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Mogli stracić nawet po dwa tysiące złotych

Nauczyciele dostali
strajkowe, obcięte
wynagrodzenia
Zbigniew Marecki
zbigniew.maredi@gp24.pl

Słupszczanie sprzątali Słupię
na wysokości śluzyi tereny
zielone obok niej STRONA5
Drastycznemu zmniejszeniu
uległa kara za wycinkę drzew
naliczona Przedsiębiorstwu
Gospodarki Komunalnej STRONA4
REKLAMA

Nauczyciele, którzy uczestniczyli
w strajku zorganizowanym przez
ZNP, otrzymalijuż niższe wynagro
dzenie na maj. khpensje pomniej
szone zostały odpowiednio do liczby
dni strajku, w którym uczestniczyli.
W szkołach w naszym regionie nie
którzy stracili nawet po 2000 zł.
Nauczyciele dostają wynagrodzenie
z góry,czyli napoczątku kwietniana ich
konta wpłynęłypieniądze zacały mie
siąc, natomiast z początkiem maja
otrzymali wynagrodzenie pomniej
szone odpowiednio o dni, w których

uczestniczyli w strajku oświatowym
trwającym od8 do 27 kwietnia.
Już w trakcie trwania strajku Kry
styna Danilecka-Wojewódzka, prezy
dentka Słupska, ogłosiłapublicznie, że
nie będzieobcinać szkołom pieniędzy
na wypłatęwynagrodzeń.Mówiła także
o tym, że dyrektorzy będąmogli rozkła
dać„obcinane" kwotyna raty
-Ponieważ wtej ostatniejsprawie nie
dostaliśmy żadnego oficjalnegopisma,
to razem znauczycielami zdecydowali
śmy, że zrobimy cięcie jednorazowe.
W ten sposóbna pewno nie złamałem
dyscypliny budżetowej,choć zdajęso
bie sobie sprawę, że takie ostre cięcie
było mocno odczuwalne zwłaszcza
przez osoby samotnelub małżeństwa
nauczycielskie.Strajkujący nauczyciele
dyplomowani mogli stracić nawet
do dwóch tysięcy zł-mówi dyrektor jed
nej z samorządowych szkół średnich
w Słupsku.

Jednak wniektórychszkołach dyrek
torzy przyjmowali indywidualne prośby
nauczycieli orozłożenie „cięć" na raty.
Związek Nauczycielstwa Polskiego
przyjmuje od swoich członków wnioski
o wypłaty zapomóg ze związkowejpuli
oraz apelujedo dyrektorówszkół o wy
płatę zapomógzzakładowychfunduszy
socjalnych. Jest także blisko 8 min zł,
które zebrały osobypopierające strajk
na rzecznauczycieli bezprzynależności
związkowej. Pieniądze te znajdują się
na koncieZNP. Nauczyciele, którzy nie
są członkami ZNP, powinni ściągnąć
wniosekz jegostrony internetowej.Na
stępnie go wypełnić i złożyć w najbliż
szym biurze organizacji. Pieniądzebę
dzie rozdzielać komitet społeczny, który
postanowił, żepo500 złdostaną peda
godzy, którzystrajkowali conajmniej 9
dni i dlatego znaleźlisię w trudnej sytua
cji materialnej.©®
CZYTAJ TAKŻE-STRONA 2
068848879
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Uwaga: jutro i pojutrze zachmurzenie duże

Danuta Sroka, dyrektor Miej
skiej Biblioteki Publicznej,
za grant z Muzeum Historii
Polski będzie realizować trzy
częściowy projekt „Przypom
nienie".

Wszystko zaczęło sięod znale
zionego na strychu starej słup
skiej kamienicy tornistra
10-letniej dziewczynki,pocho
dzącego z 1936 roku. W nim
były, zachowane w bardzo do Zwykły tornister przedwojennej uczennicy stał się inspiracją
brym stanie,podręczniki, piór projektu „Przypomnienie"
nik, pięknie prowadzone ze
Pierwszy, podtytułem „Bar sała swoim dzieciom, potem
możliwość prowadzenia zajęć szyty, a nawet pamiętniczek
winek", autorstwa słupskiego moja mama, a w końcu i ja się
w soboty,ale mogą odbywać się uczennicy.
jedynie w uzasadnionych, wy
- Właścicielka tornistra historyka Zdzisława Machury, podopisywałam.
jątkowych przypadkach, i to miała na imię Alinka i pocho będzie wspomnieniem o jego
Trzeci zeszyt ma nosićtytuł
po zasięgnięciu opinii rady dziła z Litwy. Zapewne po woj rodzinnej wsiBarwinek, której „Alinka", od imienia właści
cielki tornistra, i będzie stano
szkoły iza zgodą organu prowa nie trafił on tutaj, do Słupska, już nie ma.
Drugi zeszyt napisze Danuta wił część badawczą publikacji.
dzącego. Strajk niebył przypad z resztą dobytku rodziny lub
- Powstanie w ramach dzia
kiem losowym. Był zaplano nawet samej Aliny, która była Sroka i będzie nosił tytuł „Boi
wany.
już przecież dorosłą kobietą. ska Stare".To z kolei miejsco łań edukacyjnych, które prze
Okazuje się, że decyzja Je Tyle lat po wojnie,a wciąż od wość na Lubelszczyźnie, z któ prowadzimy w trzech szkołach
rzego Jobczyka,dyrektora SP 5, najdujemy historie subiek rej pochodzirodzina dyrektorki podstawowych -mówi Danuta
Sroka. - Opowiemy o tornistrze,
może byćniezgodna z prawem, tywne, które warto opisać. Dla biblioteki.
bo dodatkowych zajęć nie tego napisałam związany z tym
- Będą to spisane przeze Alince, o tym, jak wyglądała
skonsultował z radą pedago tornistrem projekt, który wy mnie wspomnienia moich babć szkoła przed wojną, i zachę
słałam doMuzeum Historii Pol i dziadków, obejmująceLubel cimy dzieci, aby dzieliły się
giczną i z radą rodziców.
Od czwartku próbowaliśmy ski nakonkurs „Patriotyzm ju szczyznę i Pomorze, na które z nami swoimi wyobrażeniami,
część mojej rodziny przybyła jak potoczyły się losy tej dziew
uzyskać komentarz dyrektora. tra" -mówi DanutaSroka.
Nadesłano na niego ponad w 1951 roku. Wtedy przesu czynki.
Nie udało się. W piątek odbyła
Drugą częścią projektu
się narada dyrektorów szkół 700 projektów, z czego 22 wano granicęze Związkiem So
w bytowskim
urzędzie, odrzucono ze względów for cjalistycznych Republik Ra „Przypomnienie" ma być wir
na którą się udaliśmy,aby zapy malnych, a 571 nie dostało do dzieckich, a dziadkowie nie tualna i tradycyjna wystawa
tać szefa SP 5 o powody tej de finansowania. Ostatecznie pie chcieli znaleźć się na terenie na temat przedwojennej edu
cyzji. Jerzy Jobczyk uciekł niądze przyznano121 wniosko tego państwa - opowiada Da kacji, którą jej organizatorzy za
przed mediamii ukrył się w se dawcom. Słupska biblioteka nuta Sroka. - Mój ojciec miał mierzają pokazać w całym po
kretariacie burmistrza.©®
otrzymała 84,5 pkt, co dało jej trzynaście lat, kiedy jego ro wiecie.
- A trzecią częścią będzie
15 tysięcy złotych, czyli tyle, dzice się tutaj przeprowadzili,
i całe życie tęsknił za Lubel przebudowa i unowocześnie
na ileopiewał projekt.
Nosi on nazwę „Przypom szczyzną. Jeździł tam, kiedy nie naszej strony internetowej
Stupsk
Rozstrzygnięto konkurs nienie" i składa się z trzech tylko mógł,i stamtądprzywiózł „Detektywi historii na tropie",
dla młodzieży
części: publikacji, wystawy swoją żonę, a moją mamę. którą stworzyliśmy w 2012 roku
na mistrzanawigacji
oraz przebudowy bibliotecznej Wspomnień jest dużo,bo wszy także w ramach konkursu Mu
Uroczyste wręczenie nagród oraz strony internetowej „Detek scy w mojej rodzinie to uro zeum Historii Polski „Patrio
dzone gaduły. Są też zapiski, tyzm jutra", zajmując się wtedy
voucherów na „Rejsy niespo
tywi historii na tropie".
dzianki" odbyło się podczas V
- Publikacja będzie składała ponieważ naszą rodzinną tra tematem osadnictwana Pomo
Słupskiej Konferencji Maryni
się z trzech zeszytów - mówi dycją było pisanie bajek dla do rzu po II wojnie światowej mowego użytku. Babcia je pi mówi DanutaSroka. ©®
stycznej w Ośrodku Doskonalenia Danuta Sroka.
Nauczycieli. Laureaci: I miejsce:
Joanna Lisiak-SP nr 2 w Ustce,
opiekun -Beata Zduniak, II miej:
sce: Julia Nakoneczna-SP w
i
Kobylnicy, opiekun Joanna Płoch,
III miejsce: Aleksandra Ossowska
-SP w Kobylnicy, opiekun -Ewa
Matczak.
W „Rejsach niespodziankach"
wezmą udział wszyscy uczestnicy
finału konkursu oraz ich nauczy
ciele opiekunowie.Łącznie: 57
uczniów i 20 nauczycieli. Jednod
niowe rejsy po ZatoceGdańskiej
będą realizowane w ośmioosobowych załogach w maju przez Po
morski Związek Żeglarski i Funda
cję Regaty Morskie, na jachcie Por
Favor.
V Słupska Konferencja Maryni
Prawdziwe oblężenie przeżyły w sobotę i niedzielę targi kwiatowe zorganizowane na piacu
styczna była lokalną kulminacją
przy ui. Poniatowskiego w Słupsku przez Pomorski Ośrodek Dpradztwa Rolniczego. Był też
obchodów Roku Ligi Morskiej
pokaz królików i występ zespołu muzycznego Absolwent. (MARA)
i Rzecznej, (MAZ)

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl
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Igor Sikorski odbył pierwszy w hi
storii lot samolotem czterosilnikowym.

Rodzice zbulwersowani
odrabianiem w soboty

1917

Bytów

1940

Sylwia Lis
sytwia.lis@gp24.pl

Rodzice są oburzeni, że ucz
niowie SP5 będą musieli odra
biać zaległości w soboty. Dy
rektor nie chciał komentować
swojej decyzji, uciekł przed
mediami i ukrył się w sekreta
riacie burmistrza.
- Wszystko odbywa siękosztem
dzieci - to reakcja rodziców
na pomysł nadrabiania strajko
wych zaległości w soboty. Trzeba byłoporozmawiać z ro
dzicami i poszukać wyjścia z tej
sytuacji. Dzieci na sobotę z ro
dzicami mają inne plany.
- Widać, że strajk odbył się
kosztem dzieci - mówi radny
Leszek Szymczak, wiceprze
wodniczący komisji oświaty. Co prawda przepisy przewidują

Jutro uczta słowa
i muzyki w słupskiej
bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna i Sta
rostwo Powiatowe wSłupsku
wspólnie organizują nowe wyda
rzenie pod nazwą Otwarty Kon
kurs Recytatorski „Poezja nad Słu
pią". To pomysł prezentowania
wierszy przez miłośników poezji
w obecności jejautorów. Konkurs
jest otwarty, więcwiersz zarecy
tować może każda chętna osoba
w wieku od13-14. Górnej granicy
wieku nie ma. Taka forma kon
kursu ma na celu promowanie
twórczości poetów regionalnych,
popularyzowanie wydawnictw
Starostwa Powiatowego i integra
cję publiczności, uczestników
konkursu oraz autorów wierszy.
Konkursowi towarzyszyć będzie
wystawa prac uczniów Liceum
Plastycznego im.S. Witkiewicza
wSłupsku oraz poezja śpiewana
w wykonaniu Grzegorza Chwieduka, jednego z poetów.
Organizatorzy zapraszają chęt
nych 14 maja (wtorek) ogodz.16
do czytelni słupskiej biblioteki
przy ul. Grodzkiej 3. (MAZ)

n

Troje dzieci z wioski w pobliżu
miasta Fatima w Portugalii miało
doznać objawienia Matki Bożej.

Z Oflagu IIB Arnswalde wChoszcznie uciekło kanałamicentralnego
ogrzewania 22 polskich oficerów.
Schwytano17 z nich,a 5 przedo
stało się do Warszawy.

1943

W wyniku sowieckiego nalotu
na Warszawę w nocy z12 ns13
maja zginęło ok.300 Polaków,
a ok.1000zostało rannych.Straty
niemieckie wyniosły17 zabitych
i 17 rannych.

1944

215 amerykańskich samolotów
przeprowadziło nalot bombowy
na Szczecin.

1981

Na Placu Świętego Piotra w Rzy
mie Turek Mehmet Ali Agca doko
nał nieudanego zamachu na pa
pieża Jana Pawła II.

CYTATY Z TWiTTERA

Barbara Nowacka,
Inicjatywa Polska

Po filmie @sekielski
#TylkoNieMowNikomu po
trzebne są przede wszystkim
działania. W tym nieprzedawnianie przestępstwa pedofilii.

Marek Migalski,
politolog

Skłamałbym twierdząc, żefilm
@sekielski 'ego pozbawił mnie
„daru wiary", bo stało sięto
wcześniej. Ale on potwierdza, że
ów dar stracili także księża. Gdyby
wierzyli w sprawiedliwego Boga,
JegoSyna i Ducha Święto, nigdy
nie robiliby tych obrzydliwych
rzeczy. Baliby się.

WALUTY Z 10.0) W9

USD
EUR
CHF
GBP

:

3,8242 (-)
4.29550
3.7734()
4.97450
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do notowania poprzedniego
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Decyzją sądu nie będzie śledztwa w sprawie
sprzedaży miejskiej działki przy obwodnicy
Grzegorz Hilarecki

Stupsk
Słupski sąd okręgowy prawo
mocnie oddalił zażalenie na
odmowę wszczęcia śledztwa
przez bydgoską prokuraturę
w sprawie sprzedaży przez
urzędników ratusza terenu
przy ul. Bohaterów
Westerplatte firmie Perlą.
Sędzia Jarosław Turczyn
w piątkowej decyzji uzasadnił,
że wszelkie procedury w spra
wie sprzedaży tej nierucho
mości zostały przez ratusz do
trzymane, a i nie można w tym
wypadku mówić o szkodzie
na miejskim mieniu, bowiem
zainteresowania ową działką
w przetargachnie było,a nawet
w pierwszym nie zgłosił się
sam późniejszynabywca. Osta
tecznie sprzedano teren,
na którymma powstaćfabryka,
co może przełożyć się na
wzrost wpływów podatko
wych dla miasta oraz jego roz-

Sędzia Jarosław Turczyn uznał, że wszelkie procedury w sprawie sprzedaży nieruchomości
miejskiej przy ul. Bohaterów Westerplatte zostały przez ratusz dotrzymane
woj gospodarczy. Decyzja jest
prawomocna, co oznacza, że
prokuratura nie będzie dalej
zajmować sięsprzedażą.
Sprawa trafiła do bydgoskiej
prokuratury, bowiem skiero
wali ją tam przedstawiciele
Słupskiej Inicjatywy Społecz
nej, SIO!Dowodząc, że w całej
poprzedniej kadencji samo

rządu, co oficjalniepotwierdził
ratusz, nie było innego przy
padku zbycia nieruchomości,
gdzie po wycenie biegłego
po roku obniżono by wartość
działki wycenionej przezniego
o ponad50 procent!
- Stąd nasz wniosek do sądu
z zażaleniem na umorzenie
sprawy przez bydgoską proku

raturę - tłumaczy Antoni Mi
chał Górecki, przedstawiciel
SIO!
W piątek sąd jednak uznał,
że w przypadku sprzedaży tej
działki nie było też obniżki
ceny o ponad 50 procent.
Tymczasem sami opisywa
liśmy, jak w ratuszu przebiegał
proces sprzedaży tej działki.

W pierwszym przetargu w 2016
roku, gdy wyceniono ją na 12,6
min zł, chętnych nie było. Ra
tusz więc po rokucenę obniżył
do 7 min zł. I sprzedał w grud
niu 2017roku- za5mln.Tyleże
zmieniono rozporządzenie i ta
druga sprzedaż formalnie
była... znowu pierwszym prze
targiem.
Co znamienne, ówczesny
prezydent Robert Biedroń
przed przetargiem spotkał się
z biznesmenem, i, jak ten za
pewnił radnych podczas komi
sji, obiecał mu wybudowanie
drogi do owej nierucho
mości za miejskie pieniądze!
W planie budżetu miasta
na 2019 rok wpisano więc, że
za miejskie 3 min zł powstanie
w tym roku droga.Po naszych
artykułach w sprawie drogii hi
storii sprzedaży, na burzliwej
sesji radymiejskiej, okazało się,
że miastonie musi wydawać aż
3 min zł własnych pieniędzy,
bowiem jedną trzecią wyłoży
zainteresowany biznesmen.
- Wszystko aż pachnietu ko
rupcją ze stronymiasta. Spraw
dzimy to w komisji rewizyjnej podsumował sesyjną dyskusję
o tej drodze Tadeusz Bobrow

ski z PiS, wiceprzewodniczący
rady miejskiej.Czas pokazał, że
sprawy jednak... nie ma.
Przypomnijmy, że kontro
wersje wzbudził także samter
min sprzedaży.Urzędnicy ratu
sza wiedzieli, że jeśli wykonają
roczny plan sprzedaży w 2017
roku, to dostaną wysokie na
grody pieniężne. Tak obiecały
im władze miasta, bowiem
sprzedaż miejskich nierucho
mości kulała. Faktycznie,
po sprzedaży działki na Boha
terów Westerplatte urzędnicy
od nieruchomości otrzymali
nagrody, oczym pisaliśmy.Dy
rektorka wydziału dostała do
datkowo 11.352 zł, a zastępca
9.840 zł. Oboje byli w komisji
przetargowej. Uzasadnienie na
gród jest takie: „Za szczególne
zaangażowanie w realizację
planu sprzedaży, jego monito
rowanie i aktualizację oraz procedowanie sprzedaży strate
gicznej nieruchomości. Wyko
nanie planu sprzedaży na po
ziomie przewyższającym zało
żony plan".
Roczny plan sprzedaży
miejskich nieruchomości udało
się urzędnikom wykonać
wtedy po raz pierwszy. ©®

My wierzymy, że wsparcie nowatorskich przedsięwzięć daje przełomowe wyniki.
Dzieci to nasza przyszłość Dlatego zainwestowaliśmy w StethoMe, polski start-up, który stworzył pierwszy na świecie elektroniczny i inteligentny stetoskop.
W połączeniu ze smartfonem, urządzenie pozwala rodzicom łatwo sprawdzić stan zdrowia dziecka i przekazuje wyniki do lekarza, który decyduje o następnych
krokach. StethoMe jest naszą największą inwestycją w regionie. Dotychczas pomogliśmy ponad 200 start-upom w Polsce, a StethoMe to jeden z 10 start-upów
medycznych dofinansowanych przez Unię Europejską.
NOWE MOŻLIWOŚCI ZACZYNAJĄ SIĘ TUTAJ
Dowiedz się, jak Unia Europejska inwestuje w opiekę zdrowotną w Polsce na: *
teu
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Kara za wycięcie
drzew w Bierkowic
zmienia się raz po raz
Grzegorz Hilarecki

Samorządowe Kolegium
Odwoławcze podjęłodecyzję
w sprawiekary naliczonej
przez wójta gminy Słupsk
słupskiemu Przedsiębiorstwu
Gospodarki Komunalnej za
wycinkę bez zezwolenia
drzew na dwóchdziałkach
w Bierkowie.Karę zmniejszo
no z1.021.379zł do70530 zł.
Z tym orzeczeniem nie zgadzają
się władzegminy Słupsk. -Mam
nadzieję, że o wysokości kary za
decyduje sąd.Dlatego wystąpiłam zwnioskiem do prokuratury,
by ona odwołała się od tej decyzji SKO. My jako strona niemo
żemy sięodwołać bezpośrednio
- mówi Barbara Dykier, wójt
gminy Słupsk.
Władze gminy uważają, że
zmniejszenie kary o tak wielką
kwotę jest dziwne,bowiem na
stąpiło w oparciu o kolejne
zmiany przepisów, które nastę
powały wpolskimprawie.A liczy
się przecież czas wycinki i nali
czenia kar.
Jak czytamy w uzasadnieniu
najnowszej decyzji SKO,na nowo
przeliczono liczbę wyciętych
drzew, zmniejszającichliczbę ze
119 do...23, oraz na nowo przeli
czając ich obwody.Zrobiono to
cztery latapo wycince!
Przypomnijmy, chodzi o wy
cinkę drzew zleconą przez PGK

na dwóchdziałkach obok wysy
piska śmieci wBierkowie W2015
roku. Urzędnicy gminy Słupsk,
kiedy dowiedzieli się owycięciu
drzew, natychmiast dokonali
oględzin i pomiarów.Uznali, że
wycinka119 drzew odbyła się nie
legalniei naliczylikarę - ponad1,5
min zł.
Ówczesne władzePGK od tej
decyzji wójta gminy Słupsk
odwołały siędoSamorządowego
Kolegium Odwoławczego. Insty
tucja uznała,że kara jest zasadna,
więc PGK złożyło odwołanie
do NSA. Wyrok zapadł w ubiegłymrokui jestprawomocny. Ar
gumenty prawników PGK nie
przekonały sędziów.Oddalili oni
kasację, co oznacza, że słupska
spółka musizapłacić gminie.Ale
nie wiadomo ile, ponieważ w
międzyczasie zmieniły się prze
pisy i gminni urzędnicy obniżyli
karę spółce oponad500tys. zł.
Od tej drugiej decyzji odwo
łało sięPGK ikara zmniejszyłasię
decyzją SKO z ponad miliona
do70tys. zł.Ztymniezgadzasię
teraz gmina.
Tonie wszystko wtejsprawie,
bowiem podecyzjiSądu Rejonowego w Słupsku prokuratura
musi zbadać,co stałosię z drew
nem pozyskanym powycince.
Po ujawnieniu sprawy przez
SIO! były już prezes PGK Jan
Gurgun musiał więc sam skie
rować zawiadomienieo możli
wości popełnienia przestęp
stwa przez swojego poprzed
nika (wycinkanastąpiła za rzą
dów Mariusza Chmielą), który
nie zadbał o wycenę drewna
pozyskanego z wycinki.

Stupsk

W

Nawiedzenie fi£
św. Michała Arcnańic

W miniony weekend parafia św.
Jacka w Słupsku przeżywała na
wiedzenie figury św. Michała Ar
chanioła z włoskiego sanktuarium
na Górze Gargano.
Figura świętego Archanioła Mi
chała. aby trafić z włoskiego
MonteSantAngelo doPolski, mu
siała pokonać1850 kilometrów.
Od czasu, gdy w 2013 roku figura
pojawiła się w Polsce, przemierza
cały kraj, bo księża michalici nieu
stannie odbierają zaproszenia,
aby kolejne parafie też przeży
wały czas mocy i łaski. Zaprosze
nie przyszło także od ks. Józefa
Dominiczaka, proboszcza parafii
św.Jacka wSłupsku.
W programie nawiedzenia zaw
sze jest modlitwa o uzdrowienie
i uwolnienie z nałogów, adoracja
Najświętszego Sakramentu, cele
bracja sakramentu pojednania,
błogosławieństwo osóbstar
szych, chorych i dzieci, modlitwa
egzorcyzmem prostym oraz przy
jęcie szkaplerza. (MAZ)

Ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na:
na odnowienie elewacji ściany wyższej części dachu, remont kominów oraz
wymianę rynien na gzymsie budynku mieszkalnego Mikołajska 5 w Słupsku
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r. do godz. 10.00
Oferty winny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać
ze strony internetowej www.czyn.slupsk.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez
podania przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

W dniach 10-12 maja w całej Pol
sce zorganizowano Dni Otwarte
Funduszy Europejskich. Doakcji
włączyłsię również Powiatowy
Urząd Pracy w Słupsku, który
w piątek na ul. Wojska Polskiego
ustawił swój mobilny punkt infor
macyjny. Zainteresowani mogli
sięzapoznać się zformami działal
ności PUP wSłupsku - jakie formy
pomocy są oferowane osobie
szukającej pracy. Bo urząd pracy
nie tylko wypłaca zasiłki. To także
miejsce, w którym można zdobyć
bezpłatnie nowe kwalifikacjeza
wodowe albo otrzymać bez
zwrotne dofinansowaniena
otwarcie własnej działalności go
spodarczej. Nie każdy wie,że
spora częśćśrodków przeznacza
nych na takie dotacjeoraz kursy
zawodowe pochodzi właśnie
z funduszy europejskich.Także
w piątek pracownicy słupskiego
PUP spotkali się z uczniami Ze
społu Szkół w Sycewicach, któ
rym wyjaśnili znaczenie funduszy
europejskich,CWF)

przy Gminnym Centrum Kultury
i Promocji w Kobylnicy przygoto
wano ciekawą ofertę przezna
czoną dla wszystkich mieszkań
ców Pomorza,a szczególnie dla
rodzin z dziećmi.Szczególną
uwagę przyciągały występy ze
społów etno-folkowych, grup re

konstrukcji historycznej oraz wy
stawy, pokazy, wystrzały zarmaty
i muszkietów.
Organizatorami imprezy byli
gmina Kobylnica, Instytut Historii
i Politologii Akademii Pomorskiej
wSłupsku oraz Koło Naukowe Hi
storyków AP. (MAZ)

Taki pomysł na obchody europej
skiego jubileuszu zrodziłsię
wśród pracowników Gminnego
Centrum Kultury i Promocji
w Kobylnicy. W15 miejscach
na terenie gminy, w sąsiedztwie
świetlic wiejskich, posadzono
dęby szypułkowe. Obok nich za
montowane zostały tabliczki,

na których znalazły się odlewy
dłoni osób dokonujących nasa
dzeń. W tym gronieznaleźli się
mieszkańcy -zarówno dzieciJak
i osoby dorosłe.
W2004roku grono członków
Wspólnoty powiększyło sięz15
do 25.Było to największe w histo
rii rozszerzenie UE. (MAZ)

listka Natalia Szroeder. Ponadto
można było skorzystać zeStrefy
Malucha i obejrzeć przedstawie
nie Teatru Bajlandia z Warszawy.
Zaprezentowały się takżezespoły
z gminySłupsk. Furorę zrobiły
dmuchańce dla dzieci, a ponadto
uwagę przyciągały pokazy sprzę
tu wojskowego, bogata oferta ki\-

linarna i rowerowa masa kry
tyczna, która zainteresowała mło
dzież. Spora grupa uczestniczyła
w zabawie tanecznej z DJ
Mushem. - Jestem bardzo zado
wolona z miłego dnia na świeżym
powietrzu - powiedziała nam
pani Anna, uczestnicząca w impręzie z wnukami, (MAZ) R , .
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GnunaKobyMca

Mobilnie o funduszach
europejskich

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn"
76-200 Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 47 660

W sobotę podczas trzeciego dnia
Słupskiego Festiwalu Historycz
nego, największej imprezy histo
rycznej na Pomorzu, na terenach

Piętnaście drzew
przypomni
o członkostwie wUE

©®

W decyzji SKO mowa jest też o wycince drzew na działce(
na której z czasem powstało grzebalisko dla zwierząt

Kobylnica

Popularne spotkanie
z historią dla dużych
imałych

15 dębówszypułkowych zostało
posadzonych w15 miejscach
na terenie gminy Kobylnica. Tak
upamiętniono rocznicę członko
stwa Polski w Unii Europejskiej.

