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Białe, niezadrukowanestrony najważniej
szych polskich gazet nie ukazują się co
dziennie. To absolutny wyjątek, dowód,
że chcemy zwrócić uwagę na sprawę
szczególnej dla nas wagi. Dziśapelujemy
do polskich europarlamentarzystówo so
lidarne poparcie w glosowaniu dyrektywy
o prawach autorskich na jednolitym
rynku cyfrowym. Apelujemy, by poprzeć
rozwiązania, które pomogą wprowadzić
- również w naszym kraju - nowe, spra
wiedliwsze zasady korzystania przez gi

2,70 ZŁ
8

V .1

rg
&

rco

5

o

Z

N
r-

gantów internetowych z tworzonych
przez polskich pisarzy, filmowców, muzy
ków i dziennikarzy treści. Dzisiejsze roz
wiązania brutalnie uderzają w polską kul
turę. Twórcy nie otrzymują dostatecznej
kompensaty za rozpowszechnianie ich
dzieł w intemecie.Często żyją w prawdzi
wym niedostatku albo odchodzą z za
wodu. Tracą nie tylko oni, ale przede
wszystkim ich odbiorcy. Głosowana
w parlamencie europejskim dyrektywa
da szansęna zmianę tych zasad.Wesprze

twórców, alenie zuboży internautów. Nie
odbierze prawa do linków, nie zakaże
memów ani nie przyniesienowych obo
wiązków dlaniekomercyjnych portali.Po
może za to chronić własność intelektu
alną i nałoży na gigantów internetowych
obowiązek uczciwej zapłaty polskim
twórcom. Apelujemy do polskich
eurodeputowanych o wsparcie polskiej
kultury. Tym, którzy nas wesprą, podzię
kujemy. Tych, którzy pozwolą dalej nas
okradać, zapamiętamy.
„Puste jedynki"25.03.2019
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Zburzmy w końcu ten feudalizm!
Drodzy Czytelnicy, rzadko kiedy zajmu
jemy Was wyzwaniami,z jakimi mierzymy
się na co dzień -my dziennikarze, boi nie
taka nasza rola. Jesteśmy od zajmowania
się tym, z czym Wy mierzycie się na có
dzień - tematami ważnymi dla Was, dla
naszych lokalnych społeczności i naszych
małych ojczyzn. Jednak dziś musimy
zwrócić Waszą uwagęi prosić Was owszel
kie możliwe wsparcie w sprawie funda
mentalnej dla przetrwania mediówi jakoś
ciowego dziennikarstwa - stąd właśnie
taka niecodzienna pierwsza strona.
Z czymsię mierzymyi jak traktowanisą
twórcy przez internetowych gigantów
- nie tylko zresztą dziennikarze, ale rów
nież filmowcy, muzycy czy pisarze - wy
jaśnia apel napierwszej stronie.Stąd waga
wtorkowego głosowania w parlamencie
europejskim i stąd tak szerokie wsparcie
akcji przez znane Wam osoby z ekranów
kinowych, zksiążek czy radia. Tonie przy
padek, alecałkowicie uzasadniony gniew
na łamanie uczciwych zasad gryprzez glo
balne koncerny internetowe.
Co ważne bowiem - my twórcy, my
dziennikarze -nie chcemy żadnych przy
wilejów czy specjalnego traktowania.
Chcemy tylko uczciwych i jednakowych
reguł dla wszystkich na rynku. Żądamy
wręcz, aby reprezentujący nas przedsta
wiciele w Unii Europejskiej w końcu za
kończyli erębezkarnego okradaniamałych
przez wielkich.
Szukając analogii w naszej historii, nie
wprost, ale jako powtarzalnych procesów
- dziś na rynku twórców mamy praw
dziwy feudalizm.System, w którym wiel
kie koncerny, niczym w czasach chłopa
pańszczyźnianego, żyją z pracy twórców
oraz dziennikarzy i mediów i od czasu
do czasu rzucają okruchy z pańskiego

stołu. Pamiętamy z lekcji historii, że ten
niewolniczy system - utrzymywany stu
leciami, solidarnieprzez sojusz tronu i oł
tarza - też rzekomo miał być jedynym,
sprawiedliwym i uczciwym, bo z boskiego
nadania. Dlaczego? Bo tak,bagnetami iba
tem, decydował sojusz dobrze urodzo
nych, kleru i ich pomagierów.
Dziś w sprawie, którą poruszamy,
mamy analogiczną sytuację. Tyle że rolę
bata i bagnetu, tronu i ołtarza, przejęły
wielkie pieniądze. Jak również reguły ro
dem z Dzikiego Zachodu, bo w ostatnich
dniach pojawiły się nawet doniesienia
o groźbie paraliżowania internetu przez
wielkich graczy, np.blokowania stron. To
wszystko nazywane jest oczywiściespryt
nie, niczym w orwellowskim świecie, rze
komą obroną praw każdego obywatela.
A tak naprawdę zmiany, o które postulu
jemy do parlamentu europejskiego, nie
spowodują żadnych ograniczeńi opłat dla
zwykłych internautówi obywateli,a jedy
nie zmuszą giganty do słusznej zapłaty
za pobierane treści.
Już kiedyś używaliśmytej analogii,ale
dziś warto ją powtórzyć. Nie słyszeliśmy,
aby w ramach np. prawa każdego obywa
tela do podróżowania każdy mógł wejść
do salonu samochodowego i nie płacąc
złotówki, wsiąśćdo autai odjechaćw siną
dal. A nawet więcej -wozić potem pasaże
rów tymautem i zarabiać jako taksówkarz.
Tymczasem wświecie twórcówi gigantów
internetowych mamy dziś do czynienia
z tego typu modelem. Giganci zarabiają
ciężką forsę, korzystając z pracy innych,
a ci,którzy są prawdziwymi twórcami, do
stają ochłapy.
To zresztą nie tylko problem twórców,
to problem uniwersalny. Mamy pytanie
do premiera Mateusza Morawieckiego,

do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Co
zrobiliście przez cztery lata Waszych cał
kowicie samodzielnych rządów w obsza
rze biznesowym, aby wielcy giganci, któ
rzy w Polsce obracają miliardami i zara
biają miliardy złotych, zaczęli tu się rozli
czać i płacić podatki? Zapowiadaliście to
na początku kadencji, równe reguły dla
polskich przedsiębiorców i ponadnarodo
wych korporacji.
Tymczasem realia są takie, żę; służby
skarbowe mają czasi siłę,by nękaćmecha
nika samochodowego spod Bartoszyc,
który z dobregoserca wymienił (używając
swojej prywatnej!) niedziałającą żarówkę
w samochodzie, ale nie mają czasu zająć
się gigantami. A każdy z tych tuzów płaci
dziś w naszym kraju zaledwie tyle po
datku, ile niejedna mała polska firma. To
jest ta dobra zmiana w sposobiedziałania
polskiego państwa?
Skąd później mają być pieniądze
na równe chodniki, na dobre szpitale,
na rozwój, skoro pieniądze z podatków,
które powinny pozostać w Polsce, płyną
gdzieś w siną dal?Skąd mają byćdobre ar
tykuły, dobre gazety czy serwisy
internetowe, skorotwórcy i wydawnictwa
nie dostają uczciwej zapłaty za wykonaną
pracę. To gorzka ironia, ale przez więk
szość czasu odpracowujemy jedynie pań
szczyznę dla tych superkorporacji.
W tym tygodniu - wkońcu! -ta patolo
gia może zostać ucięta.Dlatego prosimy
Was, wesprzyjcie nas w tym w taki sposób,
jaki tylkomożecie. Wyraźciegłos poparcia
bezpośrednio donas, zwróćciesię do swo
ich przedstawicieli w Unii Europejskiej,
aby bezwzględnie poparli tezmiany. Tylko
w świecie uczciwych reguł możemy oca
lić dobre dziennikarstwo, które jest solą
i demokracji,i dobrobytu.
Krzysztof Nałęcz
redaktor naczelny „Głosu Dziennika Pomorza"

Paweł Fąfara
redaktor naczelny Grupy Polska Press
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Dziś poradnik - emerycie, to Strajk też dla
katechetów?
ci się należy (cz. 1) - str. 8
Koszalińska kuria:
bez komentarza
STRONA 2
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I liga koszykówki:
Czarni pokonali
ostatni zespół,
ale po dogrywce
STRONA II SPORT

Na endoprotezę trzeba czekać
do lipca 2021 r. Ma się to zmienić
Magdalena Olechnowicz
magdalena.olechnowicz@polskapre5S.pl

Słupsk
Pół tysiąca osób czeka na endopro
tezę stawu biodrowego lub kolano
wego w słupskim szpitalu. G. którzy
zapiszą się teraz, poczekają do lipca
2021r. na endoprotezę biodra,
a do lipca2020r. na endoprotezę
stawu kolanowego. Do szpitala trafi
dodatkowo ponad milion z NFZ na te
zabiegi. Kolejki powinny się skrócić.

- Dodatkowe prawie10 milionów zło
tych pomorski NFZ przeznaczy
na wszczepianie endoprotez stawów
biodrowego i kolanowego w 2019 ro
ku. Stanie się tak w efekcie dokona
nej przez prezesa NFZ marcowej
zmiany planu finansowegoFunduszu
- mówi Mariusz Szymański, rzecznik
prasowy NFZ w Gdańsku.
Pieniądze trafią także do Woje
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Słupsku.
- Szpital otrzymał od NFZ POW
w Gdańsku informację o przyznaniu
dodatkowych środków finansowych
do umów w rodzajuleczenie szpitalne
w zakresieendoprotezoplastyki stawu

kolanowego i biodrowego w wyso stawu kolanowego i 255 endokości l lll 815 zł.To pozwoli zwięlśzyć protezoplastyk stawu biodrowego
tegoroczną kwotę limitu na realizację - mówi rzeczniczka.
tych zabiegów do 2 639 035 zł - mówi Jednak zapotrzebowanie na zabiegi
Monika Zacharzewska, rzecznik pra tzw. alloplastyki jest bardzo duże.
sowy słupskiego szpitala. - W ubie W kolejce na nie w Wojewódzkim
głym roku NFZ pięciokrotnie podpisy Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku
wał ze słupskim szpitalem aneksy czeka około 500 osób.Mamy nadzie
zwiększające limit środków przyzna ję, że obecne dofinansowanie z NFZ,
nych na endoprotezoplastyki, a także a także dodatkoweśrodki w okresach
sfinansował wszelkie nadlimity po późniejszych skrócą kolejki i popra
wstałe z tego tytułu w 2018 roku. wią dostęp do tych świadczeń - mó
W minionym roku na zabiegi wi Zacharzewska.
endoprotezoplastyki
wydaliśmy Sprawdziliśmy, żedzisiaj na endopro
4 545139 zł i za tę kwotę na Oddziale tezy stawu biodrowego wSłupsku po
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznejwy czekamy aż do lipca 2021 roku. Naj
konano 104 endoprotezoplastyki krótszy termin oczekiwania w Pomor

skiem jest w szpitalu w Starogardzie
Gdańskim -rejestacja na styczeń 2020
roku. W Koszalinie poczekamy jesz
cze dłużej, bo do marca 2022 roku.
Tylko trochę krótsze są terminy, jeśli
chodzi o endoprotezy stawu kolano
wego. W słupsku poczekamy do listo
pada 2020roku, wKoszalinie do lute
go 2022 roku, najszybciej zabieg zro
bią nam w Starogardzie Gdańskim
- we wrześniu 2020 roku.
Pieniądze od NFZ otrzyma w sumie
jedenaście pomorskich szpitali. Do
datkowe pieniądze pozwolą na wyko
nanie około 670 zabiegów, co pozwo
li na skrócenie kolejek.
PODYSKUTUJ NA FORUM GP24.PL

Powróćmy jak
za dawnych lat.
W zaczarowany
Słupska czas...

Rach-ciach i... Katarzyna Winna
wygrała

Unikatowe drobiazgi życia codzien
nego istarodruki opuszczają szuflady
i regały. Fotografie,dokumenty, zapi
ski sprzedsetek lat i obiekty muzealne
będzie można podziwiać na monito
rze komputera.
Dzięki nowemu projektowi Bałty
cka BibliotekaCyfrowa wSłupsku po
prowadzi nas w trójwymiarowyświat
pamiątek przeszłości.
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Jej fryzury zostały najwyżej ocenione przez komisję
konkursową. Młoda fryzjerka pokonałatrzynaście
konkurentek i jednegokonkurenta.

Sukces odniosła w trakcie Międzyszkolnego
Konkursu Fryzjerskiego,który zorganizował Cech
Rzemiosł Różnych w Słupsku.

Drugie miejsce przypadłoDominice Dubackiej,też
uczennicy Haliny Mindy zeSłupska, lll- Martynie
Stence, uczennicy Krystyny Gierszewskiej. MAZ

Słupsk. Który
Żółkiewski jest
patronem ulicy?
Hetman wielki czy
mały komunista?
STRONA 12
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Druga strona

Pogoda w regionie
Ciśnienie
1014.8 hPa
Wiatr
NW13 km/h
Uwaga
Burze z piorunami

Głos Dziennik Pomorza
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Strajk też dla katechetów?
Kuria: bez komentarza

Na Czytelników czekamy
w redakcji „Głosu Pomorza"
wSłupskuprzy
ul,Henryka Pobożnego 19
tel, 59 8488100
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Uwaga: zachmurzenie
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Na mocyprzywileju nadanego
przez króla ZygmuntaII Augusta
wToruniu odbytosię pierwszepub
liczne nabożeństwoewangelickie.

Ekstremalna Droga
Krzyżowa na górkę
Słupsk

Magdalena Olechnowicz
magdalena.olechnowja@poIskapress.pl

W sobotę. 30 marca, po wie
czornej mszy około godz.
18.40spod kościoła pw. św.
Jana Kantego przy ul. Leśnej
w Słupsku wyruszy Droga
Krzyżowa na słupską Górkę
Narciarza.

Uczestnicy będą szli z pleca
kami o wadzesiedmiu kilogra
mów. Stacje/ Drogi Krzyż
owej będą /rozmieszczone
w Lasku I Południowym.
Pątnicy wejdą na tak zwaną
Górkę Narciarza, mierzącą 71
metrów nlp.m., oddaloną
0 około 2,5/ km od kościoła
1
wrócą
do
parafii.
Jednak droga będzie o tyle
utrudniona, że będą mieli
na plecach ekwipunek o wadze

Gmina Shmsk

Pomorskikonkurs
na palmę wielkanocną

A

Muzeum Kultury LudowejPomo
rza w Swołowieoraz CentrumKul
tury iBiblioteka Publiczna Gminy
Słupsk ogłaszają VII Pomorski
Konkurs na Tradycyjną Palmę
Wielkanocną. Zgłaszane do kon
kursu palmy mogą stanowić za
równo pracę indywidualną Jak
i zbiorową, a składaćje mogą
osoby indywidualne,rodziny, ucz
niowie szkół,przedszkolaki, sołe
ctwa, kołagospodyń wiejskich
iinne stowarzyszenia.Palmy z wy
pełnioną kartą zgłoszenia należy
dostarczyć doMuzeum Kultury
Ludowej Pomorza w Swołowie
do14 kwietnia dogodz.12.30.
Można to zrobić również wdniu
Niedzieli Palmowej. W konkursie
przewidziane są nagrody pie
niężne. Rozstrzygnięcienastąpi14
kwietnia na terenieMuzeum Kul
tury Ludowej Pomorza
w Swołowie wczasie imprezy fol
klorystycznej „Niedziela Pal
mowa". Więcej informacji wMu
zeum Kultury LudowejPomorza
wSwołowie, tel.:608142 690lub
59 8119410.(WF)

siedmiu
kilogramów.
- Chcemy wnieść na szczyt
górki siedmiokilowe plecaki,
symbolizujące siedem grze
chów głównych. Na górce na
stąpi symboliczne pojednanie
i uczestnicy dostaną za zdoby
cie tego szczytu symboliczne,
bite medale - powiedział nam
Dariusz Kloskowski, organiza
tor akcji.
Do plecaka można załado
wać mąkę, cukier, makarony,
kasze i inne produkty, które
po zakończeniu Drogi Krzyżo
wej będą przekazane do Domu
dla Dzieci Towarzystwa Nasz
dom przy ul.Głogowej w Słup
sku.
Szczegółowe informacje
pod numerem tel. 602759 892
lub na darek_klos@op.pl.
Limit120 osób.Po powrocie
zaplanowano ognisko.

©®

Słupsk

Naukowo o zdrowiu
dzieci imłodzieży

W środę, 27marca, w Akademii
Pomorskiej odbędziesię XIV kon
ferencja z cyklu„Zdrowie dzieci
i młodzieży", którą organizują
Ośrodek Doskonalenia Nauczy
cieli w Słupsku,Starostwo Powia
towe w Słupskuoraz Akademia
Pomorska w Słupsku. Tym razem
spotkanie będziepoświęcone
psychofizycznym uwarunkowa
niom pracy nauczyciela.Konfe
rencja jestotwarta imogą wziąć
w niej udział wszyscy zaintereso
wani omawianą tematyką.
Do udziału wkonferencji zapra
szamy przedstawicieli samorzą
dów, placówek oświatowych,
ochrony zdrowia pracujących
z dziećmii młodzieżą oraz instytu
cji zainteresowanych edukacją
zdrowotną. Zgłoszenia, poprzez
wypełnienie formularza elektro
nicznego dostępnego na stronie:
www.odn.slupsk.pl lube-mailem:
i.czyz@odn.slupsk.pl. Początek
konferencji 27 marca ogodz. 9 «<
w sali 414 APprzy ul.Bohaterów
Westerplatte 64.
(WF)
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Chemik Zygmunt Wróblewski zo
stał ciężko poparzony w pożarze
swego laboratorium w Krakowie.
Zmarł w szpitalu16 kwietnia.
W kilku diecezjach w kraju kurie biskupie wysyłają sygnały do uczących
religii katechetów, przestrzegające ich przed udziałem w planowanym strajku

folf

też przedstawiciele innych ku
rii, w tym w Gliwicach i wTar
Piotr Połechoński
nowie. W tym pierwszym
przypadku
katecheci
piotr.polechonski@gk24.pl
usłyszelli, że w żadnym wy
Jak dotychczas Kościół kato padku nie powinni uczestni
licki niezajął oficjalnego stano czyć w akcji protestacyjnej.
wiska w sprawie akcji strajko- „Względy ekonomiczne nie us
rezygnacji
wej nauczycieli. Wkilkujednak prawiedliwiają
diecezjach kurie biskupie wy z głoszenia Ewangelii" - pod
syłają jasne sygnały do kate kreślali przedstawiciele Kurii
chetów. przestrzegające ich Biskupiej wGliwicach. Z kolei
przed udziałem wplanowanym Kuria Biskupia w Tarnowie
proteście. Czy taki sygnał po ostrzegła, że zaangażowanie
płynie też z koszalińskiej kurii w strajk miałoby pozbawić ka
biskupiej?
techetę „właściwej neutral
ności, a zarazem mogłyby wy
Specjalny komunikat w tej stawić na szwank dobre imię
sprawie w ostatnim czasie wy Kościoła".
Czy podobne działania są
stosowała m.in kuria szcze
cińska. Czytamy w nim, że podejmowane - albo zostaną
w związku ze szczególną „mi podjęte wnajbliższych dniach sją względem Boga, Kościoła także wobec katechetówna te
i uczniów" nie powinni oni an renie diecezjikoszalińsko-kołogażować się w akcjestrajkowe. brzeskiej? Zapytaliśmy o to
- „Informujemy jednocześnie, w KuriiBiskupiej w Koszalinie.
że ostateczną decyzję zosta Chcieliśmy też wiedzieć, czy
wiamy Państwu do rozeznania w jakikolwiekinny sposóbkate
we własnym sumieniu" - pisze checi w naszej diecezji dostają
kuria. W podobnym duchu zalecenia (sugestie), aby nie
oficjalnie wypowiedzieli się brać udziału w planowanym

1936

W Krakowie odbyłsiędemonstra
cyjny pogrzeb10 robotników za
strzelonych przez policję wczasie
rozpędzania demonstracji 23
marca. W mieście ogłoszono
strajk powszechny.

strajku? Jaką postawę-zdaniem
koszalińskiej kurii - katecheci
powinni zająć w obliczu nad
chodzącego protestu? Co stanie
się z katechetami z naszej die
cezji, którzy wzięliby udział 1968
w strajku? Czy spotkają ich ja Za obronę studentówbiorących
kieś konsekwencje? Nie dosta udział w wydarzeniach marco
liśmy jednak żadnej odpowie wych zwolniono z uczelni:Broni
dzi. - Nie będziemy odnosić sława Baczkę, Zygmunta
się do tej sprawy - usłyszeli Baumana, Włodzimierza Brusa,
śmy od księdza Wojciecha Marię Hirszowicz,Leszka Koła
Parfianowicza, rzecznika pra kowskiego iStefana Moraw
sowego Kurii Biskupiej w Ko skiego.
szalinie.
Warto wiedzieć, że nie 1992
każda diecezja prezentuje tak Papież Jan PawełII zreoganizował
zdecydowane stanowisko jak podział administracyjny Kościoła
np. Kuria Biskupia w Gliwi katolickiego w Polsce. Powstało
cach. Kuria Metropolitalna 13 metropoliiz 38 diecezjami.
w Krakowie wydała oświad
czenie, w którym ogłosiła, że
katecheci „mają prawo anga 1 Z POLO I
żować się w życie społeczno- Bójka w Gliśnie Wielkim.
polityczne, są wolnymi Nieżyje24-letni
ludźmi i sami podejmują de obywatel Gruzji
cyzję". Przypomniała jedno WsobotęwGliśnie Wielkim(gm.
cześnie, że decyzja ta po Lipnica) doszłodo bójki,w której
winna być oparta na naucza uczestniczyli obywateleGruzji
niu Kościoła oraz Karcie Nau iUkrainy. Jedenz mężczyznnie
żyje,a drugijest ranny.
czyciela. ©®

Kilku mężczyznuczestniczyło w im
prezie wobiekcie,w którymmiesz
kają. W pewnymmomencie doszło
do nieporozumień,przepychanek
ibójki. Zostałużyty nóż.Zginął24letni obywatelGruzji, a38-letni Gru
zin zostałranny.
Policja zatrzymała dowyjaśnienia
dwóch obywateliGruzji ijednego
Ukraińca. Przesłuchiwanebędą
takżeinne osoby.

WALUTY

22 marca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku w strojach skrzata leprikona
świętowali pierwszy dzień wiosny i Dzień Św. Patryka.Prezentowali swoje talerity, śpiewając
w ramach Teen Voices in Green, recytując, tańcząc i kosztując zielone galaretki muffmki.

33056
4,2994
3,8286
5.0276
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do notowania poprzedniego
spadek cen wstosunku
do notowania poprzedniego
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Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju
wraz z międzynarodowym
konsorcjum kupił
DCT Gdańsknajnowocześniejszy
i największy terminal
kontenerowy w Polsce.
Wspólnie z naszymi partnerami:
PSA z Singapuru i IFM Iiwestors
z Australii w najbliższych latach
zainwestujemy blisko 2 mid zł
w jego rozbudowę, dzięki czemu
stanie się największym terminalem
kontenerowym na Morzu Bałtyckim
Nasza in westycja wzmacnia pozycję
Polski w światowym handlu.
Oznacza także większe możli wości
eksportowe dla polskich firm.

Infolinia Grupy PFR:800800 120
www pfr.pl
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Czas przeszłości. BBC utrwala
pamiątki po starym Słupsku
rozpoznawania znaków oraz
tekstu w zeskanowanych doku
mentach - informuje MBP
w Słupsku. - Obiekty
zdigitalizowane w technologii
fotografii 360 stopni będą po
kazane w postaci interaktyw
nych prezentacji obrotowych.
Zeskanowane obiekty zostaną
udostępnione winternecie nie
odpłatnie na stronie Bałtyckiej
Biblioteki
Cyfrowej
(www.bibliotekacyfrowa.eu).
- Ministerstwoco roku ogła
sza konkursy - mówiSławomir
Żabicki, zastępca dyrektora
MBP. - W przypadku digita
lizacji program ten nosi nazwę
Kultura cyfrowa. Mogą w nim
startować instytucje, stowarzy
szenia, a nawet przedsiębiorcy,
ale nie w celach zarobkowych.
Nasz projekt obejmuje również
działania edukacyjne dla ucz
niów szkółśrednich w formule
warsztatowej pod nazwą „Koloryhistorii". W kolejnych war
sztatach „Digitalizacja narzę
dziem do utrwalania dziedzi
ctwa kulturowego" wezmą
udział trzejuczniowie kierunku
technik cyfrowych procesów
graficznych. Odbędą się teżlek
cje biblioteczne w Pracowni
Digitalizacji dlamłodzieży idni
otwarte BBC. Naszymi partne
rami są Muzeum Miasta Słup
ska, Akademia Pomorska i Ze
spół Szkół Ekonomicznych
i Technicznych wSłupsku.

Bogumiła
Rzeczkowska

Fotografie,dokumenty.
ski sprzed setek lat i
muzealne będzie można po
dziwiać na monitorze kompu
tera. Dzięki nowemu projek
towi Bałtycka Biblioteka Cy
frowa poprowadzi nas w trój
wymiarowy świat pamiątek
przeszłości.

Unikatowe drobiazgi życia co
dziennego i starodruki opusz
czają szuflady i regały. „Wirtu
alne Muzeum Miasta Słupska
oraz digitalizacja starych dru
ków z zasobów Akademii Po
morskiej" to projekt napisany
przez pracowników Miejskiej
Biblioteki Publicznej im.Marii
Dąbrowskiej w Słupsku, który
uzyskał 32,4 tysiąca złotych do
finansowania z Ministerstwa Pamiątki przeszłości w formie cyfrowej zostaną udostępnione nieodpłatnie w zasobach Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. Projekt
Kultury i DziedzictwaNarodo obejmuje również działania edukacyjne dla młodzieży szkolnej, która pozna tajniki digitalizacji
wego.
Celem tego projektu jest po wsze czasy w internecie frowa, która już udostępnia posiadaczy,
dewocjonalia ków z zasobu AkademiiPomor
opracowanie idigitalizacja tych wszystkim, którzy chcieliby je setki tysięcy obiektów cyfro chrześcijańskie i masońskie, skiej z lat1585-1799!
poznać, obejrzeć z bliska w po wych. Teraz dołączy do nich polonica, mapy, kolekcje daw
kolekcji.
- Stare druid i pozostałe
Digitalizacja, czyli skano większeniu, obracać je, prze 650 stolperianów z zasobów nych fotografii, kart poczto obiekty będą udostępnione jed
wanie iwprowadzanie dokom nieść się w przeszłość w wehi prywatnego Muzeum Miasta wych, birofilia oraz inne nocześnie w kilku formatach:
putera dokumentów i obiek kule bardzo wysokiej rozdziel Słupska „LeśnyKot". To przed obiekty związane ze Słup graficznym oraz PDF. Pliki za
mioty użytkowe, książki, uni skiem.
tów, jest jednocześnie ich archi czości.
wierające tekst będą poddane
wizacją, ochroną, a przede
Te rarytasy będzie serwo kalne eksponatysłużące deko
W ramach projektucyfrową obróbce OCR(optyczny system
wszystkim udostępnieniem wać Bałtycka Biblioteka Cy racji, czy symbolizującestatus postać przybierze 46 starodru rozpoznawania znaków) w celu ©®

Najlepsi z wiedzy o parkach
Wojciech Frefichowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

Park Krajobrazowy „Dolina
Słupi" był organizatorem wo
jewódzkiej edycji konkursu
„Poznajemy Parki Krajobrazo
we Polski". Zwyciężyła ekipa
ze Szkoły Podstawowej z Silna
k. Chojnic, a indywidualnie
najlepsza była Kinga
Lemanczyk. uczennica tej
szkoły.

Była to już XVIII edycja tego
konkursu, który odbywa się
pod patronatem Pomorskiego
Zespołu ParkuKrajobrazowych
(ma siedzibę w Słupsku). Co
roku konkursowa rywalizacja
odbywa sięw innymParku Kra
jobrazowym. W tym roku
uczestników gościł PK „Dolina
Słupi".
W konkursie startuje mło
dzież z gimnazjów i starszych

Parku Krajobrazowego oraz
Parku Krajobrazowego„Dolina
Słupi".
W rywalizacji indywidual
nej wygrała Kinga Lemanczyk
z Gimnazjum w Silnie koło
Chojnic,
reprezentantka
Zaborskiego ParkuKrajobrazo
wego, przed Mają Makowską
z Mikoszewa przy ujściu Wisły
(Park Krajobrazowy „Mierzeja
i
Łukaszem
Wiślana")
Szmaglińskim z Silna.
Drużynowo konkurs wy
grała ekipa ze Szkoły Podsta
wowej w Silnie, przed Szkołą
Podstawową w Mikoszewie
i Zespołem Szkół w Lipuszu
Zwycięska ekipa z Silna. Pierwsza z lewej Kinga Lemanczyk,
(Wdzydzki ParkKrajobrazowy).
która była najlepsza w rywalizacji indywidualnej
Najlepsi pojadą w czerwcu
na finał ogólnopolski. Nagrodą
klas szkół podstawowych z te z Parku Krajobrazowego„Mie dla wszystkich finalistów
renu poszczególnych parków rzeja Wiślana", Nadmorskiego w kraju jest tygodniowy pobyt
krajobrazowych i ich otulin. Parku Krajobrazowego, Ka w województwie mazowie
O miano najlepszych w woje szubskiego Parku Krajobrazo ckim połączony ze zwiedza
wództwie walczyli przedstawi wego, Zaborskiego Parku Kra niem najciekawszych miejsc.
ciele, a jednocześniezwycięzcy jobrazowego, Wdzydzkiego ©®

śtufwk
stujmk

Degustacja słupskiej
kranówki

Na niecodzienny pomysł promo
cji wody dostarczanej przez
spółkę Wodociągi Słupsk wpadli
pracownicy tej spółkioraz urzęd
nicy z Wydział Gospodarki Komu
nalnej iOchrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Przez cały tydzień możnasię zgła
szać na degustacjęsłupskiej
kranówki w różnych wersjach:
Natural (świeża woda z kranu),
Natural Bąbel (świeża woda
z kranu gazowana),Soczysty
Owoc (świeża woda z kranu zdo
datkiem owocówcytrusowych),
Cytrus Bąbel (świeża wodakra
nowa gazowana wzbogacona
owocami cytrusowymi).Miejsce
degustacji: ratusz, Wydział Go
spodarki Komunalneji Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego
wSłupsku, pokój 219,piętro II(w
godzinach pracy urzędu).Akcję
zorganizowano w okazji Świato
wego Dnia Wody.
(WF)

©®

Konsultacje w sprawie
kortów

Do 8kwietnia trwają konsultacje
społeczne dotycząceustalenia opłat
preferencyjnych zakorzystanie
z kortówtenisowych naStadionie
650-lecia wSłupsku. Możnato zro
bić elektronicznie,wysyłając wypeł
niony formularz na adres
sosir@sosir5lupsk.pllubosobiście
dostarczając wypełniony formularz
na adresSłupskiegoOśrodka Sportu
iRekreacji wSłupskuprzy ul.Szcze
cińskiej 99do pokojunr 4.2kwiet
nia ogpdz.16 odbędą siękonsulta
cje wbiurze kierownikaobiektu
na Stadionie650-lecia wSłupsku.
Propozycjeopłat: klubysportowe
działające narzecz mieszkańców
Słupska, uczestniczącewe współza
wodnictwiesportowymorganizo
wanym przezPolski Związek Teni
sowy zprzeznaczeniem natreningi
iimprezy sportowe-12zł za go
dzinę;osoby prowadząceszkoły
iplacówki niepubliczneouprawnie
niach szkółpublicznych, wpisane
do rejestruszkółi placówekniepub
licznych Słupskaz przeznaczeniem
na prowadzeniezajęć dydaktycz
nych -17złza godzinę.(WF)
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MEGA
Koszulki basie
Różne kolory,
dziecięce: rozmiary: 92-164,
damskie: rozmiary: 34-48,
męskie: rozmiary: S-XXL

W WIELU
WSPANIAŁYCH
KOLORACH

KOSZULKI DAMSKIE,
MĘSKIE & DZIECIĘCE
Zajrzyj na naszego błoga: blog.kik.pt
Sklep w Paóstwa okolicy można znaleźć na stronie www.kik.pi
Mewsietter: zapisz się i bądź na bieżąco!

