz. 17.15, Eurosport l,skoki

narciarskie: zawodyPucharu
Świataw Lillehammer;godz.
17.45, Polsat Sport, piłkanożna:
OdraO|X>le-Jągieloraa Biały
stok (PucharPolski);godz. 20.15,
Polsat Sport Premium 2, piłka
nożna:Manchester Oty- Scha&e
CttGeftsenkirchen(UgaMistrzówkgodz. 20.50,Polsat Sport
Premium 1, piłkanożna: Juventusllayn-AtfletkoMadryt(Mga
Mfetrzów);

Środa

godz. 17.45, PolsatSport, piłka
nożna:Raków Częstochowa-LegiaWarszawa(Puchar Polski);

godz. 20.15, PolsatSport Pre
mium 2, piłka nożna:Barcelona Lyon(Liga Mistrzów);godz.
20.55, TVP l, TYPSport, Polsat
Sport Premium 1, piłkanożna:

Wisła zdemolowała Koronę
Korona Kielce wpadła w dołek
i to chyba spory. W dwóch
ostatnich meczach straciła bo
wiem aż 10bramek. Wiśle Kra
ków kielczanie ulegli 2:6 i to
na własnym boisku. - Przez 24
lata, od kiedy jestem trenerem,
to nie przeżyłem tego, co się
stało w drugiej połowie. Myśla
łem, że to, co przeżyliśmy kie
dyś wPłocku, to było najgorsze
co może sięstać. Dzisiaj jednak
stało się coś gorszego - mówił
Gino Lettieri, trenerKorony.
Bohaterem tego spotkania
był znany z gry w Stali Mielec,
Krzysztof Drzazga, zdobywca
trzech bramek, który zaliczył
też asystę. - Spodziewaliśmy się
ciężkiego meczu i agresywnej
walki ze strony Korony, bo
z tego ten zespół słynie. Wie
dzieliśmy, że jeśli będziemy
grać po swojemu, to wygramy
- mówił. - Jestem szczęśliwy
po tym spotkaniu. Gratuluję
mojej drużynietego meczu,po
nieważ pomimo straty jednej,
czy drugiej bramki, zespół cały
czas był gotowy do realizacji
tego, co sobie założyliśmy. Po
zostaje mi tylko pogratulować
- dodawał Maciej Stolarczyk,
trener „Białej Gwiazdy".

Wisła Kraków wygrała z Koroną Kielce az 6:2
i wciąż liczy się w walce o pierwszą ósemkę

Arka Gdynia doznała już
piątej porażki z rzędu. Ekipa
Zbigniewa Smółki tym razem
uległa Legii Warszawa. - Do te
raz nie wiem, jak można było
przegrać to spotkanie. Jestem
dumny z mojej drużyny, bo je
steśmy naprawdę w poważ
nym kryzysie,a u nich nie było
widać chwil zwątpienia. Chło
paki zostawili kawał zdrowia
na boisku - stwierdził trener
gdynian.

WYNIKI: Górnic Zabrze-PiastGfiwice 0-2
(0:1) Kirkeskov36,Sedlar85-kamy;Śląsk
Wrocbw-Jagieiofia Białystok 2K)(I<))
Chrapek 8, Robak25; Alka Gdyna-Legia
Warszawa12(0*)) Jankowski68-Cariitos59,
Kulenovtć 64; Cracovia - Zgłębię Sosnowiec
2:1(ŁO)Cabrera39,55-kamy- Nawrotka 73;Kfr
ronaKieke-Wisfa Kraków ł£ (12)

Na zwycięską ścieżkę wró
ciła Cracovia, która uporała się
na własnym boisku z Zagłę
biem Sosnowiec. - Mogę być
w stu procentach usatysfakcjo Aiveladze 14,28 -Drzazga 24,51,80,
nowany, ale najważniejsze jest Błaszczykowski37,5avicević54,Burlfea65;Poto, że wygraliśmy - powie gońSzczeOT-Zag^ębieLubii0-3(0:1) Bohar
dział AiramCabrera, który zdo 18,Starzyński65,Tuszyński69.Miedź Legicabył obie bramki dla „Pasów". - LediPoznań32(ŁO)Musa4,Forsell36f
Nasza gra ma coraz lepsze mo Santana83-kamy -Gajos56,Amaral90.Ledia
menty, potrafimydobrze utrzy Gdańsk-WislaPtodc dzisiaj o 18.
24 49
37-20
mać się przy piłce, zmienić 1. Lechia
obraz gry - dodał Michał Pro
25 48
39-25

Bayem Monachium-Liverpool
(Liga Mistrzów)

Czwartek

godz.16, PolsatSport, piłka
nożna:Puszcza NfepołomiceMfedźLegnfca; (PucharPolski);

godz.17, Eurosportl,TVP l, TVP
Sport, skokinarciarskie: zawody
Pucharu Świata w Troncłieiii
(KW)

LOTTO

8 marca
Mułti Multi,godz. 21.40:3-6-7-8-

19-22-24-29-36-43-44-50-52-6061-64-66-68-70-75 Plus: 75
Ekstra Pensja: 5-8-12-14-24+3
Mini Lotto:4 22 26 27 30
Kaskada, godz.2L40:5-7-10-13
14-15-16-17-18-19-21-24
9 marca
Mułti Mułti. godz.14:21-22-28-

32-35-37-38-39-40-41-46-50-5358-62-66-71-75-77-79 Plus:32
Miriti Multi.godz.2140:5-8-1115-21-28-33-34-35-40-41-49-5154-58-62-65-74-75-77 Plus:65
Ekstra Pensja:17-18-23-27-35 +1
Mini Lotto:4-8-26-29-38
Lotto: 4-6-15-18-41-43
Lotto Plus:3-7-10-23-24-37
Kaskada,godz.14:2-3-6-8-910-11-12-15-19-20-21
Kaskada, godz.2L40:1-4-6-7-9
10-11-13-16-19-20-22

10 marca
Multi MultLgodz.14:4,5,7.12,

15,22.23.25.45.47,49.53.54.55.
57.58.64.68.69.70 plus 58
Kaskada, godz.14:1.2.3,4.5,7.

11.16.18,21.22,24
(STEN)

bierz, trener krakowian. W Za
brzu Górnik uległ w derbach
Piastowi Gliwice, który mocno
się trzyma ścisłej czołówki.
Na tarczy z Wrocławia wróciła
Jagiellonia Białystok. Śląsk ze
swojego stadionu zaczyna ro
bić prawdziwą twierdzę, bo
w tym roku tylko tam wy
grywa. Świetnie na własnych
śmieciach radziła sobie rów
nież PogońSzczecin, która mie
rzyła się z Zagłębiem Lubin,
i było to ważne spotkanie
w kontekście walki o górną
ósemkę. Zwycięsko z niego
wyszli „Miedziowi".

