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Jak należy starać się
o emeryturę z ZUS - strona 8
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Więcej infómHieji
o wyborach
do Parlamentu
Europejskiego
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W sondażu zwycięstwo PiS
Szacunkowe wyniki poparcia w Polsce według badania exit poll zrealizowanego przez Ipsos dla TVP,TVN iPolsatu

Pozostałe wyniki: Wiosna Roberta Biedronia 6,6 % - 3 mandaty do PE. Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy 6,1 % - 3 mandaty
do E, KUKIZ15
, Lewica Razem 3
Inne ugrupowania 3.4 % Sondażowa frekwencja w wyborach wyniosła43 %
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SAjUS Słupsk, ul. Zielona 8, tel. 848 9000
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Uwaga: pochmurno

sobotę, tuż
przed wyborami do
europarlamentu,
wracałem do domu
z wyrobionym poli
tycznie taksówkarzem.Zna
komicie orientował się w me
andrach naszej polityki. Zapy
tałem go, na kogo zagłosuje
w niedzielę.
- Panie, ja na te wybory
nie chodzę - odparł. - Nie cho
dzę, bo mnie ci europosłowie
denerwują. Jadą do Brukseli
zarobić, a pożytku z nich nie
ma żadnego. Zresztą, co robi
ten europarlament? Gadają
tylko o tym brexicie, nic dla

nas ważnego - tłumaczył. Nie
zmienia to faktu, że taksów
karz Unię popierał (podobnie
jak ok. 90 proc. naszego spo
łeczeństwa) i eurosceptyków
nazywał oszołomami. - Czyli
pan taki nie do końca Euro
pejczyk - powiedziałem.- Eu
ropejczyk, ale niepraktykujący na wyborach - odparł.
Morał z tej rozmowy: ko
chamy Unię, ale na wybory
nie chodzimy, bo mało o niej
wiemy. Przez15 lat naszej
w niej obecności nie udało się
zainteresować Polaków me
chanizmami jej działania. Lu
bimy pomachać unijnymi fla
gami, nie lubimy czytać
0 europarlamencie i unijnych
dyrektywach. Sprowadzamy
Unię do roli „cioci z Brukseli",
która daje pieniądze na drogi
1 inne projekty.
Czy do następnych
eurowyborów dojrzejemy?
Nie sądzę - bardziej grzeje nas
polityka krajowa i spór mię
dzy dwoma obozami. Więk
szość z Polaków to niepraktykujący Europejczycy.

Słupsk

Słupsk

Mariusz Leśniewski
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EUROPEJCZYK,
PANIE, ALE
NIEPRAKTYKUJĄCY
Komentarz
niNiitfiKi
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W Dzień Dziecka naucz
dziecko łowić ryby

2 czerwca (niedziela)
przy Stawku Łabędzim w Słup
sku odbędzie się bardzo cie
kawy Wędkarski Dzień Dziecka
z wieloma atrakcjami.
Impreza będzie odbywała się
wgodz.9-14.30.
W programie: - Zawody Węd
karskie w grupach wiekowych 711 lat oraz12-16 lat. (Trzeba przy
nieść ze sobą wędkę, sadzyk, zanętę i przynęty).
- Quiz Wiedzy Wędkarskiej i Eko
logicznej dla najmłodszych
uczestników niedzielnej zabawy.
- Pokaz tresury psa policyjnego.
- Konkurencje sportowe.
- Konkurs Piosenkarsko-Recytatorski „Mikrofon dla Wszystkich".
O udziale w zawodach węd
karskich zdecyduje kolejność
zgłoszeń.
Zainteresowani zgłoszenia
mogą dokonywać telefonicznie.
Zapisy prowadzą: Andrzej Dą
browski tel. 507108727 oraz
Eugeniusz Friede tel. 505112
639.
(MAZ)

Ojciec Bashoborai jego
rekolekcje

A

Rekolekcje z modlitwą ouzdro
wienie odbędą się w dniach2830 maja odgodz.15 do 22. Ich
uczestnicy spotkają się z ojcem
Johnem Bashoborą w sali sporto
wej przy ul.B. Krzywoustego 6.
Rekolekcje organizuje Wspólnota
św. Krzysztofa w SzkoleNowej
Ewangelizacji. Opłata 60zł.
Każdą osobę (dziecko również)
należy zarejestrować naosobnym
formularzu. Dziecido 2lat bez
płatnie. Zapisy prowadzone są
na stronie sneslupsk.pllub telefo
nicznie: biuro rekolekcji603746674, kom.668428778.
Ojciec Bashobora urodził się
w1946 r. w katolickiejrodzinie
w Bushenyi w Ugandzie.Mając10
lat, wstąpił doniższego semina
rium duchownego.Jako kleryk
diecezjalny przyjął święcenia ka
płańskie w1972 r. Doktoryzował
się na PapieskimUniwersytecie
Gregoriańskim z teologiiducho
wości, pisząc pracęna temat roze
znawania duchów w życiu
ugandyjskich chrześcijan.
(MAZ)
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Wilno było i nadal jest
miastem wielu kultur
Rozmowa

szyły w tym mieście.Najcie
kawsze refleksje zwykle po
chodzą od ludzi inteligen
tnych, którzynie tylko przeżyli
ciekawe życie, ale także potra
fią ciekawie o tym opowiadać.

Podczas Słupskich Kaziuków
Tadeusz Tomaszewski, polski
dziennikarz z litewskiego ra
dia publicznego w Wilnie, pro
mował w Słupsku swój zbiór
rozmów pt.„Wracając do Wil
na"
„Wracając do Wilna" to
zbiór rozmów, którepier
wotnie przygotowywał
pan dla radia?

Tak, te rozmowy przede
wszystkim były nadawane
w moim radiowym cyklu
„Wileńskich wspomnień",
który jeszcze prowadzę. Po
nieważ jednak radio to me
dium ulotne, zdecydowałem
się zapisać rozmowy w for
mie książkowej, bo zdawałem
sobie sprawę z wagi wypo
wiedzi ludzi, z którymi ro
zmawiałem. Z tego powodu
wybrałem 21 rozmów, choć
nagrałem ich znacznie wię
cej, bo niekiedy okazywało
się, że to, co brzmiało dobrze
w radio, w formie zapisanej
już takiego wrażenia nie robi
ło.

Tadeusz Tomaszewski, polski
dziennikarz z litewskiego
radia publicznego w Wilnie
Rozmawiał pan główhie
z przedstawicielami intefigency.którzy w dzieciństwie
lub młodościbyli związani
z Wilnem,a potem,gdy zna
lazło siępoza grankamiPol
ski, osiedli wkrajuSkąd taki
wybór?

Rzeczywiście, choć wśród
moich rozmówców znaleźli się
także przedstawiciele ziemiaństwa oraz osoby wywodzące
się ze środowisk robotniczych.
Jednak dominują przedstawi
ciele inteligencji,bo zależało
mi o utrwaleniu wspomnień
o dawnym Wilniei refleksji
na temat przemian, które za

Dziewięć miliardów
wypłaty. Trzynastka już
u emerytów i rencistów
Pomorze

Alek Radomski

aleksander.radomski@gp24.pl

Blisko 9mld złotych trafiło
do kieszeniemerytów irenci
stów w ramach trzynastej
emerytury.

- W piątek,24 maja, trzynastkę
otrzymali na swoje konta
świadczeniobiorcy, u których

standardowy termin wypłaty
przypada na25 dzieńmiesiąca informuje Krzysztof Cieszyński
z pomorskiego oddziału ZUS. To jednodniowe wyprzedzenie
wynika z tego, że w tym roku25
maja jest dniem wolnym
od pracy.
Na wypłatę trzynastej eme
rytury czeka jeszczeok. liotys.
osób pobierających świadcze
nia i zasiłki przedemerytalne.

Moim zdaniemgłównym
walorem panaksiążki który
pewnie najbardziej docenią
Kresowiacy, są sentymen
talne powrotydo miasta,
któregojużniema.

Pewnie tak, choć zależało
mi głównie na tym, aby dać
głos ludziom z pokolenia,
które już odchodzi, bo oni
jednak mają nieco inną per
spektywę.

Z rozmów wynika, że
przed1939rokiem Wilno
było miastem wielokultu
rowym. Czy współcześnie
ono jest takie samo?

Choć po wojnie doszło
do wymiany mieszkańców, to
wielokulturowość nadal
w Wilnie czuć,a sprzyja temu
choćby to, że Litwa należy
do UniiEuropejskiej.
Zbigniew Marecki

•iMtWItłil
Na Czytelników czekamy
w redakcji „Głosu Pomorza"
w Słupsku przy
ul. Henryka Pobożnego19
tel. 59 848 8100

Wojciech Frefichowski

KALENDARIUM
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Wojewoda malborski Jakub
Weiher założył Wejherowo.

1727

Otwarto dla publiczności Ogród
Saski w Warszawie.

I9G4

Cesarz Niemiec Wilhelm II
Hohenzollern dokonał otwarcia
Kanału Kaszubskiego w Gdań
sku.

1947

Na dworcu w Lesznie doszło
do strzelaniny między żołnie
rzami polskimi iradzieckimi,
w której zginęło trzech Rosjan.

1961

Odkryto skarb ze Skrwilna
- jedno znajcenniejszych znale
zisk archeologicznych XX wieku
w Polsce - kolekcję dzieł złotni
czych iklejnotów pochodzących
z przełomu XVI i XVII wieku, na
leżących do Zofii Magdaleny
Loki herbu Rogala, ukrytych
w czasie potopu szwedzkiego.

Dla nich termin płatności„trzy
nastki" wypada l czerwca. Jed
nak z racji tego, że jest to rów
nież dzień wolny od pracy, pie
niądze otrzymają w piątek, 31
maja. Ostatnia transza wynie 20U
sie w sumie ok. lii min zł.
Do Warszawy z dwudniową wi
ZUS kończy również wy zytą przybył prezydent Stanów
syłkę decyzji o przyznaniu jed Zjednoczonych Barack Obama.
norazowego
świadczenia.
Do przyszłego piątku kore
CYTATY Z TWITTERA
spondencja trafido wszystkich,
którym ZUS już wypłacił lub Adrian Wachowiak,
dopiero wypłaci świadczenie. politolog
Do trzynastki uprawnieni są 15 lat w UKi wciąż zachodzę
wszyscy klienci ZUS, którzy w głowę,jak to możliwe,że ten
na 30 kwietnia 2019 r. mieli kraj kiedyś był imperium.Jedno
ustalone prawo do emerytury, cześnie wciąż niemogę sięnadzi
renty, świadczenia lub zasiłku wić,jak my, Polacy,jesteśmy zaprzedemerytalnego. ©®
kompleksieni. To sięoczywiście
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zmienia, dziękiBogu. Biorąc
pod uwagę naszą historię,na
prawdę niemamy czegosię wsty
dzić...

Piotr Bujjak,główny
ekonomista PKO BP

Mamy mega boominwestycyjny
w przedsiębiorstwach. Polskago
spodarka naprawdęjest „kulood
porna".

WALUTY Z 24.05.2019

USD
EUR
CHF
GBP
W słupskim ratuszu nastąpiło rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu literackiego klas IV-VIII
pod hasłem „Spełniam jedno z moich marzeń - zostaję pisarzem". Organizatorami konkursu były
Szkoła Podstawowa nr 10 w Słupsku oraz Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.

3,8436 (-)
4,2989 (-)
33327 0
4,8768 (-)

(+) wzrost ceny w stosunku
do notowania poprzedniego
(-)spadek ceny w stosunku
do notowaniapoprzedniego
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Dobra frekwencja na Pomorzu.
Wczoraj wybieraliśmy europosłów
Mariusz Leśniewski
m.tesniewski@prasa.gda.pl

Wczoraj tysiące mieszkańców
Pomorza oddawało swój glos
w wyborach do Europarlamentu. Wybory przebiega
ły w spokojnej atmosferze.

- Głosuję, bo to ważne wybory.
To przecież w Brukseli stano
wione jest prawo, które potem
obowiązuje też w Polsce - mó
wiła pani Karolina, która wczo
raj około godziny10 oddawała
swój głos.- Mam jednak wraże
nie, że poszczególne partie po
lityczne skupiają się tylko
na kampanii wyborczej, a zapo
minają o edukacji społeczeń
stwa, jeśli chodzi o sprawy
unijne.
Wybory do Parlamentu Eu
ropejskiego odbywały się we
wszystkich krajach należących
do Wspólnoty.
W niektórych były już wpiątek, w innych w sobotę. W na
szym kraju zwyczajowo wy

Głosowanie w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 9 w Słupsku (SP nr 8) przy ul Grottgera

bory odbywają się w niedzielę,
dlatego teżzostały wyznaczone
na 26maja.
Polacy
wybierali
52
europosłów spośród 866 kan
dydatów.
- Do godziny12 w wyborach
europejskich wzięło udział
14,39 proc. uprawnionych
do glosowania.Dla porównania

pięć lat temu o tej samej godzi
nie frekwencja była na pozio
mie 7,31 proc.- przekazałaPań
stwowa Komisja Wyborcza.
Potem, w ciągu dnia, te
liczby uległy,oczywiście, zmia
nie.
- Do godziny 17 w wyborach
europejskich wzięło udział
32,51 proc. uprawnionych

do glosowania.Dla porównania
pięć lat temu o godzinie17-30
frekwencja była na poziomie
16,91 procent - podała PKW.
Na pierwszym miejscu było
woj. małopolskie - 35,8 proc.
Na drugim miejscu uplasowało
się województwomazowieckie
- z wynikiem 35,33 proc.,
na trzecim miejscu znalazło się

Humor dopisywał szefowi
Rady Europejskiej,
Donaldowi Tuskowi na zdjęciu razem z małżonką

Anna Fotyga była liderką listy
PiS. Jej zdaniem, istotne jest,
żeby Unia wróciła do swoich
korzeni

województwo pomorskie z fre
kwencją 33,32 proc.27,03 proc ta najsłabsza frekwencja była
w woj. opolskim.
Państwowa Komisja Wybor
cza podała także, że w nie
dzielę dogodziny14-30 zanoto
wano 67przypadków narusze
nia zasad prawa wyborczego.
Najwięcej z tych incydentów

dotyczyło międzyinnymi przy
padków usuwania i uszkadza
nia ogłoszeń -22 przypadków,
a także prowadzenia agitacji
wyborczej - 20 przypadków.
W trzech przypadkach - jak po
dała Państwowa Komisja Wy
borcza -wyborcy wynieśli karty
wyborcze z lokalu.

©®

PARTNEREM CYKLU JEST PKN ORLEN

Radowo Małe, wielka szkoła i zajęcia SKS
Program SKS jest realizo
wany nie tylko w wiel
kich miastachidużych szko
łach. Trafia także do dzieci
z mniejszychmiejscowości,
takich jak Radowo Małe
w woj. zachodniopomorskim.

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

s

zkoła Podstawowa
w Radowie Małym to
wyjątkowa placówka.
Każdy,kto ją odwie
dził wie, że to szkoła nowo
czesna, stworzona do jak naj
lepszego rozwoju dzieci
iprzede wszystkim wzór do na
śladowania. Podpatrywać me
chanizmy funkcjonowania
szkoły i działania dyrektor Ewy
Radanowicz przyjeżdżają nau
czyciele z całego kraju.Nie mo
gło w Radowie Małym zabrak
nąć także dbania o sport iak
tywność fizyczną.
- Od początku,gdy tylko
program SKS został wprowa
dzony do placówek, my
do niego przystąpiliśmy - opo
wiada Adrian Mały, nauczyciel
wychowania fizycznego. W grupie młodszej mamy
dzieci do szóstej klasy, w dru
giej grupie starsze dzieci.
Mamy też podzielone zajęcia
na te dla chłopców i dziew
cząt. W tygodniu obie grupy
mają je dwa razy, trwają po go-

Dzieci z dwóch grup ze Szkoły Podstawowej w Radowie Małym podczas zajęć programu SKS
dżinie. To są zajęcia dodat
kowe i ja osobiście stawiam
na masowość i rekreację, nie
na wyczynowość. Przychodzą
do nas na zajęcia dzieci różne,
mniej sprawne, czasami tro
chę otyłe. Mamy na celu od
ciągnięcie dzieci
od smartfona, internetu- za
pewnia nauczyciel.
Adrian Mały to znany pro
pagator piłki nożnej w regio
nie. Sam jest wiceprezesem
miejscowej Radowii Radowo
Małe, występującej w B-klasie
i nadal jest aktywnym jej pił

karzem. - Chłopcy, jak to
chłopcy, na zajęciach pro
gramu SKS lubią grać w piłkę,
choć my często przemycamy
im między innymi elementy
lekkiej atletyki. To dwie przo
dujące u nas dyscypliny. Ale
nie brakuje gimnastyki,czy
gier i zabaw w tej młodszej
grupie dzieci. Chcemy ich za
chęcić do różnych rzeczy, by
nie nudziły się zbyt szybko zapewnia.
Nauczyciele nie narzekają
na frekwencję. Obok Adriana
Małego, zajęcia SKS prowadzi

w Radowie Małym także Bo
gusława Organka. - Jeżeli
dzieci nie mogą pojawić się
na zajęciach swojej grupy,
przychodzą na inną. Na
prawdę na zapał i chęci na
szych dzieci nie możemy po
wiedzieć złego słowa - dodaje
Adrian Mały.
W mniejszych miejsco
wościach dzieci nie mają ta
kiego wyboru rekreacji i dyscy
plin sportowych jak w więk
szych aglomeracjach. Dlatego
tak ważne są dla nich zajęcia
z programu SKS.

- Dzieci tu nie mają takich
zajęć pozalekcyjnych jak
w wielkich miastach, najpierw
angielski, późniejkarate,
a później jeszcze basen. Dla
tego tak ważne są dla nich za
jęcia SKS. Dzieci często same
dojeżdżają rowerami - zazna
cza Adrian Mały. -Nie da się
ukryć, że dzięki funkcji prowa
dzącego zajęcia SKS oraz wi
ceprezesa Radowii mam prze
gląd młodych graczy i mogę
ich wprowadzać do futbolu.
Naszym juniorom idzie teraz
świetnie - zapewnia na koniec.

Partnerem programu jest
PKN ORLEN
***
Końcem odlat stawiana spor
tową edukację całych pokoleń,
sponsorując sportamatorski
i zawodowy. Wspiera m.in.
lekką atletykę,siatkówkę, piłkę
ręczną, piłkę nożną
i motosport.Końcem organi
zuje równieższereg własnych
inicjatyw propagującychak
tywność fizyczną i dostarczają
cych sportowych emocji,
talach jak:ORLEN Warsaw
Marathon, VervaStreet Racing
czy ORLENOlimpiada

Szczegółowe
informacje
o programie są dostępne
na stronie

www.szkolnyklubsportowy.pl
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Kresowiacy spotkali
się na VI Kaziukach
nad Słupią
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

i

-m. ,Wk

Mimo zmiennej pogody Kre
sowiacy licznie uczestniczyli
w imprezach związanych z VI
Kaziukami nad Słupią,które
w tym roku miały uroczysty
charakter ze względu na 30łecie Towarzystwa Przyjaciół
Wilna iGrodna, głównego or
ganizatora tego wydarzenia.

