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III Słupski Bieg Kaziuków

Pobiegli i poszli
i razem pomogli
Stupsk
Wojciech Frelichowski
wojdech.frelichowski@gp24.pl

Ponad dwieście osób wystartowało
w sobotę w III Słupskim BieguKaziu
ków-Kaziukowa Piątka. W tym roku
impreza była dedykowana diorym
na stwardnienie rozsiane.

Wygrana
Gryfa Słupsk

Piłkarze Gryfa Słupsk pokonali
drużynę Wikęd Luzini MAGAZYN SPORTOWY

Była to już trzecia charytatywna im
preza pod tym hasłem organizowana
przez Parafięśw. JanaKantego wSłup
sku oraz Dariusza Kloskowskiego
- słupskiego społecznika, propagatora

biegów i zdrowego stylu życia. I jak
zwykle do biegu zgłosiły się rzesze
chętnych - w sumie ponad200 osób.
Większość wystartowała w biegu
na 6kilometrów. Ale była też propozy
cja dla osób osłabszej kondycji, czyli
nordic walking na 5 km. Nic zatem
dziwnego, że na imprezie zjawili się
młodzi, seniorzy,biegacze zaawanso
wani, jaki ci, którzy dopiero zaczynają.
Wpisowe wynosiło30 zł.Dochód z im
prezy przekazany zostanie na pomoc
dla chorychna stwardnienierozsiane.
Nie liczyłysię miejsca - ważnebyło
uczestnictwo, zabawa i idea. Organi

zatorzy przyjęli zasadę, żekto wcześ
niej odda krew w punkcie krwiodaw
stwa w Słupsku, wystartuje w biegu
za darmo.
„Ciężko podziękować wszystkim,
którzy dołożylicegiełkę dotego, co się
wydarzyło. Było spotkanie, był sport,
był cel, byli ludzie, było wspólne bie
siadowanie, były uśmiechy, deszcz,
pogoda, chorzy, zdrowi" - napisał
na swoim profilu po zakończonej im
prezie jej główny organizator Dariusz
Kloskowski.

©®
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V Słupski Kongres
Kobiet w tym
rokuwUstce
Słupski Kongres Kobiet odbędzie
się 30 marca pod hasłem „Polka
wielopokoleniowa". Będą
jubileuszowe nowości
STRONA 3

III Słupski Bieg Kaziuków otworzył cykl pięciu biegów charytatywnych
008963640

REKLAMA

Firma produkująca okna i drzwi E.LINK sp. z o.o.
poszukuje:

PRACOWNIKÓW Z BRANŻY BUDOWLANEJ do pracy w Niemczech
OFERUJEMY:

Gestalten mit System

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- zarobki do 8000zł netto / miesięcznie, uzależnione od doświadczania
- zapewniamy: zakwaterowanie, odzież BHP, narzędzia
- pokrywamy koszty transportu

WYMAGANIA:

- mile widziane doświadczenie w montażu okien
- premiujemy zespoły 4-osobowe z własnym samochodem
- znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
(praca w polskich grupach budowlanych)

KONTAKT: tel. 788 262 151, e-mail: rekrutacja@linkfenster.com
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Uwaga: większe przejaśnienia

Bogna Skarul
i3ogna.skami@poiskapress.pl

TRZEBA MIEĆ
DUŻO ZDROWIA,
ABY SIĘ LECZYĆ
Komentarz
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I A I publicznej trafił raIłlf port Najwyższej
Ił II Izby Kontroli dotyV II czący wykorzysty
wania naturalnych surowców
leczniczych w lecznictwie uz
drowiskowym. Przyznam się
wam szczerze, że najbardziej
poruszyło mniestwierdzenie
NIK, że pacjenci nie mogą
mieć pewności,czy w zakła
dach uzdrowiskowych są pra
widłowo leczeni.Przyznacie,
że to działa na wyobraźnię?
Jedziemy sobie do uzdrowi
ska przekonani, że ten pobyt
nas postawi na nogi, tymcza

sem możemy wrocic jeszcze
bardziej chorzy niż wyjechali
śmy. NIK bowiem wręcz przy
znaje, że brak kontroli
nad tym czym nas„leczą" nie
koniecznie jest bezpieczny dla
naszego zdrowia. Ta informa
cja ma swoje też drugie
źródło. Okazałosię bowiem,
że te wszystkie „środki" ja
kimi nas chcą leczyć są źle
przechowywane (na przykład
na pełnym słońcu,czy w desz
czu). To dla mnie jest zwy
czajne niedbalstwoi abso
lutny brak wyobraźni.Dodat
kowo jeszcze bywa,że paqenci w takich uzdrowiskach
„zażywając" uzdrowisko
wych kąpieli, wchodzą
do wody pełnej bakterii.
W tym całym nieszczęściu
szczęściem jest to, że te
niecne praktyki nie zawsze
dotyczą uzdrowisk naszego
województwa. Nie dla wszyst
kich jednak jest topociecha,
bowiem mieszkańcy zachod
niopomorskiego naleczenie
uzdrowiskowe często jeżdżą
na drugi koniec Polski. ©0)

Głos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 18.03.2019

Są pieniądze na remonty
dróg lokalnych
Raznmmn
z Mariuszem Łuczykiem. wi
cewojewodą województwa
pomorskiego, na temat rządo
wego programu dofinansowa
nie modernizacjidróg lokal
nych.
W tym rokuna moderniza
cję dróg w województwie
pomorskim mają trafić
spore środki? Jak to będzie
kwota?

To jest przeszło 139 milio
nów złotych. Ta kwota prze
wyższa te sumy, które do
tychczas otrzymywało woje
wództwo pomorskie. Jeszcze
kilka lat temu, w roku 2013
czy 2014, było to tylko10 mi
lionów złotych, a od roku
2105 do 2018 było to około 43
milionów złotych. Cieszymy
się, że tym razem środki są
pokaźne i dzięki temu duża
część dróg powiatowych
i gminnych będzie wyremon
towana.

Czyli z tych pieniędzy będą
mogły korzystać samorzą
dy?

Samorząd Województwa Pomor
skiego ogłosił startkonkurs Piękna
Wieś Pomorska.Ma onna celuuka
zanie piękna wiejskiegokrajo
brazu, poprawęjakości życia
na wsi, podniesienieatrakcyjności
obszarów wiejskich, ochronęwar
tości przyrodniczychikulturo
wych,jak idziałań społecznościlo
kalnych. Konkursodbędzie się
w dwóchkategoriach: Wieś iZa
groda. Mogą zostać zgłoszone
wsie nie będącesiedzibą gmin oraz
pojedyncze zagrody,także gospo
darstwa agroturystyczne.Oce
niana będzie m.in.architektura,
wygląd budynkóworaz stanutrzy
mania terenów zielonych.Liczyć
się będzietakże pielęgnowanie
miejscowych tradycji,promowanie
tradycyjnych produktóworaz dzia
łania ekologiczne. Zazajęcie pierw
szego miejsca w kategorii Wieś
zwycięzca otrzyma 30tys. zł,nato
miast pierwszemiejsce w kategorii
Zagroda uhonorowane zostanie5
tys. zł.Zgłoszenia dokonkursu
można składać w urzędachgmin
do29marcabr.(WF)

Ustka
Utrudnienia w ruchu
pojazdów

Dziś w Ustcepowinny zakończyć
się utrudnienia w ruchuna ul.Mi
ckiewicza odskrzyżowania z ul.
Sprzymierzeńców doskrzyżowa
nia z ul.Słowiańską. Tymczasem
od wtorku,19 marca, nastąpią
nowe utrudnienia nausteckich uli
cach. Tymrazem na ul.Sprzymie
rzeńców - odskrzyżowania z ul.
Wyszyńskiego doskrzyżowania
z ul.Kilińskiego. Przyczyną utrud
nieńjest budowa przyłącza wodo
ciągowego orazkanalizacji. Utrud
nienia potrwają do 22marca.

Fundusz Dróg Samorządo
wych działa w ten sposób, że
samorządy powiatowe
i gminne mogą występować
z wnioskami o dofinansowa
nie remontu lub budowy dróg
lokalnych. Te środki zostały
podzielone w ten sposób, że
35 procent ogólnej kwoty zo
stanie przeznaczona na budo
wę i remonty dróg powiato
wych, a 65 procent na drogi
gminne.
Aczy są już określone kry
teria. według którychbę
dzie przyznawane dofinan
sowanie?

W Liceum Plastycznym
dziś rozpoczyna się
festiwal animacji
Stupsk

Wojciech Frełichowski

Pomorze
Startuje konkurs
Piękna Wieś Pomorska

Mariusz Łuczyk,
wicewojewoda województwa
pomorskiego

wpjciech.frelichowski@gp24.pl

Dziś.18 marca, w Liceum Pla
stycznym przy Zespole Szkół
Informatycznych w Słupsku
rozpoczyna się Ogólnopolski
Festiwal Animacji OIPLA.

To kolejna edycja tej imprezy,
która jest największą panoramą

polskiej animacji, począwszy
od filmów wysoko-budżetowych poprzesz prace szkolne,
off-owe, animowany wideoklip, po filmy bardzo krótkie,
abstrakcje i eksperymenty. Bę
dzie okazja zobaczyćnajlepsze
realizacje z ostatnich dwóch lat
w niemal wszystkich animacyjnych technikach.
W czasie trwania festiwalu
będzie można zobaczyć 64

Regulamin właśnie trafił
na stronę internetową Po
morskiego Urzędu Woje
wódzkiego. Te kryteria to
na przykład kontekst bezpie
czeństwa, dostęp do urzędu,
do danej jednostki terytorial
nej. Będzie też brana
pod uwagę spójność dróg.
Kwota, jaka będzie przyznana
aplikującemu samorządowi
będzie zależna między inny
mi od zamożności gminy, czy
też powiatu.
Do kiedy samorządy mogą
składać wnioski?

Termin mija 15 kwietnia
tego roku i po tym terminie
będą one rozpatrywane.

Jak długo będzie trwało
rozpatrywanie wniosku?

Procedura potrwa około
30 dni. Zajmie się tym pięcio
osobowa komisja - dwóch
pracowników urzędu woje
wódzkiego oraz po jednym
przedstawicielu nadzoru bu
dowlanego, Generalnej Dy
rekcji Dróg Krajowych i Auto
strad oraz policji
Wojciech Frełichowski

©®

Alek Radomski

PISALIŚMY

18 marca
1438

Albrecht IIHabsburgzostał wy
brany nakróla Niemiec.

1522
Żeglarz JuanSebastian Elcano od
krył wyspę Amsterdam na połud
niowym OceanieIndyjskim.
1596
Król Zygmunt III Wazapodjął de
cyzję oprzeniesieniu stolicy zKra
kowa do Warszawy.
1783
Antoni Protazy Potockizałożył
Kompanię Handlową Polską.

t945

1. Armia Wojska Polskiego zdo
była Kołobrzeg. Odbyłysię zaślu
biny Polski z morzem.

JSS4

Józef Cyrankiewiczzostał pre
mierem.

BroniarziczęśćZNPwysługującsię
opozycji nawołują do wysadzenia
w powietrzepolskiej szkoły.Czy
nauczyciele na topozwolą?

Adrian Zandberg.
Partia Razem

Młodzi uciekają z zawodu. Polską
szkołę „wysadzają w powietrze"
mame pensje.Jak panmarszałek
wyobraża sobieszkołę beznauczy
cieli?

Dyrektor Instytutu
Matematyki,a nie Fizyki

WOJCIECH FREUCHOWSKI

r\

filmy animowane w pięciu ka
tegoriach. Projekcje filmowe 1988
odbędą się w auli szkolnej Li Całkowite zaćmienie słońca wi
ceum Plastycznego im. St. I. doczne nadIndonezją i zachod
Witkiewicza przy ul. Koszaliń nim Pacyfikiem.
skiej 9.
Dodatkowo, widzowiebędą 2015
mogli zagłosować na najlepszy Zamach w MuzeumBardo
film w danej kategorii, biorąc w Tunisie.
tym samym aktywny udział
w formule festiwalowej. Czyli
CYTATY Z TWITTERA
widownia zdecyduje, do kogo
powędrują Złote,SrebrneiBrą- Ryszard Terlecki,
zowe Tobołki Koziołka Ma Prawo iSprawiedliwość
tołka.
Nauczyciele pozaborach odbudo
Ogólnopolski Festiwal Ani wywali Polskę,wczasie okupacji
macji OIPLA potrwa do 28 prowadzili tajnenauczanie,
marca. Wstęp na wydarzenie a po wojniebronili młodzież
przed komunizmem.Teraz
jest bezpłatny.

HJgjMMf

W czwartkowym „Głosie"ukazała
się rozmowa zdr. StanisławemKo
walczykiem z AkademiiPomor
skiej, któregobłędnie przedstawi
łem,jako dyrektora InstytutuFi
zyki AP. DrKowalczyk jestfaktycz
nie dyrektorem,ale InstytutuMa
tematyki. Za pomyłkęprzepra
szam zarównopana dr Stanisława
Kowalczyka Jakiczytelników.

Na Oytelnifców czekamy
w redakep .Głosu Pomorza*
w Słupsku przy
ul Henryka Pobożnego 19
teł. 59 8488100

WALUTY 16.03.2019

•4'*'
W sobotę (16 marca) doszło do kolizji na trasie Słupsk - Bierkowo. Osobowe renault scenic
zderzyło się z porsche cayenne. Siła uderzenia była tak mocna, że renault wylądował w rowie.
Na szczęście nikomu nie stało się nic poważnego.

USD
EUR
CHF
GBP

j
33014)
4,3037
3.7863
5.0406

wzrost cen w stosunku
do notowania poprzedniego
(-) spadek cen wstosunku
do notowania poprzedniego

Glos Dziennik Pomorza

Wydarzenia

Poniedziałek, 18.03.2019

03

V Słupski Kongres Kobiet w tym roku w Ustce.
Starzy bywalcy, nowi goście, ciekawe panele
Bogumiła
Rzeczkowska
bogumila.r2eakowska@gp24.pl
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Spokxzeństnx>
Tegoroczny jubileuszowy, bo
już piąty.Słupski Kongres Ko
biet odbędzie się 30 marca
w Ustce pod hasłem „Polka
wielopokoleniowa".

Program tegorocznego Słup
skiego Kongresu Kobietprzewi
duje wiele wydarzeń znanych
już uczestniczkom z ubiegłych
lat, ale i jubileuszowe nowości.
Matronat
honorowy
nad SKK objęła europosłanka
Danuta Hubner, a patronat marszałek województwa po
morskiego MieczysławStruk.
W tym roku poraz pierwszy
zostaną wręczone statuetki
Słupskie Siłaczki wyjątkowym
kobietom działającym w dzie
dzinach kultury, działalności
społecznej i organizacjach po
zarządowych oraz przedsię
biorczości, ufundowane przez
marszałka województwa po
morskiego.

Organizatorki V Słupskiego Kongresu Kobiet w czasie konferencji prasowej przedstawiły
program tegorocznego spotkania. Już można rejestrować się na stronie SKK

Z wykładem inauguracyj
nym wystąpi prof. Magdalena
Środa.
- Temat wykładu będzienie
spodzianką - mówi Danuta
Wawrowska, organizatorka
SKK. -Mamy w programiepięć
świetnych paneli.
W pierwszym z nich „Polka
wciąż walcząca" pojawią się

m.in. Henryka KrzywonosStrycharska i Ludwika Wujec.
- Będzie też okazja kupić
książkę o Henryce KrzywonosStrycharskiej, którą napisał jej
mąż Krzysztof Strycharski,
„Moja żona tramwajarka" -do
daje Danuta Wawrowska.
Drugi panel poświęcony bę
dzie „Dziecku w sytuacji roz

AUTOPROMOCJA

Strefa Biznesu
Magazyn menedżera

008948695

wodu". Wśród panelistek za
siądą m.in. sędzia Anna Maria
Wesołowska oraz Magdalena
Marquez-Vazquez.
Po tym ze swoim projektem
Zakodowane, czyli Informa
tyka na Obcasach wystąpią
Julia
Mielczarek,
Julia
Mańkowska, Hanna Pawlicka,
Weronika Grzegorczyk i Olga

Kowalska -uczennice nLiceum
Ogólnokształcącego w Słup
sku.
Natomiast w panelu „Model
funkcjonowania kobiet w tzw.
męskim świecie" pojawią się
m.in. Krystyna Boczkowska
i Aleksandra Klich.
Tematem kolejnego panelu
będzie „Pol(s)ka a współczesne
niewolnictwo. Słów kilka
0 handlu kobietami",a popro
wadzą go m.in. Jennifer
Senezan i JoannaGarnier.
Prowadząca od lat „Bukiet
Feministów" Marta Makuch,
obecnie wiceprezydent Słup
ska, porozmawia z Kamilem
Sipowiczem, Krzysztofem
Stiycharskim iHenrykiem Wujcem. SKK jak zwykle będą to
warzyszyły wystawy: memów
Marty Frej z cyklu „Dromaderki" oraz obrazów Marty
Kiedos.
Jak coroku wParku Zdrowia
1 Urody Kobiet będzie można
zmierzyć ciśnienie tętnicze,
zbadać poziom glukozy, uzy
skać porady dotyczące zdro
wego odżywiania i zrobić ana
lizę składu ciała. Natomiast
lekarz pulmonologbędzie prze
prowadzał
badania

spirometryczne. Zaś z pomocą
alkogogli i alkodragów będzie
można sięprzekonać, jak widzi
osoba pod wpływem alkoholu
czy substancji psychotropo
wych.
Podczas SKK nie zabraknie
szkoły makijażu,tajskiego ma
sażu twarzy, porad na temat
pielęgnacji zdrowia i urody,
prezentacji i sprzedaży kosme
tyków oraz toreb damskich.

W tym roku po raz
pierwszy zostaną
wręczone wyjątkowym
kobietom statuetki
Słupskie Steczki
-j
w trzech kategoriach
V SKK odbędzie się 30
marca w Domu Kultury
w Ustce. Uczestnictwo jest bez
płatne, ale wcześniej trzeba się
zarejestrować na stronie
kongreskobiet.slupsk.pl. Reje
stracja ruszyła 17 marca.
Uczestniczki zeSłupska dowie
zie nieodpłatnie autobusNordExpress. ©®

MATERIAŁ INFORMACYJNY LOTTO

Drapieżnicy w punktach LOTTO
Kolorowe Zdrapki, kryjące
pod warstwą ścieralną atrak
cyjne nagrody pieniężne, są
dostępne na polskim rynku
już od 20 lat. Z roku na rok
zdobywają kolejnych entu
zjastów. Można już mówić
o swoistej subkulturze „dra
pieżników", do której należy
co czwarty dorosły Polak.
W ostatnim czasie zaobser
wowano wzrost aktywności
„drapieżników" w pobliżu
punktów
oznaczonych
logo LOTTO. Na terytorium
całej Polski, w grupach lub
indywidualnie, „drapieżnicy"
polują na Zdrapki. Na ich
widok serca biją im szybciej,
a ich aktywność wzrasta
wraz z pojawianiem się no
wości produktowych. A tych
w najbliższym czasie będzie
przybywać.
To oczywiste, że „dra
pieżnicy" pokochali Zdrapki.
Średnio co czwarta Zdrapka
wygrywa! Rocznie „drapież
nicy" zapolować mogą na
około 45 rodzajów nowych
Zdrapek w łącznym nakła
dzie ok. 450 min sztuk. Ich
ceny wynoszą od 1 do 30 zł.
Wygrane w nich są wyłącznie
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pieniężne, a wysokość tych
głównych kształtuje się w zależności od ceny Zdrapki
- od 500 zł aż do miliona zł.
Do odnalezienia w punk
tach LOTTO jest już pierwsza
zdobycz pasjonatów drapa
nia. To oznakowana logo „20
lat Zdrapek" loteria pienięż
na „Kocham Zdrapki". Jeśli
jakakolwiek z odkrytych na
niej „twoich liczb" jest taka
sama, jak któraś z „wygry
wających liczb", „drapieżnik"
wygrywa przypisaną do niej
kwotę. Znajdując symbol
„serca" wygrywa dodatkową

kwotę, a kwoty te sumują się.
W „Kocham Zdrapki" wciąż
upolować można ponad 30
milionów złotych, w tym po
nad 50 wygranych po 20 ty
sięcy zł.
Najszybsi już drapią.
W tym roku polować będą
również na inne debiuty
z okolicznościowym logo:
„Szalone 20" i „Jubileuszo
wy milion". Na każdej z tych
Zdrapek znajdą ciekawostkę
związaną z historią produktu.
Te wszystkie niespodzian
ki przygotowano dla fanów
Zdrapek w okrągłą, dwudzie
stą rocznicę ich wprowadze
nia.
Drapanie,
to
przy
jemność, której trudno się
oprzeć. Każdy, w kim obudził
się właśnie instynkt drapież
nika, znajdzie informacje
o zdrapkowych nowościach
na
https://www.lotto.pl/
zdrapki.
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Ośrodki pomocy
społecznej obawiają się
kumulacji wniosków
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Pimlaisbąmki
W powiecie słupskim powsta
je pismo,które włodarze gmin
i powiatuchcą skierować
do Elżbiety Rafalskięj. mini
ster pracy i polityki społecz
nej. Dotyczy onokwestii
wniosków na różne świadcze
nia, któreod mieszkańców
przyjmują pracownicy gmin
nych ośrodków pomocy spo
łecznej.

Chodzi o to, że kiedy od lipca
można będziedostać świadcze
nie z programu 500 plus także
na pierwsze dziecko, w ośrod
kach pomocy społecznej doj
dzie do kumulacji składa
nia wniosków i wydawania de
cyzji na kilka rodzajów świad
czeń: 500 plus na pierwsze
dziecko, starego 500 plus,
świadczenia
rodzinnego,
świadczenia z funduszu ali
mentacyjnego, świadczeń wy
chowawczych oraz świadczeń
z programu „Dobrystart" (wy
prawki szkolne).
- Tylko w przypadku pro
gramu 500 plus na pierwsze
dziecko spodziewamysię około
1500nowych wniosków - informuje Anna Łabik, kierownik
GOPS-u w gminie Kobylnica.
- Trzeba jebędzie wydaćna po
czątku wakacji na dwa mie

Wojciech Frelichowski

. /

wojciech.frelichowski@gp24.pl

Maciej Banachowskijest no
minowany do tytułu Pomor
skiej Nadziei Artystycznej,
która zostanie ogłoszona w ra
mach Pomorskiej Nagrody
Artystycznej. W kategorii Me
cenas Kultury nominację
otrzymała spółka Kegar
z Kępic.

Maciej Banachowskijest absol
wentem Państwowej Szkoły
Muzycznej Ii n stopnia w klasie
gitary. Od trzech lat studiujedy
rygenturę na Wydziale Dyry
gentury, Jazzu i Edukacji Mu
zycznej Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy w klasie prof.
Bohdana Jarmołowicza. Jedno
cześnie nie traci kontaktu ze
swoim rodzinnym miastem,
prowadząc młodzieżową orkie

Poniedziałek, 18.03.2019

KRÓTKO

siące, apotem będziemy przyj
mować nowe wnioski z tegosa
mego programu na kolejnyrok.
To wszystko bardzo obciąży
moich czterech pracowników, ftnriotshipski
byionsl i
którzy także mają dzieci ichcie Wichura nie była tak
liby pojechać z nimi na waka silna,jak zapowiadano
cje. Przyjmowanie wszystkich Silnie wiejący wiatr w nocy
typów wniosków w najgoręt z piątku nasobotę na szczęście
szym okresie lata oznacza też nie spowodował wieluszkód
duże uciążliwości zarównodla w regionie.
stojących w kolejkach intere - Interweniowaliśmy siedemraźy
santów, jak i osób pracujących w powiecie słupskim.Były to
w małych pokojach. Obsługu głównie wyjazdy do przewróco
jąc interesantów,chcemy imza nych przydrożnych drzew - mówi
pewnić intymnośćw trakciero starszy kapitan Tomasz
zmowy z pracownikiem.
Ponczkowski, rzecznik komen
Dlatego samorządowcy za danta Państwowej Straży Pożar
mierzają wystąpić do minister nej w Słupsku.
Rafalskięj z prośbą o rozważe Powalone drzewa usuwalirów
nie możliwości rozdzielenia nież strażacy z powiatu
terminów przyjmowania wnio bytowskiego. W Osusznicy
sków wraz z dokumentami (gmina Lipnica) wiatr przewrócił
na wspomniane świadczenie drzewo, którespadło na linię
w taki sposób, aby nie docho energetyczną oraz samochód.
Drzewo usunęli strażacy zjedno
dziło doletniej kumulacji.
- Większość kierowników stek Ochotniczej Straży Pożar
gminnych ośrodków pomocy nej z Lipicyoraz Borowego Młyna.
społecznej powiatusłupskiego Dwie kolejneinterwencje doty
uważa, żerozdzielenie okresów czyły przewróconegoi pochylo
składania wniosków to dobry nego drzewa niedalekostadionu
pomysł, który sprzyjałby zra w Lipnicy.
cjonalizowaniu pracy urzędni (KG/ANG)
ków - mówi Leszek Kuliński, ©®
wójt gminy Kobylnica.
Tylko kierownictwo GOPS
w gminie Kępice uważa, że
obecne zasady przyjmowania
wniosków nie wymagają
zmian.
Podobne pismo wysłane już
przeszło rok temu do resortu
minister Rafalskięj pozostało
bez odpowiedzi.©®

Słupskie nominacje
do pomorskiej nagrody
Ptmiatakąmki

Głos Dziennik Pomorza

Wydarzenia

strę Słupską Sinfoniettę, której
jest założycielem.
Jak stwierdziła kapituła na
grody, Maciej Banachowski
miał wyjątkowo twórczy tok poprowadził 10 koncertów
symfonicznych
Słupskiej
Sinfonietty, napisał ponad sto
aranżacji oraz dokonał instrumentacji 15 pieśniMieczysława
Karłowicza na orkiestrę symfo
niczną i mezzosopran.
Natomiast do miana Mece
nasa Kultury nominowano
spółkę Kegar z Kępic za wspie
ranie Muzeum PomorzaŚrod
kowego w Słupsku, m.in. w ju
bileuszu 55-lecia Muzeum Wsi
Słowińskiej w Klukach,10-lecia
Muzeum Kultury Ludowej
w Swołowie, a także za współ
finansowanie 52. FestiwaluPianistyki Polskiej w Słupsku.
Laureatów Pomorskiej Na
grody Arstystycznej poznamy
w kwietniu.©®

Gmśmlkpict
W KorzyBiu jaśniej
po zmroku

Główną ulicę Korzybia - Dwor
cową - od kilku dnioświetlają
nowe lampy zoprawami typu
LED. Łącznie wymieniono27
lamp. Wymiana oświetlenia zo
stała zrealizowana z dofinanso
waniem w ramach Rządowego
Programu na rzecz Rozwojuoraz
Konkurencyjności Regionów po
przez Wsparcie Lokalnej Infra
struktury Drogowej.Jest tojedna
z większych inwestycji w ekolo
giczne inowoczesne oświetlenie
na terenie gminyKępice, która
stopniowo dąży dowymiany sta
rego oświetlenia ulicznego
na sprzyjające naturze.To rów
nież niebagatelna oszczędność
zużycia energii elektrycznej,na
wet do 80proc. Ponadtolampy
LED-owe znane są także z wyso
kiej jakościświecenia, mniejszej
awaryjności idłuższej żywotności.
Gmina Kępice jestkolejnym sa
morządem w powiecie słupskim,
który podjął siętakiej inwestycji.
(WF)

©@

Sukces naszych
cheerleaderek

Podczas XXII Mistrzostw Polski
Cheerleaders w Kielcach seniorki
Maxi Cheerleaders Słupsk zdo
były złoty medal.To wielki sukces
słupskiego zespołu. Wielkie emo

cje, wielka pasja,talenty taneczne
i zaskakujące widowisko - te
słowa idealnie opisują XXII Mi
strzostwa Polski Cheerleaders,
które w piątek,15 marca, rozpo
częły się w Kielcach. Wynikipozo
stałych grupMaxi: Maximki- 7.
miejsce, MiniMaxi -4. miejsce.