Ubranie kuplom zwww.kik.pl

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprzedaż tylko
w ilościach detalicznych. Bóżnice w kolorach wynikają
z technologii druku. Zastrzega się możliwość pomyłek.
KIK Textr!ISp. zo.o. • uL Legnicka 21 A - PL 53-871 Wrocław
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Znani artyści popierąją unijną
dyrektywę o prawach twórców
w należyty sposób - przekony
wał MarekKościkiewicz.
Za uregulowaniem prawa
opowiadają się także wydawcy
i dziennikarze. Spadek sprze
daży gazet czy nieuczciwa kon
kurencja ze strony światowych
gigantów internetowych - to
tylko niektóre problemy, zjakimi
od lat borykają się wydawcy
prasy. Szansą na częściowe odwrócenie negatywnych trendów
jest przyznanie wydawcom
i dziennikarzom właśnie prawa
pokrewnego.
Negatywny wpływnarynek
prasy mająserwisyinternetowe
i portalespołecznościowe, które
bez ograniczeń wykorzystują
treści tworzone przez dzienni-

Jakub Oworuszko
Twitter: @KubaOworuszko

W tym tygodniu w Padamende
Europejskim maodbyć się fa
sowanie nad ostatecznym
kształtem unijnejdyrektywy
oprawach autorskichna jedno
litym rynkucyfrowym.Propo
nowane rozwiązaniamające
chronić prawa twórców
przed darmowym wykorzysty
waniem ich pizez wielkiekon
cerny popierąją znani artyści
oraz dziennikarze.

Ponad 200 polskich filmowców
- m.in. AgnieszkaHolland,Paweł
Pawlikowski, JuliuszMachulski,
Andrzej Seweryn, Wojciech
Smarzowski, JacekBromski czy
Małgorzata Szumowska -zaape
lowało do europosłów o popar
cie dyrektywy w sprawie praw
pokrewnych.
„Jest to przełomowy mo
ment dla polskiej i europejskiej
kultury, atakże wszystkichosób
zaangażowanych w jej tworzenieirozwój.Rozwiązania wypra
cowane przez instytucje unijne
stanowią szansę na wzmocnie
nie pozycji twórców,stworzenie
przejrzystychregułdotyczących
korzystania z cudzejtwórczości
i sprawiedliwy podział zysków

200

pofekiefo artystów zaapelowało
dc europosłów. by poparli

O potrzebie wejścia w życiąunijnej dyrektywy o prawach pokrewnych przekonani są twórcy
- artyści i dziennikarze. Ostateczną decyzję ws. regulacji podejmą europosłowie

z tytułu eksploatacji utworów
w środowisku cyfrowym" - na
pisali w specjalnym liście.
„W ostatnich latach internet
stał się jednym z najważniej
szych i$iejscudostępniania dóbr
kultury. Tymczasem twórca jest
prawie całkowicie pozbawiony
możliwości czerpania zysków

z cyfrowej eksploatacjijego dzieł.
Przyjęcie dyrektywy pozwoli
na zmniejszenie tejrażącej dys
proporcji i większe poszanowa
nie nakładów pracy twórców"
- podkreślili polscy filmowcy.
Zmian wprawiechcieliby też
muzycy. - Chcielibyśmy wyra
zić krzyk rozpaczy w obronie

o pmtmck

piiwwySidb twórców

polskich twórców, polskiej kul karzy. Aktualnie internauta
tury inaszej rodzinej tożsamości może przeczytaćdaną informa
- mówiła podczas konferencji cję np.bezpośrednio w portalu
przed Pałacem Prezydenckim społecznościowym -bez wcho
Urszula Dudziak. -Globalne kon dzenia na stronę, na której zo
cerny wykorzystują swoją pozy stała pierwotnie opubliko
cję i wprowadzają często użyt wana. Tym samym nie wy
kowników wbłąd.Jednocześnie świetlą mu sięreklamy, naktó
nie rozliczają się z twórcami rych zarabia wydawca i z któ

licytaęja na obietnice wyborcze. Schetyna
i Biedroń dąją podwyżki dla nauczycieli
trzebie równego traktowania
wszystkich obywateli.
Twitter: @KubaOworuszko
- Wielki wybór Polaków:
albo państwoPiS i jegokampa
Bieżące tematy krajowe zdo
nia nienawiści, albo państwo
minowały kampanię wybor
solidarne, które wszystkich
czą do ParlamentuEuropej
obywateli traktuje godnie
skiego. Zarówno Platforma
i równo - przekonywał Grze
Obywatelska, jakiWiosna Ro
gorz Schetyna.
berta Biedronia obiecują wy
- Teraz jest czas próby, wy
sokie podwyżki dla nauczycie siłku, determinacji i pracy,
li. Z realizacją tej obietnicy mo
a zwycięstwo przyjdzie - za
że być jednak problem,ponie
pewniał z kolei Jarosław Ka
waż premier Morawiecki przy czyński. -My nie dzielimy Pola
znał, że rządzwiększył deficyt
ków. Nie dzielimy Polaków
na tych lepszych i gorszych,
budżetowy i.dał wszystko, co
na ten moment jest możliwe".
w zależności od regionu albo
od poglądów. My nie mówimy
Mimo że Grzegorz Schetyna 0 nikim, że jest moherowym
i Jarosław Kaczyński podkre beretem - kontynuowałprezes
ślali w czasie sobotnich kon Prawa i Sprawiedliwości.
wencji, jak wieleróżni POi PiS,
Wiele miejsca poświęcono
to w ich wystąpieniach można podwyżkom dla nauczycieli
było znaleźć wiele podo 1 „piątce Kaczyńskiego". Grze
bieństw. Obaj mówili o ogrom gorz Schetynazapewnił, żejego
nej wadzewyborów, atakże po partia poobjęciu władzynie zli
Jakub Oworuszko

wał Jarosław Kaczyński we
Wrocławiu.
Grzegorz Schetyna obiecał
też 1000 złotych podwyżki dla
nauczycieli i - podobnie jakPiS
kilka tygodni temu - poruszył
temat zarobków Polaków, de
klarując, że w najbliższych la
tach będą zrównywać się
z pensjami Hiszpanów i Niem
ców.
Jak się okazuje, Platformę
łączy też wiele z Wiosną Ro
berta Biedronia. Obie partie
chcą np. walczyć ze smogiem
poprzez wprowadzenie zakazu
opalania węglem. - DzisiajGrze
gorz Schetyna poparł postulaty
Wiosny - ocenił lider Wiosny.
Biedroń,
podobnie
jak
Schetyna, obiecałpodwyżki dla
nauczycieli. -Nauczyciele mu
szą w końcu zarabiać godnie,
Zarówno Robert Biedroń, jak i Grzegorz Schetyna obiecują
przynajmniej 3500 zł na start nauczycielom wysokie podwyżki
stwierdził.
Budżet państwa może tego
kwiduje programów z „piątki brane. Obiecujemy to- podkre jednak nie wytrzymać. Premier
Kaczyńskiego". - W nowoczes ślał lider Platformy.
Mateusz Morawiecki przyznał
nym państwie pomocsocjalna
- Nasi przeciwnicy, nawet na spotkaniu z mieszkańcami
jest niezbędna. Po raz kolejny gdyby chcieli,nie potrafią kon Strzelina, że rząd zdecydował
z całą mocą gwarantuję:nic, co tynuować drogi, którą idziemy. się na zwiększenie deficytubu
przyznane, nie będzie ode- Nie potrafią inie chcą -riposto- dżetowego „do dwóch,a może
j'.cć j\ fi-ioiwr
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rych może zapłacić za pracę
dziennikarzowi.
Z ostrożnychszacunków wy
nika, żepo wejściu wżycie prawa
pokrewnego wydawcyi dziennikarzy otrzymywaliby rocznie
do równego podziałuok.50 min
zł.
Przeciwko zmianom są
intemetowi giganci, którzy dziś
mogą do woli i bez opłat korzy
stać z materiałów przygotowy
wanych przez dziennikarzy.
Zmian nie powinni obawiać
się zwykli internauci. Zgodnie
z przyjętym projektem prawopo
krewne niebędzie obejmowało
linkowania, pojedynczychsłów
oraz bardzokrótkich wycinkówichużywaniewintemecieniebędzie podlegało ochronie. Za wy
korzystanie krótkich iwiększych
fragmentów wydawcom prasy,
agenęjomprasowymidziennikarzom będą należały się rekom
pensaty, ale tylko od dużych plat
form. Działalność indywidualnych internautów jestwyłączona
spod regulacji - intenauci będą
mogli dalej robić to, co dotych
czas, czyli przesyłać sobieprze
różne materiały.
Jeśli dyrektywazostanie osta
tecznie przyjęta- wydawcyuzy
skają wreszcie te same prawa, ja
kie już przysługują producen
tom utworów muzycznych, fil
mów czyprogramów igier kom
puterowych, których ukończone
utwory są w pełni chronione.
©®

nawet trzech proc." PKB. - Bę
dziemy starali się, żebybyło po
niżej trzech procent, botakie są
reguły Unii Europejskiej, a my
jesteśmy dobrym krajem człon
kowskim i z tym sercem
na dłoni daliśmy wszystko, co
na ten moment jest możliwe.
Przez programy uszczelnienia
podatków, wygrane bitwy
w Ministerstwie Finansów
z mafiami VAT-owskimi, prze
stępcami podatkowymi - de
klarował szef rządu.
Czy te argumenty przeko
nają nauczycieli iczy uda im się
wywalczyć podwyżki, okaże
się już w najbliższych dniach.
W poniedziałek ma odbyć się
spotkanie Związku Nauczyciel
stwa Polskiego ze stroną rzą
dową. Jeślinie dojdziedo poro
zumienia, nauczyciele roz
poczną 8kwietnia strajk, który
być może będzie kontynuo
wany w trakcie szkolnychegza
minów.
Protest, wkontekście zbliża
jących się eurowyborów, bę
dzie dużym problemem dla
rządzących.

©®

Wydarzenia
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Fajne warsztaty dla
uczniów, którzy chcą
wiedzieć więcej
Anna Nagel

w-

Miał być turystyczny rejs,
a skończyło się ewakuacją
Tomasz Bereszyński
Twitter:@TomDeresz

Nowa, elastyczna formuła za
jęć, termin do wyboru - rusza
kolejna edycja programu MĄ
DRZY CYFROWI!

To pierwszyw Polsce program łą
czący edukację moralną i rozwi
janie postaw prospołecznych
uczniów z podnoszeniem ich Warsztaty to dobry sposób
kompetencji cyfrowych. W cza na zdobycie umiejętności
sie tegorocznych ferii w progra
mie wzięło udziałblisko2 tysiące dzenie zajęć warsztatowych
uczniów.Projekt realizowanyjest po wakacjach.
przez Fundację„ABCXXI -Cała
Bez względu na wybrany
Polska
czyta
dzieciom" termin, II etap programu MĄ
przy wsparciuGoogle.org.
DRZY CYFROWI kończy się
W marcu ruszan edycja. Na w grudniu2019 r.Formularz re
bór do programu MĄDRZY CY- jestracyjny i regulamin udziału
FROWI2019 zostanie przepro w programie MĄDRZY CY
wadzony w trzech terminach: FROWI dostępne są na:
* do31marca: dla placówek, www.madrzycyfrowi.pl
które planują przeprowadze
„Jako projekt społeczny
nie zajęć warsztatowych stworzyliśmy z kolegą film
przed wakacjami; * do 30 pod tytułem »Hejt«. Przedsta
czerwca: dla placówek, które wiliśmy w nim, dlaczego nie
planują przeprowadzenie zajęć powinno siępisać obraźliwych
warsztatowych w czasie waka komentarzy" - to relacja
cji; * do 6 września: dla placó uczestników programu MĄ
wek, które planują przeprowa- DRZY CYFROWI. ©®
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Dramatyczne sceny rozgry
wały się w weekend u wybrze
ży Norwegii. Ponad1300pa
sażerów wycieczkowca Viking
Sky musiało zostać ewakuo
wanych.

Ewakuacja rozpoczęła się w so
botnie popołudnie.Doakcji wkro
czyły śmigłowce w momencie,
w którym wycieczkowiec Viking
Sky z 1373 osobami na pokła
dzie straciłmoc silników.Ponie
waż VikingSky zaczął dryfować
wkierunkulądu,doakqi musiały
wkroczyć służby ratownicze.
Wycieczkowiec wpadł w tara
paty na niezwykle trudnym od
cinku wód i był dosłownie„mi
nuty" od uderzania w kamieni
ste wybrzeże.Na szczęściezało
dze statku udało się uruchomić
trzy zczterech silnikówi spowo
dować płynięcie kolosa w kie
runku najbliższegoportu. Więk-

się po podłodze, gdy statek się
przechylał.
Wycieczkowiec Viking Sky
uległ awarii silnika w sobotę
po południu podczas podróży
doStavanger z Tromso. Do akcji
wkroczyło pięć helikopterów
i kilka statkówratowniczych.
Rybak Jan Erik Fiskerstrand,
którego łódź jakojedna z pierw
szych przybyła, by pomóc
Pasażerowie Viking Sky zamiast przygody, przeżyli horror.
W niedzielę wieczorem jednostka dobiła do portu
Viking Sky, powiedziałdzienni
kowi „Aftenposten": Kilka mi
szośćosóbznajdującychsięnapo- działam niczego tak przerażają nut i mogło dojśćdo katastrofy.
kładzie wycieczkowcato obywa cego". - Zaczęłam się modlić. Statek mógł uderzyć w skały,
tele brytyjscy lub amerykańscy. Modliłam sięo bezpieczeństwo gdyby nie uruchomili silnika
i nie przymocowali kotwicy.
Jak podało MSZ, wśród załogantów jestPolak.
George Davis z Manchesteru
powiedział stacjiBBC News, że
- Morze było dość niespo
on i jego żona Barbara czekali
kojne już w czasie śniadania.
10 godzin na uratowanie. - To
Po popołudniowym pokazie fil
było bardzo przerażające wy
mowym nagle zgasły światła darzenie. Miejscowi mówią
relacjonował BBC News Derek
Browne z południa Anglii,
nam, że byli zdumieni, że po
płynęliśmy w kierunku burzy,
który był na pokładzie ze swoją olwilin ufiilw
o której wiedzieli, że nadcho
żoną Esther. -Zostaliśmy prze
dzi. Jak podał portal VG do go
wiezieni helikopterem, co było
dość przerażającym doświad
dzin popołudniowych w nie
czeniem - dodałcały i zdrowy. wszystkich na pokładzie - po dzielę udało się ewakuować
Inna uratowana pasażerka, wiedziała. - Podróż helikopte ponad 500 osób z 1373 obec
Janet Jacob, powiedziała nor rem była przerażająca- mówiła. nych na pokładzie Viking Sky.
weskiemu nadawcy publicz
Wideo nagranena pokładzie W niedzielę wieczorem Viking
nemu NRK, że „nigdy nie wi pokazywało meble ślizgające Sky dotarł do portu. ©®

Partnerem cyklu jest PKN Orlen

Program SKS zastępuje podwórka
Zajęcia SKS są jak pudełko cze
koladek. Nigdy nie wiesz,
na co podczasnkh trafisz.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY
To program MinisterstwaSportu
i Turystyki, któregogłównym
założeniem jestprowadzenie
bezpłatnych zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Operatorem krajowym
programu jestInstytut Sportu
-Państwowy Instytut
Badawczy.

R

eaktywowany dwa
lata temu przez Mini
stra Sportu i Turystyki
program SKS funkcjo
nuje w naszym kraju w najlep
sze. - Te zajęcia zastępują dzie
ciom podwórko -przekonują
nauczyciele. A dzieci garną się
do sportu bardzo chętnie, na
wet te ze Szkoły Muzycznej.
W Szczecinie zajęcia SKS
prowadzone są m.in. w Ogól
nokształcącej Szkole Muzycz
nej I Stopnia,która mieści się
przy ul. Bolesława Śmiałego.
- Dwa razy w tygodniu pro
wadzimy zajęcia SKS - mówi
Małgorzata Steciuk, nauczy
cielka wychowania fizycznego
w szczecińskiej szkole. - Dzieci,
choć mają sporo innych lekcji,
zwłaszcza tych muzycznych,
szybko pokochały nasze zaję
cia. Przychodzą nawet na pół
godziny,by móc pobawić się
i pograć z innymi uczniami. Nie
trzeba ich do tego specjalnie
zachęcać - zapewnia nauczy
cielka.
Zajęcia SKS w szczeciń
skiej Szkole Muzycznej są tro
chę inne. Nauczyciele postano
wili, że bardziej będą przypo

Partnerem programu jest
PKN ORLEN
***

Dzieci podczas zajęć SKS grają w różne dyscypliny. Wybór poszczególnych aktywności często należy do nich
minać zabawy na podwórku
niż treningi.
- Dzieci, chodzące do na
szej placówki, są z różnych ob
szarów Szczecina, więc widują
się w zasadzie tylko w szkole
bądź podczas zajęć SKS - tłu
maczy Małgorzata Steciuk.
- Dlatego te zajęcia są dla nich
szczególnie ważne. Gdy któreś
dziecko maje przegapić,
strasznie z tego powodu cierpi.
Stworzyliśmy-dzieciom pod
czas zajęć SKS coś na kształt
podwórka. Bardziej się tu ba
wią niż na poważnie trenują.

W dodatku na każdych zaję
ciach gramy w różne dyscy
pliny, więc dzieci nie wiedzą,co
im się danego dnia trafi. To
także sprawia, że chętniej wy
bierają się do naszej hali. Pró
bujemy także mniej popular
nych dyscyplin jak „palant",
unihokej czy popularny zbijak.
Na pewno na zajęciach nie
można się nudzić. Często
zmieniamy dyscypliny, by
dzieci spróbowały różnych
sportów. Oczywiście, jeżeli
chcą dalej grać w coś innego
niż reszta, mają do tego pełne

prawo. Potrafią dogadać się
same ze sobą, ustalić zasady
i sprawnie organizować grę mówi Steciuk.
Dzieci ze szkoły przy ul.
Bolesława Śmiałego mają spe
cjalnie dostosowane przed
mioty do gier i zabaw. Więk
szość piłek jest gumowa bądź
stworzona z materiałów, które
nie powodują częstych kontuzji
i urazów,zwłaszcza palców rąk,
które dla muzyków są szcze
gólnie ważne. Podczas zajęć
niektóre dzieci bawią się w gru
pach, inne ćwiczą ze sobą

w parach bądź samodzielnie.
Wybór należy do samych zain
teresowanych.Podobnie jest
z dyscyplinami, w które mają
grać. Chłopcygrają razem
z dziewczętami, uczniowie
z różnych roczników bawią się
ze sobą i wszystkich łączy ak
tywność oraz sport.
- Wierzymy, że jeżeli zain
teresować dzieci różnymi rze
czami, w tym zwłaszcza spor
tem, można je odciągnąć
od telewizji ismartfonów przekonuje Małgorzata
Steciuk.

Końcem od lat stawiana spor
tową edukację całychpokoleń,
sponsorując sportamatorski
i zawodowy.Wspiera m.in.
lekką atletykę, siatkówkę, piłkę
ręczną, piłkęnożną
i motosport.Końcem organi
zuje równieższereg własnych
inicjatyw propagującychak
tywność fizyczną
i dostarczajacych sportowych
emocji takich jak: ORLEN
Warsaw Marathon,Verva Street
Racing czyORLEN Olimpiada.
Za rekrutację szkół
do programu SKS
w woj. zachodniopomorskim
odpowiada
Wojewódzki Szkolny Związek
Sportowy w Szczednie.
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Emerycie, to ci się należy! (cz. 1)

Leki z bezpłatnej listy dla osób 75+
Lekarz specjalista nie może wystawić recepty z literą

WARTO WIEDZIE

Na kolejnych listach

Pierwsza lista leków dla senio
rów z września 2016 r. ob
jęła bezpłatny dostęp do sub
stancji stosowanych w leczeniu
•
wiek - ukończony 75. rok
nadciśnienia tętniczego, cho
życia, weryfikowany przez
roby niedokrwiennejserca, cho
numer PESEL (u osób, które
roby zakrzepowo-zatorowej,
nie mają numeru PESEL,
astmy i przewlekłej obturacyjnej
będzie to data urodzenia)
choroby płuc, cukrzycy,depre
•
recepta - litera ,.S"
sji orazchorób otępiennych.
wpisana w polu „kod
W styczniu 2017 r. do listy
uprawnień dodatkowych"
dołączyły preparatyinsulin, leki
•wykaz - lek musi
stosowane widiopatycznejcho
znajdować się w wykazie
robie Parkinsona orazwPOChP.
bezpłatnych leków (część D
W marcu 2017 r. lista poszerzyła
obwieszczenia
się orefundowane produkty sto
refundacyjnego)
sowane w jaskrze, podstawowe
•
schorzenie pacjenta leki wskazane w chorobie
musi mieścić się w zakresie
Parkinsona,a także o dodatkowe
wskazań objętych
leki kardiologiczne.
refundacją (część Al
W marcu 2018 r. seniorzy
obwieszczenia
zyskali bezpłatny dostęp do le
refundacyjnego).
ków przeciwcukrzycowych
i przeciwzakrzepowych. Z ko
Leki są przepisywane
lei w maju 2018r. wykaz leków
na dotychczasowych
bezpłatnych uzupełniły m.in.
wzorach recept. Wystarczy,
leki przeciwzapalne działające
że lekarz lub pielęgniarka
na jelita, leki przeciwnowotwoPOZ wpiszą na recepcie
rowe, przeciwmalaryczne, przew polu „kod uprawnień
riwpadaczkowe do stosowania
dodatkowych" literę „S".
doustnego,opioidoweleki prze
Lista bezpłatnych leków aktualizowana jest co dwa miesiące. Najnowsza lista obowiązuje od1marca br.
ciwbólowe, leki działające
na układ nerwowy, leki stoso
•niektóre pielęgniarki
oraz wdowcyi wdowypo zmar leczony lekami,które mogąbyć wystarczy numer PESEL z do wane wleczeniu astmy i przew
nttimdlasetihmm
POZ, posiadające uprawnienia łych inwalidach wojennych przepisane pacjentowibezpłat wodu osobistego, gdyż po lekłej obturacyjnejchoroby płuc,
i osobachrepresjonowanych.
Każdy, ktoukończył 75. rok ży do wystawiania recept,
nie przez lekarza podstawowej twierdza on wiek pacjenta.
leki przeciwzakrzepowe, hor
•lekarze posiadający
da, bez względuna poziom
opieki zdrowotnej, to przeka
Jeśli pacjent niebędzie wsta mony tarczycyi trzustki.
prawo wykonywania zawodu, Kto nie może wystawić
dochodu, maprawo do bez
zuje lekarzowi POZpisemną in nie odebrać recepty osobiście,
W porównaniu zpoprzednią
recepty
płatnych medykamentów wy- którzy zaprzestali wykonywa
formację na temat zdiagno- może do odbioru upoważnić listą styczniową,na tegorocznej
nia zawodu i wystawili receptę Lekarze specjaliści,w tymrów zowanej choroby i zalecanego kogoś innego.
mienkwiych na Hście ogłasza
marcowej liście leków dlasenio
nej co dwa miesiąceprzez mi
nież lekarze prowadzący pa leczenia. Lekarz POZ może
dla siebielub członkównaj
Dozwolone są dwieformy: pi rów znalazłosię kolejnych20 le
cjenta podczas leczenia w szpi na podstawieprzekazanej infor semnego upoważnieniakonkret ków. W sumie refundacją ze
nistra zdrowia. Najnowsza lista bliższej rodziny (małżonka,
obowiązuje od1marca br.
wstępnychwliniiprostej oraz
talu, niemają prawa do wysta macji przepisaćleki bezpłatnie. nej osoby albooświadczenia zło strony państwa objęto 2.037 po
wiania recept na bezpłatne Oczywiście lekarz specjalista ma żonego wprzychodni,że pacjent zycji. Są wśród nich m.in. leki
rodzeństwa).
Zgodnie z nowelizacją ustawy
Dotychczasowe uprawnienia leki. Co więc należy zrobić, je w dalszym ciągu możliwość zgadza się na odbiór recepty na nadciśnienie tętnicze, naob
oświadczeniach opieki zdrowot do bezpłatnych leków zacho żeli leki,które mogąbyć przepi przepisania leków refundowa przez osobętrzecią bez wskaza niżenie cholesterolu,przeciwnej finansowanych ześrodków wują oczywiście inwalidzi wo sane bezpłatnie,zalecił namle nych na zasadach ogólnych.
nia konkretnegonazwiska.
cukrzycowe, atakżekroplestopublicznych, która obowiązuje jenni, osoby represjonowane, karz specjalista?
Receptę na darmowe leki sowane wcelu obniżenia ciśnie
Jeżeli lekarz specjalista Jakie leki na jakiechoroby
od l września 2016 roku,osoby ich małżonkowie pozostający
będzie można zrealizować nia wewnątrzgałkowego oczu.
po 75. roku życia mają prawo na ich wyłącznym utrzymaniu uważa, żepacjent powinienbyć Na liście bezpłatnych medyka w dowolnej aptece. Farmace
mentów znajdują się leki stoso uta wyda pacjentowi lek wraz Do zapamiętania
do bezpłatnych leków, środków
wane w chorobach przewle z paragonem potwierdzającym Seniorzy powinni pamiętać, że
spożywczych specjalnego prze
kłych, na którenajczęściej zapa stuprocentową refundację.
znaczenia żywieniowego oraz
nie zawszelek, który znajdujesię
dają starsze osoby.
wyrobów medycznych.
w wykazie,mogą otrzymaćbez
Oprócz leków bezpłatna jest Na jednej recepcie
Jak już wspomnieliśmy,lista
płatnie- uprawnienie to przysłu
też część wyrobów medycz Czy na recepcie prócz bezpłat guje im jedyniepodwarunkiem,
bezpłatnych leków aktualizo
wana jest przez ministerstwoco
nych oraz środki spożywcze nych leków mogą być przepi że został on przepisanywe wska
specjalnego przeznaczenia ży sane inneleki?
dwa miesiące. Najnowsza lista
zaniu objętymrefundacją.
f %
Tak, na jednej recepcie mogą
obowiązuje od 1 marca br.
wieniowego (takie jak prepa
Powtórzmy, że wykaz bez
raty wspomagające działanie być przepisane leki bezpłatne, płatnych leków dostępny jest
i można ją znaleźć na stronie
układu pokarmowego).
leki refundowane na zasadach na stronie internetowej Mini
internetowej Ministerstwa Zdro
Na liście nie ma jednak le ogólnych, leki przysługujące sterstwa Zdrowiai wDzienniku
wia: http://75plus.mz.gov.pl/.
ków, któreobecnie niesą refun na podstawie innych upraw Urzędowym MinistraZdrowia.
dowane oraz leków dostęp nień dodatkowych, jak również Stanowi on część D obwiesz
Kto może wystawić receptę
nych bez recepty.
leki za pełną odpłatnością.
Bezpłatne leki mogą pacjen
czenia refundacyjnego. Nato
Wyjątkiem są leki zawiera miast w części Al znajduje się
towi przepisywać:
Wystarczy PESEL
jące środki odurzające lubsub informacja o wskazaniach ob
# lekarz podstawowej
Lekarzowi do wypisania re stancje psychotropowe oraz jętych reńindacją.
opieki zdrowotnej (wskazany
Na liście znajdują się leki stosowane w chorobach przewlekłych
cepty na lek z bezpłatnej listy leki recepturowe.
Andrzej Gębarowski
wtfeWąraęji wyboru),

DLA KOGO BEZPŁATNE
LEKI

Artykuł reklamowy
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Jutro będziesz ważyć mniej nawet o 3 kg
i obniżysz poziom cholesterolu nawet
o 7 punktów - rezultaty gwarantowane
Nazywam się prof. Stephen Berssen, jestem doktorem j Jak schudnąć t obniżyć poziom
habilitowanym i od 25 Jat specjalizuję się w metabolizmie i cholesterolu? Sprawdzony naukowy
komórkowym. Chcę Ci przedstawić w tym artykule ;
Już niedługo trudno Ci będzie uwierzyć, że jesz
naukową metodę walki z nadwagą i jej groźnymi skutkami ^
cze niedawno ważyłaś 10, 15, a nawet 25 kg
zdrowotnymi
nadmiarem
cukru,
wysokim
|
więcej i martwiłaś się wysokim cholesterolem
cholesterolem, zaburzeniami metabolizmu, brakiem
Powiem Ci, co powinnaś zrobić, żeby pozbyć się
energii i kiepskim samopoczuciem. Zamiast pustych
tłuszczu i zabójczych złogów, zwanych blaszką
obietnic oferuję Ci potwierdzoną testami i badaniami 5
miażdżycową.
metodę, która pozwala jednocześnie zrzucić zbędne S
Wystarczy, że raz dziennie będziesz zażywać dwie
kilogramy i obniżyć poziom złego cholesterolu,
|
tabletki, a pomożesz sobie w intensywnym spala
Nieważne, czy to Twoja pierwsza czy kolejna próba
|
odchudzania - przedstawię Ci najbardziej niesamowite g niu tkanki tłuszczowej - i to już na poziomie ko
informacje, jakie kiedykolwiek usłyszałaś o zwalczaniu mórkowym! To powinna być Twoja pierwsza
czynność po przebudzeniu. Później Ty robisz to,
nadwagi.
co zwykle, lecz Twój organizm zaczyna działać
w zupełnie inny sposób. Nie musisz się głodzić,
chodzić z kijkami, na fitness, siłownię czy basen,
Być może próbowałaś już schudnąć i wiesz, jak to jest. Dlatego przedstawiam Ci bo Twój organizm i tak cały czas jest w stanie
metodę, która pomoże Ci raz na zawsze pożegnać wstyd związany z nadwagą iniepokój zwalczać tłuszcz!
o stan Twojego zdrowia. A jeśli to Twoja pierwsza próba odchudzania, to możesz unik
Nie jest to żadna dziwna sztuczka ani cudowne
nąć wielu lat męczarni iproblemów zdrowotnych wynikających z nadwagi. Zaoszczę
dzisz nie tylko czas, ale też tysiące złotych,które zmarnowałabyś nanieskuteczne próby działanie, tylko najnormalniej w świecie efekty
naukowego
podejścia
do
problemu
odchudzania.
odchudzania. Używając terminu naukowe
Na początek pokażę Ci auten podejście mam na myśli działanie wyjątkowej
tyczne zdjęcie Pani Bożeny, mieszanki substancji, które powodują spalanie
która dzięki mojej metodzie tłuszczu w zawrotnym tempie. Dodatkowo
pomimo zaawansowanego pomagają blokować jego ponowne powstawanie i
wieku 71 lat schudła aż 19 kg zmniejszyć poziom złego cholesterolu. Dzięki
w 1 miesiąc i zbiła poziom dostarczeniu ich do organizmu możesz:
złego cholesterolu o 64 jed
» przez 24h/dobę spalać kalorie - niech tłuszcz
nostki.
już nie odkłada się w Twoim ciele
» pozbyć się złego cholesterolu i toksyn koniec z zaśmiecaniem Twoich żył i tętnic
»mieć maksimum energii - zero uczucia głodu i
ciągłego zmęczenia
» usunąć najbardziej dokuczliwe skutki nad
wagi - niech nadwaga nie odbiera Ci radości z
życia i pewności siebie.