Cykl imprez i spotkań zaczął się
już w piątek, gdy rano w Urzę
dzie Miejskim w Słupsku od
było się spotkanie delegacji
z Grodna na czele z Olegiem
Balińskim
z
Krystyną
Danilecką-Wojewódzką, prezy
dentem Słupska. Pospotkaniu
delegacja zwiedzała m.in. ra
tusz, odwiedziła Muzeum Po
morza Środkowegoi Teatr Lalki
Tęcza. Natomiast po południu
we foyer Nowego Teatru od
było się uroczyste otwarciewy
stawy fotograficznej Aleksan
dra Losminskiego pn. „Serce
Mojej Ziemi Grodzieńskiej),
a następnie odbył się koncert

Białoruskiego NarodowegoZe
społu Pieśni Garadnica
z Grodna, które poprzedziło
wystąpienia
Krystyny
Danileckiej-Wojewódzkiej oraz Kobytnka
przedstawiciela
delegacji Branżowe targi
z Grodna.
meblarskie
Kresowiacy z entuzjazmem Dziś ijutro (27i 28 maja) wsalonie
przyjęli zaproszenie do Grodna meblowym PolipolInternational
(przez 10 dni można tam prze Sofa w Kobylnicy k.Słupska od
bywać bez wizy), a potem będą się targi Polipol International
długo oklaskiwali występ Polen. Tohandlowa impreza dla
Garadnicy. Niektórzy nawet za zaproszonych przedstawicieli
częli tańczyć przed sceną. branży meblarskiej,obecnych lub
Na smakoszy czekały także przyszłych dystrybutorów firmy
przysmaki kuchni wileńskiej: Polipol. Prezentowane będą
cepeliny, babka ziemniaczana, nowe kolekcje,które zostaną
pierogi, żurek czy kołduny. wprowadzone dosprzedaży
W południe na scenieLeśnego w swoich salonachmeblowych
Kota wystąpił
Zespół wcałym kraju.Polipol powstałw
Garadnica, a potem rozpoczął 1990 roku wRahden w Niem
się Festiwal Pieśni Patriotycz czech. Zatrudnia obecnieponad
6500 osób wośmiu zakładach
nych i Wojskowych.
Uczestniczyło w nim 8 ze produkcyjnych. Firma produkuje
społów. I miejsce zajął Woj meble tapicerowane w skórzena
skowy Zespół Wokalny „Wia turalnej itkaninach, głównie
rusy" ze Słupska. II miejsce w Polsce, m.in.kupiła zakład
przypadło Duetowi Vis z 7Bry w Kobylnicy po IMSi tam też
gady Obrony Wybrzeża wSłup przy ul.Jana Kilińskiego Totwosku, atrzecie miejsce jury kon rzyła salon firmowyi produkcję
kursowe
przyznało mebli. Polipolsprzedaje swój
asortyment w całejEuropie,
Bierkowiankom.
Dzień zakończyła zabawa ta szczególnie w krajach zachod
neczna „Baw się razem nich. (WF)
z nami".

koncert

Kobylnica świętowała
zCleonaczele

Podczas tegorocznych Dni
Kobylnicy przygotowano dla
mieszkańców gminyigości z re
gionu wydarzenia sportowe,kuli
narne oraz rekreacyjne.Gwiazdą

Słupsk

Koncert Białoruskiego Narodowego Zespołu Pieśni Garadnica
z Grodna
009123339

Panu

Leszkowi Kulińskiemu
Wójtowi Gminy Kobylnica

wyrazy głębokiego współczucia
w trudnych chwilach po stracie ukochanej

Mamy
składają
Beata Chrzanowska
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Słupsku

Rzesze słupszczanodwiedziły
w niedzielę marketbudowlany
Fimal, w którymodbyły się targi
budowlane.
Targi budowlane wFimalu są
przeglądem najnowszychpro
duktów, technologiii narzędzi
stosowanych w budownictwie
i wyposażeniu mieszkań.Można
też skorzystaćz doradztwa ifa
chowych porad. Wieleproduk
tów jestoferowanych w promo
cyjnych cenach.
Jak zawsze targi wFimalu są też
imprezą rodzinną, podczas któ
rych przygotowywanychjest
wiele atrakcji.Podczas tejedycji
były m.in.konkursy z nagrodami
przygotowane przez wystawców,
kulinarny show,podpatrzeć też
można było pracęgarncarza.
Wśród propozycjidla dzieci znala
zły się m.in.:slim warsztaty,dzie
cięcy plac zabaw (dmuchańce
skakańce, klocki XXXL,
Eurobungee) oraz zajęcia,które
zorganizował Pan Budowniczy.
Targi prowadził znanysatyryk
Krzysztof Skiba,(wf)

(OLO)

Pociągiem za darmo
na DzieńDziecka

©®

Stupsk
Targi Fimaluze Skibą

baw, sportowychturniejów i zma
gań.
Niestety, w meczu Kobylnica Reszta Świata gmina uległa2:1.
Przez cały czasna dzieci czekały
animacje idmuchańce,
a na wszystkich poczęstunek.

Komunikacja

Dzień mieszkańca
naZatorzu

Krystyna
Danilecka-Wojewódzka
Prezydentka
Miasta Słupska

trzydniowego święta była Cleo,
której sobotni występna scenie
na terenie przy GminnymCen
trum Kulturyi Promocji ściągnął
tłumy.
Gwiazd szukaćnie trzeba było,
a na scenie byłoich sporo.Jak co
roku niezabrakło pokazów, za

W niedzielę w parkuim. Ireny
Sendlerowej przyul. Wazów roz
poczęły się Dni Sąsiada
na Zatorzu. Byłgrill,gry izabawy
dla najmłodszych. Dziśwybieg dla

psów przy ul.Konarskiego wy
pełni się psamimałymi idużymi,
a porad udzielaćbędzie wetery
narz. Jutrood godziny17 w parku
Jordanowskim przyul. Zygmunta
Augusta coś dla siebieznajdą naj
młodsi miłośnicy sztukiteatralnej.
Wystąpią m.in. dziecięce grupy
teatralne,(opracolo)

Dzieci do16 roku życiabędą mo
gły skorzystać zdarmowych prze
jazdów kolejowych- to niespo
dzianka, którą przygotował dla
młodych podróżnychsamorząd
województwa pomorskiego.
Darmowe przejazdybędą moż
liwe w DniuDziecka1czerwca (so
bota), wgodz.6:00-22:00,
na terenie województwa pomor
skiego, w pociągachPKP SKM
w Trójmieście sp.z o.o.oraz Prze
wozów Regionalnych sp.z o.o.
(Polregio).
- Chcemy w tensposób włączyć
się w świętowanieDnia Dziecka
i uczyć naszych mieszkańców,już
od najmłodszychlat, żewarto po
dróżować koleją -mówi Mieczy
sław Struk,marszałek wojewódz
twa pomorskiego.
Uprawnienie dobezpłatnego
przejazdu poświadcza dowolny
dokument ze zdjęciem. W przy
padku dzieci,które nieposiadają
dokumentu zezdjęciem, a któ
rych wyglądjednoznacznie wska
zuje, żenie ukończyły16 rokuży
cia, przejazdodbywa się bezoka
zania dokumentu. Dziecipodró
żujące pociągiemmuszą być
pod opieką rodzica lub opiekuna.
(OLO)

Stupsk
Wieczyste na własne
z bonifikatą

Ustka

nych17 kwietnia1964 r. Główną

W sobotę Ustką
mustangi. Poraz szósty odbył się
tam zlot tych samochodów,które
od ponad55 lat są jednymz mo
toryzacyjnych symboli Ameryki.
Pierwszego fordamustanga zare
jestrowano wStanach Zjednoczo-

prezentacja mustangów
przed KapitanatemPortu. Na te
goroczny zlot, którybyłjuż szó
stym z kolei, przyjechałoponad
60 pojazdów tejmarki, zarówno
w wersji coupe,jak ikabriolet.

Od1stycznia tego rokukażdy
użytkownik wieczysty gruntustał
sięjego właścicielem. Niewnosi
sięjuż opłaty za użytkowanie,
tylko tak zwaną opłatę
przekształceniową, którą rozciąg
nięto na okreskolejnych 20lat.
Należność można teżuiścićjed
norazowo, doczego zachęca
na stronach ratuszaprezydent
Słupska. Jeśli mieszkańcy skorzy
stają z tejopcji, touzyskują bonifi
katę w wysokości 60proc.

(Wf)

(OLO)

Zlot mustangów

.-*! »f'«
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Nieruchomości

Na sprzedaż
woj. zachodniopomorskie

woj. zachodniopomorskie
Budynek biurowy w bardzo dobrym
stanie technicznym

Nieruchomość komercyjna przy
deptaku miejskim

^ Powierzchnia budynków:

Powierzchnia budynków:

Powierzchnia gruntów:

Powierzchnia gruntów:

Możliwości inwestycyjne:

Możliwości inwestycyjne:

O Kontakt: Ryszard Rawski

O Kontakt: Ryszard Rawski

ir**"* W®

woj. zachodniopomorskie

woj. zachodniopomorskie
Budynek z dużym placem
w dogodnej lokalizacji

Budynek biurowy z garażami
i parkingiem

Powierzchnia budynków:

1

Powierzchnia gruntów:
Możliwości inwestycyjne:
&Itirowo~ustuQ
dlk Kontakt: Ryszard Rawski

—w

woj. zachodniopomorskie

Powierzchnia budynków:

!

Powierzchnia gruntów:
Możliwości inwestycyjne:

blurowo~rn«sg32^no wb

Q Kontakt: Ryszard Rawski

woj. zachodniopomorskie
Budynek biurowy z parkingiem
naziemnym 200 m od dworca PKP
Powierzchnia budynków:

\

Biura z garażami i parkingiem
naziemnym
*

_ _

-

Powierzchnia gruntów:
Możliwości inwestycyjne:
Kontakt: Ryszard Rawski

Powierzchnia budynków:
Powierzchnia gruntów:

mrnm

Hl

Możliwości inwestycyjne:
Kontakt: Ryszard Rawski

woj. zachodniopomorskie

woj. zachodniopomorskie

Działka z budynkami z możliwością
rozbudowy

Budynek biurowo-mieszkalny w atrak
cyjnej lokalizacji pod mieszkania

^ Powierzchnia budynków:

Powierzchnia budynków:

I

05

Powierzchnia gruntów:

Powierzchnia gruntów:

2 203 m2

3 557 m2

mieszkaniowe

usługowo-mieszkaniowe"

Możliwości inwestycyjne:

Możliwości inwestycyjne:

O

Kontakt: Ryszard Rawski

O Kontakt: Ryszard Rawski

tei: 519 127 058

woj. zachodniopomorskie

woj. zachodniopomorskie
Grunty inwestycyjne 1 km
od ścisłego centrum miasta

Nieruchomość położona na osiedlu
wielorodzinnym

O Om

O 78 m

Powierzchnia budynków:
2

Powierzchnia gruntów:

4 267 m2

O

Możliwości inwestycyjne:
grunty
Kontakt: Ryszard Rawski
te!.: 519 127 058

Powierzchnia budynków:
2

Powierzchnia gruntów:
Możliwości inwestycyjne:

biurowo-usługowe

Kontakt: Ryszard Rawski

teł.; 519 127 058

Zapraszamy agencje pośrednictwa do współpracy z firmą Orange Polska S.A. przy sprzedaży nieruchomości na terenie całej Polski.
Więcej informacji pod numerem telefonu:
oraz na

06
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Te wybory zmienią układ sił
w Parlamencie Europejskim
Katarzyna Stańko

również możliwości przyszłej
koalicji z partiami progresyw
nymi, jakWiosna, spotykając się
m.in. zRobertem Biedroniem.

- -

katarzyna.stanko@polskapres5.pl „ \ |§?Sj

Polska jak Europa

Wybory doParlamentu Euro
pejskiego toszansa na zbudovante nowegoiricładu sił w Unii.
Przywódcy państw,wtym Poldd.jeszcze przedwyborami
szukali sojuszników w przysz
łym PE.Ktozkimmożestworzyć koalicjęirządzić Unią?

Ostatnie sondaże przedwybor
cze
i analiza dziennika
„Financial Times"dawały około
23 proc. mandatów centroprawi
cowej Europejskiej Partii Ludo
wej (EPL), wktórejsąniemieckie
CDU, CSU oraz Platforma Oby
watelska orazokoło20 proc. cen
trolewicowym Socjalistom iDe
mokratom, do których należy
m.in. niemiecka socjaldemokra
cja SPD ipolskieSLD, abyćmoże
wejdzie Wiosna.
Mowa frakcja eurosceptyków

lednak centroprawicyi centrole
wicy poraz pierwszy prawdopo
dobnie zabraknie głosów dosfor
mowania „wielkiej koalicji",
która zatwierdziłaby nowe wła
dze UE. W negocjacjach wzroś
nie znaczenie liberałów i zielo
nych.
Dla eurosceptykówkluczowe
będzie, czy włoski wicepremier
MatteoSah/ini zbudujezapowia
daną paneuropejską koalicję sił
eurosceptycznych.
|W obecnej kadencji PE
eurosceptycy znajdują się
wtrzech frakcjach. Możliwe, że
po wyborach część z nich zasili
klub konserwatystów EKR
(gdzie dziś mamy PiS, brytyjskichtorysów, a niewykluczone,

Zmarł Jan Guz.
przewodniczący OPZZ

W piątek wieczorem w wieku 63
lat zmarł Jan Guz, przewodni
czący Ogólnopolskiego Porozunienia Związków Zawodowych.
Był zasłużonym związkowcem,

Wybory do Parlamentu Europejskiego będą okazją do przegrupowania układu sił w nowej Unii
Europejskiej. Rozmowy polityków rozpoczęły się na wiele miesięcy przed głosowaniem

że dołączy Fidesz Victora
Orbana). Prawdopodobne jest
również, że po wyborach pow
stanie nowa frakcja w Parlamen
cie Europejskim.
Socjaliści nieoddają pola

W czwartkowym głosowaniu
wHolandii, gdziewbrew sonda
żom jeszcze sprzed kilku ty
godni, zwyciężyła Partia Pracy
Fransa Timmermansa, a antyunijni populiściGeertaWildersa
zdobyli zaledwie jeden mandat.
Krytyczny w stosunku
do obozu władzy w Polsce
Timmermans
wprowadzi
do Parlamentu Europejskiego
wprawdzie 5 europosłów,ale to
symboliczne zwycięstwo dla
który ostatnio negocjowałm.in.
w kwestii postulatów nauczyciel
skich. Jak poinformowałoRadio
Zet, JanGuz tydzień temudoznał
udaru iprzez kilka dniutrzymy
wany był w śpiączce farmakolo
gicznej. Zmarł w piątek wieczo
rem. Guz byłprzewodniczącym
OPZZ od2004 roku, wcześniej
piastował stanowisko wiceszefa
organizacji. Był bardzomocno za
angażowany w sprawy pracowni
cze,jeszcze od czasu swojejdzia
łalności związkowej w strukturach
w Białej Podlaskiej. W 2015 roku
został członkiem nowopowstałej
przy prezydencie Andrzeju Du
dzie Rady Dialogu Społecznego.
Piastowałtę funkcję zramienia
OPZZ. Po śmierciJana Guza kondolencje publicznieprzekazał

niego, ponieważ przekonał ra
cjonalnych Holendrówdo tego,
że więcejEuropy isilniejsza inte
gracja masens isię opłaca.
Zwycięstwo
socjalisty
Timmermansa,
obecnego
wiceszefa KomisjiEuropejskiej,
wzmacnia jegoszanse na objęcie
jednegozkluczowych stanowisk
w UE: jeśli nie szefa KE,to prze
wodniczącego Parlamentu Euro
pejskiego lub wysokiego przed
stawiciela Unii dospraw zagra
nicznych i polityki bezpieczeń
stwa, czyli unijnego ministra
spraw zagranicznych.
Francja jak Polska

Zainteresowanie kampanią wy
borczą we Francji wzrastało po
prezydent Duda.„Z wielkimsmut
kiem przyjąłem wiadomość
o odejściuPana Jana Guza - Prze
wodniczącego OPZZi Członka
Rady Dialogu Społecznego,ale
przede wszystkimCzłowieka głę
boko zaangażowanego wobronę
praw pracowniczychi działania
na rzecz ludzipracy. Łączęsię
w żaluz Rodziną iBliskimi" - napi
sał prezydent. Premier Mateusz
Morawiecki stwierdził:- „Prze
wodniczący OPZZ JanGuz zawsze
z zaangażowaniemreprezentował
pracowników zrzeszonych
w związku, będącniejednokrotnie
twardym partneremdo rozmów".
Przewodniczący NSZZ „Solidar
ność" Piotr Duda powiedział
wTok FM, żeGuz był związkow
cem zkrwi i kości, (AIP)

Spór polityczny w Europie roz
grywał się pomiędzy ugrupowa
niami wspierającymi dalszą in
tegrację a tymi, które chcą
wzmacniania władzy w pań
stwach narodowych.Socjalista
Timmermans chce zbudować
szeroką koalicję lewicowych sił
proeuropejskich. W Polsce
otwarcie poparł Roberta
Biedronia orazWłodzimierza Ci
moszewicza.
W mijającej kadencji socja
liści wEuroparlamenciebyli dru
gim ugrupowaniem, po chade
ckiej Europejskiej PartiiLudowej.
Timmermans chce zatem skon
struować silną koalicję prze
ciwko chadekom z EPL
i Manfredowi Weberowi,typo
wanemu naszefa KomisjiEuro
pejskiej. Języczkiem u wagi
mogą tu okazać sięliberałowie,
októrychpoparciezabiegaćbędą
zarówno socjaliści,jaki chadecy.

dobnie jakwPolsce. Oczekiwano
wyższej frekwencji niż w po
przednich wyborach w 2014
roku.Sondaże dawały przewagę
Zjednoczeniu Narodowemu
MarinęLe Pen. Premier Mateusz
Morawiecła wykluczył jednak
koalicję zMarinęLe Pen, chociaż
nie wzbraniał się przed rozmo
wami zeuroscep-tycznym wice
premierem Włoch Matteo
Salvinim, będącym z Le Pen
w świetnychrelacjach.
Macron na jedynkę w wybo
rach wystawiłministerds.euro
pejskich NathalieLoiseau, która
będąc w styczniu w Polsce,
miała przygotować jego wizytę
w naszymkraju ispotkania zpo
litykami PiS-u. Loiseau badała

Powrót lewicy?

Tradycyjna pielgrzymka
mężczyznimłodzieńców

Atak nożownika,
jedna osoba nieżyje

Tysiące mężczyzn zcałego Śląska
udało się wniedzielę doPiekar
Śląskich. Przed wizerunkiem
Matki Bożej Piekarskiejmodliły się
całe pokolenia śląskichrodzin od dziadków,przez synów,
po wnuki,(AIP)

Niewątpliwym sukcesemeuro
pejskiej lewicybyło narzucenie
narracji i pozycjonowanie się
jako siły proeuropejskieji entu
zjastycznie
nastawionej
do Wspólnoty. Socjaliści zmusili
Europejską Partię Ludową, aby
odcięła sięod węgierskiego pre
miera Viktora Orbana. Wybory
do PE rozstrzygną zatem,czy le
wica odzyska w UE wpływy,
na co liczy m.in. hiszpański so
cjalistyczny premier Pedro
Sanchez, lider ugrupowania
PSOE. Zdaniem europosła Bo
gusława Liberadzkiego (SLD)
socjaliści w PE wzmocnieni zo
staną głosami Brytyjczyków.
©®

Tragedia w Poznaniu. W sobotę
na przystanku autobusowym
przy alejachSolidarności 41-letni
mężczyzna został ugodzony no
żem. Ofiara atakuzmarła w ka
retce w drodzedo szpitala.
Z relacji naocznychświadków wy
nika, żedo tragicznegozdarzenia
doszło okołogodziny18. Na miej
sce przyjechały trzyambulanse
i pięć radiowozów.Miejsce, w któ
rym doszłodo tragedii, byłoza
bezpieczonei sprawdzane przez
kilka godzin przezpolicjantów.
Na miejscu tragedii znaleziono
kilka puszek popiwie. Sprawcę .
zatrzymano tego samego dnia.
Okazuje się, żemężczyna był

KTO TRZYMA STERY
W UNII
O obsadzie kluczowych
stanowisk w UE ma
decydować Rada
Europejska, czyli szefowie
rządów. Tutaj dominującą
pozycję mają Niemcy oraz
Francja.
Same eurowybory dla
Niemiec to również ważny
sprawdzian. Spodziewane
jest dalsze osłabienie partii
koalicyjnych, czyli
chrześcijańskich
demokratów z CDU/CSU
oraz socjaldemokratów
z SPD. Uderzy to przede
wszystkim w pozycję
kanclerz Merkel i mogłoby
nawet doprowadzić
do opuszczenia przez nią
urzędu lub rozpadu obecnej
koalicji. Sondaże dawały
wprawdzie przewagę
rządzącym chadekom
z CDU/CSU, ale o około 8
proc. mniejszą niż
w wyborach 2014 r.
Paradoksalnie zatem
najspokojniej do wyborów
może podchodzić w zasadzie
tylko węgierski premier
Victor Orban, który cieszył
się przed głosowaniem około
57-proc. poparciem w swoim
kraju.

POWRdTFARAGE'A
Nigel Farage, polityk, który
wydatnie przyczynił się
do wzrostu nastrojów
antyunijnych w Wielkiej
Brytanii może wrócić
do Europarlamentu. Jego
ugrupowanie wyraźnie
prowadziło w sondażach.

pijany. Około godz.21.20 rzecz
nik wielkopolskiej policji Andrzej
Borowiak poinformował, że po
szukiwany mężczyzna został za
trzymany w jednym z mieszkań
na poznańskich Winogradach.
Wcześniej policja z psami prze
szukiwała bloki na jednym z po
znańskich osiedli.
Z nieoficjalnych informacji
„Głosu Wielkopolskiego" wy
nika, że napastnik znał ofiarę.
Sprawca ma 29 lat. Ma zostać
przesłuchany dopiero w ponie
działek. Tego samego dnia od
będzie się sekcja zwłok ofiary.
W weekend przesłuchano
świadków zdarzenia - poinfor
mował rzecznik Prokuratury
Okręgowej w Poznaniu prok.
Michał Smętkowski. (AIP)
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- Ciekawe, że im mniejsze
dzieci, tym więcej radości
i uśmiechu, nawet żartu, im
bardziej „wiek męski, wiek klę
ski" dominuje, tym więcej
przygnębienia, smutku i me
lancholii. Taka już prawidło
wość rozwoju. Widocznie
trzeba z radości wskoczyć
w głęboką wodę poważnych
spraw - ocenia prof. Grzegorz
Leszczyński, juror konkursu,
historyk literatury dziecięcej,
krytyk literacki.
Wiersze i fragmenty opo
wiadań laureatów trafiły do pokonkursowego tomiku.
- Piękny, sugestywny tytuł
książki, który zachwycił
wszystkich jurorów, „Księżyc
nareszcie dogania słońce",
zawdzięczamy uczennicy klasy
pierwszej I Liceum Ogólno
kształcącego wSzczecinie - Ju
lii Perzyńskiej-Wydrych- mówi
Maria Pietryka-Małkiewicz.