Me&zSmw

Dzień Mieszkańca
Gminy z Natalią
Szroeder

W sobotę kotoParku Wodnego
wRedzikowie odbyła się kolejna
impreza integrująca mieszkań
ców gminySłupsk. Tegoroczną
gwiazdą była popularna woka

Wydarzenia
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Skocz do WOPR. Czyszczenie Słupi
Praca na wakacje
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Alek Radomski

V

aleksander.radomski@gp24.pl

Pomorze
WOPR-owcy w Pomorskiem
uskarżają się na braki kadro
we. Sezon zapasem, arekru
tacje wciąż w toku.choć wa
runki pracy wakacyjnejsą
konkurencyjne iatrakcyjne.
- Cały czas są braki. Rezerwy
nie ma żadnej,część starszych
ratowników odchodzi do in
nych zawodów, a nowych jest
bardzo trudno pozyskać -przy
znaje w rozmowie z Polska
Press Marek Koperski, prezes
pomorskiego WOPR. - W tym
roku ze skompletowaniem za
łogi może być ciężko także ze
względu na tragiczne zdarze
nia z zeszłego sezonu. Chodzi
m.in. o historię z Darłowa.
Winą za tę tragedię obarczeni
zostali poniekąd ratownicy
i przez takie sytuacje u mło
dych ludzi powstaje lęk. Wolą
w czasie wakaqi pracować jako
kelnerzy czy barmani niż brać
odpowiedzialność za czyjeś ży
cie, zmagaćsię ze stresem i róż
nego rodzaju nieprzyjemnoś
ciami. Od 2012 roku, kiedy
zmienił się system szkolenia,
z przyciągnięciem nowych
osób do zawodu jest coraz cię
żej.
Pomóc mają w tym organi
zowane właśnie we Władysła
wowie iGdańsku szkolenia dla
osób, które chciałyby podjąć
pracę w ratownictwie wod
nym.
Na dziś niekompletny jest
między innymi słupski WOPR.
Potrzeby tego pogotowia tomi
nimum 60-70 procent stanu

Blisko 30osób sprzątało w so
botę Słupię w ParkuKultury
i Wypoczynku,przy śluzie.
Po kilkugodzinach sprzątania
udało się zapełnićgruzem
i śmieciami duży kontenerdo
starczony przez PGK.

^

W akcji Stowarzyszenia Roz
woju Inspiracje wzięły udział
dwie grupy. Pierwsza oczysz
czała z gruzu, szkła i metalu
(przy pomocy magnesu przy
ciągającego nawet 180 kg) i
szkła płyciznę rzeki przed
śluzą, gdzie odpady uśmiercają
ryby płynące na tarło lub unie
możliwiają im dotarcie do tar
lisk w górnych partiach rzeki.
Druga grupa oczyściła lasek
koło śluzy i na wyspie pomię
dzy mostkami.Koszty wywozu

ss

Zbigniew Marecki

zbigniew.marecki@gp24.pl

Nasz piątkowy tekst w„Głosie
Słupska" pt.„Prawo budowla
ne prawem,a zarabiać natury
stach latemnad morzemtrzeba" wywołał sporeporuszenie
w gminie Ustka.
Po publikacji ostatecznie do
wiedzieliśmy się,że niema po
krewieństwa między rodzi
nami S. i O. Poza tym pani S.
wyjaśniła, że nigdynie podno

W*•
MX-s>
Do akcji włączyło się około 30 osób. w tym członkowie Słup
skiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego „Gryf"
śmieci poniósł urząd miejski,
worki, rękawiczki i zupę zasponsorowali: PGK,Mowi Pra
cownicy, Stolko.pl iratusz. Pre
zenty dla uczestników podaro

wali: Park Krajobrazowy „Do
lina Słupi", Pomorski Zespół
Parków Krajobrazowych, Cen
trum InformacjiTurystycznej i
Urząd Miejski wSłupsku. ©®

Minimum 3.2 tys. zł miesięcznie może zarobić w sezonie
ratownik słupskiego WOPR-u
liczbowego, który wynosić po
winien około stu osób. Tym
czasem ratownicy wodni ze
Słupska strzegą bezpieczeń
stwa nie tylko na plażach uz
drowiska Ustka, ale i na w pię
ciu kąpieliskach śródlądowych
w regionie. Mowa tu między
innymi o parku Trendla w sa
mym Słupsku oraz jeziorach
w gminach Kępice i Prze
chlewo, a być może także
w Bytowie.
- Nie ma powodów do na
rzekania - zapewnia jednak
Piotr Dąbrowski, prezes Słup
skiego WodnegoOchotniczego
Pogotowia Ratowniczego. Myślę, że kadrę uzbieramy.
Oferujemy bardzo dobre wa
runki zarówno finansowe, jak
i socjalne. Rozmowę zaczy
namy od 3,2 tysiąca złotych
netto miesięcznie.

Dla porównania wGdańsku
najniższe ratowniczewynagro
dzenie wynosi 3 tyś. zł brutto.
WOPR w Słupsku infor
muje, żedodatkowo ratownicy
na miejskich kąpieliskach
otrzymują
wyżywienie.
Do tego ubrania do pracy i nie
odpłatne zakwaterowanie.
- Warto przyjść do nas
do pracy. Warunki są bardzo
dobre - podkreśla prezes Dą
browski.
Poszukiwane są osoby wy
kwalifikowane, z uprawnie
niami, po odpowiednich kur
sach i szkoleniach dla ratowni
ków wodnych. Kandydaci mu
szą być dobrego zdrowia, cha
rakteryzować się silną wolą
i charakterem.
Na zainteresowanych pre
zes Dąbrowski czeka pod tele
fonem 691300 987. ©®

Spór sąsiadów w Przewłoce
GmmaVstka

:

siła o60 centymetrówpoziomu
swojej działki,której zabudowę
kwestionuje rodzina S. Od pani
S. dowiedzieliśmy się także, że
zamierza sprzedać swoją
działkę w Przewłoce, bo już
psychicznie nie wytrzymuje
presji ze strony sąsiadów.
- Pani S. może to zrobić, ale
musi poinformować ewentual
nych nabywców o nieroz
strzygniętych
problemach
prawnych, które dotyczą jej
działki - mówi Andrzej
Adamski, obecnie działający
powiatowy inspektor nadzoru

budowlanego w powiecie słup
skim.
Po naszymtekście odebrali
śmy także w redakcjikilka tele
fonów w sprawie wykorzysty
wania przez właścicieliswoich
budowli w Przewłoce niezgod
nie z pozwoleniem na użytko
wanie. - Tu chodzi o unikanie
wyższego opodatkowania mówili nasi rozmówcy.
Jak się dowiedzieliśmy,
Anna Sobczuk-Jodłowska,wójt
gminy Ustka, zamierza się
przyjrzeć tejsprawie.

©®

Oddychaj lekko!
Weź Przejrzystą pożyczkę i zadbaj
o zdrowe powietrze!

IJ
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Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,03%, przy założeniu, że całkowita kwota
pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 23.656,72 zł, opro
centowanie zmienne w wysokości 4,79%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WiBOR 6M (z dnia
20.02.2018 r. wynosi 1,79%), powiększonej o marże 3.00 p.p., całkowity koszt pożyczki wynosi 3.656,72 zł (w tym:
prowizja 1.000,00 zł kredytowana, odsetki 2.656,72 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wyso
kości 394,28 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 22.02.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione sq od indywidualnej
oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa
informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter
szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszq spłatą poży
czek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe. Promocja trwa w okresie od dnia 01.03.2019 r.
do dnia 31.10.2019 r. Regulamin Promocji „Przejrzysta Pożyczka" dostępny jest na stronie www.bosbank.pl
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Tylko nie mów nikomu z rekordem
•ji

Witold Głowacki
witold.glowacki@polskapress.pl

Warszawa
Zapowiadany od dawna dokunent „Tylko nie mów nikomu"
iraci Marka i Tomasza
«kielskkh o przestępstwach
eksualnych wobec dzieci po
pełnianych przez polskich
sięży bije wszelkie rekordy
oglądalności.
ilm miał premieręna Youtube
v sobotę po południu. Już
v niedzielę około południa
iczba wyświetleń filmu przeToczyła 3 miliony. Po 24 godziiach od premiery - 4 miliony.
Dokument jest bardzo
nocny. Jegokonstrukcja opiera
ię na relacjach ofiar księży,auorzy mają za sobą serię kilkuIziesięciu rozmów z osobami,
ctóre w dzieciństwiedoświad
czyły molestowania ze strony
duchownych. Ale to nie
wszystko - bo Sekielscy kon
frontują ofiary ze sprawcami
molestowania, odnajdując koejnych przestępców seksuallych w sutannach poukrywa
nych w domach księży emeryów lub w roli rezydentów
N różnych instytucjachkościel
nych.
Tytuł filmu doskonale od
daje najczęstsze- i wymieniane
^rzez kolejne występujące
w dokumencie ofiary - frazy
sprawców przestępstw seksu
alnych żądających od swych
nieletnich ofiar milczenia. Za

Tmm&
Kadr z filmu „Tylko nie mów nikomu" Marka i Tomasza Sekielskich. Hierarchowie w trakcie
realizacji filmu odmawiali komentarzy
razem jednak odnosi się dopo
stawy kościelnych władz wo
bec księży - sprawców prze
stępstw seksualnych wobec
dzieci. Do zmowy milczenia,
do dyskretnego „odsuwania"
księży przestępców seksual
nych, doprzenoszenia ich z pa
rafii do parafii, aczasem do cał
kowitej bierności wobec po
dobnych przypadków.
Dziś biskupi robią dobą
minę do złej gry i dziękują
Sekielskim za „trudną prawdę"
przedstawioną w filmie. Robi
tak na przykład abp Stanisław
Gądecki, przewodniczący Kon
ferencji Episkopatu Polski,
który podkreśla, że obejrzał
film „z głębokim wzrusze

niem". Z kolei prymas abp
gnieźnieński WojciechPolak pi
sze w oświadczeniu, że
„ogromne cierpienie osób
skrzywdzonych budzi ból
i wstyd. W tym momencie
przed oczami mam także dra
mat osób pokrzywdzonych,
z którymi spotkałem się osobiś
cie.Dziękuję wszystkim,którzy
mają odwagę opowiedzieć
o swoim cierpieniu".
Biskupi przepraszająrównież
ofiary księży przestępców sek
sualnych. Arcybiskup Polak
przeprasza „za każdą ranę za
daną przez ludzi Kościoła".„W
imieniu całej Konferencji Epi
skopatu pragnę jak najmocniej
przeprosić wszystkieosoby pok

rzywdzone. Zdajęsobie sprawę
z tego, że nic nie jest w stanie
wynagrodzić im krzywd, jakie
doznali" - piszez kolei w oświad
czeniu abpGądecki.
Nie zmienia to jednak faktu,
że w trakcie realizacji doku
mentu hierarchowiegremialnie
odmówili udziału w nagraniach.
W filmie nie pojawia się żaden
znich. Żadenznich nieprzepra
sza ofiar przed kamerą. „Ze
względu na to,iż otrzymujemy
informacje o braku bezstron
ności ze strony Pana Redaktora
w przygotowywaniumateriału,
korzystamy z prawa do niekomentowania.
Dziękujemy
za zrozumienie" - tak brzmiała
oficjalna odpowiedź udzielona

Rodzina premiera na okładce tabloidu dzień
po dniu. To ustawka - twierdzą niektórzy
Warszawa

eszek Rudziński

3szek.rudzinski@p0lskapress.pl

Wsobotę na łamach „Super
ixpressu" ukazał się koleiny arykuł dotyczący rodziny preniera Mateusza
tforawiedoego. W porównaniu
do piątkowej pubSkacjiżarów10 sam artykuł j^k iokładka
abloidu są znacznie bardziej
wyważone. Artykuły wywołały
spekulacjena temat zaaranżo
wania całej sprawy przez dzienlik i Kancelarię Premiera
,Super Express" opublikował
w piątek na swojej okładce
zdjęcie premiera z dwójką
dzieci, opatrzone nagłówkiem
„Były współpracownik zdra
dził go i ujawnił",„Morawiecki
adoptował dzieci".
W artykule będącym głów
nym tematem, dziennik poin

formował, że dwójka młod
szych dzieci(7 i9 lat) Mateusza
Morawieckiego i jego żony jest
adoptowana. Informacjata zo
stała zaczerpnięta z książki
„Delfin. Mateusz Morawiecki"
Piotra Gajdzińskiegoi Jakuba N.
Gajdzińskiego. Ponadto auto
rzy artykułu zastanawiają się
w nim,czy dziecipremiera wie
dzą, że zostały adoptowane
(później „SE" przekonywał, że
dzieci wiedziały o adopcji).
Artykuł wywołałfalę oburze
nia zarówno wśród dziennika
rzy, jaki polityków.Zarzucali oni
„SE" wykorzystywanie dzieci
premiera, aby uderzyć wniego.
Do sprawy odniósł siętakże
szef rządu. - Może powiem
tylko tak ogólnie. Kochamyna
sze dzieci wraz z naszą żoną
bardzo mocno.Jesteśmy z nich
dumni, szczęśliwi,że są.Dzieci
uczą się, pracują, cieszą się,
a niekiedy płaczą. Dzieci jak

wiele innych. Staramy się
z żoną normalnie żyć i dziękuję
wszystkim za dzisiejsze słowa
wsparcia - mówił w piątek.
Rodzina
premiera
Morawieckiego jest także boha
terem sobotniego wydania
dziennika. Artykuł jest jednak
w niecoinnym, bardziej wywa
żonym tonie, a okładka pisma
wychwala obecnego szefa
rządu, serwując nagłówek:
„Iwona i Mateusz Morawiecki
mają wielkie serca",„Stworzyli
dzieciom dom pełen miłości".
Kilka godzinpopierwszej publikaqinastronieintemetowej„SE"
ukazał sięwywiad zszefem Kan
celarii Premierana tematpiątko
wego tekstu. Michał Dworczyk
wyjaśnia w nim, że dzieci pre
miera wiedziałyotym, żesą adop
towane. Część dziennikarzy,
zwłaszcza tych sympatyzujących
z opozycją, oraz niektórzy ko
mentatorzy życia politycznego

doszło do wniosku,że seria arty
kułów o rodzinie szefa rządu mo
gła być działaniem zaaranżowa
nym wporozumieniu zKancela
rią Premiera.
- Wczoraj broniłam prywat
ności rodziny Morawieckich
i oburzałamsię publikacją zdjęć
dzieci premiera zadnotacją, że
są adoptowane. Okazało się,że
to ustawka z tabloidem. Mimo
wszystko nie żałuję swojego
odruchu serca. Wstydzić powi
nien się ktoś inny - napisała
na Twitterze Dominika Wielowiejska z „Gazety Wyborczej".
- Czyli jednak ustawka, naiw
niacy? Odkąd nasze wpisy ws.
pani Ogórek zostały cynicznie
wykorzystane donagonki na pro
testujących przed TVP, stało się
jasne, że każdy odruch serca zo
stanie wykorzystany w propa
gandzie PiS -stwierdzała w me
diach społecznościowychRenata
Grochal z„Newsweeka".©®

wtedy Sekielskiemu przezBiuro
Prasowe Episkopatu.
Dziś żaden biskupnie mówi
już o „stronniczości ze strony
Pana Redaktora". Być może
także dlatego, że w filmie bra
cia Sekielscy ujawniają dwa
nieznane dotąd przypadki wy
korzystywania seksualnego
nieletnich przez księży.
Pierwszy dotyczy molesto
wania dziecka przez ks. Euge
niusza M., twórcę i kustosza
sanktuarium wLicheniu. W tym
wypadku zgromadzenie księży
marianów, do którego należy
M., przekazałosprawę do Waty
kanu zaraz po tym, jak do jego
prowincjała zgłosiła się ofiara
księdza, aM. „został odsunięty".
Ale nie każda zespraw przedsta
wionych w filmie kończyła się
podobną interwencją kościel
nych przełożonych sprawcy.
W filmie braci Sekielskich
na nagraniu z ukrytej kamery
do molestowania 12-letniego
chłopca pośrednio przyznaje się
również ks.Franciszek Cybula,
spowiednik Lecha Wałęsy i pre
zydencki kapelan za jego ka
dencji. Ksiądz przyznaje się
bezwiednie, próbującsię uspra
wiedliwiać „... nie doszło
do wytrysku. Była chwilka
pieszczenia..." -mówi, tak jakby
nawet nie rozumiał, że mówi
o molestowaniu dziecka.
Cybula zmarł po kilku mie
siącach od nakręcenia tejsceny,
emisji filmu już nie dożył. Przypadek księdza Cybuli
wskazuje, że przed wstąpie
niem do seminarium powinno
się badać kleryków pod kątem
skłonności pedofilskich - tak
komentuje ten fakt były prezy

Z KRAJU

Warszawa

Akcja STOP 447
na ulicach stolicy

Stowarzyszenie Marsz Niepodle
głości zorganizowało w sobotę
w Warszawie manifestacjęSTOP
447. Środowiska narodowe stra
szą, że przyjęte w USA prawo po
służy organizacjom żydowskim
do walki o odszkodowania za tzw.
mienie bezspadkowe. Zarzucają
polskiemu rządowi bierność w tej
sprawie.„Międzynarodowe orga
nizacje żydowskiechcą nas okraść
na 300 mld doi. z pomocą naj
większego mocarstwa na świecie"
- straszą organizatorzy marszu
STOP447.
(AIP)

dent Lech Wałęsa, który zarę
cza, że nie miał żadnej wiedzy
o skłonnościach ks. Cybuli.
Ofiara molestowania przez
ks. Cybulę w filmie
braci
Sekielskich idzie do gdańskiej
kurii opowiedziećo swoich prze
życiach. Archidiecezja nie pod
jęła jednak żadnychdziałań w tej
sprawie, choć ks. jeszcze żył.
Sekielscy pokazują więcej
przypadków bierności hierar
chów, a także prób krycia przez
nichksiężypedofilów. „Powiem
wprost: jeśli pokazane przy
padki są takie, na jakie wyglą
dają, to w poniedziałek co naj
mniej dwóch biskupów po
winno podać się do dymisji. Nikt
nie uwierzy, że hierarchowie
z Wrocławia i Bydgoszczy nie
wiedzieli, o co i o kogo chodzi,
kiedy autoryzowali działania
księdza pedofila"- tak skomen
tował toks. Kazimierz Sowa.
Szersza dyskusjawokółfilmu
- przebiegająca przede wszyst
kim
w
mediach
społecznościowych - kształtuje
się jednak mniej więcej według
tego samego schematu, który
ukształtował się w momencie
premiery „Kleru" Wojciecha
Smarzowskiego - i jest, delikat
nie mówiąc, kompletnie jałowa.
Obie strony sporu powszechnie
mylą wąskie pojęcie pedofilii
z całym- wielokrotnieszerszym
- katalogiem typów sprawców
przestępstw seksualnych wobec
dzieci. W ten sposób dyskusja
o problemie o ogromnym spo
łecznym znaczeniu zamienia się
w pusty rytuał, pod wieloma
względami
analogiczny
do„wojny plemion"towarzyszą
cej sporomopolskąpolitykę.©®

Warszawa

Ponad193 min złotych
trafi do woj. łódzkiego

Rekordowa wygrana
w Eurojackpot w Polsce padła
w piątek, 10 maja 2019. Kto
wygrał 193 miliony zł
w Eurojackpot
pod Piotrkowem? Ponad 193
miliony złotych wygrał miesz
kaniec powiatu piotrkowskiego
w województwie łódzkim podał Totalizator Sportowy. Jak
dodaje Totalizator, w piątko
wym losowaniu Eurojackpot,
w którym stawką było 390
000 000 zł (90 000 000
euro), padły dwie główne
wygrane, w tym jedna w Polsce
(druga w Niemczech). Jej war
tość to astronomiczne193 396
500,00 zł (45 000 000 euro)!
Szanse na główną wygraną
wynosiły jak 1 do 95 344 200.
szczęśliwe liczby wygranej
w Eurojackpot to: 5,7,15,19,
29 oraz 3 i 8 - to szczęśliwe
liczby wygranej w Eurojackpot.
Poprzedni rekord to 36 726
210,20 zł w Lotto trafione
w 2017 r. w Skrzyszowie.
(AIP)

Glos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 13.05.2019
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zgodna z konstytucją. „Jeżeli
sądownictwo będzie przejęte,
to obywatele nie będą mieć
pewności co doniezawisłości,
niezależności sądów. To jest
bardzo groźne w kontekście
przyszłości" -mówiła w trakcie
zeszłorocznych protestówpre
zes Sądu Najwyższego.
W sierpniu2018 roku niemie
cki miesięcznik „Cicero" opub
likował portretsędzi.,Jako pre
zes Sądu Najwyższego sprzeci
wia się kontrowersyjnej refor
mie wymiaru sprawiedliwości,
stając się ucieleśnieniem krytyki
pod adresem polskiego rządu".
Autor tekstu Thomas Dudek
napisał wówczas, że Małgo
rzata Gersdorf jest„celem kam
panii obrzucania błotem pro
wadzonej przezbliskie rządowi
media oraz polityków Prawa
i Sprawiedliwości". Redaktor
przywoływał też obelgi, jakie
wygłaszano w kierunku sędzi
po jej wystąpieniu wKarlsruhe
na zaproszenie niemieckiego
Trybunału Konstytucyjnego.
- Autokraci chcą całej wła
dzy państwowej. Niezależna
władza sądownicza jest odpo
wiedzialna za tę kontrolę
w państwach konstytucyjnych
- niezależne sądownictwo nie
toleruje autokratów,sprawied
liwość, którą akceptują tylko
wtedy, gdy są zależni. Uzasad
niają tę dominacjędemokraqą,
w końcu zostali wybrani stwierdził Heribert Prantl,
prawnik i dziennikarz na ła
mach „SueddeutscheZeitung".
„Sprzeciwiła się rozwojowi
sytuacji dot.sądownictwa wPol

sce" - podkreśliła Gesin*
Schwan, przewodnicząca kura
torium Fundacji Theodor:
Heussa. Wlistopadzie 2018 roki
pod naciskiem działań Komisj
Europejskiej polskirząd wycofa
się z wprowadzenia kontrower
syjnych zmian w sądownictwie
Nagroda dla sędzi wywołał
krytykę ze strony niektórych
mediów publicznych.„Nieme
uhonorowali
Małgorzat*
Gersdorf za walkę z polskin
rządem" - tytułuje TVP Info
„Może być z siebiedumna. Do
stanie niemiecką nagrodę"
uzupełnia portal wPolityce.
Nagroda jest przyznawan;
od 1965 r. Wśród celów wymię
niane są „wyróżnianie i umac
nianie obywatelskiego zaanga
żowania" i „promowanie demo
kracji". Laureatami nagrodyby]
m.in. prezydenci Niemiec
Gustav Heinemann lub pisar;
Guenter Grass.W ubiegłym roki
statuetkę otrzymała pisarki
i prawniczka Yvonne Hofstette
- jedna z inicjatorek KartyPraw
Podstawowych Unii Europej 
skiej.
- Rząd PiS mógł jednak so
bie pozwolić na odpuszczenie
tej kwestii. Kadencja jeszcze
niezależnego polskiegosądów
nictwa kończy się 30 kwietnia
2020 roku - uzupełnia mona
chijski dziennik. „Za trzy ty
godnie czekają nas wybory eu
ropejskie. To świetna okazja
na wzmocnienie rządów
prawa przeciwko tym, którzy
nimi gardzą" - można przeczy
tać w niemieckich mediach.

Prezes wyróżniona za Odrą
Dominik Owczarek

@com.pl

Stuttgart
Prezes Sądu Najwyższego
przyjęła w sobotę w Stuttgar
cie nagrodę za zaangażowanie
na rzecz demokracji. W Polsce
wyróżnienie spotkało się
z dwojakim odbiorem.
Nagroda przyznawana jest przez
Fundaqę Theodora Heussa, by
łego prezydenta Niemieci poli
tyka FDP(Freie Demokratische
Partei). Ponadpartyjna organiza
cja wyróżniła Małgorzatę
Gersdorf za„wzorową niezłomność, jednoznaczną postawę
i odwagę cywilną,z którą broni
nieodzownych warunków de
mokracji". Warunkami zawar
tymi woświadczeniu wydanym
pod konieclutegosą praworząd
ność, trójpodział władzy,
ochrona mniejszości, uczciwe
prowadzenie publicznych spo
rów oraz wolność mediów.
-Skrócenie kadencjisędziów,
nakazane przez obecny polski
rząd wsposób nieobjętykonstytucją, jest przyczyną ciągłego
oporu. Powodem jest polityka
rządu, którego reformy są
wspierane przezwiększość par
lamentarną od jesieni2015 roku.
Po zwycięstwiew wyborachna
tychmiast przystąpionodo rady
kalnej reorganizacji systemu
prasowego i medialnegooraz ca
łego systemu sądownictwa

Nagroda, którą otrzymała prezes SN. jest przyznawana od 1965 r. Wśród jej celów wymieniane
są „wyróżnianie i umacnianie obywatelskiego zaangażowania" i„promowanie demokracji"
w kraju - powiedziała Sabinę
Leutheusser-Schnarrenberger,
była minister sprawiedliwości
wprzemówieniulaudacyjnym.
- Nie można porównywać
Polski z Węgrami, Turcją i Rosją.
Jesteśmy zupełnie innym kra
jem i innymi obywatelami.Całe
stulecia byliśmy otwarci
na wielonarodowośći mamnadzieję, że tak pozostanie - po
wiedziała laureatka nagrody
prof. Gersdorf.

Zmiany dotyczące wymiaru
sprawiedliwości doprowadziły
do zaognieniasytuacji politycz
nej w Polsce.Chęć reform spo
tykała się z ogromem kontro
wersji oraz oskarżeńo łamanie
zasad demokracji. Pierwsza
prezes Sądu Najwyższegostała
się symbolem oporu w trakcie
protestów. Odmówiła wcześ
niejszego przejścia na emery
turę niż przewidywała jej ka
dencja.

- JarosławKaczyński głosi,że
to niezależność sądownictwa
stoi na przeszkodzie pożąda
nemu przekształceniu plurali
stycznego, liberalnego i demo
kratycznego w społeczeństwo
nacjonalistyczne,
homoge
niczne, nacjonalistyczne i tradycjonalistyczne - można było
usłyszeć w trakcie przemówieniabyłej niemieckiejminister.
Z punktu widzenia sędzi re
forma sądownictwa jest nie

Presja USA na Iran rośnie
Tomasz Dereszyński
tomasz.dereszynski@polskapress.pl

Okręt USS Arlington z syste
mem Patriot jest w drodze
na Bliski Wschód. Waszyn
gton: jesteśmy gotowi
do obrony sił i interesów USA
w regionie. O co chodzi? Oczy
wiście o Iran.
USA wysyłają system obrony
przeciwrakietowej Patriot
na Bliski Wschód wobliczu narastających napięć z Iranem.
Okręt wojenny USS Arlington
z desantowcami i samolotami
na pokładzie ma również do
łączyć do grupy uderzeniowej
USS Abraham Lincoln już
obecnej w zatoce - podaje BBC
News. Jednocześnie bom
bowce B-52 przybyły do bazy
w Katarze - poinformował
w komunikacie Pentagon.