W kieleckich mistrzostwach
uczestniczyło ponad86 zespo
łów (ponad2400 uczestników)
z całej Polski.Przypomnijmy, że
podczas ubiegłorocznych mi
strzostw Polski cheerleaders se
niorki Maxi Cheerleaderszajęły
drugie miejsce.(KG)

iMśmfr&ęsim*
Złożono oferty
na zadania publiczne

Przysięga na wierność
konstytucji USA

Adam Gadacz, Amerykaninz pol
skimi korzeniami,właśnie przed
łużył swój kontrakt zUS Navy.
Na co dzieńten marynarzz Kali
fornii stacjonuje w podsłupskim
Redzikowie. Zostanie tuprzez ko

Althr

Mistrzowie nożyczek
z powiatubytowskiego

W auli ZespołuSzkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie rywalizo
wali młodzi fryzjerzy z całego po
wiatu bytowskiego. Konkursjest
podsumowaniem umiejętności,
które zdobywają uczniowie pod

lejny rok. Jego życzeniembyło,
aby przysięga odbyła się w pol
skim ratuszu,w tym przypadku
w Słupsku.Jak sam mówi,możli
wość służby z dotychczasowymi
współpracownikami todobro
dziejstwo. Podobnie możliwość
przebywania w Polsce.
(OLO)

czas trzyletniej praktykiu swoich
nauczycieli. Jest totakże przygo
towanie doegzaminu czeladni
czego. Zawody odbyły się wczte
rech konkurencjach:fryzura mę
ska klasyczna, damska klasyczna,
damska wieczorowa oraz dam
skie falena mokro.
(ZIDA)

Kilkanaście organizacjizłożyło
oferty na realizacjęzadań publicz
nych w gminiePotęgowo w 2019
roku. Na działaniapożytku pub
licznego przewidziano wbudżecie
samorządu 200tys.złotych.
W odpowiedzi na ogłoszony28
grudnia 2018 rokuotwarty kon
kurs na wykonaniezadań publicz
nych w roku2019 przezorganiza
cje pozarządoweoraz innepod
mioty prowadzącedziałalność po
żytku publicznego wpłynęłołącz
nie14 ofert.Propozycje, którezo
stały złożone, przewidują realiza
cję zadań zzakresu kultury fizycz
nej, kultury,sztuki iochrony dzie
dzictwa narodowego,integracji
społecznej, a takżeprzeciwdziała
nia uzależnieniomipatologiom
społecznym. - Wspieramy działal
ność klubów sportowych,między
innymi dotującorganizację rozgry
wek, zakupsprzętu sportowego,
stowarzyszenie seniorów,prowa
dzenie Banku Żywnościczy orga
nizacje konferencji zzakresu dzie
dzictwa lokalnego. Wysokość
środków publicznychprzeznaczo
nych na realizacjęzadań wynosi
180 tysięcy złotych.Ponadto w ra
mach „małychgrantów" zostały
zawarte dwieumowy na łączną
kwotę 20tys. zł.Od 2015roku na
sza gmina przekazała organiza
cjomjuż niemalmilion złotychmówi Anna Boniecka,zastępca
wójta gminy Potęgowo.Jak infor
mują władze gminy Potęgowo,
współpraca z organizacjami poza
rządowymi iinnymi podmiotami
prowadzącymi działalnośćpo
żytku publicznegodla rozwoju
społeczności lokalnej,stanowi ele
ment politykispołeczno-finansowęj gminy.Celemjest poprawa ja
kości życia mieszkańców,umac
nianie więzi łączącychlokalną spo
łeczność oraz większezaangażo
wanie mieszkańców wsprawy
publiczne. (WF)
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Czekamy na Paitefwa
Bity po adresem

ul, Henryka
\% 76-200 Słupsk

Telefon dyżurny

5t8488114
imali aterm@gp24,p!

Dzisiaj dyiiiFyje

Biuro RzeczyZnalezionych
Czekają na właściciela:

telefon komórkowy w etui znale
ziony w Słupsku,
klucze wbrązowym etuiznalezione
w przy ul.Bitwy Warszawskiej 4,
tablica rejestracyjna GSL20734,
telefon Samsungznalezionyna par
kingu przy CHJantar,
pęk siedmiu kluczy z brelokiem
znaleziony przy al.3 Maja,
dwa klucze zbrelokiem w kształcie
samochodu znalezione przy dział
kach przy ul.Sobieskiego,

telefon znaleziony przy ul. Wes
terplatte,
dwa klucze znalezione przy ul.
Kilińskiego,
dwa klucze znalezione przy przy
stanku przyul.11 Listopada,
dwa klucze znalezioneprzy ul.Krzy
wej,
dokumenty Roksany Szewy z Ko
bylnicy,
nawigacja samochodowa znale
ziona przy ul. Wazów,
telefon Nokia znaleziony na przy
stanku przyul.11 Listopada,
dwa klucze z brelokiem-nabojem
znaleziony na osiedlu Niepodle
głości,
okulary męskie w etui znalezione
w Słupsku,
trzy klucze znalezioneprzy ul.Zyg
munta Augusta,
karta bankomatowa Magdaleny
Lange,
portfel z dokumentami Tomasza
Tomczaka,
klucze do opla znalezione przy ul.
Wojska Polskiego,
pęk kluczy w brązowymetui znale
ziony na ul. Wojska Polskiego,
w okolicach skrzyżowania z ul. Mi
ckiewicza. (DMK)

LISTY/OPINIE
Czekamy na Państwa
łfcty pod adresem
19,76-2^0

Telefon dyżurny

S

§§8418121

Email

Pżteiaj dyżuruje
Daniel Klusek

W Bierkowie wilki
podchodzącoraz
bliżej gospodarstw

@Katarzyna: - Ajak bezpańskiepsy
rozszarpują leśną zwierzynę tojuż
nie problem. Czymma ten wilk się
żywić korzonkami?
@Tomasz: - Samochód potrąca
sarnę. Potrącona sarna staje się
źródłem pokarmudla psów wolno
biegających i zwierzątpadlinożernych. Niekoniecznie tobył wilk.
@lzabela: -Gmina Dębnica Kaszub
ska - też wilki chodzą. Sensacja?

Chyba nie, wilki są i będą.Kolejni
leśni sąsiedzi.
©Magdalena: - Mało to bezpań
skich psówkręci sięteraz polasach
albo tych wypuszczanych przezgo
spodarzy na wsiach, by same zna
lazły sobie jedzenie?
@Jan: -Jak poznał, żeto była mło
da sarna? A może sama padła ze
starości? Ijeszcze jedno, wilk tak
czystych kościszkieletom bynie zo
stawił, kości zostały oczyszczone
przez ptactwo.
©Grzegorz: - Wilki są mięsożerne,
a sarny to pożywieniewilka.
@Łukasz: - Taka natura, wilki bie
gają na tych ziemiach, bo to są ich
ziemie. Tak samojak inasze.

Wiatr zniszczył ogromny
namiot w Swołowie

@Michał: - Brawo dla tego, kto
podjął dezyzję,aby po zakończeniu
biesiady niedemontować namiotu.
Szkoda.
@Katarzyna: - Namiot był monto
wany na stałe.Taki rodzajkonstruk
cji.
@Mat: -Rozłożenie takiegonamio
tu wycenia się - uwaga - na 50tys.
zł, stądmoże niebyłzłożony... .

@Marcin: - Gdyby chociaż zde
montowano poszycie,to konstruk
cji nic by się nie stało. Odpowie
dzialny za zniszczenia zapewnebę
dzie jedyniewiatr.

Wypadek na DK 6.Nie
żyje 90-letni kierowca

@Przemek: - Od dawna powta
rzam, że od pewnego wieku po
winny być obowiązkowe, okreso
we, dokładne badania.Przecież te
dziadki wogóle nieogarniają, cosię
dzieje wokół nich w ruchu drogo
wym. Nie wspomnę o czujności,
koordynacji ruchowej. Miałem w
życiu cztery koliżje. Żadna z mojej
winy, trzy z winy dziadków.
@Jakub: - Nie zgadzamsię. Punkt
widzenia zmieni ci się z wiekiem
i jak będziesz potrzebował samo
chodu, żeby dojechać do lekarza
czy na zakupy,bo niebędziesz miał
sił ich przynieść.
(©Agnieszka: -Mój dziadek miał80
lat izasnął na skrzyżowaniu.Zapadł
wśpiączkęcukrzycową. Szczęście,
żeakurat stanął,a nie wjechał w ko
goś. Babcia, oboksiedząca, tak się
przestraszyła, że oboje trafili do
szpitala, (DMK)

Młodzież na przerwach pali
papierosy i śmieci w okolicy
Daniel Klusek

Parking rowerowy przy ul. Kołłątaja

Rowerzyści chcą korzystać
z urządzeń na parkingu
Słupsk

Daniel Klusek

daniel.klusek@gp24.pl

Nasz czytelnik chce, by służby
zadbały ostań urządzeń na
parkingu rowerowym przy
ul. Kołłątaja.

Pan Maciej regularnie jeździ
po mieście rowerem.Regular
nie też korzysta z parkingu dla
jednośladów, który znajdujesię
przy ul.Kołłątaja.
- Niestety, część urządzeń
do podstawowych napraw jest
zniszczona lub ukradziona.
Tymczasem niebawem rowe
rzystów będzie więcej i będą
oni tamchcieli również skorzy
stać z tych urządzeń - mówi
czytelnik. -Dlatego trzeba je na
prawić i uzupełnić, jeszcze
przed rozpoczęciem sezonu
wiosennego.
W Zarządzie Infrastruktury
Miejskiej dowiedzieliśmy się,
że urządzenia na parkingu są

utrzymywane wodpowiednim
stanie.
- Z uwagi na fakt,iż parking
rowerowy przy ulicy Kołłątaja
cieszy siędużym zainteresowa
niem urządzenia i narzędzia
do obsługirowerów ulegają na
turalnemu zużyciu, ale również
niestety często są dewasto
wane - mówiTomasz Orłowski,
kierownik działu eksploatacji
i inwestycji w ZIM. - Stan tych
urządzeń i narządzi jest
monitorowany i w przypadku
stwierdzenia uszkodzeń lub
kradzieży elementów są one
uzupełniane.
Zapewnia, że w tym mie
siącu był już naprawiany kom
presor służący do pompowania
kół.
- W najbliższych dniach do
konamy kolejnej kontroli
i w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowego stanu urzą
dzeń zlecimy dokonanie niez
będnych napraw - dodaje To
masz Orłowski.©®

• Proszę,żebyście zobaczyli,
jak wygląda okolica sklepu
przy ul. Niedziałkowskiego.
Gdy zobaczycie tam pełno
niedopałków, to znaczy, że
w mechaniku skończyła się
przerwa - pisze czytelniczka.

Pani Halina mieszka w pobliżu
Zespołu Szkół Mechanicznych
i Logistycznych. Jak twierdzi,
uczniowie tej szkoły podczas
przerw palą papierosy,śmiecąc
wjej okolicy.
- Najgorzej jest przy sklepie
na rogu ulic Niedziałkowskiego
i Krasińskiego.Podczas przerw
kilkunastoosobowe grupymło
dzieży palą tam papierosy, a
niedopałki lądują potem na
chodnikach -twierdzi kobieta.Nie lepiej jest na tyłach teatru
Rondo, a także na podwórkach
naprzeciwko szkoły.
Jak twierdzi, władze pla
cówki, ale również straż miej
ska, powinny karać uczniów.
Paweł Dyjas, komendant
Straży Miejskiej w Słupsku,
przypomina, że co do zasady
palenie papierosówna chodni
ku nie jest zakazane. Zakaz do
tyczy bowiem różnych placó
wek, wtym szkół,a takżeprzy
stanków czy placów zabaw.
- Czyminnym jest zaśmieca
nie chodników. Jednak w ta
kich przypadkach musimy
przyłapać osobę na gorącym
uczynku -mówi PawełDyjas. Uczniowie powyżej17. roku ży
cia mogą dostać mandaty
w wysokości od 20 do 500 zło-

Na stronachAkcja redakcja piszemy
o tym, oczym informują nas czytel
nicy. Na Waszesygnały czeka dzien
nikarz Daniel Klusek.
Jeśli widzą Państwo coś, co Was
zdenerwowało, poinformujcienas
0 tym. Pod adresem: daniel.klusek@gp24.pl czekamy na e-maile
z opisem sytuacji. Zachęcamy też
do przesyłania nam fotografii. In
terwencje można równieżzgłaszać
pod nr. tel.:59 848 8121.
Wszystkie sygnały sprawdzimy,
a najważniejsze i najciekawsze za
mieścimy na łamach„Głosu Pomo
rza" igp24.pl.(DMK)

Akęfa redakcja
U nasczekają zguby
1 oferty pomocy

W „Głosie" funkcjonuje Biuro Rze
czy Znalezionych. 0 tym,co znaj
duje się w BRZ, piszemy w ponie
działki, środy ipiątki. Uwaga! Nie
przyjmujemy już nowych rzeczy
znalezionych przez Czytelników.
W ramach Banku pomocy można
przekazywać sobie m.in. meble,
sprzęt RTV i AGD. Na zgłoszenia
czekamy pod nr. tel. 59848 8121.
Oferty i prośby o pomoc publiku
jemy we wtorki,czwartki isoboty.
(DMK)

Zapraszamy do odwiedzin wsłup
skiej redakcji„Głosu Pomorza".Nasi
goście poznają też dziennikarzy
i pracowników z działu promocji,
składu i biura ogłoszeń. Będzie
także możliwośćzrobienia zdjęcia,
które zostanie opublikowane w
„Głosie". Na zgłoszenia grup cze
kamy w godz.10-16 pod nr. tel.59
848 8121.(DMK)

daniel.klusek@gp24.pl
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Strona od czytelników
dla czytelników

Zobacz, jak powstaje
„Głos Pomorza"

ShąKik
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Akcja redakcja

Głos Dziennik Pomorza

ra

Tamkonsumenci
mogą znaleźć pomoc

Młodzież paląca papierosy przy sklepie w okolicy mechanika

tych. W przypadku młodszych
osób można poinformować ro
dziców i przeprowadzić ro
zmowę dyscyplinującą z peda
gogiem szkolnym czy wycho
wawcą. Okolicę tej szkoły, jak
wielu innych patrolujemy regu
larnie. I gdy widzimy młodzież
palącą papierosy, przypomi
namy uczniom, że niedopałki
powinni wyrzucać do śmietni
ków. Duża jest również rola
szkoły w tym, by informować
uczniów o wykroczeniachi ich
konsekwencjach.
Przemysław Jakubowski,
wicedyrektor Zespołu Szkół
Mechanicznych i Logistycz
nych, zapewnia,że tak właśnie
się dzieje, między innymi na
lekqach wychowawczych.
- W tym zakresie współpra
cujemy ze strażą miejską i poli
cją. Reagujemy też na głosy
mieszkańców okolicy, choć

w pobliżu sklepu spotkaćmo
żna nie tylko uczniów naszej
szkoły, alerównież innych pla
cówek - mówi Przemysław Ja
kubowski. - Problem palącej
i śmiecącej młodzieży staramy
się rozwiązywać wspólnie z
uczniami i mieszkańcami. Tak
było choćby w ubiegłym roku,
gdy okazało się, że uczniowie
wychodzili na papierosa z dru
giej stronyszkoły, w pobliże ka
mienic. Wspólnie z uczniami
pilnujemy teraz tamtego wyj
ścia i problem zniknął.
Jak dodaje, na widok palą
cych papierosy uczniów rea
gują także nauczyciele. Nato
miast okolice sklepu sprzątają
z niedopałków pracownicy
szkoły, uczniowie,którzy sami
się do tego zgłoszą, a także ci
przyłapani na paleniu, jeśli
na sprzątanie wyrażą zgodę ich
rodzice. ©®

Mieszkańcy Słupska o pomocmo
gą prosić miejskiego rzecznikakon
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 pokoju132, Starostwa Po
wiatowego, tel. 59 84187 00,email: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl.
Pomocy w problemachkonsumen
ckich udziela Delegatura Woje
wódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Słupsku,ulJana Pa
wła III,tel. 59 84254 68, e-mail
ihslupsk@wp.pl.
Konsumenci mogą się zgłaszać
do Oddziału FederacjiKonsumen
tów wSłupsku,al. 3Maja 44,tel. 59
842 0224, e-mail:slupsk@fedenacja-konsumentow.org.pl.
Bezpłatną pomoc prawną konsu
menci mogą uzyskać pod nr. info
linii Federacji Konsumentów 801
440 220i 22290 8916. (OMK)
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Rządzący i opozycja sięgnęli po
ciężka artylerię w wyborach do PE
Witold Głowacki
redakqa@polskatimes.pl

HI
Wk

Warszawa
estjuż jasne,jak w wyborach
Jo Parlamentu Europejskiego
vyglądać będzie walka dwóch
najsilniejszych rywali w posz
czególnych okręgach. PiS
ogłosiło kandydatów na.jetynki" i „dwójki" w lutym.Teaz zrobiła to PO.

]hoć Grzegorz Schetyna, szef

>0, przedstawił na razie tylko

candydatów PO na listy KE, to
/namy już większość ustaleń
koalicjantów dotyczących czoowych miejsc w okręgach.
Ostateczny kształt list ma zo
stać przez Koalicję Europejską
przedstawiony w kwietniu,
^rawie wszystko jest już jasne.
Coalicyjne rachunki wyglądają
następująco -Platforma dostała
siedem z jedenastu„jedynek",
°SL i SLD po trzy, a Nowo^esnaiZieloni żadnej.Oile No
woczesna mogłaliczyć na„bio
rące" miejsca na „dwójkach",
to Zieloni muszą się zadowolić
co najwyżejrolą najmniejszego
^koalicjantów.
Po
ogłoszeniu
przez
Schetynę kandydatów na czo
łowe miejsca na listach wiemy
już, jak mniej więcej będą wy

Do bezpośredniego starcia Ewy Kopacz i Beaty Szydło nie
dojdzie, ale obie byłe panie premier są filarami obu obozów

glądały „pojedynki" między
„jedynkami" i „dwójkami" PiS
i Koalicji Europejskiej. W War
szawie listę PiS otwiera Jacek
Saryusz-Wolski,
eurodeputowany PO, który
przeszedł na stronę Prawa
i Sprawiedliwości. SaryuszWolski był oficjalnym kont
rkandydatem na miejsce Do
nalda Tuska w roli szefa Rady

Europejskiej zgłoszonym przez
polski rząd przed słynnym gło
sowaniem zakończonym 27:1
(na rzecz Tuska). Na miejscu
drugim w Warszawie PiS wy
stawiło Ryszarda Czarneckiego.
Jedynką Koalicji Europej
skiej w stolicy ma być Włodzi
mierz Cimoszewicz - były pre
mier i minister spraw zagra
nicznych. Zkolei naMazowszu

listę KE ma otwierać Jarosław
Kalinowski, b. wicepremier
i eurodeputowany z PSL, zaś
„dwójką" miałby być Dariusz
Rosati. Obaj zetrą się z Adamem
Bielanem i Marią Koc.
Ale kształtlist KoalicjiEuropejskiej w Warszawie i na Ma
zowszu nie jest ostateczny.
W Warszawie Platforma dąży,
by na „dwójce" znalazł sięszef
mazowieckich struktur partii
Andrzej Halicki,„trójka" praw
dopodobna jest dla Kamili
Gasiuk-Pihowicz. Nadaltrwają
negocjacje - zaś w Platformie
ujawnił się problem. Były mini
ster cyfryzacji i obecny
eurodeputowany Platformy
Michał Boni dostał propozycję
kandydowania z piątego miej
sca, czyli w zasadzie bez szans
na PE. - „Platformo, może
do zobaczenia..."- tak skomen
tował to na Twitterze. W ro
zmowie zPAP stwierdził zaś, że
„Platforma go wypycha".
Ciekawa jest sytuacja wMa
łopolsce iŚwiętokrzyskiem. Li
stę PiS otwierabyła premier Be
ata Szydło- „jedynką" Koalicji
Europejskiej jest Róża Thun.
Z kolei na Dolnym Śląsku
na czele listy Koalicji Europej
skiej jest Janina Ochojska, PiS
wystawiło tamna„jedynce" mi
nister edukacji Annę Zalewską,
zaś na „dwójce" BeatęKempę.
W okręgu lubelskim czeka nas
pojedynek Joanny Muchy
z Platformy z Elżbietą Kruk

018946056

REKLAMA

Z KRAJU! Z POLITYK!

tMlite
„Bruce Lee niedałby
rady polskiemu chłopu"

Co zrobić, by zużycie paliwa
w naszym samochodzie
było mniejsze

.2SSWSSSS«»

Pytaj w kioskach i salonach prasowych

- Ja sam spędziłem mnóstwo
czasu w moim dzieciństwie
na wsi. Wykonywałem
tam różne czynności, takiejak
dojenie krów, sianokosy, łącznie
z tym, że nawet w takich uboż
szych gospodarstwach umia
łem posługiwać się cepem. Póź
niej wszedł do kin film „Wejście
smoka" z Bruce'em Lee. Wie
działem doskonale, że Bruce
Lee.nie dałby rady polskiemu
chłopu -mówił premier Mate
usz Morawiecki w Łowiczu pod
czas Ogólnopolskiego Dnia Soł
tysa. (AIP)

z PiS.Na drugim miejscu listPiS
ma znaleźć się Beata Mazurek,
dziś rzeczniczka partii Jaro
sława Kaczyńskiego.
Są regiony, w których zapo
wiadają się jaskrawe kontrasty
między kandydatami obu naj
większych partii. W kujawskopomorskim „jedynką" Koaliqi
Europejskiej ma byćRadosław
Sikorski, były szefMSZ w rzą
dzie Tuska,na pierwszymmiej
scu listy PiS znalazł się Kosma
Złotowski - eurodeputowany
znany z ostrych wypowiedzi
na temat uczestniczek Czar
nych Protestów i uważany
za
przedstawiciela
eurosceptycznego skrzydłaPiS.
Na Pomorzu zetrą się była sze
fowa MSZ Anna Fotyga wysta
wiona przez PiS z byłymkomi
sarzem UE Januszem Lewan
dowskim otwierającym listę
Koalicji Europejskiej. W Wiel
kopolsce czeka nas pojedynek
byłej premier EwyKopacz (KE)
z
ważnym
dla
PiS
eurodeputowanym prof. Zdzi
sławem Krasnodębskim.
W okręgu wyborczym obej
mującym Zachodniopomor
skie i Lubuskie na czele list PiS
stanie Joachim Brudziński obecny szef MSW. Jego rywa
lem ze stronyKoalicji Europej
skiej będziebyły minister zdro
wia Bartosz Arłukowicz.
Są regiony, w których wi
doczna jest przewaga jednej ze
stron, jeśli chodzi o„moc" naz

wisk na czele listy. Na przykład
na Śląsku listęKoalicji otwiera
były premier Jerzy Buzek. PiS
wystawia przeciwko niemu
mniej
rozpoznawalną
eurodeputowaną Jadwigę Wiś
niewską. W Lodzi były szef
MSZ Witold Waszczykowski w oczach wyborców tyleż roz
poznawalny, co kontrower
syjny, żetrze się z liderką listy
KE Joanną Skrzydlewską.
Na Warmii KoalicjaEuropejska
wystawia
Tomasza
Frankowskiego, Annę Wojcie
chowską i Jacka Protasa, pod
czas gdy PiS takich swych tu
zów jak Karola Karskiego
i Krzysztofa Jurgiela.
Kształt list Koalicji Europej
skiej i PiS wskazuje, że najsil
niejsi gracze sceny traktują wy
bory do PE śmiertelnie poważ
nie. Do walki po obu stronach
rzucono sporą liczbę polityków
z pierwszego szeregu. Ale nic
w tymdziwnego -do potrakto
wania eurowyborów wyjąt
kowo serio zmusza obie strony
kalendarz wyborczy. Wynik
majowych wyborów do PE
wskaże układ sił i reguły gry
przed jesiennymi wyborami
do Sejmu iSenatu. Nie jest wy
kluczone, żeatmosfera mobili
zacji udzieli się również wybor
com -i dzięki temu frekwencja
w wyborachdo PE zauważalnie
przekroczy dotychczasowetra
gicznie niskie (od 21 do 24,5
proc.) poziomy.©®

tomków

Watittmm
Andrzej Duda liderem
rankingu zaufania

Patryk Jaki ogłasza start
w wyborach do PE

W poniedziałek o godz.12 w Kra
kowie Patryk Jakiogłosi swójstart
w wyborach do ParlamentuEuro
pejskiego z trzeciegomiejsca
na liście Prawai Sprawiedliwości
w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Jakiemubędzie towarzy
szy!minister sprawiedliwości
Zbigniew Ziobro. Następniemini
strowie wyruszą na spotkanie
z wyborcami do Kielc-informuje
portal 300polityka. (AIP)
(Itiftfófflitt

Sklepy Żabka mogą być
otwarte w niedziele

Sklepy Żabka wygrały wszystkie
procesy z Państwową Inspekcją
Pracy, która zarzuciła sieci, żeta
otwiera sklepy nielegalnie w nie
dziele niehandlowe.
Franczyzobiorcy argumentowali,
że działają jako placówkipo
cztowe, którychzakaz handlu
w niedzielę niedotyczy. Sądy
umorzyły postępowania w przy
padku148 placówek,co doktó
rych zastrzeżenia miała Pań
stwowa Inspekcja Pracy, (AJP)

Prezydent Andrzej Duda cieszy
się największym zaufaniemz poli
tyków wśród Polaków- wynika
z sondażu IBRiSprzeprowadzo
nego dla Onetu.Prezydentowi
ufa 46,3 proc.respondentów, nie
ufa mu 44,6proc., a 9,1proc. ma
do prezydenta neutralnystosu
nek. Drugiemiejsce zajął premier
Mateusz Morawiecki,który cieszy
się zaufaniem 41,7 proc.ankieto
wanych, natomiast 47,3proc. mu
nie ufa.Podium uzupełnia lider
PSL Władysław Kosiniak-Kamysz,
który cieszy sięzaufaniem 40,6
proc. badanych,natomiast nie ufa
mu 28proc. respondentów.Poza
podium wypadł lider ostatniego
sondażu Donald Tusk.Przewod
niczący Rady Europejskiej ma
po swojejstronie 38,3 proc.ankie
towanych, natomiast nieufa mu
49,2 proc.badanych. Za plecami
Tuska uplasowali sięRobert
Biedroń, Jarosław Kaczyńskii Be
ata Szydło.Liderem brakuzaufa
nia jest JanuszKorwin-Mikke, któ
remu nieufa aż 78,3 proc.ankie
towanych. (AIP)

Świat
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„Obrońca białej rasy", który zabił
50 osób, przeraził cały świat
TERRORYZM

NIE WYSTRASZYŁ SIĘ
TERRORYSTY

Kazimierz Sikorski

(Juistchurch
Polskie służby sprawdzają,
czy Australijczyk Brenton
Tarrant, który zabił 50 osób
W meczetach w Nowej Zelan
dii, odwiedzał nasz kraj.

Był opanowany, nie drgnęła
mu ręka, gdy mierzył do kolej
nej ofiary w dwóch meczetach
w
nowozelandzkim
Christchurch. 28-letni Austra
lijczyk BrentonTarrant zastrze
lił z zimną krwią 50 osób, tyle
samo ranił, stan20 rannych le
karze określają jako krytyczny.
Postawiono mu zarzuty doko
nania mordów, władze zapo
wiedziały zaostrzenie i tak su
rowych przepisów pozwalają
cych nakupno broni.
Zdaniem premier Nowej Ze
landii Jacindy Ardem morderca
planował kolejne ataki, w jego
aucie znaleziono dwie sztuki
broni. W kraju nadal obowią
zuje najwyższy stopień zagro
żenia, aprzestrzeń powietrzna
nad Christchurch będzie zam
knięta do odwołania.
Nowa Zelandia uchodząca
za oazę spokoju jest w szoku.
Społeczność muzułmańska
wpięciomilionowymkraju nie

Nowa Zelandia wciąż jest w szoku po piątkowym zamachu terrorystycznym, w którym zginęło
50 osób. Sprawcą masakry okazał się Australijczyk, który szykował zamach przez dwa lata

przekracza jednego proc.,
a mimo to znalazł się szaleniec,
który do nich mierzył i zabijał.
Morderca przyjechał z Austra
lii, nie był notowany przez
służby obu krajów. Gdyby jed
nak prześledzono jego wpisy
w sieci,można byłonabrać po
dejrzeń, żeradykalizował się.

Stało się to podczas jego sied
mioletniej podróży po świecie.
Ruszył w drogę po tym, jak
zmarł na raka jego ojciec. Był
nie tylko w Korei Północnej
i Pakistanie, ale również w Eu
ropie Zachodniej, w tym we
Francji. Polskie służby spe
cjalne sprawdzają, czy nie był

też w naszym kraju. Okazało
się, że na jego broni były sym
bole związane z Polską. Był w li
stopadzie ubiegłego roku
w Bułgarii, gdzieodwiedzał hi
storyczne miejsca związane
z walkami chrześcijan z muzuł
manami. Miesiąc wcześniej był
w Pakistanie.Świadkowie ma

Tajemnicza śmierć kobiety, która
miała zeznawać ws. bunga bunga
Rzym

Kazimierz Sikorski
redakcja@polskatimes.pl

W tajemniczych okolicznoś
ciach zmarła 33-letnia kobieta,
która miała zeznawać
przed włoskim sądem w spra
wie słynnych erotycznych
przyjęć organizowanych w re
zydencji SiMo Berlusconiego.
Nie wyklucza się zamordowa
nia kobiety.

Trafiła do szpitala z silnymibó
lami brzucha i mimo wysiłków
lekarzy 33-letnia Imane Fadil
zmarła. Zarządzono śledztwo
w sprawie jej tajemniczej
śmierci. Chodzi o kobietę, która
wielokrotnie uczestniczyła
w słynnych przyjęciach bunga
bunga, organizowanych w re
zydencji byłego włoskiego pre
miera SiMo Berlusconiego.
Miała ona zeznawać przed są-

umm

-

Fadil zmarła po miesięcznym
pobycie w szpitalu

dem w tej sprawie, dlatego
śledczy nie wykluczają, żektoś
mógł kobietę zamordować. Nie
ustalono przyczyny zgonu 33latki, której stan od momentu
jej przyjęcia do szpitala przez
miesiąc pobytu aż nastąpił
zgon, nie poprawił się ani
na moment.