Konkurs Literackiej Twór
czości Dzieci i Młodzieży, ist
niejący od 1984 roku jako
przedsięwzięcie kulturalne or
ganizowane przez Szkołę Pod
stawową nr 4 w Słupsku, pore
formie oświaty z 1999 roki.
Gimnazjum nr 2, po ostatnie,
reformie z 2017 roku - Szkołę
Podstawową nr 3 z oddziałami
Gimnazjum nr 2,zrealizowane
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Województwa Pomorskiego,
Prezydenta Miasta Słupska,
oraz sponsorów.Od12 lat wspć
łorganizatorem konkursu jest
Międzynarodowa Organizacja
Soroptimist International Klub
w Słupsku, która rozpropago 
wała literacką ideę wśród śro
dowisk polonijnych, dzięk7
czemu nastąpiło rozszerzenie
jej zasięgu na międzynaro
dowy. ©®

Finał konkursu twórczości literackiej
Anna Czemy-Marecka
anna.marecka@pofekapress.pl

jj|

Dzisiaj ck> Słupska zjadą dzie
siątki uczniów z całej Polski,
by wziąć udział w zakończeniu
literackiego konkursu dla
dzieci imłodzieży.

A
Gala kończąca XXXV Między
narodowy Konkurs Literackiej
Twórczości Dzieci iMłodzieży
imienia Wandy Chotomskiej
odbędzie się w sali filharmonii.
Poza ogłoszeniem wyników
i wręczeniem nagród zaplano
wano spektakl teatralny oparty
na wybranych wierszachlaure
atów, a także wystąpienia pre
zydent Słupska Krystyny
Danileckiej-Wojewódzkiej

VUt»

Tradycyjnie po konkursie powstał tomik z pracami laureatów.
Okładkę zaprojektowała Katarzyna Tomasiak

i Ewy Chotomskiej (sławna
Ciotka Klotka, autorka piose
nek dla dzieci, córka patronki
konkursu, która została nią
jeszcze za życia jako jego wielo
letnia jurorka i propagatorka).
przygotuje
Scenografię
Wioletta Miś.
Na tegoroczną, jubileu
szową edycję konkursu nade

słano 8695wierszy,opowiadań
i prób dramatycznych z 761
szkół podstawowych, gimna
zjów i ponadgimnazjalnych
z całej Polski, Stanów Zjedno
czonych, Niemiec,Litwy iUkra
iny. Oceniało je 14-osobowe
grono jurorów złożone z pisa
rzy, poetów, bibliotekarzy i po
lonistów.

- Uznającza zasadnicze kry
teria: oryginalnośćtekstu, świa
domość języka,literackość, au
tentyczność pomysłu i ujaw
nionego talentu autora, wyło
niliśmy 162laureatów ze szkół
polskich i 30 ze szkół polonij
nych, wyróżniliśmy zaś 237
uczniów znaszego krajui 35 po
lonijnych oraz 5 w kategorii
„Wiersze malowane", dla
uczestników szkółspecjalnych
- mówi Maria PietrykaMałkiewicz, pomysłodawczyni
i główna organizatorka kon
kursu. - Nagradzaliśmy mło
dych literatów za autentyzm,
dobre pióro, szczerość. Najwy
żej ocenialiśmy wiersze i opo
wiadania wynikające z ich oso
bistych przeżyć, które mówią
0 nichsamych, ich doznaniach,
radościach i buncie, są praw
dziwe idynamiczne, uczuciem"
1młodzieńczym wdziękiem po
ruszają czytelnika.

Na koncert Vadera na festiwalu
InterTony zrzucili się fani

Razem odnajdźmy
świadków naszej historii!
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość", po
szukuje w całym kraju osób, które
urodziły się w 1923 r. lub wcześniej.
Wszystko po to, by zerejestrować
historię ich życia, która współtworzy
historię niepodległej Polski.

Ogólnopolski projekt badawczy
100 100-latków na 100-lecie polega
na przeprowadzeniu i nagraniu wy
wiadów ze świadkami historii, którzy
opowiedzą o swoim doświadczeniu
ostatniego 100-lecia.
Do dziś udało się zebrać ponad
80 relacji. Wzbogacone o dokumenty
i zdjęcia - posłużyły do stworzenia
wystawy plenerowej pt. Rówieśnicy
Niepodległej, towarzyszącej uroczy
stościom upamiętniających 100-le
cie odzyskania przez Polskę niepod
ległości.
To jednak nie koniec akcji, Ośrodek
„Pamięć 1P
i Przyszłość'
n
nadal poszukuje

fik.

świadków naszej historii, których
życiorysy pozwolą na jeszcze głębsze
ukazanie wartości oraz wydarzeń
i przełomów, które począwszy od
1918 r. budowały polską tożsamość
narodową. W ramach projektu, po
wstanie także publikacja popularno
naukowa, ukazująca ostatnie 100
lat historii Polski z perspektywy
tych, którzy je przeżyli, oraz nauko
we opracowanie wyników projektu.
Znasz taką osobę? Pomóż nam do
niej dotrzeć. Szczegółowe infor
macje dotyczące projektu można
uzyskać pod numerem telefonu
+71 715 96 22 bądź adresem mailowym:swiadekhistorii@zajezdnia.org

Projekt realizowany jest w ramach dotacji z Wieloletniego
Programu Rządowego „Niepodległa" na fata 2017-2021.

Słowo się rzekło... Arseniusz Finster zadeklarował, że nie ma nic przeciwko koncertowi Vadera, o ile
nie sfinansuje go miasto
Beata Gliwka

Ara oburzenie wiernych Koś
cioła.ani decyzja władz miasta
miłośnikom muzykinie przesz
kodzi... Zespół Vaderjednak
zagra podczas festiwalu
InterTony w Chojnicach-na je
go koncert zrzudlisię fani...

Zespół Vader miał byćnajwięk
szą gwiazdą czerwcowegofesti
walu InterTony. To jeden z klu
czowych projektów organizo
wany od 4 lat przez Fundację
Rozwoju Ziemi Chojnickiej
i Człuchowskiej. Co roku
chojniczan wspierają wolonta
riusze zNiemiec iHolandii.
- Wspólnieświętujemy trwa
jącą już od 13 lat międzynaro
dową współpracę muzyczną

i wolontariacką. Trzy państwa jeden głosprzeciwko dyskrymi
nacji -piszą o imprezie sami or
ganizatorzy. W tymroku festiwal
stanął jednak pod znakiemzapy
tania. Na kilkatygodni przedwy
darzeniem, wskutekprotestu ze
strony Akcji Katolickiej przy pa
rafii pw. Matki'Bożej Królowej
Polski w Chojnicach, władze
miasta wykluczyły z festiwalu
główną gwiazdę. Zespół znany
jest z mocnych, rockowych
brzmień. Przedstawiciele Akcji
Katolickiej uznali, że jest to mu
zyka ozabarwieniu satanistycz
nym. Udało im się przekonać
burmistrza, którypolecił dyrek
torowi Chojnickiego Centrum
Kultury, aby w miejsce Vadera
znaleźć inny zespół.
- Jeśli widzę okładkę płyty,
na którejwidzimy księdza w ko
loratce, któremu ktoś przecina

gardło krzyżem,tomampytanie
- czy to niemoże obrażać uczuć
religijnych mieszkańcówmiasta?
Mając liberalne poglądy, uwa
żam, żemoże...-argumentował
burmistrz.
Jednocześnie stwierdził, że
nie jestcenzorem twórczości ze
społu inie ma nic przeciwkokon
certowi tych muzyków, o ile to
nie miasto sfinansuje ich kon
cert.
Jak rzekł,tak się stało. Funda
cja Rozwoju Ziemi Chojnickiej
i Człuchowskiej festiwalu nie
odwołała, ale 22 maja ogłosiła
publiczną zbiórkę środków
na organizację InteiTonów. Po
trzebne na zabezpieczeniefesti
walu 8tys. zł udało się uzbierać
w 4 godziny, w piątek na koncie
było blisko12 tys.zł. Zbiórkapot
rwać ma do początku czerwca.
©®
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Dla przyszłych emerytów (cz. 1)

Jak należy starać się o emeryturę z ZUS
szechny wiek emerytalny -po
biera rentę z tytułu niezdol
ności do pracy z powodu wy
padku przy pracy lub choroby
zawodowej.

Kiedy wystąpić z wnioskiem
0 emeryturę? Jakie warunki
trzeba spełnić, aby ją otrzy
mać? Co ma wpływ na jejwy
sokość i jakie są ograniczenia
w tym względzie? Poniżejod
powiedzi na pytania nurtujące
przyszłych emerytów.
Ogromna większość z nich to
osoby urodzone po 31grudnia
1948roku. a więc uprawnione
dotzw. nowej emerytury.

Prawo do emerytury uzależ
nione jest wyłącznie od osiąg
nięcia powszechnego wieku
emerytalnego, który obec
nie wynosi 60 lat dla kobiet i 65
lat dla mężczyzn. Staż pracy
(okres ubezpieczenia) nie ma
wpływu na ustalenie prawa
dotzw. nowej emerytury,ale ma
oczywiście wpływ na jej wyso
kość.
Staż uprawniający
do minimalnej emerytury

Osoby, które nie mają odpo
wiedniego stażu,który obecnie
(tzn. od 1 października 2017
roku) wynosi 20 lat dla kobiet
125 lat dla mężczyzn, nieotrzy
mają minimalnego świadcze
nia gwarantowanego przez
państwo, które od l marca2019
r. wynosi1.100 zł brutto. Ozna
cza to, że na przykład kobieta,
która ma tylko19 latstażu inie
wiele kapitału składkowego
na koncie w ZUS, otrzyma
w konsekwencji bardzo niską
emeryturę, niższą od gwaran
towanej. Natomiast inna pani,
która ma równie niski kapitał,
ale za to już 22 lata stażu,
otrzyma1.100 złbrutto gwaran
towanej emerytury.
Kiedy złożyć wniosek

Ustalenie prawa doemerytury
następuje na wniosek ubezpie
czonego lub jego pełnomoc
nika. Formularze (ZUS Rp-l
E lub EMP) można pobrać ze
strony internetowej www.zus.
pl. Jeżeli emerytura ma być
przekazywana na nasz rachu
nek, musimy podać jego nu
mer, nazwęi adres banku.
Ci, którzy nie ustalili jeszcze
kapitału początkowego, po
winni wraz z wnioskiem złożyć
komplet dokumentów po
twierdzających okresy zatrud
nienia przed l stycznia 1999
roku i wysokość wynagrodze
nia.

Jak się oblicza wysokość
emerytury

sJJ

i
Wniosek o emeryturę można składać już na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Podstawowym dokumen
tem potwierdzającym wyso
kość wynagrodzenia jest za
świadczenie wystawione przez
pracodawcę na druku Rp-7
na podstawie dokumentacji
płacowej pracownika.
Do wniosku trzeba też dołą
czyć świadectwood ostatniego
pracodawcy potwierdzające
rozwiązanie stosunku pracy.
Istnieje kilkasposobów do
starczenia wniosku do ZUS.
Obok osobistej wizyty w od
dziale, można wybrać drogę
internetową - poprzez profil
zaufany na PUE ZUS. W tym
przypadku wymagane jest jed
nak uwierzytelnienie wniosku
za pomocą profilu zaufanego
ePUAP lub podpisu elektro
nicznego.
Wniosek oemeryturę można
składać już na trzydzieści dni

przed osiągnięciemwieku eme
rytalnego.
W miesiącu złożenia wniosku

Prawo do emerytury naby
wamy z dniem osiągnięcia
wieku emerytalnego, ale przyznaje się ją nie wcześniej niż
od miesiąca, w którym zło
żymy wniosek. Jednak w nie
których przypadkach, jeśli
wiek emerytalny uprawniający
do emerytury osiągnęliśmy
wcześniej, ale mimo to pracu
jemy, prawo do świadczenia
mamy dopiero od następnego
dnia po rozwiązaniu umowy
o pracę.
Na emeryturę można
przejść wkażdym miesiącu,ale
zdecydowanie najmniej ko
rzystnym miesiącem na skła
danie wniosków jest czerwiec.
Najbardziej zaś korzystnym -

mam
** m

Na emeryturę najlepiej przejść w drugiej połowie roku

lipiec, sierpień lub wrzesień.
Wynika to z mechanizmu wa
loryzacji składek emerytal
nych, któregonie będziemytu
taj szczegółowo omawiać,
gdyż zasługuje na odrębny ar
tykuł.
Jeśli przebywasz narencie...

Emerytura według nowych
zasad wyliczana jest w ten
sposób, że suma zwaloryzo
wanego kapitału początko
wego i zwaloryzowanych skła
dek emerytalnych zgromadzo
nych na koncie w ZUS dzielona
jest przez tzw. dalsze średnie
trwanie życia. Jest to zatem
iloraz: w liczniku jest zgroma
dzony przez nas kapitał (po
czątkowy i składkowy), w mia
nowniku - liczba miesięcy
dalszego życia.
Jak z powyższego wynika,
istotnym składnikiem naszej
emerytury jest kapitał począt
kowy. Jego wysokość ma duży
wpływ na finalną wysokość
świadczenia z ZUS. Więcej o ka
pitale początkowym - w II
części naszego poradnika. Ztej
części warto zapamiętać, żefor
muła kapitału początkowego
jest dość korzystna i osoba,
która w 1999 roku miała już
za sobą wielelat pracy,może li
czyć na (w miarę) korzystną
emeryturę. Z czego wniosek,że
im ktoś młodszy i jego kapitał
początkowy jest niższy, tymgo
rzej dla jego emerytury...

Jeśli jesteś rencistą (masz
prawo do renty z tytułu niez
dolności dopracy) iosiągnąłeś
wiek emerytalny, nie musisz
zwracać się do ZUS z wnio
skiem oemeryturę. Emerytura Tablice dalszego trwania życia
zostanie Ci wtedy przyznana Na zakończenie kilka zdań
z urzędu.
0 tablicach, z których czer
Emeryturę z urzędu ZUS piemy wiedzę o statystycznym
przyzna Ci od dnia, w którym dalszym życiu.
osiągniesz powszechny wiek
Tablica przeciętnego (śred
emerytalny. Jeżeliwstrzymano niego) dalszego trwanie życia
Q wypłatę renty(np. zpowodu zawiera średnią liczbę mie
osiągania dodatkowego przy sięcy, jaką ma jeszcze do prze
chodu), emeryturę zostanie życia osoba w zależności
przyznana od dnia, od którego od swojego wieku.
znów mógłbyś pobierać rentę.
Każdego roku najpóźniej
Od tego dnia utracisz prawo do 31marca ukazuje się nowa
do renty z tytułu niezdolności tablica średniegodalszego trwa
do pracy.
nia życia kobiet i mężczyzn
Wysokość
przyznanej (czyli bez podziału na płeć).
z urzędu emerytury nie może 1 tak na przykład tablica ogło
być niższa od:
szona wmarcu 2019 rokuprzez
•
wysokości Twojejrenty
Prezesa GłównegoUrzędu Sta
z tytułu niezdolności
tystycznego, oparta nastatysty
do pracy,
kach z2018 roku,znalazła (znaj
•kwoty najniższej emery
dzie) zastosowanie do wnio
tury, jeśli posiadasz staż ubez sków o przyznanie emerytury
pieczeniowy wynoszący 20 lat zgłaszanych od l kwietnia 2019
(kobieta) lub 25lat (mężczy
roku do31 marca2020 roku.
zna).
Więcej o korzystaniu z tab
ZUS nie przyzna z urzędu lic dalszegotrwania życia-w IV
emerytury osobie, która części naszegoporadnika.
- mimo że osiągnęła już pow Andrnj Gębarowski

POLSKIE OKRESY
DO EMERYTURY
ZAGRANICZNEJ
Unijna koordynacja
świadczeń emerytalnorentowych obejmuje
Polaków, którzy
w przeszłości pracowali
za granicą, w jednym lub
kilku krajach Unii
Europejskiej, a także
w innych krajach, z którymi
Polska ma podpisane
odpowiednie umowy.
Chodzi o przepisy, które
mają ułatwić tym osobom
pobieranie emerytury lub
renty w sytuacji, gdy należy
im się ona również
na podstawie okresów
pracy i ubezpieczenia
w innym państwie.
Uwzględnianie okresów
ubezpieczenia za granicą nie
dotyczy jednak tzw. nowej
emerytury, wypłacanej
w Polsce osobom
urodzonym po 31 grudnia
1948 roku. Mówiąc
najkrócej, wysokość nowej
emerytury zależy tylko
od polskich okresów
ubezpieczenia. Nic nie stoi
jednak na przeszkodzie, by
ubiegać się wtedy
o emeryturę w innych
państwach Unii,
na podstawie
wypracowanych także
w Polsce okresów
zatrudnienia, o ile spełnia
się wymagane tam prawem
warunki - w szczególności
te, które dotyczą
minimalnego stażu.
Unijna koodynacja
emerytur może ułatwić nam
życie: występując
o zagraniczną emeryturę,
wystarczy zgłosić się do ZUS
w Polsce. Na nasz wniosek
ZUS skompletuje
dokumentację dla
zagranicznego
ubezpieczyciela i prześle go
do odpowiedniego kraju.
Wniosek o świadczenie
powinien zostać złożony
na krajowych formularzach
(ZUS Rp-l E lub EMP).
Do wniosków powinien
zostać dołączony formularz
unijny E 207 PL „Informacje
dotyczące przebiegu
ubezpieczenia osoby
ubezpieczonej".
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Pobiegną z Nadzieją.
Baw się i pomagaj

009121216

Słupsk
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Słupsku,
działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje

Magdalena
Olechnowicz

Łlkf

o przetargach ustnych ograniczonych na najem:

GARAŻY
Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 201? r. o godzinie 11.00 w sali nr 10 (parter) w budynku
Administracji Zasobów Gminnych PGM Sp. z 0.0. przy pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku.

Fundacja dla Dzieci Niepełnos
prawnych Nadzieja wraz
z SOSiR Słupsk zaprasza
do wzięcia udziału izapisów
na IIICharytatywny Bieg z Na
dzieją. Wpisowe wynosi 20zł.
a dystans to5 km.

Bieg odbędzie się 9 czerwca
2019 roku o godz.11 na stadio
nie 650-lecia w Słupsku. Zapisy
odbywają się tradycyjnie przez
stronę DOMTEL: https://zapisy.domtel-sport.pl/domtelsp0rt-0p5.pl.html.
- W tym roku oprócz klasyfi
kacji indywidualnej wprowa
dzamy również klasyfikację
drużynową. Zachęcamy do wy
stawienia drużyn.Dla każdego
biegacza jest przewidziany me
dal orazpakiet startowy - mówi
Małgorzata Wolska, dyrektor
Fundacji Nadzieja.
Podczas wydarzenia będzie
wiele ciekawych atrakcji dla

LOKALI UŻYTKOWYCH
Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godzinie 12.00 w sali nr 10 (parter) w budynku
Administracji Zasobów Gminnych PGM Sp. z 0.0. przy pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku.

LOKALI UŻYTKOWYCH - DUŻYCH
Bieg z Nadzieją to już cykliczna impreza w Słupsku.
Rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem

dzieci, m.in. pokazy sprzętu
wojskowego, malowanie twa
rzy, dmuchańcei poczęstunek.
Dystans biegu to jedynie 5 km.
Zaplanowano takżemarsz zkijkami Nordic Walking.Wpisowe
wynosi 20zł, a pieniądze zasilą
konto Fundacji.
- Środki pozyskane na tym
wydarzeniu zostaną przezna
czone na zakup nowegosamo
chodu dostosowanego do prze
wozu osób niepełnospraw
nych. W tym celu napisaliśmy
wniosek doPaństwowego Fun

duszu Rehabilitacji Osób Nie
pełnosprawnych za pośredni
ctwem Urzędu MiastaSłupsku.
Jednak wniosek ten może być
uwzględniony w 60 procen
tach. Natomiastresztę musimy
pozyskać sami -tłumaczy Mał
gorzata Wolska. -Fundacja nie
prowadzi działalności gospo
darczej, ani nie jest wspoma
gana przez władze samorzą
dowe, dlatego staramy się po
zyskiwać fundusze na naszą
działalność z innych źródeł.