3. Piast
25 43
38-26
4. Jagiellonia
25 40
40-34
5. Lech
25 39
38-32
6. Cracovia
25 39
29-26
7. Pogoń
25 38
36-33
25 36
8. Zagłębie Lubin
41-36
9. Korona
25 36
31-35
10. Wisła Kraków
25 35
42-37
11. Śląsk
25 27
33-33
12. Miedź
25 27
26-46
13. Arka
25 25
35-38
14. Górnik
25 24
30-45
15. Wisła Rock
34-43
24 23
16. Zagłębie Sosnowiec 25 18
33-54
Po 30. kolejce nastąpi podział na grupę mi
strzowską i spadkową
(MltAIP24.PL)
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BYŁO PRZEGRAĆ TO
SPOTKAM. JESTEM
DUMNY Z DRUŻYNY'
ZBIGNIEW SMÓŁKA

PIĄTEK DAŁ WYGRANĄ MILANOWI
WNiemczedi RobertLewaixlowski zo
stał nć^slaiteczi^szyiiiobcokrajowcem w historiiBundesEgi.
Hszpanfa-PnmeraDmskmi
Cały czas blisko czołówki
trzyma się Getafe.
AthletkBilbao-Espaiiyol1:1(0:1)Garcia 80
-Ferreyra 9; Alaves-Bbar1:1(OK)) Inui58 Cardona72, Atletko Madryt- Leganes1:0
((h0)5aul50,Barcełona-RayoVadecano
3:10:1) Pique 38,Messi 50,Suarez 82-de
Tomas 24;Getafe-Huesca 2:1(0:1) Mata 50,
77-kamy- Gallego35;Celta Vigo - Betis SewOa 0:1(Ch0)Jese 80.Mecze:Girona-V

Vałenaa,Levairte-Viflareał(Sevłfla-Real
Sociedadi VaHadofid -RealMactyt zakoń

czyły się po zamknięciutego wydania.

1. Barcelona

2. Atletico
3. Real Madryt
4. Getafe
5. Alaves
6. Betis
7. Sevilla
Valencia
9. Real Sociedad
10. Bbar
11. Athletic
12.Espanyol
13. Leganes
14. Girona
15. Levante
16. Valladolid
17. Cełta Vigo
18. Vil!areal
19.Rayo
20. Huesca

(MU)

27 63
27
26
27
27
27
26
26
26
27
27
27
27
26
26

56
48
45
41
39
37
36
35
35
34
34
33
31
30

27
26
27
27

25
23
23
22

26 26

69-26

39-17
43-31
36-24
28-30
31-32
41-34
27-21
30-27
35-36
26-31
32-40
27-32
27-34
37-46
20-34
36-45
27-35
29-48
27-44

- Premier tesgue

Na dwóch pierwszych miej
scach zachowano status quo.
DystalRala(e-BriE^12(0:1)MilivG^
50-kamy- Murray 19,Knockaert/4; CartfffWestHamł0(t0) Hoilett4,Camarasa 52;

Huddersfield-Boiinemouft^

20, Raser67; Leicester-Fulham3:1(1:0)Tielemans
2lVardy78,86-Ayite51,Newcaslle-B«ton
32(0-2) Rondon65,Perez 81,84-Calvert-Lewin
18,Ridiarfeon32; Southampton-Tottenham
2:1(0:1) Valery76, Ward-Prowse 81-Kane26;
Manchester Gty-Watford3:1(0H))Steding
46,50,59- Deulofeu 66; Uwrpool-Bunley 42
(2:1) Firmino19,67, Mane29,90+3- Westwood6,
Gudmundsson90+1;Oiełsea-WołvBhampiontl(0*)) Hazard90+2 -Jimenez56. Mec

Areenal-ManrfiesterUnitedzakonczyłsię
po zamknięciu tegowydania.

1. Manchester Oty
2. Liverpool
3.Tottenham
4. Manchester United
5. Arsenał
6. Chelsea
7. Wolyerhampton
8. Watford
9.WestHam
10. Leicester
11. Everton
12. Bournemouth
13. Newcastle
14. Crystal Pałace
15. Brighton
16.Southampton
17. Burnley
18. Cardiff
19. Fulham
20. Huddersfield

(MU)

30 74
30
30
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
29
30
30
30
30
30

73
61
58
57
57
44
43
39
38
37
37
34
33
33
30
30
28
17
14

79-21
68-17
57-32
58-38
61-39
50-31
38-36
42-44
37-43
38-42
41-42
41-54
29-38
36-41
32-42
34-50
34-57
27-57
28-68

15-53

Franoa-Liguel

Monaco podzieliłosię punktami
z Bordeaux. Kamil Glik nie wy
stąpił w tym meczu ze względu
na nadmiar żółtych kartek.
Wśród gości nie było kontuzjo
wanego IgoraLewczuka.

Strasboug-Lyon 22(0:1)Ajorque 69,70Dembele 3,52-kamy,- Amiens- Nimes2:1
(M) Guirassy 49, Pieters 64 - Alioui 53;Dijon
- Reims1:1 (1:1) Sliti 13-kamy- Zeneli 9; Mona
co-Bordeaux 1:1(OK)) Falcao 48-Briand 65kamy, Montpellier-Angers22(Ł0) Delort
3,Skhiri 16- Fulgini 80, Bahoken 90+2; Saint
Etienne-UBe0:1(0K))Pepe87;ToulouseGuingamplH) (1:0) Sanogo 20 Mecze:
Rermes-CaeniMarsyia-Nice zakończyły
się po zamknięciu tego wydania. Mecz Nantes
-PSG został przełożony.
1.PSG
26 71
79-15
2.UBe
'
3. Lyon
4. Marsylia
5. Saint Etienne
6. Reims
7. Montpellier
8. Nice
9. Strasbourg
. 10. Rennes
II.Nimes
12. Angers
13. Bordeaux
14. Nantes
15. Toulouse
16. Amiens
17. Monaco
18. Dijon
19.Caen
20. Guingamp

(MML)

28
28
27
28
28
28
27
28
26
27
28
28
27
28

57
50
44
43
43
42
40
38
37
36
35
33
31
31

28
27
27
28

27
21
20
19

28 28

45-23
47-33
43-35
36-34
30-27
38-31
20-27
43-33
35-34
38-40
33-33
27-30
31-34
27-42
24-43
29-44
21-41
22-36
18-51

!Ni«emcy ^ Bundes%a
Bayern Monachium rozgromił
Wolfsburg iwskoczył na fotellidera. Nie bez kłopotów trzy
punkty wywalczyła Borussia
Dortmund.

WerderBrerna-SdiateGebenkidien42

(ŁDRashica31,73, Knise51-kamy,Hamik90+4Emboto26,85;BayemMonadłum-VFL
WoKsbugW)(ŁO)Gnabry34, Lewandowski
37,85, James52,Muełłer76, Kimmich 82; Bomssia Dortniiid-VFBStuttgart 3:l(0K))Reus
62-kamy, Alcacer 84.Pulisic 90+2-Kempf 71;
Frabug-HerthaBerin2:1(10) Petersen27,
lbise\^80-samobójcza-lbłsević77;RBIIpsk-

AięsbugO^I^Man-BorussiaM^adbadi 0:1(00) Elvedi 63,Hoffenheim-Numbergłl(Ł0)Kramaric 25-kamy,78-Behrens
61.MeczHarmora-BayerLeveriQEenzakoń
czył się po zamknięciutego wydania. MeaFortunaDussełdorf-MraditRanArfiit dzisiaj.
BJ7
62-27
1. Bayern

2. Dortmund
3. RB Lipsk
4.M'gladbach
5. Eintracht
6.Bayer
7. Wolfsburg
8. Hoffenheim
9.Werder
10. Hertha
11. Fortuna
12. Freiburg
13. Mainz
14. Schalke
15. Augsburg
16. Stuttgart
17. Hannover
18.Nurnberg
(ML)