Stany Zjednoczone stwier
dziły, że posunięcia tesą odpo
wiedzią na możliwe zagrożenie
ze stronyIranu dla sił USA wre
gionie, bez precyzowania, o ja
kie zagrożenie może chodzić.
Iran odrzucił zarzuty jako non
sens. Teheran określił ro
zmieszczenie jako „wojnę psy
chologiczną" mającą na celu za
straszenie kraju.Zasugerowano
jednocześnie, że może wzno
wić działalność jądrową w za
kresie wzbogacania uranu.
Pentagon twierdzi, że siły
amerykańskie reagują na po
tencjalne zagrożenie dla sił
amerykańskich, ale nie przed
stawiły żadnych szczegółów
dotyczących tych zagrożeń.
Ostatnie oświadczeniePen
tagonu w piątek mówiło tylko,
że Waszyngton jest „gotowy
do obrony sił i interesów USA
w regionie", dodając, że USA
nie dążyły do konfliktu z Ira
nem. Jak informuje BBCNews,

w sąsiednimIraku jest obecnie
około 5200 żołnierzy amery
kańskich.
System Patriot może prze
ciwdziałać rakietom balistycz
nym, pociskom rakietowym
i zaawansowanym samolotom.
Urzędnicy administracji Do
nalda Trumpa powiedzieli
amerykańskim mediom, że
USS Arlington miał wypłynąć
do regionu, aleten plan został

Okręt USS Arlington
w drodze do Zatoki Perskiej.
Wzmocni znacznie siły USA

©®

Zapaśnik i aktor zmarł
na ringu podczas walki

przyspieszony, aby „zapewnić Londyn
lepsze możliwości dowodzenia Tomasz Dereszyński
tomasz.dereszynski@polskapress.pl
i kontroli".
Okręt USS Abraham Lincoln
przeszedł przez Kanał Sueski Cesar Barroa znany jako Silver
w czwartek - poinformowało King, był gwiazdą w swoim ro
dzinnym Meksyku.Pojawił się
Centralne DowództwoUSA.
Półoficjalna irańska agencja u boku komika Jacka Blacka
informacyjna Isna zacytowała wfilmie „Nadio Libre"z2005
starszego irańskiego duchow roku. Możliwą przyczyną
nego Yousefa Tabatabai- śmierci 51-letniego zawodnika
Nejada, który powiedział, że iaktora móg^ być atak serca.
amerykańską flotę wojskową
można „zniszczyć jednym po Wrestler i aktor Silver King
ciskiem".
zmarł w sobotę wieczorem
W odpowiedzi na ruchy ar podczas jednej ze scen ataku
mii USA prezydent Hassan w Roundhouse w dzielnicy
Rouhani oświadczył, że Iran Londynu Camden. Do śmierci
stoi w obliczu bezprecedenso doszło wczasiepokazów. 51-lawej presji międzynarodowych tek występował w sobotę wie
w
Roundhouse
sankcji. Odnowione sankcje czorem
amerykańskie doprowadziły w Camden. W pewnym mo
do gorszych warunkówgospo mencie upadł na matę.
darczych niż podczas wojny
Inny meksykański zapaśnik
w latach1980-1988 zsąsiadują złożył hołd swojemu „wiel
cym Irakiem - powiedział kiemu rywalowi", mówiąc:
Rouhani. ©®
„On poszedł tak, jak chciał: wal

czyć!". El Hijo del Santo, znany
także jako Joige Rodriguez, wy
raził naTwitterze swój„głęboki
żal" po śmierci swojego „part
nera w tak wielu bitwach".
Media meksykańskie suge
rują, żeSilver Kingmógł doznać
ataku serca. Organizator po
twierdził jedynie, że podczas
pokazu miał miejsce „incy
dent", ale niebędzie komento
wać zaistniałej sytuacji.
Drużyna Lucha Librę, której
show odbywał się w sobotę
w Londynie, ma zamaskowa
nych
zawodników
lub
luchadorów, którzystają naprze
ciw siebie w akrobatycznych,
choreograficznych bitwach.
Jako Silver King Barron od
niósł światowy sukces, wystę
pując w World Championship
Wrestling (WCW)USA w latach
1997-2000. W 2005 r. wystąpił
jako czarny charakter Ramses
w komedii „Nacho Librę"
u boku JackaBlacka. ©®
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Poradnik

Idziemy na rentę (cz. 1)

Glos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 13.05.2019

Warunki przyznania renty chorobowej
Wyjaśniamy, co oznacza pojęcie niezdolności do pracy

Edziemynarentę
Zgodniezostatnimi danymi
opubikowanymi przez ZUS
z renty chorobowej (renty z ty
tułu niezdolności do pracy)ko
rzysta ponad740tys. osób.
Kluczowym pojęciem przy zro
zumieniu, jakiezasady rządzą
przyznawaniem rent jestpoję
cie niezołnośd dopracy. Renta
niejest bowiem przyznawana
zuwagiriasamfaktdioroby.aJe
na niezdolność do pracy wyni
kającą ze złego stanu zdrowia.
Istotne jest więc nie taczy oso
ba ubiegająca sięorentę jest
chora, ale taczyjej choroba
skutkuje utratą zdolności
do wykonywania pracy.
Niezdolność do pracy
Orzeczenie o niezdolności
do pracy wydaje lekarz orzecz
nik ZUS.Po tym,jak osoba zain
teresowana otrzymaniemrenty,
złoży wniosek ojejprzyznanie,
zostanie poddana badaniu
przez lekarza orzecznika. Bę
dzie ono przeprowadzone
w siedzibie orzecznika, a jeśli
stan zdrowia ubezpieczonego
na to nie pozwala - w domu
ubezpieczonego.
Badanie
w praktyce ma niewiele wspól
nego z tym, które przeprowa Przepisy określają, czym jest niezdolność do pracy i kiedy musi powstać, by chory miał prawo do renty chorobowej
dza lekarz rodzinnylub specja
lista. Polega ono przede wszyst Wymagany staż
wniosku o rentę (lub powsta mienionych w przepisach lub
•dokumenty potwierdza
kim na ocenie, czy schorzenia Drugim, obok niezdolności niem niezdolności dopracy, jeśli w ciągu 18 miesięcy po ich za jące okresyskładkowe i nieskładprzeszkadzają danej osobie do pracy, warunkiem koniecz starający sięorentęma już orze kończeniu. Chodzi tu przede kowe (świadectwa pracy,legity
wszystkim o okresy: zatrudnie mację ubezpieczeniową, za
w wykonywaniu pracy zawo nym do otrzymania renty, jest czoną niezdolność do pracy).
Wyjątkowo renta może zo nia; prowadzenia własnej dzia świadczenie szkoły wyższej
dowej. Wiedzę ojej stanie zdro staż ubezpieczeniowy (okresy
wia, przebieguleczenia iwarun składkowe, a także nieskład- stać przyznana osobom, które łalności, jeśli opłaconoskładkę o programowym toku trwania
kach, w jakich dotychczas wy kowe w części, któranie przekra nie mają wymaganego stażu ubezpieczeniową; wykonywa ukończonych studiów);
konywała pracę,orzecznik czer cza jednejtrzeciej udokumento ubezpieczeniowego, jeśli: zo nia umowy-zlecenia lubumowy
•zaświadczenie pracodawcy
pie zdokumentacji, którą trzeba wanych okresówskładkowych). stały ubezpieczone(naprzykład agencyjnej, jeśli opłacono o wysokości osiąganego wyna
do niego dostarczyć.Orzecznik, Długość wymaganegominimal podjęły pracę) przed ukończe składkę ubezpieczeniową; po grodzenia lublegitymację ubez
stwierdzając
niezdolność nego stażu zależyod wiekuubie niem18. roku życialub wciągu 6 bierania zasiłku dla bezrobot pieczeniową, zawierającą wpisy
do pracy, określa jej stopień. gającego się o rentę i wynosi: miesięcy od ukończeniaszkoły nych; służby wojskowej; pobie dotyczące zarobków;
Od tego stopnia zależy wyso •rok - dla osóbprzed20.rokiem albo studiów orazod dniaubez rania zasiłku chorobowego.
•zaświadczenie o stanie
Wyjątkowo wymóg powsta- zdrowia wydane przez lekarza
•
2 lata-dla osób wwieku pieczenia aż do dnia powstania
kość renty oraz zakres dodatko życia,
wych przywilejów(np. związa 20-22 lata,•
3 lata - dla osób niezdolności do pracy byłyubez nianiezdolności dopracy w jed prowadzącego leczenie, wysta
nym z wymienionych wyżej wione niewcześniej niżna mie
nych z ulgowymi przejazdami w wieku 22-25 lat,
•
4 lata - dla pieczone bez przerwy.
Dopuszczalne są jedynie okresów nie dotyczy osób,które siąc przed datą złożenia wnio
komunikacją zbiorową). Przy osób w wieku25-30 lat,
•
5 lat znawane są następującestopnie dla osób,które ukończyły 30 lat. przerwy nie dłuższe niż 6 mie zostały uznane za całkowicie sku;
•inną dokumentację me
Od osóbpowyżej30. roku ży sięcy. Warunki udowodnienia5 niezdolne do pracy i mają staż
niezdolności do pracy: częś
ciowa niezdolnośćdo pracy (dla cia wymaga się dodatkowo, by lat stażu ubezpieczeniowego ubezpieczeniowy wynoszącyco dyczną będącą w posiadaniu
osób w znacznym stopniu nie 5-letni staż przypadał wokresie w ostatnim10-leciu nie musi na najmniej 20 lat w przypadku ko osoby ubiegającej się o rentę,
zdolnych do wykonywania ostatnich10 lat przedzłożeniem tomiast spełnićosoba, która jest biet i 25 lat w przypadku męż która może mieć znaczenie dla
wydania orzeczenia przezleka
pracy zgodnej ze swoimi kwali
całkowicie niezdolna do pracy czyzn.
rza orzecznika ZUS(historia cho
fikacjami); całkowita niezdol
i ma conajmniej 25lat stażu (w
roby, karty informacyjnez lecze
przypadku kobiet) lub30 lat (dla Wniosekorentę
ność do pracy(dla osóbniezdol
Osoba, która chce starać się nia szpitalnego, karta badania
nych do wykonywania jakiej Najniższa renta z tytułu mężczyzn).
o rentę z tytułu niezdolności profilaktycznego,dokumentacja
kolwiek pracy);całkowita niez całkowitą niezdolność
do pracy,powinna złożyć wnio rehabilitacjileczniczej lub zawo
Ważne, kiedypowstała
dolność do pracy isamodzielnej dopracy ma wysokość
sek. Do wniosku o przyznanie dowej);
niezdolność dopracy
egzystenqi (dla osób niezdol
1.IOO zł brutto,
•
wywiad zawodowy - an
Trzeci warunek konieczny renty należydołączyć:
nych do wykonywania jakiej•kwestionariusz dotyczący kietę wypełnioną przez płatnika
dootrzymaniarenty chorobowej
kolwiekpracy, które wymagają a z tytułu częściowej
to powstanie niezdolności okresów składkowych i nie- składek.
stałej lub długotrwałejopieki ze -825zł brutto
Patrycja Wacławska
do pracy w trakcieokresów wy składkowych;
strony innej osoby).

PODPOWIADAMY

NA JAK DŁUGO
Niezdolność do pracy może
być orzeczona na okres nie
dłuższy niż 5 lat. Jedynie
w przypadku, gdy według
wiedzy medycznej nie ma
rokowań odzyskania
zdolności do pracy
przed upływem tego okresu,
niezdolność może być
orzeczona na okres dłuższy.
Jeżeli osobie uprawnionej
do renty z tytułu
niezdolności do pracy przez
okres co najmniej ostatnich 5
lat poprzedzających dzień
badania lekarskiego brakuje
mniej niż 5 lat do osiągnięcia
wieku emerytalnego,
w przypadku dalszego
stwierdzenia niezdolności
do pracy orzeka się
niezdolność do pracy
na okres do dnia osiągnięcia
tego wieku.

WYSOKOŚĆ RENTY
Aby ustalić wysokość renty
z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy, ZUS
doda do siebie:
•
24 proc. kwoty bazowej;
•
po 1,3 proc. podstawy
wymiaru za każdy rok
okresów składkowych,
z uwzględnieniem pełnych
miesięcy;
•
po 0,7 proc. podstawy
wymiaru za każdy rok
okresów nieskładkowych,
z uwzględnieniem pełnych
miesięcy;
•
po 0,7 proc. podstawy
wymiaru za każdy rok
okresu, który brakuje
do pełnych 25 lat stażu
ubezpieczenia (okresów
składkowych
i nieskładkowych), liczonych
od dnia, w którym
zainteresowany złoży
wniosek o rentę, do dnia,
w którym osiągnie 60 lat.
Okres ten nazywany jest
stażem hipotetycznym.
Renta z tytułu częściowej
niezdolności do pracy wynosi
75 proc. renty z tytułu
całkowitej niezdolności
do pracy. Jeśli orzeczono
także niezdolność
do samodzielnej egzystencji,
renciście przysługuje
dodatek pielęgnacyjny
w wysokości 222,01 zł.
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rza się tak, że im dłuższy okres
spłaty, tym comiesięczne raty
są niższe, ale całkowite koszty
pożyczki - wyższe. Lepiej spła
cać taką pożyczkę przez kilka,
czy kilkanaście miesięcy, ani
żeli kilka lat. Na drugim biegu
nie są koszty wypoczynku or
ganizowanego bez planu,
pod wpływem impulsu.
Przed urlopem branym bez
wcześniejszego planowanianie
ma zbyt wieleczasu na przygo
towania, a w szczególności
na sprawdzanie w różnychban
kach propozycji kredytowych.
Tuż przed świętami wielka
nocnymi gdy wielu Polaków
szuka szybkiej gotówki na sfi
nansowanie wydatków z tym
związanych eksperci Bancovo
sprawdzili, jak duże mogą być
różnice w cenie kredytu, w za
leżności od tego, którainstytu
cja pożyczy nam pieniądze.
- Analizując jeden z przykładówprzy wnioskowanejkwocie
2 200 zł,najtańsza oferta ozna
czała koszt 305 zł, anajdroższa
to 2174 zł.Różnica to aż1869 zł,
można więc pożyczyć stosun
kowo tanio lub dość drogo mówi MonikaCharamsa Prezes

Bancovo. I dodaje:- To skrajne
oferty, ale praktykapokazuje, że
wybierając najtańszą spośród
kiiku propozycji,możemy sporo
zaoszczędzić. Wniosek jest pro
sty: tylko porównywanie róż
nych możliwości pozwoli nam
wybrać najbardziej rozsądną
propozycję. Należy być ostroż
nym, szczególnie biorąc po
życzkę wpośpiechu, wostatniej
chwili - chyba że mamy przed
stawione równocześnie kilka
ofert dostosowanych do danej
osobyijej zdolnościkredytowej,
tak jak na platformie Bancovo,
z których możemy wybrać tę
najkorzystniejszą.
Rozwaga w wyborze ofert
kredytowych jest bardzo
istotna, boodpowiedzialne po
dejście do pożyczania pienię
dzy na bieżące wydatki nie jest
mocną stroną Polaków. Ko
lejne badania pokazują, że po
nad połowa z nas przekracza
zakładany budżet na wydatki
przed świętami czy w związku
z innymi cyklicznymi wyda
rzeniami życia rodzinnego.Jest
to najwięcej spośród wszyst
kich europejskich krajów.

Wymarzony urlop za kredyt? Czemu nie, jeśli
wypoczynek to inwestycja
Zbigniew Biskupski

Budzetdonwwy
Urlop wypoczynkowy ma po
służyć zregenerowaniu sił
na kolejny rok pracy. W kate
goriach biznesowych można
by więc go uznać za inwesty
cję w siebie. Jeśli więc nie ma
my bieżących środków, może
my czuć się usprawiedliwieni,
finansując odpoczynek z po
życzonych pieniędzy.
Udane wakacje można zaplano
wać z wyprzedzeniem,zarówno
jeśli chodzi o destynację,towa
rzystwo, jaki finansowanie.Naj
ważniejsze,by sprawdzić wszyst
kie możliwości, dlatego najlepiej
zacząć planowanie kolejnego wy
jazdu... tuż po urlopie.
Sposobów finansowania jest
wiele, choć warto zacząć
od własnego budżetu.Eksperci
podpowiadają, żenajlepsza jest
metoda małychkrokowi odkładania niewielkichkwot dziennie.

Im lepiej zregenerujemy siły i moce twórcze podczas urlopu, z tym większą energią będziemy
realizowali kolejne zadania
- Gotówkę na wakacje
można zatem odkładać przez
cały rok,a jeżeli udanam sięza
oszczędzić np.5 złdziennie, zy
skamy 150 zł oszczędności
w skali miesiącai1800 zł wskali
roku - podpowiada Robert

Majkowski z Funduszu Hipo
tecznego DOM. - Jeżeli chcemy
się zapożyczyć, warto dowie
dzieć się, czy możemy zwięk
szyć debet w koncie osobistym
lub zapytać o „pożyczkę" ro
dzinę czyznajomych.

Kolejnym krokiem jest wzię
cie pożyczki w instytucji finan
sowej lub banku - tu warto
uważać na całkowity koszt po
życzki ioprocentowanie RRSO.
Dobrze jest rozważyć jak długi
będzie okres spłaty. Często zda

©®
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Benefity oczekiwane
przez pracowników

Wg polskich pracowników nietylko
wysokie wynagrodzenieczyni
miejsce pracy atrakcyjnym.Oka
zuje się, żekandydaci oczekują
od pracodawców również dodat
ków pozapłacowych. Wśród naj
bardziej popularnych świadczeń są
szkolenia (93 proc.), prywatna
opieka zdrowotna (86 proc.)oraz
ubezpieczenie na życie(75 proc.)wynika z badania Confidence
lndex przeprowadzonego
w I kwartale 2019r. przez firmęre
krutacyjną Michael Page. - Poza
płacowe dodatkido pensji poja
wiają się wofercie niemal każdej
firmy, dlategopracodawcom coraz
trudniej jestzaskoczyć kandyda
tów oryginalnym benefitem.
W tym celu dobrym rozwiązaniem
może być postawieniena te rza
dziej spotykane rozwiązania.Może
to być np.wprowadzenie pracy
zdalnej, którą docenia już ponad
potowa respondentów (52proc.),
czy możliwość wyboruelastycz
nych godzin pracy, których znacze
nie potwierdza ponad 65 proc. ba
danych -mówi Piotr Dziedzic,dy
rektor w Michael Page, członek za
rządu Polskiego Forum HR.Ofero
wanie pracownikom benefrtów
pozapłacowych jest jużniemal
standardem. Jednak nadal stano
wią one dodatkowyatut. CAIP)

Tactoiofogie

Firmy preferują faktury
w formie drukowanej

W Polsce wystawianychjest co
roku1,5 miliardafaktur. Bliskotrzy
czwarte przedsiębiorcówarchiwi
zuje dokumenty księgowe wwersji
papierowej, pomimo że30 proc.
faktur wystawianych jestonline,
a coczwarta jest przekazywana
kontrahentowi drogą elektro
niczną. Naraża to polskie firmy
na znaczne wydatki. Zakładając,że
przeciętne kosztyobsługi faktury
drukowanej wynoszą ok.2 zł,war
tość wydatkóww skali kraju prze
kracza 2,25mld zł. W podobny spo
sób przechowywanajest doku
mentacja pracownicza,co naraża
firmy na dodatkowewydatki.
Obecnie koszty po stronie praco
dawców ztytułu prowadzenia
i przechowywania dokumentacji
pracowniczej took.130 minzł rocz
nie. Wsumieobsługa papierowych
dokumentów tylkowtychdwóch
obszarach pochłania co roku kwotę
sięgającą 2,38 mldzł. Od2017 r.
firmybędącepłatnikamiVAT zobo
wiązane są doprowadzenia elek
tronicznej ewidenq'itegp podatku
wformie JednolitegpPliku Kontrol
nego oraz przekazywania
do UrzęduSkarbowego informacji
o wszystkichfakturach w wersji
elektronicznej. Ponadtowedług
obowiązujących od1 stycznia 2019
r. przepisowo prowadzeniu i prze
chowywaniu dokumentacji pra
cowniczej, pracodawca będzie miał
możliwość wyboruformy ełektnonicznej, a tymsamym rezygnacji
z archiwum papierowego.(AM>)

NOWOŚCI W FINANSACH
OSOBISTYCH
Ustogt

Pierwszy outletowy
salon Tchibo

Polacy uwielbiają kawę i często
nie wyobrażają sobie bez niej
dnia. Nie umknęłoto uwadze
przedsiębiorców, którzy oferują ją
już nie tylko w kawiarniach, ale
i na stacjach benzynowych, w sa
lonach fryzjerskich czy kosme
tycznych, powstają nawet pralnie
połączone z kawiarniami.
- Analizując potrzeby klientów na
szego Centrum dostrzegliśmy
również ich zamiłowaniedo kawy
- obecne w DesignerOutlet
Gdańsk kawiarnie cieszą się dużą
popularnością. Wychodzącna
przeciw oczekiwaniom,zdecydo
waliśmy się na kolejny krok - w so
botę,11 maja otwarty zostanieje
dyny na Pomorzu outletowysalon
Tchibo, w którym prócz zakupu
kawy orazskorzystania z baru ka
wowego klienci będą mieli możli
wość nabycia produktów z tema
tycznych kolekcji Tchibo, oczywiś
cie w cenach niższych o30-70%
od cen regularnych.Z okazji
otwarcia sklepu, w dniach11-15
maja obowiązywać będziespe
cjalna promocja: dodatkowe20%od ceny outlet na wszystkie
produkty oraz-50% na ekspresy
do kawyCafissimo - mówi Kata
rzyna Czapran, Marketing Mana
ger z Designer Outlet.Gdańsk.
(WWWSntEFABIZNESUPL)

'

Kongres
Zarządzania
Administracją
Samorządową

S czerwca 2019

w w w k o n g r e s a d m i n i s t r a c ii.p i
Sposoby komunikowania się władz samorządowych z mieszkańcami, kwestie elektronizacji prawa, zarządzania mieniem komunalnym czy budowy centrów usług wspól
nych - o tym wszystkim będzie mowa na dwudniowym Kongresie Zarządzania Admi
nistracją Samorządową, który odbędzie się 4-5 czerwca we Wrocławiu.
Sprawne zarządzanie administracją to coraz bardziej
złożone zagadnienia, podporządkowane procedurom
i wymagające koordynacji pracy wielu osób w urzę
dach. Dlatego wrocławski kongres będzie okazją do
spotkania kadry zarządzającej urzędów samorządo
wych, pracowników wydziałów merytorycznych oraz
jednostek zależnych. W jego trakcie odbędzie się sześć
równoległych konferencji" „Seminarium sekretarzy"
„Kadry i prawo pracy", „Komunikacja z mieszkańcami
i promocja JST", „Zarządzanie infrastrukturą urzędu
i mieniem komunalnym", „IT w administracji, „Centra
usług wspólnych"
Uczestnicy tej edycji kongresu zajmą się m.in. bez
pieczeństwem sieci i danych. O współpracę w tym za
kresie poproszeni zostali najlepsi w Polsce niezależni
specjaliści ds. bezpieczeństwa - twórcy portalu Niebezpiecznik.pl. Poszukają odpowiedzi na pytania: Czy
cyberprzestępcy mogą zaatakować urząd? Czy mogliby
na tym zarobić? Co może sprowokować do ataku? Jak
z urzędu mogą wyciekać dane osobowe i dlaczego jest

to poważna sprawa? Jak reagować na incydenty? Czy
urzędnicy mogą pomóc zwykłym obywatelom w dba
niu o własne bezpieczeństwo?
Dyskusja dotyczyć też będzie wynagrodzeń oraz roli
pracowników w procesie zarządzania jakością. Zapre
zentowane zostaną nowoczesne narzędzia HR moż
liwe do zastosowania w administracji, np. coaching,
marketing kadrowy. Uczestnicy będą mogli posłuchać
o korzyściach z wykorzystania narzędzi elektronicz
nej komunikacji w podnoszeniu kwalifikacji urzęd
nikówPierwszy dzień kongresu zwieńczy wieczorna gala,
podczas której wystąpią gwiazdy: The Chance i Partytour Band. Atrakcją wieczoru będzie pokaz Wrocław
skiej Fontanny Multimedialnej.
Kongres organizuje spółka Municipium SA, wydawca
Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota", współor
ganizatorem jest miasto Wrocław. Kongres odbędzie się
we Wrocławskim Centrum Kongresowym - Hali Stu
lecia. Więcej informacji: www.kongresadministracji.pl.
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Pracownicze Plany Kapitałowe - firmy
niechętnie podchodzą do programu
Dużej grupie pracodawców nie odpowiada nowy, powszechny program emerytalny
Pracownicze Plany Kapitało
we (PPK) mają być istną rewo
lucją, która wyjdzie na dobre
przyszłym emerytom. Nie
wszystkim natomiast ta rewo
lucja się podoba. Piszemy, dla
czego.

mej firmy, która -nie mającwy
boru - będzie musiała płacić
na każdegopracownika, nic nie
otrzymując w zamian. Przeciw
nicy planów sugerują, że rząd
powinien zapewnić dofinanso
wanie do PPK z budżetu pań
stwa, tym samym odciążając,
choćby częściowo, przedsię
biorcę.

Pracownicze PlanyKapitałowe
(PPK) zaczną działać od l lipca.
To jedna znajwiększych zmian,
które dotykają rynek pracy
i sektor emerytalny. PPK będą
stopniowo obejmować zatrud
nionych Polaków. W pierw
szym etapie do programu trafi
prawie 3,3 min Polaków, zaś
w ciągu najbliższych lat (pro
gram będzie wprowadzany eta
pami aż do 2021roku, w zależ
ności od wielkości firmy) - bę
dzie tookoło 11 min osób.
PPK to program dodatko
wego i dobrowolnego oszczę
dzania na emeryturę. Pracow
nicze plany wyglądają ładnie
i to, co przedstawiają, też ład
nie się prezentuje. W ramach
programu składki będą płacić
jednocześnie pracownicy oraz
pracodawcy. Wpłata podsta
wowa, finansowana przez
uczestnika PPK,ma wynosićco
miesiąc 2 proc. jego wynagro
dzenia. Chętni będą mogli po
większyć składkę do 4 proc.
pensji. Z kolei pracodawca bę
dzie płacił składkę na poziomie
1,5 proc., którą będzie mógłpo
dwyższyć do 4 proc. wynagro
dzenia. W efekcie maksymalna
składa dla pracownika może
wynieść 8 proc. miesięcznie.
PPK są jednak krytykowane.
Ponad połowa przedsiębiorców
źle ocenia pomysł wprowadze-

Dodatkowa robota
Firmy nie są zadowolone
również z dodatkowego obo
wiązku prowadzenia stosownej
dokumentacji. Już teraz wielu
właścicieli przyznaje, że ich
księgowe oraz kadrowe mają
nawał pracy, a po wprowadze
niu PPK ktoś będzie musiał
jeszcze prowadzić dodatkową
dokumentację. Dotychczas
używane aplikacje kadrowopłacowe będą musiały zostać
poszerzone m.in. onowe skład
niki wynagrodzeń, raporty, od
powiednie naliczanie i odpro
wadzanie składek.
Pojawia się jeszcze jeden
kontrowersyjny
aspekt.
Na kontro danego pracownika,
w ramachPPK, coroku wpłynie
kwota przekazywana przez
państwo. Ma ona wynieść 240
złotych każdorazowo.
- Sprzeciwiamysię propozy
cji finansowania dopłaty rocz
nej z Funduszu Pracy - zazna
cza Jeremi Mordasewicz, do
radca Konfederacji Lewiatan. Fundusz Pracy finansowany
jest przez pracowników ipraco
dawców i ma na celu wspiera
nie iniqatywzwiązanych z pra
widłowym funkcjonowaniem
rynku pracy. Finansowanie
PPK nie jest natomiast działa
niem mieszczącym się w ra
mach zadań tegofunduszu.

Katarzyna Piojda
redakcja.praca@gratka.pl

Oszczędności zgromadzone w PPK będzie można wypłacić po 60. roku życia lub w miesięcznych ratach przez okres 10 lat.
nia programu.Tak wynika zba
dania „Plany Pracodawców"
firmy Randstad.
Połowa na nie
- 54 procent pracodawców
jest w mniejszym lub więk
szym stopniu przeciwna wpro
wadzeniu Pracowniczych Pla
nów Kapitałowych,ale, co cie
kawe, blisko 1/5 w ogóle niema
zdania na ten temat - zauważa
Monika Fedorczuk, ekspertka
konfederacji Lewiatan.
Część pracodawców twier
dzi, że PPK zostały wprowa
dzone w życie w błyskawicz
nym tempie,co spowodowało,

iż zainteresowani nie zdążyli
na spokojnie zaznajomić się
z zapowiadanymi zmianami.
Krytycy mówią również
o braku propozycji konsultacji
w tym zakresie z pracodaw
cami.
Niektórzy przedsiębiorcy są
zdania, że już teraz wysokie
koszty
pracy
podcinają
skrzydła ich firmom, natomiast
pracownicze planybędą stano
wiły dla nich kolejny koszt. Oprócz obowiązkowych skła
dek odprowadzanych przez
pracodawców, firmy będą mo
gły dobrowolnie zwiększać ich
wartość, abypracownicy mogli

odłożyć więcej na poczet
przyszłej emerytury- wyjaśnia
dalej ekspertka.- Zaledwie jed
nak15 procent przedsiębiorców
rozważa takie dodatkowe
składki, a aż 60 proc. raczej się
na to nie zdecyduje.
Fala zwolnień
Sąitacy przedsiębiorcy,któ
rzy nie wykluczają, że PPK
przyczynią się do tego, iż będą
zmuszeni zwalniać pracowni
ków. Todlatego, żenie poradzą
sobie z dodatkowymi, obo
wiązkowymi kosztami. Skoro
firmy będą musiały przekazy
wać określone kwoty na rzecz

swojej kadry, zdecydują się
na ograniczenie obsady. Na ra
zie takich ruchów kadrowych
nie widać, ale czy pracodawcy
rzeczywiście zaczną zwalniać
załogę z powodu wprowadze
nia PPK,okaże się nie wcześniej
niż w drugiej połowie 2019
roku.
Pojawiają się opinie, że jeśli
rząd zdecydował o wprowa
dzeniu PPK z myślą o profitach
dla pracowników, to teraz po
winien pomóc przedsiębior
com w realizacji warunków
PPK. Korzyści odniosą bowiem
zatrudnieni, ale pracownicze
plany toduże obciążeniedla sa-

Coraz silniejsza konkurencja w regionie o pracowników z Ukrainy
Maciej Mituła

Szukasz pracy?