©®

Przetarg odbędzie się w dniu w dniu 19 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w sali nr 10 (parter) w budynku
Administracji Zasobów Gminnych PGM Sp. z 0.0. przy pl. Zwycięstwa 4 w Słupsku.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium w kasie PGM Sp. z 0.0. w Słupsku,
pl. Zwycięstwa 4, do dnia 14 czerwca 2019 r. w godzinach od 8.15 do 13.00.
Pełną treść ogłoszeń umieszczano na tablicach ogłoszeń:
1. Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 -II piętro),
2. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Słupsku:
m siedziba Administracji Zasobów Gminnych, plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablice: na elewacji budynku
oraz przy pokoju nr 10),
m siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 1,ul. Prusa 6 w Słupsku (tablica ogłoszeń I piętro),
m siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 2, ul. Niemcewicza 14 w Słupsku (tablica na parterze),
m siedziba Zarządu PGM Sp. z 0.0., ul.Tuwima 4 w Słupsku (tablica na I piętrze),
oraz na stronach internetowych: www.slupsk.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl,
www.pgm.slupsk.pl (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów uzyskać można w Administracji Zasobów Gminnych - plac
Zwycięstwa 4 w Słupsku (pokój nr 10) -tel. 59 848 77 00.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania
przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Jak Europejczycy wspierają uchodźców i troszczą się
o bezpieczeństwo mieszkańców Europy.
MATERIAŁ INFORMACYJNY PRZEDSTAWICIELSTWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE

Piętnasta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej to dobry moment, aby zadać sobie pytanie, jalc nasze członkostwo w UE zmienia na co dzień życie
każdego z nas. Czy przeciętny obywatel naszego kraju świadomy jest wpływu, jala Unia Europejska ma na nasze życie i codzienne, drobne sprawy? To nie tylko
miliardowe dotacje na większe inwestycje, jalc budowa dróg, oczyszczalni ścieków czy rewitalizacja zabytków. Nie tylko swoboda podróży, możliwość osiedlania
się czy prawo do podejmowania pracy za granicą. To również inwestycje w nasze bezpieczeństwo, w każdym z jego aspektów. Poznaj wyjątkową kobietę Ewę
Kozdraj, która swoje życie poświęca na pracę z uchodźcami i migrantami na Lubelszczyźnie.

Ewa Kozdraj
Organy unijne podejmują wie
le inicjatyw, które mają na celu
ochronę obywateli przed róż
nymi globalnymi zagrożeniami
i wyzwaniami współczesnego
świata związanymi z bezpie
czeństwem granic, zdrowiem,
środowiskiem oraz społeczeń
stwem. Wielu z nich nie jeste
śmy świadomi. Opracowywane

na arenie unijnej akty prawne,
wdrażane następnie do sy
stemów prawnych państw
członkowskich to tylko jeden
ze sposobów poprawy nasze
go bezpieczeństwa i zwiększe
nia komfortu życia. Kolejnym
z nich jest działalność ponad
narodowych instytucji i organi
zacji, których pracownicy dedy
kowali swoje życie zawodowe
polepszeniu naszego bezpie
czeństwa.
Polka na pomoc uchodźcom
Taką (nad)zwyczajną boha
terką jest Ewa Kozdraj, współ
założycielka
Stowarzyszenia
„Dla Ziemi" - organizacji, która
m.in. działa na rzecz wsparcia
integracji uchodźców i migran
tów przebywających na Lubel
szczyźnie. Dzięki działaniu sto
warzyszenia osoby znajdujące

się w najtrudniejszej sytuacji
życiowej, czyli uchodźczynie
i uchodźcy, osoby pozbawione
własnych domów, mogą po
czuć się w Polsce bezpiecznie,
a ich dzieci mogą nawiązać
kontakty ze swoimi polski
mi rówieśnikami. Mieszkanki
i mieszkańcy Polski, poprzez
bezpośrednie spotkania, do
wiadują się, że ludzie przy
bywający do naszego kraju
w poszukiwaniu pomocy nie
są dla nas zagrożeniem. Ewa
Kozdraj koordynowała kilka
projektów w ramach Euro
pejskiego Funduszu na rzecz
Uchodźców i Europejskiego
Funduszu na rzecz Integracji
Obywateli Państw Trzecich.
-Oba programy UE pomaga
ją uchodźcom i migrantom
w procesie integracji ze spo
łeczeństwem przyjmującym.

W ciągu ostatnich 10 lat Ewa
wraz ze współpracownikami
ze stowarzyszenia organizo
wała kursy zawodowe, naukę
języków, zajęcia edukacyj
ne i artystyczne, wycieczki,
spotkania z uchodźczyniami
na wsiach i w małych miastach
oraz konferencje i szkolenia.
Za swoje działania w 2015
roku otrzymała tytuł Kobiety
Aktywnej Lubelszczyzny.
Pomoc uchodźcom i migran
tom to tylko jeden z wielu
aspektów, którym dedykowane
są działania państw członkow
skich na rzecz bezpiecznego
społeczeństwa. Do priorytetów
należy też walka z ubóstwem,
ochrona uczciwej konkurencji
czy ochrona danych osobo
wych, o których tak wiele sły
szymy w ostatnich miesiącach.
Lokalni bohaterowie z Polski

zajmują się również kwestiami
bezpieczeństwa, które tylko
dzięki ponadnarodowej współ
pracy mają szansę powodzenia.
Są bowiem takie zagrożenia dla
naszego bezpieczeństwa, które
nie znają granic. Do najbardziej
palących problemów w dzi
siejszego świata należy walka
z terroryzmem, cyberprzestępczością, handlem ludźmi i prze
stępczością
zorganizowaną
oraz zabezpieczanie granic. Ale
i to nie wyczerpuje szerokie
go katalogu zadań, jakie stoją
przed lokalnymi fachowcami
współpracującymi ze swoimi
kolegami z zagranicy.
EU Protects -lokalni bohate
rowie Unii Europejskiej
W każdym z krajów członkow
skich są mieszkańcy, którzy
działają ponad narodowymi

interesami i wspólnie stara
ją się rozwiązywać problemy
z zakresu zdrowia, środowiska,
przestępczości,
terroryzmu,
migracji i gospodarki. To ra
townicy śpieszący na ratunek
ofiarom wypadków czy poża
rów, naukowcy opracowujący
lekarstwa na nieznane choro
by, a także ci, którym zależy,
by dookoła było trochę więcej
zieleni. Wspólny wysiłek tych
lokalnych bohaterów każdego
dnia zmienia Europę na lepsze.
To ludzie tacy jak my.
Dowiedz się więcej i poznaj
Polaków oraz pozostałych bo
haterów kampanii EU Protects
- Chronimy Wspólnie, którym
leży na sercu dobro wspólne
oraz przyszłość Polski i Europy:
https://europa.eu/euprotects/
poland_pl.

10

Strefa biznesu

Głos Dziennik Pomorza

Poniedziałek, 27.05.2019

Cudzoziemcy coraz częściej
pracują legalnie w Polsce
Madej Badowski
m.badowski@polskatimes.pl

Z najnowszych danychZUS-u
wynika, żejuż niemal 610 tys.
cudzoziemców płaci składki
w Polsce na ubezpieczenia
społeczne. Grupą,której li
czebność zmieniła się najbar
dziej. są Ukraińcy. W ciągu pię
ciu lat ichliczba wzrosła niemal
trzynastokrotnie.

Ukraińcy,
Białorusini,
Mołdawianie iHindusi to naro
dowości, których najwięcej
przybyło na polskim rynku
pracyw trakcieostatnich pięciu
lat - wynika ze wskazań ZUS.
Pierwsze z trzech narodo
wości obejmuje uproszczona
procedura zatrudniania. Ozna
cza to, że pracodawca nie musi
ubiegać się o czasochłonne po
zyskiwanie
zezwolenia
na pracę. Proces zatrudnienia
jest zdecydowanie łatwiejszy,
dlatego firmy chętniej wybierają
takich pracowników.
- Polskirynek pracy cały czas
bije rekordy. Liczba wakatów
jest obecnie najwyższa odkilku
lat, a bezrobocie najniższe
od niemal 20 lat. Uzupełnieniu
braków na rynku nie pomaga
nawet wzrost płac, który wy
niósł średnio około 700 zł
w ciągu ostatnich czterech lat
- mówiKrzysztof Inglot,prezes

Przedsiębiorcy
boją się o pieniądze

WI kwartale2019 roku wydłużył
się średniokres oczekiwaniana za
płatę zestrony kontrahentów
z 3miesięcy i15 dni do3 miesięcy
i 24 dni.Przedsiębiorcy boją się, że
w kolejnych miesiącachproblemy
z egzekwowaniemnależności
jeszcze bardziejsię pogłębią.To
główne wnioski znajnowszego
badania „Portfel należnościpol
skich przedsiębiorstw",przepro
wadzonego przezKrajowy Rejestr
Długów iKonferencję Przedsię
biorstw Finansowych wPolsce.
-Przekonanie przedsiębiorców
o pogłębieniuproblemów z egze
kwowaniem należności wynika
zapewne poczęści ztego, że
mimo dobrejkoniunktury ekono
miści prognozują wyhamowanie
dynamiki PKB wkolejnych kwarta
łach. Ta obawazwiązana jestrów
nież zogólnym spowolnieniem
gospodarki największego od

Ukraińców zatrudnia co piąta firma, a Białorusinów średnio
co dziesiąta. Mołdawian ma w swojej załodze 1 proc. firm

zarządu PersonnelService, eks
pert rynku pracy.
Jak tłumaczy, na podstawie
najnowszych danych ZUS wi
dzimy wyraźnie, że coraz wię
cej pracowników z zagranicy
pracuje u nas legalnie. - Jak
przewidywaliśmy,
obawy
wzbudzone przezspadek liczby
Ukraińców w końcówce 2018
były bezpodstawne. Było to
tylko chwilowe odstępstwo
od utrzymującej się tendencji
wzrostowej. W pierwszym
kwartale br. odnotowano
wzrost o około 35 tys.- mówi
Inglot.
Liczba Ukraińców wzrosłaaż
trzynastokrotnie, z 35,5 tys.
na początku2014 roku do454,5
obecnie. Białorusinów mamy
obecnie pięćrazy więcej, wzrost
z 6,5 tys. do 36 tys. Liczba
Mołdawian zwiększyła się nie

mal siedmiokrotnie, osiągając
liczbę prawie 9 tys. Natomiast
pracowników z Indii ubezpie
czonych w ZUS mamy obecnie
ponad czterokrotnie więcej niż
w na początku 2014 roku i uzu
pełniają oni ponad 6tys. waka
tów na polskim rynku pracy.
- Liczba Ukraińców pracują
cych w Polsce rośniesystema
tycznie od kilku lat. Polacy co
raz bardziejoswajają się zestałą
obecnością w naszym kraju są
siadów zeWschodu, aUkraińcy
coraz chętniej zostawaliby u nas
na dłużej. Wbrew obawom,
otwarcie niemieckiego rynku
pracy nie zmieni wiele w tych
tendencjach. Co ciekawe, zna
cząco wzrosła liczba zezwoleń
dla pracowników z Białorusi
i Nepalu -mówi ekspert.
Zdaniem InglotaBiałorusini
postrzegają nasz kraj i pracę

biorcy polskiegoeksportu,czyli
Niemiec. Ponadtoprzedsiębior
com całyczas doskwiera niepew
ność codo warunków wyjścia
Wielkiej Brytaniiz UniiEuropej
skiej, comoże uderzyćw wiele
polskich przedsiębiorstwobec
nych natamtym rynku-zauważa
Adam Łącki,prezes Krajowego Re
jestru Długów BiuraInformacji Go
spodarczej SA.Szansą na poprawę
sytuacji możeokazać sięustawa
antyzatorowa, mającadyscyplino
wać dłużników,których przeter
minowane zobowiązania przekra
czają 60 dni,której projektprzyjął
rząd.

szość pracodawców działaniaz za
kresu medycynypracy ogranicza
jedynie dozapewnienia pracowni
kom dostępudo obowiązkowych
badań, którewykonywane są raz
na 3-4lata.-Ponadto, traktujesię
je wyłączniejakojedną zformalności, którychnależy dopełnić,
żeby prowadzićdziałalność.
Wzwiązku ztym pracodawcyza
zwyczaj niezbytsię przejmują,czy
usługi medycznedla pracowników,
za którezapłacili, mają rzeczywisty
wpływ naich zdrowiei funkcjono
wanie firmy.Podejście toma też
znaczący wpływ nasposób kupo
wania przez firmygrupowych
ubezpieczeń zdrowotnychdla
swoich pracowników.Polisa trak
towanajest wyłączniejako benefit
pracowniczy,sposób napozyska
nieiutrzymanie pracownika-zau
waża Xenia Kruszewska,dyrektor
Działu UbezpieczeńZdrowotnych
wSALTUS Ubezpieczenia.Jedną
z czynności,które pracodawcy
muszą wykonać przed zakupem
grupowegoubezpieczenia zdro
wotnego,jest dokładne przeanali
zowanie struktury wiekowejswo
ich pracowników.

(A1P)

jtEHySać"'

ubezpieczenie grupowe

W świetle przepisówkażdy praco
dawca zobowiązany jestdo organi
zowania badań wstępnych,okre
sowych ikontrolnych dla swoich
pracowników. Powinienon też
prowadzić działaniazapobiegające
chorobom zawodowym,czyli
schorzeniom spowodowanym
przez warunki ezycharakter pracy.
Jak to wygląda wpraktyce? Więk

(AIP)

w nim podobnie jak Ukraińcy.
To pracownicy z Azji zdecydo
wanie mniej chętniej wiążą się
z naszym krajem.
- To grupa, dla której kon
kretne miejsce pracy w Europie
ma zdecydowanie mniejsze
znaczenie - jadą tam, gdzie są
potrzebni. Niemal trzykrotny
wzrost liczby takich pracowni
ków r/r pokazuje jeszczewyraź
niej, jak duży problem z zapeł
nianiem wakatów mają polscy
pracodawcy - mówi ekspert.
Uzyskanie
zezwolenia
na pracędla cudzoziemcamoże
być skomplikowane i zająć
sporo czasu,dlatego większość
pracodawców wybiera inną
ścieżkę. Pracownicy z zagranicy
mogą pracować w Polsce także
dzięki oświadczeniu o powie
rzeniu pracy cudzoziemcowi,
złożonemu przez pracodawcę,
a takżepozwoleniu na pracę se
zonową, obowiązującemu 9
miesięcy. Napodstawie oświad
czenia o powierzeniu wykony
wania pracy cudzoziemcowi
mogą pracować tylko obywa
tele Armenii, Białorusi, Gruzji,
Mołdawii, Rosji iUkrainy.
Dane z ostatniego Barome
tru Imigraq"iZarobkowej wska
zują, żepracowników zUkrainy
zatrudnia obecnie co piąta
fiima, a z Białorusi mniej więcej
co dziesiąta. Mołdawian ma
w swojej załodzeok. lproc. pra
codawców. Jednak w badaniu
były brane pod uwagę narodo
wości objęte uproszczoną pro
cedurą zatrudniania.

©®
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Chcen
:emy zarabiać
na życie mobilnie

Jak wynika zbadania „Confidence
lndex", przeprowadzonego
w Ikwartale2019 r.przez firmęre
krutacyjną Michael Page,już ponad
połowa Polaków(52 proc.)chcia
łaby odczasu doczasu pracować
poza biurem.Jeszcze więcej,bo po
nad 65proc. ankietowanych,doce
nia możliwość wyborugodzin, wjakich będziewykonywać swojeobo
wiązki.-Rynek pracyprzechodzi
pokoleniową zmianę, którawpływa
również nakulturęorganizacji oraz
kształtuje nowepostawy wobec
pracy. Zauważamy,że corazwięcej
kandydatówjuż narozmowie re
krutacyjnej pytao możliwość korzy
stania z pracyzdalnej wfirmie,pod
czas gdyjeszcze5 lattemu takite
mat poruszanybyło wielerzadziej.
Nasze obserwacjepokrywają się
również zopiniami ekspertów,któ
rzy zgodnieprzyznają, żepokolenie
millenialsóworazosóbjeszcze

Urlopy za pasem, więc
banki szykują kredyty
na wakacyjny relaks
Zbigniew Biskupski
zbigniew.biskupski@polskapress.pl

W kwietniubyły kredyty świą
teczne, teraz czasna ofertę
związaną z wakacjami. Oprócz
banków pieniądze do wzięcia
na ten cel są także od firm po
życzkowych. Warto?

Można by na to pytanie odpo
wiedzieć, używającsłów popu
larnego powiedzonka:„kto bo
gatemu zabroni".Rzecz w tym,
że bogatynie musi wypoczywać
na kredyt, bo stać go
za wszystkopłacić gotówką,a je
śli nawet nie dosłownie, to
na pewno z wolnych środków
na koncie.Kto jednak ma przej
ściowe kłopoty z płynnością
w domowym budżecie, ten po
winien rozważyćwariant sfinan
sowania wakacji z pożyczonych
pieniędzy, choć niekoniecznie
pożyczonych wramach specjal
nej oferty wakacyjnej.
Kredyty i pożyczki ofero
wane pod marką urlopowych
czy wakacyjnych w praktyce
nie różnią sięniczym od takich
produktów
oferowanych
chwilę temu jako świąteczne.
Ich nazwa to zwykła etykietka
promocyjna. Tak jak podobne
produkty oferowaneprzed jed
nymi czy drugimi świętami czy
przed rokiem szkolnym ce
chuje je z jednejstrony stosun
kowo prosta procedura pozy
skania pieniędzy, ale z drugiej
odpowiednio wysokie koszty.

młodszych-dopiero rozpoczynają
cych karieręzawodową-oczekują
zdecydowanie więcejswobody
ichciałoby mieć wpływna to.gdzie,
kiedy ijak będzie wykonywaćswoje
obowiązki. Wedługszacunków
PWCdo2020r. połowęsiły robo
czej naświecie będą stanowili
millenialsi. Możemyzatem przy
puszczać, żetrend prac,zdalnej bę
dzie sięupowszechniał-komentuje
Mateusz Bocian,konsultant wfir
mie rekrutacyjnejMichael Page.
(WWW.STREFABIZNESU.PL)

j osobie
trudniej o telefon

Na swoistejtablicy ogłoszeń.
jaką jest RejestrDłużników BIG
InfoMonitor, znajdujesięjuż ponad
2,2 minosób iz każdymmiesiącem
jest ich więcej.W ostatnimroku
przybyło ponad159 tys.niesolid
nych dłużników.Powód tonie
tylko postępujący problemz wy
płacalnością, alecoraz powszech
niejsze wykorzystanie narzędzia,
jakimjest BiuroInformacji Gospo
darczej domobilizowania dłużni
ków. Firmy,które nieotrzymują
płatności za sprzedanetowary czy

W hierarchii produktów fi
nansowych, z którychmożna sfi
nansować wydatki na wakacje,
obóz czywspólnie spędzany ur
lop rodzinny, kredyty wakacyjne
będą więc plasować się daleko.
Oczywiście, na pierwszymmiej
scu będą środki z kredytu odna
wialnego, zwłaszcza jeślimamy
już takiw ramach swojego konta
bankowego, ale nie wykorzysta
liśmy jeszcze w pełni przyzna
nego limitu.Przy obecnych sto
pach procentowych lepiej też
rozważyć pokrycie wydatków
z limitu karty kredytowej.
Dla banku czy firmy pożycz
kowej kluczowe znaczenie ma
wiarygodność klienta, czyli
scoring. Na scoring wpływa
wiele czynników - m.in. wiek,
rodzaj pracy, staż rodzinny czy
wykształcenie. Dopiero połącze
nie tych wszystkich cząstko
wych ocen określa poziom na
szej wiarygodności, a to prze
kłada się na koszt pożyczonych
nam pieniędzy. Scoring łatwo
jest ustalić bankowi, gdy jeste
śmy jego stałym i wieloletnim
klientem, trudniej instytucji po
życzkowej,która oferuje się udostępnić pieniądze błyskawicznie.
Decydując się na skorzysta
nie ze specjalnej urlopowej
oferty finansowej, musimy
mieć tego wszystkiegoświado
mość, by skórkabyła warta wy
prawki, czyli by za naładowa
nie akumulatorów na kolejny
rok pracy nie zapłacić więcej
niż jesteśmy w stanie zarobić,
korzystając ze świeżych sił.