' » zrzuciła 19 kg bez żadnej diety i ćwiczeń
* » zmniejszyła stężenie złego cholesterolu LDL o 64 pkt.
ł » przywróciła prawidłowy poziom cukru w organizmie
i » 4-krotnie przyspieszyła swój metabolizm
I » pozbyła się toksyn z naczyń krwionośnych i poprawiła przeI pływ krwi

Wyniki Pani Bożeny to nie cud, tylko nauka
Potwierdzają to nasze badania, podczas których najpierw mierzyliśmy spadek wagi u
pacjentów, a potem sprawdzaliśmy ich poziom cholesterolu. Powtarzaliśmy ten
proces wiele razy na osobach w każdym wieku i z różnymi problemami zdrowotnymi
oraz masą ciaia. Skuteczność tej metody sprawdzili nie tylko uczestnicy testów, ale
też prawdziwi klienci. Wszyscy byli w szoku, a ich życie w końcu zmieniło się na
lepsze.

"Cholesterol i waga nareszcie w normie!"

Wysoki cholesterol i nadwaga od dawna uniemożliwiały mi
radość z życia. Gdy lekarz zobaczył moje wyniki, przestraszył
się, a ja jeszcze bardziej- Okazało się, że jeśli szybko się to nie
zmieni, wyląduję w szpitalu! Polecono mi bioaktywną formułę
spalającą tłuszcz, więc szybko włączyłam do diety Cholestix
Complex. Byłam zaskoczona, bo efekty były już po kilku tygo
dniach kuracji. Cholesterol spadł aż o 80 jednostek, a ja schu
dłam 1? kilo! Teraz jestem nie tylko zdrowa, ale i szczupła! A
jaka szczęśliwa!
Niezależnie od tego, co powiedział Ci dietetyk lub pseudo
specjaliści od odchudzania... Bez względu na to, że stale
słyszysz: walka z nadwagą musi być powolna, żmudna i
wymagać wielkich wyrzeczeń...
Moja naukowo potwierdzona formuła spalająca tłuszcz to
najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie Twoich
problemów z nadwagą i cholesterolem - nigdy wcześniej nie
stworzono czegoś takiego! Ale przecież decyzja \ tak należy do
Ciebie,

Chcesz dołączyć do tysięcy Polaków, którzy
pozbyli się obrzydliwego tłuszczu t pokonali
zabójczy cholesterol?
Przetestuj nowatorską formułę odchudzającą na moje ryzyko!
Jestem lekarzem, dlatego wiem, jak nadwaga i wysoki
cholesterol każdego dnia niszczą Twoje zdrowie i samopoczucie.
Niestety, nie mogę za Ciebie schudnąć, ale to mogę pomóc Ci w
podjęciu dobrej decyzji. Dlatego składam Ci prostą ofertę - bez
żadnych kruczków.

Jedyna taka gwarancja
skuteczności i satysfakcji

Dlaczego me powinnaś wybrać mojej
metody spalającej Huszcz już w tym
momencie?

Pierwszy raz wykorzystano tak silne i jednocześnie naturalne
składniki odchudzające. Ich skuteczność w rozbijaniu
komórek tłuszczowych potwierdzają nasze liczne testy. Na
podstawie tych wyników kuracja zdobyła uznanie najlepszych
dietetyków i trenerów personalnych z całej Europy.

Może Ci się teraz wydawać, że właśnie znalazłaś
rozwiązanie wszystkich Twoich problemów z
nadwagą i wysokim cholesterolem. Wiem, bo
czułem się identycznie, gdy kilka lat temu pierwszy
raz sprawdziłem moją metodę. Jednak proszę Cię,
byś nie zamawiała jeszcze kuracji bioaktywnych
kapsułek Dlaczego? Ponieważ pragnę Ci
dokładnie wyjaśnić, jaką moc w sobie kryje.

To najprostsza inajuczciwsza ofei ta,bo płacisz tylko za wyniki,
nie obietnice. Co więcej - zamawiając Cho!estix Complex, nic
nie ryzykujesz, ponieważ to ja pokrywam koszty przesyłki! To
oferta całkiem wolna od ryzyka! Dlatego jeśli podczas Twojej
kuracji pojawią się jakieś problemy, to koniecznie skontaktuj się
ze mną. Dołożę wszelkich starań, by jak najszybciej pomóc Ci
w osiągnięciu upragnionych rezultatów!

Tajemnica mojej formuły tkwi nie tylko w specjal
nym składzie, ale również w specjalnej powłoce,
która dozuje substancje odchudzające. Na powło
kę składają się cztery osobne warstwy, a każda
z nich w inny sposób wpływa na proces spala
nia tłuszczu.

Ale jeśli moja autorska formuła na Ciebie nie zadziała, to radzę
udać się do lekarza i koniecznie zbadać tarczycę. Bo jeśli nie
masz poważnycłr problemów z tarczycą, to nie ma w ogóle
takiej opcji, żebyś nie osiągnęła sukcesu! Czy może być
bezpieczniejsza decyzja? Zapasy są bardzo ograniczone, a
oferta próbna szybko się nie powtórzy, dlatego ZAWALCZ O
SWOJE ZDROWIE JUŻ TERAZ!

ywatoia oą&ee&i HCA {kwasu hydttfeycytryrwwe-

§0), fctór* srouaiają mąmtzm <&». apałama
Organizm oczyszczony ze złogów i toksyn, skutkiem czego ustępują wzdęcia, zaparcia, kołki,
uczucie ciężkości i inne problemy jelitowe, Metabolizm zostaje przyspieszony 4-krotnie,
następuje pierwszy spadek wagi.

Obniżenie apetytu (m,m. zmniejszenie podjadania w nocy, ochoty na słodycze) w skutek
których dochodzi do największego spadku wagi, ustąpienia bólów kręgosłupa, stawów, rwy
kułszowej i innych dokuczliwych dolegliwości które towarzyszą nadwadze i bezpośrednio
wpływają na poprawę jakości snu, ogólnego samopoczucia i zwiększenie życiowej energii

Zmniejszenie poziomu cholesterolu, przejęcie kontroh nad wysokim cukrem i ciśnieniem
(stabilizacja przyspieszonego metabohzmu, aby uniemożliwić efekt fo-jo).
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odczuwanie ęłoóts

ODBIERZ GHOIESTIK COMPIEK ZA DARMO!
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sterują noetabohzRiem. 4-krotw« przyspjeszajęc <spaJa- i
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Uwolnij się od koszmaru nadwagi
To moment, w którym sama musisz podjąć
decyzję. Albo stwierdzasz, że jest to zbyt piękne,
by mogło być prawdziwe, albo robisz pierwszy
krok w stronę szczupłej sylwetki i zdrowego
życia. Niezależnie od tego, czy wierzysz w
naukowe rozwiązanie Twoich problemów...

\

Refundacja 100% dla pierwszych 250 osób!
By otrzymać preparat o wartości 297zł,
zadzwoń:

r 22 122 84 02

pon, - pt 8:00 - 20:00, sob. - nd. 9:00 - 20:00
Zwykłe połączenie lokałne bez dodatkowych opłat

I

Oferta ważna do 31,03.2019
lics&i

ojKtóowaft fwt ograniczona*

'Darmowy produkt jest do odebrania przy zamówieniu pełnej kuracji.
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Strefa Biznesu

Chcemy wiedzieć, ile
zapłacimy za kurs taxi
liipillwĘkmhś

i4HEDUI»łS«i
Ile zarabiają absolwenci
w największych miastach

5,7 tys.zł brutto- to najwyższeprze
ciętne zarobki„na start" wwoj.ma
zowieckim,małopolskimidolnoślą
skim. Natakie pensjemogą liczyć
początkujący programiści.Dane
serwisu zarobki.pracuj.plpotwier
dzają dobre warunki pracy wU
wtych regionach,ale takżewysokie
wynagrodzenia „nastart" dlapra
cowników w innychtrudnych spe
cjalizacjach. Pierwszedwa lata
na rynkupracy tozazwyczaj okres
nabywania doświadczeń,Ictóre
procentują w następnych latach.
W Polsce nie brakjednak zarówno
branż, w którychzarobki są wyjąt
kowo wysokiejuż „nastart",jak
itych, w którychwidać wyraźny
wzrost wysokości pensjipo awan
sie zestanowiskjuniorskich. Na
pływ młodychtalentów dofirmjest
jednym znajważniejszych wyzwań
pracodawców. Jakprzewidują ek
sperci PwC,wciągu kilkulat nana

Rekordowe wyniki sprzedaży
nowych aut. Głównie za sprawą
marek premium oraz elektroaut
m.badowski@polskatimes.pl

m.badowski@polskatimes.pl

79,2 proc. Polaków, wsiadając
do taksówki, chciałoby znać
przybliżoną cenę przejazdu
przed jego rozpoczęciem. Jed
nak taką możliwość daje pasa
żerowi tylkoaplikacja mobilna,
która za pomocą algorytmu
wylicza dokładną cenę za kurs.
Jadąc zwykłą taksówką pasażer
nie zna ostatecznej dokładnej
ceny, jaką zapłaci za przejazd,
ponieważ niema możliwości jej
wyliczenia.
Pasażer dowiaduje się za
tem o kosztach przejazdu do
piero po jego zakończeniu,
na podstawie wskazaniatakso
metru. Zkolei użytkownicy po
pularnych aplikacji do mobil
ności miejskiej każdorazowo
znają i akceptują cenę prze
jazdu przed jegorozpoczęciem.
Co istotne,co drugi ankieto
wany (56,3 proc.) twierdzi, że
rozstrzygające znaczenie od
nośnie ceny za przejazd ma dla
niego właśnie poznanie ceny

Poniedziałek, 25.03.2019

Maciej Badowski

Maciej Badowski

8 na 10 Polaków, wsiadając
do taksówki, chciałoby znać
przybliżoną cenę przejazdu
przed jego rozpoczęciem.
Większość deklaruje, że chce
mieć wybór, jeśli chodzi
o różne możliwości porusza
nia się po mieście.

Glos Dziennik Pomorza

m

>0

Sprzedaż nowych samocho
dów osobowych w lutym oka
zała się najlepszym wynikiem
tego miesiąca od 10lat. Z pol
skich salonów wyjechało po
nad 43,5 tys.pojazdów, pra
wie o 4 proc. więcejniż rok
wcześniej. Rezultat ten jest
w dużej mierze zasługą pozio
mu rejestracjiaut premium.

W lutym br. w Centralnej Ewi
dencji Pojazdów pojawiły się 43
Co druga osoba zamawiająca taksówkę twierdzi, że o wyborze
764 sztuki nowych samocho
konkretnej decyduje znana cena za kurs oraz trasa
dów osobowych, czyli o 3,9
proc. więcej niż w tym samym
za kurs i wybranej drogi stępca Dyrektora Generalnego miesiącu 2018roku. Jest to naj
przed rozpoczęciem przejazdu. i Dyrektor Departamentu CML wyższy lutowy wynik w ciągu
Z kolei dla co czwartegoankie w Pracodawcy RP. - Inaczej ostatnich 10 lat.
towanego (24,2 proc.)rozstrzy konsumenci nadal mogą być
Liczba samochodów marek
gające znaczeniema wskazanie niemile zaskoczeni, kiedy wy premium wyniosła 5,8 tys. szt.,
ceny przejazdu zapomocą tak siadając poddomem po powro co oznacza wzrost o18,2 proc.
sometru po zakończonym kur cie z lotniska muszą zapłacić r/r oraz o12,2 proc. w porówna
sie - wynika z badania IBRiS dwa razy więcej niż zakładali - niu do stycznia. Kołem zama
na zlecenie organizacji Praco dodaje.
chowym rynkuwciąż pozostają
dawcy RP.
31 proc. ankietowanych de firmy, które stanowią aż 64,1
- Kilkuletnia obecności apli klaruje, że bezpieczniejszą proc. kupujących. Tylko 35,9
kacji mobilnych na rynku prze i wygodniejszą opcją płatności proc. nabywców to klienci in
wozu osóbprzyzwyczaiła Pola za przejazd jest dla niego płat dywidualni. TOP3 marek nie
ków do ważnego światowego ność bezgotówkowa. Z ko zmienił się w porównaniu
standardu: możliwości pozna lei 49,7 proc. badanych wska do sytuacji sprzed miesiąca:
nia ceny za przejazd przed jego zuje, że wygodniejsze i bez najchętniej kupowane są mo
rozpoczęciem. W wielu krajach pieczniejsze są dla nich płat dele Skody, drugana liścieupla
w Europie, a najbliżej nas cho ności gotówkowe. Blisko po sowała się Toyota, a trzeci był
ciażby w Czechach czy na Sło łowa ankietowanych Polaków Volkswagen.
Od początku roku, w ciągu
wacji, aplikacja może pełnić (43,8 proc.) nie chce,aby popu
funkcję taksometru i takie roz larne aplikacje do zamawiania dwóch miesięcy zarejestro
wiązanie prawne powinno przejazdów zniknęły z polskich wano wPolsce 89 961nowych
wreszcie pojawić się w Polsce - ulic i nie wyobraża sobie po samochodów osobowych,czyli
o 1,7 proc. więcejrok do roku.
mówi Arkadiusz Pączka, za dobnego scenariusza.©®
szym rynkupracy możezabraknąć
1,5 miliona osób,by zaspokoićpo
trzeby kadroweprzedsiębiorstw.
Niedobór kadr zjednęjstrony, aluka
kompetencyjna z drugiej- todwa
zjawiska napędzające poszukiwa
nia talentów.Mają one takżezau
ważalny wpływ napolitykę pła
cową w branżach z wyraźnymdefi
cytem kadrwtych trzechregionach
- mówiRafał Nachyna,Dyrektor Za
rządzający Pracuj.pl.
(AIP)

Firmy z Pomorza płacą
najwolniej

Z ProgramuAnaliz NależnościEuler
Hermes wynika,że firmyz woje
wództwa pomorskiegopłacą prze
ciętnie zaswoje należnościnajwol
niej wkraju. W lutym2019 roku
średni okres,pojakim odbiorcyz12
województw regulowaliswoje na
leżności. wynosiłponiżej 80dni,
a tylko wpięciu województwach
byłon dłuższy,z czegonajdłuższy
w woj.pomorskim -tam dostawcy
czekali naswoje należnościśrednio
103 dni.Dla porównania wodniesieniu doodbiorcówzwoj. wielkopolskiegojest tośrednio 62dni.Rok

wcześniej, wlutym2018 r.okres
oczekiwania na należnościod firm
z Pomorzabył krótszy -średnio 95
dni, alerównież wtedy byłto naj
dłuższy okresobięgu należności
w kraju.Dłuższy okresobiegu na
leżności niejestprzypadkiem znacznie opóźnionenależności
od firmyz Pomorza,czyli trudne
długi (należnościprzeterminowane
ponad120 dnipo terminiepłat
ności) stanowią blisko10 proc.war
tości należnościijest tośrednio
o ok.20 proc.więcej niżwsąsiednich województwach,nie wspomi
nając owoj. wielkopolskim.
W odróżnieniu odwiększości in
nych regionówkraju - gdziedo nie
dawna za wzrostemliczby niewy
płacalności stałynajczęściej przy
padki firmprzemysłowychibu
dowlanych, naPomorzu najliczniej
sze przypadkifirm mającychprob
lemy dotyczyłysektora usługo
wego przedbudowlanym, dopiero
trzecia w statystyceniewypłacal
ności była branża wytwórcza.Jest
tooczywiście potwierdzeniewybit
nych walorówturystycznychre
gionu -nie ujmującoczywiście nic
jego przemysłowymtradycjom.
(AIP)

Karta z niskim
oprocentowaniem

Do końca czerwca posiadacze
kart Diners Club mogą skorzystać
z jednego znajniżej oprocento
wanych kredytów w karcie - 6
proc. w skali roku.W specjalnej
ofercie jest takżekarta Traveler dedykowana osobom często po
dróżującym służbowo orazpry
watnie. W ramach promocji Ja
nie kredytowaniez Diners Club"
posiadacze kart wydawcy oraz
nowi klienci mogą skorzystać
z jednego znajkorzystniejszych
kredytów w karcie na rynku (6
proc. w skali roku). Specjalna
oferta potrwa do końca czerwca.
Tani kredyt dostępny jestdla po
siadaczy wszystkich kart prywat
nych ifirmowych, również obcią
żeniowych - wystarczy włączyć
usługę Potrzebujesz - Kredytu
jesz,która szybko zmieniją
w kartę kredytową.Dla osób pry
watnych oferta może byćideal

- Postagnacji w styczniu po cyjnego wynika, że z salonów
wrócił optymizmsprzedażowy, w Polsce wyjechało niespełna
głównie dzięki wzrostowi reje 1,4 tys. hybryd (-13,6 proc. r/r).
stracji r/r marek premium Spadek ten częściowo udałosię
i elektroaut.Po wprowadzeniu skompensować wyższą dyna
nowelizacji przepisów leasin miką sprzedaży aut znapędem
gowych, w2019 r.spodziewano elektrycznym, których ku
się spadków sprzedaży naj piono 151 szt. (+68 proc. r/r).
droższych pojazdów. Jednakże W porównaniu z ubiegłym ro
wbrew obawom, wróciliśmy kiem zmniejszył się udział
na ścieżkę wzrostu z 2018 r., diesli (z 22,9 do 21,2 proc.),
gdy segment marek premium a zwiększył silników benzyno
rósł szybciej niż średnia ryn wych (z 71,5 do73,9 proc.).
kowa -mówi PawełGos, prezes
W ciągu dwóch miesięcy
zarządu ExactSystems.
2019 r. zarejestrowano 3,4 tys.
- Czy tak wysoka dynamika hybryd (-3,9 proc.) oraz 228
jest jedynie tymczasowym sztuk aut (+9,6 proc.) z napę
efektem presji legislacyjnej, dem elektrycznym lub hybry
przez którą Polacy przyspie dowym plug-in.
szyli swoje decyzje zakupowe
Od stycznia do lutego2019 r.
popyt na nowe samochody
w UniiEuropejskiej spadł o2,9
proc. Silne spadki w porówna
niu z ubiegłymrokiem odnoto
wały Hiszpania (-8,4 proc.)
i Włochy (-4,9 proc.).Natomiast
stabilny poziom pozostał
w Niemczech (+0,6 proc.),
Francji (+ 0,5 proc.) i Wielkiej
Brytanii (-0,6 proc.). Od po
czątku roku najszybciej rozwi
jają się rynki: litewski (+68,8
i już w grudniu podpisywali proc. r/r) i rumuński (+26,8
umowy na auta produkowane proc. r/r). Natomiast najwięk
w 2019 r., okażesię za 2-3 mie szy spadek dynamiki nastąpił
siące - wyjaśnia ekspert. Jego w Holandii -17,6 proc. r/r. - wy
zdaniem ewentualne zawiro nika z danych ACEA.
wania dotkną jedynie marek
- Patrząc na dane ACEA, za
premium.
równo te dotyczącePolski, jak
Luty niebył w pełnioptymi i całej Unii, ciężko prognozo
styczny, jeśli chodzi osprzedaż wać, w jakim miejscu znajduje
aut z alternatywnymi napę się branża motoryzacyjna i jak
dami. Z danych Polskiego będą wyglądały najbliższe mie
Związku PrzemysłuMotoryza siące -podsumowuje Gos.©©
nym rozwiązaniem dosfinanso
wania wiosennych wydatków.
Natomiast firmy mogą wspomóc
swoją płynność finansową
w przypadku zatorów płatni
czych, którezdarzają się w więk
szości polskich firm. Do końca
czerwca w specjalnej promocji
jest także kartaDiners Club
Traveler. Pojej otrzymaniu wy
starczy dokonać jednejtransakcji,
żeby być zwolnionym z pierwszej
opłaty rocznej.
(AIP)

W/Tęcśjt
/ięcej czasu naopłatę
przekształceniową

1stycznia 2019 r. prawoużytko
wania wieczystego wygasło
z mocy ustawy,zaś wydawane
przez urzędy zaświadczenie ma
potwierdzać ten fakt. W konse
kwencji, od1stycznia 2019 r.
użytkownika wieczystego nie
wiąże już umowa,będąca źród
łem obowiązku ponoszenia
opłaty za użytkowanie wieczyste.
Jednak do chwiliuzyskania za
świadczenia użytkownik wieczy
sty nie dysponujewiedzą, czy
przysługujące mu prawouległo

przekształceniu we własność.
Dlatego jeżeliprzed końcem
marca 2019 r. nieotrzymał urzę
dowego poświadczenia przez or
gan faktuuwłaszczenia, a równo
cześnie ma wątpliwości co
do tego, czy grunt,który za
mieszkuje, uległ przekształceniu,
uzasadnione jest skonsultowanie
z właściwym urzędem wniesienia
opłaty rocznej za rok 2019, zza
chowaniem ustawowego ter
minu płatności. Wniesienie tej
opłaty nie oznacza,że później
po otrzymaniu zaświadczenia
0 przekształceniu trzeba będzie
zapłacić ponownie opłatę
przekształceniową. Wpłata po
winna zostać zaliczona na poczet
należnej rocznej opłaty
przekształceniowęj lubpomniej
szać zobowiązanie z tytułu opłaty
jednorazowej. - Tak dużych
zmian w zakresie nieruchomości
jeszcze w Polsce niebyło. Miliony
Polaków stało się właścicielami
nie tylko mieszkań,lokali miesz
kalnych, aleigruntu, któryjest
z tymi mieszkaniamizwiązany mówił wiceminister inwestycji
1 rozwoju Artur Soboń.
(AIP)
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praca

Za pracownikami
z Ukrainy zatęsknimy?

PRACA W NIEMCZECH
Zatrudnimy wykwalifikowanych pracowników
przemysłu drzewnego na stanowiska:
• Operator maszyn

gracji do Niemiec będzie mieć
wpływ również to, że w Polsce
redakcja.praca@gratka.pi
drożejąkoszty życia.Dotego pol
Polscy pracodawcy mogą się
skie przepisy nie gwarantująsta
jeszcze cieszyć względnym
bilnego zatrudnienia - zauważa
Hanna Wygocka ze Związku Pra
spokojem -przepisy otwiera
jące rynek pracy wNiemczech codawców „Pracodawcy Pomo
rza iKujaw".
dla Ukraińców wejdą w życie
Niemcy szykują dla Ukraiń
od przyszłegoroku.
ców szybką ścieżkę uznawania
W niektórych firmach pracow kwalifikacji zawodowych.Będą
nicy ze Wschodu są już więk również wspierać naukę języka
szością.Gdyby wybralikierunek niemieckiego. Jego znajomość
zachodni, firmy te wpadłyby na poziomie pozwalającym
w poważne tarapaty . Ale nie na wykonywaniepodjętej pracy
tylko Niemcy są rywalem Pola będzie ciągle wymagana.
ków w walce o ukraińskiegopra Ostrożne szacunki mówią otym,
cownika. Szerzej swój rynek że z Polski po otwarciu rynku
pracy*dla Białorusinów iUkraiń w krótkim czasiemogłoby wyje
ców otwierają również Czesi chać około pół miliona pracow
i Słowacy,a tamtejsze stawki są ników ze Wschodu.To miałoby
konkurencyjne w porównaniu destrukcyjny wpływ na PKB,
który tylkoz tego powodu (a eko
do polskich.
- DlaUkraińców główną mo nomiści już zauważają objawy
tywacją do pracy w polskich fir spowolnienia gospodarczego)
mach jest wynagrodzenie wyż spadłby o ok.1,5 proc.
sze niż to, które mogą uzyskać
Przedstawiciele pracodawwe własnym kraju. Rynek nie cówwskazują, ze należy pracow
miecki będzieoferował imwyż nikom ze Wschodu maksymal
sze wynagrodzenie. Na decyzję nie ułatwićpodejmowanie praq'
ukraińskich pracowników o mi w naszym kraju. Pilnie trzeba
Sławomir Bobbe

• Elektryk/elektronik

również umożliwićosiedlaniesię
i zyskiwanie prawa stałego po
bytu, któremogłoby zakończyć
się -dla tych, którzy by z takim
wnioskiem wystąpili - uzyska
niem obywatelstwa polskiego.
Jest jednakidruga strona me
dalu. Część pracowników
i przedstawicieli związków za
wodowych działających w fir
mach, któremasowo zatrudniają
obcokrajowców, po cichu liczy
na ich wyjazd.Dotąd to właśnie
pracownicy z Ukrainy byli jed
nym z ważniejszych czynników
ograniczających silniejszywzrost
płac.
Wkrótce sytuacja będziekla
rowna - pracodawca będziemu
siał podnieść wynagrodzenieUkraińcom - żeby zatrzymaćich
ewentualny wyjazd lub Pola
kom, byzapełnili miejsca pracy,
gdy jednak wyjadą. Już teraz
wiadomo, żewniektórychbranżach znalezienie pracowników,
nawet zazwiększone stawki, bę
dzie niemożliwe.Tak może być
chociażby w transporcie,gdzie
deficyt zawodowychkierowców
jest szczególniewidoczny.

• Mechanik maszyn
• Operator wózka widłowego
• Kierowca zawodowy C+E

Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bezpośrednio u
niemieckiego pracodawcy (bez pośredników), zapewniamy pomoc przy
załatwianiu wszelkich formalności również zakwaterowania, nie po
bieramy żadnych opłat.
CV 2 klauzulą o treści: Wyrażam zgodę no przetwarzanie przez ante-riolz
Polska Sp, z 0.0, na zlecenie anle-hol? GmbH &. Co. KG, moich danych oso
bowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowis
ko wskazane- w ogłoszeniu {zgodnie z art.Ó ust, 1 lil a ogólnego ?ozporzqdzenia
o ochronie danych z dnio 27 kwietnia 2016 r.) prosimy przesyłać na adres:
ferjafa#ctń%rbc>jz(de

<

IIP

Aplikacje prosimy składać:

•

ante-holz-Po!ska sp.
sd. z
ante-holz-Polska
z 0.0.
0.0.

ul. Spółdzielcza 2,
67-120 Kożuchów,
tel. 068 355 59 20, '
; 068-355 59 23

kariera@ante-holz.de

www.ante-holz.de
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Pracuj, zarabiaj, realizuj się i rozwijaj z HYDRO-NAVAL

Wysokie zarobki sięgającenawet kilkudziesięciu złotych za godzinę pracy,bezpieczeństwo zatrudnienia,duże inwestycje w rozwój zawodowy pracowników oraz bardzo
solidny pakiet benefitów. to znaki rozpoznawcze firmy HYDRO-NAVAL. jednego z najbardziej solidnych pracodawców na ryku słupskim. Firma zwiększa zatrudnienie
i kusi potencjalnych pracowników bardzo ciekawą ofertą pracy.

tfppi
HYDRO-NAVAL tworzy wysoko wyspe
cjalizowane urządzenia dla światowych
liderów przemysłu wydobywczego ropy
naftowej, rybołówstwa, marynarki wo
jennej oraz maszyny dla przemysłu
spożywczego. Gdy kilka lat temu kryzys
na świecie zmniejszył znacznie zamó
wienia, odbiło się to na kondycji firmy.
Przedstawiciele HYDRO-NAVAL stanęli
przed dramatycznymi wyborami, zwal
niać ludzi, czy ratować załogę i firmę.
Postawiono na drugi wariant. Przygoto
wano specjalny plan naprawczy, a po
czątkowe cięcia zaczęto wyrównywać
stopniowo zwiększaniem wynagrodzeń.
Załogę i firmę uratowano, pensje aktual
nie są na ponadprzeciętnym poziomie To były bardzo ciężkie momenty dla nas
i pracowników - wspomina Agnieszka
Dobosz, Prezes Spółki. -Udało nam się
przezwyciężyć problemy i doprowadzić
do sytuacji, gdy mamy znaczący wzrost
przychodów. Stać nas, by wypłacać
ludziom dobre pensje, odnotowujemy

duży wzrost produkcji i działamy w kie
runku znacznego zwiększenia zatrud
nienia -dodaje.
Z danych wynika jasno, że kryzys się
zakończył, a liczby imponują, będąc
jednocześnie jasnym wskaźnikiem
dia osób poszukujących dobrej pracy.
W stosunku do 2018 roku już na począt
ku roku 2019 firma odnotowała wzrost
wolumenu zamówień o ponad 30%.
Dutt

przez HYDRO-NAVAL w poszukiwa
nych profesjach są wyraźnie wyższe niż
średnia dla województwa pomorskie
go, jak i w kraju. W IV kwartale 2018
r. różnica ta wynosiła nawet 20%. Dia
przykładu zarobki w HYDRO-NAVAL,
na jakie może liczyć doświadczony i wy
kwalifikowany ślusarz-monter, operator
maszyn CNC oraz spawacz, to ponad
30 złotych na godzinę.