Ona sama przed śmiercią
tłumaczyła znajomym, którzy
ją odwiedzali, że prawdopo
dobnie została otruta. Agencja
ANSA, powołując się na infor
macje medyczne, podała, że
w gręmogły wchodzić substan
cje radioaktywne, ale oficjal
nego potwierdzenia użycia ta
kich środków śledczy nie po
twierdzili.
Fadil zeznawała wcześniej
w sprawie bunga bunga, opisy
wała przyjęcia, na których ko
biety poprzebierane za zakon
nice rozbierały się i tańczyły
na rurze. Przez długi czas
Berlusconi nie przejmował się
tymi zarzutami. Dopiero gdy
pojawiły się zarzuty, że korzy
stał z seksualnych usług nielet
nich, rozpoczęły się korowody
sądowe. Śledczy podejrzewają,
że adwokaci miliardera zapła
cili ogromne „odprawy" tym
dziewczynom. ©®

Nowa Zelandia ma nowego
bohatera. To pochodzący
z Afganistanu Abdul Aziz,
który odstraszył
zamachowca od wtargnięcia
do meczetu w Linwood.
Aziz mógł uratować życie
kilkudziesięciu osobom, gdy
z terminalem do kart
kredytowych w ręku,
wybiegł i krzyczał do
terrorysty: „Chodź tutaj!".
Podszedł do terrorysty, gdy
ten pobiegł do samochodu,
by sięgnąć po nową broń.
Rzucił w niego terminalem
i schował się za jednym
z samochodów. Podniósł
leżącą na ziemi broń,
wycelował w napastnika.
Ale magazynek był pusty.
Rzucił karabinem w auto
zamachowca, wybijając
szybę w pojeździe, wtedy
terrorysta zbiegł.

sakry mówili, że był świetnie
przygotowany
do
akcji
w Christchurch. Miał na głowie
hełm, okulary, ubrany był
w wojskowy strój istrzelał z pi
stoletu Ml6. Szykował się
do ataku na muzułmanów
od dwóch lat. Zajechał
przed meczet samochodem.
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Oddał kilka strzałów do przy
padkowych ludzi, wszed
do świątyni, w której rozpo
częły sięmodły irozpoczął ma
sakrę. Kiedy zabrakło mu amu
nicji wrócił do auta, uzupełni
zapasy i powrócił na miejsc?
zbrodni. Strzelał do nich jak
do kaczeknajpierw w meczeci
Masjid Al Noor, a poten
w Linwood. W końcu ujęto gc
- Pracował u mnie w latach
2009-2011, wiem, że późniejru
szył w podróż po świe
cie i wtedy się zradykalizował
opisuje terrorystę Tracey Gra)
były kierownik siłowni w No
wej PołudniowejWalii. Dodaje
że jego podopieczny zarobi
sporo pieniędzyna bitcoinach
Rodzina mordercy, któr
mieszka w australijskim mieś
cie Grafton, jest w szoku i po
maga władzom wprowadzeni!
dochodzenia. Nie potrafią pc
jąć, jak to się stało, że„grzeczny
dobrze wychowany młodv
człowiek" stał się zabójcą.
Tarrant opublikował wsiec
swój 74-stronicowy manifest
Wyjaśniał, kim jest i dlaczego
dokonał ataków. Nie krył tegc
że jest rasistą,wyznawał teorie
o wyższości białej rasy i niena
widził muzułmanów. Pisał, że
szykował siędo atakudwa lata.
Inspiraqą do napisania manife
stu był AndersBreivik -skrajnie
prawicowy terrorysta,który za
bił 69 dzieci na wyspie Ut0yr
w Norwegii w 2011 roku.©®

Lomfyn
Rzym
Dożywocie dla fryzjera,
Zamiast cennego dzieła
skradli nędzną podróbkę który zarażał HIV

łte kamizelki":pały,
gaz ikamienie w Paryżu

„Żółte kamizelki" znów protesto
wały w Paryżu, wruch poszły ka
mienie, policja odpowiedziałaga
zem łzawiącym. Zatrzymanopół
setki demonstrantów.Christophe
Castaner, szefMSW, mówił,że do
demonstrantów przeniknęli
„bandyci szukający kłopotów".
Protesty przeciw politycegospo
darczej prezydenta Francji trwają
już czwartymiesiąc. Nie pomogły
ustępstwa Macrona, który nie
tylko wycofał się z podwyżekcen
paliw, ale obiecałteż 10 mldeuro
na dopłaty dla najmniej zarabiają
cych oraz emerytów, (AIP)

Myśleli, żeskradli cenne dzieło
Pietera Brueghela Młodszego, ale
okazało się, żebyła to podróbka.
0 tym,że rabusie planują skok na
parafialny kościółek w
Castelnuovo Magra w położonej
na północnym zachodzieLigurii,
policja dowiedziała się w wyniku
działań operacyjnych. Postano
wiono zamienić oryginał na nie
mal idealną podróbkę, ustawiono
dyskretnie dodatkowe kamery
1 czekano na rabusiów.Ci podje
chali przed kościół w porze
obiadu białym peugeotem. Wy
skoczyli z auta, wbiegli dokoś
cioła, młotempokonali pancerną
szybę, zabrali obrazi uciekli. Poli
cja jest na ichtropie.
(AIP)

Tirana
Opozycja chciała się
wedrzeć do parlamentu

W sobotę doszło dostarć albań
skiej opozycji zpolicją, która chro
niła gmach parlamentu.Protestu
jący zarzucają rządzącym korup
cję ipowiązania z gangami, (AIP)

Rozerwałem prezerwatywę,
mam cię!:ofiara mówiła oprzera
żającym momencie,kiedy za
dzwonił do niego„fryzjer HIV",
czyli Daryll Rowez Edynburga, by
oznajmić, żecieszy się zzarażenia
go śmiertelnym wirusem.Dla
czego Szkot Rowe, umawiając się
na gejowskich portalach
randkowych, używał wirusa HIV
jako broni?Podczas śledztwa wy
jaśniał, żemścił się na społecz
ności gejowskiej,która nie chciała
z nim miećnic do czynieniapo
tym,jak zdiagnozowano u niego
wirusa HIV. Dostał dożywocie.
(AIP)

Hrutrstmra
Prezydentem Słowacji
może zostać kobieta

Zuzana Czaputova wygrała pierw
szą turę wyborów prezydenckich
na Słowacji, uzyskała niecoponac
40 proc.głosów. Jej rywalem
w drugiej turze (30marca) będzii
MaroszSzefczovicz. Czaputova
określiła swoją strategię jako
szczerość i autentyzm,(AIP)
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PIT 2018 (cz 1)

Jak i gdzie można sprawdzić e-PIT?
WMCRTTUTOW
eł*T

Na jaką stronę
internetową wejść, by
sprawdzić zeznanie?

15 lutego 2019 rokuna portalu
podatkowym podatki.gov.pl zo
stała uruchomiona nowa usługa
„Twój e-PIT". Urząd skarbowy
automatycznie przygotował
i udostępnił roczne zeznanie po
datkowe PIT-37 iPIT-38 na pod
stawie danych, które posiada.
Podatnik samodzielnie wybie
rze. czy chce skorzystać z„Two
jego e-PIT-a" sporządzonego
przez administrację skarbową,
czy też samodzielnie wypełnić
zeznanie podatkowe.
(OPRAĆ.DRAPA)

Czym jest „Twój e-PIT"?

W tym roku ruszył „Twój e-PIT". To zupełnie nowa jakość w rozliczeniu podatku. Zeznanie możemy sprawdzić w internecie

i%wŁlf£?
Usługa „Twój e-PIT" ma nam
ułatwić życie. Naportalu po
datki.gov.pl każdy może zapo
znać się ze swoim zeznaniem
podatkowym (PIT-37 lubPIT38) za 2018 rok.Od 15 lutego
tego roku tomy decydujemy,
czy chcemy skorzystać z przy
gotowanego zeznania podat
kowego iewentualnie je uzu
pełnić, czy też chcemy samo
dzielnie rozliczyć PIT(elektro
nicznie lub składając formu
larz w wersji papierowej
w urzędzie skarbowym).

Jeśli chcemy uzyskać dostęp
do zeznania podatkowego
za 2018 rok, przygotowanego
w ramach usługi„Twój e-PIT",
nie musimy składać żadnego
wniosku ani przynosić doku
mentów do urzędu skarbo
wego.
Zeznanie zostało wysta
wione automatycznie ibezpłatnie dla wszystkich podatników,
którzy rozliczają się na formu
larzach PIT-37 i PIT-38. Będzie
je można sprawdzić do 30
kwietnia na portalu podatko
wym Ministerstwa Finansów
(podatki.gov.pl).
- Nasze systemy informa
tyczne są już na tylezaawanso
wane i wyposażone w odpo
wiednie dane, że możemy za
proponować zupełnie nowe
podejście dorozliczeń podatko

wych. Nabazie informacjiprze chodu za rok poprzedni oraz
syłanych od płatników udo kwoty jednego z przychodów
stępnimy propozycjęrocznego za rok 2018) alboużywając pro
zeznania. To istotna zmiana filu zaufanego.
w duchufilozofii 3xP, czyli pro
Tak przygotowany PIT
stych, przejrzystych i przyja można: zweryfikować i zaak
znych podatków - podkreśla ceptować bezzmian, poprawić
minister finansówTeresa Czer lub uzupełnić o dane, których
wińska.
nie posiada urząd skarbowy.
W przypadku usługi „Twój
Resort finansów będzie ofe
e-PIT" system automatycznie rować pomocw przypadku py
przygotuje i udostępni dla po tań dotyczącychrozliczenia (te
datnika zeznanie roczne.
lefonicznie, mailowo czy pod
- Usługa wykorzystuje czas czatu z konsultantem).
przy tym wyłącznie te dane, W2020r. z usługi „Twój e-PIT"
które posiada administracja będą mogli skorzystać kolejni
skarbowa. Są to informacje podatnicy, którzy rozliczają się
od pracodawców, dane z ubie na formularzach PIT-36, PITgłorocznych zeznań dotyczące 36UPIT-28.
ulgi na dzieci czy informacje
o organizacji pożytku publicz Najważniejsze pytania oraz
nego, którą podatnik wskazał odpowiedzi przygotowane
rok wcześniej - podkreśla Mi przez Krajową Administrację
chał Kasprzak, rzecznik pra Skarbową:
sowy Izby Administracji Skar # Czy skorzystanie z usługi
„Twój e-PIT" jest obowiązkowe?
bowej w Katowicach.
Nie. Podatnik samodzielnie
Dodaje, że jeśli chcemy sko
rzystać np. zodliczenia darowi wybiera, czy chce skorzystać
zny na cele krwiodawstwa czy z e-PIT-a sporządzonego przez
kultu religijnego, wydatków administrację skarbową, czy
na celerehabilitacyjne lubużyt też samodzielnie wypełnić ze
kowania internetu czy wpłat znanie podatkowe.
na IKZE, uzupełniamy swoje
zeznanie samodzielnie, po za • Czy korzystając z usługi
można liczyć na szybszy zwrot
logowaniu do usługi.
Z przygotowanym PIT-37 podatku?
oraz PIT-38 można zapoznać się
Termin zwrotunadpłaty po
w serwisie podatki.gov.pl, datku, wynikający ze złożo
logując się za pomocą danych nego zeznania przez podatnika
autoryzujących (PESEL/NIP, podatku dochodowegood osób
daty urodzenia, kwoty przy fizycznych, został skrócony z 3

miesięcy do45 dni,o ilezezna
nie zostanie złożone drogą
elektroniczną. Nie oznacza to
jednak, że podatnicy będą
oczekiwali na zwrot nadpłaty
podatku aż 45 dni. To termin
maksymalny, urzędyskarbowe
będą się starały, aby podatnicy,
którzy złożą zeznanie podat
kowe za pośrednictwem środ
ków komunikacji elektronicz
nej, otrzymali zwrot nadpłaty
podatku jak najszybciej.
# Jak wygląda zapłata podatku
wynikającego z zeznania przy
gotowanego przez KAS w ra
mach usługi e-PIT?
Jeżeli podatnik nie złożysa
modzielnie zeznania PIT, ani
nie odrzuci zeznania przygoto
wanego przez KAS, to z upły
wem 30 kwietnia zostanie ono
automatycznie zaakcepto
wane.
W sytuacji, gdy z zeznania
przygotowanego w usłudze
„Twój e-PIT" będzie wynikała
kwota podatku do zapłaty,
urząd skarbowy do końca maja
prześle podatnikowi informa
cję o podatku do zapłaty.Podatnikbędzie miał 7dni na zapłatę
podatku - termin ten będzie li
czony od dnia otrzymania in
formacji z urzędu. Za okres ód1
maja do upływu 7-dniowego
terminu podatnikowi nie będą
naliczane odsetki za zwłokę
w zapłacie podatku.
DRAPA

„Twój e-PIT" to usługa wspiera
jąca podatnika w wypełnianiu
obowiązków podatkowych
przez wykorzystanie danych,
które posiada Krajowa Admini
stracja Skarbowa (KAS) i bez ko
nieczności ich ponownego poda
wania przez podatnika. Podnie
sie tojakość świadczonych usług
i obsługi klienta. Podatnik osz
czędzi czas iłatwiej rozliczy ulgi,
ponieważ nie musijuż dostar
czać do urzęduskarbowego do
kumentów. którepotwierdzają
prawo do skorzystania z odlicze
nia lub ulgi. W 2019 roku (z za
stosowaniem dorozliczeń
za 2018 rok) usługajest do
stępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalnościgo
spodarczej oraz podatników,
którzy uzyskują przychody z ka
pitałów pieniężnych (np.ze zby
cia akcji), tj.składają PIT-37 lub
PIT-38.

GDZIE MOŻNA
ZADZWONIĆ BY UZYSKAĆ
INFORMACJE NA TEMAT
E-PITÓW?
Krajowa Administracja
Skarbowa przygotowała 23
min PIT-37 i 250 tys. PIT38. Pracownicy urzędów
skarbowych i konsultanci
Krajowej Informacji
Skarbowej (KIS) pomogą
podatnikom poznać nową
usługę i wyjaśnią, jak z niej
korzystać. Jesteśmy
gotowi odpowiedzieć
na wszystkie pytania
i pokazać, jak w praktyce
działa „Twój e-PIT" powiedział zastępca szefa
KAS, Paweł Cybulski.
W infolinii Krajowej
Informacji Skarbowej (z tel.
stacjonarnego O 801 055
055, z tel. komórkowego
(22) 330 03 30) działa
nowa opcja - po wybraniu
6 następuje połączenie
z konsultantem, który
odpowie na pytania do
tyczące „Twojego e-PIT-a".
Dodatkowo w urzędach
skarbowych w całej Polsce
udostępniono podatnikom
ponad 500 stanowisk
komputerowych
z bezpiecznym dostępem
do portalu podatkowego
podatki.gov.pl.
Jeżeli ktoś nie ma
internetu albo nie wie, jak
korzystać z usługi „Twój
e-PIT", może przyjść
do urzędu skarbowego
i z pomocą pracowników
sprawdzić rozliczenie PIT,
które dla niego
przygotowano.

(OPRAĆ DRAPA)

Przez e-PIT mogą się również wspólnie rozliczać małżonkowie
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Innowacją byl filtr do papierosa,
a teraz trwa technologiczny wyścig
Mfcoiaj Wożniak

\owctviibmfegfc
Nie można onich powiedzieć,
że są zdrowe, ale według ba
dań - mniejszkodliwe. Papie
rosy elektroniczne ipodgrze
wacze tytoniu to dziś coraz
większa część rynku.Nie każ
dy wie, że nadalternatywami
wobec tradycyjnych papiero
sów codziennie pracują polscy
naukowcy z eSmoking
Institute w Poznaniu.

Poznański ośrodek badańi roz
woju nowoczesnych zamienni
ków papierosów tradycyjnych
jest częścią światowego kon
cernu British
American
Tobacco od 2015 roku. Za jego
stworzenie odpowiadają osoby
z polskiej firmy Chic, dziś rów
nież będącej częścią koncernu.
BAT jako pierwsza między
narodowa firma tytoniowa za
inwestował w produkty alter
natywne w Polsce. Rynek no
woczesnych produktów niko
tynowych jest u nas jednym
z największychna świecie.Dziś
w portfolio firmy są już nie
tylko papierosy elektroniczne.
To takżepodgrzewacze tytoniu
(BAT opracował technologię
podgrzewania tytoniu o nazwie
gio), w których nie zachodzi re
akcja spalania,więc nie wytwa
rzają się najbardziej szkodliwe
substancje idym.
Jak to się stało, że firma,
która do tamtej pory słynęła
z marek tradycyjnych papiero
sów, jak Lucky Strike czy Pall
Mail, zdecydowała się zainwe
stować wnowoczesne techno
logie? -Można powiedzieć, że

Nowe sposoby doręczeń
przez komornika

Propozycja nowego uregulowania
doręczeń, zawarta wprojekcie
ustawy Kodekspostępowania cy
wilnego, przyczynisię do wzrostu
kosztów postępowańsądowych,
co będzieszczególnie dotkliwedla
małych iśrednich przedsiębiorstw.
W niektórych przypadkachunie
możliwi dochodzeniepraw
przed sądem,ostrzegają eksperci
Konfederacji Lewiatan.Noweliza
cja wprowadza ona m.in.instytucję
doręczenia pierwszego pisma
w sprawie przezkomornika

w przypadkubezskuteczności
pierwszego doręczenia.Komornik
nie będzie występowałwówczas
jako organegzekucyjny, dlatego
nie będziemiał dostępudo bazy
PESEL. Niezweryfikuje więc
adresu pozwanego. Wkonse
kwencji komorniksądowybędzie
doręczać pismo raz jeszczena ten
sam adres,na którybezskutecznie
zostało wysłane. Apo drugiejbez
skutecznej próbiedoręczenia
pisma postępowanie zostanieza
wieszone. -Takie rozwiązaniebę
dzie prowadzićdo wielunadużyć.
Uniknięcie procesustanie siębar
dzo proste. Wzrosną koszty postę
powań iwydłuży sięczas ich
trwania. Odczują to wszyscyoby
watele,mali przedsiębiorcy,osoby,
któreubiegająsięoalimenty.Dla

niewiele, więc musiały pow

a współpracując z BAT, ma
dużo większy potencjał. To je
den z najnowocześniejszych
tego typuośrodków naświecie
- jedyny w portfolio BAT w tej
części Europy.
Można więc powiedzieć, że
w Poznaniu wytyczane są
trendy w tej dziedzinie. Na
biera ona rozpędu, bo na świe
cie badań nad składem płynów
czy aerozoli jest już kilka ty
sięcy. Pojawiają się pierwszete
sty kliniczne.
- Wyniki wskazują, że w epapierosach substancji szkod
liwych jest o90-95 proc.mniej
niż w tradycyjnych - mówią
zgodnie nasi rozmówcy.

konstruktorskiej może pow
stać wszystko - od projektu
po prototyp- mówi dr Kozłow
ski i pokazujenam, gdziepow
stają nowości w nikotynowej
branży. W laboratoriach zoba
czyć można maszyny o war
tości kilkuset tysięcy złotych,
będące w stanie rozłożyć sub
stancje na najmniejsze czą
steczki.
Sukcesy notuje też dział
rozwoju nowych urządzeń.
- Naszym największym, jak do
tychczas, osiągnięciem było
stworzenie grzałki ceramicznej
do e-papierosów. W pół roku
w Poznaniu powstało coś,
nad czymświat pracował przez
lata. Topierwszy polski patent
w tejbranży -zapewnia Marcin
Kozłowski, szef Działu Kon
struktorów. Na opatentowanie
czekają dwa kolejne projekty.
Być może więc niebawem
na światowym rynku pojawi
się kolejna innowacja z pol
skim rodowodem. Nowo
czesne rozwiązania stają się
w nim normą.
- Palacze palą, bo są uzależ
nieni od nikotyny, ale umierają
z powodu chorób, jakie wywo
łuje dym tytoniowy. Nowo
czesne produkty,w którychnie
zachodzi proces spalania tyto
niu i nie powstaje dym tyto
niowy, są szansą dla wszyst
kich tych palaczy, którzy niepo
trafią zerwać z nałogiem. Pa
miętajmy jednak, że zarówno
e-papierosy, jak i debiutujące
na polskim rynku rozwiązania
oparte na podgrzewaniu tyto
niu - nie są „zdrowsze".Jak wy
nika zbadań naukowych są one
po prostu potencjalnie mniej
szkodliwe -podsumowuje Je
rzy Jurczyński.

Dzisiaj

takie

©SMOKING eSmoking Institute prowadzi stać od podstaw.
- W laboratoriach i części
IHSTiTOTl już całkowicie samodzielnie,

$

Badania i testy

Fenomen na skalę europejską

Zmiany w portfolioBAT na do
bre rozpoczęły sięw 2015 roku,
kiedy końcem pozyskał wPol
sce lidera rynku elektronicz
nych papierosów i nowoczesny
ośrodek badawczy.Wszystko to
wchodziło w skład założonej
w 2008 roku w Wielkopolsce
grupy Chic - właściciela*naj
większej w Europie sieci skle
pów z papierosami elektronicz
nymi eSmoking World. Dziś
w całym kraju sklepów jest
około 650i oferują ponadtysiąc
różnych produktów. Szacun
kowo eSmokingWorld posiada
połowę udziału w rynku deta
licznym e-papierosów w Pol
sce.
To właśnie Chic powołał
w 2013 roku eSmoking
Institute, a następnie założył,
pod Ostrzeszowem, jedną z naj
nowocześniejszych w Europie
fabryk liąuidów. -Dzięki spe
cjalistycznym laboratoriom
i produkcji płynów w Polsce
mamy pewność, że produkty

testy

cie.

wcześniej jedyną innowacją,
która dotyczyła firm tytonio
wych było...wynalezienie filtra
do papierosów. Jednak postęp
technologiczny i miniaturyza
cja pozwoliły na rozwój nowo
czesnych rozwiązań, które
ograniczają emisję szkodliwych
substancji o ok.90-95% w po
równaniu do tradycyjnych pa
pierosów. To pokazuje, jak
długą drogę przeszły firmy ty
toniowe od momentu, gdy za
częły stosować politykę reduk
cji szkód - tłumaczy Estera
Józefowicz z BAT.
I tak od sześciu lat BAT w ra
mach transformacji przemysłu
tytoniowego zainwestował
w tworzeniepotencjalnie mniej
szkodliwych produktów 2,5
mld dolarów.

W Polsce pod Ostrzeszowem Chic założył jedną
z najnowocześniejszych w Europie fabryk liquidów

trafiają na rynek poserii badań
i testów - wyjaśnia Estera
Józefowicz.
- BAT zainteresowałsię pol
ską firmą, bo była fenomenem
na skalę europejską.Dla małej
organizacji na wczesnym eta
pie rozwojuinwestycje wbada
nia, konsekwentna budowa
własnej sieci sprzedaży oraz
tworzenie zaplecza produkcyj
nego wiązały się z ogromnym
ryzykiem. Jednak to właśnie
dzięki nim jesteśmy teraz lide
rem narynku -podkreśla Jerzy
Jurczyński z Chic.I wylicza, że
tylko rynek e-papierosów to
dzisiaj wartość500 min zł,a re
gularnych e-palaczy jest około
450tys.

- Osób uzależnionych
od palenia tytoniu jest wkraju
ok. 8 min. E-papierosy i inne
produkty alternatywnedostar
czające nikotynę są adreso
wane do tych, którzy nie chcą
lub nie potrafią rzucić - dodaje
Jurczyński.
Za uruchomienie centrum
badawczego w Chic odpowie
dzialny był dr Michał Kozłow
ski, szef eSmokingInstitute. Co
ciekawe, pierwsze badania
eSmoking Institute zlecał labo
ratorium w Sosnowcu. Badane
były m.in. skład liąuidów i wy
twarzane w procesie podgrze
wania aerozole.Były to pierw
sze tegotypu badania wPolsce
i jedne z pierwszych na świe

tego proponujemypozostanie
przy fikcjidoręczeń alboumożliwie
nie komornikom dostępudo bazy
PESEL wcelu weryfikacjiadresów
doręczeń-mówi AdrianZwoliński,
ekspert KonfederacjiLewiatan.

stałe podnoszenieefektywności,
między innymi poprzezurucha
mianie nowychlinii produkcyj
nych. Technologiew tym zakresie
wciąż się rozwijają -coraz częściej
odchodzi sięod manualnej
obróbki na rzecz pełnejautoma
tyzacji systemuprodukcyjnego.
- Branżametalowa, zewzględu
na swojesilne powiązaniez innymi
branżami,jest papierkiemlakmuso
wymcałej gospodarki.Dlatego,
choć na razie kondycjasektora jest
bardzo dobra, jestduże prawdopo
dobieństwo, żeewentualnespo
wolnienie odczujejako jeden
z pierwszych,ze względu
na zmniejszającesię zamówieniapodkreśla Anita Grygorowicz,ek
spert SiemensFinancial Services..

Branża metalowa
zyskuje na leasingu

Ażol2 proc. zwiększyłasię wartość
leasingu namaszynyiurządzenia
doobróbki metaliw2018 r.Toefekt
bardzo szybkiegowzrostubranży
metalowej, któranotujejednez naj
wyższych dynamikna rynku.
W Polsce działa ponad45 tys.firm
z branży metalowej,a zdecydo
wana większość z nichto małe
i średnie przedsiębiorstwa.Duża
konkurencja wymusza na firmach

(WWW.STREFABIZNESU.PL)

- W instytucie badamy płyny,
urządzenia, prowadzimy testy
bezpieczeństwa. Jednorazowo
od 10 do 12. Sprawdzamy, jak
urządzenia zareagują na upa
dek, zwarcie, jaka jest tempera
tura ich działania.Z kolei aero
zole sprawdzamy pod kątem
emisji potencjalnie szkodli
wych związków - wymienia dr
Kozłowski. Zanim nowy pro
dukt trafina rynek,musi zostać
pół roku wcześniej zgłoszony
do instytucji podległej Mini
sterstwu Zdrowia. Zgłaszając
taki produkt, trzeba wykazać,
że spełnia on wszelkie normy.
Rocznie wInstytucie wykonuje się ponad 15 tysięcy te
stów, w zespole pracują 22
osoby. Pracy nie brakuje przez
cały rok, bo oprócz testów ist
niejących produktów nau
kowcy tworzą własne urządze
nia, systemy, a nawet... urzą
dzenia do testowania urzą
dzeń. Tych na początku ich
działalności było dostępnych

Coraz więcej Polaków
zarabia nanajmie

W Polsce rynek najmustanowi in
tegralną część sektora mieszka
niowegoijest dla młodychludzi
coraz atrakcyjniejszy. Potwier
dzają to dane z raportu Stowarzy
szenia Mieszkanicznik. W 2017
roku 715 tys.podatników wyka
zało przychody znajmu miesz
kań. Toponad dwukrotny wzrost
w stosunku doroku 2011.
-Przez ostatniepięć lat coroku
przybywało 7 proc.nowych po
datników rozliczających wpływy
z najmu.Ponadto najnowsze

dane GUS potwierdzają,że w Pol
sce istniejeduże poledo rozwoju
tego sektora mieszkaniowego.
Na popularności coraz bardziej
zyskuje najeminstytucjonalny,
który zapewnia najemcom stabili
zację ipoczucie bezpieczeństwa
na cały okres zawieranejumowy.
W dużych aglomeracjach popyt
na rynkunajmu zwiększają pra
cownicy z zagranicy.Szansą
na poprawienie statystyk byłaby
także reemigracja- podkreśla Ra
fał Malik z FunduszuMieszkań
na Wynajem. W krajach Europy
Zachodniej, a w szczególności
w Niemczech, jużblisko co druga
osoba nie mieszka w posiadanym
na własność lokum, tylko korzysta
z wygodnej opcji wynajmu.
(WWW.STREFABIZNESU.PL)
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Różnice w pensjach. Czy kobiety
nadal zarabiają mniej od mężczyzn?
Na tle Europy Polska wypada dobrze, jednak luka płacowa wciąż stanowi istotny problem
pewne swojej wartości rynko
wej.

Katarzyna Piojda
redakcja.praca@gratka.pl

Wyższe stawki

Niby mamy równouprawnie
nie kobiet imężczyzn, ajed
nak tego równouprawnienia
nie widać w zarobkach. Panie,
choć sprawdzają się w pracy
tak samo, jak panowie, dosta
ją niższe wypłaty.
18,5 procent - o tyle więcej za

rabia statystyczny Kowalski
od statystycznej Kowalskiej.
Tak wynika z danych GUS.Róż
nica zależy od zajmowanego
stanowiska, może byćto odkil
kuset do ponad tysiąca złotych
w skali miesiąca. Mężczyźni
pod względem płac zdomino
wali prawie wszystkie branże.
Zarabiają lepiej jako kierownicy,
wyżsi urzędnicy,robotnicy, rze
mieślnicy i technicy, personel
średniego szczebla. Panie nato
miast zarabiają więcej w nie
wielu branżach. Prym wiodą
marketing czy media.
Największe różnice w prze
ciętnym wynagrodzeniu brutto
kobiet i mężczyzn występują
w grupie wiekowej 35-44 lata.
Pojawia się pewien absurd:
mimo że kobiety są lepiej wy
kształcone (więcej z nich ukoń
czyło studia) od mężczyzn, to
jednak panowie dostają lepsze
pieniądze.
Takie same obowiązki

Z życia wzięte: kobieta i męż
czyzna posiadają wyższe wy
kształcenie, z tym że ona magi
sterskie, a on zdobył tytułinży
niera. Onaionmająkilkunastoletni staż pracy. Oboje są za
trudnieni jako główni księgowi,
identyczne obowiązki z tym że
konkurencyjne firmy. Nawet

Niemal 9 na 10 Polaków uważa, że płace kobiet i mężczyzn powinny być na tym samym poziomie

godziny pracy są takie same.
Kobieta, w przeliczeniu na go
dzinę, dostaje37 złotychbrutto,
zaś mężczyna -51 złotych. Po
dobnie jest w banku. Specjali
sta ds. bankowości zarabia 35
złotych brutto na godzinę,
a specjalistka zatrudniona
na jednakowym stanowisku
ma 23złote na godzinę.
Liczy się doświadczenie

Na tleinnych krajówUnii Euro
pejskiej, największe różnicepo
między zarobkami kobiet
i mężczyzn dotyczą Estonii,
Czech oraz Niemiec (ponad 20
proc.). Polska wypada trochę le

piej, chociażi tak luka płacowa
stanowi problem, który trzeba
rozwiązać, a nie odkładać
sprawy latami. Te dyspropor
cje, swoista dyskryminacja pła
cowa, wynikają poniekąd z na
szej kultury. Przez lata uwa
żano, że miejsce kobiety jest
w domu,a nie w pracy. Jej obo
wiązkiem jest wychowywanie
dzieci iprowadzenie domu,na
tomiast obowiązkiem mężczy
zny jest utrzymać rodzinę
i dom. Przed laty jednak, gdy
kobieta decydowała się praco
wać zawodowo, oferowano jej
niższą pensję, gdyż często go
rzej traktowano ją niż mężczy

znę. Czasy się zmieniły, lecz
dysproporcje pozostały.
- Dysproporcje pomiędzy
wynagrodzeniami
kobiet
i mężczyzn dawniej były bar
dziej widoczne niż obecnie mówi Magdalena Radomska,
ekspert rynku pracy z agencji
zatrudnienia Manpower.- Roz
bieżności te nadal występują,
ale częściej spotykane są
w przypadku stanowisk wyż
szego szczebla, takich jak
członkowie zarządu czy stano
wiska dyrektorskie,bez odnie
sienia do konkretnej branży.
Ekspertka kontynuuje: Nierówności płacowe nie są już

tak widoczne między innymi
ze względu na rynek kandydata
oraz zjawisko niedoboru talen
tów. Pracodawcy bardziej zwra
cają uwagę na doświadczenie
i umiejętności kandydata, któ
rych aktualnie potrzebują
do realizacji swoich celów bi
znesowych. Kiedy kompeten
cje kandydata adresują aktu
alne potrzeby firmy, praco
dawcy są w stanie zapewnić
rynkowe wynagrodzenie nie
zależnie od płci osoby aplikują
cej. Jestto zmiana w dojrzałości
biznesowej pracodawców, ale
też pracowników, szczególnie
kobiet, które są coraz bardziej

Lata temu panował rynek pra
codawcy. Toszef firmydecydo
wał, kogochce przyjąćspośród
kilkunastu czy nawet kilku
dziesięciu kandydatów.Dzisiaj
mamy odwrotną sytuację: pra
cownik coraz częściej rządzi
na rynku pracy. Przebiera
wśród ofert, bo ma świado
mość swojej wartości oraz
świadomość tego, że jego po
tencjalny pracodawca ma prob
lemy ze skompletowaniem ka
dry. Skutek: kandydaci godzą
się pracować, ale za wyższe
stawki. Firma jest w sytuacji
bez wyjścia - jeśli nie da lu
dziom podwyżek, oni nie
przyjdą do pracy, a nieobsadzone wakaty działają na nie
korzyść przedsiębiorstwa.
- Zarównokobiety, jak i męż
czyźni odważnie podejmują
negocjacje związane z wyna
grodzeniem, zwłaszcza gdy
rozważają zmianę aktualnego
zatrudnienia i biorą udział
w procesierekrutacyjnym - za
znacza dalej Magdalena Ra
domska. - Kwestie negocjacji
pozostają jednak obszarem
mocno powiązanym zindywi
dualnymi preferencjami i sferą
osobowościową, jednak bar
dziej konsekwentni w tym za
kresie są mężczyźni. Płeć mę
ska dłużej negocjuje warunki
i analizujeoferty wróżnych wa
riantach, zestawiając ze sobą
wynagrodzenie podstawowe
i benefity pozapłacowe. Ko
biety również podejmują nego
cjacje, ale tutaj proces ten wy
gląda inaczej.Jest krótszy i zaj
muje mniej czasu.