©®

usługi, corazchętniej zgłaszają
dłużnika dorejestru BIG,licząc, że
ten wtrosceoreputację finansową
spłaci zaległość. Wefekcie najwię
cej niesolidnychdłużników wy
chwytują firmy pożyczkowei tele
komunikacyjne-d5 nichosoby
z problemamifinansowymi przy
chodzą najczęściej. A wtedy
o udzieleniukredytu, pożyczki
czy sprzedażytelefonu niema
mowy.
Statystycznie każda zosób wid-.
niejących w BIGInfoMonitor ma
na koncieco najmniejdwa nieure
gulowane zobowiązania,a wpi
sów o zaległościachosób fizycz
nych jestprawie 5,5min.- Wiedza
o tych długach wychodzina jaw
w codziesiątym raporciespraw
dzającym wiarygodność finan
sową potencjalnego klienta. Jesz
cze częściejnegatywne informa
cje z pobieranychraportów odczy
tują firmy pożyczkowe itelekomu
nikacyjne. Popożyczkę inowy te
lefon przychodzinajwięcej osób,
które wcześniejnie dały rady opła
cić posiadanychjuż zobowiązań
-informuje SławomirGrzelczak,
prezes BIGInfoMonitor.
(WWWSTREFABIZNE5U.PL)
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„Bez wysiłku zarobisz kilkaset złotych"
Uważajmy na tego typu ogłoszenia

firma tłumaczy, że przelane
pieniądze zostaną przezna
czone na dopełnienie formal
ności, zaś brak wpłaty będzie
jednoznaczny z rezygnacją
kandydata. Przykładowo: pie
niądze trafią „na skompletowa
nie dokumentacji oraz rezer
wację sprzętu, z którego nowy
pracownik/współpracownik
będzie korzystał". Nie ma jed
nak czegoś takiego jak opłata
za rekrutację czy przygotowa
nie dokumentów zatrudnienia.
To zwykłe oszustwo.

Katarzyna Piojda
redakcja.praca@gratka.pl

Ogłoszeń o pracę,takich z dru
gim dnem.jest mnóstwo
w intemecie. Pojawiają się
przeważnie na darmowych
portalach ogłoszeniowych,
gdzie przedpublikacją nie ma
żadnej weryfikacji ich treści.

„Proponujemy lekką, prostą
pracę chałupniczą beznadzoru
kierownictwa, sam będziesz
swoim szefem. Bezpłatna do
stawa i odbiór towaru
pod wskazany przez pracow
nika adres. Zarobki: od 10 ty
sięcy złotych brutto miesięcz
nie. Kontakt jedynie za pośred
nictwem e-maila".Dalej: „Nie
agresywny telemarketing.
Gwarantujemy ci stałą współ
pracę. Praca od 3 do 5 godzin
w tygodniu, przewidywane
wynagrodzenie wynosi 100
złotych na godzinę". I jeszcze
jedno ogłoszenie: „Jeśli marzy
ci się wysoki standard życia,to
my możemy pomóc ci w reali
zacji tych planów. Klikanie
w reklamy to nasz pomysł
na biznes.Szukamy emerytów
i rencistów, ale inne osoby są
też mile widziane. Można zaro
bić nawet 15 tysięcy złotych
miesięcznie, bez wychodzenia
z domu, pracując na swoim
sprzęcie komputerowym".
Złote góry

Nie ma opcji, żeby ktoś zarabiał
kokosy przy minimalnym albo żadnym, jak z niektórych
ogłoszeń wynika - wysiłku.
Faktycznie, nastały czasy, że
przestała obowiązywaćzasada:
im wyższe wykształcenie,tym
wyższa pensja. Dzisiaj ślusarz

Dane do przechwycenia

V

v

Nie wierz tym, którzy złote góry obiecują. Nie da się prawie nie pracować i jednocześnie zarabiać kokosów

czy spawacz, nawet robotnik
na budowie miewają wyższe
wypłaty niż niejeden pracow
nik z tytułem magistra. To nie
oznacza natomiast, że nie ro
biąc nic, da się zarobić wiele.
Na tego typu obietnice złotych
gór trzeba uważać i lepiej takie
oferty po prostu sobie odpuś
cić. Nieuczciwi pracodawcy ku
szą stawkami maksymalnymi,
np. „zarobisz do 15 tys. zł
na rękę". Tutaj słowo „do" ma
znaczenie. Nie oznacza bo
wiem, że właśnie taką pensję
zainteresowany otrzyma.Rów
nie dobrze może być to10 pro
cent wspomnianej stawki.

Wirus komputerowy

Zdarza się, że nikt tych ogło
szeń nie szuka, a one same się
pojawiają, choćby w skrzynce
pocztowej
w
folderze
spam. Mogą być pisane łamaną
polszczyzną, a autorzy oferują
takie zarobki, że trudnozliczyć
zera przy podanej stawce.
Od razu w głowie czytającego
powinna zapalić się czerwona
lampka. Skoro ogłoszenie jest
pisane z błędami, do tego wy
gląda, jakby to internetowy
słownik tłumaczył zdania, to
możliwe, że nie jest to oferta
pracy, lecz wirus, który może
zainfekować nasz komputer.

Jeżeli jednak natknęliśmy
się naprawdziwą ofertę zatrud
nienia, zamiast od razu na nią
odpowiadać, trzeba sprawdzić
potencjalnego pracodawcę.Na
leży zwrócić uwagęna kontakt
z firmą. Jeżeliautor ogłoszenia
podał jedynie adres e-mail lub
prosi owiadomości tylko za po
średnictwem portalu,na jakim
się ogłasza, to może być pu
łapka. Skoro unika kontaktu te
lefonicznego albo podaje nu
mer, który jest wyłączony, tole
piej sobie odpuścić. Jeżeli nie
podano nazwy firmy, lepiej
o nią podpytać w wiadomości
prywatnej. Po nazwie i adresie

przedsiębiorstwa można zna
leźć jego dane. Gdy nie znaj
dziemy ani jednej wzmianki, to
całkiem prawdopodobne, że
taka firma w ogóle nie istnieje,
a osoba publikująca ogłoszenie
ma inny cel niż zatrudnienie
pracownika.
Bywa, że w sieci znajduje się
sporo informacjio firmie,która
oferuje zatrudnienia.Pojawiają
się jednak kolejne podejrzenia.
Choćby wtedy, gdy przedsię
biorstwo prosi o wpłatę, cza
sem nawetsymbolicznej kwoty
celem uruchomienia współ
pracy lub poprostu jako opłata
rekrutacyjna. Zazwyczaj taka

Jeśli potakiej informacji kandy
dat wciąż jest zainteresowany
podjęciem zatrudnienia, dość
szybko dostanie od potencjal
nego szefanumer konta i pozo
stałe dane do przelewu, naj
częściej z fikcyjnym adresem
i nazwiskiem. Gdy zaintereso
wany w nadziei na kilkunasto
tysięczne wynagrodzenie wy
kona przelew, firma już się nie
odezwie do kandydata. O odzy
skaniu wpłaconych pieniędzy
nie ma już co marzyć. Nieucz
ciwe firmy zarabiają właśnie
w ten sposób. Oszuści i tak
mogą wiele zyskać, nawet jeśli
nie wpłacimy pieniędzy. Prze
syłając CV czy skany dokumen
tów w odpowiedzi na ofertę
pracy, oszuścisą w stanie pozy
skać wieledanych osobowych,
dzięki którym mogą np.: za
ciągnąć pożyczkę bez naszej
wiedzy czy kupić naraty sprzęt
RTV/AGD. Dlatego pod żadnym
pozorem nie należy wysyłać
czegokolwiek, jeślinie jesteśmy
pewni pracodawcy. Jeśli coś
brzmi zbyt pięknie,w zdecydo
wanej większości jest niepraw
dziwe.

Coraz więcej emerytów w Polsce decyduje się na pracę zarobkową
Maciej Mitula
redakcja.praca@gratka.pl

W Polsce łącznie pracuje 747
tys. osób zustalonym prawem
do emerytury,a blisko 40
proc. z nichjest na etacie.
W ciągu dwóch lat taliczba
wzrosła o 25 proc.

Coraz więcej emerytów decy
duje się na pracę zarobkową.
Średnia wysokość emerytur to
1845 zł w przypadku kobiet
i 2746 złw przypadku mężczyzn.
Z danych ZUS wynika, że liczba
emerytów, którzy podejmują

pracę zarobkową, systematycz
nie rośnie.Na koniec 2016 roku
było ich 595,9 tys., a w grudniu
2018 roku już747,2tys.
Jeśli przychody nie przekra
czają 70 proc. przeciętnego wy
nagrodzenia (od l marca do 31
maja 2019 roku - 3404,70 zł),
świadczenie nie zostanie
zmniejszone. Jeśli są wyższe,
ale niższe niż130 proc.przecięt
nego wynagrodzenia (od 1
marca do 31 maja - 6322,90 zł),
emerytura będziezmniejszona.
Tym, którzy zarabiają ponad
130 proc. przeciętnego wyna
grodzenia, emerytury zostaną

zawieszone. Nie wszyscyeme
ryci muszą jednak pamiętać
o limitach.
- ZUS nie zawiesi ani nie
zmniejszy emerytury przyzna
wanej w powszechnym wieku
emerytalnym, a mianowicie
w wieku od 60 lat dla kobiet i 65
lat dla mężczyzn. Nie zawie
simy ani nie zmniejszymy też
takiego świadczenia jak emery
tura częściowa - wymienia
Wiesława Lempska z ZUS.
Dłuższa aktywność zawo
dowa przekłada się na wyższe
świadczenie. Z badania IBRiS
przeprowadzonego na zlecenie

Nationale-Nederlanden wy
nika, że 40 proc. Polaków za
mierza podjąć dodatkową
pracę na emeryturze. Dłuższa
aktywność zawodowa to także
lepsze samopoczucie.

- Wieleosób sądzi,że to jest
jakiś element szczęścia: osiąg
nąłem wiek emerytalny, więc
nie muszę pracować - całe ży
cie jest konstytuowane wokół
pracy, realizacji zadań społecz
nych i jest to ogromnie źle
przyjmowane. Jednak osoby,
które niepracują, częściejcho
rują, zapadają na różnego ro
dzaju dysfunkcje społeczne,
zdrowotne. Praca - ale tylko
taka, która nie przekracza moż
liwości - jest niezwykle istot
nym elementem życia - prze
konuje AndrzejTucholski, psy
cholog.

Osoby starsze, które pozo
stają aktywne zawodowo, tora
tunek dla rynku pracy. W wielu
branżach brakuje specjalistów.
- Uzupełnienie braków
na rynku pracy osobami, które
mają status emeryta, jest bar
dzo dobrym pomysłem. Naj
większym dobrem każdego
społeczeństwa są dobrze wye
dukowani i doświadczeni lu
dzie. Do tej pory nie było takiej
tradycji w Polsce,żeby w opar
ciu o tę potężną grupę osób
uzupełniać braki w szczególnie
trudnych zawodach - dodaje
psycholog.
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TV HIT

ZŻYCIA GWIAZD
SHOW-BIZNES

SHOW-BIZNES

Joanna Krupa zdradziła,
żejestwciąży

Jedna z najpiękniejszychpolskich
modelek - Joanna Krupa - wy
znała w niedzielę, wjednym z pro
gramów telewizyjnych, żenie
długo równieżbędzie mogła
świętować 26maja, ponieważ...
jest w ciąży. Przyznałarównież,
że zrobiła dwa testy ciążowe,
które potwierdziły tęradosną no
winę. Następnie przekazałają
swojemu mężowi.
Fani Joanny Krupy szczerzegratu
lują jej na wielu forach
internetowych.

Nieprawdziwe plotki
o kryzysie w związku?

Wiele wskazujena to,że BradleyCooperi IrinaShaykjednaksię nieroz
stali. W ostatnimczasie pojawiałosię
wiele ptotekokryzysiewich
związku.Aktor łączonybyłz Lady
Gagą, zktórą wspólnie wystąpili
wfilmie,,Narodziny Gwiazdy".
Kilka dnitemu CooperiShayk - wraz
z córką -wybrali sięjednakna obiad
s doulubionej restauracjiw LosAnge
les. Starają się terazspędzaćzesobą
jaknajwięcej Czasu.

Krzyżówka nr 80

1

Poziomo:

11

3) kula ziemska,
6) boisko przedzielone siatką,
11) gordyjski,
12) proteza poprawiająca ukrwienie serca,
13) ślepa uliczka np. w negoc
jacjach,
14) mgła nad łąką,
15) biały taniec nad ranem,
16) ziemny dla Federera,
17) roślina z bulwami na tapio
kę,
18) karty do gry w komplecie,
19) zawór wodny,
21) piórkowa w boksie,
23) polecenie dowódcy,
26) solenizant z 1 września,
27) apetyt na łakocie jak dziel
nica Warszawy,
30) aktorka z filmu „Krajobraz
po bitwie",
31) z ograniczoną odpowie
dzialnością,

34) powód do wstydu; kompro
mitacja,
38) step z mustangami,
39) żeński hormon płciowy,
40) blaszka zdobiąca strój lu
dowy,
41) chwast zwany świńską tra
wą,
42) plac ze straganami.
Pionowo:

1)
2)
3)
4)
5)

zrobiony na drutach,
opłata za mieszkanie,
dźwięk mowy,
Barack, 44. prezydent USA,
ciepła zimowa czapka fu
trzana,

• •

3

2

•
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Krzysztof Nałęcz

Zastępcy

YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)
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Utalentowana piosenkarka
Ewelina Lisowska nie ukrywa, że
jest wielką fanką dobrego jedze
nia. Przyznajenawet wprost, że
„mogłaby przejeść całe życie".
Co więcej, lubi fotografowaćsię
podczas spożywania smacznych
dań. Ostatnio natomiast popro
siła internautów, by polecilijej
smaczne miejsca na mapie całej
Polski. Wyrusza bowiem w trasę,
podczas której odwiedzi wiele
miast oraz miejscowości.I chęt
nie skorzysta z cennychsugestii.
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25) burzowy pod ulicą,
28) wstyd i sromota,
29) egzotyczna kuzynka dyni;
kalebasa,
31) straż przednia,
32) bierze udział w regatach
wioślarskich,
33) robi zakupy w sklepie,
35) niezbędne w łazience,
36) Angela, kanclerz Niemiec,
37) przyjmuje życzenia imieni
nowe 27 grudnia.

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk,
tel. 59 848 8100, fax 59 848 8104,
tel. reklama 059 848 8101,
redakqa.gp24@polskapress.pl,
reklama.gp24@pol5kapress.pl

GtosSzczetiń5ki-www£s24-pi
ul. Nowy Rynek 3,
70-533 Szczecin,
tel. 9148133 00, fax 91433 48 64,
tel. reklama 9148133 92,
redakcja.gs24@polskapress.pl
reklama.gs24@polskapress.pl

HBO 20:10
Kulisy powstawania ostatniego
sezonu „Gry o tron". Zabawna
iprzejmująca historia, przedsta
wiająca prawdę o radości, jaką
daje tworzenie nowego świata.

SUPER POLSAT 21:00
Para mieszkająca na przedmie
ściu poznaje sąsiadów - pań
stwa Jonesów. Pewnego dnia
okazuje się, że są oni działają
cymi incognito agentami do
zadań specjalnych.

Listy do M.2

11 minut

Wodnik (20.01-18.02)

Lew (23.07-22.08)

Nawiążeszdzisiaj nićporozumienia nawet
z tymiosobami, którezazwyczaj odtrącają
Twoje pomysłyipropozyqe.Horoskop dzienny
wróży dużą mocTwoim argumentom.

Dużo będziesię dzisiaj wokół Ciebiedziało, ale
nie wszystkie wydarzeniaprzypadną Ci dogustu. Horoskopdzienny sugeruje,by wzwiązku
z tymkreować niektórez nichsamemu...

TVP KULTURA 21:25
M.in.: zazdrosny mąż, hollywo
odzki reżyser, kurier rozwożący
narkotyki, zagubiona dziewczy
na i uliczny malarz- nieoczeki
wany łańcuch zdarzeń łączy losy
wielu z nich w ciągu zaledwie
jedenastuminut.

29

28

39

6) krzew uprawiany dla ziaren
na czarny napój,
7) trzecie co do wielkości
miasto Japonii,
8) małe drażetki w różnych
smakach,
9) opiekun muz,
10) sejmowy akt prawny,
20) duża liczba ludzi,
22) Tomasz, świetny ongiś żuż
lowiec,
24) leśny matecznik,

Szpiedzy z sąsiedztwa

•
• • • •

33

42

Gra o tron:Ostatnia
warta

TVN 7 21:00
Mikołaj jest w szczęśliwym
związku z Doris. Małgorzata
i Wojtek muszą się zmierzyć
z chorobą Małgosi. Związek Ka
riny i Szczepana nie przetrwał
próby czasu. Boże Narodzenie
przynosi zmiany w relacjach.

—mi
mi
• • •
• • •
113*
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Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98

Redaktor naczelny
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Lisowska mogłaby
„przejeść całe życie"

15

•

16

Dyrektor drukami

Piotr Grabowski

•

14

Ewa Żelazko, td. 9434735 27

Prezes oddziału Polska Press
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Dyrektor działu reklamy

WWVLgp24.pt WWVLgk24.pt; wwwgs24.pl

Znana dziennikarka i prezen
terka telewizyjna opublikowała
na Instagramie swoje zdjęcie
z wyjazdu nad piękne włoskie
jezioro Como. Uwagęprzyku
wają nie tylko zjawiskowe oko
liczności przyrody, alerównież
nienaganna figura Anny
Wendzikowskiej i jej biały strój
kąpielowy. „Pięknie. Zmysłowo
i kulturalnie" - ocenił jeden z fa
nów dziennikarki.
4

!

•

Wendzikowska pozuje
w strojukąpielowym

DOKUMENT

j•L•K R E W•
•P 1 U S•M•S
A W I Z 0•D Y P L 0 M•F R A N T
•
•
C•K
S T Y R •D 0 D 0•L•R
0 D W E T•T 0 P 1 E L•R U 1 N A
•S A D Z•N•T
B•0•K W A S•
S T R Z A Ł•T U S Z•Z A B A W A
• I•W•0•E•
•W• 1 •A•A•
A G N I E S Z K A R A D W A N S K A
•R•0•K
A•K•A•
P A T Y K 1
K W A R T A
•Y•0•U
0• E•0•
C Z A B E R
Ł A C Z K A
•Y•0•0
0•Z• I•
•S E T E R
W 0 K A L•
A•A•A R T U R | R O J E K•A•A

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

Szczecinek ul. Plac Wolności 6,78-400 Szczednek,

Twoje argumenty będą dzisiaj padaćna po
datny grunt -niektóre będą przyjmowane
wręcz zentuzjazmem. Horoskopna dziś to
podpowiedz,by umiejętnieto wykorzystać.

Nie rozpamiętuj dzisiajtego, co zaTobą, tylko
zajmij sięplanowaniem przyszłości.Horoskop
dzienny na poniedziałektowskazówka,by
uwzględniać przy tympotrzeby innych osób.

Kogośzgrona Twoich znajomychniewiele
będą obchodzić obowiązujące normyi zasady.
Horoskopdzienny na poniedziałektowska
zówka, by wzwiązkuztym interweniować.

Byk (20.04 -20.0b)

Rozwiązanie nr 79

ODDZIAŁY

Panna (23.08-22.09)

Nie wszystko,zacosiędzisiaj weźmiesz,uda
Ci się zpowodzeniem zrealizować. Atmosfera
zrobi się wzwiązku ztym trochęnerwowa.
Horoskop na dziśsugeruje studzić emocje...

Baran (21.03-19.04)

41

Kołobrzeg

Ryby (19.02-20.03)

Twoja pobłażliwośćmoże byćwykorzystywana.

Wykażesz się dzisiajskutecznośtią w realizacji
podejmowanych zadań.Horoskop nadziś ra
dzi mierzeniesię z dużymiwyzwaniami.

Zaangażujesz się dzisiajw zadania,których zaz
wyczaj podejmujeszsię niechętnie.Horoskop
na dziś wróży,że dostarczyCi tosatysfakcji.

Doświadczysz złośliwościze stronyosoby,
która zazwyczajreaguje inaczej.Horoskop
dzienny na poniedziałekzwiastuje awanturę...

Czeka Ciędzień dobrychwiadomości. Niektóre
utieszą nie tylkoCiebie. Horoskopdzienny
na poniedziałek zapowiadamiły wieczór.

Bliźnięta (21.05-21.06)

Rak (22.06-22.07)

tel. 94 3748818, fax 94 374 23 89
Stargani ul. Wojska Polskiego 42,73-110 Stargard,

tel. 915784728, fax 9157817 97,
reklama teł. 91578 4728

Skorpion (23.10-21.11)

Twoje przeczucia będą staćdzisiaj wsprzecz
ności do zdrowegorozsądku. Horoskop
dzienny radzidaleko posuniętą ostrożność...

Z wyrozumiałością podejdzieszdzisiaj doblędówinnychosób. Horoskopdzienny wróży,że

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

Waga (23.09-22.10)
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WOJT GMINY SŁUPSK
ogłasza przetargi i rokowania na sprzedaż nieruchomości:

w dniu 26 czerwca 2019 roku
Godz.
przetargu/
rokowań

Położenie i forma sprzedaży

Nr działki

8.00

Krępa
I rokowania nieograniczone

167/161
167/186
167/189
167/190

Pow.
działki
w m2
869
1121
1249
1545

8.30

GŁOBINO
kolejne rokowania nieograniczone

68/7

4042

109.400,00

10.940,00

270

943

31.600,00

3.160,00

Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

SL1S/00036459/2

167/116

2044

90.000,00

9.000,00

Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą.