Firma „PIEK- HURT"

zatrudni uczniów oraz studentów
na stanowiska:

- kierowca kat B.
- magazynier
- pomocnik kierowcy
Kom.: 603-773-776
Email: centrala@piek-hurt.pl

redakqa.praa@gratka.pl

Do2025roku polskirynek pra
cy będzie potrzebowaćnawet
15 mhdodatkowych pracowni
ków -wynika z szaanków
PwC
Jak wynika zeraportu firmy do
radczej PwC („Rosnąca luka
na rynku pracy w Polsce. Jak ją
zniwelować?"), do 2025 roku
na polskim rynku pracy będzie
potrzebne dodatkowe 1,5 min
pracowników, żeby możliwe
było utrzymanie zaplanowa

nego wzrostu gospodarczego.To
oznacza lukęrzędu od150 do na
wet 300 tys.pracowników rocz
nie. Według ekspertów niez
będne są m.in. ulgi i zachęty
do szybkiego wchodzeniana rynek pracy i pozostawania na nim
po ukończeniuwieku emerytal
nego czy ulga inwestycyjna
na automatyzację przedsię
biorstw.
Te rozwiązania mogą jednak
nie zaspokoićpotrzeb polskiego
rynku pracy. Dlatego prioryte
tem powinny byćzachęty doty
czące zatrudniania cudzoziem
ców. - Polska konkuruje

na rynku pracy ze wszystkimi
krajami Europy, wszczególności
z naszymi sąsiadami. W Cze
chach brakuje ok.290 tys. pra
cowników, w Niemczech - po
nad miliona. Nasi sąsiedzi już
wprowadzają udogodnienia dla
Ukraińców. Jeżeli nie podej
miemy podobnych działań,bę
dzie nam dużo trudniej ich pozy
skać,
zwłaszcza
biorąc
pod uwagę różnice płacowe.
Czesi płacą trochę więcej odnas,
ale Niemcy to już jest duża bariera płacowa.Pracownik zUkra
iny może tam zarobić 5-6-krotnie więcejniż usiebie itrzykrot

nie więcej niż w Polsce -mówi
Wojciedi Ratajczyk, wiceprezes
Polskiego Forum HR
Od l stycznia 2020 roku
Niemcy wprowadzą ułatwienia
dla pracowników spoza UE,
w tym dla Ukraińców, którzy
będą chcieli podjąć zatrudnienie
na tamtejszym rynku pracy.
Oprócz zachodnich sąsiadów
Polska konkuruje też o pracow
ników z Czechami, Węgrami
i Słowacją. WCzechach pracow
nicy mogą się ubiegać o tzw.
employee card, która upoważnia
do pracy i pobytu przez okres
dłuższy niż2 lata,a samorozpa

trywanie wniosków ma trwać
maksymalnie 60 dni.
Konfederacja Lewiatan wska
zuje cztery kluczowe obszary,
w których konieczna jest zmiana
obowiązujących procedurdoty
czących zatrudniania cudzo
ziemców. Główny postulat to
wydłużenie okresu,na którere
jestrowane jest oświadczenie
o powierzeniu wykonaniapracy
z 6 do18 miesięcy.To znacznie
odciążyłoby nie tylkorejestru
jące oświadczenia powiatowe
urzędy pracy, lecz także urzędy
wojewódzkie rozpatrujące wnio
ski.
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©7 lat ból pleców zatruwał mi życie.
Bałem się, że skończę jako inwalida.
Po 30 dniach noszenia tego pasa
mogłem znów pracować na działce! O

£O
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Pan Paweł cierpiał na poważne bóle
kręgosłupa. Nie mógł się ruszać
ani chodzić. Brał garściami proszki

u

przeciwbólowe. Lekarz powiedział, że konieczna jest operacja, po której i tak może nie wrócić do
dawnej sprawności. Wkrótce jednak... operacja przestała być potrzebna, a ból minął jak ręką odjął!

K

iedy chwytał mnie ból pleców, brałem
proszki i pracowałem dalej. Jako me
chanik godzinami garbiłem się nad sil
nikami, co bardzo mi zaszkodziło na plecy.
Póki byłem młody, machałem na to ręką. Ale
gdy bóle kręgosłupa zaczęły się nasilać...
Kręgosłup zaczął się sypać, gdy mia
łem 57 lat. Tygodniami leżałem jak mu
mia. Proszki działały coraz słabiej. Lekarz
ostrzegał, żeby nie przedawkowywać, bo to
niszczy żołądek,ale co robić, gdy skręca Cię
z bólu? Po cichu brałem je dalej. Próbowa
łem zabiegów u chiropraktyka i bioenergo
terapeuty, ale dawały ulgę na krótko.
Kiedy neurochirurg obejrzał moje rentge
ny i rezonans, powiedział: „Dyski międzykręgowe ma pan w fatalnym stanie. Dlate
go kręgi stykają się, uciskają i podrażniają
nerwy kulszowe. Albo operacja, albo będzie
pan uziemiony na dobre... Niestety, w ko
lejce czeka się 20 miesięcy, a prywatnie to
15 000 zł..." Tak mnie to zdenerwowało, że
postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce.

Myślałem, że nie dożyję...
U neurochirurga wynotowałem sobie termi
ny medyczne i poprosiłem żonę, żeby spraw
dziła w internecie, czy są jakieś inne metody
ratunku. Jakież było moje zdziwienie, gdy
parę dni później, wręczając mi dziwny pas,
powiedziała: „Kochanie, dlaczego tego nie
spróbujesz? Kiedy to założysz, automatycz
nie rozciągnie Ci kręgosłup - tak, że kręgi
przestaną uciskać nerwy i ból zniknie - na
zywają to dekompresją. Piszą, że gdy bę
dziesz go nosić stale to dzięki wbudowanym
biomagnesom pomoże on odbudować dyski
międzykręgowe. Kiedy dyski powrócą do
dawnej formy i rozeprą kręgi, te przesta

ną uciskać nerwy kulszowe i ból minie".
Wierzcie lub nie, ale już po pierwszym
dniu noszenia tego pasa odczułem ulgę. Na
stępnego dnia prawie zapomniałem o bólu.
Jest wygodny i nie krępuje ruchów. Po około
10 dniach mogłem bez bólu wstać, wypro
stować się, a nawet zawiązać sznurowadła!

Nosiłem pas od rana do wieczora
Gdy ból ustąpił na dobre, a plecy odzyskały
sprawność, chciałem sprawdzić, co się właści
wie stało. Jakież było zdziwienie specjalisty,
gdy oglądał moje nowe rentgeny: „To niewia
rygodne, ale dyski wróciły do prawidłowego
kształtu i objętości...Nie wiem,co pan robi, ale
niech pan nie przestaje... Przestrzeń międzydyskowa powiększyła fcię, kręgi przestały uci
skać nerwy". Poprosiliśmy twórcę pasa dekompresyjno-magnetycznego, dr Davida Changa,
aby zdradził tajemnicę jego skuteczności.

W jaki sposób pas likwiduje
ból kręgosłupa?
„Z wiekiem, gdy około
grubości dysku
zużyje się, przestaje on amortyzować kręgo
słup. Wówczas kręgi zaczynają drażnić nerwy
kulszowe, powodując ostry ból podobny do
bólu zębów. Można oszukiwać ból proszkami,
maściami i zastrzykami w kręgosłup, ale nie
wpływa to na polepszenie stanu. Mój zespół
badawczy ponad 3 lata pracował nad bezoperacyjną metodą poprawy kondycji kręgosłu
pa. Pozytywne efekty dało dopiero połączenie
dwóch metod:
1. DEKOMPRESJA. Anatomiczna konstruk
cja pasa przenosi wysiłek z pleców na mięśnie
brzucha, odciążając kręgosłup. Powoduje to
bezpieczne rozciągnięcie kręgosłupa jak har-

°tzed dekompresją zużyte dyski zmniejszają
przestrzeń między kręgami. Gdy grubość dysku
zmniejszy się o 7 mm, kręgi zaczynają uciskać
nerwy. Powoduje to ból.
dzięki zastosowaniu pasa
dekompresyjno-magnetycznego:
• znika nacisk na nerwy i ból;
• stany zapalne są wygaszane;
* powiększa się przestrzeń międzydyskowa,
, tworząc miejsce do odbudowy.

monijki. Przestrzenie między kręgami zwięk
szają się. Kręgi przestają naciskać na nerwy.
Ból stopniowo znika.
2. MAGNETOTERAPIA- działa przeciwbólowo i przyspiesza odbudowę dysków.Za spra
wą 12 biomagnesów umieszczonych wzdłuż
kręgosłupa tworzy się okład magnetyczny
głębokiego działania o mocy 3000 Gaussów.
Pole magnetyczne blokuje sygnały bólu i nie
pozwala im dotrzeć do mózgu.Wzrasta natle
nienie i odżywianie komórkowe. Gojenie się
stanów zapalnych przyspiesza.
Dzięki temu połączeniu powstał pas dekompresyjno-magnetyczny, zmniejszają-

m
cy ból bez żadnych skutków ubocznych".
Dzięki rzepom pas można z łatwością do
pasować do swojej sylwetki, więc może być
stosowany zarówno przez kobiety, jak i męż
czyzn. Wykonany jest z trwałego, elastycznego
materiału, który dopasowuje się do kształtu
ciała, więc nie uciska i nie hamuje krążenia.
Nie powoduje oparzeń i podrażnień i można
go nosić stale, w dzień i w nocy.
W Polsce pas dekompresyjno-magnetyczny
można otrzymać wyłącznie w telefonicznej
sprzedaży klubu rabatowego (nie jest dostępny
w sklepach). Obecnie trwa promocja: pierwsze
100 osób, które zadzwoni, dostanie dużą zniżkę.

PROMOCJA KLUBU RABATOWEGO!
Pierwsze 100 osób, które zadzwoni do 18 maja 2019 r.. dostanie
70% zniżki! Otrzymasz wtedy pas dekompresyjno-magnetyczny za
udział w klubie rabatowym ty <0 za 55&zł, 107 (przesyłka GRATIS)!
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Świeżo upieczona mama
pokazała zdjęcie synka

Izabela Janachowska wreszcie zo
stała mamą. Radosną nowiną po
dzieliła się w niedzielęz fanami
na Instagramie. Celebrytka i ekspertka od organizowania wesel
urodziła synka10 maja. - To na
prawdę niesamowite uczucie
móc zobaczyćGo po tylu miesią
cach oczekiwania. Ta Kruszynka
wniosła do naszego życia tyle
szczęścia, że niejesteśmy wsta
nie tego wyrazić słowami - napi
sała na swoim Instagramie świeżo
upieczona mama.

••

Ibisz i Wieniawa mają
do siebiedystans

1

Poziomo:

11

3) schodki na statek,
6) efekt prasowania spodni,
11) ojciec źrebaka,
12) gruby papier,
13) niejedno w czerwonym
barszczu,
14) ... Sharif, aktor z filmu „Dok
tor Żywago",
15) motylkowy w pływaniu,
16) kumpel Romka i Atomka w
popularnym komiksie,
17) letni kapelusz,
18) brygada remontowa,
19) szyk samolotów,
20) dęty instrument drewniany,
21) tylko ona nie zmienia pog
lądów,
24) drzewo liściaste o strze
listej koronie,
25) roślinny motyw dekoracyj
ny w architekturze,
30) występ Hreczechy w „Panu
Tadeuszu",
31) dostarczana przez kuriera,
34) część koła rowerowego,
38) cukierek jak ryba,
39) krzesełkowy w górach,
40) miejsce zimowych igrzysk
w 2014 roku,
41) Sergio, reżyser słynnych
spaghetti-westernów,
42) wystawa dzieł sztuki.
Pionowo:

1) niewielka kładka nad stru
mieniem,
2) pierwsze w bloku mieszkal
nym,
3) kłopot na głowie,
4) nowy ustęp tekstu,

•2 •3
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Redaktor naczelny
Krzysztof Nałęcz
Zastępcy
YnonaHusaim-Sobecka
Martin Stefenowski (internet)
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5) chory na urojenia,
6) badacz wszechświata,
7) metalowy uchwyt na bra
mach,
8) walcowaty element maszy
ny,
9) utwór osoby pozbawionej
talentu,
10) mały samochód wyścigowy,
22) wypełniona kremem,
23) eksport towarów za granicę,
26) żółty grzyb jadalny,

Prenumerata. teL94 340H14
Głos Koszafiński-wwwgk24^)i
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,tel. 943473599,
fax 94 347 35 40. tel. reklama 94 347 3512.
redakqa.gk24@polskapress.pl,
reklama.gk24@polskapress.pl
Gte Pomorza-wwwLgp24pł

POLSAT 20:10
Po zwycięskiej bitwie z deceptikonami zapanował pokój. Ludzie
i autoboty pilnują porządku.
Niestety, deceptikony przywra
cają do życia Megatrona...

TVP KULTURA 20:20
Piotr i Rafał, przyjaciele
z dzieciństwa, zakochują się
w tej samej dziewczynie. Rafał
się wycofuje i wyjeżdża do pracy
do Berlina. Po latach mężczyźni
spotykają się w Afganistanie.

Moje córki krowy

Trzynaście lat

Wodnik (20.01-18.02)

Lew (23.07-22.08)

Ryby (19.02-20.03)

Panna (23.08-22.09)

TVN 7 21:10
Historia dwóch sióstr:
42-letniej Marty, kobiety
sukcesu, i niestabilnej emocjo
nalnie nauczycielki, Kasi.
W obliczu trudnej sytuacji
zmuszone do współpracy
kobiety zbliżają się do siebie.

• •
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33

Dyrektor działu marketingu
Robert Gromowski, tel. 94 3473512

Karuzela

TVP 2 22:55
lvy Moxam ucieka z domu,
w którym była uwięziona przez
trzynaście lat. Okazuje się
jednak, że koszmar się nie skoń
czył. Policja ustala tożsamość
porywacza. Mężczyzna upro
wadził kolejną dziewczynkę.
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27) ciasto z orzechów i miodu,
28) uszczerbek na honorze,
29) wiązka zboża przewiązana
powrósłem,
31) platforma z desek,
32) zapasowe do samochodu,
33) potajemne spiskowanie,
35) sielankowe życie,
36) pojazd zimowy z kierownicą
i płozami,
37) stolica nad Morzem Śród
ziemnym.

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk,
tel. 59 848 8100, fax 59 848 8104,
teł. reklama 059 848 8101.
redakqa.gp24@polskapress.pl,
reklama.gp24@polskapress.pl
Gtos Szczeciński-www«s24pl
ul. Nowy Rynek 3,
70-533 Szczecin,
tel. 9148133 00,fax 9143348 64,
tel. reklama 9148133 92,
redakqa.gs24@polskapress.pl
reklama.gs24@polskapress.pl
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Baran (21.03-19.04)
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Dzień rozpocznie sięniezbyt pomyślnie,ale
z każdą godziny sytuacja będziesię popra
wiać. Horoskop dziennyto sugestia,by nie
przejmowaćsię małymi niepowodzeniami.
Musiszdzisiaj nieco ograniczyćswoją swobodę
i dostosowaćsię do oczekiwańoraz potrzebin
nych osób.Horoskop na dziśpodpowiada,aby
z tą uległością jednak nieprzesadzać..
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Transformers:
Zemsta upadłych

OPRAĆ. PAD
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Dyrektor drukarni
Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98

Prezes oddziału Polska Press
Piotr Grabowski
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Monika Kuszyńska od13 lat jest
sparaliżowana. Nie przeszkodziło
jej to w kontynuowaniu kariery
i założeniu rodziny. Wjednym
z ostatnich wywiadów wokalistka
opowiedziała oseksie i poczuciu
swojej atrakcyjności. Wyznała, że
po wypadku była przekonana, że
w mężczyznach wzbudza tylko li
tość. Wszystkozmieniło się,gdy
poznała swojego męża, który
wzbudził w niej kobiecość
na nowo.

Robert Janowski został gospoda
rzem najnowszego programu Te
lewizji Puls „Gra Muzyka". Janow
ski rok temu odszedł z programu
Jaka to melodia",gdzie pełnił
funkcję gospodarza przez 21 lat.
Jego miejsce zajął Norbi.- Przysię
gam, żezrobię wszystko,aby nie
zawieść Waszych oczekiwań
i abyśmy znów byli „muzyczną ro
dziną" - napisał na swoim
Facebooku.
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Dyrektor działu reklamy
Ewa Żelazko, teł. 94 347 35 27

ww*Lgp24pfc ww*gk24pi; wwwgs24pi

Robert Janowski
wraca do telewizji

Krzysztof Ibisz i Julia Wieniawa
zapozowali do wspólnegozdjęcia.
Prezenter w opisiedo zdjęcia zak
pił... ze swojego wieku. Młoda ak
torka od razu odpowiedziała
na żart słynnego konferansjera.
Jej słowa „pocieszenia" miały
równie żartobliwy charakter. Może troszeczkę jesteś ode mnie
starszy, alezęby i tak masz bielsze
- napisała gwiazda serialu „Rodzinka.pl".

Krzyżówka nr 72

Intymne wyznania
wokalistki

Mierz dzisiaj siły nazamiary. Horoskop
dzienny to wskazówka,by nie braćna swoje
barki żadnych dodatkowychobowiązków.

Atmosfera wokół Ciebie zrobi siępo południu
trochę nerwowa. Horoskopdzienny zakłada,
że przydadzą Ci sięspokój iopanowanie...

Byk (20.04-20.05)

Bliźnięta (21.05-21.06)

Pozytywne podęjśae doludzi pozwoli Cisku
tecznie zjednywać ichdo swoichpomysłów.
Horoskop na dziśdoda Ci pewności siebie.

Rak (22.06-22.07)

To, co powiesz,wprawi wmałezakłopotanie
kogoś zgrana znajomych.Horoskop dzienny
na poniedziałek radzi uważać na słowa...

możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci,
www.gp24.pl/tresci,www.gs24.pl/tresci, i w zgodzie
z postanowieniami niniejszego regulaminu.

fiłC

Polskie Badania Czytelnictwa

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

Waga (23.09-22.10)

Czeka Cię bardzopomyślny dzień. Wszystkie
zaplanowane zadania zrealizujeszprecyzyjnie
i przed czasem.Horoskopdzienny na ponie
działek to podpowiedź,byjakośto uczcić...

le, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza

Szczecinek ul. Płac Wolności 6.78-400 Szczecinek,
tel. 94 374 8818, fax 94 374 23 89

Nie zamartwiaj się,jeśli nie wszystko będzie
dzisiaj szło poTwojejmyśli, ispokojnie planuj
przyszłość. Horoskop nadziśbardzo wyraźnie
mówi, żeproblemy będą przejściowe.

Bierz dzisiaj sprawy wswojeręce inie oglądaj
się na innych,bo na wsparcieraczej nie masz
co liczyć.Horoskop dzienny na poniedziałek
doda Ci wytrwałości ipozwoli wiele osiągnąć.

©©- umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku

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

TempoTwojego życia wejdzie dzisiajna bar
dzo wysokie obroty. Wszędziebędzie Cię
pełno. Horoskopdzienny wróży,że innym
dośćtrudno będzie dotrzymaćCi kroku.

Nakład Kontrolowany ZKDP

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

Skorpion (23.10-21.11)

Strzelec (22.11-21.12)

Wywiązywanie się zobowiązków będzie Ci
przychodzrto wyjątkowo łatwo.Horoskop
na dziś radzi jednak, by niebrać dodatkowych.

Koziorożec (22.12 -19.01)
Nie będziesz dzisiaj wnajlepszej kondycji,
więc horoskop dziennyna poniedziałek tosu
gestia, by ważnezadania odłożyć na później.

Dyrektor artystyczny
Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu
Sławomir Nowak, slawomir.nowak@polskapress.pl
Dyrektor zarządzający biura reklamy
Maciej Kossowski
maciej.kossowski@połskapress.pl
Dyrektor kolportażu
Karol Wlazło karol.wlazlo@polskapress.pl
Agencja AIP
kontakt@aip24.pl

Rzecznik prasowy
Joanna Pazio teł. 22 20144 38. joanna.
pazio@polskapres5.pl

Akcja redakcja

Glos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 13.05.2019

Czekamy na Państwa
listy po adresem
ul. Henryka Pobożnego
19.76-200 Słupsk
Telefon dyżurny
598488124
Email alarm@gp24.pl

Ozisiajdyżuruje
Aleksander Radomski

n

nicy pomagają
Czytelni
Oddam:

Pani Małgorzata ze Słupska ma
dp oddania lodówko-zamrażarkę.
Odbiór własnym transportem.
Kontakt: 508162 759.
Pani Krystyna zeSłupska ma do od
dania książki i świeżenia do nauki ję
zyka niderlandzkiego. Kontakt:509
586549.
Pani Katarzyna ze Słupska ma do
oddania komplet wypoczynkowy.
Odbiór własnym transportem.
Kontakt: 604913414.

Pan Marek zeSłupska ma doodda
nia meble pokojowe i dwie wersal
ki. Odbiór własnym transportem.
Kontakt: 691512130.
Pan Michał zeSłupska ma do odda
nia telewizor. Odbiór własnym tran
sportem. Kontakt:889 915 207.
Pani Alicja ze Słupska ma doodda
nia odzież i obuwie męskie (duże
rozmiary). Kontakt: 694832 824.
Pani Kazimiera za Słupska ma do
oddania telewizor, meble kuchen
ne, wózek spacerowy i stolik z krze
sełkami dla dzieci.Odbiór własnym
transportem. Kontakt:598412513.
Pani Barbara z Ustki ma dooddania
meblościankę, wersalkę,dwa fotele
i szafkę. Odbiór własnym transpor
tem. Kontakt:509706 354.
Pani Danuta ze Słupska ma do od
dania cegłę rozbiórkową. Odbiór
własnym transportem. Kontakt:59
8413435.
Pani Grażyna zeSłupska ma do od
dania meble pokojowe. Odbiór
własnym transportem. Kontakt:
661154067.
Mieszkaniec Słupska ma do odda
nia meblościankę. Odbiór własnym
transportem. Kontakt: 783 414
082. (DMK)

USTY/OPINIE
Czekamy na Państwa
listy po adresem
ul, Henryka Pobożnego
19r 76-200 Słupsk
Telefon dyżurny
598488121
Email

daniel.klusek@gp24.pl

Dzisiaj dyżuruje
Daniel Klusek

Ulica MarynarkiPolskiej
w Ustce w sezonie
będzie zamknięta

@Agata: - Bardzo dobrze.
(©Krzysztof: - Parkujmy samocho
dy w Zimowiskach.
@Magdalena: - Jakiewzględy bez
pieczeństwa? Kiedy ostatnio był
tam wypadek? Można prosićo sta
tystyki? BrawoUrząd Miasta Ustka.
Kpina!
@Radek: -Czego Ustka niezrobi dla
turystów. Wszystko, nie myśląc o
mieszkańcach. Nie mówiąc o do

jeździe na pocztę. Kpina. Stonka
ważniejsza.
@Alicja: - Durny pomysł. Ulica Ma
rynarki Polskiej zamnkięta, ulica
Darłowska też, bo remont,wyższe
stawki za parkometry... To jest za
chęcanie turystów? Nie mówię już
o mieszkańcach.
@Michał: - Braksłów, wprowadza
my od razu zakaz wjazdu samocho
dów z rejestracją GSL na teren mia
sta. To są jakieś kpiny normalnie.
©Marcel: - Po tylu latach będzie
deptak? A co z tymi buraczkami
panoszacymi się super hiper bry
kami?
@Anna: - Negatywneopinie miesz
kańców na spotkaniu nie dały do
myślenia? Decyzja już i tak była
podjęta. Damy sięwykrzyczeć, ale
zrobimy i tak po swojemu.
@Mateusz: -Super... i niech takzostanie.
@Artur: - Jeszcze wjazd do Ustki
tylko elektrycznymiautami i koniec
Ustki.
@Paweł: - Kurierzy będą latać.
@Marta: -Panie burmistrzu, to jest
chory pomysł. Mieszkańcy byli
przeciw, dlaczego robi pan wbrew
opinii swoich obywateli?Oprócz tu

rystów jesteśmy jeszcze my. Ludzie
żyjący tu przezcały rok. Płacimy po
datki (wcale nie takie małe) i potrze
bujemy wsparcia od władz, a nie
utrudniania nam życia.
@piotr mieczysław: - Dobry po
mysł, pod warunkiem utrzymania
obecnego bezpłatnego, dużego
parkingu przy wjeździe od strony
Słupska.Cały cywilizowany świat
ogranicza ruch aut w centrach miej
scowości.
@Zenon: - Noweławeczki, pięknie.
Sezonowi balowicze będą mieli
gdzie imprezować nocami, pomysł
porażka.
@Bartłomiej: - Dlaczego zawsze,
gdy sięktoś nowy chce wykazać,to
reszta musi cierpieć. Pytanie ważne
mam: jak przyjedzie domnie mama
że Słupska, to też musi tą prze
pustkę pobrać, czyja muszę wziąć
przepustkę i zawieźć jejdoSłupska,
bo nie wiem.Czy ma zostawić auto
na parkingu, zapłacićza parking. I co
miasto potem zwróci?Same znaki
zapytania. Mam wrażenie że ktoś
o wielu szczegółach zapomniał.
Może ma tak być jak zwykle: jakoś
to będzie. Ponarzekają i przestaną
bo im sięznudzi, (dmk)

Klatki wyremontowane, ale
nie wszystkim się podobają
Stupsk

Za parkowanie poza miejscami wyznaczonymi grozą kary

Auta stoją poza parkingami,
piesi nie mogą przejść
Stupdk

Daniel Klusek

- W obrębie Starego Rynku
kierowcy stają nawet na przej
ściach dla pieszych - twierdzi
czytelniczka. Strażnicy po
twierdzają. że jest problem.
Pani Stanisława mieszka w oko
licach StaregoRynku i regular
nie robi zakupy w pobliskim
dyskoncie. Jak twierdzi, w go
dzinach szczytuokoliczne ulice
są tam zastawione autami.
- Samochodyparkują nawet
na przejściach dla pieszych.
Wychodząc z zakupami,trzeba
się przeciskać między nimi mówi nasza czytelniczka. -Czy
kierowcom sięwydaje, żeskoro
przyjechali na przedweekendowe zakupy, to przepisy ich
nie dotyczą?
Straż miejska informuje, że
regularnie interweniuje w tym

miejscu w związku z niepra
widłowo zaparkowanymi sa
mochodami.
- NaStarym Rynku, alerów
nież na ulicy Zamenhofa, obo
wiązuje strefa zamieszkania.
A to oznacza, żekierowcy mogą
tam parkować wyłącznie na
wyznaczonych miejscach - mó
wi Paweł Dyjas, komendant
Straży Miejskiej w Słupsku. Wielu kierowców zostawia jed
nak swojeauta poza tymi miej
scami, również tam, gdzie kie
dyś obowiązywałyprzejścia dla
pieszych lub w obrębie skrzy
żowań, co jest zabronione. Te
raz te pozostałości po pasach
nie mają już znaczenia, bo w
strefie zamieszkania piesi mogą
przechodzić przez jezdnię w
dowolnym miejscu.
Za parkowanie w strefie za
mieszkania poza wyznaczony
mi miejscami grozi100 złotych
mandatu i jeden punkt karny.