25
25
25
24
24
25
25
25
25
24
25
25
25
25
25
24
25

57
46
46
40
39
39
37
36
35
31
30
30
23
22
19
14
13

61-28

43-20
44-30
47-30
43-35
39-37
49-37
43-37
38-36
3142
36-41
27-39
27-43
34-46
25-55
21-55
19-51

Wiochy -SerieA

Krzysztof Piątek zdobył kolejną
bramkę dla Milanu, ibyłoto tra
fienie na wagę trzechpunktów.
Jirvervtus Turyn-U<finese4:1(1-0) Kean 11,
39, Can 67-kamy, Matuidi 71- Lasagna 85;
Panna-Genoa1:0((fc0)Kucka78,ChieroAC Milan12 (1:1) Hetemaj41- Biglia 31, Piątek
57, Bołogna-Cagfiari1-0 0--0) Pulgar 34-karny, Soriano77,Frosinone-Torino12(10)
Paganini 42 - Belotti 56,78; Inter Mediolan Spal 2.-0(04))Politano 67, Gagliardini77;
Sampdoria Genua-Atalanta 12(04))

Quagłiarella67-kamy-Zapata50,Gosens77.
Meae; Sassuolo- Napoi i FiorentinaLazio Rzymzakończyły się po zamknięciu te
go wydania. Mecz AS Roma-Empofidzisiaj.

1.1uventus

27 75

59-17

2. Napoli
47-20
26 56
3. Milan
41-23
27 51
4. Inter
40-22
27 50
5. Atalanta
56-38
27 44
6. Roma
49-36
26 44
7. Torino
35-23
27 44
8. Lazio
36-27
26 41
9.Sampdoria
44-35
27 39
10. Frorentina
41-32
26 36
11. Parma
29-40
27 33
12. Sassuoło
26 31
35-41
13. Genoa
32-42
27 30
14. Cagliari
23-39
27 27
15. Udinese
22-36
27 25
16. Spal
23-41
27 23
17. Empoli
33-51
26 22
18. Bologna
22-40
27 21
20-51
19. Frosinone
27 17
20-53
20. Qiievo
27 10
Chievo zostało ukarane odjęciem 3 punktów.
(MHi)
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ROZMOWA.Dzieci mówiły: „Tato, musisz jechać do Paryża, bo nadal jesteś świetny, a PSG to superzespół" - zdradza Gigi Buffon

GIANLUIGIBUFFON W PARYŻU UCIEKA
PRZED STRESEM DO MUSEE D'0RSAY
Nie miał pan oporów, by
po latach gry w Juventusie
Turyn przejść do francu
skiego Paris St. Germain.
po tym jak Włochy w kon
trowersyjnych okolicznoś
ciach. po spięciu ZkJane'a
z Materazzim. pokonały
Francję w finale mistrzostw
świata w w2006r.?

Buffon chciałby spróbować swoich
sił jako trener i poprowadzić
reprezentację innego kraju niż Italia

Francuzi przyjęli mnie
z otwartymi ramionami, oka
zując dużo sympatii i troski,
co mnie rzeczywiście na po
czątku zaskoczyło. Doświad
czyłem z ich strony wiele
uprzejmości i dobroci. Ich po
stawa bardzo mnie poruszy
ła, szczególnie że Francja
i Włochy odwiecznie ze sobą
rywalizują. Francuzi zacho
wują się jak prawdziwi spor
towcy, którzy z godnością po
trafią zaakceptować porażkę
i tym samym uznać wygraną
innej drużyny. Wydaje mi się,
że w 2006 r. Francuzi byli
świadomi tego, że Włosi grają
lepiej od nich, lecz od tego
czasu drużyna francuska kil
kakrotnie udowodniła, że jest
silniejszym zespołem. Jed
nak w 2006 r. byliśmy lepsi
od Francji.

Jaki panjest jako ojciec?

Kiedy jesteś po drugiej stro
nie, innymi słowy - rodzicem,
przerażają cię różnego rodza
ju sprawy. Chcesz umieścić
swoich synów pod kloszem
i jak najlepiej ich chronić.
Pragniesz, aby bez proble
mów przemierzali przez życie
i nie chcesz, żeby się o coś
martwili. Jednak nie w taki
sposób toczy się prawdziwe
życie. Dzieci, aby dorosnąć,
muszą doświadczyć też nega
tywnych rzeczy na własnej
skórze. Niekiedy muszą ude
rzyć głową w mur, ponieważ
to może ich czegoś nauczyć.
Takie podejście do życia spra
wiło, że osiągnąłem dojrza
łość. Odnalazłem właściwe
odpowiedzi na nurtujące py
tania i nauczyłem się rozróż
niać dobro od zła.

W ostatnich latach repre
zentacja Włoch przeżywa
kryzys, zabrakło jej namun
dialu w Rosji. Jaka jest tego
przyczyna?

W drużynie nastąpiła zmiana
pokoleniowa i w takich oko
licznościach nie byliśmy
w stanie zastąpić wyjątko
wych zawodników, których
mieliśmy wcześniej. Postrze
gam ten okres przejściowy ja
ko niewielką lukę, która w hi
storii zdarzała się wszystkim
wielkim drużynom, a obecnie
dzieje się tak w przypadku ze
społu włoskiego. Muszę jed
nak powiedzieć, że w ciągu
ostatnich dwunastu miesięcy
zaszły zmiany, sprawy idą na
przód. Mamy nowego selek
cjonera, który do tej pory wy
konywał doskonałą pracę
i myślę, że w ciągu najbliż
szych trzech czy czterech lat
będziemy mieć drużynę na
rodową, która będzie bardzo
silna.
Których piłkarzy uważa pan
za najwybitniejszych we
współczesnej historii?

Nie chcę rozmawiać o zawod
nikach, z którymi grałem, bo
nasza przyjaźń może wpły
nąć na moją opinię. Porozma
wiajmy o piłkarzach z innych
drużyn, bo chciałbym okazać
wszystkim zawodnikom mój
szacunek. Najlepszymi, prze
ciw którym kiedykolwiek gra

i widzę dzieci co drugi wee
kend - w piątek, sobotę i nie
dzielę. To dość skompliko
wane, ale to moje dzieci za
chęcały mnie do przyjazdu
do Paryża, kiedy dowiedzia
ły się, że PSG się mną intere
suje. Powiedziałem im wów
czas, że jeśli tata wyjedzie,
będą mnie widziały o wiele
mniej, ale upierały się mó
wiąc: „Tato, musisz jechać
do Paryża, bo nadal jesteś
świetny, a PSG to fantastycz
ny zespół, więc trzeba wziąć
byka za rogi". Okazało się, że
to poświęcenie było tego
warte.

Walczył pan też z depresją...

łem, są m.in.: bez cienia wąt
pliwości, Ronaldo (z Brazylii),
ponieważ obserwowanie jego
umiejętności w latach 90. by
ło po prostu niewiarygodne,
tak jak kogoś z kosmosu, jak
pierwszego Marsjanina na tej
planecie! Potem muszę wy
mienić Leo Messiego,
Cristiano Ronaldo i niemożli-

„NAJLEPSZY BYŁ
BRAZYLIJCZYK
RONALDO. GOŚĆ
NIEWIARYGODNY,
Z KOSMOSU"
GIANLUGI BUFFON

bramkarz Paris Saint Germain

we, aby pominąć Zmedine'a
Zidane'a.