Zachowania kandydata, które mogą przekreślić nawet najlepsze CV
Maciej Mituła

idąc na rozmowę, częstooba
wiamy się, że każdy z konku
rentów ma jakiegoś asa w rę
kawie.Niepotrzebnie. Na ro
zmowach o pracę niebrakuje
wtop.

Może się zdarzyć, że rozmowa
kwalifikacyjna zostanie zapla
nowana w godzinach poran
nych. Mimo to powstrzymajmy
się od ziewania, które nie jest
najlepszym wstępem do ro
zmowy o wyzwaniach zawo

dowych. Ziewanie jest równo
znaczne ze znużeniem i będzie
odczytane jako brak zaintere
sowania spotkaniem.
Ze sposobu podania ręki
można wyczytać nastawienie
rozmówcy. Najlepsze wrażenie
na rekruterze zrobimy, jeśli
nasz uścisk dłoni nie będzie
za mocny ani nie za lekki.
Ważne, abyśmy wyciągnęli
rękę przedsiebie, dzięki czemu
zostaniemy odebrani jako
osoby komunikatywne.
Poprawianie włosów to je
den z nawyków, który wykonujemy zupełnie nieświadomie.

Są osoby, które poprawiają
włosy, przerzucają je z ramie
nia na ramię, dosłownie co
chwilę. Rozmowa kwalifika
cyjna wymaga kontrolowania
tego typu nawyków. W innym
wypadku rekruter odniesie
wrażenie, że nie panujemy
nad swoimi emocjami i stre
sem.
Nie możemy rozpraszać ro
zmówcy swoim sposobem sie
dzenia. Idealna pozycja to pro
ste plecy i naturalnie ułożone
nogi. Poza tym usiądźmy wy
godnie, nie na brzegu krzesła,
ale teżnie rozpierajmysię wfo

telu. Nie należy też wiercić się,
ruszać nerwowo nogą, czy
zmieniać nogi na nogę.
Nie jest rolą kandydata
sprawdzanie godziny w trakcie
trwania rozmowy. Zerkanie

Rozmowa
kwalifikacyjna jest
sprawdzeniem nie
tylko umiejętności
zawodowych, ale
i zasad savoir-vivrefti

na zegarek zostanie odebrane
jako wielkie faux-pas. Na spot
kaniu o pracę należy wykazać
się pełnym skupieniem na ro
zmówcy i temacierozmowy.
Niestety, dzwoniące tele
fony to zmora współczesnych
rekruterów. Nie zapominajmy
o wyciszeniu telefonu na czas
rozmowy. Dźwięk telefonu,
a co gorsza (!) odebranie połą
czenia przez kandydata w trak
cie rozmowy o pracę, to całko
wita dyskwalifikacja w oczach
osoby rekrutującej.
Elegancja, takt,estetyka -to
kwintesencja idealnego zacho

wania na rozmowie o pracę. Je
śli wiemy, że mamy problem
i w nerwach nieświadomie za
czynamy obgryzać paznokcie,
zadbajmy o to,aby mieć w trak
cie rozmowy na kolanach pa
pierową teczkę z dokumen
tami. Świadomość, że mamy
zajęte ręce, może ułatwić kon
trolę nad dłońmi.
Przed rozmową, guma
do żucia lub odświeżający cu
kierek, są wskazane. Jednak już
w trakcieabsolutnie nie.Warto
pamiętać o pozbyciu się gumy
do żucia, jeszcze przed wej
ściem na spotkanie.
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Ibisz spędzi Wielkanoc
ze swoją byłą żoną?

Krzysztof Ibiszma bardzo dobre
relacje ze swoją byłą żoną, Anną.
Jak ujawnił „Fakt",kobieta zapro
siła celebrytę dosiebie na Święta
Wielkanocne. Z informacji
tabloidu wynika,że po rozstaniu
ze swoją poprzednią partnerką,
Patrycją, Ibisz bardzosię zmienił.
„Zacząłsię bardziej interesować
nie tylko synemVincentem, ale
i byłą żoną Anią. Często się z nimi
spotyka. Przynosi Anikwiaty lub
inne prezenty"-twierdzi informa
tor „Faktu".

SPEKTAKL TEATRALNY

SHOW-BIZNES

Wl

Duży sukces aktora
znanego z serialu„Klan"

66-letni Stanisław Banasiuk,
który dał się poznaćjako ojciec
Kingi Kuczyńskiej zserialu „Klan",
właśnie otrzymał rolę wamery
kańskiej produkcji.Taką informa
cję podałjegosyn Mateusz.„Zdję
cia odbywały się na Węgrzech,
a on wrócił nieco odmieniony.
Niesamowite jest to,jak świat zro
bił się otwarty.BRAWO TATO!!!"napisał Banasiukjunior
na Instagramie.

Wieniawa iGomez są
do siebiepodobne?

Julia Wieniawa wyznała w rozmo
wie z „Kozaczkiem",że ma wiele
inspiracji, a z zagranicznych
gwiazdjest fanką Emmy Stone.
„Uważam, żejest na maksa uta
lentowaną dziewczyną" -powie
działa młoda gwiazda. Jak sięoka
zuje, dużą sympatią darzy rów
nież SelenęGomez. „Myślę,że na
wet jesteśmy dosiebie trochę po
dobne" -powiedziała w rozmo
wie z portalem.

Rutkowski dobrzeradzi
sobie bez prawajazdy

Krzysztof Rutkowski zamieścił
w sieci zdjęcie,na którym widać,
jak jego żona siedziza kierownicą
samochodu. „88dni przede mną
po prawejstronie. Oczywiście
w samochodzieeuropejskim, nie
w „Brytyjczyku". Wyjdziemi to
na korzyść, więcej czasuspędzę
z rodziną,małżonka będzie mnie
woziła"-napisał popularny de
tektyw. Przypomnijmy,że ostat
nio stracił prawojazdy, bojechał
aż 112 km/h w terenie zabudowa
nym.

Krzyżówka nr 43
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Poziomo:
3) śpiewający poeta,
6) słodycz z pasieki,
11) ostra przyprawa z papryki,
12) komplet narzędzi lub mebli
kuchennych,
13) mała, a cieszy,
14) klasztor pustelników,
15) naczynie na datki wiernych,
16) twórca dzieła,
17) przyrząd wskazujący strony
świata,
18) na końcu lassa,
19) dźwig portowy,
21) rzeka w Tokaju,
23) usterka maszyny usuwana
przez mechanika,
26) wypiek dla solenizanta,
27) dźwiękochłonne przy auto
stradzie,
30) w pogodną noc widoczne
nad nami,
31) ozdobny arkusik od wnucz
ki,
34) potoczna nazwa grocho
drzewu,
38) podręcznik studenta,
39) ryba śledziowata w konser
wie,
40) rasa górskich owiec,
41) matka źrebaka,
42) uczniowie szkoły średniej.
Pionowo:
1) dzieli mieszkania sąsiadów
w bloku,
2) cyfra do przybicia,
3) gra z wybieraniem rozsy
panych patyczków,
4) woda w korycie,
5) rozbiórka maszyny,

11
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Redaktor naczelny
Krzysztof Nałęcz
Zastępcy
Ynona Husaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)
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24
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26
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27
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Klngsman: Tąjne służby

Paradiso

Na granicy

Po prostu przyjaźń

POLSAT 20:05
Kingsman to elitarna orga
nizacja zrzeszająca tajnych
agentów dżentelmenów. Jej
adepci mają okazję sprawdzić
się w akcji - rozwiązują zagad
kę zniknięcia grupy sławnych

TVP 121:00
Elita Warszawy spędza czas
w lokalu Paradiso. Jednym
z gości jest Władysław, który był
więziony w Berezie Kartuskiej
ichce się zemścić na wicemini
strze spraw wewnętrznych.

TVP KULTURA 21:20
Ojciec i dwaj synowie przyjeż
dżają w Bieszczady. Pewnego
dnia w odciętej od cywilizacji
górskiej chacie pojawia się
tajemniczy nieznajomy, który
wciąga bohaterów w przestęp
czy świat pogranicza.

TVN 22:35
Alina i Marian wygrywają
sporą sumę pieniędzy. Ivanka
postanawia mieć dziecko. Filip
ryzykuje karierę. Stateczny
profesor musi zadecydować,
czy złamać zasady. Grupa zna
jomych odkrywa tajemnicę.

Wodnik(20.01-18.02)

Lew (23.07-22.08)

Ryby (19.02-20.03)

Panna (23.08-22.09)

29

30

31

32

33

38

34

Chcesz kupić mieszkanie?

36

35

Uda Ci się zrealizowaćwszystkie dzisiejsze
plany, alecena, jaką za to zapłacisz,będzie
dość wysoka. Horoskopdzienny sugeruje
na przyszłość ograniczenielimitu zadań.

37

39

I WEJDZNAGRATKA.PL |

40

6)
7)
8)
9)

nieczysty interes; szwindel,
gatunek sardyny z Pacyfiku,
stara, zużyta miotła,
dośrodkowanie w piłce noż
nej,
10) uroczystość ludowa ku czci
zmarłych,
20) kopyto krowy,
22) uczony rzymski, nauczyciel
Nerona,
24) ptak kojarzący się z pesy
mizmem,

Dyrektor działu marketingu
Robert Gromowski, tel. 94 3473512
Prenumerata, teł. 94 3401114
Głos Koszafiński-wwwgk24.pl
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redakqa.gk24@polskapress.pl,
reklama.gk24@polskapress.pl
Głos Pomorza-wwwgp24.pl

25) ostra dyscyplina,
28) resztki starego budynku,
29) ślepy bez pocisku,
31) wyjątkowo oścista ryba,
32) wielkie cierpienie,
33) zażywana w wannie lub w
basenie,
35) zimowe buty damskie z cho
lewką,
36) ostra przyprawa do mięsa,
37) kunszt Andrzeja Wajdy lub
Federico Felliniego.

ul. Henryka Pobożnego 19.
76-200 Słupsk,
tel. 59 848 8100, fax 59 848 8104,
tri. reldama 059 848 8101,
redakqa.gp24@polskapress.pl,
reklama.gp24@polskapress.pl
Głos Szczeciński - wwvtgs24.pl
ul. Nowy Rynek 3,
71-875 Szczecin,
tri. 9148133 00, fax 91433 48 64,
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Dobra organizacja pozwoliCi szybko uporać
się z obowiązkami.Po południu oddaszsię za
jęciom, któresprawią Ci przyjemność Horo
skop na dziśjest zapowiedzią ładu iporządku.

Staniesz dzisiaj przedkoniecznością podjętia
ważnej decyzji.Jeśli targać będą Tobą wątpli
wość, poproś kogośoradę. Horoskop
dzienny na dziśnie sprzyja brawurze..

Sporo czasu poświętiszna pomaganie innym.
Twoje zaangażowanie zostaniezauważone
idocenione. Horoskopdzienny to wska
zówka, by wyciągnąć ztegokorzyści...

Rozpierać Cię dzisiajbędą energia ichęć prze
noszenia gór. Horoskopdzienny radzi dużą
koncentrację w ryzykownychsytuacjach.

Omijaj dzisiajludzi, którychsłowa często stają
się zarzewiem konfliktu.Horoskop dzienny
podpowiada trzymanie nerwówna wodzy.

Byk (20.04-20.05)

Rozwiązani® nr 42
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Bliźnięta (21.05-21.06)

Żydedość brutałniezweryfikujeTwojeaspiracje
dozajmowania przezcały dzieńpozycji lidera.
Horoskop na dziśsugerujewiększą pokorę.

Rak (22.06-22.07)

Znajomy zaproponuje G realizacjęwspólnego
przedsięwziętia. Horoskopdzienny na ponie
działek towskazówka, by zachować czujność

©©- umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku
le, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,
tri. 94 354 50 80, fax 94 3527149

możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci,

POLSKA
PRESS

GRUPA

www.gp24.pl/tnesci,www.gs24.pl/tresci, i w zgodzie
Szoednek ul. Plac Wolności 6,78-400 Szczecinek,
tel. 94 374 8818,fax 94 374 23 89

z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Polskie Badania Czytelnictwa

Stargard ul. Wojska Polskiego 42,73-110 Stargard,
tri. 915784728,fax 9157817 97,
reklama tri. 91578 47 28

? c

Przez cały dzień towarzyszyćO będzie uczu
cie niedosytuirozdźwięku między powzię
tymi planamia tym,co udało Ci sięosiągnąć.
Horoskop dzienny pobudziTwoją ambicję.

Musisz dzisiajpogodzić zwaśnione strony,
wzbijając się przytym na szczytyobiektywi
zmu. Horoskopna dziś radzi działać - jak
Temida - z przysłowiową opaską na oczach.

Baran(21.03 -19.04)

41
42
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Waga (23.09-22.10)

Skorpion (23.10- 21.11)

Strzelec (22.11-21.12)

Zasypie Gę dzisiaj lawinainformacji - dobrych
izłych. Horoskopna dziśtowskazówka,by
z pożytkiem wykorzystać torco usłyszysz..

Koziorożec(22.12 -19.01)

Twoje oczekiwania rozminą siędzisiaj zmożli
wościami. Horoskopdziennypodpowiada uni
kanie wyprawzmotyką na słońce...

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
Joanna Pazio tri. 22 20144 38. joanna.
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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 aktora.
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(6).

R) zawijane ciasto (6).
S) Patrick, aktor z filmu „Dirty
Pancing" (6).

T)
U)
W)
Z)

Z)

3
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godło Apaczów (5).
drobna awaria (7).
metal na żarniki (7).
„Już taki jestem ..." w pio
sence (5, 4).
styl pływacki (5).

•

Litery w polach z kropką,
czytane rzędami, utworzą
rozwiązanie. Ujawniono
wszystkie litery „Z".
W przypadkowej kolejności:
- narciarka na stoku
- browarnictwo
- własnoręczny na podaniu
- rodzaj cukierków
- sztuczne jezioro
- komputer osobisty
- nawrót choroby
- rzeka z przełomem
- owoc w drinku
- siły zbrojne, arrrua
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Litery z pól ponumerowanych
od 1 do 14 utworzą rozwiąza
nie -tytuł filmu.
Poziomo:
2) „Czarna ... w kropki bordo,
gryzła trawę kręcąc mordą",
1) postać występująca w utwo
rze literackim.
Pionowo:
7)... Ramazzotti, włoski pio
senkarz,
13) śni się dłużnikowi.
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O) składnik benzyny (5).
P) ma liczne kropki na twarzy

Logogryf

•
MU m

fartuch
ochrony -

Krzyżówka A-Ż
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) soczysty owoc o czerwo
nym miąższu (5).
B) potrawa mięsna (6).
C) dojrzałe drzewo iglaste (6).
D) do osuszania gruntu (4).
E) miasto Heraklita (4).
F) wojenna lub handlowa (5).
G) zapowiedź kary (6).
H) mityczny półbóg (5).
I) kraina historyczna nad
Zatoką Ryską (8).
J) ... Butrym zwany Bezno
gim (5).
K) francuski bezdomny (8).
L) czas wolny od zajęć (4).
Ł) niezłe ziółko (5).
M) słodkie, aromatyczne wino
(9).
N) polski mikrobus (4).
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 18 utworzą rozwiązanie - dokończenie dowcipu z okienka.
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do
22 utworzą rozwiązanie.
Pionowo:
Poziomo:
1) armatni wiwat,
1) płynie z wolna w piosence,
2) trzy minuty w ringu,
7) ogłada towarzyska,
3) ojciec Bolesława Chrobrego,
8) „mokre" manto,
4) ścina trawę lub zboże,
9) mocniejszy od wódki,
5) niepewny interes,
10) odbija się w lustrze,
6) brak uwagi, skupienia,
12) ptak żywiący się rybami,
11) silne przeżycie; impresja,
15) ciepłe kapcie domatora,
13) ciągły ogień z armat,
17) złota moneta z bajek,
20) kobieta sterująca jachtem,
14) wisi na szyi katolika,
16) nadmorska promenada,
21) królowa sawanny,
18) cięty w wazonie,
22) nocny strój do spania,
19) zamieni się w siano.
23) tarczka w kolanie.
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Jasio wraca po szkole
do domu:
- Czego nowego
dowiedziałeś się
dzisiaj w szkole?
- pyta ojciec.
- Że inne dzieci
mają dużo...
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Jolka

tane rzędami, utworzą rozwią
zanie.
1) ochota na smaczny kąsek,
2) stolica Mozambiku,
3) kombinezon roboczy do
ochrony ubrań,
4) złoża bogactw naturalnych,
5) doświadcza głębokiej eks
tazy religijnej.

Rozwiązaniem jest powiedzenie
ludowe.
1) płyn zbierający się w tkankach: 6
11-10-16-17-18-13,
11
2) bylina imbirowata, kurkuma:
1-2-3-4-8-6,
3) praca zarobkowa (czasami na 16
czarno): 1 9 - 5 - 9 - 1 5 - 1 4 12,

21

4) broń Wilhelma Telia: 26 -25 23 -24 -20,
26
5) strefa: 21 - 22 -7 -27.
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Rozwiązania
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Fritz Kolbe który donosił
Amerykanom
na Adolfa Hidera
Andrzej Dworak
redakcja@poiskatimes.pl

Berlin
Skromny urzędnik niemiec
kiego ministerstwa spraw za
granicznych stał się jednym
z najlepszych szpiegów alianc
kich podczas drugiej wojny
światowej.

W

iatach 19431945
jako
GeorgeWood
przekazał
OSS (Office of
Strategie Services), agencji
przekształconej później w CIA,
ogromną liczbę dokumentów
wielkiej wagi. Jednak jegolosy
to także historia bohatera nie
docenionego.
Niewielu Niemców miało
odwagę przeciwstawić się nazi
stowskiemu barbarzyństwu.
Fritz Kolbe był jednym z tych
nielicznych, którzy zdecydo
wali się ponadto na potajemną
współpracę zaliantami. Jegosa
motna walka należy do najbar
dziej spektakularnychdokonań
n wojny światowej. Zaważyła
na jej przebiegu, choć alianci
przez długi czas niechcieli po
traktować serio dostarczanych
przez Kolbegoinformacji.

drówki idziałalność krajoznaw
czą i był rodzajem skautingu.
Kiedy już znalazłsię whitlerowsłam MSZ, skrywałswoje prze
konania pod maską niezwykle
cenionego za zmysł porządku
i nienaganne maniery urzęd
nika, który wykonujepolecenia
z mechanicznym „Jawohl"
i „Heil Hitler". Po powrocie
z pracy do domu - jak to ujął
w książce o Fritzu Kolbe z 2015
Andreas Kollender -rozładowy
wał jednak frustrację maniakal
nym przebijaniem widelcem
zdjęć Hitlera w gazecie. Chwi
lowo nie było gostać na więcej...
Chociaż nie, po objęciu władzy
przez Hitlera, już jako urzędnik
niemieckiego MSZ, odmówił
-jako jeden z niewielu - wstąpie
nia do NSDAP.Jako bezpartyjny
nie miał szans na kontynuowa
nie kariery i odstawiono go
na boczny tor. To okazało się
zrządzeniem losu.
Tylko klęska
może przynieść zwycięstwo

Syn rzemieślnika z berlińskiej
dzielnicy Louisenstadt rozpo
czął pracę urzędnika na kolei.
Wieczorowo zdał maturę i zo
stał przyjęty do grona urzędni
ków średniegoszczebla w MSZ.
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W1933 roku Kolbezostał se
kretarzem konsularnym 1.
klasy ambasady w Madrycie.
Tutaj awansował. Został na
stępnie
wicekonsulem
w Kapsztadzie, ale z wybu
chem wojny wrócił do Berlina
i ugrzązł w machinie urzędni
czej ministerstwa. Czekała go
praca przy porządkowaniu in
formacji, które spływały na
biurko. Tymczasem okazało
się, że jego szef, ambasador
do zadań specjalnych Karl
Ritter, to łącznik między MSZ
a sztabem Wehrmachtu (OKW).
Kolbe otrzymał dostęp do ści
śle tajnych, wojskowych da
nych. Zaświtała mu myśl, by
nienawiść do Hitlera przekuć
w czyni posłużyćsię jedyną do
stępną mu bronią - zdradą.
Nie wierzył - tak jak inni
przeciwnicy Hitlera z armii,
o którychmiał wiedzę od słyn
nego chirurga i opozycjonisty
Ferdinanda Sauerbrucha - że
Niemcy mogą zostać ocalone
przez pucz,obalenie dyktatora,
przejęcie władzy i negocjacje
z aliantami. On był zdania, że
ojczyzny nie uratują jakieś siły
wewnętrzne, że może ocalić ją
tylko jak najszybszaklęska. Po
stanowił pracowaćna jej rzecz.

Był przekonany, że pojedyncza
osoba, taki ktoś jak on, może
odwrócić bieghistorii. Niemiał
żadnych rozterek- to nieon był
zdrajcą, tylkoHitler!
Po pracy Kolbe zabierał
przeznaczone do zniszczenia
telegramy do domu i je przepi
sywał. Zawarł znajomość
z francuskim lekarzem zatrud
nionym jako jeniec w szpitalu
Charite i w jego gabinecie foto
grafował zapiski. Przyjaciółka
z czasu przynależności do ru
chu Wandervogel-Bewegung
zatrudniona w wydziale kurier
skim MSZ załatwiła Kolbemu
wyjazd doSzwajcarii. Ten spa
kował odbitkiinformacji i prze
kroczył z nimi granicę.
Druga szansa Allena Dullesa

Berno wSzwajcarii, niedzielne
popołudnie roku 1917. Młody
amerykański dyplomata Allen
Dulles jest umówiony na spot
kanie z pewnym rosyjskim
emigrantem. Decyduje jednak,
że zamiast spotykać się z nim,
rozegra mecz w tenisa z ładną,
wysportowaną panną... W ten
sposób mister Dulles przegapił
okazję do - być może - zmiany
biegu historii. Nieznajomym
Rosjaninem był Włodzimierz
Ilicz Lenin, który wkrótce
po pobycie w Bernie dogadał
się z Niemcami, został przez
nich wsadzony do pociągu
i przewieziony do zrewolucjo
nizowanegoSankt Petersburga,
żeby objąć władzę w Rosji.
Dulles otrzymał od historii
drugą szansę. Dwadzieścia
kilka lat później był ponownie
w Bemie - jako rezydent ame
rykańskiego wywiadu. Znów
trwała wojna światowa i znowu
miał się spotkać z nieznajo
mym. Na swoje szczęście, tym
razem nie poszedł na tenisa.
19 sierpnia1943 roku zasiadł
przed jego biurkiem Fritz
Kolbe, urzędnik MSZ z Berlina.
Mężczyzna wyciągnął z teczki

Fritz Kolbe dostarczył
wywiadowi USA 1600
tajnych dokumentów,
w tym szczegółowe
piany kwatery głównej
Adolfa Hitlera
kopertę z kurierską przesyłką
i Dulles ujrzał16 ściśle tajnych
telegramów przeznaczonych
dla OKW Wehrmacht.
George Wóod informuje

Do końca wojny Kolbe jako
George Wood dostarczył
Dullesowi 1600 tajnych doku
mentów pochodzących z cen
trum władzy Trzeciej Rzeszy.
Przekazywał też dane ustnie
w czasiepodróży doSzwajcarii.
Zdemaskował niemieckiego
szpiega o pseudonimie Cicero
(był albańskimkamerdynerem
w brytyjskiej ambasadzie
w Stambule - opłacanym, na
wiasem mówiąc, przez Niem
ców fałszywymi dolarami).
Wskazał naobecność nazistow
skiego szpicla w otoczeniu
amerykańskiego prezydenta
Henry'ego Wallace'a. Pomógł
namierzyć niemiecką radiosta
cję w neutralnej Irlandii, która
przekazywała informacjęo pla
nach inwazji na kontynent.
Ostrzegał przed atakami łodzi
podwodnych na alianckie kon
woje, poinformował o skon
struowaniu odrzutowego my
śliwca Me-262, dostarczył plany
kwatery głównej Hitlera
Wolfsschanze, dał znać alian
tom o likwidacji społeczności
Romów w Rzymie i deportacji
węgierskich Żydów przygoto
wywanej przez niejakiego
SS-Obersturmbannfiihrera
Eichmanna, o którym alianci
usłyszeli pierwszy raz...
Wiele informacji dostarcza
nych przez Kolbego wydawało
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się aliantom... zbyt dobrych.
Nie dowierzano im,a na doda
tek u Brytyjczyków opiniował
informacje dostarczane przez
Wooda sowiecki szpieg Kim
Philby. Dlatego przez jakiś czas
to wybitne źródło nie przyno
siło takichefektów, jakie bymo
gło. Dopiero kiedy pod koniec
1943 Dulles postawił na szali
swoją karierę i interweniował
w Waszyngtonie na rzeczpraw
dziwości dostarczanych przez
Kolbego danych, potraktowano
je poważnie... A nawet zbyt po
ważnie. Otrzymały klauzulę
jeszcze większej tajności niż
top secret i miało do nich do
stęp zaledwie11 osób - w tym
prezydent Roosevelt.
Doceniono pracę Wooda do
piero pod koniec wojny,a oficer
prowadzący szpiega Allen
Dulles awansowałna czoło wy
wiadu. Mówił później o Fritzu
Kolbe, że„był to jeden z najlep
szych agentów, których kiedy
kolwiek miał jakiś wywiad".
Czy zdrajca może
być bohaterem?