Mieszkaniec bloku przy ul. Ba
nacha 11 twierdzi, że remont
klatek schodowych, który za
kończył się niedawno, został
wykonany niezgodnie ze sztu
ką i niechlujnie.
- Robotnicy zostawili po so
bie pełnobrudu. Ściany nie wy
glądają dobrze. Spółdzielnia,
czyli mieszkańcy, zapłaciła
za to po ponad30 tysięcy zło
tych za każdą klatkę. Prace,
które wykonano, nie są warte
tych pieniędzy - uważa miesz
kaniec bloku,który prosi o nieujawnianie imienia.- Zarówno
ja, jak i inni mieszkańcy na
szego budynku interweniowa
liśmy w tej sprawie u prezesa
spółdzielni Czyn. Ten stwier
dził, że jesteśmy nadgorliwi.
Obiecał, że odwiedzi naszą
klatkę schodową, by samemu
zobaczyć te niedoróbki, jakie
zostawili wykonawcy remontu.
Twierdzi, że szef firmy wy
konującej prace w bloku już
kilka tygodni temu zapowie
dział w rozmowie z nim, żero
botnicy posprzątają to, co naśmieciłi w trakcie prac.Zapew
nia, że jeszcze tego nie zrobili.
Grzegorz Lachowicz,prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej
Czyn, zapewnia, że remonty

KROTKO

Akęfamlaktja

Strona odczytelników
dla czytelników

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

U nas czekają zguby
1 oferty pomocy

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

ZobaczJak powstaje
„Głos Pomorza"

Daniel Klusek

-Prace w klatkach schodo
wych zostały wykonane nie
chlujnie -twierdzi mieszka
niec Zatiorza. Spółdzielnia
mieszkaniowa twierdzi że
w trakcie remontu dochodziło
tam do aktów wandalizmu.
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Zapraszamy doodwiedzin w słup
skiej redakcji „Głosu Pomorza". Nasi
goście poznają też dziennikarzy
i pracowników z działu promocji,
składu i biura ogłoszeń. Będzie
także możliwość zrobienia zdjęcia,
które zostanie opublikowane w
„Głosie". Na zgłoszenia grup cze
kamy w godz.10-16 pod nr. tel. 59
8488121. (DMK)

J^
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Tamkonsumenci
mągą znaleźć pomoc

Niedawno wyremontowano klatki w czterech blokach Czynu
klatek schodowych wykonane
zostały należycie.
- Jednocześnie cztery firmy
wykonywały remonty klatek
w czterechbudynkach. Najwię
cej problemów mieliśmy jed
nak w bloku numer 11 - mówi
Grzegorz Lachowicz. - Tam
na klatkach zdarzały się akty
wandalizmu, prace ekipy re
montowej kilka razy były nisz
czone. Nieznanysprawca pory
sował ostrym przedmiotem
lamperię na kilku piętrach.In
nym razem tynk mozaikowy
został mechanicznie uszko
dzony przez mieszkańców.
Jak dodaje, były też niepo
twierdzone skargi na pracow
ników, którzy rzekomo mieli
wykonywać remont, będąc
pod wpływem alkoholu. Ktoś

inny skarżył się, że ubrudził
o ściany kurtkę i wózek dzie
cięcy. Nikt z mieszkańców nie
zgłosił jednak spółdzielni, że
doszło tam do aktów zniszcze
nia pracy ekipy remontowej.
- Wszystkie uszkodzenia
były naprawiane. Niektóre
efekty zniszczeń będzie jednak
widać -mówi prezes Czynu.
Przekonuje, że cena za re
mont była korzystna, bo prze
targi rozstrzygnięto już kilka
miesięcy temu. Dziś stawki są
wyższe.
- Na zakres prac zgodzili się
mieszkańcy nieruchomości,
którzy przegłosowali ten re
mont podczas zebraniakonsul
tacyjnego -mówi Grzegorz La
chowicz. -Znali oni też symula
cję kosztów remontów. ©0

Mieszkańcy Słupska o pomoc mo
gą prosić miejskiego rzecznika kon
sumentów. Zbigniew Perzyna
przyjmuje interesantów przy ul.
Jana Pawła II1, pokój 225(II piętro),
tel. 59 810 52 93, e-mail: mrk@
um.slupsk.pl.
Mieszkańcy powiatu słupskiego
o pomoc mogą prosić powiato
wego rzecznika konsumentów. Ma
rek Kurowski interesantów przyj
muje w pokoju 132,Starostwa Po
wiatowego, tel. 59 84187 00, email: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl.
Pomocy w problemach konsumen
ckich udziela Delegatura Woje
wódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Słupsku, ul Jana Pa
wła II1, tel. 59 842 54 68, e-mail:
ihslupsk@wp.pl.
Konsumenci mogą się zgłaszać
do Oddziału Federacji Konsumen
tów wSłupsku,al.3 Maja 44,tel. 59
842 0224,e-mail: slupsk@federacja-konsumentow.org.pl.
Bezpłatną pomoc prawną konsu
menci mogą uzyskać pod nr. info
linii Federacji Konsumentów 801
440220 i 22 290 8916. (DMK)

Ogłoszenia drobne
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Drobne

Glos Dziennik Pomorza

Poniedziałek, 13.05.2019

Jak zamieścićogłoszenie drobne?Telefonicznie: 94 3473516
Przez internet ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:

Oddział Koszalin: ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin, tel.94 347 3516,347 3511,347 3512,fax 94 3473513
Oddział Słupsk: ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk,tel. 59848 8103, fax 59848 8156
Oddział Szczecin: ul. Nowy Rynek 3,71-875Szczecin, tel. 914813361,48133 67, fax 9143348 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

i ZDROWIE
i USŁUGI
i TURYSTYKA

i BANK KWATER
i ZWIERZĘTA
i ROŚLINY, OGRODY

ABAKUS

Nieruchomości

n a j c h ę t n i e j wybierane biuro nieruchomości

MIESZKANIA - SPRZEDAM

Aniela Barzycka licencja zaw. 7090

SPRZEDAM lub wynajmę, 80m2,

zapraszamy

240000zł. Stupsk, 607-411-600

do biura
ul. Zwycięstwa 143

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

1-OS. Osobne wejście 533-752-523.
GK
2-POK 44m2 centrum, 608-329-114.

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

MIESZKANIE, 693-051-242 GK

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

POKÓJ w domku,tel. 505-903-689
MIESZKANIA - WYNAJMĘ

FIRMA z Warszawy poszukuje do
wynajęcia mieszkań i apartamentów
na rok w miejscowościach

NAPRAWY blacharsko-lakiernicze,
692-622-864.

3 pokoje Centrum z całym

wyposażeniem 210 000,-

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

Finanse biznes

nadmorskich od 3 tys. zł/m-c, tel.
577-018-188
DZIAtKI, GRUNTY SPRZEDAM

KREDYTY, POŻYCZKI

DZIAŁKI do llar w Manowie.
Piękna lokalizacja i atrakcyjna cena.
728238688

SI 'w 4
2 pokoje, kuchnia, loggia
166 000,- rej. Kołłątaja

DZIAŁKI nad jeziorem
Rosnowo i Łubowo budowlane, tel.
691-979-474
ŁOSINO 1600m2,uzbrojona

KREDYT 50 000 zł rata 549,730809809
KREDYT dla każdego - 516593005
Słupsk, 512276994 Koszalin.

008994049

GARAŻE Blaszane
> BRAMY Garażowe
W PRODUCENT KOJCE dla Psów

dom, Rokosowo pilna
sprzedaż

Dogodne mm
Transport i montaż
©HMt&cały KRAJ

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

www.konstal-garaze.pl

POŚREDNICTWO

"OMEGA" - wyceny, obrót Słupsk,
ul. Starzyńskiego 11, tel.
598414420,601654572
vmw.nieruclwmosci.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
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,
606206077.
AUTOKASACJA Świeszyno.

MATERIAŁY BUDOWLANE

ZIEMIA pod trawnik, kamień
do drenażu, piasek płukany,
pospółka (Koszalin iokolice)
tel. 94 3140084

WORKI foliowe produkcja, sprzedaż.
Słupsk, Grunwaldzka 3,604-208-414

608421479
PRZYCZEPY, NACZEPY SPRZEDAM

SPRZEDAM przyczepę
kempingową, marka Hobby, Model
De Luxe 540 UL, rok produkcji 2011,
pierwszy właściciel, cena 36.000,00
netto - do negocjacji. Kontakt tel.
502 587955

KOBIETY do sprzątania, lipiec sierpień (tylko soboty), z okolic Łeby
lub ze Słupska, 607242177.
Murarzy, cieśli, wykończenia
Francja, 602 472177 umowa PL
NIEMCY - cieśle, murarze, malarze,
ocieplenia, elektrycy, hydraulicy. Tel.
506-31-31-39
NIEMIECKA firma budowlana
zatrudni murarzy, cieśli, drogowców
oraz pracowników produkcji.
Tel. 506 820 639,77457 0819
Operatorów maszyn
budowlanych zatrudnię na bardzo
dobrych warunkach.
Praca na miejscu i w delegacji za
granicą, 512024155,694494982,
kadry (<Pbudirem.pł

KREDYTY Trudne Przypad. 502301262

tel. 725-248-935.

UPADŁOŚĆ konsumencka 943473286.

wydanie „od ręki" 458 000,-

Motoryzacja

KIEROWCĘ kat. C w transporcie
międzynarodowym zatrudnię.
Wysokie zarobki. 91-489-44-54,
505-116-518,505-116-519

OPIEKA Niemcy, legalnie,

Najniższe
Różne wymiary

FIRMA zatrudni opiekunki do pracy
w Niemczech, znajomość języka
niemieckiego komunikatywna,
790-480-590

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.

Słupsk i okolice zadzwoń
530 685 300. Szybka pożyczka na
nieprzewidziane wydatki

607411600

i MATRYMONIALNE
i RÓŻNE
i KOMUNIKATY

ZATRUDNIĘ

BIURO rachunkowe - zatrudnimy
księgowych z doświadczeniem
zawodowym, CV proszę kierować na
mail: sukcesgroup@wp.pl
CIEŚLA, zbrojarz, murarz. Praca:
Niemcy, 10 do 12 EURO/h 533-888-394
FIRMA "NEKO" z Miastka poszukuje
kierowców C+E w transporcie
międzynarodowym. Bardzo
dobre warunki pracy. Wymagane
doświadczenie oraz znajomości czasu
pracy kierowcy. Kontakt:
biuro@neko24.pl lub tel. 534-353-638
FIRMA GEATuchenhagen 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.

OPIEKUNKI do Niemiec tel.
730497770 www.ambercare24.pl
dzisiaj 70 ofert!
OŚRODEK w Sarbinowie zatrudni
kucharzy, pomoce kuchenne,
kelnerki, kelnerów. 691-510-875;
667-202-846.
POKOJOWĄ, kelnerki, Unieście. Tel.
507-106-124
POMOC kuchenną/pokojową
zatrudnimy na sezon - pensjonat
w Sarbinowie. Tel. 502168 423
POMOCNIK, murarz, 512590575
PRACA dla Opiekunów seniorów w
Polsce z zamieszkaniem u
podopiecznego. Wymagane
doświadczenie w opiece.
Promedica24: Tel. 501356 445
Pracuj jako Opiekun/ka Osób
Starszych. Oferujemy bezpieczną
i legalną pracą oraz kursy
niemieckiego od podstaw.
Przyjdź na spotkanie 16 i2845
w godz. 11-14 do Urzędu Pracy
w Nowogardzie. Zadzwoń teł.
517175599 idowiedzsięwięcej!
TERMOGAZ sp. z.o.o. zatrudni
operatora minikoparki oraz
pracowników do budowy sieci
i przyłączy gazowych. Wysokie
wynagrodzenie, możliwość zdobycia
uprawnień.Tel.609 505 642

•ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
•GASTRONOMIA
WORK CENTRE(KRAZ 7098)
- Praca w Holandii (od zaraz)!
Tel. 77/441-06-54,533-155-868,
739-230-594,533-966-678,
533-111-037, www.workcentre.com.pl
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E
do przewozu żywych zwierząt,
transport krajowy i międzynarodowy,
tel. 606-267-225.
ZATRUDNIĘ ślusarza, spawacza Koszalin, telefon 882 128168
ZATRUDNIMY opiekunki /
ów seniora w Austrii.
Legalnie od zaraz. Niemiecki
w stopniu komunikatywnym. Teł.
+48 506 313 978
009071382

P.B. Budirem zatrudni na stanowisko:

INŻYNIER BUDOWY
/KIEROWNIK BUDOWY

Oferujemy:

• Pracę w zgranym zespole na podstawie umo
wy o pracę
• Bardzo dobre wynagrodzenie
• Stabilna pracę w firmie o ugruntowanej pozy
cji na rynku
• Duże perspektywy rozwoju zawodowego
• Możliwość zdobycia doświadczenia w wyko
nywaniu szerokiego zakresu prac na budowie
Uprzejmie informujemy, te skontaktujemy
się tytko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie
aplikacji na:^ idry@budirem.pl
Kontakt telefoniczny:

512-024-155,32/291-70-05,32/291-70-06.

Zdrowie
GINEKOLOGIA

515417467 Ginekolog farmakologia
A - Z Ginekolog 24H 501-385-552

i ROLNICZE
i TOWARZYSKIE
ogloszenia.gratka.pl
CYKLINOWANIE bezpył.
502-302-147
CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367
CYKLINOWANIE parkietu, układanie,
szczotkowanie, bejcowanie,
olejowanie, woskowanie, deski
dębowe lite i dwuwarstwowe
696-727-338 zapraszamy na
parkietykoszalin.pl
DACHY- dekarstwo 94/3412184
REMONTY + instalacje, 578719600
GK
REMONTY 798-994-839.
REMONTY od A do Z tel. 660-683-933
gk
REMONTY od A do Z tel. 660-683-933
gk
STANY surowe 94/3412184
SUCHE zabudowy 94/3412184
INSTALACYJNE

GAZOWE-urządzenia,
naprawa /wymiana 606-579-846
GK
HYDRAULIK solidnie 509-765-180.
GK
OGRODNICZE

OGRODY od A do Z, 691226885

ELEWACJE i trawniki,tel. 792-668-786

Różne

NEUROLOGIA

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

DETEKTYW-KOSZALIN.PL
602601166

KOMINKOWE,OPAŁ,PAPIER
792-669-632

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

Usługi
AGD RTV FOTO

59/8430465 Senvis RTV, LCD, plazma
NAPRAWA RTV,wszystkie typy,
anteny, bezpłatny dojazd, tel.
94/3457461
PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878
PRALKI, urządzenia elektr.,
gastronomiczne. Chłodnictwo.
507-380-118.
BUDOWLANO-REMONTOWE

BALUSTRADY bramy 602 825 699

Rolnicze
PŁODY ROLNE

ZIEMNIAKI Wineta,
tel.787552028
ZWIERZĘTA HODOWLANE

KURKI odchowane 784 461566

Towarzyskie
ADA Słupsk, 513-751-832.
DOJRZAŁA 40-stka Słupsk
500362030
SŁODKA Asia Koszalin, tel. 516603622
ŻANETA 471,693-771-552 Koszalin
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REKLAMA

KOMUNIKAT
Prezydenta Miasta Koszalina
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(t. j. Dz. U. z 2018 r. z póź. zm.) podaję do wiadomości wyborców informację:
W dniach 13 -15 maja 2019 r. w godz. pracy Urzędu Miasta w budynku
I przy ul. Rynek Staromiejski 6 -7 w Koszalinie w pokoju nr 111 i nr 125 (I piętro)
będzie udostępniany do wglądu spis wyborców.
KOSZAL

Prezydent Piotr Jedliński

koszaftn.pt I

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

•

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

Biznes

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn"
76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7, tel. 59 84 32 516
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowany na remont elewacji
- ściana południowa z remontem płyt balkonowych
budynku zlokalizowanego przy ul.Królowej Jadwigi 1 w Słupsku.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r. do godz. 9 45.
Oferty powinny odpowiadać warunkom specyfikacji,
które można pobrać ze strony internetowej www.czyn.slupsk.pl.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie, bez podania
przyczyn i bez prawa do zgłaszania przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

WYBIERAM SŁUPSK!

nasze
komunikaty.pl

REKLAMA

Teraz Koszalińska

Słupsk

aktualne
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DZIAŁKA NIEZABUDOWANA - miejsce na TWÓJ biznes!
Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane przy ulicy Koszalińskiej pod zabudowę
usługową - w obrębie 11 miasta Słupska, dla których prowadzona jest księga wieczysta
SL1S/00040512/3
• działka nr 23/26 o pow. 958 m2 - cena wywoławcza 182.000,00 zł, wadium 18.000,00 zł
• działka nr 23/27 o pow. 962m2-cena wywoławcza 183.000,00 zł, wadium 18.000,00 zł
• działka nr 23/28 i działka nr 23/50 o łącznej o pow. 1527 m2- cena wywoławcza 310.000,00 zł,
wadium 31.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny usług.

„Szczecińska-Grottgera"

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowani#
przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (03.44.U,03.45.U.) ww. planu zagospodarowania.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2019 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku,
plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11.06.2019 r. na konto: Miasto
Słupsk, mBank S.A. nr 08 11401153 0000 2175 42001011.
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz na
stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie
59 84 88 410.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny
w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 k.p.a. ustawy 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2018.2096 ze zm.) w związku
z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku „o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych" (j.t Dz.U.2018.1474
ze zm.), Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 29 marca 2019 roku zostało
wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Kępice z siedzibą
w Kępicach przy ul. Niepodległości 6; kod pocztowy 77-230 Kępice, w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji drogowej pod nazwą ..Budowa drogi gminnej
w miejscowości Obłęże. Gmina Kępice".
w ramach przedmiotowej inwestycji drogowej wykonywane będą roboty budowlane
polegające na: budowie jezdni, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i ścieżek
rowerowych, zjazdów na tereny przyległe, budowę skrzyżowania; budowę
i przebudowę infrastruktury technicznej. Roboty budowlane realizowane będą na
działkach ewidencyjnych:
DZIAŁKI PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ:
- na działkach nr: 203/4, 203/11 (powstałej z podziału działki nr 203/8), 203/13
(powstałej z podziału działki nr 203/7), 203/15 (powstałej z podziału działki
nr 203/9), 203/17(powstałej z podziału działki nr 203/10), 203/18 (powstałej
z podziału działki nr203/10), w obrębie geodezyjnym Obłęże, w gminie Kępice,
POZOSTAŁE DZIAŁKI, NA KTÓRYCH WYKONYWANE BĘDĄ ROBOTY:
- na działce nr: 459/1 w obrębie geodezyjnym Obłęże, w gminie Kępice.
Zgodnie z art. 11 f ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzja o inwestycji drogowej ustala
lokalizację drogi, zatwierdza projekt podziału nieruchomości i jest pozwoleniem
na budowę.
W związku z powyższym informujemy, że strony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski
i zastrzeżenia w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego
w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk (pok. 106, w godz. 8-15;
tel. 59 8418-548).
009060786
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Studenckie juwenalia
w rytmie hip-hopu i rocka
Guzior (godz. 22) oraz ReTo
(godz. 22.50)
W piątek koncerty rozpocz
ną się o godz.19. Wówczas za
gra Przeor.Pół godziny później
na scenie pojawi sięH.Lucyna,
słupsko-ustecki zespół steampunkowy. O godz. 20.15 roz
pocznie się koncert trójmiej
skiego zespołu The Fruitcakes.
Jego liderem jest Tomasz Zię
tek, aktor pochodzący zeSłup
ska. Grupa gramuzykę inspiro
waną rodc'n'rollem lat 60. i 70.
Na godz.21.30 zaplanowano
rozpoczęcie koncertu grupy
Strachy Na Lachy.Pochodzący
z Piły zespół gra rocka alterna
tywnego. Juwenalia o godz.
22.45 zakończy dj Mush.
Wejściówki w cenie10 zł na
każdy dzień można kupić w
kampusie. ©©

Daniel Klusek

Wydarzenia
W kampusie Akademii Po
morskiej przy ul. Arciszew
skiego przez trzy rozbrzmięwać będzie muzyka.
W środę o godz.19 zagra Emdi,
o 20.15- dj Diablloaka Coorby,
o godz. 21.30 - djMatys, a wie
czór o godz. 22.45 zakończy dj
Hazel. W czwartek czeka mu
zyczna zabawach przy dźwię
kach, które przygotują: Wixa
Entertainment (godz.19), Fidji
(godz. 19.45, Z.B.U.K.U (godz.
20.30), KaeN (godz. 21.15),

ZAPROSZENIA

„Winna". Nowe spostrzeżenia,
nowa energia i jedna historia, bez
której ten program nie mógłby
powstać. Całość w charaktery
stycznej dla niej - bezpośredniej
i bezkompromisowej formie.
Przed Katarzyną Piasecką wystąpi
Tomasz Boras Borkowski.Wejś
ciówki: 30Zł. (DMK)

Stupsk

Biblioteka planszówek

Dzisiaj ogodz.16 w MiejskiejBib
liotece Publicznej gracze w każ
dym wieku będą mogli wziąć
udział wkolejnym spotkaniu zcyklu Niech plansze pójdą w ruch.
Miłośnicy planszówek będą mogli
wybrać gryedukacyjne, strate
giczne, przygodowe i wiele in
nych. Wstęp wolny. (DMK)

Trojka Polaka

Słupsk

Piasecka na stojaka

Katarzyna Piasecka w czwartek
o godz.17 i 20 w klubie Dom
Ówka zaprezentuje swój najnow
szy program stand-upcomedy

KINA
Słupsk
After, godz.11.45;
Arengers: Koniec gry,2D dubbinggodz.1050,

12.25,16.05,18.15.2D napisy godz.1435,19.45;
Nledobrant godz.15.10,1750.2030;
Podty, okrutny,zły, godz. 14.15,1935,22;
Smętarzdkzwłerzaktaigodz. 15.20,17.40,20,

22.

Topiefeka Klątwa La Uorony;godz. 16.40,

18.50,21;

KrainacudÓMigodz. Tl 13,15,1735;
Manu.Bądźsobąl godz.10.30,13;
Praztomek,godz. 10,11,13.10

Ustka

Zespół The Fruitcakes zagra na juwenaliach w sobotę
kończy wiosenną trasę. Publicz
ność usłyszy piosenki z płyty,3".
ale również z wcześniejszych
krążków: „Sidney Polak" i „Cy
frowy styl życia". Bilety w cenie
30-40zł są już w przedsprzedaży,
rezerwacje na profilu wydarzenia
naFacebooku.(DMK)

Stupsk

Czwarta edycja konkursu mło
dych talentów „Twoje15 minut"
odbędzie się w piąteko godz.21
w klubie DuoCafe. Uczestnicy
wykonają po trzy utwory. Oceniać
ich będą słupscy muzycy. Swoich
faworytów będzie też mogła wy
brać publiczność. Dla najlepszych
będą zaproszenia do finałowego

.koncertu oraz nagrody pieniężne.
Zgłoszenia chątnych w klubie,
na profilu fiacebookowym oraz
pod nr. tel. 883920 900. Wej
ściówki:10 Zł. (DMK)
Stupsk

Zagraj o teatr

W sobotę teatr Tęcza organizuje
Grę oTeatr. To rodzaj gry miej
skiej. W zabawie uczestniczyć
mogą drużyny złożone z dzieci
i ich opiekunów. Zespoły będą
wykonywać określone zadania.
Na najlepsze czekają nagrody.
Goście zobaczą miejsca na co
dzień niedostępne widzom. Wej
ściówki: dla dzieci 350groszy (3,5
zł), opiekunowie wstępwolny.
(DMK)

Kierunek wiatru

Poniedziałek

Pogoda dla Polski
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Słupsk: PKP 118 000;2219436; PKS 59 84242
56;dyżurny ruchu59 8437110;MZK59 84893
06;

Lębork: PKS59 8621972; MZK59 8621451;
Bytów: PKS59822 22 38;
Człuchów: PKS59 8342213;
Miastko: PKS59 8572149.

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

Ustka
Nadmorska, ul.Marynarki Polskieg 31.tel. 59814
7770

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

Miastko

Słupsk:
Wojewódzki Szpital Specjalistycznyim. Janu
sza Korczaka, ul.Hubalczykówl, informacja te
lefoniczna 59 8460100;
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Karpacz
Ustrzyki Dolne
Zakopane

Szpitalny Oddział Ratunkowy598633000;
Szpital, ul.Węgrzynowicza 13,59863 52 02;

Bytów:

8 °
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5

Człuchów:

10
10°
7 *

Pogotowie Energetyczne99U

KULTURA
Nowy Teatr, ul.Lutosławskiego 1,tel. 59 84670
00;

Filharmonia Sinfonia Baltica,ul. Jana PawłaII3,
tel. 59 8423839;
TeatrTęcza. ul.Waryńskiego 2.tel. 59842 39 35;
Teatr Rondo,ul. Niedziałkowskiego5a, tel.59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury,ul. BraciGierymskich 1,
tel. 598456441;
Emcek.al.3Maja 22.tel. 598431130;
Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka3,tel.
598405838.

POGRZEBOWE
Kalla, ul. ArmiiKrajową 15, teł. 59842 8196,601
928600 - całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502525005lub
598411315, ul.Kaszubska3 A. Windai balda
chim przygrobie;
Hades, ul.Kopernika 15.całodobowo: tel.59842
9891.6016637%. Windai baldachimprzy gro
bie.
Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża1,
(całodobowo),tel.59 842 8495,604434441.
Winda ibaldachim przygrobie.

PORADNICTWO
Biuro Porad Obywatelskich- ul.Niedziałkow
skiego 6.czynne: poniedziałek.-czwartek
wgodz. 10-14;
Bliżej Prawa -bezpłatne porady prawnei oby
watelskie. ul.Jana Pawła II(7 piętro, pok.
718.719) czynne:poniedz.-środa godz.8-16,
czwartek godz.10-18,
Telefon zaufania Tama -59 8414046. czynny:
poniedziałek - piątekwgodz.16-20;
Alkoholowy telefon zaufania Krokus- czynny
17-22,598414605.

Lębork:
i
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11° 13° w
10° 9 °
10T : 18° & 1

mżawka
ciągły śnieg z deszczem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,ul. Mickie
wicza 12teł. 59 81469 68;
Poradnia Zdrowia P0Z,ul. Kopernika18. tel.59
8146011;
Pogotowie Ratunkowe -598147009;
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Straż Pożarna998.

StrażMejska alami986:Ustka 5981467
61697696498;Bytów 598222569;

USŁUGI MEDYCZNE
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Straż Mfejska986;5984332T7;

Pogotowie Wodno-Kanafizacyjne994;

Dbam o Zdrowie,al. Wolności40, tel.59 862 83

10

Pogotowie Ratunkowe999;

Nieczynne

Lębork

2-3

3-5

Pofcja997;ul Reymonta, tel. 598480645;

Pogotowie Ciepłownicze993;

Rodzinna, ul.Długosza 5, tel.597212177

Pogoda dla Pomorza

Siła wiatru (Bft)

Słupsk:

Lębork

Człuchów

Stan morza (Bft)

Ogólnpolskie Pogotowie dlaOfiar Przemocy
wRodzinie. tel. 598480111,801120 002;

Pogotowie Gazownicze992;

PodMrachem. ul.Wybidaego30. tel.59 85731

POGODA
imi

MEHESKAUNA

Nieczynne

26

|Krzysztof
|Ścibor
Biuro Cah/us^

WAŻNE

Urząd Celny-587740830;
Nieczynne

Scena dla talentów

Sidney Polak wystąpi w niedzielę
ogodz. 20 w Motor Rock Pubie.
Wokalista, alerównież autor teks
tów, kompozytor i perkusista za
prezentuje swoją płytę ,3".To
trzecia płyta artysty, ukazała się
jesienią ubiegłego roku. Koncer
tem wSłupsku Sidney Polak za

INFORMATOR

Szpital, ul.Lęborska 13,teł. 59822 8500;
Dział Pomocy DoraźnejMiastko, tel.59 85709
00;
Stacja pogotowia ratunkowego,teł. 59 83453
09

TAXI
598422700

607 271717
59196-25
NA ITAŃę7FTAXI W SłllPSKU

Poniedziałek, 13 maja 2019
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KOSZYKARZE CZARNYCH SŁUPSK
MMAJĄ CZTEROPUNKTOWĄ
PRZEWAGĘ PRZED REWANŻEM
ftV ŁAŃCUCIE
¥- I
liii

(*

Łukasz Seweryn po raz ostatni zagrał w hali Gryfia

Koszykówka
Czarni Słupsk

79

SokółŁańcut

75

Kwarty: (20-25.18:19,21:18,20:13)
Czamb Kondalski 19(1x3), Jakubiak 15(3), Wie
czorek 12 (3),Seweryn 8 0),Rduch 2,Cechniak
12, Pełka 11.
Sok6k Kulikowski 6, Zywert12 0). Karolak2,
Małgorzaciak 30 (5),Szymański 10,Klima 2,
Sewiołll, PrueferZ

MichałPigtkowski
micfTol.piatkowski@gk24.pl

Słupscy zawodnicy wygrali
pierwszy pojedynek w meczu
o trzecie miejscepierwszoligo
wych rozgrywek. Okazali się
lepsi od Sokoła Łańcut, który

pokonali 79:75. Mecz celną
trójką rozpoczął Wojciech
Jakubiak i wyprowadził Czar
nych na pierwsze prowadzenie.
Goście jednak szybko ocknęli
się
i
po
punktach
Małogrzaciaka oraz Szymań
skiego zbudowali kilkupunktową przewagę.
Po stronie Czarnych spod
kosza pewnie punktował
Damian Cechniak, który przez
większą cześć pierwszej kwarty
był jedyną alternatywą Czar
nych w ataku.
Celnym trzypunktowym
rzutem na koniec pierwszej
kwarty popisał się Adrian
Kordalski, jednak to goście wy
grywali 25:20.
Druga kwarta dobrze rozpo
częła się dla drużyny z Podkar

pacia. Celnetrójki Zywerta oraz
Małgorzaciaka pozwoliły od
skoczyć im i wydawać się mo
gło, że tylko kwestią czasu po
zostaję to, kiedy przejmą kon
trolę nadspotkaniem.
Po stronieCzarnych świetny
okres gry miał jednak Patryk
Wieczorek, który trzema cel
nymi rzutami z za łukunie poz
wolił gościom znacznieodsko
czyć.
Gra cały czas była twarda,
żaden z zespołów nie odpusz
czał, ale po dwudziestu minu
tach gry dalej prowadzili goście.
Na tablicy widniał wynik38:44.
Trzecia kwarta to dalsza
walka o każdą piłkę i gra punkt
za punkt. Postronie Czarnych
Panter punkty zdobywali
Jakubiak orazCechniak, jednak

gości szybko odpowiadali.
Czarni mieli też ogromnieprob
lemy nalinii osobistych.Proste
rzuty przestrzelali Pełka,
Seweryn czy Wieczorek.Mimo
to słupskim koszykarzom
udało się zniwelować część
strat i przed ostatnią, decydu
jącą częścią gry przegrywali

59:62.