W2006roku po degradacji
Juventusu Turyn do drugiej
ligj włoskiej za korupcję,
zdecydował się pan pozo
stać w klubie. Kibice doceni
li to poświęcenie.

Wierzę w pewne rzeczy, war
tości i jestem gotów bronić
tych zasad, mimo że wyma
gają one od mnie wielkiego
poświęcenia. To, że zostali
śmy zdegradowani, w tym sa
mym czasie, kiedy byliśmy
mistrzami świata i zostałem
uznany za najlepszego bram
karza świata, nie było łatwe
do przełknięcia. Jednak czu
łem, że nie mogę zawieść mo
ich kolegów, piłkarzy i fanów.
Jakie ma pan jeszcze ma
rzenia sportowe?

Zawodnik taki jak ja, w moim
wieku nie powinien plano
wać długoterminowo... Nie

chciałbym być trenerem klu
bowym, ale poprowadzić
drużynę narodową i doświad
czyć wszystkich nowych rze
czy z tym związanych - po
znać innych zawodników czy
zobaczyć inne miejsca
na świecie, w których zaczęto
by mnie kojarzyć. Stąd więc
pomysł zostania trenerem re
prezentacji narodowej, po
nieważ dałoby mi to możli
wość zamieszkania w innym
kraju, nauki innego języka,
doświadczenia nowego stylu
życia oraz innego sposobu
myślenia. Przede wszystkim
pomogłoby mi to w doskona
leniu siebie i zaspokoiłoby to
moją potrzebę podejmowania
wciąż nowych wyzwań.

Jak przeprowadzka do Pa
ryża wpłynęła na życie pana
rodziny?

Moja żona przyjeżdża
na pięć dni co dwa tygodnie

To był sezon 2003/04, kiedy
miałem 25 lub 26 lat. Teraz,
tak wiele lat później, mogę
powiedzieć, że był to prawdo
podobnie ostatni etap, przez
który musiałem przebrnąć,
aby osiągnąć dojrzałość. Był
to rytuał przejścia od bycia
nastolatkiem do stania się
mężczyzną. Zdałem sobie
sprawę, że dojrzewam i że
obowiązki będą się tylko pię
trzyły. Myślę, że reagowałem
na tę sytuację podświadomie
i przeżywałem wszystko
wewnętrznie, dlatego czułem
się rozczarowany. Życie nie
polega na okazywaniu braku
wrażliwości, młodzieńczej
żywiołowości i jeździe z pręd
kością 1000 kilometrów
na godzinę. Życie polega
na przyjmowaniu odpowie
dzialności, myśleniu przed
działaniem i rozwadze. W ja
kiś sposób zauważyłem, że to
wszystko jest trudne do opa
nowania, a moje ciało i umysł
nie wytrzymują tej presji.
Wpadłem w depresję, bo czu
łem się rozczarowany swoim

życiem. Szalony świat, w któ
rym żyłem sprawił, że byłem
przygnębiony przez około
siedem lub osiem miesięcy.

Pana synowie interesują się
piłką nożną?

Jeden z nich zapatrzony jest
w Neymara, drugi w Mbappe.
A mój trzeci, najmłodszy syn,
który ma trzy lata, jest bardzo
słodki, ponieważ uważa, że
gram dla Neymara, a nie Paris
Saint Germain. Tak często
słyszy to nazwisko, że wydaje
mu się, że mój zespół nazywa
się Neymar. Czasami zadaje
mi pytanie: „Tato będziesz
dziś grał dla Neymara?".
I wówczas odpowiadam:
„Dziś będę grał z Neymarem,
mam nadzieję!".
Podobno w Paryżu często
można pana spotkać w mu
zeum d'Orsay.

Pierwszy raz przyjechałem tu
we wrześniu, jako turysta,
kiedy odwiedzałem Luwr.
Chciałem przyjechać tu jesz
cze raz, szkoda nie odwiedzić
tych muzeów, kiedy jest się
w Paryżu. To już moja czwar
ta wizyta w Musee d'Orsay, bo
jeśli mam trochę wolnego
czasu i nie wiem, co ze sobą
zrobić, przyjeżdżam właśnie
tutaj, aby się zrelaksować
i spędzać czas na oglądaniu
niesamowitych dzieł sztuki.
Niewielu kibiców wie o pa
na pasji do sztuki, malar
stwa...

Ta wspaniała galeria ma
w zbiorach wiele fantastycz
nych dzieł, w tym m.in. prace
malarzy impresjonistycz
nych. Właściwie to nie mam
ulubionych artystów, bo uwa
żam, że sztuki nie da się ła
two usystematyzować. Dzieło
sztuki jest formą wyrazu arty
sty i albo może do nas prze
mawiać, albo nie, tak samo
czysto estetycznie przypaść
do gustu bądź zupełnie prze
ciwnie. Dlatego dla mnie
przypinanie etykietek np.
„impresjonista", „realista",
„kubista", nie ma zupełnie
sensu. Patrzę na obrazi albo
mi się podoba, albo nie.
Co pana pociąga w malar
stwie?

Obrazy lub dzieła sztuki stają
się jeszcze piękniejsze, gdy
artysta umieszcza je w kon
tekście historycznym, ponie
waż można wówczas łatwiej
zinterpretować to, co twórca
miał na myśli. Wtedy potrafię
je jeszcze bardziej docenić.

ROZMAWIAŁ BECKY ANDERSON (CNN)
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Szczęsny wieizy w Ronaldo
Trudne zadanie Juventusu, wojna angielsko-niemiecka - hity 1/8 finału Ligi Mistrzów wciąż przed nami

Hubert Zdankiewicz

- Gdybym musiał się zakładać,
to postawiłbymna CristianoRo
naldo. To typ piłkarza, który
może okazaćsię decydujący.Po
trzebujemy jego doświadczenia
z LigiMistrzów, gdziezdobył już
wiele bramek- mówi przedwto
rkowym meczemrewanżowym
1/8 finału Ligi Mistrzów z Atle
tico Madryt WojciechSzczęsny.
Bramkarz Juventusu udzielił
wywiadu „SkySports Italia".
- Jesteśmy w dobrej formie
i nie możemy się doczekać tego
spotkania. Popełniliśmy sporo
błędów w Madrycie. Najważ
niejsze to poprawićgrę w obro
nie i ataku, co może wydawać
się proste, ale wcale takie nie
jest. Wierzymyjednak wsiebiepodkreśla Szczęsny.
Przed Polakiem i jego dru
żyną trudne zadanie, być może
najtrudniejsze w tym sezonie.
Atletico Madrytto bardzoniew
dzięczny rywal - to wiadomo
nie od dziś. Ekipa DiegoSimeone słynie z żelaznej obrony
i dyscypliny taktycznej, czym
jest w stanie obrzydzićżycie naj
lepszym drużynom inapastni
kom na świecie. A mistrzowie
Włoch muszą atakować- wpie
rwszym meczu na Wanda Metropolitano „Rojiblancos" wy
grali 2:0, po bramkach Jose Gimeneza iDiego Godina. Wygra
liby jeszcze wyżej,gdyby niein
terwencje Szczęsnego.
Polsldbramkarznietraci jed
nak nadziei. - Ostatnie wyniki