Doskonałe wyniki firmy świadczą o za
ufaniu międzynarodowych kontrahen
tów, co przekłada się bezpośrednio
na potrzebę zwiększenia zatrudnienia.
HYDRO-NAVAL szuka przede wszyst
kim pracowników, którzy chcą realizo
wać swoje umiejętności na najbardziej
newralgicznych etapach produkcji.
Na dobrą pracę mogą liczyć osoby
w takich profesjach, jak:
•ślusarz-monter,
•tokarz,
•frezer,
•operator maszyn CNC,
•spawacz,
•malarz przemysłowy,
•operator kabiny śrutowniczej,
•elektromonter,
•monter hydrauliki siłowej,

- Bardzo dużą wagę przywiązujemy
do wyszkolenia pracowników, dla na
szych potrzeb. Nie boimy się kosztów.
Jeżeli trzeba wydać kilkadziesiąt tysięcy
złotych na szkolenie pracownika, to tyle
zainwestujemy w człowieka - wyjaśnia
Bartosz Sawicki - Kierownik Produkcji
HYDRO-NAVAL. - Dlatego potrze
bujemy ludzi nawet z podstawowymi
kwalifikacjami, ale takich, którzy chcą
w danej profesji pracować i się rozwijać.
To bardzo ważne, gdyż branża, w jakiej
działamy, wymaga od nas spełnienia
najwyższych norm jakości. Pracujemy
przecież dla największych światowych
marek.
Polityka firmy daje dużo możliwości
rozwoju, co jest obopólnym zyskiem.
Pracownik nabywa bardzo cennych
uprawnień, a firma specjalistę. Odpo
wiednie wyszkolenie pracowników jest
priorytetowe. HYDRO-NAVAL pracuje
w oparciu o standard jakości ISO 9001,
ISO 3834, ISO 1090 oraz inne branżo
we normy.

•inżynier projektu,
•pracownicy magazynowi i utrzymania
ruchu.
Z ogólnopolskich danych statystycz
nych wynika, że zarobki oferowane
cigdlij OWSiCj u'> fi t? jfijt

i-Ą

-ib&oi r

c

oni

i1jVi ii£v/

Jednak to nie wszystko, czym kusi
HYDRO-NAVAL. Firma stawia na sy
stem bonusów, który ma zintegrować
ze środowiskiem pracy, dać poczucie
bezpieczeństwa, komfort i jednocześ
nie przyciągnąć nowych pracowników.
Z ankiety satysfakcji pracy, jaką firma
wykonała w 2018 roku wynika, że naj
większą wagę personel przywiązuje
do:
•Dodatkowego ubezpieczenia zdro
wotnego - Koszt ponoszony przez
pracownika to 1 złoty, resztę pokrywa
firma. Opcja przy jakichkolwiek kłopo
tach ze zdrowiem działa natychmiast.
Gwarantuje bezpłatne i szybkie przy
jęcie do lekarza, w tym specjalisty,
darmowe badania (jeżeli np. koniecz
ne jest badanie tomografem, czas
oczekiwania na wyznaczenie badania
to tylko dwa dni).
•Podnoszenia indywidualnych kwalifi
kacji - Firma opłaca szkolenia, studia,
kursy językowe i wiele innych eduka
cyjnych opcji, mających rozwijać umie
jętności lub pasję pracowników.
•Wsparcia finansowego, tj. pożyczki
i zapomogi z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych - Na wsparcie
może liczyć każda osoba.
•Równoważnego czasu pracy - Opcja
daje możliwość skrócenia dnia pracy
i odpracowania godzin w ciągu roz
liczeniowego kwartału. Lub nadpracowania godzin i odebrania ich w po
trzebnym terminie.
1

•Spotkań integracyjnych - Wydarzenia
w plenerze, wyjazdy na grzyby, wyj
ścia do kina, pubu, kolejne w planach.
•Kart Multisport-Finansowanych w po
łowie przez firmę. Doskonała opcja dla
osób dbających o kondycję fizyczną.
Uprawnia np. do wejść do klubów fit
ness, siłowni, na basen, do aquaparku
i innych obiektów rekreacyjno-sportowych. Karta działa na terenie całego
kraju w obiektach, które ją honorują.
Punktów są setki w każdym regionie.
Atmosfera w firmie, cały system wspar
cia, warunki pracy powodują, że 83
procent ankietowanych pracowników
HYDRO-NAVAL deklaruje, że najbliż
sze lata chce związać z firmą.
Każda <Jobra firma w naturze swojej
działalności ma szczególną dbałość
o zdrowie i bezpieczną pracę swoich
pracowników. Nie inaczej jest w HYDRO-NAVAL. - To dia nas priorytet podkreśla Bartosz Sawicki, Kierownik
Produkcji. - Bardzo pilnujemy zasad
BHP. Na hali produkcyjnej mamy do
skonale wyposażony Punkt Pierwszej
Pomocy. Bezwzględnie przestrzegamy
stosowania środków ochrony osobistej:
kasków, masek specjalistycznych, oku
larów ochronnych.
Hala produkcyjna systematycznie prze
chodzi badania środowiskowe pod ką
tem bezpieczeństwa.
To, co jeszcze wyróżnia HYDRO-NAVAL, to zaangażowanie w prob-

o>\ iba*> J j

4

lemy lokalnego środowiska i czysta,
ludzka chęć pomagania. Zarząd wraz
z pracownikami inicjują i angażują się
w wiele akcji charytatywnych. Oddają
wspólnie krew, wspomagają organiza
cje pozarządowe, szpitale, organizują
zbiórki dla osób potrzebujących, anga
żują się w cenne inicjatywy społeczne.
Firma daje dużo możliwości pracow
nikom samorealizowania się na tym
tle, co spotyka się z wielkim uznaniem
otoczenia. W siedzibie HYDRO-NAVAL
ściany na dwóch piętrach wypełniają
podziękowania z miejsc, które otrzyma
ły wsparcie.
Ponieważ firma ma szerokie plany roz
wojowe, jest obecnie w okresie inten
sywnej rekrutacji nowych pracowników.
Osoby zainteresowane dobrą pracą i in-—
westowaniem w siebie w nowoczesnej,
przyjaznej firmie, powinny jak najszyb
ciej kontaktować się z działem rekruta
cji. Osobą, która odpowie na wszelkie
pytania, jest Magdalena Gannon - Spe
cjalista ds. HR&CSR, tel. 59 844 50 54,
e-mail: rekrutacja@hydro-naval.com
Siedziba firmy znajduje się na terenie
Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz
nej w Słupsku przy ul. Braci Staniuków

16.
Do końca maja br. firma organizuje
dzień otwarty w każdy czwartek w go
dzinach od 8.00 do 17.00, w trakcie
którego każdy chętny może zapoznać
się z firmą i warunkami zatrudnienia.
Serdecznie zapraszamy.
-
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Słupsk
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Kto jest patronem słupskiej ulicy,
hetman wielki czy mały komunista
GrzegorzHilarecki

*

m^

grzegorz.hilarecki@gp24.pl

Okazuje się, ż
będą zmieniały nazwę ulicy
Żółkiewskiego. Wkrótce zacz
ną się konsultacje społeczne.
Powodem problem, który
z Żółkiewskich jest patronem
ulicy.

Każdy, kogo zapytamy, po
wie, że na osiedlu Sobie
skiego w Słupsku są ulice naj
„« >•"* *
wybitniejszych hetmanów
Rzeczypospolitej Obojga Na
ponadto#*
rodów:
Zamoyskiego,
C h o d k i e w i c z a
i Żółkiewskiego, zresztą So
bieski był jego prawnukiem.
Znający historię wojskową
XVII w. dodadzą, że nie wie
dzieć czemu brakuje tu tylko
Koniecpolskiego. Tymczasem
wojewoda pomorski przysłał Hetman Żółkiewski wygrał bitwę pod Kłuszynem w 1610 rokuf co otworzyło drogę do zajęcia Moskwy a zginął w odwrocie spod
właśnie do słupskiego ratusza Cecory dziesięć lat później z rąk Tatarów. Jego córka była babcią Jana Sobieskiego
pismo,-2 którego wynika, że
Słupsku jest ulica kwy, a członek PZPR, minister ata Chrzanowska, przewodni była ulica Marchlewskiego, nie ma uzasdnienia do tej
Żółkiewskiego, ale nie Stani w latach 50. ubiegłego wieku, cząca słupskiej rady miej komunisty, więc pewności uchwały. Władze Słupska
sława a... Stefana. A to ozna jest patronem ulicy w naszym skiej. - Podejrzewam,że mógł nie ma. Dziś dawna ulica więc nie mają wyjścia, nazwę
być to błąd kogoś, kto wpisy Marchlewskiego nosi nazwę muszą oficjalnie zmienić.
cza, że nie hetman wielki mieście.
Procedura jest taka, że naj
- Sprawdzaliśmy w archi wał nazwiska do uchwały.Po- Piłsudskiego. A Żółkiew
i kanclerz koronny, nie zwy
cięzca nad wojskami mo- wum w podjętej w 1970 roku zycję wyżej jest Stefan Że skiego dla wszystkich pierw będą konsultacje spo
skiewsko-szwedzkimi spod uchwale ówczesnej rady na romski i ktoś mógł mecha słupszczan oraz na mapach łeczne, potem uchwała rady
Przypomnijmy,
Kłuszyna, co otworzyłoPola rodowej i jest tam Stefan. Nie nicznie powielić imię. Choć nosi imię Stanisława. Tylko miejskiej.
kom drogę do zdobycia Mos ma uzasadnienia - mówi Be pamiętajmy, że nie daleko w uchwale nie. W archiwum pierwsza zmiana nazw słup
f

Kłopot matki z trojgiem dzieci.
Bętłzie miała gdzie mieszkać?
przy wychowywaniu dzieci.
Wtedy musiałam częściej ko
rzystać ze zwolnień.W rezulta
zbigniew.marecki@gp24.pl
cie straciłam pracę w fabryce
Muszę się wyprowadzić z wy
zajmującej się przetwórstwem
najmowanego mieszkania, ale żywności. Na szczęście tenczas
już minął.Teraz znowu pracuję
nikt nie chce mi wynająć inne
i mam stały dochód,który poz
go, bo boją się podpisać umo
wala miutrzymać rodzinę oraz
wę z samotną matką z trojmieszkanie -opowiada paniEl
giem dzieci - mówiElżbieta T.,
trzydziestolatka z trojgiem
żbieta.
Pojawił się jednak nowy prob
"dzieci w wieku szkolnym.
lem, bo w ubiegłym roku
Pani Elżbieta od lat jest sa do mieszkaniana Zatorzu,które
motną matką, ale nigdy się pani Elżbieta wynajmuje
z tego powodu nie skarżyła. od pewnej kobiety, przyszedł
Cały czas sobie radzi: wycho mężczyzna, który przedstawił
wuje dzieci,pracuje zawodowo się jako jego nowy właściciela.
i utrzymuje wynajmowane Stał sięnim w wynikuuczestni
ctwa w licytacji komorniczej.
mieszkanie.
- Te dwieosoby zaczęły spór
- Problem miałam tylko
wtedy, gdy moja nieżyjąca już między sobą o to, która z nich
mama odmówiła mi pomocy jest obecniewłaścicielem miesz
Zbigniew Marecki

kania. Natomiast ja, jakonajemczyni, zaczęłam razem z moją
rodziną byćprzeszkodą. Zaczęły
się naciski,abym się wyprowa
dziła -relacjonuje paniElżbieta.

% ic inaczej

dafeci - mMi nasza
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Miała nadzieję, że uda się jej
wyprowadzić do mieszkania ko
munalnego, bo czeka na spo
łecznej liściewPGM wSłupsku,
ale na razie zajmuje miejsce
w czwartej dziesiątce oczekują

cych inie ma nadzieina szybkie
przesunięcie.
- Z tego powodu od kilku ty
godni intensywnie poszukuję
mieszkania na wynajem dla ca
łej mojei rodziny. Niestety, nie
jest to łatwe, bo właściciele
mieszkań nie mają wielkiej
ochoty na to, aby wynająć
mieszkanie samotnej matce
z dziećmi, bo boją się, że nie
będę płacić czynszu i nie będą
się chciała wyprowadzić- uważa
pani Elżbieta.
Ostatecznie postanowiła, że
przyjdzie do „Głosu" z prośbą,
aby opisać jej trudną sytuację.
Liczy, żemoże ktoś jej pomoże.
Zainteresowani mogą dzwonić
pod numer697770122.Wszyst
kie propozycjeprzekażemy pani
Elżbiecie, która będziesię kon
taktować zoferentami. ©®

Policja szuka sprawców
rozboju naSzczecińskiej

skich ulic,które zdaniemInsty
tutu Pamięci Narodowej propa
gują ustrój komunistyczny lub
postaci z nim związaneodbyła
się w kwietniu dwa lata temu.
Wtedy w kwietniu zmieniono
10 nazw ulic w mieście: Gwar
dii Ludowej na MKS Cieśliki,
Rzymowskiego na Bitwy War
szawskiej,
Budzyńskiego
na prof.Zbigniewa Religi,Fran
ciszka Fiedlera na Arkadego
Fiedlera, Matuszewskiego
na
Jeana
Sibeliusa,
Pestkowskiego na Tadeusza
Mazowieckiego, Trusiewicza
na Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Kozłowskiego na Wła
dysława Bartoszewskiego,
Tyszki
na
Anny
Walentynowicz, Wesołow
skiego
na
Łukasza
Cieplińskiego.
Zgodnie
z ustawą 1 kwietnia 2016 r.
o zakazie propagowania ko
munizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy bu
dowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej czas
na zmianę nazw ulic upłynął
wtedy na początku września.
Ale urzędnicy IPN sprawdzają
uchwały poszczególnych sa
morządów i czasami trafiakją
na taki kwiatek
jak
z Żółkiewskim w Słupsku. Ale
z patronami ulic i w Gdańsku
mieli problem: pomylono ge
nerałów z czasów napoleoń
skich.
©®

Spotkanie na temat
parkingu przy SP10

Wydział Kryminalny KMP wSłup
sku prowadzipostępowanie
w sprawie rozboju,do którego
doszło 5marca 2019 rokuokoło
godziny20.05 wSłupsku przyul.
Szczecińskiej. Jak ustaliliśledczy,
dwóch nieznanychsprawców,
używając ręcznegomiotacza
gazu, zaatakowało pokrzywdzo
nego mężczyznę, pobiligo, a na
stępnie ukradlimu ponad4 ty
siące złotych.
Policjanci, ustalając okoliczności
tego rozboju,zabezpieczyli zapis
monitoringu, na którymwidnieje
wizerunek poszukiwanego
sprawcy przestępstwa.Mężczy
zna ten miał na głowieczapkę
tzw. smerfetkę,ubrany był
w dżinsowe spodniei bluzę z kap
turem tzw.kangurkę.
W przypadku rozpoznania
sprawcy przestępstwa prosimy
okontakt z dyżurnym Komendy
Miejskiej Policji poprzeznumer
tel.112 lub59 84805 45.

Urzędnicy ratusza zapraszają
do dyskusjint. realizacjizadania
pn. „Budowa parkingu
przy Szkole Podstawowejz Od
działami IntegracyjnyminrlO",
które w ubiegłorocznymgłoso
waniu budżetupartycypacyjnego
uzyskało1762 głosów ijako jedno
z kilku zadańinfrastrukturalnych
zostało przeznaczonedo realiza
cji.
To właśnie mieszkankii miesz
kańcy Słupska zdecydowali, że
część pieniędzy z budżetuMiasta
Słupska zostanie przeznaczona
na przeprowadzenie tejinwesty
cji.
Teraz rozpoczynają się konsulta
cje planowanych działań,które
doprecyzują założenia wygra
nego projektu.
Spotkanie konsultacyjneodbę
dzie się1kwietnia br. o16 w Szkole
Podstawowej z Oddziałami Inte
gracyjnymi nr10 imPolonii.
Uwagi można też wysłać mailem:
elektronicznie na adres e-mail
zim@zimslupsk.com.

(GH)

(GH)
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„Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetargi i rokowania na sprzedaż nieruchomości:
w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Godz.
przetargu
/rokowań

8.00

8.30

Położenie i forma
sprzedaży

Nr
działki

Krępa
II przetarg ustny
nieograniczony

GŁ0BIN0 1 rokowania
nieograniczone

Pow. działki
wm2

Cena
wywoławcza
działki netto
wPLN

Wysokość wpłaty
wadium/zaliczki
netto w PLN

Przeznaczenie nieruchomości

Oznaczenie KW

167/161

869

37.700,00

3.770,00

Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej
i bliźniaczej, zabudowy usługowej.

167/186
167/189
167/190

1121
1249
1545

48.600,00
54.100,00
67.000,00

4.860,00
5.410,00
6.700,00

Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej
i bliźniaczej.

10.940,00

Zgodnie ze studium działka
położona jest w strefie
zurbanizowanej U2, na obszarze
przewidywanego intensywnego
rozwoju wielofunkcyjnego, w strefie
ochronnej i oddziaływania obiektów
radiolokacyjnych, w strefie ochrony
podejść i ubezpieczenia lotów oraz
ograniczenia wysokości zabudowy.
Otoczenie działki to żwirownia
i grunty w strefie złóż kopalin.

SL1S/00033486/9

68/7

4042

109.400,00

270

943

31.600,00

3.160,00

Pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.

SL1S/00036459/2

10.00

Krępa II przetarg ustny
nieograniczony

167/116

2044

90.000,00

9.000,00

Pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną wolnostojącą
i bliźniaczą.

SL1S/00069373/5

10.30

Lubuczewo
II przetarg ustny
nieograniczony

11.00
11.30

12.00

13.00

Wrzeście
1 przetarg ustny
nieograniczony

41.000,00
40.900,00
38.100,00

4.100,00
4.090,00
3.810,00

3/26
3/27

1177
1208

40.900,00
42.000,00

4.090,00
4.200,00

3/32
3/41

1000
1000

34.700,00
34.700,00

3.470,00
3.470,00

156/113

3500

210.000,00

21.000,00

156/114

2500

150.000,00

15.000,00

156/115

5573

334.380,00

33.440,00

156/116

5573

334.380,00

33.440,00

156/117

5573

334.380,00

33.440,00

156/118

5574

334.440,00

33.450,00

156/119

5574

334.440,00

33.450,00

156/120

5572

334.320,00

33.440,00

156/28

5000

300.000,00

30.000,00

156/29

5000

300.000,00

30.000,00

Nr działki

Pow.
działki
w m2

Płaszewko, II przetarg
ustny nieograniczony

Płaszewko
kolejne rokowania
nieograniczone

15.00

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

SL1S/00028758/9

Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usług.

SL1S/00064853/6

SL1S/00092748/5

Tereny obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów; tereny
zabudowy usługowej

Przeznaczenie
nieruchomości

Oznaczenie księgi
wieczystej

49.800,00

4.980,00

Pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną wolnostojącą
- budowa budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego.

SL1S/0001226/6

1299

66.250,00

6.630,00

Pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną.

SL1S/00061706/3

158/57
158/58

1193
1131

31.600,00
30.000,00

3.160,00
3.000,00

Teren zabudowy
mieszkaniowo - usługowej.

SL1S/00062604/5

Wrzeście II przetarg
ustny nieograniczony

117/2

5213

132.400,00

13.240,00

Teren zabudowy
mieszkaniowej i usług,
teren usług, teren dróg
publicznych.

SL1S/00067919/1

11.00

Krzemienicą
1 przetarg ustny
nieograniczony

59/8
59/9

3039
3024

82.200,00
81.900,00

8.220,00
8.190,00

12.15

Gać 1 przetarg ustny
nieograniczony

235/17

1075

29.300,00

2.930,00

13.00

Wiklino 1 przetarg
ustny nieograniczony

8.30

Wielichowo
1 przetarg ustny
nieograniczony

214/5

1473

9.30

Bydlino II przetarg
ustny nieograniczony

2/233

10.00

Wiklino II przetarg
ustny nieograniczony

10.30

91/5

2000

Cena
wywoławcza
działki netto
w PLN

43.980,00

4.400,00

1853
1425
1490
1551

Cena
wywoławcza
działki netto
w PLN

71.000,00
54.600,00
57.100,00
59.400,00

Wysokość
wpłaty wadium/
zaliczki netto
w PLN

Przeznaczenie
nieruchomości

7.100,00
5.460,00
5.710,00
5.940,00

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
z dopuszczeniem
funkcji usługowej oraz
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
dopuszcza się lokal
o funkcji usługowej
o pow. całkowitej
nieprzekraczającej 50%
powierzchni całkowitej
budynku.

Bydlino
II przetarg ustny
nieograniczony

Krępa kolejne
rokowania
nieograniczone

2/318
2/322
2/323
2/325
2/327

1715
1726
2010
1394
1865

65.700,00
66.100,00
77.000,00
53.400,00
71.400,00

6.570,00
6.610,00
7.700,00
5.340,00
7.140,00

167/273

1234

53.900,00

5.390,00

167/275

1464

63.900,00

6.390,00

Oznaczenie księgi
wieczystej

SL1S/00061706/3

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
z dopuszczeniem funkcji
usługowej, dopuszcza się
lokal o funkcji usługowej
o pow. całkowitej
nieprzekraczającej 50%
powierzchni całkowitej
budynku.
Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

SL1S/00069373/5

Postąpienie w przetargach: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotego.
Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczone 23% podatku VAT naliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług, obowiązującymi na dzień zawarcia umowy.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium z podaniem oznaczenia działki (miejscowość i numer działki).
Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wniesienie zaliczki i złożenie pisemnego zgłoszenia (zgodnie z warunkami rokowań).
kwietnia 2019 roku i 26 kwietnia 2019 roku obowiązuje do 18 kwietnia 2019 r.

Teren obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów, tereny
zabudowy usługowej

Wysokość
wpłaty wadium/
zaliczki netto
w PLN

Położenie i forma
sprzedaży

Pow.
działki
w m2

Złożenie zgłoszenia na rokowania i wniesienie wadium/zaliczki na przetargi/rokowania przeprowadzane w dniach 25

w dniu 26 kwietnia 2019 roku

Godzina
przetargu/
rokowań

Nr działki

2/310
2/311
2/312
2/315

13.45

Wrzeście II przetarg
ustny nieograniczony

996
993
924

Położenie i forma
sprzedaży

SL1S/00069373/5

9.30

11/24
11/25
11/26

Godzina
przetargu/
rokowań

Zabudowa budynkiem
mieszkalnym
jednorodzinnym
Teren zabudowy
mieszkaniowo - usługowej.

SL1S/00036458/5
SL1S/00104280/4
SL1S/00035566/8

Wadium/zaliczkę należy wnieść w pieniądzu (odpowiednio do nieruchomości), w kasie tut. Urzędu g. 8.00-15.00 (do dnia 18kwietnia
2019 roku) lub na konto Gminy Słupsk Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000
0010.
Wadium/zaliczka musi znaleźć się na koncie Gminy we wskazanym terminie pod rygorem niedopuszczenia do przetargu/
rokowań. Wadium/zaliczka wniesione przez osobę, która przetarg/rokowania wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
zaś pozostałym uczestnikom przetargu/rokowań zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni po jego
zakończeniu, jednak po pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wadium/zaliczka przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik
przetargu/rokowań, przetarg/rokowania wygrał, ale uchyli się od zawarcia umowy kupna. Wniesienie wadium/zaliczki jest
równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami zabudowy lub z ustaleniami planu miejscowego jak również z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (DzU. z 2014 roku, poz. 1490 ze zmianami).
W rokowaniach na podstawie pisemnego zgłoszenia istnieje możliwość zaproponowania ceny wywoławczej i sposobu jej
zapłaty (w całości lub w ratach). W przypadku zapłaty w ratach, I wpłata płatna jest przed aktem i nie może być mniejsza niż
20% zaproponowanej ceny nabycia. Rozłożona na raty niezapłacona część ceny będzie zabezpieczona na hipotece i podlega
oprocentowaniu wg. stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP obowiązującej w dniu, w którym
płatna jest rata.
Uczestnik przetargu/rokowań winien przedłożyć dowód wpłaty wadium lub zaliczki, dowody osobiste nabywców nieruchomości.
W przypadku nabycia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej; dla osób fizycznych - aktualny wypis z ewidencji
działalności gospodarczej; w przypadku osoby prawnej -posiadać aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego oraz zgodę
organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Dane osobowe zawarte w protokole z przetargu/rokowań
posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.
Wójt Gminy Słupsk informuje, że zgodnie z art 35 ust. 1, art 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku
tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zmianami) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, wywieszono na
okres 21 dni:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1) Jezierzyce dz. Nr 10/18, Nr 10/158, Nr 532
2) Krępa cz. dz. 34/2,
3) Wiklino cz. dz. Nr 158/32,
4) Bruskowo Wielkie Nr 10/1,
5) Siemianice cz. dz. Nr 288/45,
6) Bydlino cz. dz. Nr 2/288,
7) Gać cz. dz. 7/5
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa nr 34, budynek B; w sprawie sprzedaży
pok. nr 15 i pod nr telefonu 8428460 wew. 53 (Justyna Zbijowska, Natalia Terefenko - Iskrzycka) natomiast w sprawie dzierżawy
pok. Nr 18 i pod nr telefonu 8428460 wew. 80 (Elżbieta Szczepocka) oraz na stronie internetowej www.gminaslupsk.pl „Przetargi',
„Ogłoszenia i zawiadomienia", www.dzialki.gminaslupsk.pl
•SSUśtLI>cr£
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RFAIITYSHOW
Już dru^a osoba chce
opuścic,.Big Brothera"

Tydzień temu ruszyła nowa
edycja programu „BigBrother".
W domu Wielkiego Brata
zamieszkało16 osób. Już
po kilku dniachjeden z uczes
tników, Daniel Barłóg,zrezygno
wał z udziału w show.Daniel
tłumaczył, że„się dusi" i„brakuje
mu przestrzeni". Terazokazuje
się, że kolejna uczestniczka chce
iść w jego ślady.Marlena swoją
decyzję tłumaczyła tym, że
marnuje czas.
(BAN)

Księżna krytykowana
za drogie„baby shower"

Włoska gazeta chwali
taniec Radwańskiej

Justyna Żyłamoże liczyć
na wsparcie byłego męża

Celebrytka, zanimzdecydowała
się zatańczyć na parkiecie„Tańca
z Gwiazdami", poprosiłao radę
swojego byłego męża Piotra Żyłę.
Gwiazda opowiedziała, żenadal
mają kontakt, a były partnerją
wspiera. Celebrytka stała się
znana właśnie za sprawą głoś
nego, medialnego rozstania zpo
pularnym skoczkiem narciarskim
Piotrem Żyłą.

Poród MeghanMarkle zbliża się
już wielkimi krokami,dlatego
przyjaciele wyprawilijej na po
czątku lutegohuczne baby
shower. Kosztimprezy miał wy
nieść ok.1,5 min zł.Zdaniem by
łego rzecznika prasowegokrólo
wej Elżbiety II,baby showerbyło
jak na rodzinę królewską zbyt dro
gim, luksusowymprzedsięwzię
ciem. Podkreślił również,że orga
nizacja baby shower była nie
zgodna z etykietą królewską.

(BAN)

(BAN)

(BAN)

Największy wioskidziennik,„La
Gazzetta delioSport",opublikował
artykuł poświęcony Agnieszce
Radwańskiej. Dziennikarzesą
pod wrażeniemjej występów
w „Tańcuz Gwiazdami".Partnerem
Radwańskiej zostałStefano
Terrazzino, zktórym oddawna się
przyjaźni. Odsamego początku
idzie imbardzo dobrze,zbierają
odjury wiele pochwał.

Krzyżówka nr 47
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Prezes oddziału Polska Press
Piotr Grabowski

Krzysztof Nałęcz
Zastępcy
YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)

Avatar

Doktor Halina

Ekstradycja

Śmiertelna głębia

Wodnik (20.01-18.02)

Lew (23.07-22.08)

Ryby (19.02-20.03)

Panna (23.08-22.09)

POLSAT 20:10
Sparaliżowany komandos otrzy
muje propozycję,która może
mu przywrócićsprawność.
Na księżycu planety Polyphemus
ma infiltrować mieszkających tam
Na'vi, by pomócich pokonać.

TVP 122:15
Komisarz Halski z wydziału
ds. narkotyków tropi szefa
jednego z gangów handlarzy,
Sytniewskiego, pseudonim
Syty. Tymczasem dochodzi do
krwawej konfrontacji między
konkurencyjnymi szajkami.