Ostatnie dziesięć minut ta
naprawdę dobra defensywa
podopiecznych Cesnauskisa.
Drużyna z Łańcuta miała
ogromne problemy ze znajdo
waniem dobrych pozycji
do rzutów, co świetnie wyko
rzystali słupscy zawodnicy.
Goście w tej części gry zdobyli
tylko 13 punktów i roztrwonili
zdobyte wcześniej prowadze
nie.

Pod koniecmeczu celęrzuty
za trzy punkty zanotowali
Seweryn oraz Jakubiak i przy
pieczętowali zwycięstwo Czar
nych 79:75.
W drużynie gospodarzynaj
lepszy był Adrian Kordalski,
który do swoich 19 punktów
dołożył, aż16 asyst. Po stronie
gości najskuteczniejszy okazał
się Filip Małgoizaciak- autor 30
oczek. Rewanżowe spotkanie
odbędzie się już za tydzień
w Łańcucie.
Brązowe medale zdobędzie
drużyna, która w dwumeczu
osiągnie lepszy bilans punk
towy. Najważniejszym wyda
rzeniem okazała się pomeczowa konferencja, na której
wieloletni zawodnik Czarnych,
obecnie kapitan Łukasz

Seweryn oświadczył,że rewan
żowy mecz tej serii będzie
ostatnim meczem w jego ko
szykarskiej karierze.
W finale natomiast swoje
pierwsze spotkanie wygrała
bydgoska Astoria. Bydgosz
czanie grali skuteczniei pewnie
zwyciężyli w hali rywala 97:79Sześciu koszykarzy Enei
Astorii rzuciło przynajmniej12
punktów. Dobrze grą zespołu
Grzegorza Skiby kierował Mar
cin Nowakowski - 7 asyst oraz
15 punktów i 6zbiorek.
Wrocławianom nie pomo
gło double-double Aleksandra
Dziewy (18 pkt i 11zbiórek).
Niedzielny rewanż zakoń
czył się po zamknięciu wyda
nia Głosu. W finale gra się
do trzech zwycięstw. ©®
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Była szansa na 3 punkty

FORTUNAI LIGA. Bytovia w trudnym położeniu, bo zagrożona degradacją do II ligi

Krzysztof Niekrasz

FORTUNA ILIGA.
Rezultaty pozostałych meczów w 33. kolejce:
Wigry -Puszcza 2:1 (0.0) - Arkadiusz Najemski
(63), Bartosz Bida (75) - Piotr Stawarczyk (rzut
kamy - 72); Sandecja - Raków 2:2 (1:0) - Mate
usz Klichowicz (31), Marcin Flis (90) - Sebastian
Musiolik (rzut karny - 55), Franciszek Wróblew
ski (85); ŁKS - Chojniczanka 2:0 (1:0) - Łukasz
Sekulski (3), Łukasz Piątek (77); Podbeskidzie Odra 3:1 (0:1) - Damian Hilbrycht (78),Bartosz
Jaroch (rzut karny - 85), Przemysław Płacheta
(90) - Szymon Skrzypczak (35); Warta - GKS
Katowice 0:1 (0:1) - David Anon (30); Stal Bruk-Bet Termalica 5:4 (1:2) - Denis Gojko (18),
Grzegorz Tomasiewicz (51i 65), Josip Soljić
(69), Łukasz Janoszka (90) - Rafał Grzelak (4),
Vladislavs Gutkovskis (45), Dawid Kalisz (51),
Florin Purece (87); Garbarnia - Stomil Olsztyn

krzysztof.niekrasz§polskapress.pl

W Bytowie Bytovia podejmo
wała głogowskiegoChrobrego.
Zanotowano remis 1:1. Pierw
sza połowanie była zbyt intere
sująca.
Gospodarze i goście po
deszli do tej konfrontacji bar
dzo zachowawczo, zabezpie
czając tyły przed utratą gola.
Optyczną przewagę mieli
głogowianie i to oni częściej
przedostawali sięna przedpole
bramkowe Bytovii. Miejscowi
czekali na błąd przyjezdnych
i doczekalisię tegow 39. minu
cie. Po rzucierożnym niezdecy
dowanie bramkarza z Głogowa
Mateusza Abramowicza wyko
rzystał Sławomir Duda i z
główki posłał futbolówkę
do siatki.
Wielka radość zapanowała
w bytowskiej ekipie. Od po
czątku II połowy w drużynie
Chrobrego pojawił się na boi
sku Michał Borecki. To ten pił
karz wystąpił wroli jokera wta
lii trenera
Grzegorza
Nicinskiego i pokonał golkipera
z Bytowa Andrzeja Witana
w 48. minucie. Chwilę później
goście mogli podwyższyć wy
nik. W miarę upływu czasu
bytowianie próbowali atako
wać. Niestety, podopiecznym
Adriana Stawskiego zabrakło
atutów strzeleckich. Ponadto
ich akcje były zbyt szablonowe
i łatwedo rozszyfrowania przez
głogowskich zawodników.
Końcówka to straszna ner-

WYNIKI GIER
I TABELA

W akcji bytowski pomocnik Maksymilian Hebel (przy piłce). Z
prawej Robert Mandrysz (Chrobry), były gracz Druteksu-Bytovii

remisów ma nakoncie
By toviaw sezonie2018/19
To najwięcejze wszystkich
drużyn pierwszoligowych
wówka i bardzo dużo emocji,
bo wdoliczonym juz czasiegry
była szansa na trzecią wygraną
Bytowa na własnym stadionie

w sezonie 2018/2019. Rezer
wowy MaksymilianHebel ude
rzył z rzutu wolnego, piłka od
biła sięod jednego z głogowian
stojącego w murze i trafiła
w poprzeczkę. Jeszcze Duda
próbował dobić z bliskiej odle
głości, ale zrobił to bardzo nie
dokładnie. Remis dał utrzyma
nie Chrobremu w Fortunie I li
dze. Bytovia jest w sytuacji dra
matycznej. Jeżeli chce urato
wać się przed spadkiem musi
pokonać wKatowicach GKS.
BYTOVIA BYTÓW - CHROBRY
GŁOGÓW1:1(1:0).Bramki:1:0

Sławomir Duda(głową - 39),1:1
Michał Borecki (48). Bytovia:
Witan, Kuzdra, Krzysztof Bąk,
Bardanca Florez, Dampc, Ka
Hebel),
miński ż.k. (64
Swędrowski,
Duda,
Kwietniewski ż.k. (64 Jaroch),
Moneta (83 Hiszpański),
Kuzimski.
Chrobry:
^ Abramowicz,
Ratajczak,Stole, Repka, Pestka
ż.k.,Bartosz Machaj (71Bach),
Pawlik (46 Borecki), Robert
Mandrysz ż.k., Drewniak, Ko
walczyk ż.k., Lebedyński (83
Kaczmarek). ©®

1. Raków Częstochowa
33 70
53-20
33 68
2. ŁKS Łódź
55-20
3. Stal Mielec
33 61
54-26
4. Sandecja Nowy Sącz 33 55
35-24
5.Podbeskidzie Bielsko-B. 33 47
51-45
6. GKS Tychy
33 47
47-37
7. GKS 1962 Jastrzębie
33 45
38-38
8. Termalica Nieciecza
33 43
44-46
9. Puszcza Niepołomice 33 41
34-43
10. Stomil Olsztyn
33 40
36-38
11. Warta Poznań
33 39
31-42
12. Odra Opole
33 39
44-55
13. Chojniczanka Chojnice 33 39
45-48
14. Chrobry Głogów
33 38
28-38
15. GKS Katowice
33 37
33-43
16. Wigry Suwałki
33 34
38-55
33 34
43-49
17. Bytovia Bytów
33 21
19-61
18. Garbarnia Kraków
W sobotę (18.05) o godz. 17.30: w Niepołomi
cach Puszcza - Garbarnia, w Olsztynie Stomil Stal, w Katowicach GKS - Bytovia, w Opolu Odra
- ŁKS, w Niecieczy Bruk-Bet Termalica - Warta,w Częstochowie Raków - Wigry, w Chojnicach
Chojniczanka - GKS Tychy, w Głogowie Chrobry
- Podbeskidzie, w Jastrzębiu Zdroju GKS 1962
Jastrzębie- Sandecja.(FEN)

OPINIA PO MECZU
Grzegorz
Niciński (tre
ner Chrobre
go Głogów)

—

-To był trudny
mecz dla oby
dwu stron.
Wiedzieliśmy
0 co gramy, stąddużo nerwo
wości. Przegrywaliśmy 0:1
1 w przerwie była dobra reakcja
drużyny. Bramka na 1:1dała
nam utrzymanie ito było dla
nas najważniejsze. Mecz może
nie był porywający, ale mieli
śmy swoje sytuacje. Bytovia
też w ostatnich sekundach. My
jednak swój cel osiągnęliśmy.
Adrianowi kibicuję, aby
Bytovia zdobyła tyle punktów,
by zostać w lidze. Jest to moż
liwe, bo widzimy, co siędzieje.

Zanotował (fen)

OPINIA PO MECZU

Adrian
Stawski
(szkolenio
wiec Bytovii
^ m
Bytów)
- Chcieliśmy
bardzo mocno flBMiifllll
wygrać
przed własną publicznością
w Bytowie, a zremisowaliśmy.
Tak czy inaczej, czy byśmy wy
grali czy zremisowali, to i tak
w Katowicach na stadionie
przy ulicy Bukowej trzeba zwy
ciężyć. Trener Dariusz Dudek
powiedział, że dwa ostatnie
mecze to są dwa finały. Uwa
żam, że w jednej lidze nie ma
dwóch finałów. GKS swój miał
w Poznaniu, my będziemy
mieli teraz na katowickim
obiekcie. Zanotował (fen)

SOKÓŁ NAPĘDZIŁ STRACHA STARTOWI.BO PROWADZIŁ 2:0. ALE OSTATECZNIE PRZEGRAŁ 2:3
Wyniki wszystkich meczów w dwudziestej
czwartej kolejce słupskiej klasy okręgowej edy
cji 2018/2019.

KAROL PĘPUN0-PRIME FOOD BRDA
PRZECHLEWO 8:0 (3:0).
Bramki: 1:0 KonradKiełczykowski (7),2:0 Szy

mon Gołaszewski (17), 3:0Szymon
Gołaszewski (35), 4:0Konrad Kiełczykowski
(53), 5:0 Szymon Gołaszewski (66), 6:0 Adam
Gołąb (70), 7:0 Rafał Kostka (głową - 77),8:0
Karol Petrus (87).
Karol: Groński, Michał Lubański(46
Świerczewski), Kostka, Karol Petrus, Patryk
Lubański (72 Bartosiak), Daszkiewicz(52
Płaskonka), Łochowski (68Kamiński),
Łopuszyński, Kiełczykowski, Gołąb,
Gołaszewski.
Prime Food Brda: Wiczyński,Kowcun, Toma
szewski, Napiórkowski, Patryk Sielski,Dawid
Modrzejewski, Jarosław Szuryn,Jakub
Gołuński, Maciej Jabłoński(33 Wójcik - 88
Rolbiecki), Kamil Sielski, Warniełło.

SOKÓŁ WYCZECHY- START MIASTKO 23 OK)).
Bramki:1:0 Maciej Jaroszyński (9),2:0 Łukasz
Kościan (54), 2:1Paweł Koniuszek (77), 2:2Sła
womir Pufelski (90+1),2:3 Paweł Koniuszek
(rzut wolny-90+7).
Sokół: Kamil Jabłoński,Piłat (39 Miaz
ga),Littwin, Wojciechowski (79Pogorzelski),

Sobiegraj,Terechów, Borek (46 Jakub Kozioł),
Sobczak, Kościan, Łącko, Jaroszyński.
Start Robert Ostrowski, Czerwiński (71
Zaremba), Kapo,Pufelski, Lewandowski (53
Baranowski), Świąder, Borowicz,Bryndal (66
Spalik), Kłonczyński (74Dzięcioł), Oskar Wiś
niewski, Koniuszek.

MYŚUWIEC TUCHOMIE• JANTAJR1A POBŁOOE
2:10:1).
Bramki: 0:1 Patryk Roder(4), 1:1Volodymyr

Koydrovych (8), 2:1Dominik Michańczyk (90).

Myśliwiec: Łukasz Michańczyk,Chamier-

Ciemiński, Barra (28 Demko),Wałdoch, Domi
nik Michańczyk, Treder, SzymonŻmudaTrzebiatowski, Koydrovych,Samuel Wirkus (64
Sobisz), Kulisz, Gross.
Jantaria: Klanczkowski, Władysław Klamerus,
Roder, Tomasz Kwidziński, AdrianMielewczyk
(75 Tomasz Klamerus), Paweł Domański,Żółć
(57 Krystian Stencel),Kamil Iwanicki (90+1Piotr
Bronk), Lewiński,Radosław Powideł (85 Wal
demar Kwidziński).

CHROBRY CHARBR0W0 - LEŚNIK CEWICE3.-0

CŁO).

Bramki: T.0 Karol Kiełtyka (18),2:0 Radosław
Piotrowski (21), 3:0Jarosław Janiszek (68).

Chrobry: Mayer, DawidGórski (78 Kalamaszek),
Karol Kiełtyka (67 Wojciech Krzyżanowski),Pa
weł Mielewczyk, Jarosław Janiszek,Radosław

Piotrowski, Czerwionka, Czupryniak,Jakub
Żmudzki, Butowski,Sebastian Wiśniewski.
Leśnik: Kacper Kotłowski,Sulkowski, Czajkow
ski, Bubak,Siwek, Urban,Piotr Zieliński,
Waczkowski, Naczk, Adam Zieliński,Jacek
Piszko.

STAL JEZIERZYCE -PIAST CZŁUCHÓW 2:4(0-3).
Bramki: 0:1Łukasz Czarnowski (15), 0:2Kamil

Woźniak (25), 0:3 Arkadiusz Zachąjczuk (35),
1:3 KacperRozgowski (60), 2:3Tomasz
Perkowski (63), 2:4Paweł Maślanyk (88).
Stab Kaliszewski, Czaiński, Wójtów, Biel,Skórcz,
Mateusz Rawski (46 Żurek),Rafał Rawski (46
Rozgowski), Pietrzak, Bentkowski(75
Chabowski), Zakrzewski, Perkowski.
Piast Paciorek, Kamil Kałdowski,Kolter,
Badyan, Maślanyk, Zachajczuk,Osadchyi, Igna
cy Nawrocki, Woźniak, Czarnowski(60 Rakow
ski), Jarosław Wójcik (85 Adam Kluk).

SfiARTA SYCEWICE - ZAWISZA BORZYTUCHOM
3:0(00).
Bramki: 1:0Krystian Klawikowski (rzut karny -

58), 2:0 Szymon Budziński(83), 3:0 Michał My
tych (89).
Spaita: Ziniewicz, Mordal,Bobrowski, Giersz,
Budzyński, Budziński, Michalak,Krystian
Klawikowski, Kopciński (67Rzadkiewicz), Szy
mon Mytych (65Michał Mytych), Radosław
Terefenko.

Zawisza: Stoltman, Ciecierski (80 Jakuć),
Kosiński (75 Cesak), KarolDziemianko,
Wamijak, Gierdalski, Mateusz Zblewski,Da
riusz Syldatk, Berent, Hinc, FilipZblewski.

BŁĘKITNI GŁÓWCZYCE - UPNICZANKA LIPNICA
0-7(0:4).
Bramki: 0:1 ArturRzepiński (19), 0:2 Artur Wo
jach (20), 0:3 ArturRzepiński (31), 0:4 Artur
Wojach (32), 0:5 KamilPranczk (rzut karny 58), 0:6 Fabian Górski(80), 0:7 Fabian Górski
(83).
Błękitni: Petrykowski, Kochanowski, Kryków
(12 Majcher), Subocz (46 DawidMydło), Mako
wiecki, Piekarz, Przemysław Romowski,To
masz Iwanicki, Fabich,Marek Skibiński (60
Grzegorczyk), Patryk Blank (80 Adam
Kwidziński).
Lipnkzanka: Mrozek-Gliszczyński, Szultka,To
czek, Pranczk, Szmidke, AdrianKuik Studziński
(60 Tomasz Piechowski), Cezary Pupka-Lipiński (68 Wielecki), FabianGórski, Wojach,
Chylewski, Rzepiński (76Bartosz Wnuk-Lipiński).

MKS DEBRZNO - SŁUPIA KOBYLNICA 3:1(2:1).
Bramki: 0:1 Artur Szymankowski (12), 1:1 Seba

stian Stalka (26), 2:1Michał Pacholik (43), 3:1Mi
chał Pacholik (53).
MKS: Słonka, WojciechTaras, Mucha (82
Klejdysz), Marzec, Marczak (76 Masternak),

Kawczak (85 Borncki), Władyczak,Góra, Pa
cholik. Szawamiak, Stalka.
Słupia: Molski, Wołczko, Graś,Szymankowski
(72 Skwjerz), Stańczyk,Nitsche, Drapalski, Ma
rek Górski, Waleszczyk (69 Wiązek),
Hostyński.Borowiński.

Uzupełnienie zespotkania z23. kol^cjb LEŚNIK
CEWICE - SOKÓŁ WYCZECHY1-7(0-3).
Bramki: 0:1 Ariel Sobczak(18), 0:2 Łukasz

Kościan (32), 0:3 Łukasz Kościan(33), 0:4Łukasz Kościan (54), 05Karol Dołgowski (65),1:5
Patryk Szarkiel (68),1:6 Karol Borek (73),1:7 Łu
kasz Kościan (81).
Leśnic Florek, Jacek Piszko,Sulkowski, Daniel
Zieliński (50 Misiak), Waczkowski, Naczk, Piotr
Zieliński, Adam Zieliński, Kafarski,Mosór,
Szarkiel.r
Sokófc Kamil Jabłoński, Piłat, Miazga, Wojcie
chowski, Terechów, Borek (78Tumak),Cezary
Kozioł, Łącko, Sobczak,Karol Dołgowski,
Kościan.
I.Start Miastko
24 62
69-17
2!ipniczanka Lipnica
24 60
98-26
3.Sparta Sycewice
67-33
24 52
4.Piast Człuchów
24 42
69-46
5.Myśliwiec Tuchomie
24 41
52-34
6.Chrobry Charbrowo
55-50
24 40
7.Sokół Wyczechy
61-53
24 36
8.MKS Debrzno
73-75
24 32

9.KarolPęplino
lO.Zawisza Borzytuchom
llJantaria Pobłocie
12.Stal Jezierzyce
13.SłuDia Kobylnica
14.Brda Przechlewo
15.Błekitni Główczyce
16.Leśnik Cewice

24
24
24
24
24
24
24
24

32
32
30
28
23
18
16
9

54-56
45-49
48-45
46-59
32-45
29-87
29-81
20-91

W 25.serii słupskiejklasy okrę
gowej w sobotę (18.05) zmierzą
się: Start Miastko - Chrobry
Charbrowo (godz. 15), Prime
Food Brda Przechlewo - Sokół
Wyczechy (15),Sparta Sycewice
- MKSDebrzno (16, stadion 650lecia przy ul. A.Madalińskiego
w Słupsku), Piast Agrochem
Człuchów
Myśliwiec
Tuchomie (16, stadionOśrodka
Sportu i Rekreacji przy ul.
Szkolnej); w niedzielę (19-05)
rywalizować będą: Jantaria
Pobłocie - Karol Pęplino (13),
Leśnik Cewice - Błękitni
Główczyce (13.30), Zawisza
Borzytuchom - Stal Jezierzyce
(14), LipniczankaLipnica -Słu
pia Kobylnica(15). ©®
KRZYSZTOF NIEKRASZ
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IV LIGA. Bramki Gracjana Miszkiewicza dały zwycięstwo. Lęborski zespół wysoko oceniony

Sukces Pogoni w Gdańsku
JarosławStencel

W meczu 31. kolejki IV ligi Po
goń wygrała na wyjeździe
z wyżej notowaną Gedanią
Gdańsk 3:2.
Wiosną drużyna Pogoni
zdobyła już 18 punktów. Warto
przypomnieć, że jesienią
po meczu z Gedanią Pogoń
miała zaledwie 7 punktów,
a zespół zajmował ostatnie
miejsce w tabeli. I właśnie
wtedy, po potyczce z Gedanią
drużynę przejął ponownie tre
ner Waldemar Walkusz... Dal
sza historia jest znana.Rozpo
czął się marsz w górę tabeli.
Gedania w rundzie wiosen
nej radzi sobie bardzo dobrze,
więc wyjazd do Gdańska dla
zespołu Pogoni był wielką nie
wiadomą. Lepiej w mecz
weszli gospodarze. Już w 6.
minucie po rzucie wolnym
Szymańskiego Gedania wyszła
z kontrą, a Paweł Deja strzelił
na1:0.
Na pogonistach nie zrobiło
to większego wrażenia.
Lęborska drużyna starała się
prowadzię grę, dłużej posiadać
piłkę i śmiało podchodzić
pod pole karne gdańszczan.
Przyniosło to efekty. Aut wy
rzucał Kochanek. Piłkę podbił
Kostuch, a następnie opano
wał ją Gracjan Miszkiewicz,
który celnym uderzeniem
z półobrotu doprowadził
do remisu. Gola do szatni Po
goń zaliczyła w 42 minucie.
Ponownie Kochanek wyrzucał

§*j|jP

Piłkarze Pogoni grają ostatnio coraz lepiej
aut. Atanacković odegrał
do „Kochana" a ten ponownie
wrzucił futbolówkę w pole
karne, gdzie z głowy do siatki
skierował ją „Aleks".
Po przerwie obraz gry wy
glądał podobnie. 50. minuta to
druga bramka w meczu
Miszkiewicza. Kolejny raz
wszystko zaczęło się od Ko
chanka. Podanie do Fola, a ten
przytomnie zagrał na wolne
pole
do
wychodzącego
„Greka", który podciął piłkę
i w sytuacji sam na sam poko

nał bramkarza Gedanii. Pięć
minut później po kontrze Er
nest Skórka strzelił dla gdań
szczan bramkę kontaktową.
Na więcej gospodarzy nie było
jednak stać, a w ostatnich 30
minutach Pogoń zanotowała co
najmniej cztery setki, w tym
dwie syftiacje sam na sam
Miszkiewicza.
Wizyta na stadionie przy ul.
Hallera 201była okazją do wielu
sentymentalnych spotkań i ro
zmów. Z trenerem Walkuszem
serdecznie przywitał sięnestor

piłkarskiej Gedanii Aleksander
Komasa, m.in. były trener Po
goni i obecnego szkoleniowca.
Wspomnienia ogrze wLęborku
w latach 90-tych za czasów III
ligi snuł mieszkający od wielu
lat w Niemczech Jacek
Podjacki. Z kolei związany
z trójmiejskim sportem Andrzej
Bussler ocenił, że dawno
przy Hallera niebyło tak dobrej
drużyny i postawił Pogoń
Lębork wśród faworytów
do awansu w przyszłym sezo
nie.

Klasa A
Grapa I. Sokół Szczypkowice - Wybrzeże

- Zagraliśmy kapitalny
mecz, nasza wygrana była jak
najbardziej zasłużona,a wynik
mógł być nawet wyższy o trzy
bramki. Trzebacieszyć się tego
co jest, a mamy 3 punkty.
Brawa dla całego zespołu za za
angażowanie - mówił po me
czu w Gdańsku zadowolony
trener Pogoni Waldemar
Walkusz.
- Rzadko wyróżniam poje
dynczych zawodników, ale te
raz zrobię wyjątek. Zdecydo
wanie naplus zagrał Adrian Ko
chanek, akolejny raz klasą sam
dla siebie był Aleksander
Atanacković. Cieszą dwa trafie
nia GracjanaMiszkiewicza. Był
to ważnymecz i ważne punkty,
dlatego doGdańska jechaliśmy
z myślą opełnej puli w co pew
nie nie wszyscy wierzyli. My
uwierzyliśmy i co najważniej
sze udało nam się te punkty
przywieźć do Lęborka. Gedania
wcale tych punktów nie chciała
nam oddać. Wywalczyliśmy je
i za tą walkę dziękuję- dodał.
GEDANIA GDAŃSK-P0G0Ń LĘBORK
23ft2)

Bramki:1:0 Paweł Deja (6),1:1 Gracjan
Miszkiewicz (33),1:2 Aleksander Atanacković
(42), 13 GracjanMiszkiewicz (50),23 Ernest
Skórka(55)
Gedania: Snochowski -Malinowski, Skowroń
ski (56 Zgliński), Wróblewski,Garbowski ,
Deja (73 Ziembiewicz), Jabłoński,Wiśniew
ski, Gajewski, Styś,Skórka.
Pogoń: Labuda -Kliński (63 Dobek), Musuła,
Kostuch, Kochanek,Szymański, Jeruć, Iwański
(80 Węgliński), Atanacković, Fol(74 Michor ,
90 Miotk), Miszkiewicz.

JarosławStencel
jaroslawstencel@polskapress.pl

Pierwsza połowa meczu
w Garczegorzu była bardzo
nerwowa i wyrównana. Oba
zespoły stworzyły sobie nie
wiele sytuacji, za to było bar
dzo dużo walki w środku boi
ska.
Druga połowa przebiegała
już pod dyktando Aniołów
Garczegorze. Zespół gospoda
rzy mógł wygrać jeszcze wy
żej. Kolejne okazje mieli
Damian Formela, Artur
Narewski
i
Mateusz
Słumiński. Pierwsza bramka
padła po dośrodkowaniu
Słumińskiego z rzutu wolnego
i strzale głową Filipa
Tomasiewicza z 7 metrów.

Przy
drugim
golu
Słumiński popisał się indywi
dualną akcją i dograł
do Narewskiego, który ude
rzył z 10 metrów z pierwszej
piłki w długi róg. W Ustce wię
cej z gry w pierwszych 30 mi
nutach mieli goście. Groźny
w swych atakach i dośrodkowaniach był zwłaszcza Błażej
Troka. Następnie po rzucie
rożnym przestrzelił Dominik
Bucholc. W rewanżu niecelnie
strzelali Kamil Wójcik oraz
głową Bartłomiej Oleszczuk.
Ten zawodnik dał Jantarowi
trzy punkty po strzale ze
środka pola karnego i rozegra
niu
piłki
z
Karolem
Czubakiem. Goście idealną
okazję mieli w 90. minucie.
Przestrzelił obok słupkaPaweł
Arndt.
ANIOŁY GARCZEGORZE - BYT0V1AII
BYTÓW 2:0(0:0)
Bramki: 1:0 FilipTomasiewicz (48-głową), 2:0
Artur Narewski (60).
Anioły: Młynarczykowski - Ł.Łapigrowski,
Drzazgowski ,Trawiński .Smolarek,

Bucholc 1(66),Troka , Cysewski(54
Arndt), Marcin Oliwa,Gołuński, Gronowski.
Pozostałe wyniki: Grom Nowy Staw- Jaguar
Gdańsk 0:4, Powiśle Dzierzgoń - GKS
Przodkowo 0:2, Arka II Gdynia -Lechia II
Gdańsk 1:1, Kaszubia Kościerzyna - Stołem
Gniewino 2-5, GKS Kowale- Wikęd Luzino2i
Orkan Rumia - GKS Kolbudy13. Pauza: Gryf
Słupsk.©®

- -

Karol Czubak (z prawej) miał wiele okazji, ale trafić się nie udało
FJomasiewicz , Staszczuk, Karpiński(76
Fudala), Narewski (61Katsura), Słumiński (86
B.Tomasiewicz), Formela (90 Sidor).
Bytovia II: Ryngwelski - Błaszkowski, Zblewski
(46 Czapiewski), Szymanowski (61Chłopecki),
Leik, Jeżewski, Chajecki, P.Wolski(69 Wdo
wiak), Kropidłowski , Burzyński,Syldatk.