w Lidze Mistrzów pokazałyrów
nież nam, że nigdy zbyt wcześ
niej niemożna przekreślaćswo
ich szansi zakładać końca. Ajax
po przegranej u siebie pokonał
na wyjeździeReal Madryt,a Ma
nchester United dokonał tego
samego z Paris Saint-Germain,
więc nie powinniśmy wierzyć,
że tego nie zrobimy - uważa. Atletico jest bardzo dobrze zor
ganizowaną drużyną i będzie
szukać swojej szansy w kontra
taku. Dlatego musimy być bar
dzo ostrożni, ale także w pełni
wykorzystać wykreowane oka
zje -dodał bramkarz Juventusu.
Wiara Szczęsnegow Ronaldo
ma swoje poparcie w statysty
kach, bo Portugalczyk, grając
jeszcze wRealuMadryt, specja
lizował się w strzelaniu goli lo
kalnemu rywalowi „Królew
skich". W32 meczachprzeciwko
„Rojiblancos" CR7trafiał do sia
tki aż 22 razy. Cztery razy w Li
dze Mistrzów - jedną z bramek
zdobył w pamiętnym finale
z 2014 roku (Real przegrywał
w nim do 90minuty 0:1, bywy
grać po dogrywce 4:1).
Ostatniej wizytyna stadionie
Atletico Ronaldonie wspomina
jednak najlepiej.Swojej frustra
cji dał zresztą upust zarówno
na boisku, jak i po meczu w tzw. strefie mieszanej, gdzie
piłkarze rozmawiają z mediami.
Za każdym razemPortugalczyk
wyciągał przed siebie pięćpal
cowi nimimachał.
-Pięć razy wygrywałemLigę
Mistrzów, Atletico zero. Zoba
czymy, co się stanie - rzucił

CristianoRonakJo

lubi strzelać gole Atletico

w mixed zonie w kierunku cze
kających naniego dziennikarzy.
- Nie wiem, dlaczego zrobił
taki gest. Może chciał się z kimś
przywitać -zakpił później z Ro
naldo, poproszonyo komentarz
pomocnik Atletico Koke.
W weekend obie drużyny
wygrały swoje mecze ligowe.
Atletico skromnie,bo 1:0, poko
nało w sobotę Leganes. Dzień
wcześniej natomiast grający
w mocnorezerwowym składzie
(odpoczywał m.in.Ronaldo) Juventus rozgromił 4:1Udinese.

Plany Simeone może tylko
skomplikować urazkostki, z któ
rym zmagasię DiegoGodin. Do
świadczonego stoperamoże za
braknąć we wtorek na boisku.
Trochę mniejemocji(chociaż
kto wie...) czeka nas zapewne
w drugim wtorkowym meczu,
w którym Manchester City po
dejmie Schalke04. W tej parze
było co niemiarabyło ich wpierwszym meczu, bo na Veltins
Arena aż do 85. minuty zespół
z Gelsenkirchen prowadził 2:1,
grając w dodatku z przewagą
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„MOŻE OKAZAĆ SIĘ
DECYDUJĄCY.
POTRZEBUJEMY
JEGO
DOŚWIADCZENIA
WOJCIECHSZCZĘSNY

o Cristiano Ronaldo i meczu z Atletico

jednego zawodnika (czerwoną
kartkę obejrzał w 68. minucie
Nicolas Otamendi).
W końcówce do siatki trafili
jednak kolejno Leroy Sane(pi
kanterii dodaje tu fakt, że Nie
miec tobyły piłkarzSchalke 04)
i Raheem Sterling. Tej zaliczki
„The Citizens" nie powinni już
roztrwonić. Postara się o to
z pewnością Pep Guardiola.
W środę czekanaszkoleikolejna odsłona wojny angielskoniemieckiej. Bayern Mona
chium podejmie Liverpool - tu
kwestia awansu jest wciąż
otwarta, bo pierwszy mecz na
Anfield Road zakończył się bezbramkowym remisem.
Meczu nie może się już do
czekać trener„The Reds"Jurgen
Klopp, który ptowadząc Boru-*
ssię Dortmund nie raz ogrywał
Bayem. Najważniejszymecz jednak przegrał ichoć twierdzi,że
zapomniał już oporażce w finale
LM 2013, to jednak z pewnością
będzie odczuwał dodatkową sa
tysfakcję, jeśli jego zespół wygra
na Allianz Arena. Coś do udo
wodnienia będziemiał również
krytykowany po pierwszym
meczu RobertLewandowski.
Bez kontuzjowanego Ousmane'a Dembele może zagrać
w środę Barcelona z Olympiąue
Lyon. W zespolegości niepewny
jest występ Marcelo Guedesa.
W pierwszym meczu bramek
nie obejrzeliśmy, na Camp Nou
muszą w końcu paść. ©®
TransmtspzUgi Mistrzówna kanakKhPokatuSportPrmumi w TVP.

LEBR0N NIE PODBIŁ LA,LAKERS ROZCZAROWALI KAMIL SZEREMETA OBRONIŁ PAS MISTRZA
NBA. Po raz pierwszy od2005

roku LeBron James najpraw
dopodobniej nie doprowadzi
swojego zespołu do fazy
playrff. Lakers już zaczęfi wy
syłać zawodników do domu.

Osiem lat z rzęduLeBron James
rządził Konferencją Wschodnią
- wiatach2011-2018 jegozespół
zawsze awansował do finałów
ligi, zarówno w Miami jak
iwCleveland. Po przeprowadzce
doLos Angeleswszyscy spodzie
wali się, żeta seriazostanie przer
wana - młody zespół w Konfe
rencji Zachodniej i drogaprzez
Oracle Arena - tonie mogło się
udać. Niktjednak niespodziewał
się takiejkapitulacji jaka właśnie
ma miejsce.
Do końcasezonu Lakersroze
grają jeszcze szesnaściespotkań,
ale stratado ósmego,ostatniego
miejsca gwarantującegoplayoffy
wydaje siębyćpo prostu zaduża.
Na chwilę obecną (10 marca)
Lakers są siedem zwycięstw
za ósmym San Antonio,

LeBron James nie zaliczy
minionego sezonu do udanych

a przednimi znajdują sięjeszcze
Sacramento Kings iMinnessota
Timberwolves.
Do końca sezonunie zagrają
również Lonzo Bali i Brandon
Ingram. Pierwszyz nichborykał
się ostatnio z kontuzją iklub zde
cydował się nieryzykować jego
zdrowia. Poważniejszyproblem
ma natomiastIngram, uktórego

znaleziono zakrzep krwi w ra
mieniu. Podobny problemzdro
wotny zakończył karierę
Chrisowi Boshowi, z tym że
u niego zakrzep znajdował się
w płucach - zdecydowanie bar
dziej niebezpiecznym miejscu.
Jeśli leczenieprzebiegnie spraw
nie Ingram powinien wrócić
na początkuprzyszłego sezonu.
Dla LeBrona to będzie rów
nież pierwszy sezon od 2005
roku i dopierotrzeci raz wkarie
rze, gdy nie zagra wplayoffach.
Taki obrót spraw ma też swoje
pozytywne strony - mniej minut
spędzonych w tym sezonie
na parkieciepozwoli muprawid
łowo odpocząć przedkolejnym
sezonem, w którym będzie ob
chodził swoje35- urodziny.
Natomiast Polscy kibice
wciąż czekają na informacje
w sprawie przyszłościMarcina
Gortat. Były zawodnik Clippers
odrzucił ofertę Millwaukee
Bucks i wciąż pozostaje bez
klubu. Miejmy nadzieję, że to
szybko sięzmieni.