Poziomo:

1) warzywo o grubych, jadal
nych pędach,
6) przepowiedziała upadek
Troi,
10) pokaz mody,
11) długa modlitwa błagalna,
12) w bucie do smalenia,
13) stanowcze polecenie,
16) ozdobna trumna wykuta
w kamieniu,
19) but ożywi (w reklamie),
24) koń w plamy,
25) ogier lub baran,
27) modnie ubrany mężczyzna,
28) niejeden w zbiorach filate
listy,
29) brydżowa odzywka,
31) jest cierpliwy, wszystko
przyjmie,
33) kraj z landami,
34) ... Bullock, aktorka z filmu
„Miss Agent",
36) zajęcie dentysty i ciężarow
ca,
37) opłata na naukę w szkole
prywatnej,
38) założenie do udowodnienia
przez naukowca,
39) auto z pasażerami,
40) surowiec dla huty.
Pionowo:
1) zbiornik na paszę,
2) ... Falk, czyli porucznik Columbo,
3) okrągłe skrzyżowanie jak
brzeg kapelusza,
4) egzotyczny owoc jak pocisk
lub kolor,
5) stary wyga, spryciarz,

SPEKTAKL TEATRALNY

FILM

Niektóre osoby będą próbowały dzisiajwy
wierać wpływ na podejmowaneprzez Ciebie
decyzje, alenie będziena to Twojejzgody. Ho
roskop dzienny doda Cipewności siebie.
To niebędzie dzień,który pozostawi posobie
dobre wrażenie. Musiszsię zmierzyć zzada
niami, za któryminie przepadasz.Horoskop
na dziś zapowiada nerwową atmosferę.

Baran(21.03-19.04)

6) kolba kukurydzy,
7) jego królową jest lekkoatle
tyk,
8) odporny na wiedzę,
9) schowek na asy szulera,
14) sukulent w doniczce,
15) Geronimo lub Winnetou,
17) uczta obrzędowa pierwszych
chrześcijan,
18) gra podobna do palanta,
20) siekany kotlet jak porcja
bzdur,

Dyrektor działu reklamy
Ewa Żelazko, te). 94 347 35 27
Dyrektor drukami
Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98
Dyrektor działu marketingu
Robert Gromowski, tel. 94 347 3512
Prenumerata, tel 94 3401114
Głos Koszaliński - www.gk24.oi
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,tel. 94 34735 99,
fax 94 347 35 40, tel. reklama 94 347 3512,
redakqa.gk24@potekapress.pl,
rekiama.gk24@pokkapress.pl
Głos Pomorza - wwwgp24.pł

21) wielki szwindel,
22) gatunek sardyny z Pacyfiku,
23) oddział chorób wewnętrz
nych,
26) serdeczny ruch ręką,
29) niewypłacalny dłużnik,
30) zbieracz rumianku i szałwii,
31) lwia rośnie w ogrodzie,
32) chronił rycerza, chroni żół
wia,
35) gra rekreacyjna z gumowym
kółkiem.

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk,
tel. 59 848 8100, fax 59 8488104,
tel. reklama 059 848 8101,
redakqa.gp24@polskapress.pl,
reklama.gp24@polskapress.pl
Głos Szczeciński - wwwgs24.pl
ul. Nowy Rynek 3,
71-875 Szczecin,
tel. 9148133 00. fax 91433 48 64,
tel. reklama 9148133 92,
redakqa.gs24@polskapress.pl
reklama.gs24@polskapress.pl
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Waga (23.09-22.10)

Optymizmu iwiary we własne możliwośdbę
dzie Ci można dzisiajtylko pozazdrościć.Ho
roskop dzienny pozwoliCi „góry przenosić".

Bliźnięta (21.05-21.06)

Starannie d^siajdobieraj słowa,a w niektórych
sytuacjach lepiejsięnie odzywaj.Horoskop
na dziśsugerujeunikanie konfliktowychosób.

Rak (22.06-22.07)

Czeka Qępomyślny dzień.Zrealizujesz nawet
najtrudniejsze zadania.Horoskop dzienny
na poniedziałek zapowiada doskonałynastrój.

©®- umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku
możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie pouiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci,

z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Polskie Badania Czytelnictwa

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

Rozpierać Cię dzisiaj będą energia ich^ po
dejmowania wyzwań, które wieluosobom
wydają się nieosiągalne.Horoskop na dziś
wskaże Ci właściwekierunki aktywności.

Twoje żytie wejdziedzisiaj nabardzo wysokie
obroty. Nie wszyscybędą mogli za Tobą nadą
żyć. Horoskopdzienny wróży mały sukces.

www.gp24.pl/tnesci,www.gs24.pl/tresci, iw zgodzie
Szczecinek ul. Plac Wolności 6,78-400 Szczecinek,
tel. 94 3748818. fax 94 374 23 89

Nie bierzna swoje barkidodatkowych obo
wiązków,boczęśćznich możebyć ponad
Twoje możliwośd.Horoskopdzienny wskazuje
potrzebę mądregogospodarowania czasem.

Chętnie dzielić siębędziesz swoimi uwagami
ispostrzeżeniami. Niektóre wzbudzą spore
zainteresowanie. Horoskop dziennyna po
niedziałek stawia Cięwcentrum wydarzeń.

le, w szczególności przy Aktualnym Artykule,oznacza
Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 354 50 80, fax 94 3527149

TVN 22:30
Kate widziała, jak rekin zabił jej
kolegę. Pewnego dnia postana
wia zorganizować rejs dla mi
lionerów, których marzeniem
jest nurkowanie z rekinami.
W czasie wyprawy Kate musi
się zmierzyć z lękami.

Ktoś będziena wszelkie sposobypróbował na
mówić Cię dozerwaniaznawykiem, którynie
podoba się kilkuosobom. Horoskop dzienny
na poniedziałek sprzyja mądrymdecyzjom...

Byk (20.04-20.05)
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TVP 121:00
Po wybuchu II wojny świato
wej nastoletnia Halina Szwarc
dołączyła do ZWZ-AK, a potem
pracowała w wywiadzie will
Rzeszy. W1944 roku została
aresztowana przez gestapo.

Nakład Kontrolowany ZKDP

imn mmmm

POLSKA
PRESS
GRUPA
WYDAWCA
Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45,02-672 Warszawa,
tel. 22 20144 00. fax: 222014410
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes zarządu Dariusz Świąder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz

Skorpion (23.10-21.11)

Strzelec (22.11-21.12)

Twoje reiacje zotoczeniem niebędą się ukła
dać zbyt pomyślnie.Horoskop na dziśsuge
ruje większą otwartość na potrzebyinnych.

Koziorożec (22.12-19.01)

Duży wpływ będą miały dzisiaj naCiebie inne
osoby. Horoskop dziennyna poniedziałek
podpowiada szukanie mądrychdoradców.

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@pobkapress.pl
Agencja AIP
kontakt@aip24.pl
Rzecznik prasowy
Joanna Pazio tel. 22 20144 38, joanna.
pazio@poiskapress.pl
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1) niewinny kwiat,
2) twórca opery „Carmen",
3) komplet naczyń stołowych,
4) posiłek na dobranoc,
5) fioletowy ślad po ciosie,
6) przywozi towar do sklepu,
11) technika graficzna,
13) dogląda kierdelu,
14) ... języka polskiego,
16) bawi cudze dzieci,
18) specjał, frykas,
19) rzeka w Wadowicach.
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Krzyżówka A-Ż
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czytane rzędami, utworzą
rozwiązanie. Ujawniono
wszystkie litery „T".
W przypadkowej kolejności:

- zatrzymana na 48 godzin
- nic mu się nie udaje
- miłośnik pudli i dogów
- surowy tryb życia
- żałuje każdego grosza
- atrybut Pandory
- tworzywo na skoczni
- miseczka na sake
- liana lub powój
- zamek błyskawiczny

Szyfr

7

A) stolica stanu Teksas (6).
B) rzeczna płycizna (4).
C) powiesili go zamiast kowa
la (5).
D) oryginał z niego (6).
E) krakowska zabawa wielka
nocna (5).
F) pasek łączący okładkę z
książką (4).
G) domek leśnika (7).
H) pojedynkował się przed
bitwą, elear (9).
I) groźny car Rosji (4).
J) imię dziewicy orleańskiej (6).
K) Bolesław Prus lub Henryk
Sienkiewicz (6).
L) kolarz w żółtej koszulce (5).
Ł) cichy, tłumiony płacz (6).
M) surowiec na twaróg (5).
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Rozwiązaniem jest powiedze
nie ludowe.
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Litery w polach z kropką, czy
tane rzędami, utworzą rozwią
zanie - tytuł filmu A. Wajdy.

T) sztuczki iluzjonisty (5).
U) najszybszy biegacz na świe
cie (5,4).
W) posąg z Milo (5).
Z) faluje na zagonie (5).
Ż) pod pancerzem (4).
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Litery z pól ponumerowanych
od 1 do 17 utworzą rozwiąza
nie -tytuł filmu.
Poziomo:

7) mieszkaniec Astany,
14) rodzina szkocka.
Pionowo:

10) oznaka kapitana drużyny,
9) uchwyt kobiałki.

Szyfrogram

1
2

m

i

N) wielka bieda (5).
O) pozaginane rogi kartek (4,
4).
P) płytka do gry na gitarze (8).
R) kurort na Podkarpaciu (7).
S) cywilna lub z o.o. (6).
• '
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m

m

m
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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 piosenkarza.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 14 utworzą rozwiązanie - dokończenie dowcipu z okienka.

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.
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1) ziółko dla zakochanych,
7) urodzony w niedzielę,
8) prawi komplementy szefowi,
9) milczący mnich,
10) napady duszności,
12) żołnierz zawodowy,
15) okres balów i zabaw,
17) szpilka przy bucie,
20) Mazowiecki nad Pilicą,
21) wodna boginka,
22) ... sprawiedliwości,
23) śledzik do wódki.
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do
21 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
Pionowo:
9
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Lublina kolokazji łyżwa

\

kierat

ziele
angiel
skie
targ

Jolka

Krzyżówka z hasłem

Krzyżówka panoramiczna
(-

15

Krzyżówki

Glos Dziennik Pomorza

1) miejsce składowania zboża
w stodole; sąsiek,
2) zakład pełen chmielu,
3) obecny szef PZPN,
4) prądnica przy kole rowero
wym,
5) uszy zająca.

1) włosa na czworo: 12-132-3-19-20-15-1617,
2) telefoniczna usługa dla śpio
cha: 7 -9 -25 - 26 - 27 28 - 29 - 30,
3) popisy kowbojów: 10-11
-5-14-6,
4) strefa: 4-22-1-18,
5) jasne w kuflu: 21-8-23
-24.
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Ogłoszenia drobne

VIrnhno

Poniedziałek, 25.03.2019

Ogłoszenie drobne? Telefonicznie: 94 347 3516

Jak

191UUIIw

Glos Dziennik Pomorza

Oddział Koszalin ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin, tel.94 347 3516,347 3511,347 3512, fax 94 347 3513
Oddział Słupsk: ul. Henryka Pobożnego19,76-200 Słupsk, tel. 59 8488103, fax 59 848 8156
Oddział Szczecin: ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67, fax 91433 48 60

Przez internet: ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

i ZDROWIE
i USŁUGI
i TURYSTYKA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

•BANK KWATER
•ZWIERZĘTA
•ROŚLINY, OGRODY

i MATRYMONIALNE
i RÓŻNE
i KOMUNIKATY

•ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
•GASTRONOMIA

•ROLNICZE
•TOWARZYSKIE

ogłoszenia.gratka.pl

168932555

ABAKUS

Nieruchomości

NIEZALEŻNA AGENCJA NIERUCHOMOŚCI (z licencją państwową)

MIESZKANIA - SPRZEDAM
2-POK. 40m ul. Wańkowicza 210 tys.
telJ 883-080-883 bez pośredników
2

3POK,lllpos.Morskie GAMA,
530-736-136

Nie możesz sprzedać swojego mieszkania?
Zgłoś je do Nas na

ZASADACH OTWARTYCH
ZADZWOŃ 94 345-22-75

.

(obok Związkowca)

MIESZKANIA 00 WYNAJĘCIA
POKÓJ w domku. Tel. 515-556-834
GK.

tel. 661-841-555

www.abakus-nieruchomosci.pl

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

LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA
HALE 100m,50m 606614218
Kretomino

Finanse biznes

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

2 pokoje, 43 m kw.
rej. Karłowicza 182 000,-

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

018821535

GOTÓWKA dla każdego!
C.H.Kupiec,lok^lA,TelS18500111

<GOTÓWKA dla kaidego!DH~
VWokulski boxl,tel£72400200

KREDYTY 50 000 zl rata 549.
730809809

V)fYNAJMĘ garaż Pasaż Milenium tel.
502-653-346
GARAŻE Blaszane
i BRAMY Garażowe
i % producent KOJCE dla Psów

KREDYTY, POŻYCZKI

Bonin 2 tanie pokoje
z kuchnią 143 000,-

Najniższe IŚISlIiiSf
Różne wymiary
Dogodne

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.
POŻYCZKA na dowód do 25 tyś.
Zadzwoń: 732 081724.

www.konstal-garaze.pl

POŚREDNICTWO
"OMEGA" - wyceny, obrót Słupsk,
ul. Starzyńskiego llt tel.
598414420,601654572
www.nieruchomosci.slupsk.pl
NIERUCHOMOŚCI-SZCZERBIŃSCY.
K-lin, ul. Bogusława II3,512-299-104.

Handlowe

OSOBOWE KUPIĘ
A do Z skup- każde pojazdy,
płacimy nawet za wraki,
oferujemy najwyższe ceny,
536079721
ABASKUS -Auto skup 791035861

MATERIAŁY BUDOWLANE
ZIEMIA pod trawnik, kamień do
drenażu, piasek płukany, pospółka
tel. 602-466-868.
MATERIAŁY OPAŁOWE
DREWNO Słupsk, 694-295-410.

Absolutny skup aut, 728773160.
AUTA i busy kupię, 504-672-242
AUTO skup wszystkie
695-640-611
AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych. 59/8119150,

WORKI foliowe produkcja, sprzedaż.
Słupsk, Grunwaldzka 3,604-208-414
ZŁOM kupię, potnę, przyjadę
i odbiorę, tel.607703135.

606206077.
AUTOKASACJA Świeszyno.
608421479
BUSY, AUTOBUSY SPRZEDAM

Motoryzacja

KONTENER samochodowy wymiary
2,2 *2,8 tel. 601-893-030

OSOBOWE SPRZEDAM
AUDI A3,1.9,2007r., tel. 601774298

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

NIEMCY - cieśle, murarze, tiefbau,
tapeciarze, elektrycy,hydraulicy. Tel.
506-31-31-39
NIEMCY, pracowników budowlanych
i wykończeniowych, +48695026200
gk
NIEMIECKA firma budowlana
zatrudni murarzy, cieśli, drogowców
oraz pracowników produkcji.
Tel 506820639,774570819
OPIEKA nad osobami
starszymi Niemcy i Holandia.Tel.
774025244

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

GINEKOLOGIA
515417467 Ginekolog -farmakologia

A-Z GINEKOLOG, 790-80-35-37
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.
INNE SPECJALIZACJE

PRACA w Holandii, wyjazdy przez
cały rok. Sektor ogrodniczy i inne.
Kontakt: Biuro w Wałczu,
teł. 672584108, kom.603122111,
www.posrednictwoholandia.pl,
Iic4933
PRACA w Niemczech dla
OPIEKUNA/ki SENIORÓW.
Atrakcyjne wynagrodzenie,
szybkie wyjazdy, pełna organizacja
wyjazdu i pobytu.
Promedica24:505 337 777

SUCHE zabudowy
94/3412184.
INSTALACYJNE
GAZOWE -urządzenia, naprawa/
wymiana 606-579-846 GK
HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.
HYDRAULIK solidnie 509-765-180.
GK
HYDRAULIKA 24h, inne,
798-618-871.
PORZĄDKOWE
SPRZĄTANIE strychów, garaży
piwnic, wywóz starych mebli oraz
gruzu w big bagach, 607-703-135.

Zwierzęta

ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.

AGD RTV FOTO

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

STUDNIE wiercone, 508609152.

ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762

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

POMOCNIKA do obsługi piaskarki przyuczę 660-677-713.

BUDOWLAŃCÓW Darłowo 502667751

Zdrowie

Usługi

ODZYSKIWANIE długów, 602-688-260

ZATRUDNIĘ

ZATRUDNIĘ stolarzy-montażystów.
Słupsk, tel.888- 480- 048

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

OŚRODEK w Sarbinowie zatrudni:
kelnerów, kelnerki, pokojowe.
Zakwaterowanie. 691-510-875.

rej. Kołłątaja 239 000,-

601893030

Murarzy, stolarzy,glazurników
Francja 602 472177

POŻYCZKI tel. 699186581Koszalin

3 pokoje, loggia., 56,8 m kw.

NISSAN primera, 1,8,2002r., tel.

pracowniczej - Stargard, ul.Metalowa.
Gotowanie przy kliencie
(Live Cooking). Oferujemy pracę
od pon. do piątku.
w godz. 6-14 lub 7-15.
Umowa o pracę, prywatna opieka
medyczna, bony na święta. Kontakt
tel. 604 494 324. Sodexo Polska

OŚRODEK w Sarbinowie
zatrudni ratownika na basen.
601-77-42-52.

Transport i montaż
£g|^m^cały KRAJ
94-318-80-02 91-311-11-94
58-588-36-02 95-737-63-39
59-727-30-74 512-853-323

KUCHARZ / Kucharka w kantynie

SKUP,KROWY do 6zł, 889-186-749

Różne

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

DETEKTYW-KOSZALIN.PL

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

602601166

PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878
PRALKI, AGD, 503-623-101
PRALKI, urządzenia elektr.,
gastronomiczne. Chłodnictwo.
507-380-118.
BUOOWLANO-REMONTOWE
BALUSTRADY bramy 602 825 699.
CYKLINOWANIE bezpył.
502-302-147

Rolnicze
PŁODY ROLNE
DRZEWKO leszczyny 5 zł, Szkółka
Biesowice, 604990412.
KUPIĘ grykę,peluszkę,łubin,wykę,
tel.604250237
ZIEMNIAKI sadzeniaki Koszalin tel.
94/3410676
ZWIERZĘTA HODOWLANE

CYKLINOWANIE bezpył.
511-323-367

KURKI odchowane sprzedam
784461556

CYKLINOWANIE parkietu,
układanie, szczotkowanie, bejcowanie,
olejowanie, woskowanie, deski
dębowe lite i dwuwarstwowe
696-727-338 zapraszamy na
parkietykoszalin.pl

SOKOŁÓW skup bydła, 500-277-836

DACHY- dekarstwo 94/3412184.
MALOWANIE dachów788-016-988

ZIEMIA 5 ha w Kuleszewie,
604990412

Towarzyskie

PRACA w Niemczech- budowlanka,
murarze,cieśle i pomocnicy, wysokie
wynagrodzenie, 513104383

PŁYTKI układanie- prof.
508011742.

ADA Słupsk, 513-751-832.

REMONTY 798-994-839.

PRACOWNIKA ogólnobudowlanego,
pomocnika, elewacje tel. 602-213-532.

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

AKTYWHA dojrzała. 507-719-333.
GK

ROBOTNIKA budowlanego do
Niemiec, 517-899-545.

REMONTY, wykończenia,
536-330-113

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.cojn.pl

STANY surowe 94/3412184.
STUDNIE do domów,
gospodarstw rolnych solidnie!!!
604-417-531

ANIA Koszalin tel. 881-617-590
ANNA 401!!!!!!!!!!! tel. 503-399-190
ATRAKCYJNA dojrzała, 661177611.
WIOLA po 40-tce. K-lin,
691-857-735.
ŻANETA 471,693-771-552 Koszalin
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Wójt Gminy Dębnica Kaszubska

! " .' W'

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębnica

z całej
Ppl.sk!

Kaszubska i na stronie BIP Gminy Dębnica Kaszubska, powiat
słupski, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniem Wójta Gminy
Dębnica Kaszubska nr 41/2019 z dnia 21 marca 2019 r.

Stic « miamsu
Magazyn menedżera

KM 72/18*

OGŁOSZENIE 0 LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Błażej Wasilewski (tel. 59 842 62 28) ogłasza, że:
dnia 14.052019 r.o godz.1330w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku, mającego siedzibę przy ul. Szarych Sze
regów 13, w sali nr 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomość, stanowiącej: pomieszczenie biurowe o pow.
9,9700 m2, położonej: 76-200 Słupsk, Wieś Strzelino 2b, Strzelino, dla której Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczy
stych prowadzi księgę wieczystą nr KWSL1S/00064141/5.
Suma oszacowania wynosi 18 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi13 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyćrękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, ty 1800,00 zł
na konto komornika: BGŻ SA.17 203000451110 0000 02212660najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
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.
008975177

REKLAMA
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Tytuł projektu:.

TECH COLLEGE.AALBORG

Tnjnsgrnaicim k^at<:mer<iwflrieioA<&moderatorjpitości u&ua gastfononUcznycW'
Numer projektu: 2018-1-PL01-KA102-048273

UCZNIOWIE KOŁOBRZESKIEGO EKONOMA W DANII
Projekt „Transgraniczne kształcenie dualne jako moderator jakości usług gastronomicznych" był realizowany przez Zespół Szkół
Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu oraz Tech College Aalborg (Dania) w ramach programu Erasmus. Uczestnikami była grupa 22
uczniów ZSE-H kształconych na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 5 nauczycieli przedmiotów gastronomicznych
ZSE-H. Kluczowym komponentem były staże w Aalborgu, dla uczniów w terminie 9.09.2018 r. - 6.10.2018 r. oraz dla nauczycieli
w terminie 23.09.2018 r. - 6.10.2018 r.
Celem projektu było praktyczne poznanie duńskiego modelu usług gastronomicznych oraz zasad kreowania usług
gastronomicznych dedykowanych turystom duńskim i skandynawskim oraz nabycie przez uczestników praktycznych
umiejętności w następujących obszarach merytorycznych:
p- przygotowywanie potraw charakterystycznych dla duńskiej kuchni narodowej
» obsługa kelnerska gościa duńskiego z kontekstem kulturowym i duńskim „hygges"
> organizowanie i marketing usług gastronomicznych dedykowanych turystom duńskim odwiedzającym Polskę i Kołobrzeg
Zajęcia praktyczne odbywały się w specjalistycznych pracowniach Tech College Aalborg

x

Uczestnicy otrzymali duńskie certyfikaty sygnowane przez instytucję przyjmującą oraz R^
,
dokument Europass Mobility. Weryfikowanie nabywanych umiejętności i efektów uczenia
odbyło się zgodnie z procedurami europejskiego systemu akumulowania i transferu SjjjJP^
osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).
jHflr
Rezultatem miękkim projektu jest uzyskanie przez uczestników wiedzy
i umiejętności spełniających oczekiwania rynku z zakresu funkcjonowania:
3"*' flBI,
•duńskich zakładów gastronomicznych i hoteli, jak też i znajomość
K
•duńskich realiów kulturowo-obyczajowych. Jest to bardzo ważny obszar
1|
•wiedzy i umiejętności dla kołobrzeskiej turystyki i gastronomii, wzmacniający pozycję
uczestników projektu na rynku pracy ze względu na trend zwiększania się ruchu ||
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^ ^''m dydaktyczny nakręcony przez uczestników projektu, przedstawiający
przygotowywanie i pokaz potraw kuchni duńskiej wraz z zasadami serwowania
i elementami obsługi kelnerskiej, obróbka cyfrowa filmu i tzw. post produkcja odbyła
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Produktami projektu są:
^
' w
0 e-skrypt zawierający przepisy i sposób przygotowania sztandarowych potraw kuchni
Ętgafe
duńskiej i analizę konsumencką gościa duńskiego, jak też specyfiki jego oczekiwań
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# innowacja pedagogiczna realizowana z firmami kołobrzeskimi wspierającymi
projekt z wiodącą rolą Zakładu Gastronomicznego Promenada oraz Wyższą Szkołą
^^^3(111
Gospodarki w Bydgoszczy i Centrum Gastronomii przy Uniwersytecie Mikołaja

Projekt przyczynił się do wypracowania modelu kształcenia zawodowego we współpracy z firmami kołobrzeskimi. Przejawem tego sq m.in.
warsztaty specjalistyczne z zakresu duńskiej kultury konsumenckiej „hygges", dedykowane uczestnikom projektu i przeprowadzone w firmie
Coffe Desk. Z kolei Zakład Gastronomiczny Promenada, wspierajqcy projekt, udostępnił restaurację „Mikado", żeby uczniowie będgcy
uczestnikami projektu mogli zaprezentować umiejętności nabyte w Danii w zakresie przygotowywania potraw duńskich i ich serwowania
z uwzględnieniem „hygges".
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Najciekawsza lokalna książka
lata 2018

PATRONAT HONOROWY:

wydana przez „Głos

MIECZYSŁAW STRUK
MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Wywiad rzeka z mecenas Annę Bogucką-Skowrońską
* Życie zawodowe i biografia polityczna działaczki opozycji demokratyczne)
Zapis historii wydarzeń i miejsc od lat 70.
Lata 70. ~ mroczne czasy stanu wojennego, czerwcowy przełom 1989i odrodzona Polska

DO NABYCIA
na allegro.pl

Biurze ogłoszeń „Głosu Pomorza" ul. Henryka Pobożnego 19, Słupsk • Księgarni Ratuszowej, ul. Filmowa 5, Słupsk | Biurze ogłoszeń „Głosu Koszalińskiego, ul. A. Mickiewicza 24, Koszalin
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Księga Hioba na deskach
na obchody święta teatru
Daniel Klusek

iihpodr
Caryl Swift powraca na scenę
z najnowszym monodramem.
Premiera już pojutrze.

W środę świętowany jest Mię
dzynarodowy Dzień Teatru.
Tego dnia w teatrze Rondo zo
baczyć będzie można najnow
szy monodram duetu reżysersko-aktorskiego: Stanisława
Miedziewskiego i Caryl Swift.
Spektakl „Tertium. Ten trzeci
świadek w sprawie Hioba"
powstał na podstawie pierw
szego bezpośredniego prze

mmmm

kładu Księgi Hioba z hebraj
skiego na polski.
Jest to spektakl z postmo
dernistyczną obsesją obcości
w myśleniu o religii. To poszu
kiwanie śladów innego w tej
opowieści okonflikcie człowie
ka z Bogiem.Ten inny jest obe
cny jako świadek słynnego za
kładu w niebie. Aktor ma wy
tworzyć falęemocjonalną spek
taklu przez rozbijanie sensów
oswojonych, wszystkim wiado
mych. Hiob jest idolem swego
ludu, przywódcą najpierw ce
nionym, a potem nagle wzgar
dzonym, kozłem ofiarnym
wskazanym przez społeczność,
ofiarą. Czyż największa ofiara
historii -Holokaust -nie wyda
rzyła się w XX wieku?
Początek spektaklu w środę
o godz.19, bilety:20 zł. ©®

Biblioteka planszówek

W poniedziałek o godz.16 w Miej
skiej Bibliotece Kulturygracze
Trashzlndii
Pochodzący z IndiizespółZygne- . w każdym wiekubędą mogli
wziąć udział w kolejnymspotka
ma zagra w sobotę ogodz. 21
niu zcyklu Niechplansze pójdą
w Motor Rock Pubie. Tenkoncert
w ruch. Miłośnicy planszówek
będzie częścią pierwszej odsześ
będą mogli wybrać gry eduka
ciu lat europejskiejtrasy, podczas
cyjne,strategiczne, przygodowe
której grupa zagra w16 miastach.
Zygnema to czteroosobowy ze
i wieleinnych. Można przychodzić
spół z Mumbajugrający heavy/
z własnymi planszówkami. Wstęp
thrash groovemetal. Przezostat
wolny (DMK)
nie10 lat grupanagrała dwa al
bumy izdobyła szerokie między
Jak chłop z babą
narodowe uznanie.Zygnema
Koncert komediowo-romantyczpowstała w2006 rokuiod tego
ny „Chłopemibabą stworzył nas
czasu podąża ścieżką sukcesu
Bóg" zobaczymy w niedzielęo
i bezkompromisowej determina
cji. Wejściówki: 15 zł. (DMK)
godz.17 w teatrze Rondo.Reżyse

INFORMATOR
KINA
Słupsk
Vkśit$kin&

Całe szczęście,godz. 11.45,18.55;
Ciemna prawie noc,godz.15.55,18.25,21.20;
Kapitan Maruel,2D dubbinggodz.11.30,17.15,
2D napisy godz.14.30,20;
Kobiety mafUgodz. 13,19.35,20.55;
Kurier.godz. 10.20,12.50,15.20,17.50,20.20;
To my,godz. 15,18.10,20.45;
VVłack^ przygódStąd do 0bliviagodz. 10.40,
14.15.16.35;
Cołgl psiak królowej, godz.11.55,14,16.05,1735;
Jak wytresować smoka3,godz. 10,12.40

Nieczynne

Ustka
delfin

Lębork
Fregata
Nieczynne

KOMUNIKACJA

Najnowszy monodram Caryl Swift w środę w teatrze Rondo
remi autorem tekstówjest Marek
Sadowski, aktor TeatruMuzycz
nego w Gdyni.Na scenie partne
ruje muMałgorzata Burjan, kom
pozytorem iwykonawcą muzyki
jest Patryk Skarbek-Tłuchowski.
Koncert ukazuje kolejneetapy za
kochania, poszukiwańdrugiej po
łówki icodzienne kłopoty bycia
we dwoje,a wszystko to opowie
dziane z lekkimprzymrużeniem
oka, z napisanymispecjalnie na tę
okazję piosenkami. Klimatyczny
koncert na dwa głosy,pianino igi
tarę. Bilety: 20,15 zł.(DMK)

Słupsk

y

Naukowo o ikonach

„Ikona - napisany dogmat",to te
mat kolejnego spotkaniaKlubu

Słupsk: PKP 118000:2219436;
PKS 59 842 4256;
dyżurny ruchu 59 8437110;
MZK59 8489306;
Lębork: PKS59 8621972; MZK59 8621451;
Bytów: PKS59 82222 38;
Człuchów: PKS598342213;
Miastko: PKS59 8572149.