SL1S/00069373/5

11/24
11/25
3/26
3/27
3/32
3/41
156/113
156/114

996
993
1177
1208
1000
1000
3500
2500

41.000,00
40.900.00
40.900,00
42.000,00
34.700,00
34.700,00
210.000,00
150.000,00

4.100,00
4.090,00
4.090,00
4.200,00
3.470,00
3.470,00
21.000,00
15.000,00

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

SL1S/00028758/9

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

SL1S/00064853/6

156/115

5573

334.380,00

33.440,00

156/116
156/117
156/118
156/119
156/120
156/28
156/29

5573
5573
5574
5574
5572
5000
5000

334.380,00
334.380.00
334.440,00
334.440,00
334.320,00
300.000,00
300.000,00

33.440,00
33.440,00
33.450,00
33.450,00
33.440.00
30.000,00
30.000,00

9.30
10.00
10.30
11.00
11.30

12.00

13.00

Wrzeście
I rokowania nieograniczone
Krępa
I rokowania nieoaraniczone
Lubuczewo
I rokowania nieograniczone
Wrzeście
II przetarg ustny nieograniczony

Płaszewko, I rokowania nieograniczone

Płaszewko
I Drzetara ustnv nieograniczony

Wysokość wpłaty
Cena wywoławcza
wadium/zaliczki netto
działki netto w PLN
w PLN
3.770,00
37.700,00
4.860,00
48.600,00 '
5.410,00
54.100,00
6.700,00
67.000,00

Przeznaczenie nieruchomości

Oznaczenie KW

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, zabudowy usłuqowej.
SL1S/00069373/5

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej.

Zgodnie ze studium działka położona jest w strefie zurbanizowanej U2, na obszarze przewidywanego intensywnego rozwoju
wielofunkcyjnego, w strefie ochronnej i oddziaływania obiektów radiolokacyjnych, w strefie ochrony podejść i ubezpieczenia SL1S/00033486/9
lotów oraz oqraniczenia wysokości zabudowy. Otoczenie działki to żwirownia i grunty w strefie złóż kopalin.

Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej
SL1S/00092748/5

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; tereny zabudowy usługowej

w dniu 27 czerwca 2019 roku
Godzina przetargu/
Położenie i forma sprzedaży
rokowań
Wielichowo
II przetarg ustny
8.30
nieograniczony
Bydlino
9.30
I rokowania nieograniczone
Wiklino I rokowania
10.00
nieograniczone
Wrzeście I rokowania
10.30
nieoaraniczone
Krzemienicą
11.00

II przetarg ustny
nieograniczony

Nr działki

Pow. działki w m2

Cena wywoławcza działki
netto w PLN

Wysokość wpłaty wadium/
zaliczki netto w PLN

Przeznaczenie nieruchomości

Oznaczenie księgi wieczystej

214/5

1473

49.800,00

4.980,00

Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą - budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

SL1S/0001226/6

2/233

1299

66.250,00

6.630,00

Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

SL1S/00061706/3

158/57
158/58

1193
1131

31.600,00
30.000,00

3.160,00
3.000,00

Teren zabudowy mieszkaniowo -usługowej.

SL1S/00062604/5

117/2

5213

132.400,00

13.240,00

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

SL1S/00067919/1

59/8
59/9

3039
3024

82.200,00
81.900,00

8.220,00
8.190,00

SL1S/00036458/5
Zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

Gać
12.15

13.00

15.00

II przetarg ustny
nieograniczony
Wiklino
II przetarg ustny
nieoaraniczony
Krępa I przetarg ustny
nieograniczony rokowania
nieograniczone

235/17

1075

29.300,00

2.930,00

91/5

2000

43.980,00

4.400,00

167/273

1234

53.900,00

5.390,00

167/275

1464

63.900,00

6.390,00

Postąpienie w przetargach: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do
pełnych dziesiątek złotego.
Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczone 23% podatku VAT naliczonego
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązującymi na
dzień zawarcia umowy.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium z podaniem
oznaczenia działki (miejscowość i numer działki).
Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wniesienie zaliczki i złożenie
pisemnego zgłoszenia (zgodnie z warunkami rokowań).
Złożenie zgłoszenia na rokowania i wniesienie wadium/zaliczki na przetargi/
rokowania przeprowadzane w dniach 26 czerwca 2019 roku i 27 czerwca 2019
roku obowiązuje do 19 czerwca 2019 r.
Wadium/zaliczkę należy wnieść w pieniądzu (odpowiednio do nieruchomości),
w kasie tut. Urzędu (do dnia 19 czerwca 2019 roku) lub na konto Gminy Słupsk
Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050
3934 2000 0010.
Wadium/zaliczka musi znaleźć się na koncie Gminy we wskazanym terminie pod
rygorem niedopuszczenia do przetargu/rokowań. Wadium/zaliczka wniesione
przez osobę, która przetarg/rokowania wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu/rokowań zostaną zwrócone
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni po jego zakończeniu, jednak po
pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wadium/zaliczka przepada na rzecz Gminy,
jeżeli uczestnik przetargu/rokowań, przetarg/rokowąnia wygrał, ale uchyli się

SL1S/00104280/4

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

SL1S/00035566/8

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

SL1S/00069373/5

od zawarcia umowy kupna. Wniesienie wadium/zaliczki jest równoznaczne
z zapoznaniem się z warunkami zabudowy lub z ustaleniami planu miejscowego,
jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zmianami).
W rokowaniach na podstawie pisemnego zgłoszenia istnieje możliwość
zaproponowania ceny wywoławczej i sposobu jej zapłaty (w całości lub w ratach).
W przypadku zapłaty w ratach, I wpłata płatna jest przed aktem i nie może być
mniejsza niż 20% zaproponowanej ceny nabycia. Rozłożona na raty niezapłacona
część ceny będzie zabezpieczona na hipotece i podlega oprocentowaniu wg stopy
procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP obowiązującej
w dniu, w którym płatna jest rata.
Uczestnik przetargu/rokowań powinien przedłożyć dowód wpłaty wadium lub
zaliczki, dowody osobiste nabywców nieruchomości.
W przypadku nabycia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;dla osób
fizycznych - aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku
osoby prawnej - posiadać aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego oraz
zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Dane
osobowe zawarte w protokole z przetargu/rokowań posłużą do wskazania granic
nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

WOJT GMINY SŁUPSK
informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U.
z 2018 roku, poz. 2204 ze zmianami) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Słupsk, ul. Sportowa 34, wywieszono na okres 21 dni:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
1) Bydlino dz. nr 2/310,2/311, 2/312,2/315,2/318,2/322,2/323, 2/325,2/327
2) dla najemcy w formie bezprzetargowej udział 2451/10000 w lokalu mieszkalny
na ul. Ogrodowej 1/3 w miejscowości Jezierzyce, znajdujący się na dz. nr 11/39.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1) Bruskowo Małe cz. dz. 39/10
2) Bydlino cz. dz. nr 2/288,
3) Jezierzyce cz. dz. nr 534,
4) Kusowo cz. dz. 121/47,
5) Redęcin cz. dz. 284/6.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk,
ul. Sportowa nr 34, budynek B; w sprawie sprzedaży pok. nr 15 i pod nr telefonu
59 842 84 60 wew. 53 (Justyna Zbijowska, Natalia Terefenko-lskrzycka) natomiast
w sprawie dzierżawy pok. nr 18 i pod nr. Telefonu 59 842 84 60 wew. 80 (Elżbieta
Szczepocka) oraz na stronie internetowej
„Ogłoszenia i zawiadomienia",

'4.
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Ogłoszenia drobne

14
Drobne

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

najchętniej wybierane biuro nieruchomości

MIESZKANIA-SPRZEDAM

2-POK. w Kazimierzu Pomorskim
42m2, ok. Będzina,887-266-918.

61M2, St. Rynek,Słupsk, 607066897
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

KAWALERKA, Centrum. 602631869 gk
POKÓJ tel. 602-285-126 Koszalin

obecnie poszukujemy
3-pokojowego

www.abakus-nieruchomosci.pl

FIRMA z Warszawy poszukuje do

LOKALE UŻYTKOWE - SPRZEDAM

3 pok. loggia, 197 000,-

do negocjacji rej. Bałtyckiej

KEBAB kontener mobilny sprzedam.
Ustka, 601829979.

GARAŻE
GARAŻE Blaszane
* BRAMY Garażowe
vfrooucent KOJCE dla Psów

U

Najniższe ©BSSY

duża loggia rej. Staszica

Różne wymiary

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

"OMEGA" - wyceny, obrót Słupsk,
ul. Starzyńskiego 11, tel.
598414420,601654572 www.
nieruchomosci.slupsk.pl
NIERUCHOMOŚCI-SZCZERBIŃSCY.
K-lin, ul.Bogusława II3,512-299-104.

Handlowe
MATERIAŁY BUDOWLANE
!NAJTANIEJ Używane konstrukcje
stalowe, blachy dachowe, profile i rury
Stalowe tel.889009001 NIEMICA

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

792669632

ŁÓ2KO dwuosobowe tel. 795-438-348

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

Motoryzacja

I piętro ok. 100 m2 318 000,rej. Grottgera/Matejki

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

KYMCO Agility 16+ 4 T, 531-013-668
NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975
KUPIĘ stary samochód lub motocykl,

min. 40-letni. Może być niekompletny
lub uszkodzony, 609-499-555.

Finanse biznes

Absolutny skup aut, 728773160.
AUTA i busy kupię, 504-672-242
AUTO skup wszystkie 695-640-611

Operatorów maszyn
budowlanych zatrudnię na bardzo
dobrych warunkach. Praca na
miejscu i w delegacji za granicą,
512024155,694494982, kadry <®
budirem.pl
OPIEKA Niemcy, legalnie,

POŻYCZKI" Związkowiec" 699186581
POŻYCZKI z dowozem-pierwsza
za darmo tel 506-240-450
UPADŁOŚĆ konsumencka 943473286.
PRAWNIK pozwy, 731961209

BIURO rachunkowe - zatrudnimy

księgowych z doświadczeniem
zawodowym, CV proszę kierować na
mail: sukcesgroup@wp.pl

- 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

P.B. Budirem zatrudni na stanowisko:

INŻYNIER BUDOWY
/KIEROWNIK BUDOWY

Oferujemy:
•Pracę w zgranym zespole na podstawie umo
wy o pracę
•Bardzo dobre wynagrodzenie
•Stabilną 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, że skontaktujemy
się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie
aplikacji na: kadry@budirem.pl

Kontakt telefoniczny:

512-024-155,32/29170^ 32/291-70-06.

POMERANIA Frucht Sp. z o.o.

Zdrowie

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

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

Usługi
AGD RTV FOTO

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

POMOCNIK, murarz, 512590575

PRALKI, urządzenia ełektr.,

Polsce z zamieszkaniem u
podopiecznego. Wymagane
doświadczenie w opiece.
Promedica24: Tel.501356 445

zapewniamy transport z Koszalina
795 5914 34 polfaszjsz@gmail.com

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

gk

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

PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878
gastronomiczne. Chłodnictwo.
507-380-118.
BUDOWLANO-REMONTOWE

BALUSTRADY bramy 602 825 699
BUDOWLANE, stolarskie (meble na
wymiar), 513451780.

CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147
CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367
CYKLINOWANIE bezpyłowe
884912222

DETEKTYW-KOSZALIN.PL 602601166
KASA za "stare" książki, 609643399

Gastronomia
Zapraszamy do nowo otwartej
; Restauracji Śródziemnomorskiej
" Marinera" znajdującej się przy
ul.marszJózefa Piłsudskiego 43.
strona www. https://marinera.
eatbu.com tel. +48696969159

do Z tel. 660-683-933

STANY surowe 94/3412184
MASZYNY ROLNICZE

SUCHE zabudowy 94/3412184

KOMBAJN Bizon, 504-368-497
HYDRAULIK solidnie 509-765-180.
GK

HYDRAULIKA 24h, inne,

KUPIĘ ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne. Tel. 602 811423.
KROWA z cielakiem, 504-363-497

798-618-871.

Towarzyskie

MONTAŻOWE

NAPRAWA okien, wymiana uszczelek,
692-646-566.

ADA Słupsk, 513-751-832.
AKTYWNA dojrzała. 507-719-333. GK

OGRODNiCZE

OGRODY od A do Z, 691226885

ANIA Koszalin tel. 881-617-590
DOJRZAŁA 40-stka Słupsk 500362030

WYCINKI usuwanie zalesień
792669632

SŁODKA Asia Koszalin, tel.516603622
ŻANETA 471,693-771-552 Koszalin
jmaaza

ffKIftMrt

OGŁOSZENIE
Burmistrza Czaplinka
z dnia 27 maja 2019 r.

dostawczym, tel. 787-761-578 Koszalin

z siedzibą w Dziwogórze poszukuje
Pracownika Kontroli Jakości.
Praca 3 zmianowa, zatrudnienie na
okres próbny przed umową na stałe.
CV proszę nadsyłać na: info@
pomerania.pl

PRACA dla Opiekunów seniorów w

REMONTY Od A

KIEROWCA z własnym samochodem

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

na stanowisko: kucharz oraz pomoc
kuchenna. Kontakt: 664702907

gk

SZUKAM PRACY

730497770 www.ambercare24.pl
dzisiaj 70 ofert!

ORW „ Syrena" w Mielnie zatrudni

MALOWANIE dachów788-016-988

mieszkania. Słupsk, 790-688-200
009071382

Różne

hydraulika, 508-158-100.

ZATRUDNIĘ Panią do sprzątania

OPIEKUNKI do Niemiec tel.

PRACA produkcja faszyny leśnej
ZATRUDNIĘ

WORK CENTRE(KRAZ 7098)

515417467 Ginekolog farmakologia

POMERANIA Frucht Sp. z o.o.

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.

z doświad.- zamieszkanie, 517-433-784

Pałowo 27/gm. Damnica. 726-042-992

KREDYT dla każdego - 516593005
Słupsk, 512276994 Koszalin.

TERMOGAZ sp. z.o.o. zatrudni

GLAZ-BET glazura, regipsy, elewacje,

tel. 725-248-935.

OPIEKUNKĘ do osoby starszej.

KREDYT 50 000 zł rata 549,730809809

KREDYTY, POŻYCZKI

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

elektrycy, malarze, ocieplenia,
stolarze: 730-011-300.

z siedzibą w Dziwogórze poszukuje
elektryka/mechanika z uprawnieniami
elektr. do lkV.Praca 3 zmianowa plus
sb/ndz, zatrudnienie na okres próbny.
CV proszę nadsyłać na:
info@pomerania.pl

USŁUGI PRAWNE
OSOBOWE KUPIĘ

NIEMCY, murarze, cieśle, spawacze,

widziani zbrojarze, 665-255-111.

MATERIAŁY OPAŁOWE

KOMINEK, opał, gałęziówka

w Niemczech, znajomość języka
niemieckiego komunikatywna,
790-480-590

OGÓLNOBUDOW., pomocników mile

www.konstal-garaze.pl

POŚREDNICTWO

FIRMA zatrudni opiekunki do pracy

zatrudni murarzy, cieśli, drogowców
oraz pracowników produkcji.
Tel. 506 820 639,77 457 0819

Transport i montaż
cały KRAJ

DACHY- dekarstwo 94/3412184

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

NIEMIECKA firma budowlana

Dogodne

Niemiec, 517-899-545.

REMONTY 798-994-839.

Murarzy, cieśli, wykończenia
Francja, 602 472177 umowa PL
3 ustawne, duże pokoje,

wnętrz i ociepleń, 506-59-26-79.

W gospodarstwie mlecznym,

międzynarodowym zatrudnię. Wysokie
zarobki. 91-489-44-54,505-116-518,
505-116-519

LOKAL 90 m2, tel. 602-285-126,K-lin

PRACOWNIKÓW do wykończenia

dobre wynagrodzenie. Tel: 881737 477

KIEROWCĘ kat. C w transporcie

LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA

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

FIRMA "NEKO" z Miastka poszukuje

BRUKARZY zatrudnię. Stała praca,

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

MIESZKANIA - WYNAJMĘ

CYKLINOWANIE parkietu,

w Holandii tel.+48 600-545-085,
+31616-578-223

operatora minikoparki oraz
pracowników do budowy sieci
i przyłączy gazowych. Wysokie
wynagrodzenie, możliwość zdobycia
uprawnień.Tel.609 505 642

(obok Związkowca)
tel. 661-841-555

PRACE budowlane i wykończeniowe

ROBOTNIKA budowlanego do

mieszkaniana Przylesiu,
płatne gotówką

POKÓJ, 693-051-242 GK

wynajęcia mieszkań i apartamentów
na rok w miejscowościach
nadmorskich od 3 tys. zł/m-c, tel.
577-018-188

Oddział Koszalin: u|. Mickiewicza 24.75-004 Koszalin, tel. 94347 3516,347 3511,347 3512.fax 94 3473513
Oddział Słupsk: u|.Henryka Pobożnego19,76-200 Słupsk, tel.59 8488103. fax 59 8488156
Oddzia Szczecin: u|. Nowy Rynek 3.71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67, fax 91433 4860

AKUS

Nieruchomości
2-POK 44m2 centrum, 608-329-114.

Glos Dziennik Pomorza

Poniedziałek, 27.05.2019

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Czaplinek dla działki nr 14 obr. 0004 Czaplinek
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)
i art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVII/237/2016 Rady
Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Czaplinek dla działki nr 14 obr. 0004 Czaplinek,

ZAWIADAMIAM
o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działki nr 14 obr. 0004
Czaplinek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z projektem planu i prognozą można się zapoznać w dniach od 4 czerwca
2019 r. do 25 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku,
ul. Rynek 6,78 - 550 Czaplinek w pokoju nr 3b w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, pokój nr 5 (I piętro)
o godzinie 10.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny
będzie również do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Czaplinku tytuł dokumentu: „Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działki nr 14
obr. 0004 Czaplinek".
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie, do Burmistrza Czaplinka ul. Rynek 6,
78-550 Czaplinek lub elektronicznie na adres: boi®czaplinek.pl z podaniem
imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
9 lipca 2019 r. - włącznie.
Burmistrza Czaplinka

Poniedziałek, 27.05.2019
009117640
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Burmistrz Miasta Darłowo
ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym numer 7 miasta Darłowo
w dniu 27 czerwca 2019 roku:
1. o godz. 9.00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1376 nf, którą stanowi działka
ewidencyjna oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 25/13 położonej przy ulicy
Makowej 16. W ewidencji gruntów oznaczona jako użytek rolny „R" o klasie bonitacyjnej lllb.
Cena wywoławcza nieruchomości -134.700,00 złotych
Ustanowione wadium - 7.000,00 złotych
2. o godz. 10:30 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1375 nf, którą stanowi działka
ewidencyjna oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 25/14 położonej przy ulicy
Makowej 14. W ewidencji gruntów oznaczona jako użytki rolne „R" o klasie bonitacyjnej lllb i IVa.
Cena wywoławcza nieruchomości -134.700,00 złotych
Ustanowione wadium - 7.000,00 złotych
3. o godz. 12:00 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 1375 nf, którą stanowi działka
ewidencyjna oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 25/15, położonej przy ulicy
Makowej 12. W ewidencji gruntów oznaczona jako użytki rolne „R" o klasie bonitacyjnej lllb i IVa.
Cena wywoławcza nieruchomości -134.700,00 złotych
Ustanowione wadium - 7.000,00 złotych
4. o godz. 13:30 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 1376 m2, którą stanowi działka
ewidencyjna oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 25/16, położonej przy ulicy
Makowej 10. W ewidencji gruntów oznaczona jako użytki rolne „R" o klasie bonitacyjnej lllb i IVa.
Cena wywoławcza nieruchomości - 134.700,00 złotych
Ustanowione wadium - 7.000,00 złotych
Dla zbywanych nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze K01K/00026857/4.
Teren, na którym położone są nieruchomości w MPZP, oznaczony jest symbolem 42 MN,U i przeznaczony
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi.
Mają dostęp do projektowanej drogi publicznej, jaką jest ulica Makowa.
Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej numer 22 Urzędu Miejskiego w Darłowie przy ulicy Plac
Tadeusza Kościuszki 9.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadium wniesionego w pieniądzu na konto Urzędu
Miejskiego w Darłowie, prowadzone przez PKO BP SA o numerze: 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411.
Wpłatę wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku
bankowym najpóźniej 17 czerwca 2019 r., co jest warunkiem uznania, że została dokonana w terminie.
Na dowodzie wpłaty należy podać numer geodezyjny i/lub porządkowy nieruchomości wraz z numerem
obrębu ewidencyjnego.
Ogłoszenie i warunki przetargów zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie:
„www.darlowo.pl": w BIP w zakładce „Zarządzenia Burmistrza", w zakładce „przetargi", są do wglądu
w pokoju numer 27 i zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu. Dodatkowe informacje: telefon 94
314 22 23 do 26, wewnętrzny 208.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

009122360
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o wytófenw do póbticżftego wgłąJu projektu ~.e sccwsęo p!arv„
zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta. Kołobrzeg
dla terenu położonego przy ul. J. Tarnowskiego

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
dla obszaru w rejon® mtejscowosci Cecenowo i Wołinia
oraz w rejonie rmejscowosci Gorzyno

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.
zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r„ poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o:
wyłożeniu dopublicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenu położonego przy ul.
J. Tarnowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od
3.06.2019 r. do 24.06.2019 r. w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, pok. nr 311, w godz. pracy urzędu, tj. od
7:30 do 15:30,
zorganizowaniu dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu
miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się w dniu 14.06.2019 r. w dużej
sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg o godz. 12.00.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,
może wnieść do Prezydenta Miasta Kołobrzeg uwagi na piśmie, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia

Na podstawie ałt. 11 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1945, z późn. zm.) oraz
zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r.
0 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko {t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 2081,
z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Główczyce Uchwały nr VII/4o/l9
z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Główczyce dla
obszaru w rejonie miejscowości Cecenowo i Wolinia oraz w rejonie miejscowości
Gorzyno.
Przedmiotem zmiany studium jest wskazanie możliwości lokalizacji elektrowni
wiatrowych wraz z ich strefą ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie oraz
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów.
Granice obszarów objętych zmianą studium przedstawiono na dwóch załącznikach
graficznych do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski
należy składać w Urzędzie Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8, 76-220 Główczyce,
e-mail: ug@glowczyce.pl w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r. Wniosek powinien
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być składane na piśmie, ustnie
do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
1 adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Główczyce.