BOKS Kamil Szeremeta (19-0,

4 KO) nie zachwycił, ale pew
nie obronił tytuł mistrza
Europy w kategorii średniej.
Przed Polakiem otwierają się
możliwości pojedynków
ze światową czołówką.

29-letni pięściarz z Białegosto
ku był zdecydowanymfawory
tem bukmacherów w starciu
z Andrew Francillette (21-2-1,5
KO). Podczas gali we francu
skim GrandęSynthe Polakudo
wodnił, że jest pięściarzem
z wyższejpółki niżreprezentant
gospodarzy. Nie obyło się jed
nak bez lekkichproblemów.
Do połowy walki przewaga
Szeremety niepodlegała dysku
sji. Był od przeciwnika lepszy
w każdymaspekcie i wydawało
się, żenokaut jest tylko kwestią
czasu. W drugiej połowie star
cia Francillette złapał jednak
drugi oddech, a Polak był zde
cydowanie mniej aktywny.
Przed ogłoszeniem werdyktu
wielu kibiców mogło obawiać

się gospodarskiego sędziowa
nia. Punktacja - zwłaszcza
na jednej karcie - faktycznie
mogła zaskoczyć. Sędziowie
orzekli 120-108 i dwa razy
117-112 na korzyśćSzeremety.
- Wcale nie drżałem o wer
dykt. Czułem, że wygrywam
zdecydowanie. W ogóle jeśli
chodzi o gospodarzy, to
wszystko było w porządku.
Często się zdarza, że na wyjeź
dzie dzieją się cuda, aletym ra
zem nie mamy się do czego
przyczepić - przyznał Polak
w rozmowie zTVP Sport.
Już przed zwycięstwem we
Francji Szeremeta zajmował
bardzo wysokie pozycje w ran
kingach najważniejszych orga
nizacji. W zestawieniach WBC
i WBA czempionem obu jest
Saul „Canelo" Alvarez(51-1-2,35
KO) - zajmuje drugie miejsce
za Giennadijem Gołowkinem
(38-1-1,34 KO). Z kolei według
LBF jest czwarty. Przed Pola
kiem otwierają się bardzo cie
kawe perspektywy.

„Przyszłość Szeremety nig
dy nie wyglądała tak dobrze.
Jest wysoko wrankingach WBC
i WBA. W obu wyprzedza go
tylko Gołowkin,który podpisał
ostatnio lukratywny kontrakt
z serwisem DAZN i szuka ry
wala naczerwiec. Polak jestdo
skonałym kandydatem.Ma nie
skazitelny rekord, styl przyja
zny telewidzowi, jest wysoko
notowany i nie posiada moc
nego ciosu. Promotorzy Kaza
cha nie będą obawiali się, że
zepsuje im interes" -spekuluje
serwis Boxingscene.com.
- Trenuję od 12. roku życia
i jeśli będzie oferta od jakiegoś
kozaka, tona pewnoją przyjmę.
Chcę coś osiągnąć,a to możliwe
tylko wstarciach z najlepszymi.
Muszę na spokojnie obejrzeć
ostatnią walkę, wyciągnąć
wnioski i poprawić kilka błę
dów. Dużo nauki przede mną.
Wiem to ja,wie totrener, alenie
poddam sięi dopnęswego -za
powiada Szeremeta.
TOMASZ DĘBEK
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SKOKINARCIARSKIE. Świetna forma Johanssona, Polacy słabo żegnają Horngachera
Ryoyu Kobayashi
wygrał pierwszy PŚ dla
japońskich skoków

FIFA ZŁAPAŁA
KATAR KUPIONY
KORUPCJA. Kbntrowenpdotyczącydi mundialu2G22wKatarzetiągdalszy.„TheSunday
Times" ujawnił,że przyszły gospodarz turnieju zapłacił FIFA
880irefionów dolarów.
Dominik Owczarek

MkhałSkba

fędokqa@polskapfess.pl

Skocznia wOslo, któraod lat jest
(na razie tylkopotocznie) nazy
wana skocznią imienia Adama
Małysza,niebyła wminionywe
ekend zbyt łaskawadlapolskich
skoczków. To Robert Johansson
okazał się prawdziwym królem
Hollmenkolen. Norweg wygrał
wpiątekkwalifikacje doniedziel
nego konkursuindywidualnego,
zachwydl w rywalizacji druży
nowej, anieznośną dla publicz
ności w Oslo(w większości pol
skiej!) lekkość odlatywania po
twierdził w niedzielę.
Sympatyczny wąsacz nie
dzielne zawody wygrał dzięki
próbom na odległość127 i129,5
m. Johansson wytrzymał w nie
dzielę prawdziwą'próbę ner
wów, bowiempo pierwszejserii
przegrywał zeStefanem Kraftem
o 6,9pkt. Austriak oddał najdłuż
szy skok w konkursie -134 m.
W drugiej skoczył tylko126 me
trów i roztrwonił przewagę.
Trzecie miejsce, niespodziewa
nie, zajął PeterPrevc. Słoweniec
już w Seefeld sygnalizował, że
powrótdoformyjest corazbliżej.
To jego pierwsze podiumod 28
stycznia 2018r. Wtedy był trzeci
w Zakopanem, wyprzedzając
o0,3pkt... StefanaHulę.
Nie trzeba było stać na po
dium w Oslo, by oszaleć ze
szczęścia. Piąte miejsce w nie
dzielnych zawodach wystar
czyło Ryoyu Kobayasłiemu
do zapewniania sobie zwycię
stwa w klasyfikacji generalnej
Pucharu Świata. Kobayashi już
w Norwegii możecieszyć się ze
zdobycia Kryształowej Kuli, bo
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Dotychczasowe doniesienia
ujawniły skorumpowanie nie
których działaczy organizacji
zrzeszającej narodowefederacje
piłkarskie. Dokumenty z listopada20i0 rokustanowią według
brytyjskiego dziennikapotwier
dzenie, że w proceder zamie
szana byłacała FIFA.
Gazeta rozkładaniebagatelną
sumę na poszczególne części.
400milionów dolarówmiało zo
stać zapłaconychprzez telewizję
Al-Dżazira na 21dni przed ogło
szeniem gospodarza mundialu
2022. Kolejny przelew - na 440
milionów USD -dokonany został
na chwilę przed ogłoszeniem
wyników. Umowa zawierać
miała także „opłatę zą sukces"
w wysokościlOO milionówdola
rów, która była motywacją
za „właściwy wybór".Katarska
telewizja była kontrolowana
przez szejkaHamadabinKhalifę
Al Thaniego, który stanowił siłę
napędową przetargu. „The
Times" donosi też, żepo trzech
latach zaoferowano kolejnych
480 milionówdolarów.