TP. Historyk sztukiAnna Sujecka
oraz prawosławny teologks. Ma
riuszem Synakiemz parafiiśw.
Piotra iPawła w Słupsku przybliżą
tajniki sztukii teologii ikony.Po
czątek spotkania w czwartek
o godz.17 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej, wstęp wolny, (DMK)

DYŻURY APTEK
Słupsk
Dom Leków, ul.Tuwima 4, tel.59 842 4957

Graj na GrajDołku

Kolejna odsłona Słupskiego GrajDołka odbędzie sięw niedzielę
o godz.15 w Emceku. Na wielbi
cieli planszówek będą nie tylko
najprostsze gry,ale też takie,
na które trzeba przeznaczyćkilka
godzin. Odbędziesię również tur
niej gry„Rosyjska ruletka". Wstęp
wolny, (DMK)

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

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

Miastko
Pod Mnichem,ul. Wybickiego 30,tel. 59 822 31

Człuchów
Prima. ul.Długosza 11. tel.5972122 03

Pogoda dia Pomorza
Stan morza (Bft)
Siła wiatru (Bft)
Kierunek wiatru

Poniedziałek

'ogoda dla Polski

Cef@rm, ul. ArmiiKrajowej 32/1, tel.59 86340
90
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V zachmurzenie umiarkowane

ciągły deszcz
mgła

^

ciągły deszcz i burza

V marznąca mgła

19° temp. w dzień

śliska droga

przelotny deszcz
przelotny śnieg
marznąca mżawka

m temp. w nocy lf temp. wody

^

przelotne deszcze i burza

ciągły śnieg

pochmurno

przelotny śnieg z deszczem

marznący deszcz
grubość pokrywy śnieżnej

1011 hPa

Słupsk:

Ogólnpolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
wRodzinie, tel. 59 848 0111.801120 002;

Słupsk:
Poficja997: ul.Reymonta, tel.59 848 0645;
Pogotowie Ratunkowe999;
Straż Miejska986;598433217;
Straż Gminna598485997;
Urząd Cełny-587740830;
Straż Pożarna998;
Pogotowie Energetyczne 991-

$6 cm
#90 cm

Gdańsk
Kraków
Lublin
Olsztyn
Poznań
Toruń
Wrocław
Warszawa
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Karpacz

ciągły śnieg z deszczem
kierunek i prędkość wiatru
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StrażMfegska alami986: Ustka 5981467
61697696498; Bytów 598222569;

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

00;
Filharmonia Sinfonia Bałtica. ul.Jana Pawła II3.
tel. 59 8423839;
Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego 2,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. 598431130;
Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka 3, tel.
598405838.

USŁUG!
POGRZEBOWE
Kalla, ul. ArmiiKrajowej 15, tel.59 842 8196.601
928 600 - całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502525 005 lub
59 8411315. ul.Kaszubska 3 A. Winda ibalda
chim przy grobie;
Hades, ul.Kopernika 15. całodobowo:tel.59842
98 91.6016637%. Winda ibaldachim przy gro
bie.
Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża1.
(całodobowo),tel.59 842 8495,604434441.
Winda ibaldachim przy grobie.

PORADNICTWO

rcc.r\LMiviH

Szpitalny Oddział Ratunkowy59 863 30 00;
Szpital, ul. Węgrzynowicza13,
59 86352 02;

|

Pogotowie Wodno-Kanafizacyjne994,-

Lębork:

11
31* ' 1

°

Pogotowie Ciepłownicze993;

Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny, ul.Mickie
wicza 12 tel.59 814 69 68;
Poradnia Zdrowia P0Z, ul.Kopernika 18. tel.59
8146011;
Pogotowie Ratunkowe - 59 8147009;

Ustka:

$10 cm

Pogotowie Gazownicze992;

Biuro Porad Obywatelskich -ul. Niedziałkow
skiego 6, czynne:poniedziałek.-czwartek
wgodz. 10-14;
Bliżej Prawa - bezpłatneporady prawne ioby
watelskie, ul.Jana Pawła II (7piętro, pok.
718.719) czynne: poniedz.-środa godz.8-16,
czwartek godz. 10-18.
Telefon zaufania Tama -59 84140 46. czynny:
poniedziałek - piątek wgodz. 16-20;
Alkoholowy telefon zaufania Krokus - czynny
17-22,598414605.

Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny im. Janu
sza Korczaka, ul.Hubalczyków 1,
informacja telefoniczna598460100;

mżawka

zamieć śnieżna * opad gradu
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Krzysztof
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Biuro Cajvus^

WAŻNE

Szpital,ul. Lęborska 13,tel. 59822 85 00.
Dział Pomocy Doraźnej Miastko,
tel.59 8570900;

Człuchów:
5983453 09

TAXI
^8422700 ^

607 271717
NAJTANSZE TAXI W SŁUPSKU

Poniedziałek, 25 marca 2019
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W OSTATNIM MECZU SEZONU ZASADNICZEGO W SŁUPSKU
CZARNI MIEU PROBLEM Z SKK SIEDLCE

:

PIŁKA NOŻNA
CHOJNICZANKA
POKONANA
strona II

PIŁKA NOŻNA
TRZYPUNKTYGRYFA

SKOKI NARCIARSKIE
CZECH MICHAŁ DOLEŻAL NOWYM
TRENEREM POLSKIEJ KADRY
<'< c \
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KOSZYKÓWKA-ILIGA. Kibice w hali Gryfia otrzymali kilka dodatkowych minut emocji

Czarni potrzebowali dogrywki
tami odpowiadali też Wróbel
i Strzelecki.
To właśnie punktowy lider
Zespół zeSłupska był murowa
gości Bartosz Wróbel okazał
się tym, który zapewnił słup
nym faworytem tego spotka
skim kibicom dodatkowe
nia. Wygrał 91:84, alepotrzebo
wał do tego dodatkowych pię
emocję podczas sobotniego
wieczoru.
ciu minut.
Choć wydawało się, że ten
Na 10 sekund przed koń
mecz będzie miał dużo spokoj
cem spotkania Czarni prowa
niejszy przebiegniż spotkanie
dzili trzema punktami i wyda
w Tychach, to jednak goście
wało się, że już nic nie odwróci
z Siedlec postawili Czarnym
losów spotkania.
niezwykle twarde warunki.
Piłkę z boku wybijali jednak
Do rozstrzygnięcia spotkania
goście i właśnie wtedy Bartosz
potrzebna była dogrywka,
Wróbel pewnym trzypunktow której słupszczanie nie dali
wym rzutem doprowadził
już sobie wyrwaćtak potrzeb
do remisu po 80.Swoją szansę
nej wygranej.
mieli jeszcze Czarni, jednak
Zwycięstwo niemal już
w decydującej akcji piłkę zgu
na pewno zapewniłoCzarnym
bił Wojciech Jakubiak.
Panterom miejsce w pierwszej
W dogrywce gra toczyła się
czwórce przed decydującą
już pod dyktando słupszczan.
fazą sezonu.
Pod koszem skutecznie grał
Pierwsza kwarta przynaj
Damian Cechniak, a kilka uda
mniej na samym jej początku
nych akcji zaprezentował sła
wyglądała tak jak z perspek
biej spisujący się tego dnia
tywy kibica Czarnych wyglą Słupską drużynę czeka jeszcze mecz w Łowiczu. Potem czas na gry w play-off
Adrian Kordalski.
dać powinna.
Swoją trójkę dołożył jesz
Podopieczni Cesnauskisa
Druga odsłona spotkania
Ostatnie punkty dla gospo i często pudłowali z otwartych cze kapitan Łukasz Seweryn
szybko narzucili swój styl gry, od samego początku toczyła darzy przed przerwą zdobył pozycji. Gościepotrafili to wy i ostatecznie Czarni pokonali
Jakubiak i to Czarni po dwu korzystać i przed decydującą SKK Siedlce 91:84.
grali dynamicznie oraz sku się punkt za punkt.
Goście dobrze czuli się dziestu minutach gry prowa czwartą kwartą prowadzili
tecznie i po5 minutach grania
W słupskim zespole bardzo
w grze podkoszowej - Czarni dzili 43:39.
prowadzili 14:4.
dobre spotkanie rozegrał
60:56.
Zaraz po przerwie znowu
Od tego momentu jednak postawili natomiast na trzyChoć wydawać się mogło, Patryk Pełka, który zanotował
dużo lepiej zaczęli grać goście, punktowe trafienia.
lepiej prezentowali się gospo że Czarni zrobią wszystko, na swoim koncie 24 punkty
którzy w trzy minuty odrobili
Do kosza z za łuku trafiali darze. Punkty spod kosza ko żeby szybko odrobić starty oraz 12 zbiórek.
wszystkie straty i wyszyli Rduch, Pełka oraz Jakubiak lejno zdobywali Wyszkowski, i nie dopuścić do nerwowej
Po raz kolejny świetną sku
na jednopunktowe prowadze i
wydawało
się,
że Cechniak
oraz
Pełka końcówki, to jednak zawod tecznością popisał się Damian
nie.
słupszczanie po raz kolejny i słupszcżanie wyszli na kilku- nicy SKK cały czas stawiali Cechniak, który trafił osiem
twardy opór.
Czarni próbowali jeszcze odskoczą. Gracze z Siedlecnie punktowe prowadzenie.
z oddanych dziesięciu rzutów
szybkich ataków, jednak' dawali jednak za wygraną
Z minutę na minutę Czarni
Bardzo ważne trzypunk- z gry. W zespole gości najlep
po pierwszej części gry to i po punktach Wróbla oraz mieli jednak coraz większe towe rzuty trafiali Pełka oraz szy był Bartosz Wróbel -autor
problemy ze skutecznością Wieczorek, ale celnymi rzu 20 punktów.
przyjezdni wygrywali 21:18.
Króla odrabiali straty.
Michał Pkflkowski, STEN
michal.piatkoMki@polskapress.pl

STKCZARNISŁUPSK-SKK SIEDLCE
91:84 (18:21,25:18,13:21,24:20,D:11:4)
Czarni: Kordalski11, Jakubiak 10(2x3), Wieczo
rek 7 (2),Seweryn 12(2), Wyszkowski 4,Rduch
6 (2), Cechniak17, Pełka 24 (4).
SKK: Pławucki15(1),Sadło 12(1),Król14(1),
Sobiło 9 (2), Wróbel20 (3), Pabianek1,
Stzelecki 13
Pozostałe wyniki: Biofarm Poznań-Górnik
Wałbrzych 79:55, Astoria Bydgoszcz-GKS
Tychy 92:82, Polfarmex Kutno-Polonia Leszno
73:71, Sokół Łańcut- ZniczPruszków 88:84, Po
goń Prudnik -Syntex Łowicz 89:84, WKK
Wrocław -Śląsk Wrocław 80:93.
Ostatnia kolejka rundy zasadniczej: GKS Tychy
- WKK Wrocław - 30.03 godz.18:00, Jamalex
Polonia 1912 Leszno- Biofarm BasketPoznań
31.03.18:00, Górnik Trans.eu Wałbrzych Energa Kotwica Kołobrzeg31.03.18:00, AZS
AGH Kraków - Pogoń Prudnik31.03.18:00,KS
Księżak Syntex Łowią - STK Czarni Słupsk
31.03.18:00, SKK Siedlce -Enea Astoria Bydgoszcz31.03.18:00, FutureNet Śląsk Wrocław Rawlplug Sokół Łańcut 31.03.18:00,
Elektrobud-lnvestment ZB Pruszków Polfarmex Kutno 31.03.18:00.O©
1. FutureNet Śląsk Wrocław 51
2. Rawlplug Sokół Łańcut 50
3. Enea Astoria Bydgoszcz 49
4. STK Czarni Słupsk
46
5. WKK Wrocław
45
6. GKS Tychy
44
7. Jamalex Polonia Leszno 44
8. Górnik Wałbrzych
44
9. Pogoń Prudnik
44
10. Biofarm Basket Poznań44
11. Kotwica Kołobrzeg
42
12. Elektrobud Pruszków 41
13. Polfarmex Kutno
40
14. KS Księżak Łowicz
39
15. AZS AGH Kraków
38
16. SKK Siedlce
35

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

2627-2285
2501-2320
2498 -2281
2349 -2270
2263 -2313
2481-2409
2320 - 2258
2183-21642447-2433
2234-2253
2366-2399
2067-2129
2233 - 2372
2307-2526
2216-2386
2345-2639

SPARINGOWE ZWYCIĘSTWO PIŁKARZY BYTOWI W CHOJNICACH DAJE NADZIEJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ
rozpoczęła od mocnego ude
rzenia. Jacek Podgórski ude
rzył jednak tylko w po
przeczkę. Ładnie jeszcze strze
lał Wolski, ale Janukiewicz był
czujny. W 75. minucie drugą
żółtą kartkę, a tym samym
czerwoną obejrzał Tomasz
Swędrowski. Sędzia jednak
pozwolił na zmianę zawod
nika.

ILIGA iym razem pauzowali
zawodnicy BytoviiBytów wl
idze. khmecz zŁKS Łódź został
przełożony na 3kwietnia.
Bytowianie jednak niepróżnowali. W Chojnicach z ligowym
rywalem rozegrafi gręsparingo
wą i wygrali 3:1.
Jarosław Stencel
jaroslaw.stencel@poiskapress.pl

Już w drugiej minucie poważ
nie postraszyli gości piłkarze
Chojniczanki. Tuż nad po
przeczką uderzał jednak Piotr
Grzelczak. Sytuacje jednak lu
bią się mścići toBytovia objęła
prowadzenie. Filip Burkhardt
świetnie podał z rzutu wol
nego i Mateusz Kuzimski
piękną główką pokonał
golkipera
Chojniczanki.
Od tego momentu wyraźnie
na boisku zaczęli panować
goście. Po ładnej kontrze
Bartosz Wolski podał prosto
padle do Łukasza Mojiety,ale
ten niestety w sytuacji sam

CHOJNICZANKA CHOJNICE - BYT0V1A
BYTÓW 13(13)

Piłkarze Bytovii wiosną nie wygrali jeszcze w lidze

na sam przegrał pojedynek szej połowy przedzierał się
z Radosławem Janukiewi- znowu w pole karne aktywny
czem. W 21. minucie już było Moneta. Strzał po rykoszecie
2:0 dla Bytovii. Po szybkim minął
słupek
bramki
przejęciu piłki. Moneta wyko chojnickiej. W rewanżu dosko
rzystał swoją szybkość, ude nałej sytuacji nie wykorzystali
rzył mocno ipokonał bramka gospodarze. Znów jednak ta
rza Chojniczanki. Na dziesięć rf jc^tiyęs^teę^osęsię zem
minut przed końcem pierw ściła. Poskładnej akcji zęspęłu

bytowskiego celnym uderze
niem po ziemi popisał się
Gracjan Jaroch. Sędzia naj
pierw nie podyktował rzutu
karnego za faul na Monecie,
a następnie uznał faul
bytowian i jedenastkę wyko
rzystał TomaszM&pfeję^k.
Drugą pgjpwę Cfrojnu^ska

Bramki: 0:1Mateusz Kuzimski (3),0:2 Łukasz
Moneta (21), 0:3 GracjanJaroch (44),13 To
masz Mikołajczak (45- kamy)
Chojniczanka: Radosław Janukiewicz(46 Grze
gorz Wnuk) - Jacek Podgórski,Tomasz Boczek
(46 Hubert Wołąkiewicz), KamilSylwestrzak,
Przemysław Pietruszka, PiotrGrzelczak (46 Ra
fał Kobryń), Oskar Paprzycki(46 Paweł
Zawistowski), Bartłomiej Urbański(46 Paweł
Żyra), Krzysztof Danielewicz(46 Filip Żagiel),
Miłosz Przybecki (46Michał Sacharuk), Tomasz
Mikołajczak (65 Oskar Frygier).
Bytovia: Andrzej Witan -Sebastian Kamiński
(61 Jakub Kuzdra),Łukasz Wróbel, Krzysztof
.B|K(65 toacipj D^mpę) JA/gjaech Wilczyński

(86 Daydd Wi^Hpwsk9, ę^acjan

J

Patryk Wolski), Tomasz Swędrowski (75Maciej
Błaszkowski), Bartosz Wolski, FilipBurkhardt
(83 Łukasz Wasiak), Łukasz Moneta (46 Fabian
Hiszpański), Mateusz Kuzimski.
I liga. Ze względuna mecze towarzyskie kadr
narodowych rozegrano tylkotrzy spotkania:
Garbarnia Kraków - Wigry Suwałki 0:0,Stomil
Olsztyn - Raków Częstochowa1:1 (0:1)- Grze
gorz Lech (80)- Miłosz Szczepański(3), Warta
Poznań - GKS Tychy 1:1(1:0) - Grzegorz
Szymusik (32) -Łukasz Grzeszczyk (89). ©®
1. Raków Częstochowa 25 58
42-11
39-18
2. ŁKS Łódź
24 46
3. Stal Mielec
33-16
24 41
4. Sandecja Nowy Sącz 24 40
23-13
36-29
5. Podbeskidzie Bielsko-Biała2435
6. Puszcza Niepołomice 24 32
24-29
32-32
7. Chojniczanka Chojnice 24 32
28-31
8. GKS 1962 Jastrzębie-Zdrój 24 32
33-31
9. GKS Tychy
25 31
33-35
10. Bruk-Bet Nieciecza
24 31
35-38
11. Odra Opole
24 30
17-23
12. Chrobry Głogów
24 29
34-31
13. Bytovia Bytów
24 28
24-34
14. Warta Poznań
25 28
25-31
15. Stomil Olsztyn
25 27
27-39
16. Wigry Suwałki
25 26
y.wsmm,:, * M A , ' 1§-34
,18, GjifbamiaKraków
. 1J-46
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IV LIGA IKLASA OKRĘGOWA Ważne zwycięstwo Pogoni Lębork w meczu w... Lęborku

Trudne punkty Gryfa i Sparty
JarosławStencel

Sparta: Libigocki- Michalak, Kopciński(65.
Paruch), Mytych,Mordal (55. Rzadkiewicz),
Kukliński, Klawikowski,Sz. Budzyński (71.
Ślusarz), Bobrowski,M. Budzyński,Giersz (83.

jaroslaw.stencel@polskapress.pl

Kolejne trzypunkty zanotowali
na swoim koncie piłkarzelidera
IV ligi - Gryfa Słupsk. Pokonali
w Kowalach tamtejszy GKS 2:1

SOKÓŁ WYCZECHY-KAROLPĘPUNO
4:1(2:0)

(1:0).

W 24. minucie urwał się
obrońcom Damian Mikołaj
czyk i dostał prostopadłe po
danie od Pawła Szmytkiewicza. Poprawił sobie piłkę
•
i potężnie uderzył na bramkę,
wyprowadzając
gryfitów
na prowadzenie. W polu kar
nym w zamieszaniu podbram
kowym był faulowany Oskar
Zieliński. Sam chciał wymie
rzyć sprawiedliwość, ale jego
intencje wyczuł bramkarz.
W 60. minucie bezpańską
piłkę wybijał Michał Szałek. ANIOŁY GARCZEG0RZE-GR0M NOWY
Nastąpiła przebitka i z lewej STAW 1-4(1:1)
strony dośrodkowanie, a efek Bramki: 0:1Robert Wesołowski (23), 1:1Damian
townym szczupakiem popisał Formela (42),1:2 Krzysztof Błażek(72),13 Ma
się Krzysztof Kwaśny. Podraż teusz Gruszewski (68),1:4 Tomasz Grabowski
niło to gryfitów,którzy ruszyli (76)
do przodu. Tomasz Piekarski Anioły: Młynarczykowski -S.Trawiński, Kowal
z blisko 30 metrów uderzył ski, Kulas(58 Mariusz Karpiński ), Narewski ,
w poprzeczkę. W 80. minucie Ryuta Katsura, M.Staszczuk (75
Mikołajczyk zaatakował ze B.Tomasiewicz), Smolarek,Formela (68
środka pola. Kacper Bednar Stanischewski), Słumiński (79 Sidor), Renusz.
czyk podał do Łukasza Sta GKS KOWALE - GRYF SŁUPSK12 (0:1)
siaka, aten posłał prostopadłą Bramki: 0:1Damian Mikołajczyk (24),1:1
piłkę do Mikołajczyka, który Kwaśny (60-głową),1:2 Mikołajczyk (80)
uderzył po długim rogu ku 39 - karnego nie wykorzystał OskarZieliński
uciesze około lOO-osobowej Gryf: Gołębiewski -D.Więckowski, Szałek,
grupy słupskich kibiców. W sy- Piechowski, Amoak,Zieliński (60K.Bednartuacji sam na sam był jeszcze czyk), Felisiak(73 Słowiński), Piekarski,
Stasiak, ale lobowanie się nie Szmytkiewicz (73 Stasiak),Jendruch, D.Miko
udało.
W
okręgówce łajczyk.
w derbach gminy Kobylnica ORKAN RUMIA-POGOŃLĘBORK
12(0:1)
lepsza Sparta.

Sparta Sycewice

w Kobylnicy strzeliła trzy
gole, ale punkty nie
~ przyszły łatwo

I I £

-

-i

i

"f

A

Bramki: 0:1Łukasz Janowicz (42),1:1 Kliński(54sam.),1:2 Przemysław Kostuch (65)- mecz
w Lęborku
Pogoń: Labuda -Kliński, Musuła,Kostuch, ko
chanek, Jeruć (67 Szymański),Dobek (88
Miotk), Janowia,Iwański (74 Stankiewicz),
Węgliński (61 Atanacković),Miszkiewicz.

BYT0VIAII BYTÓW- LECH1AII GDAŃSK
-PRZEŁOŻONY NA 10.04.GODZ.14.00
Pozostałe wyniki: ArkaII Gdynia- Powiśle
Dzierzgoń4:1, KaszubiaKościerzyna - Gedania
Gdańsk 0:2, Wikęd Luzino - JaguarGdańsk 1:4,
Stołem Gniewino -GKS Przodkowo1:0, Wda
Lipusz - GKSKolbudy 2:3. PauzaJantar Ustka.
I.Gryf Słupsk
2.Grom Nowy Staw
3.Stolem Gniewino
4.GKS Przodkowo
5.Lechia II Gdańsk
6.Arka II Gdynia
7.Wikęd Luzino

22
22
22
22
21
22
21

55
49
41
41
40
39
37

62-22
67-24
59-34
46-24
49-25
64-31
31-30

" If«.

M

8.Powiśle Dzierzgoń
22 29
9.Gedania Gdańsk
22 29
10 Jantar Ustka
21 28
11.Kaszubia Kościerzyna 21 27
12.Wda Lipusz
22 27
13.GK5 Kowale
21 25
14 Jaguar Gdańsk
22 23
15.Pogoń Lębork
22 22
16.Bytovia II Bytów 21 20
17.GKS Kolbudy
22 18
18.0rkan Rumia
22 16
19. Anioły Garczegorze22 12

38-39
32-36
35-58
29-46
39-50
33-32
28-42
21-34
24-49
32-55
25-51
13-45

Słupska klasaokręgowa

SŁUPIA KOBYLNICA-SPARTA
SYCEWICE 13(1:1)

Bramki: 1:0 Hostyński (15),1:1 Sz.Budzyński
(25), 1:2M. Budzyński (63),13 Rzadkiewicz (81)
Słupia: Molik-Prokopiak, Borowiński,Milewicz
(71. Drapalski), Graś, Wołczko,Waleszczyk (82.
Prusinowski), Kalisz (46.Kosiński), Hostyński,
Setny, Kunicki.

Bramki:1:0 Jaroszyński (20),2:0 Jaroszyński
(45), 3:0 Jaroszyński(53), 4:0Kościan (59),4:1
Gołaszewski (62)
Sokół: R.Kozieł-Kościan, Terechów,Sobiegraj
(60. Borek),Piłat, Miazga.Mateblowski, tacko
(69. Kozioł),Littwin, Dołgowski,Jaroszyński.
Karol: Groński -Świerczewski(52. Płaskonka),
Ziembiński, Mazowiecki,Łopuszyński,
Łochowski (75. Kamiński),P. Lubański, M.
Lubańskil (87),Kostuch (67. Cisło),
Gołaszewski, Daszkiewicz (84.Bartosiak).

Czarnowski (77),1:5 Drobek (85),1:6 Wójcik
(88). Leśnik:R.Łapigrowski - Turek,
Waczkowski, Bulczak (81. P. Zieliński),Mosór,
Mrosk, Naczk (60.A. Zieliński), Plichta,
Sulkowski (76. A.Zieliński), Szarkiel, Urban.
Piast: Paciorek -Badian, Nawrocki,Osadczy,
Czarnowski (80. Kluk),Kolter, Lubański,
Maślanyk, Urbaniak (10. Drobek),Zachajczuk,
Woźniak.

CHROBRY CHARBOWO -MYŚLIWIEC
TUCHOMIE 2:10:1)
LIPNICZANKA LIPNICA - ZAWISZA BO^

7VTiiriinMV>

BŁĘKITNIGŁÓWCZYCE- STALJEZIERT
CE 1-3(12)

LEŚNIK CEWKE-PIASTAGROCHEM
CZŁUCHÓW 1:6(1:2)

Bramki: 0:1Piotr Bentkowski(6), 0:2Łukasz
Skierka (34),1:2 Damian Grzeszkowiak(45),
1:3 Tomasz Perkowski(70)
Błękitni: Petrykowski- Piórkowski,Rekowski,
Grzeszkowiak, Żłobiński,Skibiński (70
R.Łyszyk), Romowski,Mydło, Kochanowski,
Iwanicki (24Grzegorczyk), Piekarz.
Stal: Kaliszewski- Wójtów (53 Rozgowski),
Sadura, Pakuła,Skóra (80Żurek), Bentkowski
O.Czaiński, Perkowski(90 Rawski),Perlański,
Skierka, Zakrzewski.
74-15
I.Lipniczanka Lipnica
17 46
2.5tart Miastko
50-9
17 45
3.Sparta Sycewice
17 37
52-27
54-3c
4.Piast Człuchów
17 33
17 26
5.Chrobry Charbrowo
32-3?
17 25
6.SokółWyczechy
34-3f
7.Myśliwiec Tuchomie
34-2S
17 23
8.Karol Milarex Pęplino 17 23
36-35
47-54
17 22
9.MKS Debrzno
33-36
10.Zawisza Borzytuchom 17 22
ll.Słupia Kobylnica
17 21
26 - 2S
28-45
12.Stal Jezierzyce
17 19
B.Brda Przechlewo
17 18
26-58
27-36
14Jantaria Pobłocie
17 15
IS.Błękitni Główczyce
17 12
24-43
16.Leśnik Cewice
17-64
17 6

Bramki:1:0 Waczkowski (2),1:1 Maślanyk (20),
1:2 Drobek (27),13 Qamowski(49),1:4

WSPÓŁPRACA MICHAŁ PIĄTKOWSKI

START MIASTKO-JANTAR1A POBŁOCIE

1000)

Bramka:1:0 Pufelski 00)
Start: Przeplasko-Spalik (83. Malinowski),Le
wandowski (59. Milewski),Borowie, Bryndal,
Czerwiński, Kapica, Kłoczyński,Koniuszek,
Trzeciński, Pufelski (90.Zaremba)
Jantaria: Klanczkowski- Żółć(57. T. Klamems),
W. Klamerus,Stencel, Domański,Iwanicki,
Kwidziński, Mielewczyk (75. Wolski), Okrój,Po
wideł (75. Formela),Roeder

PRIME FOODBRDA PRZECHLEWO MKS DEBRZNO13 (03)

Bramki: 0:1Szawarniak (16), 0:2Szawamiak
(34), 0:3 Szawamiak (45),13 Gołuński(67)
Brda.- Wiczyński - Wieliński,Bąk, Gołuński, Mo
drzejewski, Napiórkowski,Nowak, Tomaszew
ski, Wamieełło, Wirkus, Żmuda-Trzebiatowski
MKS: Słonka - W. Taras (66Góra), Szostek,Mu
cha, Marczak,Szawamiak, Władyczak, W. Ma
rzec (46 Karnowski),Pacholik, Sz. Malmon(90
Borucki), Kawczak (86Lica).

KS GRYF SŁUPSK BLISKI PUNKTU W CU.RUSZYŁY ROZGRYWKI SŁUPSKIEJ KLASY A
CENTRALKA UGA JUNIO
RÓW I KLASA A-lłzeciej po
rażki doznalipiłkarze KSGtyfa
Słupskw rozgrywkach OJU-17.
Na boisku w Popowiestawiali
jednak w pierwszej polowie
czoła renomowanemu zespoło
wi Ledia Poznań.
JarosławStencel

Gospodarze w pierwszej poło
wie nieustannie przebywali
na połowie Gryfa, jednak nic
z tego nie wynikało. Lechici
wymieniali dużą liczbę podań,
ale ich akcje nie zazębiały się.
Słupszczanie grali bardzo
ofiarnie w defensywie, a gdy
było
trzeba
świetnie
intereniował bramkarz Kornel
Kaniowski.
Po przerwie z prawej
strony dośrodkował Jerzy
Tomal, a Damian Kołtański
klatką piersiową skierował futbolówkę do siatki. Gryf nie
poddawał się. Po strż&le

W4. kolejcegier,KS Gryf Słupsk w niedzielę
(31.03) ogodz. 12.00podejmować będzie
na stadionie przy ulicy Zielonej zespółBłękit
nych Wronki.
Tabela CU U-17, grupaII:
1. Warta Poznań
3 9
11-5
3 7
6-3
2. Lech Poznań
3. Arka Gdynia
3 6
6-4
8-5
4. Lechia Gdańsk
3 5
5. Pogoń Szczecin
5-1
2 3
3 1
6. Błękitni Wronki
5-9
7. AP Reissa Poznań
2 0
2-7
8. KS Gryf Słupsk
3 0
0-9

Słupska klasa A
Grupa I: Wybrzeże Objazda - Rowokół
Smołdzino 2:1, Polonez Bobrowniki- Pomorze
Potęgowo 5:0, DiamentTrzebielino - Garbarnia
Kępice 0:5, Sokół Szczypkowice - Dąb Kusowo
Gryfici w Popowie odważnie grali z Lechem Poznań
3:0, EchoBiesowice - Barton Barcino 0:0,KS
KS Gryf: Kaniowski - Gutowski,Dalecki,
Olszowca z linii piłkę wybijał LECH POZNAŃ-KS GRYFSŁUPSK2:0
Włynkówko - KS Damnica1:1, Granit Kończewo
Janinkiewicz .Barszcz,Parzych(70
-UnisonMachowino1:2.
obrońca Lecha, a w 58. minu W)
Wolczynski), Kołakowski ,Formela (80
cie po uderzeniu Gulbinskiego Bramki:1:0 Damian Kołtański(50), 2:0Filip
1.BartonBarcino
14 35
44-18
Mondrzejewski), Gulbinski, Dacków(64 Kowa
golkiper gospodarzy Mani Wilak (80)
2.Polonez Bobrowniki
14 29
.35-16
3.Echo Biesowice
14 28
45 -22
kowski sparował piłkę na słu Lech: Manikowski- Wachowiak, Pingot, Palacz lik), Grabarczyk (49Olszowiec).
Pozostałe wyniki: Lechia Gdańsk-Pogoń
pek. W 80. minucie z naroż (46Tomal), Gogół(46 Kozubal),Borowski (55
4.KS Damnica
14 24
38 -21
nika boiska piłkę na piąty metr Stochniałek), Pokorowski(36 Fietz),Strózik (46 Szczecin - przełożony na10 kwietnia, Warta Po 5.Wybrzeże Objazda
14 23
35 -29
znań •APRełssa-Poznań4:21Arka Gdynfo - Błę > fcUrfeon Mathowłno ' W
'
22-26
wrziicił skrzydłówy Zaręba, Zaręba), Marszałkiewtez (46Ławłynowicz),
' kitniWroi#3»l?
' 1 - ol.
-•Barański, Kołtański (63AWIak). fi :j*I
TSokół SzsffikóWkfe - >4 22
40- 36
izdob^łWilak-P^

8,KSWłynkówko
9.Rowokół Smołdzino
lO.Garbamia Kępice
ll.Dąb Kusowo
12.Pomorze Potęgowo
13.Granit Kończewo
14.Diament Trzebielino

14
14
14
14
14
14
14

22
21
18
13
10
8
5

27-15
31-22
23-26
30-4
19-5'
14-4
10 -4S

Grupa II: Zenit Redkowice- Pogoń IILębork3:l
Czarni Czarne - Sparta Konarzyny 4:0,GTS
Czarna Dąbrówka - LKSŁebunia 2:0,Arkonia
Pomysk Wielki - Dolina Gałąźnia Wielka 2:0,
Skotawa Budowo - Start Łebień 4:1,Kaszubia
Studzienice - Magie Niezabyszewo4:2,GKS
Kołczygłowy - Orkan Gostkowo33.
l.Kaszubia Studzienice 14 37
46 -1
2.GTS Czarna Dąbrówka 14 30
31-1
3.CzarniCzarne
46 1
14 29
14 29
4.Sparta Konarzyny
30-2
5.Arkonia Pomysk Wielki 14 25
29-:
6.Zenit Redkowice
25-2
14 20
7.0rkan Gostkowo
14 20
26-3
8.Dolina Gałąźnia Wielka 14 19
29-2
9.Magic Niezabyszewo 14 18
27-/
lO.Skotawa Budowo
33-2
14 16
11.LKS Łebunia
25-4
14 13
12.Pogoń II Lębork
14 12
2713.5tartŁebień
' • 14 7 • 19[mKSKdfoygłówy f X 'T4 - W-
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WYWIAD TYGODNIA. Wygrana w Wiedniu to mały przystanek tej kadry - mówi były reprezentant Polski Dariusz Dziekanowski

Reorezentacia ootra
i musi arać dużo leoie
Prezes PZPN-u Zbigniew
Boniek stwierdził w Wied
niu, że to zwycięstwo spra
wiło. że poczuł coś nowego.
Tworzy się nowy zespół?