JANTAR USTKA-WDA UPUSZ1:O(O0)

Bramki:1:0 Bartłomiej Oleszczuk (80)
Jantar-. Przychoda - B.Oleszczuk, M.Dawid,
Łukasik, Kaczmarek (46 Brzostowicz ),
M.Zborowski (46 Wasiuk ), K.Dawid, Nałęcz ,
Miecznikowski (82 M.Żebrowski),Czubak,
K.Wójcik .
Wda-. Gawęcki - Ważyński, Kubiszewski,Michał
Oliwa, Cieszyński (54Prądziński),

l.Grom Nowy Staw
2.Gryf Słupsk
3.Lechia II Gdańsk
4.Stolem Gniewino
5.GKS Przodkowo
6.Arka II Gdynia
7.Wikęd Luzino
8.Gedania Gdańsk
9.Kaszubia Kościerzyna
lOJantar Ustka
ll.GKS Kowale
12.Powiśle Dzierzgoń
13 Jaguar Gdańsk
14.Pogoń Lębork
15.Wda Lipusz
16.GKS Kolbudy
17.Bytovia II Bytów
18.Anioły Garczegorze
19.0rkan Rumia

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

65
63
60
57
57
52
44
42
40
40
38
36
35
34
29
27
23
22
16

l.Barton Barcino
2.Echo Biesowice
3.KS Damnica
4.KS Włynkówko
5.Unison Machowino
6.Polonez Bobrowniki
7. Wybrzeże Objazda
8.5okół Szczypkowice
9.Garbarnia Kępice
lO.Rowokół Smołdzino
ll.Pomorze Potęgowo
12.Dąb Kusowo
B.Granit Kończewo
14.Diament Trzebielino

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

54
47
40
37
35
34
33
31
29
27
19
17
10
7

72-23
65-25
63-26
44-28
42-38
47-30
43-38
49-45
34-37
39-39
29-70
37-63
26-58
16-86

Grapa IL Arkonia Pomysk Wielki - Zenit
Redkowice4:2, Skotawa Budowo- GTS Czarna
Dąbrówka 05, Kaszubia Studzienice- Czarni
Czarne 2:1, GKS Kołczygłowy -Pogoń II Lębork
4:0, Orkan Gostkowo- Sparta Konaizyny 0:1,
Magie Niezabyszewo - LKSŁebunia 2.2, Start
Łebień - Dolina Gałąźnia Wielka 3:2. 1. Kaszubia Studzienice
2. GTS Czarna Dąbrówka
3. Czarni Czarne
4. Arkonia Pomysk Wielki
5. Sparta Konarzyny
6. Zenit Redkowice
7. Magie Niezabyszewo
8. Dolina Gałąźnia Wielka
9. Orkan Gostkowo
10. Skotawa Budowo
11. LKS Łebunia
12. Pogoń II Lębork
13. Start Łebień
14. GKS Kołczygłowy

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

56
47
45
43
37
28
28
25
24
22
21
19
15
7

61-20
50-22
72-25
54-33
41-35
41-34
43-42
43-41
35-52
45-50
37-58
34-49
31-65
28-89

Klasa B
GrapaL Grab Grapice - KS Zaleskie 05, GryfII
Słupsk - SSPN Malczkowo7:0, Szansa
Siemianice - Sokół Kuleszewo4:0, Słupia
Chamowo - SmokiPodole Małe 5:2. Pauza:
Victoria Słupsk.

WAŻNE PUNKTY ANIOŁOWI GARCZEG0RZE. ZWYCIĘSTWOUSTECKIEGO JANTARA
IV LIGA. Bardzo ważne zwycię
stwo wkontekście walki
outrzymanie wywalczyli piłka
rze Aniołów Garczegorze.
Po ciężkiej walce wygrał też
Jantar Ustka

Objazda 1:1, Echo Biesowice - Diament
Trzebielino 6:0, KS Włynkówko - Polonez
Bobrowniki 2:1, Granit Kończewo - Rowokół
Smołdzino 2:3, Unison Machowino - Pomorze
Potęgowo 5:1, KS Damnica - Garbarnia Kępice
2:2, Barton Barcino - Dąb Kusowo7:1.

87-33
70-33
72-36
79-43
59-30
84-41
43-45
46-49
42-55
46-68
46-42
49-53
44-57
36-44
43-69
43-73
32-77
22-51
31-75

ISłupia Charnowo
2.Szansa Siemianice
3.Gryf II Słupsk
4.Sokół Kuleszewo
5.KS Zaleskie
6.Smoki Podole Małe
7.Victoria Słupsk
8.SSPN Malczkowo
9.Grab Grapice
lO.Unia Korzybie

14
14
14
14
15
14
14
15
14
0

42
34
33
24
19
17
10
7
3
0

75-11
71-24
86-17
47-41
46-46
48-47
32-60
13-83
13-102
0-0

Grapa IL Baza 44 Siemirowice- KaszubiaII

Studzienice 2:1, Urania Udorpie -KS II Damnica

12, WKS Nożyno - VictoriaDąbrówka U,Grom
Nakla - Granit Koczała- mecz zakończony
po zamknięciu wydania Głosu.Pauza: Błękitni
Motarzyno.
l.Grom Nakla
2.Victoria Dąbrówka
3.Urania Udorpie
4.Błękitni Motarzyno
5.Baza 44 Siemirowice
6.Kaszubia II Studzienice
7.KS II Damnica
8.Granit Koczała
9.WKS Nożyno
lO.Brda II Przechlewo
JAROSŁAWSTENCEL

13
15
14
14
14
14
15
13
14
0

31
29
25
24
22
20
16
12
1
0

49-16
53-20
33-19
35-21
34-37
33-32
31-45
31-41
20-88
0-0
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TENIS STOŁOWY. PIŁKA NOŻNA

Mieli sposób na Wartę

KRÓTKO- BRYDŻOWO, LEKKOATLETYCZNIE I KOLARSKO
Słupszczanka Maria

Ta^i^^^kanieo^^iję
BRYDŻ. Sporoemocji jest pod

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

TENIS STOŁOWY MĘŻCZYZN
-1 UGA GRUPA PÓŁNOCNA.
Połtarex Pogoń Lębork przer
wał zwycięską passę Warty
Kostrzyn. Lęborczanie zakoń
czyli sezon2018/2019na dru
gim miejscu w tabeli i zagrają
w barażach o Lotto Superligę.
W Lęborku doszło do arcyciekawego spotkania pingpongo
wego na szczycie. Miejscowy
Poltarex Pogoń odniósł szesna
ste zwycięstwo, pokonując li
dera I ligi grupy północnej Wartę Kostrzyn6:4. Trzebado
dać, że w ekipie gości zabrakło
jej filara Daniela Bąka, który
w przeszłości reprezentował
barwy klubu z Lęborka. Dla
kostrzyńskiego zespołu jest to
pierwsza porażka w sezonie
2018/2019. Tym samym
lęborczanie zanotowali udany
rewanż za porażkę 4:6z I rundy
w Kostrzynie.
Sobotni mecz był wyrów
nany i trwał ponad 150 minut.
O wygranej lęborskiej drużyny
(to wicelider) zadecydował
ostatni pojedynek w grze poje
dynczej. W tej konfrontacji
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Kapitan M. Prądzinski poprowadził
lęborczan do zwycięstwa z Wartą
spotkali się dwaj bracia Adam
(Poltarex Pogoń) i Sławomir
Dosz (Warta), który wcześniej
był graczem Poltareksu Pogoni.
Gra była zacięta i emocjonu
jąca, a zwycięsko z niej wy
szedł starszy Adam Dosz, wy
grywając 3:1 (11:6, 9:11, 11:9,
11:8). Pozostałe rozstrzygnięcia
gier w meczu Poltarex Pogoń
(gracze z Lęborka na pierw
szym miejscu)- Warta: Tomasz
Sposób - Witold Skubiszewski

3:2; Bogusław Koszyk - Sławo
mir Dosz1:3; MarekPrądzinski
- Jakub Kowalczyk 3:0;
Prądzinski - Skubiszewski3:0;
Sposób - Kowalczyk 3:0; Ko
szyk -Jakub Perek(też dawniej
reprezentował Lębork) 0:3; A.
Dosz - J. Perek 1:3; deble: Ko
szyk/Sposób - Perek/Skubi
szewski 0:3;Prądzinski/A.Dosz
- Kowalczyk/Sł. Dosz 3:0. Inne
wyniki gier w ramach 18.serii:
AZS AWFiS II - Gorzovia 4:6,

Energa n - Victoria 10:0,Kamix
- Spójnia8:2, GKTS -Pogoń 4:6.
Tabela

2. Poltarex Pogoń Lębork
3.KamixRumia
4. Pogoń Siedlce
5. Gorzovja Gorzów WIkp.
6. GKTS Wiązowna
7. AZS AWFiS II Gdańsk
8. Energa II Toruń
9. Spójnia Warszawa
10. Victoria Płock

18
18
18
18
18
18
18
18
18

33
24
23
20
14
13
10
9
0

142-38
103-77
107-73
98-82
69-111
76-104
84-96
57-123
19-161

czas karcianejrywalizacji w
Ustce. Tam bowiem rozgry
wano kolejnyturniej brydżowy
w ramach XXXVIIGrand Prix
Ustki. Osiemnaste zawody
z tegocyklu nazapis maksy
malny zakończyły się sukce
sem usteckiejpary, któragrała
w zestawieniu Zdzisław Kraw
czyk -Leszek Dunia.Jej doro
bek to182 punkty.Na drugiej
pozycji uplasował się duet,
który reprezentowaliStefan
Bubka (Słupsk)- Łukasz
Gackowski (Bruskowo Wielkie)
-177 punktów. Trzecią lokatę
zdobyła słupskapara Maria
Tomczewska -Bogusław Dyk175 punktów. W generalnej kla
syfikacji na czele nadal M.
Tomczewska. Słupszczanka
ma348punktów. Drugi jest
ustczanin Wiesław Rudnicki 332,5 pkt.Trzecie miejscezaj
muje słupszczanin B. Dyk278,5 pkt.Dziewiętnasty turniej
rozegrany zostanie jutro(14
maja) ogodz.17 wsali Domu
Kultury przy ul. Czerwonych
Kosynierów w Ustce. (FEN)

W sobotę bieg w Kwakowie

LEKKOATLETYKA. XVIIIBieg

Olimpijski -Kwakowo 2019 to

jednocześnie XMemoriał im.
Piotra Nurowskiego.Impreza
przeprowadzona zostanie 18
maja (sobota) wKwakowie
(gmina Kobylnica).Ogodz.11
nastąpi uroczysteotwarcie,
ogodz.11.30 zaczniesię biega
nie na dystansie5 kilometrów.
Nie mawpisowego. Każda
osoba musiposiadać aktualne
badanialekarskie. Przygoto
wano nagrody dolosowania
(rowery, sprzęt sportowy). (FEN)

Będą się ścigać w Lęborku

KOLARSTWO. XIMTBTour

Lębork -Pazur Lęborskiego
Lwa jest imprezą otwartą, która
zaplanowana jest na18 maja
(sobota) na terenachleśnych
wokół stadionuprzy ul.J.
Kusocińskiego) w Lęborku.
Mogą w niejśmiało uczestni
czyć amatorzy oraz zawodnicy
zrzeszeni w klubach. Zmagania
kolarskie odbędą się wkategoriach. MM -5 -7 lat (Smerfy).
Mini -Moa/chłopcy idziew
częta -8-12 L,Mob/chł. idz. -1315 L, Moc/chł.i dz.-13-15 L
Hobby -mężczyźni: Ml -do18
lat,M2 -19-311.,M3 -31-401.,
M4 -41-50 L,M5 -51-60 L, M661List.; kobiety: K1 do18 lat,
K2 -19-301.,K3 -311.i st.Będzie
kat. Mega -klas. open.Dy
stanse:360 m (Smerfy), 6 km
(Mini),12 km(Hobby), 24
(Mega). (FEN)

NAJWIĘKSZE TALENTY WYSTĄPIĄ NA ST/WIONIE W GDYNI

U 20 WORLD CUP

POLANO 2019
MISTRZOSTWA ŚWIATA FIFA
U 2G Na mistrzostwach świa
ta do lat 20 co edycję objawia
ją się kolejne wschodzące
gwiazdy futbolu. Jeszcze tej
wiosny na stadionie w Gdyni
zobaczymy najlepszych piłka
rzy z rocznika 1999imłod
szych.
JacekCznpkwda

Na stadionie mogącym pomieś
cić przeszło 15 tys. widzów od
będą się trzy spotkania grupy B,
tyle samo spotkań grupy E,
a takżemecz1/8 finału, ćwierćfi
nał, półfinał orazmecz o3. miej
sce. Swójpotencjał uwolniąmię
dzy innymi zawodnicy z Włoch,
Francji, Meksyku, Japonii,Mali,

Ekwadoru czy ArabiiSaudyjskiej.
Każdy z nich marzy o tym, by
w piłce zaistnieć tak jak wielcy
bohaterzy poprzednich turnie
jów: Lionel Messi, Paul Pogba,
Luis Suarez, Ronaldinho albo
Andres Iniesta.
Warto przyjśćna meczFran
cji i przekonać się na własne
oczy, jakim potencjałem dyspo
nuje. Tymbardziej że jej młody
narybek wyceniany jest na re
kordową kwotę sięgającą aż140
min euro. Z tego grona świa
towy rozgłos zyskał choćby
Dan-Axel Zagadou. Rosły sto
per BorussiiDortmund w prze
ciwieństwie do wielu swoich
rówieśników zebrał już bagaż
doświadczeń w niemieckiej
Bundeslidze oraz elitarnej Li
dze Mistrzów.Kilkanaście spot
kań rozegrał u boku byłego re
prezentanta Polski, Łukasza
Piszczka, a po bramce zdobył
w meczach z Hannoverem,
Bayerem Leverkusen oraz
Herthą Berlin. Na stadionie
w Gdyni Francja pochwali się
jeszcze bramkarzem,Albanem
Lafontem, który na co dzień
z powodzeniem interweniuje
we włoskiej Serie A - jako za
wodnik Fiorentiny. Błyszczeć
powinni też jej dwaj czołowi
napastnicy: kolega Kamila
Glika z ASMonaco Moussa Sylla

Dan-Axel Zagadou w walce z Jakubem Błaszczykowskim
i Moussa Diaby występujący i to nie żart! - w Paris SaintGermain razem z Neymarem,
Kylianem
Mbappe
czy
Edinsonem Cavanim.
Tylko w tym sezonie Diaby
strzelił cztery gole i zapisał sie
dem asyst - głównie jako
zmiennik. W 2018 roku znalazł
się na liście nominowanych
do nagrodyGolden Boy.Rynek

wycenia jego potencjał na 12
min euro.
Wysoko stoją takżeakqe re
prezentantów Włoch,którzy są
aktualnymi wicemistrzami Eu
ropy (wfinale przegralidopiero
po rzutach karnych z Portuga
lią). Tooni we wrześniu dali su
rową lekcję Polakom, wygry
wając na stadionie Widzewa
w Łodzi 3:0. Bohaterem tego

spotkania okazał się autor
dwóch trafień Moise Kean.Na
pastnik z rocznika 2000 jest
klubowym kolegą Wojciecha
Szczęsnego iCristiano Ronaldo
występuje
bowiem
w Juventusie. Na MŚ U-20 jed
nak nie wystąpi, ponieważ zo
stał już włączony do kadry
seniorskiej na spotkania elimi
nacji doEuro2020. Błysnąć postarają się więc inni gracze
z jego pokolenia. Wśród powo
łanych na turniej znaleźli się
obrońca Paolo Gozzi (podebiu
cie w Juventusie), skrzydłowy
Christian Capone (Atalanta
Bergamo), środkowy pomoc
nik DavideFrattesi czy napast
nik Gianluca Scamacca (obaj
zSassuolo).
W Gdyni popisać będą
chcieli się też Meksykanie.
Warto zwrócić uwagę na ich
najlepszego pomocnika - Diego
Laineza. Ten przedstawiciel
rocznika2000, zktórego wzro
stu kpił sobie Matt Miazga, ma
za sobą cztery występy
w seniorskiej kadrze, a także
rundę wiosenną w hiszpańskiej
La Liga. W styczniu Real Betis
Sewilla przeznaczyłna niegoaż
14 min euro. Trochęwięcej ofe
rował Ajax Amsterdam, alesam
zainteresowany postanowił
kontynuować karierę na Pół

wyspie Iberyjskim. To bardzo
szybki, przebojowy zawodnik,
który uwielbia wchodzić
w drybling.- Bardzopodoba mi
się styl Leo Messiego.Na boisku
staram się powtarzać jegonie
które sztuczki - stwierdził
Lainez w jednym z wywiadów.
Bilety na wszystkie mecze
Mistrzostw Świata U-20 są
do nabycia jedynie na stronie
p l . f i f a . c o m
i pl.fifa.com/u20worldcup/orga
nisation/ticketing/. Najtańsze
wejściówki na spotkania fazy
grupowej kosztują 10 złotych,
a na fazy pucharowej 20 zło
tych. Wejściówkęna finał w Ło
dzi można zdobyć nawet w ce
nie 30 złotych i tak jak pozo
stałe wydmkować u siebie
w domu. Trzeba się jednak po
spieszyć, ponieważ sprzedaż
biletów niebędzie prowadzona
na stadionach.
Mecze M$U-20wGdyni
Meksyk - Włochy (23 maja,godz.18:00)
Francja - Arabia Saudyjska (25 maja,godz.

18:00)

Meksyk - Japonia (26 maja,godz.15:30)
Arabia Saudyjska - Mali (28 maja,godz. 20:30)
Ekwador - Meksyk (29maja, godz.18:00)
Mali - Francja (31maja, godz.18:00)
mecz 1/8 finału (2czerwca, godz.18:00)
ćwierćfinał (8 czerwca,godz. 1730)
półfinał (11 czerwca, godz.17:30)
mecz o 3. miejsce(14 czerwca, godz.2030)
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GRZEGORZ KRYCHOWIAK:MISTRZOSTWA ŚWIATA
DO LAT 20 BĘDĄ WSPANIAŁYM WIDOWISKIEM DLA KIBICÓW

U 20 WORLD CUP

POLAJISD 2019
MISTRZOSTWA ŚWIATA FIFA
U20.23maja rozpoczynają się
w Polsce młodzieżowe MŚ.
Przed laty na tej imprezie
z dobrej strony pokazał się
Grzegorz Krychowiak.
-Ninętojuż12 lat odTwojego
występu naMfctrzostwach
Świata FlFAU-2a Wkrótce
w naszym krajustarhje kolej
na edyga tegotumiąii.
Wspomnienia wracają?
- Oczywiście,że tak.Mam same
dobre skojarzenia.Wyszliśmy
z grupy i w walceo ćwierćfinał
przegraliśmy z Argentyńczyka
mi, jak się późniejokazało póź
niejszymi MistrzamiŚwiata.

-Bramki claAfgentynystraelaE wtedy SefgtoAguero
iAngel DiMaria. Nazwiskarobią wrażenie.
- W Mistrzostwach ŚwiataFIFA
U-20 grają najlepsi młodzi piłka
rze, którzy wprzyszłości będą
występować wczołowych klu
bach i przykłady Aguero iDi
Marii tylko to potwierdzają.Ale
dobrych zawodników wskła
dzie Argentyńczyków było du
żo więcej, jak chociażbyEver
Banega, z którym grałem razem
w Sewilli. To tylko świadczy
o tym, jak prestiżowy jest to tur
niej.
-"ly również miałeśswoje pięć
minut natym tumiąu.Wstarcki z mocną Brazyfią,pizy Wkudziesięciotysięczną wi
downi, strzefiteśpiękną bram
kę porzucie wobiym,wdodatku nawagęzwycięstwa!
- To był mój pierwszy mecz
przed tak wielką publicznoś
cią. Ponad 55 tysięcy widzów!
Nie ukrywam, byłotrochę
stresu. Dodatkowo graliśmy
z Brazylią, w szeregach której
występowali świetni piłkarze.
To był nasz fantastyczny, choć
zarazem bardzo ciężki mecz.
Od 27 minuty graliśmy w osła

bieniu po czerwonej kartce
i przez to było nam dodatko
wo trudniej.Tym bardziej cie
szy zwycięstwo, które w pew
nym sensie pozwoliło nam
wyjść z grupy.
-Co czuje T74atek.jedenznajmlodszydizawodrakówturraeju, który za diwflę wykona
rzut wokiy po którympika
znajdzie chogędo bramkiBrazyfi?Trener musiał aufać,
skoro toTypodszecfleśdo tej
Próby.

- Przedewszystkim samwyjazd
na ten turniej byłdla mnie,ale
i dla Wojtka Szczęsnegowiel
kim przeżyciem.Byliśmy naj
młodszymi zawodnikami w ze
spole! W dodatku reprezento
waliśmy nasz kraj naMistrzo
stwach Świata, co samow sobie
jest czymś wyjątkowym. Chcia
łem pokazaćsię na turnieju
z jak najlepszejstrony iakurat
udało misię strzelićgola prze
ciwko Brazylii.Często powta
rzam, żetododatkowyplus
w momencie,gdy drużyna wy
grywa. A że akuratudało nam
się rozpocząćturniej od zdoby
cia trzech punktów, to radość
tego wieczoru była naprawdę
wielka.

-Zperspektywy czasu,co mo
żesz doradzić młodympotskknpfrarzDm,którzy wystą
pią na tym turnieju?
- Przecie wszystkim muszą
skoncentrować sięna tym, że
jest to cały czas mecz piłki noż
nej. Będą występować przed ro
dziną, znajomymi,przy peł
nych trybunach,dlatego też tak
ważne będziesloipienie się
na konkretnymcelu. Najważ
niejsze, bypo końcowym
gwizdku mócpopatrzeć w lu
stro ipowiedzieć „dałem z sie
bie wszystkoi niczego nieżału
ję". Reprezentowanie kraju,
w dodatkuprzed własną pub
licznością, toogromny powód
do dumy.

-Wróćmy do tematupflcarzy
którzy występowa! wprzesztośri w MKtrzostwadi Świata
FIFA U-20. MessiMaradona,
Henry Pogba.Griezmarvi to
tyto niektórzy znidi.Czy za
tem możemyuznaćzapewnlc że równieżw Polsce zoba
czymy przyszłe gwiazdy fut
bolu?
- Oczywiście, że tak.Na naszych
stadionach zagrają najlepsi
młodzi piłkarze na świecie!To
nowe pokolenie,które za jakiś
czas będziestanowiło osile
pierwszych reprezentacjiswo
ich krajów.Co więcej, każdy
szanujący sięklub będzieobser
wował przebiegturnieju wPol
sce i występy tych zawodników.
-MówiszokUbadxaletaksamo do tematuz pewnością
•
u ais,,.
i.. ..i i
poaejaą KDice.
Nieczęsto
znarzasięmażfiwośćuGzestniczeniawtumieju takiej rangi izo
baczenia na żywoplkarzy,
którzy w niedalekiej przyszk&ibędą gwiazdami świato
wego formatu.
- Zgadzasię. Toprzecież mi
strzostwa świata!Nie wyobra
żam sobieinnej sytuacji,jak tyl
ko takiej,wktórej kibiceprzyjdą
na trybuny,będą dopingować

naszą reprezentację, alerów
nież zobaczą najlepszych mło
dych piłkarzy świata. I to w do
datku w swoim mieście.
- Jużteraz wejściówki name
cze nabyflóbicez ponad70
krajów!
- To tylko świadczy o tym,że
Mistrzostwa Światasą czymś
więcej niż tylko turniejempiłki
nożnej. Polscy kibicemogą czuć
się szczęściarzami, żetaka im
preza będzieodbywała się
w naszymkraju. Toprzecież nie
tylko szansa oglądania na żywo
świetnych piłkarzy,ale także
możliwość spotkaniasię z kibi
cami z całego światai posłucha
nia ich dopingu.
MECZE MKIRZOSTW ŚWIATA FffiA U-20 POL
SKA 2019 ODBYWAĆ S^BĘDĄWBIELSKUBIAUEJ, BYDGOSZCZY, GDYNI LUBLINIE.
ŁODZ1ITYCHAOL BILETY NA WSZYSTKIE
SPOTKANIA SĄ DO NABYCIA JEDYNE
NASTRONIEPLflFA.COM
IPLRFA.COM/U20W0RLDCUP/0RGANISATf
0N/TKKETING/. NAJTAŃSZE WEJŚCIÓWKI
NA SPOTKANIA FAZY GRUPOWEJ KOSZTUJĄ
10 ZŁOTYCH, A NA FAZY PUCHAROWEJ 20
ZŁOTYCH. WEJŚCIÓWKĘ NA FINAŁ MOŻNA
ZDOBYĆ NAWET W CENIE 30 ZŁOTYCH ITAK
JAK POZOSTAŁE WYDRUKOWAĆ U SIEBIE
W DOMU.

M POLANO
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FIFA U-20 Kanada 2007
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LOTTO EKSTRAKLASA. Górnik Zabrze zapewnił sobie utrzymanie. Śląsk Wrocław wyszedł spod kreski

Finał jak w Lidze Mistrzów
UGA EUROPY. Przed meczami re

wanżowymi zanosiło się
na angielski finał i do niego
dojdzie, aleniewiele brako
wało, a plany te pokrzyżo
wałby Eintracht Frankfurt.
Niemcy przegrali bowiem
z Chelsea dopiero porzutach
karnych. Valencia dobrze za
częła starcie z Arsenałem,ale
to „Kanonierzy" udowodnili
swoją wyższość i zagrają w fi
nale. WLidze Europy decydu
jący mecz będzie więc star
ciem dwóch angielskich dru
żyn, podobnie jak wlidze Mi
strzów.
ftlenria• Arsenał Ł4 (tl) Gameiro11,58 Aubameyang 17,69,88, Lacazette 50; Chelsea
-Eintracht Frankfurt 1:1pd. (M),1:1) k. 43
Loftus-Cheek 28 -Jovic 49.