8.07.2019 r.
Za wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Kołobrzeg.
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest
w tym przypadku prowadzone.
Prezydent Miasta Kołobrzeg

Wójt Gminy
mgr Danuta May
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OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SZCZECINEK

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 27 maja 2019 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081
z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Pilska-3" w Szczecinku, przyjętego uchwałą nr X/99/2019
Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 maja 2019 r. oraz informuję, że z treścią
ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o którym mowa
w art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081
z późn. zm.) można się zapoznać w terminie do 30 czerwca 2019 r. w siedzibie
Urzędu Miasta Szczecinek, plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, pok. 209
(budynek A).

Chcesz kupić
samochód?

•

Vi a j»>4?FiTci:fii i:fil ii i

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i art. 39 ust. 1
w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały nr XXVII/274/2016 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29 czerwca 2016
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko.
Z projektem studium i prognozą można się zapoznać w dniach od 4 czerwca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3,78-400
Szczecinek, w pokoju nr 29 w godz. od 1000 do 1400. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek, pokój nr 25 - sala konferencyjna, o godzinie 1000.
Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu na stronie internetowej Gminy Szczecinek, tytuł dokumentu:
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek".
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej mogą wnieść uwagi do projektu studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek, lub elektronicznie na adres: sekretariat@gminaszczecinek.pl
z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
19 lipca 2019 r.
Wójt Gminy Szczecinek
Ryszard Jasionas

Po tym terminie dokumenty dostępne będą zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi.
009112163
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BURMISTRZ MIASTA ŁEBY

BURMISTRZ MIASTA ŁEBY

ogłasza

ogłasza
pierwszy nieograniczony przetarg ustny na oddanie w dzierżawę, na okres od 20.06.2019 r. do 01.09.2019 r., fragmentów nieruchomości gruntowej

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na oddanie w dzierżawę, na okres od 20.06.2019 r. do 01.09.2019 r., fragmentów nieruchomości gruntowej
stanowiącej działkę nr 332/13, wskazanych w poniższej tabeli, położonych przy ul. Kościuszki w Łebie, na Skwerze Rybaka, z przeznaczeniem na
działalność handlowo-usługową, z wyłączeniem usług gastronomii, w tym z wyłączeniem sprzedaży surowców spożywczych przetworzonych w miejscu
dzierżawy oraz z wyłączeniem występów zespołów muzycznych

stanowiącej działkę nr 332/13, wskazanych w poniższej tabeli, położonych przy ul. Kościuszki w Łebie, na Skwerze Rybaka, z przeznaczeniem na
działalność handlowo-usługową, z wyłączeniem usług gastronomii, w tym z wyłączeniem sprzedaży surowców spożywczych przetworzonych
w miejscu dzierżawy oraz z wyłączeniem występów zespołów muzycznych
Nr fragmentu

Powierzchnia terenu

Wymiary terenu

działki nr 332/13

[m2]

1

Stawka czynszu dzierżawnego netto

Wadium

(dł. x szer.)

za cały okres dzierżawy [zł]

[w zł]

3

2

2,00 m

2,00 mx 1,00 m

6.100,00

1.220,00

2

5

2,00 m2

2,00 m x 1,00 m

6.100,00

1.220,00

3

8

2,00 nf

2,00 m x 1,00 m

6.100,00

1.220,00

4

10

2,00 m2

2,00 mx 1,00 m

6.100,00

1.220,00

5

' 13

2,00 m2

2,00 mx 1,00 m

6.100,00

1.220,00

Lp-

Nr fragmentu
działki nr
332/13

Powierzchnia
terenu

1

7

2

9

3

Wymiary terenu
(dł. x szer.)

Stawka czynszu dzierżawnego
netto za cały okres dzierżawy [zł]

Wadium
[wzł]

6,00 m2

3,00 m x 2,00 m

9.900,00

1.980,00

6,00 m2

3,00 m x 2,00 m

9.900,00

1.980,00

25

6,00 m2

3,00 m x 2,00 m

9.900,00

1.980,00

4

27

6,00 nf

3,00 m x 2,00 m

9.900,00

1.980,00

Lp.

M

6

14

2,00 m2

2,00 m x 1,00 m

6.100,00

1.220,00

,7

30

2,00 m2

2,00 m x 1,00 m

6.100,00

1.220,00

5

28

6,00 m2

3,00 m x 2,00 m

9.900,00

1.980,00

8

31

2

2,00 m

2,00 mx 1,00 m

6.100,00

1.220,00

6

16

6,00 nf

3,00 m x 2,00 m

9.900,00

1.980,00

9

32

2,00 m2

2,00 mx 1,00 m

6.100,00

1.220,00

19

8,00 m2

4,00 m x 2,00 m

10.500,00

2.100,00

10

33

2,00 m2

7

2,00 mx 1,00 m

6.100,00

1.220,00

11

34

2,00 m2

2,00 m x 1,00 m

6.100,00

1.220,00

8

22

8,00 m2

4,00 m x 2,00 m

10.500,00

2.100,00

9

2

10,00 nf

4,00 m x 2,50 m

11.600,00

2.320,00
2.320,00

.

12

35

2,00 nf

2,00 m x 1,00 m

6.100,00

1.220,00

13

11

4,00 nf

2,00 m x 2,00 m

8.800,00

1.760,00

10

4

10,00 nf

4,00 m x 2,50 m

11.600,00

14

17

4,00 nf

2,00 m x 2,00 m

8.800,00

1.760,00

11

6

10,00 nf

4,00 m x 2,50 m

11.600,00

2.320,00

15

18

4,00 m2

2,00 m x 2,00 m

8.800,00

1.760,00

12

12

10,00 nf

4,00 m x 2,50 m

11.600,00

2.320,00

13

15

10,00 nf

4,00 m x 2,50 m

11.600,00

2.320,00

14

20

10,00 nf

4,00 m x 2,50 m

11.600,00

2.320,00

15

21

10,00 nf

4,00 m x 2,50 m

11.600,00

2.320,00

16

23

4,00 m2

2,00 m x 2,00 m

8.800,00

1.760,00

17

24

4,00 nf

2,00 m x 2,00 m

8.800,00

1.760,00

18

26

4,00 m

2,00 m x 2,00 m

8.800,00

1.760,00

4,00 nf

2,00 m x 2,00 m

8.800,00

1.760,00

19

29

2

Do kwoty osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%.

Do kwoty osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%.
Przetarg odhędzie się dnia 4.06.2019 r. o godz. 11.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta Łeby.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości wskazanej w powyższej tabeli. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej Łeba
w Banku Spółdzielczym w Łebie nr konta 66 9324 0008 0000 0202 2000 0010 terminie do dnia 31.05.2019 r. z dopiskiem „wadium na dzierżawę fragmentu działki
332/13 obręb 2, oznaczonej numerem odpowiednio 7 lub 9, lub 25, lub 27, lub 28, lub 16, lub 19, lub 2, lub 4, lub 6, lub 12, lub 15, lub 20, lub 21". Terminem wniesienia
wadium określa się dzień wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Gminy Miejskiej Łeba.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości wskazanej w powyższej tabeli. Wadium należy wpłacić na konto Gminy
Miejskiej Łeba w Banku Spółdzielczym w Łebie nr konta 66 9324 0008 0000 0202 2000 0010 terminie do dnia 30.05.2019 r. z dopiskiem „wadium na
dzierżawę fragmentu działki 332/13 obręb 2, oznaczonej numerem odpowiednio 3 lub 5 lub 8 lub 13 lub 14 lub 31 lub 32 lub 33 lub 34 lub 18 lub 23 lub
24 lub 26 lub 29". Terminem wniesienia wadium określa się dzień wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Gminy Miejskiej Łeba.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta Łeby, tel.59 8661 510, wewn. 39. adres e-mail: sekretariat@leba.eu.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta Łeby, tel. 59 86 61 510, wew. 39. adres e-mail: sekretariat@leba.eu.
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łebie (parter) oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Łebie www.leba.eu i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Łeba www.lebabip.pl

1

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łebie (parter) oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Łebie www.leba.eu i stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Miejskiej Łeba www.lebabip.pl.
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Głos Dziennik Pomorza
Poniedziałek, 27.05.2019

Polsko-chiński gitarowy
sojusz na scenie Antraktu
Daniel Klusek

Stupsk
Piotr Krępeć iHe Xueyang
z Chin zagrają razem w nie
dzielę w kawiarni Antrakt.

Piotr Krępeć,okrzyknięty obja
wieniem i wielką nadzieją pol
skiej gitary i muzyki w ogóle,
powszechnie zaliczany jest
do grona gitarzystów fingerstyle. Dwukrotnie koncertował
w Chinach - w roku2018 wystą
pił jako gość specjalny na naj
większym w Chinach festiwalu
gitarowym Zhejiang Guitar
Festival 2018, a w roku 2016

podczas Tournee w Chinach za
grał 8koncertów.
He Xueyang to obiecujący
gitarzysta młodego pokolenia
z Chin, który trzy lata temu
po razpierwszy w życiu przyle
ciał do Polski, by pobierać
od Piotra Krępecia prywatne
lekcje gry na gitarze. W roku
2018 He Xueyang wydał swoją
debiutancką płytę „My Little
Dancing Dwaff". Pobrzmie
wają w nichinspiracje zarówno
klasyką, flamenco, jak i jazzem,
co będziemożna usłyszeć pod
czas niedzielnego koncertu.
Po koncert odbędzie się spo
tkanie podróżnicze i dyskusja
z muzykami pod hasłem„Przy
stanek Azja".
Początek koncertu w nie
dzielę o godz.18, wejściówki:

INFORMATOR
KINA
Słupsk
Avengers: Koniecgry. godz.12.30.19;
BłfehtbuntSyndemności.godz. 16.30,18.35,
20.40;
John Wiek3,godz.11.30.14.20,17.10,20;
IfeJobranlgodz.17.40;
SmętarzcfazwierzakćMigodz. 12.10;
Topiefiska Klątwa LaUorony,godz. 21;
Wymarzony, godz.16.20,20.20;
Atadya 2D dubbinggodz.10,12.45.14.1530,
16.45.18.15,2D napisy godz.19.30,3D dubbing
godz.11.15;
Kraina cudów;godz. 10.30,11.40,13.40.15.40;
Pandaibanda, godz.10.10.1430

ZAPROSZENIA

I

Słupsk

Sąsiedzi z Zatorza

W ramach Dni Sąsiada na Zatorzu
w poniedziałek ogodz.17 na wy
biegu dla psów przyul. Konarskie
go rozpoczniesię piknik „Naczte
ry łapki". Będą:galeria psichpor
tretów. porady weterynaryjne,
możliwość wyprowadzenia
na spacerpsów ze schroniska,
a także konkursy.
„Teatr co w trawiepiszczy" to ha
sto kolejnegodnia. We wtorek
ogodz.17 do parkujordanow
skiego przyul. Zygmunta Augusta
będzie sięmożna wybrać na zaję
cia dziecięcych grupteatralnych,
zabawy teatralne orazczytanie

w czwartek ogodz.17 będzie się
można wybrać na spotkaniepn.
„Słupskie spotkania zbogami me
talu". Uczestnicypoznają historie
takich grup,jak: Black Sabbath,
Dio, TypeO Negativei Paradise
Lost.Spotkanie poprowadziTo
masz Jeleniewski. Wstęp wolny.

Stupsk

Metalowy krążek

/

Do KlubuCzarnego Krążka
w Miejskiej BibliotecePublicznej

(DMK)

Stupsk

Dziedzictwo Pomorza

W czwartek o godz.17 w Muzeum
Pomorza Środkowego nakolej
nym spotkaniuz cykluSłupskie
Czwartki Literackie wystąpidr
hab. Anna Kwaśniewska,która za
prezentuje książkępt. „Niemate
rialne dziedzictwo kulturowePo
morza Wschodniego". Anna

Kwaśniewska jest profesorem za
trudnionym w ZakładzieEtnologii
i Antropologii Kulturowejw Insty
tucie HistoriiUniwersytetu Gdań
skiego. Wstęp wolny, (DMK)

Stupsk

Pogoda dla Pomorza

Prodigy night odbędziesię w pią
tek ogodz. 21w Dom Ówce.Bę
dzie sięteż można pobawić
przy muzycetworzonej przez:
Moby, Chemical Brothers,Fat Boy
Slim, Apollo440,Dune, Marusha,
Aphrodite, Altem8, Junkie XL,
Daft Punk,nie zabraknierównież
brzmień rodemz Love Paradę
w Berlinie,czy klimatów złotejery
rave. Wszystko to zaprezentujedj
Yesyo. Wejściówki: 10,8 zł. (DMK)

Pogoda dla Polski

Słupsk: PKP 118000:2219436; PKS59 84242
56; dyżurny ruchu598437110; MZK59 84893

06;
Lębork: PKS 598621972; MZK598621451;
Bytów: PKS59 822 2238;
Człuchów: PKS 59834 2213;
Miastko: PKS 598572149.

DYŻURY APTEK
Słupsk
Dom Leków.ul. Tuwima 4,tel. 598424957

Ustka
Dbam oZdrowie, ul.Żeromskiego 5,tel. 59814

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

Miastko

2-4
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KULTURA
Nowy Teatr, ul.Lutosławskiego 1,tel. 59 84670

00;
Filharmonia Sinfonia Baltica.ul. Jana Pawła II3,
tel. 5984238 39;
Teatr Rondo,ul. Niedziałkowskiego5a, tel.59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury,ul. BraciGierymskich 1,
tel. 59845 6441;
Emcek. al.3 Maja 22.tel. 598431130;
Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka3, tel.
598405838.

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla, ul,Armii Krajowej15, tel.59842 8196,601
928 600 -całodobowo. Pełna ofertapogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502525 005 lub
59 8411315, ul.Kaszubska 3 A.Winda ibalda
chim przygrobie;
Hades, ul.Kopernika 15,całodobowo: tel.59842
9891,6016637%. Winda ibaldachim przygro
bie.
Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1.
(całodobowo).tel.598428495.604434441.
Winda ibaldachim przygrobie.

PORADNICTWO

Słupsk:

Biuro Porad Obywatelskich- ul.Niedziałkow

Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny im. Janu
sza Korczaka, ul.Hubalczyków 1, informacjate
lefoniczna 59 8460100;

skiego 6,czynne: poniedziałek.-czwartek

Ustka:
JfcO cm

Straż Mejskaalarm986: Ustka 5981467
61697696498;Bytów 598222569;

9817

Dbam oZdrowie, al. Wolności40, tel.59 862 83

i

Pogotowie Gazownicze992:

Nieczynne

Obertand, ul.Długosza 29,tel.59 8341752

Kierunek wiatru

Straż Gminna598485997;

Pogotowie Energetyczne 991;

Człuchów

Siła wiatru (Bft)

Straż Mejska986;598433217:

Teatr Tęcza, ul.Waryńskiego 2,tel. 5984239 35;

Nie tylkoProdigy

POGODA

Stan morza (Bft)

Pogotowie Ratunkowe999;

Ustka

Wracam do Zdrowia,ul.Dworcowa 3. tel.59 857
5155

Krzysztof
Ścibor
Biuro Calvus^

Po§qa997;ul Reymonta,tel. 598480645;

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne994;

na trawie. Wstęp na wszystkie
wydarzenia jest wolny, (DMK)

(DMK)

Słupsk:

Straż Pożarna998;

Lębork
W Antrakcie w niedzielę zagrają Piotr Krępeć i He Xueyang

W poniedziałek o godz.16 w Miej
skiej BibliotecePublicznej gracze
w każdym wiekubędą mogli
wziąć udział w kolejnymspotka
niu z cykluNiech planszepójdą
w ruch.Miłośnicy planszówek
będą mogli wybrać gry eduka
cyjne, strategiczne,przygodowe
i wiele innych. Wstęp wolny.

Ogólnpolskie Pogotowie dlaOfiar Przemocy
wRodzinie, tel. 59 8480111.801120002;

BerSn, Barcelona,godz. 19

Nieczynne

45,35 zł.©®

Biblioteka planszówek

NIEBIESKA UNIA

UrządCefciy-587740830;

KOMUNIKACJA
C

WAŻNE

Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny, ul.Mickie
wicza 12 tel.59 814 6968;
Poradnia Zdrowia P0Z,ul. Kopernika18, tel.59

wgodz.10-14;
Bliżej Prawa -bezpłatne porady prawnei oby
watelskie. ul.Jana Pawła II(7 piętro,pok.
718.719) czynne: poniedz.-środagodz. 8-16,
czwartekgodz.10-18,
Telefon zaufania Tama -59 8414046,czynny-,
poniedziałek - piątek wgodz.16-20;

8146011;
Pogotowie Ratunkowe -59 81470 09;

17-22,598414605.