ska policja. FIFA odmówiła komentarza natemat kierowanych
wobec niejzarzutów.
Umowa, któranaruszyła ucz
ciwość przeprowadzanego gło
sowania,przyczyniła siędo zwy
cięstwa w wyborach państwa
z Zatoki Perskiej. Dotychczas
udowodniono płatności wobec
członków Komitetu Wykonaw
czego, którzy mieli wpływ
na wybranie przyszłego gospo
darza mundialu. Amerykańska
prokuratura aresztowała kilku
nastu działaczy. Wyszło na jaw,
że głosowanieprzeprowadzone
w 2010 roku nie miało z uczci
wością nic wspólnego.
Łamanie praw człowieka

Wybór FIFA od początku budził
kontrowersje, aoskarżeniaokorupcję pojawiałysię nagminnie.
Natychmiast podważano sens
organizacji turnieju w kraju,
gdzie latemtemperatury docho
dzą do50 stopniCelsjusza. Osta
tecznie FIFA rozwiązała kwestię
klimatu wKatarze poprzezdecyzję o rozegraniu mistrzostw
na przełomielistopada igrudnia.
Po raz pierwszy w trakcie nie
spełna stuletniejhistorii zostaną
one rozegraneo tejporze.
Katar w głosowaniu nie dał
szans krajom,które jużorganizo
wały mundial -Korei Południo
wej, Japoniii Stanom Zjednoczo
nym orazAustralii, której jeszcze
nie przypadłten zaszczyt.W po
równaniu z wymienionymikan
dydatami Katar niekorzystnie
wypada pod względem prze
strzegania praw człowieka. Imi
granci pracujący przy budowie
mundialowej infrastruktury są
traktowani niewolniczo. Składa
się na to brak zabezpieczeń
przy pracyna wysokościach, bi
cie oraz praca w upale. Eksperci
z Humań Rights Watch infor
mują, żeskrajne temperaturysą
najczęstszą przyczyną zgonów
wśród pracowników.
Korupcja jest tylko kroplą
w morzu kontrowersji związa
nych zoiganizacją turnieju wKa
tarze. Szejkowie jednak dbają
o to, by nie było szans na prze
niesienie mundialu. ©®

wiem dopiero13. miejscew Oslo Sielankowy humor skończyłsię wemu rekordowi skoczni
zajął Kamil Stoch. Skoczek po pechowym skoku Kamila Johanssona. Lider norweskiej
z Zębu stracił matematyczne Stocha. Wicelider Pucharu ekipy skoczył 144 metry. O trzy
szanse na dogonienie 22-latka Świata trafiłnabardzo niesprzy metry pobił poprzedni rekord
z Azji. Mado niegojuż500punk jające warunki, w dodatku bar Holmenkollbakken, który nale
tów straty. Mimo że Japonia dzo źle wybił się z progu. Wylą żał do Andreasa Koflera(141 m).
przez lata miała znakomitych dował na 112 metrze, a Polacy Polacy opadliz siłi wciążnie wie
skoczków pokroju Noriakiego skończyli jednoseryjnykonkurs dzą na czym stoją. Obecny tre Umywanie rąk
Kasaiego,
Kazuyoshiego na czwartymmiejscu.
ner polskich skoczków Stefan Dziennik cytuje przewodniczą
Funakiego, todopieroKobayashi
- Bardzo źle się odbiłemi nie Homgacherjestjużbaidzoblisko cego komitetu ds. technologii
został pierwszym Japończy miałem szans odlecieć - przy porozumienia zNiemiecką Fede cyfrowych, kultury, mediów
znał po konkursie Kamil Stoch racją. -Oferty jeszcze nieprzyją i sportuDamiana Collinsa,który
kiem, który zdobyłPŚ.
KamilStoch niedoścignie już w rozmowie z Eurosportem.
łem, alejeszcze sięnie dogadali naldania FIFA^do zamrożenia
Kobayashiego, asam musipilno
- Wszystko dobrze szło, ale śmy -mówił Homgacher w ro płatności odAl-Dżaziry. Członek
brytyjskiego parlamentu z ra
wać drugiegomiejsca, boStefan gdy zobaczymy na punkty mi zmowie ztelewizją ARD.
Za nami dwa z czterech kon mienia Partii Konserwatywnej
Kraft zbliżył się do niego na 68 nusowe,tomówi samoza siebie.
punktów. -Nie było dobrze. Kamil spóźnił również wybicie kursów trzeciej edycji Raw podkreśla, że „umowa została
Skoki niby nie są złe, ale w dal i nie miał jak odlecieć. Niebyło Air. Na końcowy wynik cyklu zawarta przy jawnym narusze
szym ciągu czegoś brakuje. To sensu kontynuować tego kon złożą się punkty za wszystkie niu zasad". liderbrytyjskich li
był trudny konkurs. Jedyne co kursu. Alemy otym nie decydu- skoki z kwalifikacji oraz zawo beralnych Demokratów Tim
się poprawiło w porównaniu jemy. Od tego jest jury. W tym dów drużynowych i indywidu Farron wzywa z kolei premier
do soboty, to pogoda. Pojawiły momencie niestanęło nawyso alnych. Zwycięzca otrzymana Theresę May, by skłoniłado re
się błędy techniczne, które kości zadania.Zawody powinny grodę w wysokości60 tys.euro. akcji jednego z ministrów,
można poprawić- mówił ponie być przerwany dużo wcześniej. W poniedziałek o godz. 16.45 w celu pilnego spotkania z FIFA
dzielnym konkursie trzykrotny Gdy pierwszy zawodnik upadł. kwalifikacje w Lillehammer, i uzyskania zgody naśledztwo.
mistrz olimpijski w rozmowie Już wtedy moglisię zastanawiać, awe wtoreko17.15 konkurs .©® Dochodzenie w sprawie prze
kupstwa prowadzijuż szwajcar
z portalem Skijumping.pl. Nic że coś było nie tak - bronił Ka TRANSMISJE Z KWALIFIKACJI I KONKUR
nie zwiastowało takich proble mila Stocha Adam Małysz, dy SÓW PUCHARU ŚWIATA W EUROSPORCIŁ
mów w konkursie, w serii prób rektor sportowy kadry.
nej Stoch był czwarty. W trud
Konkurs wygrali Norwego Wyniikoi^aisudriiżynowego:
nych warunkach skoczył 118,5 wie, między innymi dzięki no- lNorwegia (469,8),1Japonia (456,8),
3.Austria (454,4),4.Pofeka (4403).
m, alew konkursie125,5 iU7 m.
Wynidfariaisuindywi^
W niedzielępunktowało jesz
lRobert Johansson(262), 2. Stefan Kraft
cze trzechPolaków. Dziewiętna
ste miejsce zajął Jakub Wolny,
(2583),X Peter Prewc (252.8),B.Kani Stoch
(232), 19. Jakub Wbbiy(228.9), 24. Dawid
dwudzieste czwarte Dawid
Kubacki (2155),2aPiotrŻyb(210.5).
Kubacki, a dwa miejsca niżej
uplasował sięPiotr Żyto.Do dru
Klasyfikacja Raw Ain
1. Robert Johansson (547 pkt), 2. Ryoyu
giej serii konkursu nie dostał się
Kobayashi (miStefanKraft (516,5),TIKaStefan Hula iPaweł Wąsek. Bar
mflStodi (463,8),MJtawidKUbada (462,2),&
dzo przeciętny występpolskich
Jakub Wokiy (460,6),ZłPfotrŻyfa (4377),38.
skoczków wniedzielę byłdopeł
StefanHria (2033),46.PawełWąsek (1783).
STEFAN HORNGACHER
nieniem rozczarowania po soKlasyfiGMjagenaahaPic
trener Polaków o swc^ej przyszłości
botnimkonkursie drużynowym.
lRyoyuKobayashi0665),lKamlStoch 0165),
Po skokach Piotra Żyły, Ja
3.Stefan Kraft 0097),4. Piotr 2yfta (968),Ł Katar ma problemy nie tylko z podejrzeniami o korupcję. Podczas
kuba Wolnego i Dawida
DaMKtibadd(841).
Kubackiego Polacy prowadzili.
budowy stadionów były już przypadki śmierci pracowników.