Jest jakiś nowy start. Pierw
sze zwycięstwo, ważny
mecz, trudny przeciwnik.

Reprezentacja Polski ma
za sobą dwa pierwsze
mecze eliminacyjne
do mistrzostw Europy
2020 z Austrią i Łotwą

Tak. Myślę, że wszyscy byli
śmy niespokojni. Bo wcześ
niej nie wygrywaliśmy, mimo
że graliśmy sparingi z druży
nami podobnymi do Austrii,
a w Lidze Narodów przegry
waliśmy. W pierwszym me
czu z Włochami i w ostatnim
z Portugalią mieliśmy mo
menty. Teraz zdawaliśmy so
bie sprawę, że mamy piłkarzy
na fali, ale brakuje nam ze
społu. W czwartek wygrali
śmy ważny mecz, ale stać nas
na lepszą grę. Nie myślę o ja
kiejś idealnej grze, ale piłka
rze sami czują niedosyt, że
Austria miała czterech za
wodników, a resztę przecięt
nych. Gdybyśmy zagrali przy
najmniej dobrze, to byśmy
byli częściej przy piłce, pro
wadzili grę i wygrali wyżej.

Nie przyjmuję takiego tłu
maczenia.
Czas. by dać mu sygnał
do odpoczynku.

Każdy zawodnik, który bę
dzie czuł, że jest w słabszej
formie i nie może wykony
wać zadań, które określi tre
ner, ma swojego zmiennika.
Trener musi tego wszystkie
go pilnować i o tym decydo
wać. By nikt nie poczuł się
na tyle mocny w zespole,
aby nie wpływało to na ta
kiego gracza destrukcyjnie.

Znam tylko takich, którzy
mają powyżej trzydziestu
lat, za sobą liczne kontuzje
itd. To oni są przygotowani
na takie rozmowy. Nie są
dzę, by żaden inny zawod
nik powiedział trenerowi, że
nie daje rady.
Już zdążyłem usłyszeć, że
mamy awans na Euro

2020.

To fajnie, że pan spotyka ta
kich ludzi. Chciałbym spoty
kać na swojej drodze takich
ludzi, którzy już przyznali
nam awans. Pewnie
z nimi miło się spędza czas.

Łatwo było w Wiedniu
sprawić, by Austriacy się
gubili.

Można powiedzieć, że są so
lidni, grają w Bundeslidze, ale
nie są to zawodnicy, o których
się mówi. Oni wygrywają wie
le meczów, ale nikt onich nie
mówi. Nasi mają rozgłos i po
trafią wygrywać. Grają w eu
ropejskich pucharach, w sil
nych ligach, są przyzwyczaje
ni do tego, że będąc faworyta
mi nie można zejśćponiżej
pewnego poziomu.
Arkadiusz Milik chyba czuł
presję, że cała Polska do
maga się Krzysztofa Piąt
ka?

Sam Arek pewnie nie chciał
by, by go tłumaczono. Musi
być bardziej skoncentrowa
ny, walczyć o skład tak samo,
jakwNapoli.

Muszę przyznać, że też mi
się wydawało, że Milik jest
lepszym partnerem dla „Le
wego". Miał grać trochę za je
go plecami, trochę tyłem
do bramki. Umie się zasta
wić, w polu karnym jest groź
ny, a w Serie A strzelał rów
nie dużo goli. Ale Arek nie
był gotowy mentalnie, tracił

Grzegorz Krychowiak mo
że był niegotowy? Liga ro
syjska dopiero ruszyła.

Piłkarz do słabszej formy
sam się przed trenerem ra
czej nie przyzna?

Innego meczu się nie spo
dziewaliśmy...

Padł mit, że Arkadiusz Milik
i RobertLewandowski się
dobrze rozumieją na boi
sku. a Lewandowski iPią
tek już nie.

chliwi, nie wychodzili na po
zycję. Przez nich w środku
pola była spora dziura.

MYŚLĘ, ŻE
ARKADIUSZ MILIK
NIE BYŁ GOTOWY
MENTALNIE
NA MECZ Z AUSTRIĄ
DARIUSZ DZIEKANOWSKI
o napastnikuŚSC Napoli

dużo piłek. Mało biegał, był
pasywny.
Robert Lewandowski
w pierwszej polowie grał
za dwóch?

Nie powiedziałbym, że Ro
bert grał za dwóch. On sku
pia na sobie uwagę wszyst
kich, absorbuje, daje się faulować. Potrzebujemy go jako
piłkarza, który strzela gole
i rozrywa obronę. Nie chwal
my go za grę, którą powinien
wykonywać Mateusz.Klich
i Grzegorz Krychowiak.

W drugiej połowie gra się
układała w taki sposób, że
Robert był taką „dziesiątką".
Krzysztof Piątek szukał pił
ki, a piłka jego. Wychodził
na każdą pozycję i nie kalku
lował. Widzę w nim skupie
nie. Zasłużył na większą
szansę w kadrze.
Środek pola nie zagrał do
brego meczu w Wiedniu.

Klich i Krychowiak grali zbyt
pasywnie, nie przewidywali
sytuacji, które zagrażały na
szej bramce. Byli mało rtr*

Na pewno grałby lepiej
na prawej stronie, miałby
większy komfort. Można być
niezadowolonym z tego, że
trener Brzęczek nie znalazł
lewego obrońcy. A jeśli nie
ma takiego obrońcy, to chce
my takiego piłkarza, który
może nie ma predyspozycji
do gry ofensywnej, ale umie
bronić. Współpracować z ko
legami z obrony. Szukamy
solidności. Takiego piłkarza
można znaleźć. Skoro Carlo
Ancelotti znalazł w Napoli
rezerwy w Piotrze Zieliń
skim i zrobił z niego lewego
pomocnika, to można zna
leźć lewego obrońcę. Brzę
czek mógłby nas miło zasko
czyć.
Ta obrona zdała ten bar
dzo trudny egzamin
w Wiedniu?

Zdaliśmy na czwórkę, ale nie
powiedziałbym, że to był su
per zdany egzamin.
Kamil Glik i Jan Bednarek,
to na nich jednak będzie
my stawiać?

Stać ich na pewno na jeszcze
lepszą grę. Mecz z Austrią
pokazał, że nie trzeba tutaj
zmieniać.
Wojciech Szczęsny też po
twierdził, że selekcjoner
podjął dobrą decyzję.

W Juventusie się rozwinął.
Mówiliśmy, że potrzebuje
dobrej koncentracji, skupie
nia w kadrze - takiego same
Ale najtrudniejszy mecz
go jak w klubie. Rywalizacja
jest -podobno -za nami.
z Łukaszem Fabiańskim wy
Austria ma swój poziom, inne chodzi mu na dobre. Myślę
drużyny też są groźne i grają
jednak, że niezrozumiale
podobnie. My po prostu po
postąpił trener Brzęczek,
konaliśmy pierwszą przesz
oznajmiając, że następne
kodę. Wysoko zawieszoną
pół roku bronić będzie Woj
poprzeczkę. Trener Brzęczek ciech Szczęsny. Nie ma cze
się przełamał. Teraz jesteśmy goś takiego w piłce. To tak
w innej sytuacji niż
jakby powiedzieć Lewan
jesienią. Wszyscy dowskiemu, że przez naj
bliższe dwa lata może być
pewny podstawowego
składu, a Kamilowi GliDARIUSZ
kowi, że przynajmniej
DZIEKANOWSKI
rok. Rozumiem prze
Wybitny reprezentant
Polski, bytyasystent se
kaz w stylu „stawiani
lekcjonera Leo
na ciebie teraz w me
Beenhakkera. Obecnie
czu z Austrią". Ale
pełni rolę eksperta tele
gdyby Szczęsny popeł
wizji Polsat Sport.
niał błędy? Mówimy
o równorzędnych bramka
rzach.
Brak awansu będzie kom
w klubach. Szybko
promitacją?
się rozwijają. Na przykład
Powinniśmy wyjść z pierw
Tomasz Kędziora - w przer
szego miejsca.
wie chciałem go zmienić,
Słowo o Legii. Arkadiusz
a w drugiej połowie miał za
Malarz wraca do składu,
sługę przy golu. Zagrał do
trener Ricardo Sa Pinto nie
brze, rozwija się.
W drugiej połowie wszy
scy wyszli z inną mental
nością.

Na taką wiarę czekamy
od pierwszej minuty.To są za
wodnicy, którzy grają codzien
nie o wielkie cele. Oni wiedzą,
że łatwo coś przespać, prze
grać mecz napoczątku.
Na lewej obronie marnuje
się potencjał Bartosza
Bereszyńskiego, który
miał być naturalnym na
stępcą Łukasza Piszczka?

ma ostatnio dobrej prasy.

Dobrze, że trener Sa Pinto
nie widzi w sobie żadnej wi
ny. Myślę, że gdyby zoba
czył, to co robi, to może by
popełnił seppuku. O sprawie
Malarza pisałem kilka mie
sięcy temu w felietonie.
Klub takim zachowaniem się
ośmiesza. Jest to zachowa
nie, jakby tu powiedzieć,
niedyplomatyczne.
©®

ROZMAWIAŁ MICHAŁ SKIBA
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Czeski Brerat

EURO2020 Anglia rozbiła Czechy, a Francja Mołdawię. Falstart Portugalii i CR7
GrupaA

Ai^ia -Czechy 5KI (Sterling24,62,68, Kane
45 z karnego, Kalas84 sam.);
Bułgaria-Czarnogóra 1:1(Nedelev 82 z kar
nego-Mugosa 50).
W poniedziałek o godzinie 20.45mecze:
Kosowo-BułgariaiCzarnogóra-Angfia.

dał groźny strzał na bramkę
przeciwników, ale dwukrotnie
5-0
1 3
został zatrzymany przez
2. Czarnogóra
1-1
1 1
AndrijaPiatowa.
W piątek zmagania w swojej
3. Błułgaria
1 1
1-1
Remis Portugaliioznacza, że
grupie eliminacyjnejzaczęli mi
0 0
4. Kosowo
0-0
liderem grupy B jest Luksem
strzowie świata. Francja mie
1 0
0-5
burg, który pokonał Litwę.
5. Czechy
rzyła się z Mołdawią i była zde
W poniedziałek Seleęao nie
cydowanym faworytem tego
będą mieli wcale łatwiejszego GrupaB
pojedynku. Zgodnie z przewi
dywaniami Trójkolorowi już
zadania, by zdobyć trzypunkty, Luksemburg -Litwa 2:1 (Barreiro45,
bo
czeka ich starcie z Serbią, Rodrigues 55-Cemych14);
w pierwszej połowie zdobyli
\ '.i,
która w ostatnim meczutowa Portugafia-UkrainaOH)
trzy gole i pewnie zainkasowali
&
» O "" 1
trzy punkty.
rzyskim zatrzymała Niemców. W poniedziałek o godzinie 20.45mecze: Por
Zmagania w swoich grupach tugala ^-Serbia i Luksemburg -Ukraina.
Autorem jednej z bramek
od zwycięstw zaczęły też reprebył 01ivier Giroud, który dzięki
1 3
1. Luksemburg
2-1
zentacje Włoch i Hiszpanii.
temu trafieniu awansował
0-0
2. Portugalia
1 1
na trzecie miejsce w klasyfika
Azzurri pokonali Finlandię 2:0,
0-0
3. Ukraina
1 1
a po tym spotkaniu najwięcej
cji najlepszych strzelców kadry
0 0
0-0
mówiło sięo19 -letnim napast 4. Serbia
i brakuje mu już tylko siedmiu
1 0
5. Litwa
1-2
niku Juventusu - Moise Keanie.
bramek, by zrównać się z dru
Nastolatek najpierw został naj
gim Michelem Platinim (41)
młodszym piłkarzem w wyj GrupaC
i siedemnastu do liderującego
ściowym składzie Włochów Holandia -Białoruś4.-0 (Depay 1,55, WijnalThierry'ego Henry'ego. Mimo
od 1912 roku, a po golu w dru dum 21, VanDijk 86);
tak dużego osiągnięcia Giroud
giej połowie zapisał się w histo lriandHPólnocna-Estoiiia20(McGinn56,
wciąż jest niedoceniany w re
rii jako drugi najmłodszy pił Davis75z karnego).
prezentacji i w klubie, dlatego
karz, który zdobył bramkę dla Mecze Holandia-Niemcy ilriand»Ptn.-Biaw obronę wziął go Didier Dereprezentacji (19 lat i 23 dni). łofiś zakończone po zamknięciuwydania.
schamps. - On jest ważną po
Pierwsze miejsce w tej klasyfi
stacią tej drużynyi kontynuuje
4-0
1. Holandia
3
kacji nieprzerwanie od 1958
strzelanie goli. Wrócił po trud
'W
2-0
2. Irlandia Płn.
1 3
roku zajmuje Bruno Nicole,
nym okresie, a jest niespra
ilSilll
I
llillll
Jedną z bramek Sterling zadedyko
3 który dokonał tej sztuki mając
3. Niemcy
0 0
0-0
wiedliwie ocenianymzawodni
wał chłopcu, który zmarł na białaczkę
1 0
0-2
4. Estonia
18 lat i 258 dni.
kiem -przyznał francuski szko
0-4
5. Białoruś
1 0
Więcej problemów mieli Hi
leniowiec.
szpanie, którzy w piątek grali
Więcej goli, niż Trójkolo
w Walencji z Norwegią. LaRoja GrupaD
rowi, w piątek strzelili Anglicy
Czechom. Zadecydowanie trener Gareth Southgate. - Ja robą. „Niech twoja dusza spo szybko wyszłana prowadzenie Gruzja - Szwajcaria 0-2 (Zuber56, Zakaria
gwiazdą tego spotkania był po prostu jestem pewny siebie. czywa w pokoju"- brzmiał na i wydawało się, że bez prob 80);
lemu upora się ze Skandyna- Gibfaftar -blandia 0:1 (Hendrick 49).
Raheem Sterling, który zdobył - skomentował swój dobry pis na koszulce piłkarza.
W pierwszej kolejce spotkań wami, ale nie poszli za ciosem We wtorek o godzinie 20.45 mecze: Szwajca
hat -tricka i potwierdził swoją czas sam zainteresowany.
Wydaje się jednak, że jeśli eliminacyjnych nie obyło się i dali się złapać rywalowi. ria-Daniai Iriancfia-Gruzja
świetną formę w tym sezonie.
Skrzydłowy Manchesteru City Anglik utrzyma taką formę ida też bez zaskoczeń. Najwięk W drugiej połowieInigo Marti1. Szwajcaria
1 3
2-0
zagrał w 44 meczach (licząc lej będzie dawałSynom Albio- szymi z nich wydają się wyso nez przewrócił w polu kar
1-0
2. Irlandia
1 3
wszystkie rozgrywki) i zdobył nu tak dużo, to z kozła ofiar kie zwycięstwo Azerbejdżanu nym Bjoma Johnsena ipo jede
0-0
3. Dania
0 0
24 bramek oraz zanotował 17 nego może stanie się ulubień ze Szkocją 3:0 i bezbramkowy nastce, którą wykorzystał
0-1
4. Gibraltar
1 0
asyst. Mimo dobrej dyspozycji cem fanów i mediów.Ponadto remis Portugalii z Ukrainą.Mi Joshua King zapachniało nie
1 0
0-2
5. Gruzja
już drugi sezon z rzędu Sterling Sterling ostatnio pozytywnie strzowie Europy, w składzie spodzianką.
Hiszpanie szybko wzięli się
wciąż nie jest ulubieńcem bry- zmienił się też w życiu prywat z CristianoRonaldo, którywró
tyjsldej prasy i kibiców. -Uwa nym, czego efekt widać było cił do kadry po raz pierwszy jednak za odrabianie strat
żam, żeRaheem naprawdędoj w piątek. Skrzydłowy jedną od mundialu w Rosji, prowa i po rzucie karnym, podykto Chorwaqa-Azerbejdżan2:1(Barisic44,
rzał jako człowieki piłkarz. Jest z bramek zadedykował Da- dzili gręi kilkukrotnie zagrażali wanym tym razem w druga Kramaric 79 -Sheydaev 19);
głodny goli, oddaje strzały pod mary'emu Dawkinsowi, czyli bramce gości, jednak nie prze stronę, za faul na Alvaro Mo- Słowacja - Węgry 1-0 (Duda 42,Rusnak 85);
wpływem instynktu, nie my chłopcu, który walczył z bia bili się przez ich szczelny mur. racie, zwycięskiego gola strze Walia-Słowacja H) (James 5).
śląc o tym zbyt wiele- starał się łaczką, ale mimo pomocy za Bezradny był nawet gwiazdor lił Sergio Ramos. We wtorekLa Mecz W^-Chonnaja zakończony
po zamknięciu wydania.
bronić swojegopodopiecznego wodnika przegrał walkę z cho Juventusu, który dwa razy od Roja zagra z Maltą. ©®

Bolesław Groszek
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WIELKIE LATO KRÓLEWSKICH. REAL GOTOWY NA WYDATKI
działania. Długoletni prezes
klubuzwolniłSantiagoSolariego
i zadzwonił do Zidane'a, który
w nadchodzącelato będziemiał
do wykorzystania zasoby, jakich
żaden inny trenerprawdopodob
nie nigdy nie miał. Jakby tego
było mało Królewscy jużzdążyli
fipBares
kupićnowego piłkarza -brazylij
skiego obrońcę FC PortoEdera
Militao za50 min euro.
Mimoswojejświetnej gryipoBez
Cristiano
Ronaldo
i Zinedine'a Zidane'a Królewscy tencjału Militao jest tylko sar
z wielkim hukiem odpadli w1/8 dynką w porównaniu do wielo
finału ligiMistrzów-porażka1:4 rybów,jakich chcePereziZidane.
na własnym boisku przeciwko Głównymi celami na lato dla
Ajaksowi Amsterdam zmusiła. klubu będąKylian MbappeiEden
Florentinó Pereźa do szybkiego Hazard. Zdaniemhiszpańskiego
Po trzech se
zonach zakończonych triumfa
mi w Lidze Mistrzów nadszedł
czas na przebudowę.
Przed RealemMadryt wielkie
okienko transferowe, które
odmieni zespól na kolejnelata.

dziennika „As" Francuzzastąpił
wśród priorytetów Neymara,
który przez długi czas byłłączony
zLosBlancos.Kupno20-latka nie
będzie jednak łatwe, gdyż PSG
nie należy do klubów sprzedającychgwiazdy.Dodatkowo wyło
żyli za niego135 min euro zesz
łego lata,gdy wypożyczeniez AS
Monaco dobiegłokońca.
Zdecydowanie łatwiejszym
celem powinienbyćHazard.Belg
od dawna daje Chelseai światu
do zrozumienia, żechciałby grać
w białej koszulce Realu. Wyniki
i sytuacja w szatni TheBlues rów
nież nie pomagają, apiłkarz pokroju Hazardaniępowinien^wy

1. Chorwacja
2. Słowacja
3. Walia
4. Azerbejdżan
5. Węgry

1
2
1
1
1

3
3
3
0
0

2-1

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

stępować co roku w Lidze Eu
ropy. Według doniesień brytyj Grupa F
skich gazet Królewscy złożyli Hiszpania - Norwegia 2:1 (Rodrigo16, Ramos
ofertę w wysokości 90 min euro, 71 z karnego-King 65 z karnego);
którą Chelsea szybko odrzuciła. Szweqa-Rumunia2:1(Quaison 33,Claesson
W ciągu ostatnichdni głośno 40-Keseru58);
zaczęło się mówić o Paulu Malta -Wyspy Owcze 2:1 (Nwoko17, Boię77 Pogbie. PomocnikManchesteru zkamego-Thomsen90).
United swoją wypowiedzią dał We wtorek o godzinie20.45 mecze:Malta -Hi
do zrozumienia, żeinteresowa szpania, Rumunia - Wyspy Owcze i Norweg
łaby go współpraca z rodakiem. gia-Szwecja.
-Real ma atut w postaci trenera.
Dla każdegokto lubipiłkę nożną
1. Szwecja
1 3
2-1
2. Hiszpania
2-1
to wielka osobowość. Aktualnie
1 3
3. Malta
jestemszczęśliwywMancheste1 3
2-1
rze, alenigdy nie wiadomo co
4. Rumunia
1 0
1-2
V2
przyniesie przyszłość- powie-, 5. Norwegia
1 0
6. Wyspy Owcze
1 0
.1-2,
dział Francuz,©®

GrupaG
Austria -Polska 0:1(Piątek 69);
Macedonia Północna -Łotwa 3:1(Alioski 11,
Elmas 29,90- Velkoski87 sam.);
lzrael-Słowenia1:1(Zahavi 55- Sporar 48).
M ecze Izrael -Austria,Polska- Łotwa iSło
wenia -Macedonia zakończyły się po zam
knięciu wydania.
1. Macedonia Północna
2. Polska
3. Izrael
4. Słowenia
5. Austria
6. fcotwa

1 3
1 3
1 1
1

3-1
1-0
1-1

1

1-1

1 0
1 0

0-1
1-3

GrupaH

Mołdawia -Francja 1:4 (Ambros89 Griezmann 24, Varane 27,Giroud 36, Mbappe
87);
Afoaraa-TunjaO-2(Yilmaz21, Calhanoglu
55);
Andora -Islandia 02 (Bjarnason 22,
Kjartansson 80).
W poniedziałek o godzinie18 mecz: TunjaMołdawia; o 20 45 mecze: Francja-Islan
dia i Andora-Albania.
1. Francja
2. Turcja
3. Islandia
4. Andora
5. Albania
6. Mołdawia

1
1
1
1
1
1

3
3
3
0
0
0

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

Grupa I

Kazachstan -Szkocja 3:0 (Perczuk 6,
Worogowski 10, Zainutdinow51);
Cypr - SanMarino 5:0 (Sotiriou 19,23oba z karnego, Kousoulos26, Efrem 31,Laifis
56);
&ia - Rosja 3:1(Tielemans 14, Hazard45

Kazachstan -Rosja 0-4 (Czeryszew 19,45,
Dziuba 52, Beysebekow 62 sam.).
Mecze San Marino - Szkocja i Cypr- Belgia
zakończony po zamknięciu wydania.
1. Cypr
2. Belgia
3. Kazachstan
4. Rosja
5. Szkocja
6. San Marino

4 12
4 11
4 7
4 6
4 0
4 0

20-2
25-9
9-8
13-11
8-19
2-28

GrupaJ
Włodiy-Fmłandia2.-0(Barella7, Kean74);
Lieditenstein-Grecja 02(Fortounis 45,
Donis 80);
Bośnia Hercegowina-Armenia 2:1 (Krunic
21, Milosevic 80-Mkhitaryan 90- z karnego).
We wtorek o godzinie 18 mecz: Armenia - Fin
landia.o 20.45 mecze: Włochy- Liechten
stein i Bośnia Hercegowina-Grecja.
1. Włochy
2. Grecja
3. Bośnia i Hercegowina
4. Armenia
5. Liechtenstein
6. Włochy

1
1
1
1
1
1

3
3
3
0
0
0

2-0

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

Efimmacje Euro 2020Jenninarz Polaków
3. kolejka (7czerwca, Wyjazd)- Macedonia
(20:45)
4. kolejka(10czerwta,Dom)-lzrael (20:45)
5. kolejka(6 wiześnia, W)-Sfowenia(20:45)
6. kolejka(9 września, D)- Austria(20:45)
7. kolejka 00października, W)-Łotwa (20:45)
8. kolejka(13 października,D)-Macedonia (20:45)
9. kolejka(16 listopada. W)-Izrael (20:45)
10.kotejka(19listopada)- Slowenia(20:45)
IAJP)
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Austriacy to nie są ogórki

ROZMOWA. W Wiedniu zagraliśmy po profesorsku. Jerzy Brzęczek popełnił tylko jeden błąd - uważa Jan Tomaszewski

W meczu z Austrią ficzyły się
trzy punkty daPolski. Selek
cjoner Brzęczek chyba odetchnął z ulgą,bo mieiśmy tro
chę szczęścia?

Kapitalne spotkanie.Oprócz
15-30 minut pierwszej połowy,
w których panował chaos. Wy
nikał z ustawienia Piotra Zie
lińskiego, który grał z lewej
strony, przez co nie bardzo po
magał w obrorie.Nasi zawod
nicy pokazali wryższość i coraz
bardziej panowali na boisku,
narzucając swójstyl gry.
ftozcjśtiuArkadMSzaMTffika

Ziefiński został ustawiony
na swojejnominalnej pozycji
Robert Lewandowski zkolei
stracił partnerawataku.

Od tego momentu zaczęło się
dziać coś optymistycznego.
Powróciliśmy do gry, która
nam leży najbardziej.Nie ma
co się oszukiwać, ale w ostat
nich siedmiu meczach o staw
kę dwa zawalił Adam Nawałka,
który zaczął filozofować
na mundialu, wprowadzając
dziwne ustawienia.To samo
powtórzył Jurek Brzęczek
w Chorzowie w meczach z Por
tugalią i Włochami. Już ostatni
mecz w LidzeNarodów z Por
tugalią pokazał, że ustawienie
1-4-4-1-1leży nam najbardziej
i to przekonałoBrzęczka, żeby
przestać eksperymentować.
W pierwszej połowieMHc
był jednym znajsłabszych
na boisku.Po meczu tłuma
czono, żemiał gorączkę.Dla
czego więc wychodził
w pierwszym składzie?

Nie wiem, ile jest w tym praw
dy, aletrzeba przyznać, że Arek
zagrał po prostu słabo. Tyle
tylko, że jest jedna sprawa,
o której pseudofachowcy nie
mówią. Milik gra typową dzie
wiątkę w Napoli,a wczoraj
musiał grać cofhiętego napast
nika. To jest zupełnie inna gra.
To jest miejsce dla Zielińskiego.
Piątek pokazał,że możegrać
z Lewandowskim,kh współ
praca mogła siępodobać

Owszem, jednak niezapomi
najmy, że„Lewy" zagrał na po
zycji Zielińskiego.Chciałbym
podkreślić jeszcze jedną rzecz.
Niech pseudofachowcy popu
kają się w czoło.Pamiętajmy,
że rolą Zielińskiego wkadrze
nie jest gra w obronie. Popatrz
my na Barcelonę i Leo
Messiego. Gdy przeciwnik ma
piłkę, to Messi drepcze, jednak
gdy już ją dostanie, to przeciw
nicy wąchają mu stopy.Jak
Zieliński zaczął grać w pierw
szej połowie w obronie, to nie
wiedział, coma robić.

Krychowiakwciążjest dale
ko odnajlepszej formy.

mm
PNML

Z Austrią na lewej obronie
znów musiefiśmy wystawić
Bartosza Bereszyńskiego.
Tomasz Kędziora zagrał
na swojej nominalnejpozycji.

m

Krzysztof Piątek strzela
gola Austrii w Wiedniu

Czyfi jak powinniśmygrać?

Zieliński jest głównym kreato
rem gry. Niestety,Brzęczek nie
może ulec sugestiom pseudo-fachowców, żeby wystawić
dwie „dziewiątki" obok siebie.
Jeśli wszyscy mówią,że Piątek
musi grać, to niech nie boją się
powiedzieć, że dla Lewandow
skiego niema miejsca.

n/ar n

PSEUDOFACHOWCY
MÓWIĄ, ŻE MUSI
GRAC PIĄTEK? TO
NIECH NIE BOJĄ SIĘ
POSADZIĆ: NAŁAWCE
LEWANDOWSKIEGO

To złe rozwiązanie. W koń
cówce mieliśmyszczęście przy
strzale głową Austriaków, bo
Bereszyński krył nie od tej
strony co trzeba. Nie jest przyz
wyczajony do gry na tej pozy
cji. Jedynym błędem Jurka
Brzęczka byłoto, że w koń
cówce nie wpuścił KubyBłaszczykowskiego za Kamila
Grosickiego. No i jestem
za tym, by Bereszyński grał
na prawej.
Czyfi lewyobrońca na lewej
stronie?