„Przez długi czas niemal nikt
nie uświadamiał sobie, z jaką
odwagą i zdecydowaniemFritz
Kolbe działał przeciwko nazi
stowskiemu reżimowi" - po
wiedział 9 września 2004 roku
minister spraw zagranicznych
RFN Joschka Fischer przy oka
zji nadania jednej z sal w mini
sterstwie imienia Kolbego.
Uznanie w ojczyźnie przyszło
bardzo późno.
Po wojnie Kolbe usiłował
wrócić dopracy wMSZ,ale jego
podanie odrzucono i dano mu
wilczy bilet, bo był„zdrajcą".
Były as wywiadu pracował
jakiś czas jako przedstawiciel
handlowy - sprzedawał m.in.
piły motorowe - otrzymał
niewielką emeryturę od Ame
rykanów i osiadł w Szwajca
rii. Zmarł na raka 16 lutego
1971 roku.©®

Podwójne życie
wędrownego ptaka

Na wiele lat przed podjęciem
współpracy z Amerykanami
Kolbe miał już dwa oblicza
- ukrytą, zarezerwowaną dla sie
bie postawę przeciwnika nazi
stów oraz tożsamość porząd
nego urzędnika niemieckiego
MSZ. Inaczej niż wielu znanych
nie tylko w Niemczech człon
ków „ruchu oporu", którzy
zwrócili się przeciwko dyktatu
rze Hitlera, dopiero kiedy zo
rientowali się, że Niemcy prze
grają wojnę, Kolbe nie chciał
mieć nic wspólnego z nazistami
od początku. Pochodził z ro
dziny o ustalonych tradycjach
- ojciec byłrzemieślnikiem iso
cjaldemokratą, a on sam był
uczestnikiem młodzieżowego
ruchu „Wędrowny ptak"
(Wandervogel-Bewegung),
który rozwijał poczucie patrio
tyzmu i wspólnoty przez wę

Do końca wojny Kolbe jako George Wood dostarczył Dullesowi 1600 tajnych dokumentów pochodzących z centrum władzy Trzeciej Rzeszy
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Jak zamieścić ogłoszenie drobne?Telefonicznie:94 347 3516
Przez Internet ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:
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RUBRYKI W OGŁOSZENI ACHDROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

•ZDROWIE
•USŁUGI
•TURYSTYKA

iBANK KWATER
i ZWIERZĘTA
iROŚLINY, OGRODY

ABAKUS

Nieruchomości

Aniela Barzycka -

MIESZKANIA-SPRZEDAM

poszukujemy mieszkań 2,3-pokojowych

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

rej; Żeromskiego, Tetmajera
Klienci płacą GOTÓWKĄ,
ZADZWOŃ
561-745-111

MIESZKANIA DÓ WYNAJĘCIA
KAWALERKA, Koszalin, Władysława
IV, tel.603-879-552.

ul. Zwycięstwa 143
(obok Związkowca)

MIESZKANIA - WYNAJMĘ

Finanse biznes

www.abakus-nieruchomosci.pl

MAŁŻEŃSTWO z dwójką dzieci
mających pracę na stałe poszukuje
mieszaknie do wynajęcia na czas
nieokreślony, rejon Szczecin Pogodno,
Świerczewo.
Tel. 667-670-695,667-646-583,
883-504-446

KREDYTY, POŻYCZKI
GOTÓWKA dla każdego!
C.H.Kupiec,k>kJlA,Tel:518500111

LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA

GOTÓWKA dla każdegoiDH
Wokulski boxl,tełS72400200

I piętro, 2 pok. pilna sprzt:
rej. Sucharskiego
tylko 179 000,-

HALE 100m,50m 606614218
Kretomino

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

MAGAZYN 75m2,602-285-126.
DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM
DZIAŁKA bud. pięknie położona
w terenie zabud. K-lin, 577-806-169

'

ŁOSINO 1600m2, uzbrojona 607411600
ROSNOWO budowlana 1700m2,120m
od jeziora, 68zł/ m2,691-979-474.

'

POŻYCZKA na dowód do 25 tyl
Zadzwoń: 732 081724.

r

POŻYCZKI tel. 699186581 Koszalin

rej. 2 pokoje, kuchnia,
łazienka szybkie wydanie
185 000,- cena do negocjacji

SZYBKIE pożyczki 501982756.

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

ZATRUDNIĘ
CAŁOROCZNY ośrodek
rehabilitacyjny w Ustroniu Morskim
zatrudni: pielęgniarkę ikelnerkę
tel. 94 351-56-65, Kom:518-425-300

018821535

GARAŻE Blaszane
> BRAMY Garażowe
^PRODUCENT KOJCE dla Psów

pilna sprzedaż dom

Najniższe

^ tylko 458 000,- do negocjacji

Różne wymiary

J

Dogodne
Transport i montaż
(IP^fel&cały KRAJ

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

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

OSOBOWE SPRZEDAM

www.konstal-garaze.pl

SUZUKI Samurai, 1992r., 502-640-167

POŚREDNICTWO

OSOBOWE KUPIĘ

"OMEGA" - wyceny, obrót Słupsk,
ul. Starzyńskiego 11, tel.
598414420,601654572 www.
nieruchomoscUlupslŁpI

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

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

Absolutny skup aut, 728/73160.

AUTA i busy kupią, 504-672-242

Handlowe

AUTO skup wszystkie
695-640-611

MATERIAŁY BUDOWLANE

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

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

AUTOKASACJA Świeszyno.
608421479

MATERIAŁY OPAŁOWE
DREWNO Stupsk, 694-295-410.

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975
WORKI foliowe produkcja, sprzedaż.
Słupsk, Grunwaldzka 3,604-208-414
ZŁOM kupię, potnę,
otnę, przyjadę
jiodbiorę, teL 607703135.
107703135.

DO prac wykończeniowych
z doświadczeniem, 693-277-634.

j

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

FIRMA GEA Tuchenhagen Polska
w Koszalinie zatrudni pracownika na
stanowisko Mechanik. Mile widziana:
znajomość automatyki, mechaniki
maszyn, elektryki
(uprawnienia SEP do lkV),
tel. 695360778,
mail: dariusz.sypka@gea.com
FIRMA GEA Tuchenhagen Polska
zajmująca się obróbką stali
nierdzewnej oraz aluminium
w Koszalinie zatrudni pracownika
na stanowisko operator CNC.
Wymagania: znajomość rysunku
technicznego, umiejętność
posługiwania się narzędziami
pomiarowymi, gotowość do pracy
w trybie zmianowym.
Tel.783880079, adres e-mail:
marcin.piechowski@gea.com.
FIRMA zatrudni opiekunki do pracy,
w Niemczech, znajomość języka
niemieckiego komunikatywna,
790-480-590
KASJER Szczecin. Elastyczny grafik,
stawka 15-16,20 zł/godz. brutto.
Kontakt 797594770
MECHANIKA maszyn budowlanych.
Słupsk, 606-461-948.

i MATRYMONIALNE
i RÓŻNE
i KOMUNIKATY

MONTERA instalacji WOD-KAN, C.Ohydraulika. Praca na miejscu.Słupsk,
606-461-948.
Murarzy, stolarzy, glazurników
FTancja 602 472177
NIEMCY - cieśle, murarze, tiefbau,
tapeciarze, elektrycy, hydraulicy.Tel.
506-31-31-39
NIEMIECKA firma budowlana
zatrudni murarzy, cieśli, drogowców
oraz pracowników produkcji.Tel
506820639,774570819
OPERATORA koparko-ładowarki.
Praca na miejscu. Słupsk,
606-461-948.
OPIEKA nad osobami starszymi
Niemcy i Holandia. Tel.774025244

iŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

GAZOWE -urządzenia, naprawa/
wymiana 606-579-846 GK

GINEKOLOGIA
515417467 Ginekolog -farmakologia

HYDRAULICZNE, gaz CO, faktura VAT,
Tel. 692-175-676. Koszalin

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

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

NEUROLOGIA
SPEC. Neurolog. NFZ.Bez kolejek.
Codziennie. Koszalin, 605-284-364.
STOMATOLOGIA
STOMATOLOGIA specjalistyczna:
dzieci i dorośli,anestezjolog,
protetyka. K-lin, Małopolska TB",
tel. 94/343-84-68. Również w soboty.

AGD RTV FOTO

PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878

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

PRALKI, urządzenia elektr.,
gastronomiczne. Chłodnictwo.
507-380-118.
BUDOWLANO-REMONTOWE
BALUSTRADY bramy 602 825 699.
CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147

SPRZĄTANIE w centrum handlowym Szczecin 601808 947
SPRZĄTANIE w sklepie - Szczecin
601808947
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
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)

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

SKUP,KROWY do 6zł, 889-186-749

PRACA BIUROWA z j. NIEMIECKIM
w Szczecinie! 6000 zł + premie +
pakiet benefitów. Tel 533 397 200
lub CV@IRKLPL

PRO-WAM Sp. z o.o. w Koszalinie
zatrudni monterów, pomocników
oraz osoby do obsługi gilotyny/
giętarki. Kontakt uL Zwycięstwa
278, tel. 94 345 46 30

PORZĄDKOWE

INNE SPECJALIZACJE

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

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

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

ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.

Pakowanie książek,
os. niepełnosprawne.
Umowa+premia+ dodatek
rehabilitacyjny!!! Szczecin,
734-108-163

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

ogloszenia.gratka.pl
INSTALACYJNE

riiflms

OPIEKA Niemcy, legalnie,
tel. 725-248-935.
OPIEKUNKI do Niemiec tel.
730497770 www.ambercare24.pl
dzisiaj 70 ofert!

iROLNICZE
iTOWARZYSKIE

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.
MALOWANIE dachów788-016-988
PŁYTKI układanie- prof. 508011742.
REMONTY od A do Z tel. 660-683-933
gk
STANY surowe 94/3412184.
STUDNIE do domów, gospodarstw
rolnych solidnie!!! 604-417-531

PRAGNĘ poznać panią w wieku 50-70
lat, stały związek, 668254576.

Różne
DETEKTYW-KOSZALIN.PL 602601166
WRÓŻKA, monikamagia.pl 603572729

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

Towarzyskie
ADA Słupsk, 513-751-832.
AKTYWNA dojrzała. 507-719-333. GK
ANIA Koszalin tel. 881-617-590
ATRAKCYJNA dojrzała, 661177611.

SUCHE zabudowy 94/3412184.

BASIA Słupsk 797-221-767

TAPETY natryskowe 500-354-255

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

USŁUGI glazur., łazienki 696498391

ŻANETA 471,693-771-552 Koszalin

Zarząd Powiatu Szczecineckiego

zawiadamia,
że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) na okres 21 dni na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ul.
Warcisława IV 16 oraz na stronach internetowych: www.powiat.szczecinek.pl,
www.powiatszczecinecki.bip.net.pl, wywieszony został wykaz nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego, przeznaczonej do
sprzedaży, położonej w jednostce ewidencyjnej gmina Szczecinek, w obrębie
ewidencyjnym Sitno, oznaczonej działką ewidencyjną nr 8/3 o pow. 0,0097 ha.
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REKLAMA

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska
informuje o przetargach na sprzedaż działek gminnych, które odbędą się w dniach:

Wójt Gminy Wierzchowo

15.04.2019 r. min.: dz. nr 338 o pow. 0,2258 ha - cena 64000 zł, dz. 609/1 o pow. 0,0973 ha -cena 42000 zł.
Przetargi zaplanowane na dzień 12.04.2019 r.: dz. nr 1204 o pow. 0,1188 ha, cena 41500 zł, dz. nr 1355 o pow. 0,1364 ha - cena 53150 zł, dz. 1356
o pow. 0,1352 ha - cena 52700 zł, dz. 1320 o pow. 0,2445 ha - cena 72870 zł, dz. 1321 o pow. 0,2011 ha -cena 75360 zł.

Szukasz pracy?
[WEJDŹ NA GRATKA.PL I

008965227

informuje,

•

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

-

że na stronie internetowej Spółdzielni www.smkorab.pl
został ogłoszony przetarg nieograniczony:

na dostawę i montaż platformy pionowej dla osób
niepełnosprawnych wraz z samonośnym szybem w istniejącym
budynku biurowym w miejscowości Ustka, przy ul. Grunwaldzkiej 10.
Termin składania ofert do dnia 8 kwietnia 2019 r. do godz. 9.30.
Zainteresowanych zapraszamy do pobrania informacji o przetargu
oraz SIWZ ze strony Spółdzielni www.smkorab.pl.

aktualne
z całej Polski

przetargi

„Budowa przedszkola
w Wierzchowie".

REKLAMA

?f*~2TQ Ustka* ul, Srunwaktetei 10, ML /5S/814 40 81
-

że został ogłoszony przetarg nieograniczony
na zadanie pn.

Do cen należy dodać podatek 23% VAT. Z zarządzeniem oraz informacjami o przetargach można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dębnica
Kaszubska bądź na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy. Informacji udziela Alicja Lichtensztein 666 366 828.

Spółdzielnia Mtesarkamowa „Korab" w Ustce,
-

informuje,

Przetargi zaplanowane na 15.04.2019 r. w Gogolewie: dz. nr 400 o pow. 0,1648 ha -cena 45000 zł, dz. 388 o pow. 0,1454 ha - cena 40000 zł,
dz. nr 389 o pow. 0,1679 ha - cena 46000 zł.

Szczegółowe informacje na temat przetargu
znajdują się

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących
przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg
w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji

lub pod nr telefonu 94 36 18 837.

Na podstawie art. 7 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1398), zawiadamiam
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania
projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie zasad wyznaczania
składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji, które odbędą się w dniach od
25 marca 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.
Projekt uchwały określający zasady wyznaczania składu oraz zasady
działania Komitetu Rewitalizacji jest dostępny na stronie www. rewitalizacja,
kolobrzeg.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg
oraz w wersji papierowej do wglądu w godz. urzędowania, tj. 7.30-15.30,
w Urzędzie Miasta Kołobrzeg: w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Ratuszowej
12, w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy ul. Ratuszowej 13, pokój nr
311 i w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Okopowej 15 A, pokój nr 204.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
dot. spraw: Km 140/17, Km 457/17, Km 764/17, Km 11/19, Km 83/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska
(tel. 59 842 45 71,603 631 320) ogłasza, że dnia 4 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00
w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku,
mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13, w sali nr 101,
odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA

Uwagi do ww. dokumentu można składać elektronicznie na adres
e-mail: k.bilska@um.kolobrzeg.pl, na papierze pocztą na adres: Urząd
Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg lub osobiście do
Biura Podawczego Urzędu Miasta Kołobrzeg, bądź ustnie w Wydziale
Urbanistyki i Architektury przy ul. Ratuszowej 13, pokój nr 311, w godz.
urzędowania tj. 7.30-15.30.

lokalu mieszkalnego, złożonego z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC, o powierzchni 43,60 m2,
należącego do dłużnika: Ryszard Bołtuć,
położonego: 76-200 Słupsk, ul. Zygmunta Auguśta 76/49, dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1 S/00082151/0.
Suma oszacowania wynosi 108 651,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 81489,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości
1/10 sumy oszacowania, tj. 10 866,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych
według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić
także na konto komornika:

Jednocześnie informuję, że nie będą uwzględnione opinie i uwagi
niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz złożone po
26 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe nr 1 w Krakowie
06160014621870 0855 4000 0001 - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

www.dawro.eu—
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Hala Widowiskowo-Sportowa
w Koszalinie

4^ :
m

15 kwietnia

FILHARMONIA KOSZALIŃSKA

Bilety do nabycia: Biuro Ogłoszeń Głosu Pomorza, ul. H. Pobożnego191 WWW.kupbilecik.pl

16

Informator - kultura

G łos Dziennik Pomorza

Poniedziałek, 18.03.2019

Narodowa epopeja o naszych
namiętnościach i wadach
Tytułowym bohaterem jest
młodzieniec z rodu Sopliców
powracający w rodzinne
strony, zakochany w młodziut
kiej Zosi i uwodzony przez star
szą od nich obojga Telimenę.
Jego ojciecJacek Soplica,ukry
wający siępod przebraniempo
kutującego mnichaKsiędza Ro
baka, przygotowuje w Soplicowie zbrojne powstanie prze
ciw rosyjskiemu zaborcy. Jego
plany krzyżuje lokalny konflikt
o majątek, władzę i obyczaje
wybuchający wnajmniej odpo
wiednim momencie. Koniec
końców solidarność zwaśnio
nych sąsiadów zwycięża zwia
stując wolną Polskę.
Spektakl zobaczymy w pią
tek o godz.19, a w sobotę i nie
dzielę o godz.18. Bilety kosz
tują 35 i 30 zł.©®

Daniel Klusek

Stupsk
Inscenizację „Pana Tadeusza"
zobaczymy w piątek, sobotę
iniedzielę w Nowym Teatrze.

Nasza narodowa epopeja jest
baśniowym wspomnieniem
nieistniejącego już świata, opi
sem wielkiej tęsknoty do wol
nej ojczyzny, a jednocześnie
gorzką refleksją na temat na
szych narodowych przywar.
Poemat absolutnie wyjątkowy
zwłaszcza w kontekście setnej
rocznicy odzyskania przezPol
skę niepodległości.

Muzyka dla tolerancji

Koncert „Muzyka antidotumna
przemoc ibrak tolerancji" odbę
dzie sięw piątek w Kobylnicy.
Na scenie GminnegoCentrum
Kultury iPromocji wystąpią dzieci,
młodzież, dorośli,profesjonalni
muzycy iamatorzy. Ludzie,któ
rych dzielą pokolenia, doświad
czenie sceniczne,przekonania
i poglądy, ale łączychęć sprzeci
wienia się przemocyi brutalizacji
życia publicznego orazbraku tole
rancji na wszelaką odmienność.
Artyści,poprzez muzykę,będą
chcieli pokazać,że wartojedno
czyć się ponad podziałamidla

Całe szczęście,godz. 12.15.14.45,17.10,1935.
Greenbook.godz.10;
Kapitan Marveł.2 D dubbinggodz.14.10,

2120;
Kurier.godz.13,1530,18,19,2030,2130;
Planeta Singfi 3.godz. 22;
Corgt psiak królowej, godz 10.45,12.50,15,
Jak wytresować smoka,godz 1030,16.10;
Opsie.który wrócSdo domu.godz.10,
Robaczki z zaginionejdżungfi. godz.10.10,
12.20

„Pan Tadeusz" w piątek, sobotę i niedzielę w Nowym Teatrze

Literacko o mostach

Pomorskie wierzenia

Stan morza (Bft)

3-4

Siła wiatru (Bft)

5-7

Poniedziałek

Kierunek wiatru

W czwartek o gpdz.18 w czytelni
głównej MiejskiejBiblioteki Pub
licznej odbędziesię spotkanie
z prof.Danielem Kalinowskim
promującejego najnowszą ksią
żkę „Bestiariuszpomorski". Publi
kacja prezentuje nadprzyrodzo
nych bohaterachpomorskich
wierzeń ilegend. Opisy bóstw
oraz innychmagicznych istot wy
wodzą się zarówno zprzekazów

utrwalonych w tradycji ludowej,
jak iprzetworzonych w tekstach
kultury XIX i XX wieku. Wstęp
wolny, (DMK)

Lębork

KOMUNIKACJA
Słupsk: PKP 118000:2219436; PKS59 84242
56; dyżurny ruchu598437110; MZK5984893

06;

Metalowy Motor

Corruption,jeden z najważniej
szych obecniepolskich zespołów
matalowych, zagra w sobotęw
Motor Rock Pubie.Słupski kon
cert będzieczęścią ogolnopolskięj
trasy Rock'n' Roliis Your Enemy?
We are Your Enemy!.Promuje
ona dwieostatnie płyty zespołu
„Spleen" i„Ruin ofa Man". Począ
tek koncertu w sobotęo godz.
19.30, wejściówki:30 zł (przed
sprzedaż), 40zł (w dniukon
certu). (DMK)

Lębork; PKS598621972; MZK 59 8621451;
Bytów: PKS59 8222238;
Człuchów: PKS598342213;
Miastko: PKS598572149.

DYŻURY APTEK
Słupsk
Dom Leków,ul. Tuwima 4,teł. 59 8424957

Ustka
PodSmoMemul.Kraiskiego8.tel.598145395

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

4

1005 hPai

pogodnie

Świnoujście

USŁUGI MEDYCZNE
Słupsk:

KUB,
Kartuzy

V

GDAŃSK

Kościerzyna
Białogard

m

OB

Drawsko
Pomorskie

5^96 cm

(7r~oMWTj Starogard
U - — G d a ń s k i

H

Gdańsk
Kraków

/
30 km/h

17°KI

śliska droga

£Q|temp. w nocy

przelotny śnieg
marznąca mżawka
temp. wody

przelotne deszcze i burza
ciągły śnieg

pochmurno

przelotny śnieg z deszczem

marznący deszcz
grubość pokrywy śnieżnej

zamieć śnieżna
1011 hPa

A

J
7 °

Lublin

7 °

Olsztyn

8 °

Poznań

Warszawa
przelotny deszcz

opad gradu \ kierunek i prędkość wiatru

ciśnienie i tendencja

smog

Karpacz
Ustrzyki Dolne
Zakopane

6

0

7

*

8 °
*

Ustka:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,ul. Mickie
wicza 12 teł.59 814 69 68;
Poradnia Zdrowia P0Z, ul.Kopernika 18, tel.59
8146011;
Pogotowie Ratunkowe - 598147009;

8

6 *
8 °

Lębork:

8
9 °

8

°

8

°

•»

Szpitalny Oddział Ratunkowy59 8633000;
Szpital, ul. Węgrzynowicza13,59 863 52 02;

70

i

9

mżawka
ciągły śnieg z deszczem

^18 cm

mm

Toruń
Wrocław

jj|

Wojewódzki Szpital Specjalistycznyim. Janu
sza Korczaka, ul.Hubalczyków 1, informacjate
lefoniczna 59 846 0100;

*3 cm

'

Stargard

ciągły deszcz i burza

\/ marznąca mgła

Bytów

Połczyn-Zdrój

zachmurzenie umiarkowane
*

OB

o

O

00

H#

Wejherowo

Lębork

I7TBI

Kołobrzeg

SZCZECIN

Dbam o Zdrowie, al. Wolności40, tel. 59862 83

m

Łeba

5

60 km/h
OB

Rodzinna, ul.Długosza 5. tel.597212177

o

Jm ©
SŁUPSK

5

Człuchów

Pogoda dla Polski

Ostrzeżenie
o silnym wietrze.

j Nad Pomorze dociera
łagodne i wilgotne
powietrze polarnomorskie. W ciągu dnia
będzie pochmurno z
przejaśnieniami i okre
sami możliwy przelot
ny deszcz. Tempera
tura max do 6:8 °C.
Wiatr płd.-zach., dość
silny inieprzyjemny. W
nocy zanikający de
szcz. Jutro zachmu
rzenie umiarkowane \
bez opadów. Na
termometrach max do
6:8°C. Wiatr zachodni,;
umiarkowany. Do
końca tygodnia, beż
J opadów icoraz cieplej.

Straż Gminna598485997:
UrządCelny-587740830;

Pogotowie Gazownicze992;

Lębork

sw

Straż Mk£ka986;598433217;

Ustka

Nova, ul.Kazimierza Wielkiego 24, tel.59 85767
32

\

Pogotowie Ratunkowe999;

Pogotowie Energetyczne991:

godz.17.30;
godz.19.45

pomnianymi. Moderatorką spot
kania będzie drhab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP.Począ
tek spotkania w czwartek ogodz.
17 w SaliRycerskiej ZamkuKsiążąt
Pomorskich, wstęp wolny, (DMK)

Biuro Calvus^

PofcJaWliul.Reymonta, tel.59848 0645;

Nieczynne

Miastko

Krzysztof
Ścibor

Słupsk:

Straż Pożarna998.

wspólnego dobra,udowadniając
przy tym,że odmiennośćiróżnice
nie powinny byćpretekstem
do przemocy,a zachętą do pole
miki idyskusji. Początek w piątek
o godz.18, wstęp wolny,(dmk)

Gościem najbliższego, XX Słup
skiego CzwartkuLiterackiego,
będą autorzy albumu „Mosty
Słupska iPowiatu Słupskiego"Jan Mazięjuk,autor zdjęć,i Zbig
niew Babiarz-Zych,który opracowałtę publikację.Opowiedzą
0 wspólnej pracy nadksiążką
1 oarchitektonicznych ciekawost
kach związanych zmostami w re
gionie, tymiczynnymi ijuż za

Ogólnpolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
wRodzinie, tel.59 8480111,801120002;

17;

Pogoda dla Pomorza

[is* i temp. w dzień

NIEBIESKA UNIA

17.25,2D napisy godz.1830,20.10,3D dubbing
godz.11.30;
Kobiety mafii 2.godz 14.30,17.40,20.45,

POGODA

mgła

WAŻNE

KINA
Słupsk

Nieczynne

ZAPROSZENIA

ciągły deszcz

INFORMATOR

6 °

6 0
5 ° i 6 °

»

4

if

4 '

Bytów:
Szpital, ul.Lęborska 13, tel.59822 8500;Dział
Pomocy Doraźną Miastko, tel.59 85709 00;

Człuchów:
598345309

Pogotowie Oepkiwnicze993;
Pogotowie WodnoJCanaizacyjne994;
Straż Me£kaalarm986: Ustka 5981467
61697696498; Bytów 598222569;

KULTURA
NowyTeatr.ul. Lutosławskiego1,tel.59 84670

00;
Filharmonia Sinfonia Baltica, ul.Jana Pawła II3,
tel.59 8423839;
TeatrTęcza, ul. Waryńskiego2, tel.59 8423935;
Teatr Rondo, ul.Niedziałkowskiego 5a, tel.59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury,ul. Braci Gierymskich1,
tel.59 845 6441;
Emcek, al.3 Maja 22,tel. 59 8431130;
Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka 3,tel.
598405838.

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla, ul.Armii Krajowej15, tel.59 842 8196,601
928600 - całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502525 005lub
59 8411315, ul.Kaszubska 3 A. Winda ibalda
chim przygrobie;
Hades, ul.Kopernika 15, całodobowo:tel.59 842
9891,601663796. Winda ibaldachim przy gro
bie.
Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1,
(całodobowo),tel.59 842 8495.604434441.
Winda ibaldachim przy grobie.

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

taxi gą^i
I /<

y

598422700

607 271717
NAJTAŃSZE TAXI W SŁUPSKU

Poniedziałek, 18 marca 2019
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LIDER IV LIGI POKONAŁ WIKĘD LUZINO

11®

Damian Mikołajczyk w kolejnym meczu czwartoligowym strzelił gola
Stadion Gryfa przyulicy Zielonej

GRYF
SŁUPSK

WIKĘD
LUZINO

do przerwy 0:0

Bramkh 1:0 Damian Mikołajczyk (76),
2:0 Fabian Słowński (90)
Gryf: Gołębiewski - D.Więckowski,Szałek,
Piechowski, Amoah, Felisiak (73 Stasiak),
Jendmch, Szmytkiewicz (63 Słowiński),Zieliń
ski (63 K.Bednarczyk), Piekarski, D.Mikołaj
czyk.
Wicęd:Składowski -Borski, D.Mienik, Wicon,
Kędziora (79 Siebert), Mateusz Dąbrowski(73

Rutkowski), Zadrowski (63 Lisowski),Bank,
Kożyczkowski , Fierka,Michał Dąbrowski.

JarosławStencel
jamkMstencel@polskapress.pl

Nie zwalniają tempa liderzy IV
ligi, piłkarze Gryfa Słupsk.
Przed własną publicznością po
konali piąty w tabeli Wikęd
Luzino 2:0(0:0).
Z zespołem zLuzina zawsze
słupszczanom szłodość ciężko.
Jesienią wLuzinie słupszczanie
wygrali 1:0. Także teraz długo
musieli czekać na bramkę.
Na początku pierwszej po
łowy okazję stworzyli sobie
goście. Do zagranej spod koń
cowej liniipiłki na11metrze do
padł również grający z„li" niepilnowany Dawid Zadrowski.