POROZUMIENIA
Z NIEMIECKĄ
FEDERACJĄ JESZCZE
NIE MA, ALE JEST
JUŻ BLISKO
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Jeśli spalony
był, to jest mi
bardzo przykro.
Przepraszam
Javiego Gardę
i cały Watford

Po tyte bramek w tym
sezonie w Serie A mają
Cristiano Ronałdo iKrzysztof
Piątek. Polak w sobotę
strzelił gola przeciwko
Chievo. 20 bramek zdobył
Fabio Ouagliarella

Pep Guardiola

„SKOCZYŁEM BARDZO ŹLE.
JESTEM ZAWIEDZIONY. TO NIE
BYŁA WINA POGODY, TYLKO
MÓJ BŁĄD. NIE JEST WESOŁO,
ALE TO NIE KONIEC ŚWIATA"
KAMIL STOCH
o swoim skoku wkonkursie drużynowym w Oslo

Argi Miren Romana,by
wspierać Igora Angulo,
I przeprowadziła się do Zabrza

SPORTOWE GADŻETY

H

KOBIECE KSZTAŁTY
Oto rower KROSSFemi
Ljne(modełLevd 7.0) de
dykowany kobietom. Za
stosowana geometria ramy poprawia zwinność
pojazdu ipozytywnie
wpływa na komfort.

liŁOSlSŻAłNI
NAPAŚĆ NA GRACZA

Do niecodziennej sy
tuacji doszło w meczu f
Championship mię
dzy Birmingham City
i Aston Vilłą. Jeden
z kibiców gospodarzy wbiegł
na murawę i uderzył gracza Lwów
-Jacka Grealisha. Służby porząd
kowe szybko zareagowały, ale zre
wanżował się też sam zawodnik,
który zdobył zwycęskiego gola
wderbach miasta.
ROBERT LEWANDOWSKŁ

-Wtym sezoniegraminaczej
niż w preeszlośclMamy moż
liwość zrobienia sobieprzerw
zMueDeremczy&iabryiiL
Aleprzerwy niesą dobrym
ramiązaniem-pizyznał
ka
pitanreprezentacjiPolskL
GROSICKI SZALEJE W ANGLII

Kamil Grosicki ma za sobą bardzo
dobry miesiąc. Skrzydłowy w lutym
wystąpił w pięciu spotkaniach Hull
City, w których strzelił gola i zanoto
wał dwie asysty Dobra postawa Po
laka na boisku nie pozostała niezau
ważona. W głosowaniu kibiców
Grosik został wybrany graczem
miesiąca w zespole Tygrysów.

KĄCIK LEWANDOWSKICH. Piłkarz Bayemu pobił kolejny rekord

ROBERT NIE POTRZEBUJE KONKURENCJI
BmemaGmźćż

Ponad rok temu Phifippe
Coutinho zamienił Liverpool
na Barcelonę.Klub z Katalonii

redakqa@polskatimes.pl

- W ubiegłym sezonie miałem
kilka przerw w grzei z perspek
tywy czasu muszę powiedzieć,
że nie zrobiłomitodobrze. Straciłemrytm meczowy.Niebyło to
dlamnie idealne rozwiązanie. Ja
lubię grać w każdym meczu mówił Robert Lewandowski
w wywiadzie z „Welt am
Sonntag", wktórymoznajmił, że
nie potrzebujezmiennika.
Po odejściu Sandro Wagnera
Polak został jedynym nominal
nym napastnikiem Bayernu
iwkolejnychmeczach dobrągrą
zdaje się potwierdzać swoje
słowa. W sobotę niespełna 31letni zawodnik po raz drugi
z rzędu zdobył w ligowym me
czu dwie bramki.Przed tygod
niem dwukrotnie pokonał
Yanna Sommera z Borussii
M^Gladbach, terazzrobił tosamo
bramkarzowi VfL Wolfsburg.

PIQUE ROZUMIE
GWIZDY KIBICÓW
NACOUTINHO

W pierwszej połowie wykorzy
stał podanie od Serge
Gnabry^ego, awkońcówce usta
lił końcowy wynik na 6:0.Rów
nież dzięki tym trafieniom
monachijczycy wskoczyli na
pierwsze miejsce wtabeli Bundesligi, a sam Lewandowski
umocnił się naczele klasyfikacji
strzelców. Polak ma już l7.goli,
o dwa więcej od Luki Jovicia
z EintrachtuFrankfurt.
197trafień wBundeslidze ma
w sumie Robert, co sprawia, że

jest najskuteczniejszym zagra
nicznym strzelcem w historii
tych rozgrywek. - To cośszcze
gólnego. Jestem bardzo dumny
z tego,co osiągnąłem -przyznał.
Dumna z niego jest również
Ania, którana ostatniespotkanie
Bayemu zaprosiła swoją przyja
ciółkę zPolski. OlaDecjestjedną
ze współorganizatorek Healthy
Camp by Ann. Niedawno ru
szyły zapisy na majową edycję
obozu. Koszt udziału to 3300
złotych.©®

zapłacił za niego około 90 mi
lionów euro, jednak wciąż gra
poniżej oczekiwań.Po ostat
nim meczu z Rayo Vallecano
został wygwizdany przez kibi
ców. -Koszt sprowadzenia
Philippe do zespołu był bar
dzo wysoki, co oznacza, że
oczekiwania względem jego
poziomu gry są bardzo duże.
Dlatego musimy zaakcepto
wać reakcję fanów -powie
dział jego kolega z zespołu Ge
rard Piąue. MS

Coutinho wciąż nie jest sobą

ii

b

Austriacki skoczek Gregor
Schlierenzauer jest bliski za
kończenia kariery. Wszystko

za sprawą braku powołania
do kadry na ostatniemistrzo
stwa świata wSeefeld.
- Wszystko podporządkowa
łem tym mistrzostwom - pisał
na swoim blogu skoczek. MS

STADIONOWY
PROBLEM
TOTTENHAMU
Piłkarze Tottenhamu wciąż
nie mogą przeprowadzić się
na swój nowy stadion. Dzien

nik „The Sun" podaje, że pra
cujący przy wykończeniu
stadionu robotnicy odkryli
pewne nieprawidłowości.
Ich zdaniem koło band rekla
mowych jest zbyt mało miej
sca dla piłkarzy wykonują
cych rzuty rożne, przez co
prace jeszcze się opóźnią. MS