Gol Zwolińskiego

Gliwiczanie nowym liderem
W
grupie mistrzowskiej
Cracovia pokonała Lecha Po
znań, a tym samym udowod
niła, że jeszcze walczyo 4. miej
sce, które zapewni udział w eli
minacjach doLigi Europy. WPo
znaniu natomiast zapewne
chcieliby już, aby ten pełen
kompromitacji sezon dobiegł
końca.
Sporo działo się w Gliwi
cach, gdziemiejscowy Piast po
dejmował Jagiellonię Biały
stok. Goście wyrównali w 89.
minucie, ale miejscowi zdołali
zadać jeszcze jeden cios
za sprawą Tomasza Jodłowca.
To nie był jednak koniec emo-

cji, bo przyjezdni mieli jeszcze (kupa mistrzowska
jeden rzut kamy, aletym razem WYNIKI: Oacovia-Lech PoznańtO(ŁO)
Jesus Imaz go nie wykorzystał. Siplak6; Piast Giwice-iagiełonia Białystok
Po tej wygranej gliwiczanie zo 2:1(ŁO) Valencia45+3, Jodłowiec 90+1-Imaz 89stali nowym liderem, bo Legia kamy;Legia Warszawa-Pogoń Szczecin 1:1
Warszawa tylko zremisowała (0:1) Nagy56- KozuIj4.MeczLedia Gdańsk u siebie z Pogonią Szczecin.
Zagłębie Lubmtl(0:1) Michał Mak 77- Guldan
W grupie spadkowejGórnik 44
Zabrze wygrał w Legnicy i za lPiast
35 68
56-33
35 67
pewnił sobie utrzymanie. Sytu 2. Legia
53-35
acja Miedzi jestnatomiast bardzo 3. Lechia
35 64
51-36
trudna. Podobnie ma się sprawa 4.Cracovia
35 54
43-39
z Wisłą Płock, która przegraławe 5. Jagiellonia
35 54
54-50
35 52
Wrocławiu iznalazła siępod kre 6. Zagłębie Lubin
54-44
ską. -To nie jest tak,że już spad 7. Lech
35 49
47-46
liśmy. Zostało jeszcze sześć 8. Pogoń
35 48
54-54
punktów do zdobycia - powie
dział DominikFurman, pomoc Grupa spadkowa
nik „Nafciarzy". Wygraną wroc WYNIfl: Wisła Kraków-KoronatOekeH}
ławianom zapewnił MarcinRo (00)Kolar59-kamy;Aria Gdynia-Zagłębie
bak, ale wcześniej gola zdobył Sosnowiec 24)(OK)) Jankowski85, Mygas
znany z gry w Stali MielecMate 90+7-samobójcza;Śląsk Wrodaw-Wisła
usz Cholewiak. - Patrzymy tylko Pfcxk2:1Cl:D Cholewiak 9,Robak 83 nasiebie, anie nainne mecze. To Stevanović27;Mfedź Legreca -GónA Zabrze
my musimy punktować, żeby 0:1(0:1) Bochniewicz69.
utrzymać się wlidze- mówił.
9. Wisła Kraków
35 49
62-55
Do końca o wygraną z Zagłę 10. Korona
38-49
35 44
35 43
biem Sosnowiec walczyć mu 11. Górnik
45-52
35 39
46-46
siała Arka Gdynia, ale cel osiąg 12. Arka
35 38
43-45
nęła. Jej kibice niemogą jednak 13. Śląsk
35 37
35-59
jeszcze w pełni odetchnąć, bo 14. Miedź
49-58
35 37
gdynian zapewne do ostatniej 15. Wisła Płock
47-76
kolejki czeka walkao zachowa 16. Zagłębie Sosnowiec 35 28
nie ligowego bytu.©®
(Mft.AIP24.PL)

Mateusz Cholewiak
(przy piłce) zdobył
jedną z bramek dla
Śląska Wrocław

Liga chorwacka. Czternastą

bramkę w ligowych rozgryw
kach zdobył w piątek Łukasz
Zwoliński, tymsamym przy
łożył się do zwycięstwa
Goricy. W starciu zIstrą 1961
zdobył jedną z czterech bra
mek gospodarzy.Ostatecznie
pokonali oni swojego, niżej
plasującego się w tabelirywala4:l. Gol byłego napast
nika m.in.Pogoni Szczecin
padł w 80. minucie.

1

(STEN)

LOTTO

Czwartek. 9.05-godz.21.40
Lotto 24,26,31,32,38,42
LottoPlus1,10,20,21,24,42
Ekstra Pensja3,14,18,23,25+1
Mira Lotto16,24,29,38,42
Kaskada 1,3,6,9,U, 12,13,14,
17,18,23,24
MuHi Multi 2,10,17,34,36,38,
43,45,48,51,64,65,68,70,71,

73,75,76,77,80. Plus45

Piątek,K).05-godz.14
Kaskada 2,3,4,6,7,10,U,15,

16,21,22,24

Multi Multi 1,7,11,12,17,18,22,
27.28.37.39.48.50.53.54.55,

70,71,73,77. Plus 7

Piątek.10.05-godz. 21.40
EkstraPensja1,19,28,29,32+4
Mini Lotto5,17,29,31,32
Kaskada l,2,5,6,7,11,12,17,
18,19,20,24
Multi Multi1,3,5,6,7,11,12,18,

20,27,31,42,43,46,53,56,59,
62,63,69. Plus 53
Sobota.1L05-godz.14
Kaskada 2,5,6,9,12,13,16,17,

18.20.22.23

Multi Multi 4,15,17,18,21,22,

28.29.30.32.41.47.49.55.56,
57,67,68,69 71. Plus4

Sobota.11j05-godz.2L40
Lotto 4,8,11,20,41,41
LottoPlus 2,16,17,29,31,47
Ekstra Pensja 7,8,18,20,28+1
MiniLotto13,18,29,32,37
Kaskada 2,3,4,7,9,U,13,14,
17.22.23.24
Multi Multi 7,11,18,19,22,27,

34,35,36,39,43,47,49,58,59,
61,64,65,76,77

Niedziela12.05-godz.14
Kaskada1,3,5,7,8, u,15,16,
19,20,23,24MulHMulti l,8,9,
13,17,22,25,26,37,39,40,41,
43,45,46,52,54,58,61,66+58

BAYERN JESZCZE MUSI POCZEKAĆ NA
LJQ ZAGRANICZNE. WNiem-

czedi BayemMonachium zre
misowałw lipsku imistrza
BundesGgi poznamy dopiero
po ostatniej kolejce.

Hiszpania-Primera DMsion
Mecze: Athletic Bilbao - Celta Vigo, Atletico
Madryt - Sevilla, Barcelona- Getafe, Betis
Sewilla - Huesca. Girona -Levante, LeganesEspanyol, Real Sociedad - Real Madryt,
Valencia - Alaves, Rayo Vallecano - Valladolid
i Villareal - Eibar zakończyły się po zamknięciu
tego wydania.
1. Barcelona
36 83
86-34
2. Atletico
36 74
52-26
3. Real Madryt
36 68
62-41
36 58
4. Getafe
46-31
36 55
5.Sevilla
59-46
36 55
6.Valencia
46-34
36 50
7. Athletic
38-42
8. Real Sociedad
36 47
42-43
36 47
9. Espanyol
44-50
10. Alaves
36 47
36-46
36 46
11. Eibar
44-47
36 45
12.Leganes
36-39
36 44
13. Betis
40-51
36 40
46-50
14. Villareal
36 40
15. Celta Vigo
50-57
16. Levante
36 40
55-63
17. Girona
36 37
35-49
18. Valladolid
36 38
30-48
19. Rayo
36 31
38-66
20. Huesca
36 30
40-62
Najlepsi strzelcy: 34 - Leo Messi (Barcelona),
21- Karim Benzema (Real Madryt), LuisSuarez
(Barcelona),18 - Cristian Stuani (Girona),17 Wissam Ben Yedder (Sevilla),16 - lago Pispas
(Celta Vigo).
(MIŁ)

MANCHESTER CITY MISTRZEM

Anglia -Premier League

Francja-Liguel

Brigiton-Man.City1:4(12) Murray27 Ague
ro 28,Laporte 38,Mahrez 63, Gundogan72;
Bumley-Arsenał13(04)) Bames65 -Aubameyang52,63, Nketiah 90+4; Crystal Pałace Boumemouth5-3(3:1) Batshuayi 24,32,
Simpson37-sam.,vanAanholt65,TownseRd80Lerma45, Ibe56, King73; Ftfiam-Newcastle
04(0-2) Shelvey9, Perez11.Schar61, Rondon
90+1; Leicester-ChełseaOK); LtofpoolWołvertiampton24) (tO)Mane 17,82;Man.
United-CanSff 02(0:1)Mendez-Laing23,54;
Southampton-Huddersfield1:1(bO)Redmo
nd 41- Pritchard 55; Tottenham -Everton 22
CŁO) Dier 3,Eriksen 75- Walcott69, Tosun72;
Watford-WestHamM(02)Deulofeu47
Noble 15,80-kamy,Lanzini 39, Amautovic71.
38 98
95-23
1. Manchester City
38 97
2. Liverpool
89-22
3. Chelsea
38 72
63-39
67-39
4. Tottenham
38 71
5. Arsenał
73-51
38 70
6. Manchester United
38 66
65-54
47-46
7.Wolverhampton
38 57
54-46
8. Everton
38 54
9. Leicester
51-48
38 52
10. West Ham
52-55
38 52
11. Watford
38 50
52-59
12. Crystal Pałace
38 49
51-53
13. Newcastle
38 45
42-48
14. Bournemouth
56-70
38 45
15. Bumley
38 40
45-68
16.Southampton
38 39
45-65
17. Brighton
38 36
35-60
18. Cardiff
38 34
34-69
19. Fulham
38 26
34-81
38 16
20. Huddersfield
22-76
Najlepsi strzelcy .22 - Mo Salah (Liverpool),
Pierre Emerick Aubameyang (ArsenaD,Sadio
Mane (Liverpool). (MIŁ)

Saint Etieme-Montpeffier 0:1(04))
Laborde 64; Angers -PSG12 (0:1)Tait 88 Neymar20, Di Maria 58; Amiens-Toulouse
OK); Caen-Reims32(3:1) Ninga14, Fajr40,
Guilbert 45 -Doumbia 37, Zeneli 82-kamy;
Dijon-StrasbourgZ-l (1:0)Tavares 40-kamy,
Chang-Hoon 90+3 - Ajorque 68; Nke - Nantes
1:1(0:1) Sarr55-Moutoussamy 29; NimesMonaco 14) (1.-0) Ripart 9, Rennes Guingamp1:1(ŁO) Sarr15- Mendy 87. Mecze:
Lille-Bordeaux iMarsyia-Lyon zakończy
ły się po zamknięciutego wydania.
1.PSG
36 88 100-32
2. Lille
61-30
35 69
3. Lyon
60-45
35 63
36 62
4. Saint Etienne
55-40
36 58
5. Montpellier
52-40
6. Marsylia
35 55
54-47
7. Nice
28-32
36 53
8. Nimes
53-53
36 52
9. Reims
36 49
35-41
36 47
10. Nantes
47-46
36 46
11. Strasbourg
57-46
36 46
50-51
12. Rennes
43-43
36 45
13. Angers
33-40
14. Bordeaux
35 38
32-50
15. Toulouse
36 38
16. Amiens
29-49
36 35
17. Monaco
36 33
36-55
36 33
18. Caen
29-49
36 31
19. Dijon
29-55
20. Guingamp
25-64
36 26
Najlepsi strzelcy: 30 - Kylian Mbappe (PSG),
20 - Nicolas Pepe (Lille),17 - Edinson Cavani
(PSG),15 - Neymar (PSG),14 -AndyDelort
(Montpellier), Radamel Falao.(Monaco),13 Florian Thauvin (Marsylia), Moussa Dembele
(Lyon), Wahbi Khazri (Saint Etienne).
(MU)

Niemcy - Bundesłiga
Augsburg- HerthaBerfin3-4 (W))Hahn 10,
Gregoritsch 50,70 -Plattenhardt47, Grojic 66,
Kalou 75,90+2-karny; Bomssia Dortmund Fortuna Dusseldorf32(14))Pulisic 41,
Delaney 53, Gotze 90+2-Fink 47, Kownacki
90+5; Hannover-Freiburg34)(14))Antori
39, Bebou 51, Walace 81;Hoffenheini Werder Brema 0:1(0:1) Eggestein39, Bayer
Leveriaisen-Schaflce Gelsenkirchen 1:1
(14)) Havertz 31- Burgstaller 47; NumbergBorussiaMgladbach0:4(04)) Drmic56,
Muhl 63-samobójcza, Hazard65, Zakaria 80;
RB Lipsk-BayemMonachium04); VFB
Stuttgart-VFLWołfsbiffg 3:0 (1:0) Castro
45, Donis55, Didavi83.Mecz Eintracht Fran
kfurt - FSV Mamz zakończył się po zamknię
ciu tego wydania.
83-31
33 75
I.Bayern
79-44
33 73
2. Dortmund
33 66
62-27
3. RB Lipsk
33 55
55-40
4.M gladbach
33 55
64-51
5. Bayer
32 54
59-41
6. Eintracht
33 52
7. Wolfsburg
54-50
33 51
8. Hoffenheim
68-48
9. Werder
33 50
56-48
33 43
10. Hertha
48-52
33 41
11. Fortuna
47-64
32 37
40-55
12. Mainz
33 33
41-60
13. Freiburg
33 32
50-63
14. Augsburg
33 32
15. Schalke
37-55
33 27
16. Stuttgart
32-70
33 21
30-69
17. Hannover
33 19
25-63
18. Nurnberg
Najlepsi strzelcy: 22 - Robert Lewandowski
(Bayem),18 - Paco Alcacer (Dortmund), 17 Luka Jovic (Eintracht).
(MIŁ)

Włochy-Serie A
Atalanta-Genoa 2:1(04)) Zapata 46,
Castagne 53 - Pandev89; Cagfiari-Lazio
Rzym12(0:1) Pavoletti90 -Alberto31, Correa
53; fiorentina - AC MBan0:1(0:1) Calhanoglu
36; Tomo-Sassuolo 32(0:1) Belotti56,82,
Zaza 81 - Bourabia 27,Lirola 71;Frosinone Udmese13(0-3) Dionisi 85- Okaka 11,45,
Samir41;SampdoriaGenua-Empofi12
(ChO) Quagliarella 90+2-kamy-Farias56, Di
Lorenzo75. Meae: Spal-Napoi iAS RomaJuventusTuryn zakończyły się pozamknięciu
tego wydania Nowin. Meae: BołognaParma iInter Mecfiołan-Chiew dzisiaj
1.Juventus
35 89
69-25
35 73
66-31
2. Napoli
3. Atalanta
36 65
73-44
35 63
4. Inter
52-28
36 62
5. AC Milan
50-34
36 60
6.Torino
48-32
7. AS Roma
35 59
62-47
8. Lazio
36 58
52-40
9. Sampdoria
36 49
58-51
10. Sassuolo
36 42
52-57
11. Cagliari
36 40
34-51
47-44
12. Fiorentina
36 40
13. Spal
35 42
39-48
35 38
14. Parma
38-55
15. Bologna
35 37
38-50
16. Udinese
36 37
34-50
38-56
17. Genoa
36 36
46-67
18. Empoli
36 35
19. Frosinone
36 24
29-67
20. Chievo
35 15
25-73
Chievo zostało ukarane odjęciem 3 punktów.
Nąpepsi strzelcy: 26 - Fabio Quagliarella
(Sampdoria), 23 - Duvan Zapata (Atalanta),21 Cristiano Ronaldo(Juventus), Krzysztof Piątek
(Milan),17 - Arkadiusz Milik(Napoli).
(MIŁ)©® *
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Kubica bez zmian,
popis Hamiltona
FORMUŁA! W Barcelonie Mercedes wyśrubował kolejny rekord zwycięstw z rzędu

Robert Kubica nie
zdołał utrzymać
swojego miejsca

MateuszSknyński
Twitter.matskrlO

Pomimo ostatniego czasu
w kwalifikacjach, Kubica nie
startował z ostatniegopola star
towego. Wszystko za sprawą
problemów technicznych kie
rowców, którzy na torze wBar
celonie byli szybsi od Polaka.
Za Kubicę został przesunięty
m.in. jego kolega z zespołu
George Russell. To efekt kary
za wymianę skrzyni biegów
w jego bolidzie.
Na starcie miejscami zamie
nili się kierowcy Mercedesa.
Lewis Hamilton ruszył jak
namistrzaświataprzystałoiwyprzedził Valtteriego Bottasa.
Do walki o pierwszą lokatę pró
bował włączyć się także Seba
stian Vettel z Ferrari, ale osta
tecznie musiał uznać wyższość
kierowców Mercedesa. Nie
długo potem Niemiec został
także objechany przez Maxa
Verstappena (RedBuli).
To był dopiero początek
problemów Vettela.Niemiecbył
także zdecydowaniewolniejszy
niż jadącyzanim Charles Leclerc
(również Ferrari). Okazało się
jednak, że Vettel na juz pierwszym zakręcie uszkodziłoponę.
- Ściągnijcie mnie najszybciej,
jak tylko się da - zakomuniko
wał swoimmechanikom.

W drugiej części stawki nie
doszło do wielkich przetaso
wań. Torw Barcelonie charakte
ryzuje się tym, że ciężko się
na nim wyprzedza. Nawet Ro
bert Kubica utrzymał swoją po
zycję.
Dopiero na22. okrążeniuPo
lak spadł na ostatnie miejsce.
Wyprzedził
go
Antonio
Giovinazzi. Co ciekawe kie
rowca Alfa Romeo zaliczył pitstop już na siódmym kółku. To
tylko pokazuje w jak kiepskim
stanie jest samochód Kubicy.
Na 47. okrążeniu po raz
pierwszy zobaczyliśmyna torze
żółte flagi. Wszystko za sprawą
wypadku Lando Norris z Lancem Stroiłem. Obaj kierowcy
znaleźli sięna żwirowym pobo
czu. Wyścig został zneutralizo
wany, a na torze pojawił się sa
mochód bezpieczeństwa.
Tym samym wszystko za
częło się od nowa - dla Norrisa
iStrolla rzeczjasna wyścigsięjuż
zakończył. Robert Kubica miał
za to okazję, by nadrobić zdub
lowane okrążenia. Wcześniej
kierowcy Williamsaaż dwarazy
oglądali plecy dublującej ich
czołówki.
Niemal wszyscy wykorzy
stali ten moment, by zjechać
po nowe opony. Prowadził
Lewis Hamilton przed Valtterim
Bottasem
i
Maxem

Verstappenem. Czwartą i piątą
lokatę zajmowali kierowcy
Ferrari.
Na 53. okrążeniu wyścig zo
stał wznowiony. Koncentrację
utrzymał Lewis Hamilton.
Za jego plecami również nie
doszło do przetasowań. Przez
chwile bratobójczy pojedynek
rozgrywał się o miejsce siódme,
pomiędzy
Kevinem
Magnussenem i Romariem
Grosjeanem (obajHaas).
Na 59. okrążeniu Grosjeana
wyprzedził Carlos Sainz
z McLarena. Potem doskóry do
brał mu się Daniił Kwiat (Toro
Rosso). Francuz miał problemy
z oponamii pozostałamu walka
oio. miejsce, co i takbyłobysuk
cesem. Wtym sezonie kierowca
Haasa jeszcze nie punktował.

JAK TWORZY SIĘ

HISTORIA. JESTEM
BARDZO WDZIĘCZNY
I DZIĘKUJĘ CAŁEMU
ZESPOŁOWI" '
LEWIS HAMILTON

mistrz świata o wyczynie Mercedesa

Apetyt na jeden punkcik miał
także Alexander Albon, jednak
Grosjaen zdołał odeprzeć jego
ataki.
Po raz piąty w tym sezonie
i pierwszyraz whistorii Formuły
l na dwóch pierwszych miej
scach stanęli kierowcy jednego
zespołu. Pięciokrotny mistrz
świata Lewis Hamilton udo
wodnił, że jest głównym fawo
rytem doszóstego tytułu.- Tak
tworzy się historia.Jestem bar
dzo wdzięczny i dziękuję ca
łemu zespołowi - oznajmił
mistrz świata, który otrzymał
także bonusowy punkcik za naj
szybsze okrążenie.
Na dwóch ostatnich miej
scach do mety dojechali kie
rowcy Williamsa.Robert Kubica
i George Russell jako jedyni
po restarcie wyścigu- zostali
zdublowani.
Wyrtiti Grand PrixHiszpanii:

ZDJĘCIE Z BONKIEM
NA POCIESZENIE
TENIS Hubert Hurkacz odpadł
w eliminacjach wRzymie,atea
Świątek nawet się donidiniezakwafiffcowała. Koniec zwycię
skiej serii Kamda Majchrzaka.
HubertZdankiewkz

Udany występ Huberta Hurkacza w Madrycie (korty ziemne)
rozbudził apetyty kibiców. Nie
bez powodu, bo nasz najlepszy
obecnie singlista(52. na świecie,
w poniedziałekawansuje na 41.
miejsce) dotarł wstolicyHiszpa
nii dotrzeciej rundy,pokonując
wyżej notowanych Aleksa de
Minaura iLucasa Pouille'a.Obu
bez stratyseta.
W1/8 finału22-latek z Wroc
ławia nie przegrał co prawda
z Niemcem Aleksandrem Zverevem, ale po wyrównanym
meczu, w którym nie odstawał
poziomem od czwartej rakiety
świata.
- Czułem, że byłem bardzo
blisko zwycięstwa.Zabrakło tak
naprawdę kilku piłek. Może,
gdybym trochęlepiej serwował
byłoby łatwiejdomknąć to spot
kanie - przyznał po meczu
Hurkacz, w rozmowie z porta
lem „TVPSport.pl".- Nie można
jednak tego rozpamiętywać.
Trzeba wyciągnąćpozytywy, bo
moja gracały czassię poprawia.
W przyszłości będęwstanie za
chodzić bardzo daleko w tego
typu turniejach - zapewniał.
Tym większa była niespo
dzianka (niemiła),gdy elimina
cje do kolejnego turnieju ATP,
w Rzymie (również na kortach
ziemnych), wrocławianin za
kończył już po pierwszym me
czu, wktórym przegrałz4:6,6:1,
4:6 Serbem MiomiremKecmanoviciem.
-Byłem trochęzmęczony, bo
przyleciałem doRzymu prosto
z Madrytu. Tutaj były inne wa
runki do gry. Jest dużo wolniej,
a ja nie miałem czasuna przysto
sowanie się. Bardzo szkodatego
meczu. Myślałem, że będę
w stanie lepiej zagrać. Czasami
zdarzają się takiedni, aletrzeba
iść dalej...- podsumował swój
występ w stolicy Włoch Hur
kacz, którego teraz czeka w tej

sytuacji tydzień odpoczynku.
Później zagra w Lyonie, skąd
przeniesie się do Paryża na
wielkoszlemowy RolandGairos.
- Stawiam kroki w dobrym
kierunku. Bardzo pomaga mi
trener Craig Boynton. Czuję, że
wszystko idzie wdobrą stronę uważa Hurkacz.
Wrocławianin itak miał wię
cej szczęścia, niż Iga Świątek,
która również pojawiła się
w Rzymie. Zagrać na Foro Italico
jednak niezdołała, bonie zmieś
ciła się do eliminacyjnej dra
binki. Na pocieszenie zostało
warszawiance spotkanie zeZbi
gniewem Bonkiem, a prezes
PZPN pochwaliłsię później zdję
ciem ze Świątek naTwitterze.
Nie był to przypadek, bo
Boniek to wielki sympatyk bia
łego sportu. Sam gra w tenisa,
a jego zięćVincenzoSantopadre
jest trenerem czołowego wło
skiego zawodnika MatteoBerrettiniego. Szef polskiej piłki jest
również współwłaścicielemklu
bu Parioli w Rzymie.
Świątek czeka jeszcze dłuż
sza przerwa, niż Hurkacza, bo
warszawianka nie ma już wpla
nach innych turniejów przed
Roland Garros. W Paryżu jest
za to pewna miejsca w drabince
głównej turnieju.
W kwalifikacjach w Rzymie
wystąpiła jeszcze jedna PolkaMagda Linette. Przegrała jednak
4:6,6;2,3:6 z Francuzką Alize
Comet. Po walce, ale nie da się
ukryć, żesezon nakortach ziem
nych nie układa się na razie po
myśli poznanianki. W Bogocie
przegrała w drugiej rundzie
z Australijką Astrą Sharmą,
w Rabacie odpadła wpierwszej,
a w Madrycie i Rzymie miała
tylko przebłyski dobrejgry. Oby
zdołała wrócić do formy na Ro
land Garros.
WRzymie, ale nie wturnieju
ATP, tylko challengerze, wystę
pował w ubiegłym tygodniu
również Kamil Majchrzak.
Udało mu sięnawet dotrzeć do
ćwierćfinału, wktórym przegrał
jednak 3:6, 6:7(2) z Adamem
Pavlaskiem. Czech przerwał
zwycięską serię Polaka, który
wcześniej wygrał siedem me
czów z rzędu. ©®

1. Lewis Hamilton (Mercedes);2. VaHteri Bottas
(Mercedes); 3. Max Verstappen(Red Buli); 4.Se
bastian Vettel (Fenari);5. Charles Leclerc(Fenari).
Klasyffltaqa mistrzostw świata:
1. Lewis Hamilton (112 punktów, Mercedes); 2.
Valtteri Bottas(105,Mercedes);! Max Verstappen
(66, Red Bull);4. Sebastian Vettel(64, Ferrari); 5.
Charles Leclerc (57,Ferrari).

lOasyfacagalconstiirictoraw;

1. Mercedes (217 punktów);2. Ferrari (121);3. Red
Buli (87); 4.Mdaren (22);5. Racing Point (17);6.
Haas(15);7. Alfa Romeo 03);8. Renault(12);Toro
Rosso (6);9. Williams (0).

Hubert Hurkacz nie będzie dobrze wspominał swojego występu
w Rzymie. Liczymy, że poradzi sobie lepiej w Lyonie i Paryżu
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Krzyżówki

Głos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 13.05.2019

Krzyżówka panoramiczna
statek-więzienie
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pilota
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zająca w karty
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do
22 utworzą rozwiązanie.
Pionowo:
Poziomo:

12

3) warzywo bogate w żelazo,
7) azyl dla zwierzyny,

8) tchórzliwy człowiek,
9) świat roślinny i zwierzęcy,
10) matka źrebaka,
12) kończy grę na korcie,
14) pionowe prądy powietrza,
16) dzielny mężczyzna,
19) „Wesoła wdówka" Lehara,
20) wał pod torami,
21) dramat Mickiewicza,
22) kobieta na bicyklu.

dawny
czołg
stolica
Sene
galu

uśmiechnij się!
- Słyszałem
- mówi znajomy
do Kowalskiego że pańska żona
wyjechała
na wczasy.
- Tak, to prawda.
Już od dawna...

1) tnąca krawędź noża,
2) kredyt z banku,
3) ląduje na Okęciu,
4) kasza jęczmienna,
5) telefon z Finlandii,
6) gospoda wiejska,
11) połowa ściany na olejno,
12) nawóz sztuczny,
13) opis pod mapą,
15) gadająca papuga,
17) nosi sumiasty zarost,
18) atrybut kata.
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Krzyżówka A-Ż

markowy
trunek -

domowe
- pantofle

i

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

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

U) odludne, zaciszne miejsce
(8).
W) szal na kobiecym kapelu
szu (4).
Z) bracia w klasztorze (5).
Ź) cukierki jak z gumy (5).
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Litery z pól ponumerowanych
od 1 do 13 utworzą rozwiąza
nie -tytuł filmu.
Poziomo:

11) Lollobrigida, włoska aktorka,
1) słynna rzeźba Michała
Anioła.

Pionowo:

8) gimnastyczna w szkole,
11) metal zwany też alumi
nium.

Szyfrogram

1
2

8

2
1

3

O) pokarm dla kasztana (5).
P) warzywo w leczo (7).
R) podejmowane przez hazardzistę (6)
S) roślina oleista z Azji (4).
T) kamień ozdobny (5).

- zbiera znaczki
- smętny, zgorzkniały facet
- imię Messiego, piłkarza
- rozbijany na biwaku
- autor „Damy kameliowej"
- prowadzi widowisko
- kupiecki biznes
- w środku ułamka
- duży pies w typie doga
- czerwienieje w kwasie

zamiast
pierzyny

21 22

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą rozwiązanie -dokończenie dowcipu z okienka.

A) klamra spinająca spękane
mury (5).
B) deszcz z piorunami (5).
C) zapobiegliwy gryzoń (6).
D) zajmuje się w firmie spra
wami pracowniczymi (5, 4).
E) aktorka z filmu „Plac Zba
wiciela" (3, 6).
F) ampułka z lekiem (6).
G) mały lasek (4).
H) graniczy z Dominikaną (5).
I) przywóz towarów z zagra
nicy (6).
J) młody sportowiec (6).
K) mały stragan (6).
L) groźny rekin (7).
Ł) park w Warszawie (8).
M) kuzyn dyni (5).
N) przewodzi bodźce (4).

•

•

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

Krzyżówka z hasłem

1) Stan ..., czyli Flip z niezapom
nianego duetu z Flapem,
2) uwodniony boran sodu; tinkal,
3) autor „Chłopców z Placu
Broni",
4) cena za nieuwagę,
5) wypełnia poduszkę.

Rozwiązaniem jest przysłowie
ludowe.

1) człowiek idący ulicą lub chod
nikiem: 2 0 - 5 - 6 - 1 3 - 2 4
- 25 -2 -27 - 28 - 29 -19
-17,

2) sprint przed metą: 8 -21 -

7-10,
3) nad brwiami: 18 -12 -16 15-26,
4) zapinane w aucie: 1 -9 14-23,
5) gęste zarośla w Afryce: 3 - 4
-11 - 22.

Rozwiązania
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