Na szczęście jednak piłka po
szybowała wysoko nad po
przeczką. Była to jednak ich je
dyna dogodna okazja w tym
spotkaniu. Słupszczaniestwo
rzyli sobie potem wiele okazji,
ale byli bardzo nieskuteczni.
Tuż obok słupka uderzał
wbiegający w pole karne
Damian Mikołajczyk. Następ
nie ostrą piłkę wzdłuż bramki
zagrał Oskar Zieliński i Mikołaj
czykowi zabrakło centyme
trów, by sięgnąćbardzo mocno
bitej futbolówki.Po rzuciewol
nym na piątym metrze zgasił
piłkę Daniel Piechowski.Nieco
się jednak zaplątał i uderzenie
wyszło słabo, nie robiąc kło
potu golkiperowi gości. Po za
graniu Jarosława Felisiaka
obrońca gości na piątym me

trze zagrał nieprzepisowo
do bramkarza. Michał Szałek
wykonał rzut wolny, ale szyb
kie wyjście muru luzinian za
pobiegło utraciegola. Po rzucie
rożnym Paweł Szmytkiewicz
zgrał głową do Piechowskiego,
który również lekko uderzył
głową w stronę bramki, ale
wolno toczącą się piłkę z linii
zdołał wybić obrońca Wikędu.
Akcja jednak była kontynuo
wana. Zieliński lewą nogą za
grał w pole karne, ale z kilku
metrów nad poprzeczką głów
kował Mikołajczyk. Potem
strzałem poziemi próbował za
skoczyć bramkarza gości To
masz Piekarski. Na początku
drugiej połowyPiekarski zagrał
do wbiegającego w pole karne
Dawida Więckowskiego, któ

rego strzałświetnie jednak wy
bronił Dominik Składowski.
Dobijał jeszcze Mikołajczyk, ale
obokbramki. Po rzuciewolnym
ekwilibrystycznie zagrał Kac
per Jendruch, a będący metr
przed
bramką
Paweł
Szmytkiewicz uderzył głową
niecelnie. Nawet jednak gdyby
trafił, był na pozycji spalonej.
Pół boiska przebiegł, mijając
obrońców Joseph Amoah,
który był faulowany tuż
przed polem karnym. Uderze
nie Michała Szałka poszybo
wało nad poprzeczką. Porzucie
rożnym z piłką minął się
Szmytkiewicz. Na boisku
po kontuzji pojawił się Łukasz
Stasiak. Tużpo wejściu po jego
uderzeniu z woleja z14 metrów
musiał interweniowaćgolkiper

gości. Ultraofensywne ustawie
nie przez trenera Grzegorza
Bednarczyka dało efekty.
Po rzucie rożnym piłka spadła
pod nogi Szałka, ale tam, gdzie
uderzył, stał bramkarz. Stasiak
dobijał niecelnie. W 76. minu
cie Piekarski zagrał na lewą
stronę do Więckowskiego,
który w swoim stylu idealnie
zagrał w pole karne wprost
na głowę stojącego na piątym
metrze Mikołajczyka, który
uderzył głową w długi róg.
Po zagraniu Stasiak tuż obok
słupka z 30 metrów płasko
strzelał Fabian Słowiński. Ten
zawodnik ustalił wynik po wy
kopie Kamila Gołębiewskiego
i strzale z16 metrów.©©
POZOSTAŁE WYNIKIITABELAIV LIGI
NA STRONIE III
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Pierwszoligowi koszykarze Czarnych Słupsk pokonali GKS w Tychach 103:102
m

Midtał Piątkowski, SUN
mktol.pkńowski@polskapress.pl

Czarni wygrali w Tychach
po niesamowitym widowisku.
Punkty na wagę zwycięstwa
niemal w ostatniej sekundzie
meczu zdobył Wojciech
Jakubiak.
Czarni grę w ataku zaczęli
od celnej trójki Huberta
Wyszkowskiego, poktórej pro
wadzili 3:2.1 gdyby nie dwa
punkty z gry rzucone przez ka
pitana Łukasza Seweryna
i osobiste Damiana Cechniaka
to słupszczanie wszystkie zdo
byte punkty wpierwszej kwar
cie zawdzięczaliby właśnie
trzypunktowym trafieniom.
Do kosza celnie rzucali
Kordalski, dwa razy Seweryn
oraz Pełka. Nie starczyło to
jednak na świetnie dyspono
wanych gospodarzy, którzy
grali niezwykle szybko i już
po pierwszych dziesięciu mi
nutach mieli na swoim koncie
30 zdobytych punktów.
Drugą kwartę od celnej
trójki rozpoczęli gracze GKS
i prowadzili już 33:19- Czarni
powoli starali się odrabiać
straty. Pierwszepunkty w tym
meczu zdobył Wojciech
Jakubiak, kolejne oczka doło
żył Wyszkowski, a akcją trzy
plus jeden popisał się Szymon
Rduch i było 36:29. Gospoda
rze jednak seryjnie trafiali.
W bardzo dobrej dyspozycji
był MaciejMaj, który raz po raz
punktował na różne sposoby
i ok.15 minuty spotkania miał

Słupska drużyna kolejny raz mogła cieszyć się ze zwycięstwa. Czarni są coraz bliżej czwórki play-off

na swoim koncie już 13 punk
tów. Gra miała bardzo ofen
sywny charakter - po stronie
Czarnych kolejne trójki trafiali
Rduch oraz Seweryn i z mi
nuty na minutę strata
słupszczan pomniejszała się.
Po kolejnym celnym rzucie
zza łuku kapitana Czarnych
było już tylko 52:51dla gospo
darzy i widać było, że Czarni
ponownie uwierzyli w swoje
możliwości. Przed samą
przerwą dwóch wolnych nie
trafił jeszcze Adrian Kordalski,

ale mimo to podopieczni
Cesnauskisa odrobili niemal
wszystkie straty i na przerwę
schodzili przegrywając tylko
jednym punktem.
Pierwsze punkty po przer
wie zdobył bardzo dobrze dy
sponowany Damian Cechniak
i Czarni wyszli na prowadzenie
53:52. Od tego momentu jed
nak znowu wiatrw żaglezłapali
gospodarze, którzy w swoich
szeregach mieli świetnie dy
sponowanego Macieja Maja
i po jego pięciu punktach

z rzędu znowu prowadzili.
Czarni walczyli, trzy punktydo
łożył Kordalski, kolejne trzy
po punktach z faulemCechniak
i wynik cały czas oscylował wo
kół remisu. Na kolejne punkty
Macieja Maja - piątą już celną
trójką w tym spotkaniu odpo
wiedział Łukasz Seweryn.
Słupszczanie jednak dość
szybko przekroczyli limit do
puszczalnych fauli i gospoda
rze często zdobywali łatwe
punkty z linii rzutów wolnych.
Pod koniec trzeciej odsłony

spotkania gra była niezwykle
wyrównana. Po stronie Czar
nych ważnepunkty zdobywali
Pełka orazRduch, celnymirzu
tami odpowiadał Michał Jan
kowski.
Ostatnie
dla
słupszczan punkty w tej kwar
cie zdobył Szymon Długosz
i przed ostatnimi dziesięcioma
minutami gry Czarne Pantery
wygrywały 82:79.
Decydującą część gry bar
dzo dobrze rozpoczęli zawod
nicy ze Słupska, którzy szybko
zdobyli 5punktów iodskoczyli
gospodarzom na kilka oczek.
Miejscowi jednak nie zamie
rzali składać broni i po punk
tach Jankowskiego oraz
Bogdanowicza szybkoodrobili
straty. Kolejny raz duże znacze
nie miała liczba fauli popełnia
nych przez słupskich koszyka
rzy, którzy dawali tym samym
możliwość zdobywania punk
tów z linii wolnych tyskim za
wodnikom. Gospodarze pro
wadzili już 97:91, jednak celną
trójką popisał się Wojciech
Jakubiak i Czarni cały czas byli
blisko rywala. Gra do samego
końca toczyła się punkt
za punkt, z lekką przewagą
GKS. Stało się jednak to, co
w koszykówcenajpiękniejsze.
Na 2 sekundy przed końcem
spotkania za trzy punkty trafił
Jakubiak i tym samym Czarni
wygrali 103:102.
Najwięcej punktów wsłup
skim zespole zdobył Łukasz
Seweryn, który aż sześciokrot
nie trafił za trzy punkty.
Pod koszem kolejnyraz świet

nie spisał się Damian
Cechniak, autor 19 oczek oraz
5 zbiórek. W drużynie gospo
darzy najlepszy był Michał
Jankowski -autor 26 punktów.
W
kolejnym
spotkaniu
słupszczanie
podejmą
na własnym parkiecie(sobota,
godz.18) SKK Siedlce, GKS na
tomiast pojedzie do Bydgosz
czy, gdzie zmierzy się z tamtej
szą Astorią.
GKS TYCHY-STKCZARNI SŁUPSK
102:103(30:19,2232,21-3123*21)

GKS: Jankowski 26 (4x3), Wieloch15 (1), Szym
czak 22 (3), Maj 25(4), Zmariak 2, Bogdanowie
6,Fenrych2łKrakowczyk4
Czarni: Jakubiak 16 (2), Wyszkowski 8(2), Pełka
10 0), Kordalski14 (2), Seweryn 20(6), Wieczo
rek 2, Długosz 2, Rduch12 (3), Cechniak 19.
Pozostałe wyniki: SKK Siedlce -Pogoń Prudnik
74:%, Polonia Leszno-Górnik Wałbrzych
76:88, Znicz Pruszków -WKK Wrocław78:84,
Polfarmex Kutno -SokółŁańcut 84:88, AZS
AGH Kraków -Biofarm Poznań 83:73, Syntex
Łowią - Kotwią Kołobrzeg76:86.

1. Rawlpług Sokół Łańcut 48
2. FutureNet Śląsk Wrocław47
3. Enea Astoria Bydgoszcz 46
4. STK Czarni Słupsk 44
5. WKK Wrocław
44
6. GKS Tychy
43
7. Jamalex Polonia Leszno 43
8. Górnik Wałbrzych
43
9. Pogoń Prudnik
42
10. Biofarm Basket Poznań 42
11. Kotwica Kołobrzeg
40
12. Elektrobud Pruszków 40
13. Polfarmex Kutno
38
14. KSKsięzak Łowicz
38
15. AZS AGH Kraków
37
16. SKK Siedlce
34

28 2413-2236
27 2433 - 2113
27 2314 - 2098
282258-2186
28 2183-2220
28 2399 -2317
28 2249-2185
28 2128 -2085
28 2358 -2349
28 2155 - 2198
28 2278 -2328
28 1983-2041
28 2160-2301
28 2223-2437
28 2145 -2298
28 2261-2548

BEZ PUNKTÓW NA STADIONIE PRZY ULICY ZIELONEJ.SŁUPSZCZANIE TRAFIENI NA POCZĄTKU
CENTRALNA UGAJUNK>uó«v ih " Niestety.przegra!
wll kolejceCL117 młodzipiłka
rze KSGryfa Słupsk.UlcgK
na własnymboisku ArceGdynia 02(02).
Jarosław Stenceł

1

Szkoda, że już w pierwszej mi
nucie wyraźnie stremowani
słupszczanie stracili bardzo ła
two bramkę. Z narożnika pola
karnego piłkę uderzył Kacper
Magdziński. Komel Kaniowski
zdołał odbić piłkę, ale uczynił
to przed siebie, a tylko czekał
na taką okazję Nikodem
Parulski, kierując futbolówkę
do siatki. Na przedpolu Gryfa
było sporo wolnego miejsca
dla gości, którzy strzelili kolej
nego gola, ale strzelec był
na pozycji spalonej. W jednej
z sytuacji gryfitów uratował
interwencją Kaniowski.
Kolejnymi nieszczęściami
Jbyły szybce d\yą,ur^y Mate

Młodzi słupszczanie muszą z meczu na mecz zbierać doświadczenie w CLJ
usza Barszcza i Skurnóga.
Najpierw świetnej sytuacji
Gdynianie prowadzili grę, do z kilku metrów nie wykorzy
minując nad słupskim zespo stał Kacper Grabarczyk,
łem, dłużej utrzymywali się a chwilę później Kacper
przy piłce. Jedynym momen Formela uderzył za słabo, by
tem, który mógł zmienić losy zaskoczyć golkipera Arki.
meczu, były niewykorzystane
W ostatniej minucie pierw
dwie bardzo dobre sytuacje szej połowy piłkę stracił Anwpiery\^ej połowięęięqzu. , toi^iGjUlbiński. Brak przerwa

nia akcji faulem taktycznym
zaskutkował bramką do sza
tni. Magdziński uderzył z 14
metrów w długiróg i piłka, od
bijając się od słupka, wpadła
do bramŚd strzeżonej przez
Kaniowskiego. Druga połowa
to już dominacja gdynian.
Kilka dobrych interwencji Kor

nela Kaniowskiego oraz dobre
uderzenie z rzutu wolnego
przez Grabarczyka, po którym
wykazać musiał się Marcin
Skowronek. Kolejny zawodnik
musiał opuścić plac gry, tym
razem Antoni Gulbiński. Raz
dobrze
interweniował
Kaniowski, a Magdziń
ski uderzył obok słupka.
Nie ma co ukrywać, że sam
fakt gry na tym poziomie dla
młodych słupszczan (młod
szych o rok od rywali) będzie
świetną okazją do ogrania
i odebrania lekcji futbolu, bo
już na pierwszy rzut oka nie
mają takich umiejętności jak
ich rówieśnicy z innych klu
bów grupy B Centralnej Ligi
Juniorów U-17.
W niedzielnym meczu wi
dać było większą tzw. kulturę
gry młodych arkowców, umie
jętność
utrzymania
się
przy piłce, pomysł na rozegra
nie, lepszą fizyczność (kilku
słupszczan zeszło podczas gry
z kontuzjami).

KS GRYF SŁUPSK-ARKA GDYNIA

0-2(0-2)

Bramki: 0:1 Nikodem Parulski (1), 0:2 Kacper
Magdziński (45)
Gryf: Kaniowski - Gutowski,Barszcz (7 Kaca),
Janikiewicz, Dalecki, Skumóg(11 Kołakowski,
88 Mondrzęjewski), Gulbiński(76 Wólczyński),
Parzych, Grabarczyk (66 Kowalik), Formela (71
Olszewski), Dacków.
Arka: Skowronek - Tomczak - Lubowicz (65
Chmurzyński), Nowicki, Kamiński,Dobek,
Przyborowski, Rusnak (86 Dopierała),
Magdziński, Parulski (46 Książkiewicz), Stec.
Pozostałe wyniki: Pogoń Szczecin- Lech Po
znań 0:1, Błękitni Wronki - Warta Poznań2:4,
AP Reissa Poznań - Lechia Gdańsk 03.
W trzeciej kolejce KS Gryf Słupsk zagra 24.03
o 12 zLechem w Poznaniu. ©®
1. Warta Poznań
2. Lechia Gdańsk
3. Pogoń Szczecin
4. Lech Poznań
5. Arka Gdynia
6. Błękitni Wronki
7. AP Reissa Poznań
8. KS Gryf Słupsk

2 6

2
2
1
2
2
1
2

4
3
3
3
1
0
0

7-3
5-2
5-1
1-0
3-3
4-6
0-3
, 0-7
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Jantar Ustka walczył, ile mógł, na boisku wicelidera. Wysokie zwycięstwo rezerw Bytovii

Remis Pogoni.

W *S3r iS.

Słupska klasa okręgowa

JaroslawStencel
joro5law.stencel@pol5kapress.pl

Piłkarze Pogoni Lębork zremi
sowali kolejne spotkanie
wiosną, tym razem z Lechią II
Gdańsk 0:0. W poprzeczkę tra
fił Przemysław Iwański.
- Trudno być zadowolonym
z wyniku ale też z postawy za
wodników. Zagraliśmynajsłab
sze spotkanie na przestrzeni
tych trzech wiosennych spot
kań - mówił Waldemar
Walkusz, trener Pogoni.
Jak równy z równym na bo
isku wicelidera walczyli piłka
rze Jantara Ustka.
- Gospodarze nie strzelili
dwóch karnych. Raz obronił
Patryk Wójcik, a raz strzelec
nie trafił. Nie wiem, gdzie sę
dzia widział przewinienia.
Gdy Kamil Wójcik wyszedł
sam na sam i był faulowany,
wtedy nie zagwizdał. Nastawi
liśmy się na kontrataki. Pierw
szą bramkę straciliśmy po za
graniu wzdłuż bramki i strzale
wślizgiem. Wyrównał Kamil
Wójcik, będąc w sytuacji sam
na sam.Mieliśmy więcej sytu
acji, była nasza przewaga.
Na 2:1 pięknie lewą nogą
w swoim stylu z 25 metrów
strzelił Wesołowski. Karol
Czubak był dwa razy sam
na sam. Graliśmy wysokim
pressingiem. Po naszym rzu
cie rożnym bramkarz Gromu
wyrzucił
piłkę
da
leko na kontraktak i było 3:1.
Mecz był do zremisowania.
Gra cieszyła, wysokopostawi

mIf ffff

Wznowili rozgrywki piłkarze
w słupskiej klasie okręgowej.
Niespodzianek nie było.

Sparta Sycewice
na stadionie 650-lecia
w Słupsku pokonała
Błękitnych Główczyce

liśmy poprzeczkę gospoda
rzom. Typowo po akcjach mie
liśmy więcej okazji. Po pierw
szej połowie, a szczególnie
po wyrównaniu, myśleliśmy,
że wygramy, gospodarze za
częli siękłócić - powiedział Mi
rosław Iwan, trener Jantara
Ustka.

POGOŃLĘBORK LECH1AI1 GDAŃSK

OH)

Pogoń: Labuda - J.Michor , Musuła, Kocha
nek, P.lwański (78 Miotk),Dobek ,Kostuch,
Atanacković (71 Stankiewicz),M.Szymański (71
Jeruć ), Węgliński (54 Janowicz),Miszkiewicz.
Lechia II: Woźniak - Cegiełka, Wojtkowiak,
Landowski ,Petk, Kopania (46 Kucznier ),
Szukiełowicz, Lizakowski, Kapuściński(46
M.Wszołek), Kuźniarski (46 Posyłużny),
Rugowski (46 Gryszkiewicz).
GROM NOWY STAW - JANTAR USTKA 3:1

m

rii / m

1:0 Sebastian Gwóźdź (44),1:1 samobójczy (58),
2:1 Robert Wesołowski (65),3:1 Tomasz Gra
bowski (90)
Jantar: P.Wójcik - Brzostowicz,Granosik,
Wasiuk (70 K.Hyjek), M.Dawid,Łukasik, K.Dawid, Nałęcz,Pytlak (25 M.Żebrowski),Czubak,
K.Wójcik (85 J.Żebrowski).
POWIŚLE DZIERZGOŃ- ANIOŁY
GARCZEG0RZE3:1(I:1)
1:0 Artur Galeniewski (12), 1:1 Michał Renusz
(14), 2:1 Patryk Lewandowski (46),3:1 Patryk Le
wandowski (90)
Anioły: Młynarczykowski -Trawiński (46
Słumiński), Kowalski , Drzazgowski ,
Narewski, Smolarek, Katsura (61 B.Tomasie
wicz), M.Staszczuk, Stanischewski (71
F.Tomasiewicz), Renusz, Formela.
GKS KOLBUDY - BYT0V1AIIBYTÓW Ti
Bramki dla Bytovii II: Sebastian Kamiński,
Patryk Wolski, HubertSyldatk, Dawid Witkow
ski, Sebastian Jeżewski. Pozostałe wyniki: Ja
guar Gdańsk - StołemGniewino 1:3, Gedania

PIĘTNASTY KOLEJNY MECZ BEZ ZWYCIĘSTWA

Pierwszej wiosennejpo
rażki doznali piłkarzeBytovi
Bytówwwyja2xk)wyrn spotka
niu zPodbeskidziem, ulegając
w Bielsku-Białą 13(12).

-

JaroslawStencel

Gospodarze jeden z pierw
szych stałych fragmentów gry
zamienili na bramkę.
Po rzucie wolnym z piłką
w polu karnym ładnie zabrał
się Kamil Wiktorski, jego ude
rzenie zablokowali obrońcy,
ale pracę kolegi wykończył
Bartosz Jaroch, z bliska paku
jąc futbolówkę do bramki.
Bielszczanie grali pewnie
w obronie, przeważali i z ła
twością stwarzali sobie kolejne
okazje do zdobycia bramki.
Jedną z akcji sprytnie wyko
rzystał Valerijs Sabala.
Przejął piłkę w polu kar
nym po podaniu Sierpiny, za
haczył o nogę KrzysztofaBąka
^przewrócił się w^pohr kar-

Gdańsk - GKS Kowale3:2, GKS PrzodkowoWda Lipusz3:1, Orkan Rumia -Arka II Gdynia
1:2. Pauza Kaszubia/
I.Gryf Słupsk
21 52
60-21
2.Grom Nowy Staw
63-23
21 46
3.GKS Przodkowo
21 41
46-23
4.Lechia II Gdańsk
21 40
49-25
58-34
5.Stolem Gniewino
21 38
30-26
6.Wikęd Luzino
20 37
7.Arka II Gdynia
21 36
60-30
37-35
8.Powiśle Dzierzgoń
21 29
35-58
9 Jantar Ustka
21 28
lO.Kaszubia Kościerzyna 20 27
29-44
ll.Wda Lipusz
37-47
21 27
30-36
12.Gedania Gdańsk
21 26
13.GKS Kowale
20 25
32-30
14.Bytovia II Bytów 21 20 24-49
15Jaguar Gdańsk
21 20
24-41
16.Pogoń Lębork
21 19
19-33
17.0rkan Rumia
24-49
21 16
18.GKS Kolbudy
21 15
29-53
19. Anioły Garczegorze21 12
12-41

Tylko jeden gol to było za mało na punkty w Bielsku-Białej

nym. Sędzia Jacek Małyszek
wskazał na jedenasty metr,
wzbudzając
konsternację
obrońcy Bytovii. Znacznie
ostrzejszy w swojejreakcji był
Adrian Stawski - trener gości
wyczekał do końca pierwszej
połowy, by przy zejściu
do szatni przekazać^sędziemu,

SPARTA SYCEWICE -BŁĘKITNI
GŁÓWCZYCE 3:1(1.-0)
Bramki: 1:0 Budziński (23),2:0 Terefenko (58),
3:0 Terefenko (71), 3:1Romanowski (90)
Sparta: D. Libigocki - D. Kopciński(88. M.
Rabenda), M. Michalak, Sz.Mytych (76. A.
Pietras), A. Mordal, D.Kukliński, Sz. Budziński
(69. M. Mytych), R. Bobrowski,M. Budzyński, R.
Terefenko, M. Giersz.
Błękitni: P.Mydło - P. Piórkowski, M. Rekowski
(59. D. Mydło), D. Grzeszkowiak,M. Żłobiński,
A. Szamal (25.P. Majcher), M. Skibiński,P.
Romowski, P. Makowiecki, R. Ludko, A.Piekarz
(87.T. Iwanicki).
PRIME FOOD BRDA PRZECHLEWOSTART MIASTKO 06(0-3)
Bramki: 0:1 Żmuda -Trzebiatowski (3-sam.),
0:2 Pufelski (8), 0:3 Spalik(11), 0:4 Pufelski (48),
0:5 Koniuszek (59), 0:6 O.Wiśniewski(90)
Brda: D. Wiczyński - M. Borsuk (72. K. Sielski), T.
Meyer (58. D.Tomaszewski), K. Bąk (51. R.
Wziętek), J. Gołuński (86. K Kowcun), S. Żmuda
-Trzebiatowski, M. Wirkus,J. Warnielło, A. No
wak, D. Napiórkowski, D.Modrzejewski.
Start: R. Przeplasko - P. Spalik (60.0. Lewan
dowski), 0. Wiśniewski, P. Trzeciński (70.J. Mi
lewski), S. Pufelski (80.K. Malinowski), P. Ko
niuszek, B. Kłonczyński, P. Kapią,J. Czerwiń
ski, K. Bryndal (75.J. Zaremba), B. Borowicz.
PIAST AGROCHEM CZŁUCHÓW LIPNICZANKA LIPNICA 13 (1:0)
Bramki: 1.0 Kofter(41), 1:1 Chylewski(60), 1:2
Rzepiński (67),1:3 Chylewski (87)
Piast: K. Paciorek - A. Badian,M. Osadczy (70.
M. Drobek), D. Gołuński (81. A. Kluk),A.
Zachajczuk, K. Woźniak (62. S. Kluk),B.
Urbaniak, P. Maślanyk, K. Lubiński I(75), B.
Kolter, Ł Czarnowski (85.J. Wójcik)

Lipniczanka: T. Mrozek-Gliszczyński - R.
Domżalski (64. C. Pupka -Lipiński), A. Wojach,
P. Toczek, M. Szmidke, A. Rzepiński(90. B.
Wnuk -Lipiński), K. Pranczak, F. Górski, Ł
Chylewski (88. K.Szya), A. Szultka(46. T.
Piechowski), G. Kuik-Studziński.
STAL JEZIERZYCE -CHROBRY
CHARBROWO 2.-6(1:2)
MYŚLIWIEC TUCHOMIE -SOKÓŁ
WYCZECHY 4:2(1:1)
LEŚNIK CEWICE-JANTARIA POBŁOCIE
1-3
ZAWISZA BORZYTUCHOM -SŁUPIA
KOBYLNICA 1:0
MKS DEBRZNO -KAROL PĘPUN04:4
Bramki: 1:0 Szawamiak (6),2:0 Mucha (24), 2:1
Gołaszewski (35-kamy),3:1 Władyczak (69),3:2
Kiełczy kowski(78), 4:2Malmon (80),4:3
Gołaszewski (83),4:4 Ziembiński (90)
MKS: Słonka- W.Taras (85 Karnowski),Szostek,
Mucha, Marczak (76 Lica),Stalka, Władyczak,
W. Marzec, Pacholik(86K. Dudzic),
Szawarniak, Kawczak (65Sz. Malmon).
Karol: Groński - Mazowiecki,Ziembiński, Kost
ka, Lange (70M.Lubański), P.Lubański, Ko
stuch (63 Cisło), Łochowski(34Łopuszyński),
Daszkiewicz, Gołaszewski,Kiełczykowski.
I.Lipniczanka Lipnica
16 43
71-13
2.5tart Miastko
16 42
49-9
3.Sparta Sycewice
16 34
49-26
4.Piast Człuchów
16 30
48-33
5.Myśliwiec Tuchomie
33-27
16 23
6.Karol Milarex Pęplino 16 23
35-35
7.Chrobry Charbrowo
16 23
30-36
8Zawisza Borzytuchom 16 22
31-33
9.Sokół Wyczechy
16 22
30-38
lO.Słupia Kobylnica
16 21
25-26
11.MKS Debrzno
16 19
44-53
16 18
12.Brda Przechlewo
25-55
13.Stal Jezierzyce
16 16
25-44
15J'antaria Pobłocie
16 15
27-35
RBłękitni Główczyce
23-40
16 12
16 6
16-58
16.Leśnik Cewice

co sądzi o jego pracy. Widocz
nie arbitrowi się to nie spodo
bało, bo usunął go z ławki re
zerwowych.
Tuż przed przerwą po szyb
kiej akcji i dokładnym podaniu
Macieja Dampca piłkę do siatki
skierował Sławomir Duda, co
jeszczemogła dawaćrradzieje

%

* %

Świetnie prezentował się także
bramkarz Andrzej Witan. Wy
nik ustalił Jaroch po podaniu
Dominika Jończego.

PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA
- BYT0VIA BYTÓW 3:1(2:1)
Bramki: 1:0 Bartosz Jaroch(11), 2:0 Chopi(35 g
o karny), 2:1 SławomirDuda (45), 3:1Bartosz
X
a Jaroch (74)
Podbeskidzie: Wojciech Fabisiak- Bartosz
Jaroch, Kamil Wiktorski, Dominik Jończy,Pa
weł Oleksy, Przemysław Płacheta (69 Kacper
Kostorz), Adrian Rakowski (81Adrian Gomez),
Guga Palawandiszwili , Chopi (88 Damian
Hilbrycht), Łukasz Sierpina ,Valerijs Sabala.
Bytovia: Andrzej Witan -Wojciech Wilczyński
(38 Fabian Hiszpański), KrzysztofBąk , Diego
Bardanca, Maciej Dampc (75 Maksymilian He
bel), Jakub Kuzdra,Sławomir Duda , Filip
gościom. Podrażniło to jednak Burkhardt .MikołajKwietniewski (67
gospodarzy. Grali agresywnie, Gracjan Jaroch), Łukasz Moneta,Mateusz
dokładnie, z ogromnym par Kuzimski.

ciem na bramkę.Sabala głów
kował w słupek. Ten element
bramki ratował Bytovię jesz
cze dwukrotnie, po interwen
cji jednego z obrońców
i strzale Pawła Oleksego.

Pozostałe wyniki i strzelcy: Stomil Olsztyn - Wi
gry Suwałki 2:1 (Grzegorz Lech30, Szymon
Sobczak42 - Bartosz Bida 82), Puszcza Niepo
łomice - Odra Opole 0:0, Chojniczanka
Chojnice - Chrobry Głogówtt (TomaszBoczek

9 - Damian Sędziak 4,Michał Michalec 90), GKS
1962 Jastrzębie - GKS Katowice12 (Kamil
Szymura 58-karny - Adrian Błąd 28-karny, 64),
Raków Częstochowa - Bmk-BetTermalica
Nieciecza 1:0 (Patrick Friday Eze 18), Sandecja
Nowy Sącz - Garbarnia Kraków 0:1 (Seigiej
Krykun76), GKSTychy-Stal Mielec1:1(Łukasz
Sołowiej51 -Bartosz Nowak 25), ŁKS Łódź Warta Poznań 3:0 (Rafał Kujawa 31, Lukas Bie
lak 41, Łukasz Sekulski 79).©®
1. Raków Częstochowa 24 57
2. ŁKS Łódź
24 46
3. Stal Mielec
24 41
4. Sandecja Nowy Sącz 24 40
5. Podbeskidzie Bielsko-Biała2435
6. GKS 1962 Jastrzębie 24 32
7. Chojniczanka Chojnice 24 32
8. Puszcza Niepołomice 24 32
9. Bruk-Bet Nieciecza
24 31
10. GKS Tychy
24 30
11. Odra Opole
24 30
12. Chrobry Głogów
24 29
13. Bytowa Bytów
24 28
14. Warta Poznań
24 27
15. Stomil Olsztyn
24 26
16. Wigry Suwałki
24 25
17. GKS Katowice
24 21
18. Garbarnia Kraków " 24 -19

Ł

41-10
39-18
33-16
23-13
36-29
28-31
32-32
24-29
33-35
32-30
35-38
17-23
34-31
23-33
24-30
27-39
18-34
18-46
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LOTTO EKSffWKLASA. Przebudziła się Korona Kielce i niespodziewanie pokonała Jagiellonię Białystok

Będzie ciekawie

UGA MISTRZÓW. Poznaliśmy
pary 1/4finału itrzeba przyznać, że
rywalizacja zapowiada się bardzo
ciekawie. Do angielskiegostarcia
dojdzie w pojedynkach
Tottenhamu z Manchesterem City.
Ąjax Amsterdam, pogromca Realu
Madryt, zmierzy sięz Juverrtusem
Turyn, czyliCristiano Ronaldo bę
dzie mógł pomścićswój były klub.
Pary 1/4finału Ajax Amsterdam - Juventus
Turyn, Liverpool - FC Porto, Tottenham -Man
chester City, Manchester United- Barcelona.
(MU)

Trudny rywal Napoli

UGA EUROPY. Z„polskich" drużyn

w grzezostałojuż tylkoNapoli Arka
diusza Milikai Piotra Zielińskiego,
które wćwierćfinale zmierzy się
z Arsenałem. Podogrywce odpadło
Dinamo Zagrzeb Damiana
Kędziora, a DynamoKijów Tomasza
Kędziory niemiało szansz Chelsea.

Wynfldl/8 finału (mecze rewanżowe): Dy
namo KĘ<w-Chelsea 05(0-3)
59, Alonso 45. Hudson-Odoi 78;Inter Medkh
lan-Bntradrt Frankfurt0:1(0:1) Jović5,
Benfka Lizbona-Dinamo Zagrzeb 3:0 p<L
((MH-0) Jonas71,Ferro 94, Grimaldo 105;
ltedBiMSalztNig-Napofi3:1(1:1) Dabour
25, Gulbrandsen 65, Leitgeb 90+2-Milik 14;
Krasnodar-vaencia1:1(OK))Sulejmanow
85 -Guedes 90+3; Slavia Praga -Sev3a 43
pd.(1:122) Ngadeu-Ngadjui14, Soucek 47kamy, van Buren102, Traore 119 -Ben Yedder
44-karny, Eł Haddadi 54, Vazquez 98; Arsenał
-Remes3:0(2.-0)Aubameyang5,72,
Maitland-Niles15;Vfflareal-ZenitSanktPetersburg2:1 ftO) Moreno 29, Bacca47Ivanović90+1.
Pary 1/4finału Arsenał -Napoli, Villareal Valencia, Benfica Lizbona -Eintracht Frankfurt,
5lavia Praga-Chelsea.
(MIŁ)

Znamy pary półfinałowe

PUCHAR POLSKI.Rewelacja tej

edycji, czyliRaków Częstochowa,
tym razemstanie na drodzeLechii
Gdańsk. W drugiej parzezmierzą
się Jagiellonia Białystok iMiedź
Legnica. Na tymetapie będą jużre
wanże idopiero ponich poznamy
finalistów, którzyzmierzą się
na Stadionie Narodowymw War
szawie.