Jak najbardziej. NaMśwme
czu ze Szwecją pan Kazimierz
Górski wyrzucił Adama Musia
ła - lewegoobrońcę. ZeSzwe
dami wystawił na tej pozycji
Antka Szymanowskiego,który
był wspaniałym prawym
obrońcą. Na prawejstronie za
grał Zbyszek Gut. W ten spo
sób mieliśmy dwa słabsze og
niwa, przez coSzwedzi z nami
jechali. Gdy pisze pan całyczas
prawą ręką, to lewą będzie pan
bazgrolił. Tak samo jest
z Bereszyńskim.

Krychowiak i Klich wykonali
swoje zadania w destrukcji,
jednak Grzesiek miał za dużo
strat. Dla mnie ten mecz został
rozegrany po profesorsku,
a zawodnicy uświadomili so
bie; że są lepsi od Austriaków.
Bez przesady.Nie grafiśmy
zBrazyfią czy Francją.

Zgadza się. Po blamażach
na mundialu i w Lidze Naro
dów zawodnicy przestali wie
rzyć w siebie. Coby nie mówić,
Austriacy nie są „ogórkami".
Jerzy Brzęczek wreszcie wy
grał swój pierwszymecz.

Jurek jest dla mnie prawdzi
wym selekcjonerem. W dużej
mierze dzięki dziennikarzom
i pseudokomentatorom skusił
się na grędwoma napastnika
mi w LidzeNarodów, co skoń
czyło się tak, jak się skończyło.

Lewandowski domeczu zŁotwą od niemal rokunie strze
lił gola w kaefaze.Na fafi jest
Krzysztof Piątek.

Moim zdaniem Lewandowski
nie jest tylko najlepszą dzie
wiątką na świecie,lecz także
duchowym przywódcą.
Za moich czasów taką rolę od
grywał Włodzimierz Lubański.
Nawet gdy ktoś jest wsłabszej
formie, to i tak musi grać,bo
jest przywódcą.
Eliminacje zakończymy bez
straty punktów?

Punkty można stracić, aletyl
ko wtedy, kiedy będziemy nie
skuteczni. ©®
ROZMAWIAŁ MATEUSZ SKRZYŃSKI

BYŁY TRENER LEGII WARSZAWA W OPAŁACH. MIAŁ ZARABIAĆ NA POWOŁANIACH DO KADRY
PIŁKA NOŻNAJtosyjski
dziennikarz oskarża Stanisła
wa Czerczesowa o czerpanie
profitów z transferów dwóch
reprezentantów

Czerczesow w 2018 r.
dotarł z kadrą
do ćwierćfinału mundialu

DomhkOwaxrek
cl()minik.owczafBk@polskapres5.pl

Reprezentacja Rosji przegrała
z Belgią, ale krytyka wobec se
lekcjonera StanisławaCzercze
sowa nie musi dotyczyć aspek
tów sportowych. Jeden z naj
bardziej znanych lokalnych
dziennikarzy posądza go o ko
rupcję. Dziennikarz Wasilij Utkin sugeruje, że byłyszkolenio
wiec Legii Warszawa pobierał
korzyści finansowe przypowo
ływaniu wybranych piłkarzy.
Ciężar oskarżeń wywołał bu
rzę, a selekcjonerodpowiada, że
„nic otym nie wie".
- Nie spodziewamsię pozwu
sądowego - mówi nam Utkin.
Według komentatora korzyści&łans&we-proponować

i agent piłkarski. W zamian
za powołania jegoklientów tre
ner miał otrzymywać częśćzy
sków z późniejszych łrafrśfet6w. V ^

kwfes 95

Utkin podaje dwa konkretne
przykłady. AleksanderTaszajew
nigdy nie wystąpił w reprezen
tacji, mtoo uwzględnienia go
w kadftfem^tiridicń. Prźycży-

stał mistrzem Polski,mógł też
przyjąć łapówkę przy powoła
niach KonstantinaRauscha. Po
siadający również niemieckie
obywatelstwo obrońca osta
tecznie nie znalazłsię w kadrze
na mistrzostwa.Lokalne media
sugerują, że decyzjabyła powo
dowana chęcią ukrycianielegal
nych praktyk stosowanych
przez trenera i agenta.
„Dziwny zbiegokoliczności"
- kpiąco stwierdził Utkin
w swoim programie.Przedsta
wiciele Dynama Moskwa obecnego pracodawcyRauscha
złożyli w związkuze sprawą za
wiadomienie do prokuratury.
Niektórzy sugerują, że
oskarżenia dziennikarza to
kwestia osobistych porachun
ków między oboma dżentel
menami. - To nieprawda krótko ucina w rozmowie
niło się to do wzrostu wartości z nami Utkin.
piłkarza przy transferze
W związku zmedialną burzą
do Spartaka Moskwa.
od razu pojawiły się porówna
Czerczesow, który •ze.sto-. nia da śledztwa „>The Tele- *
łecznym klubem
-graph"ż 2016 rckuęktóre zakoń- 9

czyło się zwolnieniem ówczes
nego selekcjonera Sama Allardyce'a. Dziennikarze wcielili się
wówczas w role biznesmenów,
składając trenerowikorupcyjną
propozycję. Na razie Czercze
sowa w zachowaniu posady ra
tuje brak niezbitych dowodów
na nielegalną działalność.
„Nominant" wrosyjskim ję
zyku biznesowym oznacza
osobę, która odgrywa rolę
w sprawach publicznych, ale
ukrywa przy tym inną postać
faktycznie zanią stojącą.Rosyjskie media piszą o tym w kon
tekście Aguzarowa. Nie jest ta
jemnicą, żeCzerczesow jest jed
nym z klientówprawnika.
Zawodnicy, o którychmowa
w oskarżeniach Utkina, łącznie
kosztowali około trzech milio
nów euro. Według dziennika
rza selekcjoner miał otrzymać
profity z obu transakcji. Gdyby
oskarżenia się potwierdziły,
niewykluczone, żebyłemu tre
nerowi Legiiprzyszłobyzapład^Wysokąceti^.1©^) ;
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KSW Trzech mistrzów trzech różnych dyscyplin. Dzieli ich wiele, łączy to, że nie boją się żadnego wyzwania

Trzej medaliści olimpijscy
w brutalnym świecie MMA
darnych Fiodora Jemieljarrienki
i Mirko „Cro Copa" Filipovicia.
Potrafił pokonaćm.in. byłego mi
Nie ma w sporcie większego strza UFCTimaSylvię czy aktual
osiągnięcia niżmedalolimpijski. nego czempiona KSW, Phila de
-Sport olimpijski zawsze bę Friesa.
dzie dla mnie ponad wszystkim
- Byłem już w waszym kraju
- mówi Szymon Kołecki, złoty kilka razy. Bardzo mi się tu po
medalista z Pekinu i srebrny doba. A wódka, ta z trawą w
z Sydney wpodnoszeniu cięża środku... Żubrówka. Najlepsza
rów.-Z igrzyskdo MMA najczęś na świecie! - dodaje 32-latek.
ciej trafiają zapaśnicy ijudocy. Ja
Trudnych walk nie boisię też
jestem ewenementem. Ale nie DamianJanikowski. Największy
odczuwałem poważnych kłopo triumf w karierze zapaśniczej
tów zmieniając dyscyplinę. Nie święcił na igrzyskach w Londy
jestem typowym ciężarowcem. nie, gdzie zajął trzecie miejsce.
Zawsze byłem wyższy i szczu Pogłoski ojegoprzejściudoMMA
plejszy odrywali. Jestem zwinny, stały się ciałem w 2016 roku,
jako dziecko ćwiczyłem akroba- kiedy wrocławianin nie uzyskał
tykę i gimnastykę- dodaje 37-la- kwalifikacji olimpijskiejdoRiode
tek.
Janeiro.
Kołecki z kolei jako ciężaro
Szybko podpisał kontrakt
wiec startował wkategorii 94 kg. z KSW i od razu został rzucony
W MMA jego naturalną dywizją na głęboką wodę. Debiutował
jest półciężka (do 93 kg), ale na w20l7r. podczas galina PGE Na
walkę z Mariuszem Pudzianow- rodowym. Odprawił wówczas
skim (relację zgali znajdzieciepo Gerardo Julio Gallegosa. Później
niżej) postanowił wybrać siędo skończył przed czasem najbar
ciężkiej. W tejkategorii zdarzyło dziej doświadczonego zawod
mu jużsię walczyćupoprzednich nika MMA w Polsce, Antoniego
pracodawców, Babilon MMA Chmielewskiego orazbyłego mi
i PLMMA. Wygrał sześć pierw strza organizacji BAMMA i EFC,
szych walk,wszystkie przez tech Yannicka Bahatiegoz Anglii. Już
niczny nokaut w pierwszej run w czwartej zawodowej walce bił
dzie. Porażki doznał dopiero się z jednym z najlepszych za
wsiódmej, w sierpniu napunkty wodników w historii polskiego
pokonał go młody Michał Bo MMA, Michałem Materią.Były
browski.
mistrz KSW dywizjiśredniej nie
Jeśli Kołecki będzie w KSW dał muwiększych szans,wygry
wygrywał, może spotkać się wając jużw pierwszej rundzie.
w klatcez innym mistrzemolim
Co trzech olimpijczyków
pijskim. JapończykSatoshi Ishii przyciągnęło do walkMMA?
to złoty medalista w judo (kat.
- Powodami były przede
+100 kg) z Pekinu ma papiery wszystkim mój wiek oraz chęć
na to,by stać się jednąznajwięk zdobywania nowych doświad
szych gwiazd federacji Macieja czeń. Chciałem pójść dalej,zro
Kawulskiego i Martina Lewan bić coś nowego,tym razem wza
dowskiego. Biłsięm.in. na galach wodowym sporcie. Mieszane
K-l, DREAM, RIZIN i Bellatora. sztuki walkisą terazna topie,aja
Z zawodnikami pokroju legen zawsze interesowałem sięMMA.
TomaszDębek
Twitter:@themback

r

-

C.

Polskie szczypiornistk
iomistki
najlepsze w Baltic Cup
Reprezentacja Polski kobiet
w piłkęręczną wygrała
wszystkie trzy mecze w ra
mach rozgrywanego w Gdań
sku BalticHandball Cup. Po
dopieczne Leszka
Krowickiego pokonały ko
lejno: Islandię (21:19),Słowa
cję (29:23)i Argentynę (26:23).
Ostatni turniej byłelementem
przygotowań Biało-Czerwonych do dwumeczu z Serbkami, któregostawką będzie
awans na tegoroczne mistrzo
stwa świata i przedłużenie
szans na występ na igrzyskach
olimpijskich w Tokio w2022
roku. (DF. STEN)
LOTTO

Piątek,22.03, godz.21.40
Mufti Mufti

2,3,[6], 9,10,17,22,24,26,30,37,
39,53,60,62,65,69,70,74,78
Kaskada

1,5,7,8,11,13,15,17,18,22,23,24
Super Szansa 9,9,7,1,9,1,5
na igrzyskach medale. Teraz walczą w oktagonie zarabiając na tym całkiem niezłe pieniądze
Ekstra Pensja10,11,14,19,24+2
Każdy zawodnik na poziomie przy nim został, zarabiałbym Ale jestem już dotego przyzwy Mini Lotto 9,12,15,23,37
olimpijskim, niezależnieod dy dużo więcej niż teraz. Alemnie czajony. Stoczyłem prawie 30
scypliny, lubirywalizaqę. Wielu, nie chodzi o pieniądze. Marzy walk i nie mamz tym problemu Sobota, 23.04
Mufti Mufti. godz.14
tak jak ja, od dziecka marzy, by łem o tym, żeby sprawdzać się -zaznacza Ishii.
konfrontować swoje umiejęt z najlepszymi naświecie. MMA
- W MMA można zrobić ko 2,7,14,15,25,29,36,37,40,41,42,
ności w walce.MMA na to poz dało mitaką możliwość- mówi. muś, sobie też, dużą krzywdę. 52,60,61,63,68,69,72,76, [80]
W Polsce część zawodników Oczywiście wszystko dziejesię Kaskada, godz.14
wala. Myślę, żedlatego tensport
jest takpopularny wśródolimpij nie matakiego komfortu.
pod nadzorem sędziego i lekarza. 2,4,5,6,8,9,10,11,15,17,18,19
-Niektórzy dzięki sponsorom Ale emocje większe były naigrzy Super Szansa, godz.14
czyków - uważa Janikowski.
- Po zakończeniu kariery w żyją dobrze ze sportu olimpij skach.Również dlatego,że odby 1,5,7,3,9,7,3
ciężarach miałem jeszcze po skiego. Nie odeszliby do MMA wają się raz na cztery lata. Wy Mufti Mufti,godz. 21.40
kłady energii, a do tego wiek i tylko dla pieniędzy.Sporty dźwi grasz kilka walk i zdobędziesz 5,6,8,12,14,17,21,27, [30],32,34,
zdrowie pozwalającena spróbo gane i chwytane,takie jakzapasy medal, albo wracasz z pustymi 43,44, AS,57,60,61,69,75,76
wanie sił w nowej dyscyplinie. i judo, w Polsce są jednak rękami. W MMA niezależnie Kaskada, godz.21.40
W MMA możnazarobić duże pie niszowe. Jeśli ktośjest dobry, ma od wyniku walki już wcześniej 1.2,5,6,11,12,14,17,18,19,23,24
niądze, często większe niż w przed sobą kilkalatkarieryichce wiesz mniej więcej, jaka będzie Super Szansa, godz.21.40
sporcie olimpijskim - dodaje wynagrodzenia adekwatnego wypłata- podkreślaJanikowski. 0,3,3,8,0,0,4
do pracy włożonej w treningi,
Inni olimpijczycypo przejściu Lotto 15,19,21,24,26,31
Kołecki.
- Zawsze chciałem bić się MMA jest jakbardzodobrą opcją do MMA również radzili sobie Lotto Plus 9,14,25,36,40,47
znakomicie.Mistrzem UFC wagi Mini Lotto 22,23,27,28,32
wMMA. To najbardziej wymaga - uważa Janikowski.
Większe zarobki mają też muszej jest Henry Cęjudo,złoty Ekstra Pensja 6,11,12,17,18 + 3
jąca dyscyplina sportów walki.
Trzeba mieć przekrojoweumie swoją cenę. Repertuar technik medalista z Pekinu w zapasach.
jętności, poradzą tu sobie tylko dozwolonych w mieszanych Największą gwiazdą kobiecego Niedziela,24.03, godz.14
najtwardsi - przyznaje z kolei sztukach walki jest bardzo sze MMA była RondaRousey, która MuttiMulti
roki, obejmuje m.in. kopnięcia na tych samych igrzyskach zdo- 4,6,13,15,16,20,23,25,32,35,40,
Ishii.
Zawodnik z KrajuKwitnącej oraz ciosyłokciamiikolanami.
byłabrązwjudo.
[52],54,55,57,58,63,67,72,78
Wiśni zaznacza,żenie przyszedł
- MMA to sport kontaktowy.
Pionierem mieszanychsztuk Kaskada
do MMA dla pieniędzy.
Walkamoże skończyćsię różnie. walki wPolsce był judoka Paweł 1,2,3,4,7,8,11,15.16,21.22.24
- W Japonii judo jest jednym Dlatego przedpojedynkiemczuje Nastula, mistrz z igrzysk Super Szansa
z wiodących sportów.Gdybym się większy stres niż np. w judo. plimpijskich wAtlancie. ©®
9,8,5,0,3,0,0
Satoshi Ishii (judo), Damian Janikowski (zapasy) i Szymon Kołecki (podnoszenie ciężarów) zdobyli

SZYMON KOŁECKI LEPSZY OD PUDZIANA. KTÓRY DOSTAŁ SOLIDNE KOPNIĘCIEM TORBĘ
WFIESZANE srnJPG WALKI

Noc niespodzianek na KSW
47 w Łodzi. Przegralimiędzy
innymi Narkun,Pudzianowski,
Mańkowski i Janikowski.

TomaszDębek
Twiiter:@thembad(

Walką wieczoru było starcie
dwóch mistrzównajwiększejpol
skiej organizacji MMA. Tomasz
Narkun(i6-3)dokoronywwadze
półciężkiej chciałdołożyć drugą,
kategorii ciężkiej. Tej bronił jednakAnglikPhildeFries(T7-6).Fa
worytem był Polak, lecz „F-il"
wpoprzecjnichpojedynkachdla Pudzian niesprostał wrodzi Szymonowi Kołeckiemu. Były
tfSWpofea^izeją$t.i§peq^istą Stroi^^adóm^kontwzjM ^usiał poddać się w pjferwsze/rundźie

od ucierania nosa bukmache Po wznowieniu Pudzian próbo
Wizytę wszpitalu pogali zali
rom. Itym razem deFries udo wał m.in. gilotyny, Kołecki do czył teżDamian Janikowski (3-2).
wodnił, że warto na niego sta skonaleunikał jednakniebezpie Brązowy medalista olimpijski
wiać. Sędziowie punktowali czeństwa. Decydująca okazała w zapasach walką z Aleksand50:45,50:44i50:44dla deFriesa. się akcja wykonanaprzezbyłego arem Diciem (11-2)wrocławianin
Chwilę przed main eventem sztangistę półminuty przedkoń miał wrócić na zwycięską
starło siędwóch siłaczy, pięcio cem rundy. Kołecki sprowadził ścieżkę. Przezdwie rundy plan
krotny
mistrz
świata rywala do parteru, ten wylądo egzekwował idealnie.Zamiatał
strongmanów MariuszPudzia wał jednak tak niefortunnie,że nim wręczklatkę, wykorzystując
nowski (12-7) zezłotym orazsreb błyskawicznie odklepał zgryma światowej klasy umiejętnościza
rnym medalistą olimpijskim w sem bóluna twarzy.
paśnicze. W trzeciej odsłonie
podnoszeniu ciężarów,Szymo
- No to się urwało!!! Dwu Serb popisał się jednak ładną
nem Kołeckim(7-1). Były sztan głowy, wirrrrrrr. Dwa miesiące kombinaqązakończonąkopnięgista nie wdawał się w niepo przerwy, ale po kopie na torbę ciem na głowę, po którym
trzebne wymiany, klinczował, odechciało misię wszystkiego!!! Janikowski zostałciężko znokau
apo rozerwaniubił celnie. Jedno Cóż, tak bywa-napisał Pudzian towany.
z kolan trafiło jednak w krocze owski wmediach społecznościoKolejna gala 27 kwietnia
,, Mianowskiego,Jkfóiy ęłpęho- yyyęfc ^bąd^iąębp^a^asię, wlublink.Ogłoszono te? K$W
że zerwałmięsień dwugłq\vy>
dziłdp $iębiepi?ezkfc
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Stefan Horngacher odchodzi, nowym trenerem Michał Doleżal
Stefan Horngacher
i Puchar Narodów. To
były udane trzy lata

WIEM,ŻE T0 SKOK
M UŁCB

iii i

- Umiem i lubię
ciężko pracować- mówi
Michał Doleżal, nowy trener
polskich skoczków.
Kiedyś mówił Pan,że marze
niem jest praca wdiarakterze
głównego trenera.Spełniło się.

Ale nie sądziłem, że to będzie
tak szybko. JednakStefan pod
jął swoją decyzję itak wyszło,
że teraz stoję przed wami wtej
roli.

Jest Pan gotowy?

:

Myślę, że tak. Wiem, jaki ze
spół i jaki sztabmam za sobą,
znam potencjał zawodników.
Jestem przygotowany, choć
wiem, że to jest skok na głębo
ką wodę. W życiu trzeba jed
nak podejmować wyzwania.
Poprzeczka zawieszona jest
na poziomie-można powie
dzieć -rekordu świata.

Nawet trochę wyżej,bo mówi
my przecież o polskich sko
kach.

Od kiedyprzygotowywał się
Pan do tejroli?

PrzemyskiwFranaakPkMWca
przemysJm.franaak@(X)lsk(ipfBS5.pl

Polscy skoczkowie pożegnali
Stefana Horngachera wnajlepszy z możliwych sposobów,
W Planicy wygrali konkurs drużynowy Pucharu Świata izapewnili sobie triumf wPucharze Narodów. Po raz drugi w historii,
a zarazem drugi wkadencji Austriaka. To było idealne podsumowanie jego trzech lat pracy.
Nowym trenerem Biało-Czerwonych będzie Michał Doleżal,
dotychczasowy asystent.
Trwająca od kilku tygodni
drama z Homgacheremrozgrywała sięjeszcze przez caływeekend. Ostatecznieokazało się,że
to byłaszopka dla opiniipublicznej i to tylko ją Austriak z PZN
pod rękę trzymali w niepewności. Adam Małysz do końca
nie wychodził z roli i jeszcze
w sobotę solennie zapewniał, że
nie ma pojęcia,jaka będziedecyzja Austriaka.DawidKubacki już
- pofakciei wszystkichoficjalnych
komunikatach ozmianach przyznał, żezawodnicy „wiedzieli już
od dawna",a prezesPZN Apoloniusz Tajner podał nawet dokładnytermin.
- Już namistrzostwach świata
w Seefeld Stefan poinformował
nas, żena 99,5 procent po sezonie odejdzie, a po Raw Air, że
sprawa jest przesądzona.Te pół
procenttobyłafurtkazostawiona
nawypadek,gdybywjegonegocjacjach zniemieckim związkiem
coś się niespodziewanie nie powiodło - tłumaczył Tajner.Po co
więc była ta zasłona dymna
i zmyślanie przed kamerami
o odwlekającym w nieskończo-

ność
decyzję
trenerze?
- Horngacher nas poprosił, żeby
ogłosićto wniedzielę. Niechciał
robić zamieszania przed ostatnimi konkursami,pytań, kto będzie jego następcą. Zawodnicy
potrzebowali spokoju - tłumaczyłprezes.
Przynajmniej pożegnaniewypadło zklasą.-Dziękujemy!Dziękujemy!-skandowali zawodnicy,
odbierając podLetalnicą Puchar
Narodów, aHorngacher był wyraźnie wzruszony.Na odchodne
dostał w prezencieKryształową
Kulę -nagrodę za triumf w drużynowej klasyfikacji.
- Nie spodziewałem się tego,
Adam wręczyłmi ją i powiedział,
że toprezent. Sprawił mi wielką
przyjemność - komentowałaustriacki trener.- To dlamniewyjątkowy moment również dlatego, żetojużkoniecmojej pracy
w Polsce.Decyzję podjąłemrozumem, nie sercem,ale muszę myśleć oswojej przyszłości,o swojej rodzinie.Na pewno jednakte
ostatnie lata były dla mnie niezwykłe. Odnieśliśmy wiele sukcesów, zachowam wiele fantastycznych wspomnień.Myślę, że
udało nam się stworzyć wgrupie
świetną atmosferę. Dziękuję
wszystkim zawodnikom,współpracownikom, kibicom, a specjalne podziękowania należą się
mojemuprzyjatietowiAdamowi
Małyszowi - wyliczał Austriak,
który, jak twierdził, jeszcze nie
podpisał kontraktu zniemieckim
związkiem.
-Czeka nas jeszcze kilka spot. kań - wyjaśniał.
Rozstanie miał wymarzone,
Sobotni konkursdrużynowy był
niczym benefis szkoleniowca,

któremu podczastrzech latpracy
udało się stworzyć bardzo
mocny zespół i u którego każdy
z zawodników miał swoje pięć
minut. A niektórzynawet znacz
nie więcej.
Jakub Wolny pobił w sobotę
kolejny życiowy rekord (237,5
m), dalekofruwali Piotr ŻyłaiDawid Kubacki,skrzydeł w końcu
dostał też Kamil Stoch,ostatnio
lekko przygaszony.W odróżnie
niu od innych - zespół bez sła
bego punktu.Efekt to pierwsze
w historii zwycięstwo Biało-Czerwonych w konkursiedru
żynowym na mamuciejskoczni.
Kolejny wpis do bogatej kroniki
osiągnięć Polaków ery Hornga
chera. Drugie miejsce zajęli
Niemcy, trzecieSłoweńcy.
-Cieszę sięz tegodnia, cieszę
się, że wspólnie osiągnęliśmy
taki sukces. To należało się ca
łemu teamowi,który ciężko dla
nas i na nas pracuje- komento
wał Stoch.
Drużyna faktycznie była
w sobotę razem. Przed dekoracją
z Homgacherem serdecznie
wyściskali się Małysz orazprezes

JUŻ W SEEFELD
HORNGACHER
POINFORMOWAŁ
NAS, ŻE NA 99,5
PROC ODEJDZIE
APOLONIUSZ TAJNER

pezes PZN

PZN ApoloniuszTajner, pocere
monii cała ekipa zrobiła sobie
wspólne zdjęcie.Atmosferabyła
takrodzinna, że niejednego ogar
nęły wątpliwości, czy torzeczy
wiście jest jedno z ostatnich ta
kich ujęć. Było. Dzień później
do zdjęć jakogłówny trener po
zował już MichałDoleżal.
4l-latek wydaje się natural
nym wyboremi wpewnym sen
sie również bezpiecznym. Bę
dzie raczej kontynuatorem linii
Horngachera, bardzo dobrze
orientującym się w relacjach
w grupie. Zawodnicy go lubią
i doceniają. Austriak zbudował
sobie wPolsce trenerskienazwi
sko, przedCzechem otwiera się
teraz podobna szansa.Kontrakt
ma obowiązywać do igrzysk
w Pekinie w2022r.
- To wspaniałyczłowiek, tre
ner iświetny organizator -chwa
lił goHorngacher.
Sezon PŚ zdominowałRyoyu
Kobayashi, który wygrałrównież
ostatni konkurs. Apotemrazem
z Kryształową Kulą odebrał jej
mniejszą wersję za zwycięstwo
wklasyfikacjilotów oraz zgarnął
czek na 20 tysięcy franków
szwajcarskich za zwycięstwo
w Planica 7.1 jeszcze dorzucił
dotegorekordLetalnicy -252m,
o pół metra poprawiając wynik
Stocha. Fenomen.
Z PucharemŚwiata żegnamy
się na niespełnaosiem miesięcy.
Wlistopadzie widzimysięwWiśle. W nowejrzeczywistości. Już
bez trenera, który wprowadził
polskie skokina zupełnie nowy
poziom.
TransmisjewEurosponde
iEurosportPlayer

Sytuaqa zaczęła się zmieniać
już na mistrzostwach świata
w Seefeld. Od tego czasu trwa
ły również jakieś rozmowy.
Sam też musiałem to sobie do
brze przemyśleć.
Pańslde mocne strony?Podob
ne czy inneniżuStefana
Horngachera?

Trudno porównywać. Myślę,
że jestem pomysłową osobą,
mocny się też czuję w tym, to
co robiłem teraz, czyli spra
wach technicznych, materia
łach i tak dalej. A poza tym
umiem i lubię ciężko praco
wać.

Pan uważa sięza ucznia
Homgadiera?

Trenerem byłem już wcześ
niej, alerzeczywiście przez te
trzy lata dużosię od niego nau
czyłem. Można powiedzieć, że
był moim nauczycielem.
C2£go najbardziejbędzie brako
wać kadrze pojego odejściu?

Trochę za wcześnie na takie
pytania. Nie myślałem o tym.
Stefan znakomicie prowadził
tę kadrę, był świetnym sze
fem. Konsekwentnym i praco

witym. My też będziemy po
dążać podobną drogą.
Jak będzie wyglądał sztab re
prezentacji?

Niewiele się w nim zmieni.Zo
staje z nami też filolog Harald
Pernitsch. Dobierzemy
na pewno jednego asystenta,
ale za wcześnie na szczegóły.

Co można jeszcze wycisnąć
zjednej najstarszej reprezentacji
na świecie? Presja w Polscejest
taka żeby skoczkowie wciąż
przekraczał swoje granice.

Zadania głównego trenera to
nie tylko kadra A, tylkorów
nież tworzenie systemu, praca
u podstaw. To po pierwsze.
A po drugie, nie patrzę na za
wodników przez pryzmat wie
ku. Dla mnie zawodnik jest do
bry albo zły.Na pewno jednak
drzwi do kadry A nie są dla ni
kogo zamknięte. Zresztą w ko
lejnym tygodniu mamy ustalać
koncepcje, plany.
Przeprowadzi się Panteraz
do Polski?

Nie, nadal będę mieszkać
w Czechach,ale chciałbym
jeszcze więcej dojeżdżać
na treningi.

Będzie dobrze?

Mam nadzieję.

PYTALI NOTOWAŁ W PLANICY
PRZEMYSŁAW FRANCZAK

Wyniki PŚw Planicy

Konkurs dhiżynowy:! Polska1627,9;2. Niem
cy 1619,8; 3. Słowenia1603,1. Konkursndywidualnpl. RyoyuKobayashi (Japonia)464,9
(252/230,5); 2.Domen Pievc(Słowenia)444,0
(239,5/2225); 3.Markus Eisenbichler(Niemcy)
4425 (227/235);4. PiotrŻyła438.6(248/222)... 6.
Dawid Kubacki424^(229^/234); 11.Kamil Stoch
408,2 (222/220);12. Jakub Wolny 4075
(223/229).
Planica7:1. Kobayashi16013; 2.Eisenbichler
1572,1; 3. Za]c15l25; 4. Żyła1507,4. Klasyfikacja
PŚ wlotach: I Kobayashi407 pkt.,2. Eisen
bichler 371,3. Żyła289,4. D.Prevc271,5. Kubacki
251,6. Zajc250,7. Stoch 244... Tl. Wolny 155. Kla
syfikacja P&1. Kobayashi2085,2. Kraftl349,3.
Stoch1288,4. Żyła 1131,5.Kubacki 988...22. Wol
ny 328,40.Stefan Hula 69,47.Kot25.67 Paweł
Wąsek4. PudiarNarodówlPolska 6038,Z
Niemcy5650,3. Japonia4813.©®
TRANSMISJE W EUROSPORCIE
IEUR0SP0RT PLAYER

Michał Doleżal w Planicy wyszedł z cienia. W ostatni dzień sezonu
2018/2019 udzielał już wywiadów jako nowy trener Biało-Czerwonych