Pary 1/2 finału. Raków Częstochowa - Lechia
Gdańsk, Jagiellonia Białystok - Miedź Lęgnia.
(Mit STEN)

Sobola,16.03. -e.14
Kaskada 1.5.6.1t).12,13.16.19.
20.21.23.24; Mufti Mufti 4.6,
10.14.15,17.22.23.28.31.36.40.
46.61,66,68,69,70,72,75,.
Plus 46
Sobota.16.03. g. 21.40
Lotto 13,18,24,37.38.45; Lotto
Plus 14.16,33,39,42,45; Ekstra
Pensja 16,17,19,28,31+3; Mini
Lotto 1,23,26,29,31; Kaskada1.
3.4.9.10.14.15,18,19,20,22,23;
MuftiMufti3,6,16,19,20.26,31,
33,35,36,44,45,46.50.53.58.
63,64,73,77. Plus 53
Niedziela.1703.-g.14
Kaskada 1,3,4,7,10,1112,14,15,
17,22,24; MultiMultil, 4,6,8,12,
13,16,22,24,27,28,30,32,38,40,
47,52,58,64,75. Plus 16

Kompromitacja „Kolejorza
Coś bardzo złego dzieje się
z Jagiellonią Białystok, która
przegrała na własnym boisku
z Koroną Kielce.To już czwarty
z rzędu mecz drużyny IreneuszaMamrota, w którym niepo
trafiła wygrać, a w tym czasie
zdobyła tylko punkt. Kielczanie
natomiast odbudowali się
po dwóchostatnich bardzo nie
udanych meczach, w których
stracili aż 10 bramek. - Wynik
odzwierciedla to, co działosię
na boisku. Nastawiliśmy się
na trudny mecz, ale nasza do
minacja na boisku nie podle
gała dyskusji. Wiedzieliśmy, co
trzeba zrobić po dwóch blamażach, zwłaszcza z Wisłą Kra
ków, żeby zmazać plamę.
I osiągnęliśmy ten cel - powie
dział JakubŻubrowski, pomoc
nik Korony.
W odwrocie znajduje się
Lech Poznań, który dostał lanie
na własnym boisku od Górnika
Zabrze. -Jestem całyczas z dru
żyną, tym bardziej w trudnym
momencie, nikomu nie będę
zarzucał braku zaangażowania,
bo pomimotakiego wyniku za
wodnicy starali się grać do sa
mego końca - mówił po meczu
Adam
Nawałka,
trener

Górnik Zabrze przejechał się po Lechu
Poznań i ograł go na wyjeździe aż 3:0

mjkĘMĘ

i

„Kolejorza". -Po pierwszejstra
conej bramce nie opuściliśmy
głowy, natomiast nadzialiśmy
się na kontry. W pierwszej po
łowie stworzyliśmysobie kilka
sytuacji, natomiast nie będę za
klinał rzeczywistości, że to my
byliśmy lepsi. Trzeba oddać
Górnikowi, że wykorzystał na
sze słabsze momentyi stąd taki
wynik-dodawał.
Zagłębie Sosnowiec posta
wiło się na własnym boisku

Dla nas to bardzo ważne zwy
cięstwo na niełatwym terenie.
Po remisiei porażce dobrze jest
wrócić na właściwe tory,odpo
wiedzieć i ten mecz jest naszą
odpowiedzią - mówił zaś Piotr^
Stokowiec, trener Lechii.Gdań
szczanie Legii Warszawa jed
nak nieodskoczyli, bota ograła
Śląska Wrocław.
W strefie spadkowej znów
wylądowała Wisła Płock,która
uległa na własnym boisku Po
goni Szczecin.Porażki doznała
również Miedź Legnica, a jej
pogromca, Piast Gliwice,umoc
nił się na 3. miejscu. Goli nie
oglądali kibice w Lubinie i ten
wynik na pewno nie zadowala
Zagłębia. ©®

26 51
2. Legia
3. Piast
26 46
4. Pogoń
26 41
5. Jagiellonia
26 40
6. Lech
26 39
7. Cracovia
26 39
8. Korona
26 39
9. Wisła Kraków
26 38
10. Zagłębie Lubin
26 37
11. Śląsk
26 27
12. Górnik
26 27
13. Miedź
26 27
14. Arka
26 26
15. Wisła Płock
26 24
16. Zagłębie Sosnowiec 26 18
Po 30. kolejce nastąpi podział na grupę
mistrzowską i spadkową
(MltAIP24.PL)

40-25
40-27
38-33
41-37
38-35
31-29
34-36
45-39
41-36
33-34
33-45
27-48
35-38
35-46
33-55

WYNIKI: Ledi Poznań-Górnik Zabrze 0-3

Lechii Gdańsk, ale z boiska (0:1) Angulo 41.86. Sekulić 67; Wista Pkxk schodziło z niczym. W związku Pogoń Szczecin0-2 (0:1)Buksa 38,48.
z tymsytuacjabeniaminka jest JagiefloniaBiałystok-KoronalOeireO
bardzo trudna. - W takich me (0-2) Imaz77 -Arweladze 37, Pucko43, Forbes
czach decydują detale, stałe 90; Legia Warszawa -Śląsk WrodawH)
fragmenty, i tak było dziś. Dla (OK)) Carlitos 53-karny; Zagłębie Sosnowiec
nas przerwa w lidze jest dobra -Lediia Gdańsk 0:1(0:1) Łukasik8, Piast
pod względem psychologicz Gfiwke-Miedź Legnica2:1(H))Felix 40,
nym, żeby trochę od tego Parzyszek 62-ForsellTl; Zagłębie Lubin-Arwszystkiego odpocząć. W tym ka Gdynia (M), Wisła Kraków-Craa>via3:2
meczu piękny futbol nie został (1-0) Drzazga 14, Kolar19, Błaszczykowski 58 nagrodzony - stwierdziłValdas Cabrera 86, F. Piszczek 90
26 53
39-21
Ivanauskas, trener Zagłębia. - lLediia

BRAMKA I ASYSTA KAROLA UNETTEGO.ZIDANE WRÓCIŁ I JEGO REAL WYGRAŁ
UGiZAGRAMCZNE-WeWtoszedi świetnymecz zagrałKarol
Liraetty.

Hiszpania-PrimeraDwfsion
Atletico najwyraźniejnie otrząsnęło się po odpadnięciu zLigi Mi
strzów i przegrałow Bilbao.

ReałSociedad-Levanle1:1(ŁO)Januzaj27Mayoral79; HuesGa-Abvesl3(Ł1)Avila14-karny - Całleri Tl-kamy, 86. Guidetti 80; RealMackyt
-CełtaVigo 2.-0(0*)) isco62, Bale 77; Athletic
Bisao-AtletiooMadryt24)(0A) Williams72,
Kodro 85;Leganes-Giona 0-2(0-2)Portu B,
22; Obar-Valadoidt2(0*))Orellana 54 Verde90+1,Guardiola90+3. Mecze: EspanyolSevlaTftlenaa-GetafelV9areal-Rayo
UalecanoiBetisSewia-Barcelonazakon
czyły się po zamknięciutego wydania.
L Barcelona
27 63
69-26
2. Atletico
39-19
28 56
3. Real Madryt
28 54
49-32
4.Getafe
27 45
36-24
31-31
5.Alaves
28 44
46-36
6.Seviłla
27 40
7.Valencia
30-23
27 39
8. Betis
31-32
27 39
9. Athletic
28 37
28-31
10. Real Sociedad
28 36
33-33
11. Bbar
28 35
36-38
12. Girona
28 34
31-37
B.Espanyol
32-40
27 34
14. Leganes
27-34
28 33
3849
15. Levante
28 31
28 29
16.Valladolid
23-39
17. Viliareal
29-35
27 26
18. Celta Vigo
28 25
36-47
19.Rayo
29-48
27 23
20. Huesca
28 22
28-47

W)

Angfia-FACup

Wynid1/4 finału Watford -Crystal Pałace 2:1
fl:0),Swansea-ManchesterCity23(2:0),
Wolverhampton- ManchesterUnited 2:1(0:0),
Milwall -Brighton 22 pd. k.45 (0:0,2:2).

Anpia-Piwiiwl capiip

Boumemouth-Newcastle 22(0:1)King 48,
81 -Rondon 45. Ritchie 90+4;Bumky-Leicester!2(1:1) McNeil38 -Maddison 33, Morgan
90; WestHam-Hukfersfieid4&(fc2) Noble
15-kamy, Ogbonna75,Chicharito84,90+2- Bacuna 17, Grant30,65, Ritam-Lweipooltt
(0:1)Babel 74- Mane26,Milner81-kamy. Mecz
Everton-Chelsea zakończył się pozamknięciu
tego wydania. Mecze: MandiesterUnited-

ii
«... im.i,..ra.. it ruj.!
r
manaiesierut^s^giit^

xff iii f....1

-Southampton,Wołves-Arsenaiilbttenham-Crysfcrf Pałace zostały przełożone.
2. Manchester City
3. Tottenham
4. Arsenał
5. Manchester United
6. Chelsea
7.Wolverhampton
8. Watford
9.WestHam
10. Leicester
11.Bournemouth
12. Everton
B.Newcastle
14. Crystal Pałace
15. Brighton
16.Southampton
17. Bumley
18. Cardiff
19. Fulham
20.Huddersfield

(MU)

30
30
30
29
29
30
30
31
31
31
30
31
30
29
30
31
30
31
31

74
61
60
58
57
44
43
42
41
38
37
35
33
33
30
30
28
17
14

79-21
57-32
63-39
58-38
50-31
38-36
42-44
41-46
40-43
43-56
41-42
31.-40
36-41
32-42
34-50
35-59
27-57
29-70
18-57

Francja-Liguel

Niemcy -EkmdesRga

Nice - Toulouse1:1 O-O) Cyprien 20- Mubele
88; Ule-Monaco 0:1(OK)) Ca rłos 90;
Angers-Amiens OH); Caen-Saint Etienne
05(0*3)Hamouma 4, Beric 20, Nordin30,
Ghezali 85, Vada 90+1; Guingamp-Dijon 1:0
(OK)) Blas 86-kamy; Nhnes-Strasbourg22
(0:1) Lybohy 66,Savanier 90-kamy -Mothiba
9. Fofana 53, Lyon -MontpeRer32 0:1)
Terrier 12. Dembełe 58,Aouar 86 -Mollet 36,
Camara 90+1; Reims-Nantes W ((HO)Oudin
59. Meae: Bordeaux-Rennes i PSG-Marsyfia zakończyły się po zamknięciu tego wyda
nia.
LPSG
27 74
8315
45-24
29 57
2. Lille
50-35
29 53
3. Lyon
44-35
4. Marsylia
28 47
41-34
5. Saint Etienne
29 46
31-27
6. Reims
29 46
40-34
7. Montpellier
29 42
21-29
8. Nice
29 41 '
38-35
9. Rennes
27 40
45-35
10. Strasbourg
29 39
40-42
11. Nimes
28 37
12. Angers
33-33
29 36
13. Bordeaux
27-30
28 33
14. Toulouse
29 32
28-43
15. Nantes
28 31
31-35
16. Monaco
30-44
29 30
17. Amiens
24-43
29 29
19-51
18. Guingamp
29 22
21-46
19. Dijon
29 21
23-44
20.Caen
29 20
(MIŁ)

BorussiaM'g|adbadi-Freixig1:1(1:1) Plea16
Grifo 10; Augsburg-Hainwer 3:1(0:1)
Cordova 65, Schmid79.Hahn 86-Weydandt 8;
SchakeGełsenkiThen-RBLąKk 0:1(0:1)
Werner 14; VFB Stuttgart -Hoffenhein tl(0:1)
Zuber66-Kramańc42;VFlWoK5bug-FoitunaDussektorf 52(Łl) Mehmedi34, Weghorst
54,59,88. Knoche 57-Ayhan30. Raman65;
HerthaBeffn-6orussiaDortniiid23(Il)
Kalou 4,35-Delaney 14,Zagadou 47, Reus90+ZBayerLewerlasen-Werder Brema13(0-2)
Bailey75-KruseB,90^,Rashica37;EHradrt
Frankfiłt-NiiTi)ergM)(W)Hintere^er31.
Mecz BayemMonachun-FSVMainz zakon
czyłsiępozamknięciutego wydania.
1. Dortmund
26 60
64-30
62-27
2. Bayem
25 57
44-20
3. RB Lipsk
26 49
45-31
4. M gładbach
26 47
51-30
5. Eintracht
26 46
47-40
6. Bayer
26 42
44-39
7. Wolfsburg
26 42
46-38
8. Werder
26 39
50-38
9. Hoffenheim
26 38
40-39
10. Hertha
26 35
11. Freiburg
37-42
26 31
12. Fortuna
33-50
26 31
13. Mainz
25 30
27-39
14. Augsburg
26 25
37-47
15. Schalke
26 23
27-44
16. Stuttgart
26 20
26-56
17.Hannover
24-61
26 14
18. Nurnberg
26 B
19-52

Trwa dobra passa Monaco,
które z Kamilem Glikiem
w składziepokonało faworyzo
wane Lille. Po ważną wygraną
sięgnęło Guingamp.

Borussia Dortmund rzutem
na taśmę zapewniła sobie wy
graną w Berlinie. Wysoko prze
grała Fortuna z Marcinem Kamińskim w składzie.

(MIŁ)

Włodiy-SerieA

GagBari-Fiorentina2:1((H))Pedro52,
Ceppitelłi 66-Chiesa 88; SassuoloSampdoria Genua35(Ł3) Boga 38,Duncan
63, Babaar 90+2-Defrel 15, Quagliarella 36,
Linetty 39, Praet 46, Gabbiadini 72; Spal -AS
Roma2:1(ŁO)Fares22lPetagna 60 -Perotti 54;
Toriio-BoJogna 23(12) Pulgar6-samobójaa, Izzo89 -Poli 29, Pulgar34-kamy, Orsolini
64, Genoa-Juventus Turyn 2d(0*))Sturaro
72, Pandev81; Atalanta-Giewtl(0:1) llicic
55 - Meggiorini 32; EmpoR-Frosmone 2:1(1-0)
Caputo 20-kamy, Pajac 38 - VaIzania 70; Lazio
Rzym-Parma 4:1(4.0) Marusic22, Alberto 26kamy, 38, Lulic 44 -Sprocati 77. Mecze: NapofiUcfineseiACMfan-hterMedolanzakoń
czyły się po zamknięciutego wydania.
1.Juventus
59-19
28 75
2. Napoli
48-21
27 57
3. Milan
41-23
27 51
4. Inter
40-22
27 50
5. Roma
28 47
52-39
6. Atalanta
57-39
28 45
7. Lazio
41-29
27 45
8.Torino
37-26
28 44
9. Sampdoria
49-38
28 42
10. Fiorentina
43-35
28 37
11. Genoa
34-42
28 33
12. Parma
30-44
28 33
13. Sassuolo
39-47
28 32
14. Cagliari
28 30
25-40
25-42
15. Spal
28 26
22-36
16. Udinese
26 25
36-54
17. Empoli
28 25
18. Bologna
25-42
28 24
19. Frosinone
21-53
28 17
20.Chievo
21-54
28 11
Chievo zostało ukarane odjęciem 3 punktów.
(MIŁ)

©®
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FORMUŁAlRobert Kubica zajął 17. miejsce dzięki temu, że trzech kierowców odpadło
Robert Kubica
bardziej niż z rywalami
musi walczyć z bolidem

KOBAYASHI

JAK KAMIL STOCH
Stefan
Homgacher wciąż wstrzymuje
się z podjęciem decyzji.
Przemysław Franczak

TomaszBShslć
tomaszbiSnsld@pofskapfBss.pl

Rzut okiem narezultaty i prze
bieg Grand Prix Australii i zło
śliwi mogą zacierać ręce.
Wprawdzie Robert Kubica był
17. na 20 kierowców, ale głów
nie dlatego, że zawod
nicy za nim nie ukończyli wyś
cigu. Nie tylko miał najgorszy
czas, aleitrzyrazy został zdub
lowany m.in. przez Valtteriego
Bottasa zMercedesa, który wy
grał rywalizację (oraz zaliczył
najlepszy czas okrążenia, za co
otrzymał dodatkowy punkt
w klasyfikacjigeneralnej). Poza
tym już w pierwszym zakrę
cie po starcie przez kolizję
z Pierre'em Gaslym musiał zje
chać do boksu. Tyle tylko, że
sytuacja nie jest taka prosta.
- Najlepszarzecz, jaka wyda
rzyła się podczas wyścigu, to
start - oceniłKubica wrozmowie
z telewizją ElevenSports. -Mimo
że zacząłem wyścigna twardej
mieszance, to miałem dobre
odejście. Problemy pojawiły się
później, choć starałem się jechać
bezpiecznie.
Plany ROKiT Williams Racingpopsuł Gasły. KierowcaToro Rosso zawadził o przednie
skrzydło bolidu Polaka. -Odbił
za bardzo pokontakcie z Carlosem Sainzem izdjął miprzednie
skrzydło. Dopiero po lOO me
trach zorientowałem się, że od
padło całe.Na dodatek odpada
jący elementuszkodził innerze
czy w aucie i konieczny był
zjazd do garażu - tłumaczył
w późniejszych rozmowach
z dziennikarzami w AlbertPark
w Melbourne.

Wizyta wpadokurównież nie
była udana.-Skrzydło, które za
łożyliśmy,niebyło w najlepszym
stanie. Do tego elementy, które
odpadły zmojego i innych samo
chodu i na które najechałem,
uszkodziły tylną podłogę po
jazdu. BoM nie prowadził się
najlepiej, a jeszcze podczas trze
ciego okrążenia straciłem lu
sterko. Przez to miałem kolejne
trudności, kiedy była niebieska
flaga (pojawiała się wmomencie,
gdy czołowi kierowcy nadjeż
dżali, by zdublowaćPolaka). Nie
było łatwo, ale tegospodziewa
liśmy sięprzed Grand Prix- przy
znał 34-letnikrakowianin.
W konsekwencji rywale za
częli mu coraz szybciej odjeż
dżać. Dopiero w drugiej części
później, po zmianie opon
na miękkie (dwukrotnie, łącz
nie Kubica zaliczył trzy pitstopy), zaczął osiągać lepsze
czasy (najlepsze1:29.284 min).
Były one jednak dalekie
od reszty stawki, gorsze także
od wyników jego kolegi z ze
społu Williamsa, George'a Russela (najlepsze 1:28.713). 21letni Brytyjczyk zajął16. miej
sce. Obaj kierowcy nie mogli li
czyć na wiele więcej. Punkto
wane miejsce byłoby cudem.
Wyścig, podobnie jak treningi
i kwalifikacjemożna uznać jako
kolejne okazjedo zbierania da
nych przez ekipęz Grove,która
zawiodła podczasprzedsezonowychtestówwBarcelonie.
- Wiedziałem, że nie będzie
łatwo, ale nie spodziewałem się,
że będzie tak trudno - cytuje
Kubicę serwis „Motorsport". To, że powrót do sportu na wy
sokim
poziomie
będzie

ekstremalnie trudny, było
do przewidzenia.Problemy ze
społu także były mi znane, jed
nak nie spodziewałem się, że
rozpocznę sezontak nieprzygo
towany. Nie chodzi o formę fi
zyczną, a poznanie pojazdu
i przejechany dystans.Czułem,
że testy w Barcelonie będą dla
mnie jakokierowcy najważniej
szymi dniami od ośmiu lat. Wy
padły słabo, ale muszę sobie
z tym radzić ibędę musiałtakże
w kolejnychwyścigach.
Mimo wszystko Kubica
opuszczał Australię „względnie
zadowolony". - Nawet jadąc sa
memu, miałem wrażenie jak
bym stał wmiejscu. Choć zespół
mówił mi, że tempo jest OK.
Choć komplikacjibyło sporo,to
rzeczy,nad którymi miałem kon
trolę, wykonałem dobrze.Poza
tym dużo ludzi miało wątpli
wości o mój,start, rywalizację,
pierwszy zakręt, bo był to mój
wyścigod ponad ośmiu lat, a jed
nak sobie poradziłem. Choć
na początku wpadłem w małą
panikę, gdy bolid przedemną za
słaniał mi światła startowe -

SKRZYDŁO, KTÓRE
ZAŁOŻYLIŚMY
PO WYMIANIE, BYŁO
W NIE NAJLEPSZYM
STANIE
ROBERT KUBICA

o problemach z bolidem w Australii

uśmiechnął sięPolak, którywró
cił dościganiaw najbardziej pre
stiżowej serii wyścigowej
po koszmarnym wypadku wlu
tym 2011r., w którym mało bra
kowało, astraciłby życie.
- Formuła l bardzo przez ten
czas się zmieniła. Przez to nie
czułem sięnormalnie. Jednerze
czy przychodzą łatwiej, drugie
trudniej. Myślę jednak,że wyda
rzyły się pozytywne rzeczy.
Wprawdzie z dnia na dzień nie
wykonamy wielkiego skoku
do przodu, ale przynajmniejjest
we mniewięcej optymizmu, że
po jaikimś czasie mogę dojść
do tego, co robiłem osiem lat
temu. Nie jestemgościem, który
daje się ponieść emocjom, ale
ostatecznie po przejechanym
wyścigu czułem, że to wielkie
osiągnięcie- przyznał Kubica.
Kolejny przystanek w sezo
nie 2019 to Bahrajn. Cyrk For
muły l odwiedzi Zatokę Arab
ską w ostatni weekend marca.

©s

Wyriri Grand PróAustrafi:
LtaltteriBottas (Finlandia,Mercedes),LLewis
Hamiton(Wielka Brytania, Mercedes)+20.886
sek., 3. Max Uerstappen (Holandia, Red BulD
+22520,4.Sebastian Vetteł (Niemcy, Ferrari)
+57.109,5. Charies Leclerc (Monako, Ferrari)
+58.230, & Kerii Magnussen (Dania, Haas)
+1:27156,ZlfaHutariberg (Niemcy,Renault), 8L
KniRafldmn (Finlandia, Alfa Romeo),&Laroe
Stroi (Kanada,RackTgPołnt),10Lnar^l<i«iat(Rosja,Toro Rosso) vvsżyscy+jednookr^żmie...1Iitobert Kubica (Williams)+trzyokrążenia.
Klasyftoja kierowców:
lBottas26pkt lHamftonl8,ł\ferstappen 15,
4Uettd 12,5. Leclerc 10,6. Magnussen 8,7.
Hdkenbei^6>&Raidconen4(9LStrol2,10.
KwiatLIZKubkaO.
KłasyfkacjatonslnictDrów:

lMercwtes44pkt)lFenai22rltedM15.

-Z jednej strony jestem zadowo
lony, boskoki były dobre, zdru
giej czuję lekki niedosyt,bo to jest
jedno z moich marzeń,żeby sta
nąć na podium w zawodachPu
charu Świata - mówił Jakub
Wolny po niedzielnym konkursiewVikersund.23-letni Polak za
jął w nim 4. miejsce, alena pół
metku -po skoku,którym pobił
życiowy rekord: 230 m - był
trzeci. To jednakitak jegonajlep
szy rezultatw karierze.
Konkurs na największej
skoczni na świecie wygrałSłowe
niec Domen Prevc, drugiego
Ryoyu Kobayashiego wyprzedził
0 zaledwie 0,1 pkt. Japończyk
zgamąłjednak główną premię w ostatnim skoku wyprzedził
w klasyfikacjiRaw Air 2019Au
striaka Stefana Krafta (był trzeci)
1pokwitował odbiór czekuna 60
tys.euro.
Z Biało-Czerwonych tylko
Wolny dostałw Vikersund skrzy
deł.Piotr Żyłazajął 9.miejsce,Da
wid Kubacki10., aKamil Stoch12. Ten ostatni stracił pozycję li
dera klasyfikacji PŚ w lotach
na rzecz Kobayashiego. Japoń
czyk jest zresztą jak Stoch wpo
przednim sezonie. W PŚ wy
grywa wszystko jak leci.
Do Kryształowej Kuli, Turnieju
CzterechSkoczni, WillingenFive
dołożył terazsukces wRaw Air.
Postawa Stocha podczasRaw
Air była zagadką.Z jednej strony
długo trzymał się w czołówce turnieju (w zawodach w Lille
hammer byłczwarty), z drugiej kilka skoków zawalił, w tym
wszystkie w konkursach druży
nowych.Najpierw wOslo,a w so
botę wVikersund.
Zwłaszcza ten drugi przypa
dek musiał byćdla niego frustru
jący, bo to on ściągnął kolegów
z podium.Zespół ciągnęli wgórę
Żyła i Wolny, co trzeba dołożył
Kubacki. TymczasemStoch już
wpierwszej serii sprowadził dru
żynę zdrugiej lokaty na...szóstą

(202 m), a w finale z trzeciej
na czwartą (200).Ito mimo faktu,
że przeddecydującym momen
tem Biało-Czerwoni nad Austria
kami mieliok.30 punktówprze
wagi. Tyle że Kraft był w stanie
odrobić - przy obecnej formie
trzykrotnego mistrza olimpij
skiego - taką stratę jeszcze ze
sporą nawiązką.
Drużynówkę wygralifenome
nalnie latający Słoweńcy,
przed NiemcamiiAustrią.
W PucharzeNarodów Polacy
wciąż mają jednak sporą prze
wagę nadNiemcami i wnajbliż
szy weekend w Planicy raczej jej
nie roztrwonią.Finał sezonu PS
w Słowenii przyniesie nie tylko
rozstrzygnięcia we wszystkich
klasyfikacjach, ale też odpo
wiedź, co dalej ze Stefanem
Homgacherem. A przynajmniej
powinien, bo austriacki trener
wciąż unikadeklaracji wsprawie
własnej przyszłości. Teraz zdra
dził jedynie, żew tym tygodniu
czekają go jeszcze rozmowy
z Niemieckim Związkiem Nar
ciarskim. O tym, że ogłosi decy
zję w Planicy mówił jednak wciąż
w trybie przypuszczającym.

Wyniki PŚ w Vikersund

KonlttiscfciEynowy;lSłov\eiia163Z9:łNiemcy16063;3. Austria1562&4. Polska1546,2.
Konkurs indywidualny:1 Domen Prevc (Sło
wenia) 4547(241/232,5); 2. RyoyuKobayashi
(Japonia) 454,6 (237/239);3. Stefan Kraft (Austria)443,2 (236,5/229,5); 4.Jakub Wolny438,5
(230/225,5); 5. Markus Esenbichler(Niemcy)
4343 (223/230); 6.Robert Johansson (Noiwegia)431,6 (237/224)... 9. PiotrŻyła408,9
(212/232); 10. DawidKubacki 4053 (214,5/225);
12. Kamil Stoch3973 (207,5/225,5).
Klasyfikacja Raw Ainl.R. Kobayashi 2461,5
pkt; 2. Kraft2458j6;3. Johansson 2351^...7. Ku
backi 21%A 8. Wolny218fl; 9. Stoch21476...
17. Żyła2050,6; 39.Stefan Hula899,0;54. Paweł
Wąsek 602,9. KlasyfikacjaPŚ wlotach1. R.
Kobayashi 227,2. Esenbichler2TI, 3. Stoch207,4.
Kraft 196,5. Żyła179,6. Kubacki 175...11. Wolny 111.
Klasyfikacja PŚ:1.R.Kobayashi 1905,Z Kraft
1317,3. Stoch1251,4. Żyła 1021,5.Johansson 953,
6. Kubacki 912,23.Wolny284,39. Hula 69,47. Ma
ciej Kot25,67. Wąsek4.Puchar Narodów:! Pol
ska 5416,1Niemcy5028,3. Japonia4293.©®
TRANSMISJE Z PŚ W SKOKACH
W EUR0SP0RCIEIEUROSPORT PLAYER

Jakub Wolny jest coraz bliżej podiumPucharu Świata! W Vikersund był
na czwartym miejscu
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Formułą 1

Ile kosztuje udział w Formule 1? Ile wydają zespoły na „wyścig zbrojeń"? Ile zarabiają najlepsi kierowcy świata?

TomaszSzmandra

Niewiele jestdyscyplin,które wyimgają tak dużychnaldadów fi
nansowych jak wyścdgiFoimiiły
1. Zespoły wydają dziesiątki mi
lionów dolarówrocznie, aby po
kryć koszty udziałuw Grand Prix,
zaprojektować i wyprodukować
nowe bolidy oraz podróżować
po niemal całym świecie na posz
czególne rundy mistrzostw
świata. Do tegodochodzą często
niebotyczne zarobkikierowców,
z których najlepsizarabiają conaj
mniej tyle,co czołowi piłkarze,
koszykarze czy golfiści.

1827 min dolarów, co oznacza
wzrost o 2% w porównaniu
dol783mlndolarówz20l7roku.
Przychody teskładają się zczte
rech głównychelementów: opłat
licencyjnych od organizatorów
Grand Pnx (33,8%ogółu przycho
dów w 2018 r.),opłaty za prawa
do transmisji telewizyjnych
(33,1%), wpływówod sponsorów
(14,6%) oraz pozostałych (16,5%).
Z przedstawionych danych
wynika, że średnia wysokość
opłaty za organizację wyścigu
GrandPrixw20i8roku wyniosła
29,4 min dolarów.Jeśli odliczymy
od tegoMonaco, którenie płaci
wpisowego, to wychodziśrednia
ponad 30 min doi.Organizatorzy
wyścigówwEuropiepłacąokoło
20 min doi. rocznie, natomiast
opłaty za prawo do organizacji
wyścigów poza Starym Konty
nentem dochodzą do60 min doi.

Chcesz mieć wyścig-płac!
Dzięki raportowi finansowemu
za 2018 rok, opublikowanemu
przezLiberty Media Corporation
- firmę zarządzającą obecnieFor
mułą l, możemy poznać wiele
szczegółów na temat sytuacji fi Mały ma gorzej
nansowej najbardziej prestiżowej Dzięki umowie Concorde w po
kategorii sportu samochodo dziale zysków z przychodówFl
wego. Jednak dla LibertyMedia partycypują także zespoły wyś
inwestycja wFormułę l jest obli cigowe. Za poprzednisezon łącz
czona na wiele lat. Dlatego nie otrzymają one 913 min doi.
od momentu przejęcia kontroli Sposób podziału między posz
nad Fl, pod koniec 2016 roku, czególne zespoły pozostaje taki
znacznie więcejinwestujeniż po sam jak w latach ubiegłych.
przedni właściciele, na których Głównymi beneficjentami są
czele stał legendarny Bernie więcnajwiększe i najbardziej uty
Ecdestone. To powoduje,że wy tułowane teamy, które jednak
niki finansowe nie są tak dobre niekoniecznie wygrywają mi
jak wpoprzednichlatach, choćby strzostwa. Tak więc najwięcej
dlatego, że obecne władze wy- pieniędzy już tradycyjnie
dająowiele więcej nanowetech- otrzyma Ferrari (205 min dola
nologie, marketingi akcje promo rów) - mimo że nie zdobyło ty
cyjne. Łącznie więc przychody tułu mistrzowskiegood dziesię
Formuły lW2018 roku wyniosły ciu sezonów! Dla porównania,

oms
Lewis Hamilton zarobi
w tym sezonie 57min doi.

niepokonany odkilku latMerce
des otrzyma177 min,a RedBuli
152min.Dużo skromniej wygląda
wypłata dla Williamsa(60 min),
jednakitakekipaRobertaKubicy
madostać więcej niż trzejrywale.
Zespół z Grove po spadku z pią
tego miejscana dziesiąte- ostat
nie w klasyfikacji konstruktorów
zanotował największy zewszyst
kich teamów spadek - o ponad
20%. Niemniej jednak wciąż jest
to o lmln więcejniż RacingPoint
(wcześniej ForceIndia), o 4 mi
liony więcej niż AlfaRomeo (po

POLSCY KOSZYKARZE POZNALI RYWALI.
KOWKrtWKA

koszty ponosi producent napo
jów energetycznych Red Buli,
którego zabawa w wyścigi kosztuje 300 min. Dodajmy, że wy
datki na rozwój jednostek napę
dowych Ferrarii Mercedesasza
cowane na ok.100 min doi.rocz
nie, nie wliczająsię dobudżetów
ich teamów. Łączne koszty
udziału w wyścigach dla tych
dwóch producentów dochodzą
do500min dolarów rocznie!

przednio Sauber) i o8 milionów
więcej niżToro Rosso.
Jak widać z powyższego,
w najgorszej sytuacji sąnajmniej
sze zespoły, które nie dość, że
mają mocno ograniczone bu
dżety, to jeszcze otrzymują nie
wielki ułamekz przychodówFl.
Tymczasem największe trzy
zespoły nadają ton nie tylkory
walizacji sportowej,aleifinansowej. Według szacunków firmy
Ferrari i Mercedes wydają
na swoje zespołyokoło400min
doi. rocznie. Nieco mniejsze

ROBERT KUBICA
W STAWCE 20.
KIEROWCÓW
FORMUŁY 1JEST15.
POD WZGLĘDEM
ZAROBKÓW

Kubica daleko
Kolejny rok z rzędu najlepiej za
rabiającym kierowcą Formuły i
jest Lewis Hamilton. Pięcio
krotny mistrz świata zainkasuje
za sezon57 min doi. Tuż za nim
znajduje się Sebastian Vettel,
który otrzymał 45min. Trzeci jest
Daniel Ricciardo,który po przej
ściu do Renault zwiększył gażę
^ do 17 min doi. Australijczyk
| awansował doczołowej trójki ze
| względu na brak Fernando Alon§ so, który,przynajmniej na razie,
£ opuścił Fl, a także Kimiego
Raikkonena, któregoprzychody
spadły z przejściem doSaubera.
Wracający poośmiu latach doFl
RobertKubica zarobi570tys.doi.
Polak wypada najlepiejz no
wych kierowców. Jego kolega
z Williamsa GeorgeRussell zarobi
180 tysięcy. To druga najniższa
kwota w całej stawce, bo naj
mniej pieniędzy otrzyma Alexander Albon zToro Rosso-170 tys.
Kubica w 20-osobowej stawce
zajmuje15. miejsce, ale przy oka
zji powrotu po tak długiej przer
wie z pewnością nie jest to dla
niego najważniejsze... ©®

a MARZEN OLA ZESPOŁU MIKŁ
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Wybrzeże Kości Słoniowej, Chiny i Wenezuela - lepszej grupy Biało-Czerwoni nie mogli sobie wymarzyć

JoadmPrzybył,FfyBires
Twitten@Bores34

Kobe Bryant przyniósł szczęś
cie polskim koszykarzom. Le
genda Los Angeles Lakersi pię
ciokrotny mistrz NBA wyciąg
nął z kulki karteczkę z napisem
Poland w dobrym momen
cie. W mistrzostwach świata
w Chinach zagramy w grupie
z gospodarzami, Wenezuelą
i WybrzeżemKości Słoniowej.
Biorąc pod uwagę szanse
na wyjście zgrupy, to Polska do
brze trafiła. Zagramy w grupie
A, a wszystkie spotkania od
będą się w stolicy Chin Peki
nie. Pod względem czysto spor
towym trudno było o lepszą
grupę. Choć dodajmy, że więk
szość naszych koszykarzy ma
rzyła o meczu z USA. W końcu
nie każdy ma w swoim życiu
szansę, by zagrać na. tym sa
mym parkiecie conajlepsi ko
szykarze na świecie.Jednak nic

straconego, bo na Amerykanów
możemy wciąż trafić w dal
szych fazach turnieju.
Chińczykom z pewnością
będą pomagały własne ściany.
Ich reprezentacjazajmuje obec
nie30. miejsce wrankingu FIBA
i mimo że byli pewni awansu
na turniej finałowy jako gospo
darz imprezy,toi takbrali udział
weliminacjach. Gdybyniemieli
pewnego udziału,to i takzagra
liby na mundialu - w grupie
z Jordanią, Koreą Południową
iNową Zelandią mieli bilans7-5,
czyli dający awans, ale niestra
szący nikogo. Z obecnego
składu gospodarzy trzech za
wodników miało styczność
z NBA,ale obecnieżaden niegra
za oceanem - Zhu Qui, Ding
Yanyuhang i Yi Jianlian,który
jest kapitanem zespołu. Kibice
w Chinach wciąż jednakczekają
na następcę wielkiego Yao
Minga, który kilka lat temu do
stał siędo koszykarskiejGalerii

ki

Maciej Lampe będzie kluczem
do dobrego występu Polaków

Sław za grę dla Houston
Rockets. W 2015 rokuChiny zo
stały mistrzem Azji po raz 13.
w historii.
Polacy nie mogą również
zlekceważyć Wenezueli, która
zajmuje 20: miejsce w świato

wym rankingu, czyli wyżej niż
Biało-Czerwoni. Dodatkowo są
oni aktualnym mistrzem Ame
ryki Południowej,co pokazuje,
że można nanich liczyćna wiel
kich turniejach.W eliminacjach
Wenezuela popisała się świet
nym bilansem 9-2 i zajęła dru
gie miejsce wwyścigu naturniej
finałowy.
Ostatnim rywalemPolaków
będzie Wybrzeże Kości Słonio
wej. Afrykański kraj jest zdecy
dowanie lepiej znany ze swoich
talentów piłkarskich (Didier
Drogba, bracia Yaya i Kolo
Toure), ale w koszykówkę też
potrafią grać. W rankingu FIBA
zajmują odległą 64. pozycję, co
jest najgorszym wynikiem
wśród wszystkich uczestników.
Będzie toich trzeci udział wmi
strzostwach świata, a ich naj
większym sukcesem było dru
gie miejsce w 2009 roku
w AfroBaskecie - mistrzostwachAfryki.

Wydaje się jednak, że z każ
dym z tych trzech zespołów
Biało-Czerwoni mają szanse po
walczyć o zwycięstwo. Mogli
śmy trafićgorzej. Choćby tak jak
Czesi, którzy w grupie mają
Stany Zjednoczone i Turcję.
Trener reprezentacji Polski
Mike Taylor nie krył zadowole
nia z wynikówlosowania. - Do
staliśmy szansę,na którą mieli
śmy nadzieję.Granie przeciwko
gospodarzom będzie oczywiś
cie wielkim wyzwaniem. Jeste
śmy jednocześnie pewni, że
w Pekinie wszystko będzie naj
wyższej klasy.Wenezuela i Wy
brzeże Kości Słoniowej to bar
dzo konkurencyjni rywaledla
nas. Teraz czas na przygotowa
nia nato, aby pracowaćnad odpowiednim planemna poszcze
gólnych rywali, skautingiem.
Dla mniefantastyczne jest to, że
w naszej grupiesą drużyny zca
łego świata - powiedział amery
kański szkoleniowiec.
*

Dla Polski tegoroczny mun
dial będzie pierwszym po 56letniej przerwie.Reprezentacja
Mike'a Taylora zajmuje obecnie
25. miejsce w rankinguFIBA.
Turniej w Chinach zostanie
rozegrany od 31sierpnia do 15
września. Dwie najlepszeekipy
zkażdej grupy awansują do ko
lejnej fazy turnieju.Polacy za
grają kolejno z Wenezuelą (31
sierpnia), Chinami (2 września)
i WKS(4 września).
MŚ2019WCHINACH-INNEGRUPY

Grupa B: Rosja, Argentyna,Korea Południowa,
Nigeria;
Grupa C: Hiszpania, Iran,Portoryko, Tunezja,Grupa D: Angola, Filipiny, Włochy, Serbia,Grupa E: Tunqa, Czechy,Stany Zjednoczone, Ja
ponia;
Grupa F: Grecja, Nowa Zelandia,Brazylia,
Czarnogóra,Grupa G: Dominikana, Francja,Niemcy, Jorda
nia;
Gmpa H: Kanada, Senegal,Litwa, Australia.
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Zakończmy temat

VII

Nie żałuję rezygnacji z gry w reprezentacji Polski - mówi obrońca Borussii Dortmund Łukasz Piszczek

Wprawdzie jestpan kontuqowany,ale gdyrozpoczyna
ją się zgrupowania drużyn
narodowych nieżal panurezygriacpzgrywreprezentac?
Polski?

Nie... Haha. To była świadoma
decyzja, więcniczego minie
żal.
Patrząc,jak grają pana kole
dzy,nie kręcisię panwfbtelu?

Mocno ściskam zanich kciuki.

Rodzina zadowolona ztakiej
decyzji?

Na pewno, mamy więcej czasu
dla siebie, gdy jest przerwa
na mecze reprezentacji.
Ponoć Jerzemu Brzęczkowi
chodzi pogłowie, byspróbo
wać przekonaćpana dopo
wrotu dokadry.

Nie rozmawialiśmy na ten te
mat.

Ten pomysł wchodzi wogółe
wgrę?

Nie.

Nawetwprzypadku awansu
na mistrzostwaEuropy?

Nie.

Absolutnie?

Nie. Zakończmy, proszę, temat
mojej gry wkadrze.
Obecne leczypan kontuję.
Kolejną,bowtrakrie ośmiu
ipół rokugry wBorussi
Dortmund stracił panbfisko
półtora nainne.Dlaczego aż
tyfe?

Trudno powiedzieć.Kontuzje
są wpisane w sport. Na prze
strzeni lat miałem dwie bardzo
poważne kontuzjebioder.
I mam duże szczęście,że mi

mo ich,to nadal mogę grać
na takim poziomie jak obecnie.
Natomiast obecny uraz to na
derwanie ścięgna,spowodo
wany jest uderzeniem. To już
kwestia pecha.

Oj nie, tak bym do tegonie
podchodził. Żaden mecz łatwo
się niewygra. Mimo wszystko
wierzę, że awansujemy.
Na praw<q obroniedobrze
cpk»y|qpPartncyRfliti.

Kiedy wróci panna boisko?

szyiciTomasz Kędziora,
pierwsze powołanieotrzy
mał Robert Gumny. Dobrych
pan manastępców?

W przerwie na mecze repre
zentacji wznawiam treningi
i mamnadzieję, że po niej będę
do dyspozycji trenera Luciena
Favre'a. Jednak coz tych pla
nów wyjdzie, zobaczymy.

Na obsadę tej pozycji nie mo
żemy narzekać.Bartek stabil
nie gra od paru sezonów. Jest
zawodnikiem, który ma ja
kość, by reprezentacjipomóc.
Tomek i Robert oraz inni prawi
obrońcy piszą swoją historię.
Trzymam kciuki, żeby ich ka
riery się rozwijały, cobędzie
pożyteczne również dladruży
ny narodowej.

W lutymimarcu straafiśae
przewagę nadBayemem
Monachum.To skutek wielu
kontuzji w drużynie?

Tak, ale nie tylko.Dużo rzeczy
się nato złożyło. Jesienią wy
grywaliśmy mecze, w których
nam nie szło. W tym roku tego
brakuje, nie potrafimy prze
chylić szali zwycięstwa na na
szą korzyść. Będziemy jednak
robić wszystko, by na koniec
sezonu być szczęśliwymi.
Rozpędzony Bayemjest fa
worytem?

Na pewno, bo złapali rytm. Ale
mimo tych kilku straconych
ostatnio punktów rozgrywamy
dobry sezon i nie powiedzieli
śmy ostatniego słowa.
Toczy panpotyczki
na esemesy zRobertem Le
wandowskim wsprawie rywafizacp omistrzostwo Nfemiec?

Nie, z Robertem mam kontakt
podczas meczów Bundesligi.

ZUgjlffistrzówodpadBcie
poporażcezTottenhamem.
Gdyby re kontuzje, wynik
rywaEzacf byłby inny?

Ęm •MRBP W

Piszczek ma nadzieję, że za dwa
tygodnie wróci do gry po kontuzji

Rywal odprawił nas z kwit
kiem. Głównieprzez pierwszy
mecz, przegrany przez nas 0:3.
Druga połowa zupełnienam
nie wyszła.Popełniliśmy
za dużo błędów indywidual
nych. W sytuacjach,które
stworzyliśmy, bramkarzHugo
Lloris świetnie bronił. Ogląda
jąc rewanż,w pierwszej poło
wie nadziejasię tliła,ale Lloris
znowu się spisał. Tottenham
zasłużenie awansował.

Jak ocenia panikityiln />tso
we meczereprezentacji Pol
ski, odkądobjął ją Jerzy Brzęczek?Oiez meczówzWio

chami iPortugalią na wyjeź
dzie możnabyło byćzadowołonym. otytew spotka
niach usiebie drużyna zagra-

Nie chcę się w to bawić z sza
cunku dla trenera i zawodni
ków, z którymi grałem. Tak
jak pan mówi, mecze wyjaz
dowe były zdecydowanie
lepsze od tych domowych.
Mam nadzieję, że w elimina
cjach wszystkie będą dobre.
Trzymam kciuki, żebyśmy
awansowali na Euro.
Grupowi rywalerie powinni
sprawić namproblemów?

Ustawierae z RobertemLe
wandowskim Arkacfuszem
MfikiemiKrzysztofem Piąt
kiem jestrealne?

Nie, trudno wyobrazićsobie,
żeby w trójkę grali w podsta
wowym składzie.Oczywiście
są różne sytuacje wmeczu
i na przykład pod koniec bę
dzie potrzeba zagraćtrzema
napastnikami, to wtedy tak.
Ale jeśli takiej nie ma, to myślę,
że trener Brzęczek nie zdecy
duje sięna to, by wszyscy grali
od początku.
piątek może zagrać trocnę
wstyłu AMca.by schodzić
do ataku zeskrzydła, czyto
typowa ..dziewiątka"?

Nie grałem z Krzyśkiem, więc
trudno mi ocenić. Roberta i Ar
ka znam i wiem, że oni ze sobą
mogą grać. Tak graliśmy i to

z dobrym skutkiem,kiedy se
lekcjonerem był Nawałka.

Widzi panwPiątku poten
cjał by zrobił karieręchoćby
na miaręLewandowskiego?

Choćby?! Haha!Robert to jest...
Nte chodzio karieręna miarę
Leo MessiegoiCristiano
Ronaldo, aleLewego.

Można powiedzieć, że Robert
jest najlepszym piłkarzem
w historii polskiej piłki.
Jednak nie umieścił gopan
w swojej drużynie wszech
czasów Borussi.

A co ma wspólnego jedno
z drugim?

Przecież to wielkipiłkarz-

Nie mówimy już o reprezenta
cji, a o klubie. Jako dzieciak za
pamiętałem finał Ligi Mi
strzów, w którym Karl-Heinz
Riedle zdobył dwiebramki.
Jest legendą Borussii,tak jak
Marco Reus. Jeśli ktoś będzie
stwarzał w przyszłości zesta
wienie legendBayemu Mona
chium, toRobert się w nim
znajdzie.

Mówiło sięozainteresowaniu PiątkiemBarcelony czy
Realu Macfcyta Lewandow
skiemu jeckiak nieudało się
dotąd trafić dotakiego kMxL

Och! Robert gra w bardzodo
brym klubie. Jednym z topo
wych i na pewno jest świet
nym zawodnikiem. Reprezen
tacja Polski jeszcze długo może
nie miećtakiego piłkarza i do
ceńmy to, gdzie jest.
ROZMAWIALI ROBERT ZIELIŃSKI
I TOMASZ BILIŃSKI

SELEKCJONER JERZY BRZĘCZEK MA BOL GŁOWY W OFENSYWIE, ALE RÓWNIEŻ W DEFENSYWIE
REPREZENTACJA. Przed meczami z Austrią i Łotwą nie martwimy się o atak, o obronę również możemy być spokojni
MkhalSkba
fedakcjQ§fX)lskapfBss.pl

W czwartek wielki start.Repre
zentacja Polski zagra w Wiedniu
z Austrią w meczu eliminacji
piłkarskich mistrzostw Europy
2020. Od kilku tygodni Robert
Lewandowski, ArkadiuszMilik
i Krzysztof Piątek idą łeb w łeb,
strzelając gola za golem. Kibi
com marzy się reprezentacja
Polski z trzema napastnikami
w podstawowym składzie, ale
na taki szalony wariant Jerzy
Brzęczek możesię nie zdecydo
wać, chyba że w niedzielnym
meczuzŁotwąnaPGE Narodo
wym.
To defensywa była bólem
głowy (wszczególności środek
obrony) alez dobrą dyspozycją
chyba zdążymy na ostatnią
chwilę. Wostatnich tygodniach
obudził się Kamil Glik, a z nim
całe AS Monaco. Klub z Księ
stwa zanotował już siódmy

mecz zrzędu bezporażki, wpią
tek wygrał na trudnym terenie
w LiUe. „Gliksona" musiała
zmobilizować kapitańska opa
ska. Polskiemu stoperowi nali
czono siedem „wyczyszczo
nych" groźnych akcji, zabloko
wał dwa strzały i zaliczył dwa^
przejęcia. Był moment, że*
forma z Glika bardzo uciekała.
Czas pokazał,że piłkarski sztuk
mistrz Thierry Henry nie miał
dobrego wpływuna Polaka.- Ja
wciąż Kamilowi ufam. Jest już
na tyle doświadczony, że jeśli
będzie zdrowy, to da kadrze
dużo: pewność, spokój, stabil
ność. Spokojnie bym podcho
dził do jego formy w klubie.
Z własnego doświadczenia
wiem, że występowanie w re
prezentacji możebyć taką fajną
odskocznią i wtedy ta forma
zwyżkuje - mówił niedawno
były reprezentant Polski Paweł
Golański i trzeba przyznać, że
chybamiałposa.
^ Am t t

Kamil Glik zdążył odzyskać
wigor przed meczami kadry

Michał Pazdan już wpierw
szym meczu w tureckim
Ankaragucu zaliczył asystę.
W pierwszych pięciu spotka
niach zaliczył aż czterdzieści
wygranych pojedynków i dwa

dzieścia trzy odbiory.Pierwszy
mecz w Turcji przegrałdopiero
wczoraj, w szóstym podejściu.
Na Łazienkowskiejpo Pazdanie
jednak niepłaczą, boobroną Le
gii Warszawa sprawnie zarządza
Artur Jędrzejczyk. W ten wee
kend nie mógł wykazać się Jan
Bednarek. Ligowe starcie
Southampton zostało przeło
żone.
We Włoszech w końcu z cie
nia Piątka,Milika i Zielińskiego
wyszedł Karol Linetty. Na ta
kiego „Karolka" od dawna cze
kaliśmy. Wychowanek Lecha
Poznań był kluczową postacią
w meczy z Sassuolo. Sampdoria
rozstrzelała się na północy
Włoch, wbiła gościom aż pięć
bramek, a jedną z nich zdobył
Karol Linetty. Z obrońcy
Sassuolo Giana Marco Ferrariego
zrobił naturalną zasłonę i ude
rzył zza pola karnego nie
do obrony. To jego pierwsza
bramka we Włoszechod końca

stycznia, trzecia w sezonie.
W tymspotkaniu zanotowałteż
trzecią asystę.
Mimo że Sampa rozbiła
Sassuolo, togospodarze próbo
wali się odgryzać i zrobili to aż
trzykrotnie. Przy pierwszymtra
fieniu dla gospodarzy Jeremie
Boga łatwowyprzedził Bartosza
Bereszyńskiego. „Bereś" nie
musi się martwić o miejsce
na boku obrony.Gra bardzo so
lidnie, a jego główny konkurent
do gry obniżył loty. Niemal
wszystkie media obsztorcowały
Tomasza Kędziorę poczwartko
wym blamażuz Chelsea wLidze
Europy. Jego Dynamo Kijów
przegrało 0:5, aKędziorabył za
mieszany prawie w każdą
groźną akcję londyńczyków.
KamilGrosicki wciąż jestna
pędem HullCity. W sobotę zali
czył dwieasysty w przegranym
meczu zNorwich2:3.Swój mały
finał o wejście do Premier
League przegrałMateusz Klich.

Leeds United uległo na włas
nym boiskuSheffield United 0:1.
Mimo że „Clichy" w sobotę za
grał słabo, to ostatnie tygodnie
w jego wykonaniu są świetne.
„Niedoceniany bohater"- piszą
o polskim pomocniku media
w Leeds. Niewiadomą może być
forma Grzegorza Krychowiaka,
który - ze względu na system
rozgrywkowy ligi w Rosji - za
grał dopiero drugi mecz
w Lokomotiwie Moskwa.
Wojciech Szczęsny wten we
ekend odpoczywał. Z ławki
oglądał porażkę Juventusu
w Genui. W szalonym meczu
wystąpił Łukasz Fabiański. Jego
West Ham przegrywał już
z Huddersfield 1:3, ale w kwa
drans doprowadził do 4:3.
Bramkarz Młotów, nie pomagał,
ale też nie przeszkadzał.Puścił
w zasadzie wszystko,co leciało
wjegobiamkę,ale należy zazna
czyć, że szansena dobrą inter
wencję miałnikłe. <s>®
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Myślałem,
że jest na mnie
zdenerwowany.
Na początku
rzadko się
uśmiechał.

Po ośmioletniej przerwie
powrót Roberta Kubicy
do Formuły 1 nie był zbyt
okazały. Polak zajął 17.
miejsce, ale tylko dlatego,
że trzech kierowców nie
dojechało do mety

„LEGIA NIE MA STYLU GRY?
W TAKIM RAZIE MOGĘ SOBIE
TYLKO WYOBRAZIĆ, CO
DZIENNIKARZE MÓWIĄ
O JAGIELLONII CZY LECHU"
RICARDO SA PINTO
trener Legii Warszawa

Gennaro Gattuso

MILKA LAT TEMU
RONALDO IRAMOS
PRZEKONYWALI
MNIE NA TRANSFER
DO REALU MADRYT"

SPORTOWE GADŻETY

Partnerka Filipa Mladenovicia
spodziewa się dziecka. Para
planuje nazwać syna Mihailo.

PUMA DAJE WYBÓR

Pumawyprockrieowata
rwwemodełekorkówFutureiOne.Pierwszy ce
chuje optymalnedopaso
wanie orazdynamka.
Drygi wzmacnia gracza
w każdymaspekcie gry.

ROBERT LEWANDOWSKI
o niedoszłych przenosinachdo Hiszpanii

„ZIDANE W REALU
BĘDZIE POD PRESJĄ.
BĘDZIE SIĘ
WYMAGAĆ
OD NIEGO WIĘCEJ"
JOSE MOURINHO
o powrocieZinedine'a Zjdane'a doRealu

NAJ.NAJ.NAJLFC

Jeden klub,lOmeczów,
setki graczy,niezficzone hi
storie. Słowem.Anatomia
LłverpoołiT (wyd.SQN).
Toksiążkazktórej dowie
my się,daczegokM)
z AnfieJdjestniezwykły.

4

WIELKI MAŁY GEST

Krzysztof Piątek
jest coraz bardziej
lubiany w Mediolanie, |
a na wzrost jego po
pularności działają nie1
tylko zdobywane bramki.Ostatnio
paparazzi przyłapali Polaka,
gdy w czasie spaceru z partnerką
wspomógł koczującego na uli
cy bezdomnego. Wydaje się,
że to małygest, ale Piątek znów
rozkochał w sobie Włochów.
LEWIS HAMILTON:

To nieco frustrujące, gdy
przez cały weekend jesteś
najlepszy, ana pierwszym
zakręcie przegrywasz wyś
cig-wyznał kierowca, który
królował na treningach,
a był drugi w GP Australii.
TEGO SIĘ NIE ZAPOMINA...

Wayne Rooney znów na okład
kach sportowej prasy.Były kapitan
reprezentacji Anglii zdobył w wee
kend trzy golę w meczuDC United
z Realem Salt Lakei byłtojego
pierwszy hat-trick w czasie pobytu
w Ameryce. Piłkarze z Waszyngto
nu zajmują obecnie pierwsze miej
sce w Konferencji Wschodniej.

KĄCIK LEWANDOWSKICH. 64 polskich sportowców walczy w ZEA

WSPIERA ZAWODNIKÓW W ABU ZABI

BożemaGwóźdź

Już siedem medali zdobyła re
prezentacja Polski podczasŚwia
towych Letnich Igrzysk Olim
piad Specjalnych, a przecież wy
startowały
one
dopiero
przed weekendem. Tonajważ
niejszy turniej dla sportowców
z niepełnosprawnością intelektualną.Dumna z tego powodu
byłarównież Ania,która od dłuż
szego czasu jest prezesem Olim
piad Specjalnych wPolsce i za
wodników wspiera na miej
scu w Abu Zabi, stolicy Zjedno
czonych EmiratówArabskich.
Przez najbliższe dni w17 dyscyplinachbędzie tam rywalizo
wać 64 reprezentantów Polski.
Lewandowska pojawiła się
na ceremonii otwarcia, starasię
oglądać wszystkie konkursy,
w których biorą udział Polacy,
a przez cały czas trwania zawo
dów za pomocą swoich portali

ZIDANECHCE
DEGEAWREALU?
Wydaje się,że RealMadryt ma
kłopot bogactwa napozycji
bramkarza.Latem do Keylora

redakcja@polskapress.pl

społecznościowyćh informuje
o sukcesach Biało-Czerwonych.
Tych nie brakuje. Praktycznie
każdego dnia dopisywane są kolejne medale, a po zawodach
w pływaniu czy gimnastyce
możnabyło usłyszeć Mazurek
Dąbrowskiego.„Będę powtarzać
jakmantrę... Nasi zawodnicybę
dący niepełnosprawni intelektu
alnie są WSPANIALI, zdetermi
nowani, pełni dobrej energii...
Tacy prawdziwi" - napisała
na Instagramie, gdzie chętnie

wrzuca zdjęcia ze wszystkimi
sportowcami, nie tylko tymi po
chodzącymi z naszego kraju.
„7500zawodników, 24 drużyny!
To największa sportowa, społeczna imprezana świecie. Bez
cenne" - w kilku słowach podsu
mowała całewydarzenie.
Letnie Igrzyska Olimpiad
Specjalnych potrwają do 21
marca. W klasyfikacji medalo
wej przewodzą jak dotąd Wielka
Brytania,Rosja oraz Indie.Polacy
też plasują się wysoko.©®
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Navasa dołączył Thibaut
Courtois. ZinedineZidane,
który od tygodnia ponownie
został treneremRealu Madryt,
ma w głowie zupełnie inną
koncepcję. Francuz nie jest
zwolenniidem Belga,który
w pierwszym meczu po jego
powrocie zajął miejsce
na ławcerezerwowych, a grał
Navas. W najbliższym
okienku transferowym obu
panów ma pogodzić David de
Gea z Manchesteru United.MS

De Gea wróci do Hiszpanii?

Genoa niespodziewanie poko
nała Juventus2:0.Kibice go

spodarzy nie kryli jednak roz
czarowania. Częśćz nich nie
ukrywała, żekupiła bilety
tylko poto, żeby zobaczyć
Cristiano Ronaldo.Portugal
czyk nie znalazł się jednak
w kadrze meczowej.MS

GRIEZMANN
DO PODROBIENIA
Pół roku temupewna francu
ska rodzina postanowiłanadać
synowi imionaGriezmann
Mbappe. Wszystko za sprawą

zdobytego przez Francję mi
strzostwa świata.Ten pomysł
nie spodobałsię jednak urzęd
nikom, którzy zawiadomili
prokuratora. Sprawa trafiła
do sądu rodzinnego, który
właśnie wydał wyrok nakazu
jący zmianę imion. MS