Alkoholowy telefon zaufania Krokus- czynny

Lębork:

REKLAMA

018806579

r

Szpitalny Oddział Ratunkowy5986330 00;
Szpital, ul.Węgrzynowicza 13,598635202;

bat\
|/1/a^| AXI rjpNos

JKm

Bytów:

I

T

,

5,8422700®

Szpital, ul.Lęborska 13.tel. 5982285 00;
Dział Pomocy DoraźnejMiastko, tel.59 85709

00;

Człuchów:
Stacja pogotowia ratunkowego,tel. 5983453
09

607 271717

NAJTAŃSZE TAXI W SŁUPSKU

Poniedziałek, 27 maja 2019

www.sportowy24.pl|www.gol24.pl j www.gp24.pl/sport/

m

SŁUPSKI GRYF POKONAŁ
POGOŃ LĘBORK 2:1
m

KULTURYSTYKA
33. OGOLNOPOLSKIE
ZAWODY W SŁUPSKU

GRYF
LEPSZY
OGOLĄ

s

r\

KLASA B SZANSA
SIEMIANICE
AWANSOWAŁA str.lll

PIŁKA NOŻNA W SŁUPSKIEJ KLASIE
OKRĘGOWEJ TRWA ZAŻARTA WALKA
O AWANS MIĘDZY STARTEM MIASTKO
ILIPNICZANKĄ LIPNICA str.ii

SPORTOWY

KULTURYSTYKA. PIŁKA NOŻNA
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KULTURYSTYKA. W Słupsku w trzydziestych trzecich zawodach za mięśnie i sylwetki były puchary i brawa

Poziom adrenaliny wysoki
dzice), 3. Arkadiusz Różański
(Pomorskie Stowarzyszenie
Trenerów Osobistych Gdynia),
4. Stanisław Sobczyk (TKKF
Heros Ustka); fitness plażowe
open:1. Sebastian Łoń(Sandow
Legionowo), 2. Wojciech Ja
błoński (Black & White Ostro
wiec Świętokrzyski),3. Paweł
Marciniak (Body Line Group

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrosz@polskopress.pl

W sali widowiskowej Polskiej
Filharmonii Sinfonia Baltica
w Słupsku przeprowadzono
XXXIII Ogólnopolskie Zawody
w Kulturystyce i Fitness. Rywa
lizowało 25 uczestników. W so
botę do Słupska przyjechali
przedstawiciele zróżnych stron
kraju. Reprezentowane były ta
kie miasta, jak: Lidzbark
Warmiński, Gorzów Wielkopol
ski, Czechowice-Dziedzice,
Gdynia, Legionowo,Warszawa,
Ostrowiec Świętokrzyski, Łódź,
Bydgoszcz, Poznań, Kielce,
Śrem, Ustka. W trakcie poka
zów nieliczna słupska publicz
ność brawami nagradzała
wszystkich uczestników, któ
rzy byli bardzo mocnonatłusz
czeni, a to dodawało dodatko
wego uroku i czekoladowego
kolorytu. Sędziowie mielisporo
pracy, a oceny były obiek
tywne.
W stawce mężczyzn czo
łowe miejsca wywalczyli: kul
turystyka klasyczna open: l.
Piotr Bosacki (Behapowiec
Gym), 2.Hubert Hoffmann(Po
morskie Stowarzyszenie Trene
rów OsobistychGdynia), 3. Ma
riusz Raczycki(Sandow Śrem);
kulturystyka open: l. Piotr
Rasiński (Fitness Klub Aplauz
Warszawa), 2.Kamil Niszczyk
(Tęcza-Społem Kielce), 3. M.
Raczycki; kulturystyka wetera
nów (+40 lat) open: l. P.
Rasiński, 2. Mariusz Kwolek
(Strong Life Czechowice-Dzie-

kobiet zaprezentowało
swoje walory mięśniowe i
sylwetkowe w słupskich
zawodach

Bikini fitness open: od lewej Małgorzata Nidzgorska, Magdalena
I Ostrowska. Iga Łęska, Katarzyna Stankiewicz, Anna Operchał

Łódź). Sporo adrenaliny było
podczas pokazów płci pięknej.
Końcowa klasyfikacja wgronie
kobiet - fitness sylwetkowe
open: l. Marta Boratyńska
(TKKF Winogrady Poznań), 2.
Martyna Stępień (Tęcza-Spo
łem Kielce), 3. Jolanta Szydlik
(TKKF Heros Ustka); bikini
fitness open:l. Katarzyna Stan
kiewicz (MTKKF Lidzbark
Warmiński), 2. Anna Operchał
(Stowarzyszenie Sportowe Go
rzów Wielkopolski),3- IgaŁęska
(Strong Life Czechowice-Dziedzice).
- Poziom zawodów był dobry.
Przesunięcie terminu odbiłosię
na frekwencji uczestników iki
biców - stwierdził Bogdan Ka
szuba, organizator imprezy.©®

Swoje muskulatury prezentują: Mariusz

i Raczycki (z prawej) i Hubert Hoffmann

1 I

0 SEZONIE
20(8/2019
PftKA NOŻNA-FORTUNA IUGA.

Raków Częstochowa i ŁKS
Łódź (beniaminek)to zdecydo
wanie najlepsze drużyny For
tuny I ligi w sezonie 2018/2019,
które wywalczyły awans do
Lotto Ekstraklasy w edycji
2019/2020. Częstochowianie
bardzo dobrą formę zaprezen
towali przede wszystkim jesie
nią, awiosną rozgrywki zdomi
nowali łodzianie. Na finiszu
rozgrywek Raków trochę sfolgował i w ostatnim meczu
u siebie przegrał1:2 (to jedyna
porażka częstochowskiej dru
żyny przed własną publicznoś
cią ) z WigramiSuwałki, a takie
rozstrzygnięcie przyczyniłosię
do tego,że pierwszoligowe sze
regi opuściła Bytovia (mimo
tego, że w Katowicach poko
nała GKS 2:1) i stało się to
po pięciu sezonach pobytu
na zapleczu ekstraklasy. W do
liczonych czasach na często
chowskim i katowickim sta
dionie zdarzyły się rzeczy nie
samowite. Najpierw bramkę
zdobyły Wigry, a w ostatnich
sekundach meczu naprowa
dzenie wyszła Bytovia za
sprawą gola bramkarza An
drzeja Witana. Takiego scena
riusza nie wymyśliłby nawet
sam Alfred Hitchcock! Miejsca
zwolnione w Fortunie I lidze
przez Garbarnię Kraków, GKS
Katowice i Bytovię Bytów (nie
wiadomo, czy zagra n lidze, bo
szuka pieniędzy) zajmą najlep
sze zespoły z II ligi: l.
Radomiak Radom, 2.Olimpia
Grudziądz, 3.GKS Bełchatów.

Krzysztof Niekrasz

ROZSTRZYGNIĘCIA PIŁKARSKICH MECZÓW W 26. KOLEJCE SŁUPSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ
STAL JEZIERZYCE - SPARTA
SYCEWICE 1:5(0:3).
Bramki: 0:1Mateusz Budzyński
(4), 0:2Jarosław Cudziło(8), 0:3
Mateusz Budzyński(35),1:3 Łu
kasz Skierka (50),1:4 Szymon
Mytych (78), 1:5 Dawid
KukMski (90).
Stal: Walo, Czaiński, Andrzej
Pakuła, Biel(83 Żurek), Skórcz,
Pietrzak, Łukasz Pakuła,
Bentkowski, Sadura, Skierka,
Perkowski (87Danielewicz).
Sparta: Ziniewicz, Cudziło,
Schulz, Bobrowski, Mordal (60
Kukliński), Giersz, Budzyński,
Rzadkiewicz (56 Szymon
Budziński), Michalak,Kopciń
ski , Szymon Mytych.
CHROBRY CHARBROWO PRIME
FOOD
BRDA
PRZECHLEWO 3:0 (2:0).
Bramki:1:0 Norbert Butowski
(35), 2:0Sebastian Wiśniewski
(rzut karny - 40),3:0 Sebastian
Wiśniewski (87).
Chrobry: Mayer, Czupryniak,
Dawid Górski (46 Pawlik), Ra
dosław
Piotrowski
(60

Kalamaszek), Karol Kiełtyka,
Paweł Mielewczyk, Jarosław
Janiszek, Dominik Stencel (70
Miedziński), Jakub Żmudzki,
Butowski, Sebastian Wiśniew
ski.
Prime Food Brda: Wiczyński,
Meyer (70 Rolbiecki), Dawid
Modrzejewski,
ŻmudaTrzebiatowski, Maciej Jabłoń
ski, Maciej Wójcik, Borsuk,
Krauze, Wieliński, Krzysztof
Bąk, Kowcun.
SŁUPIA KOBYLNICA - LEŚNIK
CEWICE 3:2(0:1).
Bramki: 0:1Przemysław Mosór
(14), 1:1 Artur Szymankowski
(48), 2:1 Artur Szymankowski
(68), 2:2 Przemysław Mosór
(84), 3:2Patryk Nitsche (89).
Słupia: Molik, Wołczko (65
Drapalski), Graś, Kazimierczak,
Stańczyk (60 Prokopiak), Mi
chał Piotrowski (46 Kosiński),
Szymankowski, Waleszczyk,
Nitsche, Borowiński, Kalisz (46
Lemańczyk).
Leśnik: Kacper Kotłowski (72
Florek), Kafarski, Sulkowski,

Czajkowski, Bulczak, Siwek,
Urban, Misiak,Daniel Zieliński,
Waczkowski, Mosór.
KAROL PĘPLINO - PIAST
AGROCHEM CZŁUCHÓW 2:1

(0:0).

Bramki: 0:1 Paweł Maślanyk
(59), 1:1 Adam Gołąb (63), 2:1
Michał Płaskonka (77).
Karol: Marcin Petrus, Michał
Lubański, Kostka, Karol Petrus,
Patryk Lubański (35 Ziembiń
ski), Kiełczykowski, Łochowski
(35 Mazowiecki),Łopuszyński,
Gołąb,
Gołaszewski,
Płaskonka.
Piast:
Paciorek,
Kamil
Kałdowski (77 Jarosław Wój
cik), Badyan, Maślanyk,
Zachajczuk, Osadchyi, Ignacy
Nawrocki, Lubiński, Woźniak
(61 Urbaniak), Dominik
Gołuński ((33 Drobek), Łukasz
Czarnowski.
BŁĘKITNI GŁÓWCZYCE START MIASTKO 0:7(0:2).
Bramki: 0:1samobójcza (2),0:2
Bartłomiej Borowicz (19), 0:3
Paweł Koniuszek (25),0:4 Prze

mysław Spalik, (55), 0:5 Piotr
Baranowski (65), 0:6 Piotr Bara
nowski (75), 0:7 Przemysław
Spalik (77).
Błękitni (grali w „10", bo nie
mieli drugiegomłodzieżowca):
Petrykowski, Majcher (32 Adam
Kwidziński), Dawid Mydło,
Bondarowicz (70 Chustak),
Ludko, Marek Skibiński, To
masz Iwanicki, Adrian Łyszyk,
Makowiecki, Marek Zieliński
(46 Grzegorczyk).
Start: Przeplasko(80 Jamniak),
Świąder, Malinowski (60 Kapica), Czerwiński, Trzeciński,
Dzięcioł
(60
Borowicz,
Kłonczyński), Bryndal (65
Spalik), Lewandowski,Koniu
szek, Baranowski.
MKS
DEBRZNO
LIPNICZANKA LIPNICA 0:5
(0:2).
Bramki: 0:1 Artur Rzepiński
(16), 0:2 Artur Rzepiński (25),
0:3 Łukasz Chylewski (50), 0:4
Kamil Pranczk(głową - 69),0:5
Tomasz Piechowski (73).
MKS: Słonka, Wojciech Taras

(76 Masternak), Mucha, Ma
rzec, Kawczak (75 Klejdysz),
Borucki
(46
Marczak),
Władyczak, Pacholik, Góra (66
Domański), Szawamiak, Stalka.
Lipniczanka:
MrozekGliszczyński, Adrian Kuik
Studziński (67Szultka), Toczek,
Pranczk, Szmidke, Gracjan
Kuik Studziński,Fabian Górski
(63 Piechowski), Cezary PupkaLipiński (85 Wielewski), Wo
jach, Chylewski (82 Bartosz
Wnuk-Lipiński), Rzepiński.
MYŚLIWIEC TUCHOMIE - ZA
WISZA BORZYTUCHOM 0:0.
MyśliwiecŁukasz Michańczyk,
Kulisz, Treder, Wałdoch,
Sobisz, Chamier-Ciemiński, Sa
muel Wirkus (65 Kupczyk), Ka
rol Żmuda-Trzebiatowski, Szy
mon Żmuda-Trzebiatowski,
Dominik Michańczyk, Gross
(87 Zdrojewski).
SOKÓŁ WYCZEOłY-JANTARIA POBŁ0OE43
0:1). Bramki: 0:1Krystian Stencel (24),1:1 Ariel

Sobczak (36), 2:1Karol Dołgowski(48), 3:1Ma
ciej Jaroszyński (57),3:2 Radosław Powideł

(63), 4:2 Łukasz Kościan(65), 4:3 Patryk Roder
(70).
Sokófc Kamil Jabłoński, Piłat, Sobiegraj, Miazga
(46 Wojciechowski)), Littwin, Terechów,Borek,
Jaroszyński, Sobczak, Karol Dołgowski, Łącko
(46 Kościan).
Janflaria: Klanczkowski, Władysław Klamems,
Roder, Tomasz Kwidziński,Adrian Mielewczyk,
Tomasz Klamems (53 WaldemarKwidziński),
Krystian Stencel, Okrój, Wolski (65 Bronk), Ka
mil Iwanicki, RadosławPowideł.
l.Start Miastko
2.Lipniczanka Lipnica
3.Sparta Sycewice
4.Myśliwiec Tuchomie
5.Chrobry Charbrowo
6. Piast Człuchów
7.Sokół Wyczechy
8.Karol Pęplino
9.Zawisza Borzytuchom
10.MKS Debrzno
llJantaria Pobłocie
12.Stal Jezierzyce
13.Słupia Kobylnica
14.Brda Przechlewo
15.Błękitni Główczyce
16.Leśnik Cewice
KRZYSZTOF NIEKRASZ
ł

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

68
66
58
45
43
42
42
36
33
32
31
31
26
18
16
12

84-18
111-27
77-37
55-34
59-58
70-51
77-56
57-58
48-53
76-85
52-50
51-67
36-55
29-102
29-97
31-94
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iv LIGA, W kolejnym meczu piękną bramką popisał się Oskar Zieliński

Gryf pokonał lęborską Pogoń
JarosławStencel
jaroslaw.stencel@polskopress.pl

Derby regionu słupskiego jak
zawsze przyciągnęły spore za
interesowanie
kibiców,
a na boisku nie zabrakło walki
i ciekawych zagrań. Ostatecz
nie w meczu 33- kolejki IV ligi
Gryf Słupsk pokonał Pogoń
Lębork 2:1 (1:0).
Wynik otworzyli w li. mi
nucie gospodarze, faulu z le
wej strony pola karnego. Zna
komitym, bezpośrednim ude
rzeniem w długi róg bramki
popisał się Oskar Zieliński.
Mecz toczył w pierwszej poło
wie w środku pola, a pierwszy
rzut rożny (podyktowany dla
Pogoni) podyktowany został
dopiero w 25. minucie. Nie
długo później groźnie główko
wał Dobek. Bramkarz Gryfa
wybił piłkę przed siebie. Dużo
się działo przed końcem
pierwszej odsłony gry.Szansę
na bramkę miał Stasiak z Bed
narczykiem, boLabuda daleko
wybiegł przed bramkę. Przy
tomnie wybił piłkę Musuła.
Kontra z tej akcji i wolny bity
przez Węglińskiego zakoń
czyły się niepowodzeniem.
W ostatniej chwili przed po
lem
karnym
Gracjana
Miszkiewicza zatrzymał Paweł
Szmytkiewicz. W drugiej po
łowie gra Pogoni wyglądała le
piej. Po godzinie gry miała
miejsce najbardziej kontro
wersyjna sytuacja meczu.
Po wrzutce z głębi pola Prze
mysław Kostuch uderzył piłkę

V.

Zespół Gryfa cieszy się z trzech punktów

do siatki. Ryk z lęborskiego
sektora był wielki, a głośne
oklaski i okrzyki radości przer
wała podniesiona chorą
giewka sędziego bocznego.
Akcja Gryfa i na kwadrans
przed końcem kapitan Łukasz
Stasiak podwyższył na2:0. Po
goń walczyła jednak dalej,
a efektem tej walki był gol
w trzeciej minucie doliczo
nego czasu gry. Strzelcem
bramki głową Michał Jeruć,
po rzucie wolnym uderzanym
przez Szymańskiego.

- Derbowe widowisko zep
suł niestetysędzia. Jego działa
nia i prawa jakie narzucił od po
czątku spotkania miały nam
pokazać chyba,że mytu niepo
trzebnie przyjechaliśmy.Przez
to nie mielimyszans tutajugrać
nawet remisu.Pierwsza sytua
cja, nie ma absolutnie rzutu
wolnego, zawodnik wyrzuca
sobie piłkę, obrońca wchodzi
przed niego,blokuje, piłka wy
chodzi, zawodnik się nie prze
wraca, a sędziarobi z tego rzut
wolny blisko pola karnego.

Trzeba to oczywiście uderzyć
i zawodnik Gryfa zrobił to sku
tecznie. Nie byłoby wolnego,
nie byłoby uderzenia. Potem
gra była ostra, nasi zawodnicy
byli faulowanina wyprostowa
nych nogach.Miszkiewicz wy
chodzi praktycznie na czystą
pozycję zatrzymywany. Nic,
kompletnie nic nie gwizdane.
Uderzamy bramkę jak najbar
dziej prawidłową na 1:1, oczy
wiście semafor z bokustoi i po
kazuje spalonego.Coś niepraw
dopodobnego. Dawno nie wi

działem takich sytuacji. Nie
wiem oco tow tym meczucho
dziło. Sędzia skrzywdził mój
zespół imam ogromnepretensje. Uważam, że w przekroju
całego spotkania byliśmy lep
szym zespołem, gdyby sędzia
nie przeszkadzał wynik móg
łby być zupełnie inny - powie
dział Waldemar Walkusz, tre
ner Pogoni Lębork.
- Zwycięstwo cieszy, zosta
wiliśmy bardzo dużo zdrowia
na boisku. Drużyna Pogoni też
dużo zdrowia zostawiła i bar
dzo trudnewarunki namposta
wiła. Kibicom ten mecz mógł
się podobać. W obronie nie
pozwoliliśmy stworzyć wielu
sytuacji Pogoni. Udałonam się
strzelić dwie bramki i były one
kluczowe. W ostatniej sytuacji
gdy straciliśmy bramkę zabra
kło koncentracji. Wiem, że to
jest bez konsekwencji, ale
szkoda, bo mogło być na zero
z tyłu a wynik byłby bardziej
okazały i więcej radościby było
- oznajmił Grzegorz Bednar
czyk, trener Gryfa Słupsk.
GRYFSŁUPSKPOGOŃ LĘBORK

2:100)

Bramki: 1:0 OskarZieliński (11-wolny),2:0Łukasz Stasiak (73), 2:1Michał Jeruć (94-głową)
Gryf: Kędzia -D.Więckowski, Felisiak,
Szmytkiewicz, Amoah, K.Bednarczyk(59
Słowiński), Jendruch , W.Barnik, O.Zieliński
(81 Sosnówka), Piekarski,Stasiak (90 D.Miko
łajczyk).
Pogoń: Labuda - Kochanek,Atanacković,
Musuła, M.Szymański, Węgliński (69Stankie
wicz, 87 Kliński),J.Michor, Dobek, Kostuch ,
Jeruć, Miszkiewicz. ©<£>

KAROL CZUBAK TYM RAZEM ZAGRAŁ W BRAMCE I SPISAŁ SIĘ ZNAKOMICIE
Druga padła po podaniu ze
środka pola, a napastnik gości
wyszedł sam na sam.
- W czwartek Czubak miał tre
ning bramkarski i bramki nie
mogliśmy mu strzelić i to mu
się przydało - mówił Mirosław
JarosławStencel
Iwan. Pierwsza bramka dla
joroslawstencel@polskapress.pl
Jantara padła po zagraniu
Wojciech Przychoda ma wy od środkowego pomocnika
bity bark, a Patryk Wójcik do Wasiuka, który ze skrzydła
w ostatnim meczu zerwał so wyszedł sam na sam i z 14 me
pachwiny. trów uderzył po długim rogu.
bie mięsień
Przed meczem nogi nie mógł Przy drugiej piłka poszła
podnieść i trener Mirosław do Wójcika odGranosika. Kac
Iwan postawił na Karola per Dawid przebił się między
Czubaka. Ustczanin nie miał dwóch stoperów i wbił czub
jednak wiele do roboty. Goś kiem buta przelobował bram
cie nie stwarzali sobie sytua karza z 10 metrów.
Dwie zwycięskie bramki
cji. Czubak łapał piłkę po nie
po
zagraniach
groźnych sytuacjach. Dobrze padły
Naj
grał nogami. Przy bramkach Miecznikowskiego.
jednak nie miał nic po powie pierw wbiegł z prawej strony
dzenia. Po rzucie wolnym i za i uderzył po długim rogu,
mieszaniu Zborowski nieczy a potem znalazł się między
sto trafił, a piłkę z kąta uderzył dwoma stoperami przyjął
Rutkowski, Odbiła się ona piłkę tyłem do bramki, zrobił
od
zawodnika
Jantara ruletę i zewnętrzną częścią
i wturlała się do bramki. stopy trafił w długi róg.

IV LIGA. Niezwykły mecz
wUstce.Wbramce stał czołowy
napastnik isprawił się równie
dobrze jakwpołuJantar wy
grał 4-2.

Jantar: K.Czubak -B.Oleszczuk, Miecznikowski,
M.Dawid , K.Dawid,Granosik, Łukasik,
Wasiuk (77 B.Brzostowicz), M.Zborowski,
M.Żebrowski, K.Wójcik.

ORKAN RUMIA-BYT0VIAII 3:1(2:1)

Napastnik Karol Czubak tym razem zagrał w bramce
ANIOŁY GARCZEGORZE - STOŁEM
GNIEWIN013 (1:1)
Bramki: 0:1Maciej Wardziński (4),1:1 Łukasz
Łapigrowski 04),12Tomasz Kotwica (57),1:3
Paweł Sobczyński (83)
Anioły: Młynarczykowski -Ryuta (63
B.Tomasiewicz), Kowalski, ŁŁapigrowski,
Słumiński, Drzazgowski (81Sidor), Formela,

Narewski (86 Kulas),Smolarek , M.Staszczuk,
FTomasiewicz.

JANTAR USTKA - W1KĘD LUZINO 4:2

«M»

Bramki:1:0 Sebastian Wasiuk (63),1:1 Paweł
Rutkowski (71), 2:1Kacper Dawid (76),2:2 Da
riusz Mienik (80), 3:2 Maciej Miecznikowski
(81), 4:2Maciej Miecznikowski (84).

Gol: KrzysztofZblewski. Pozostałe wyniki:
Grom Nowy Staw - GKSKolbudy 3:1, Powiśle
Dzierzgoń - Lechia II Gdańsk1:0, Arka II Gdynia
- Wda Lipusz3:2, Kaszubia Kościerzyna -GKS
Kowale 6:2. Gedania-Jaguar2:0. ©®
91-35
I.Grom Nowy Staw
31 69
2.Gryf Słupsk
31 69
75-34
3.Lechia II Gdańsk
32 63
75-37
86-45
4.Stolem Gniewino
32 63
5.GKS Przodkowo
60-31
31 58
6.Arka II Gdynia
31 58
90-43
7.Wikęd Luzino
31 45
47-51
50-59
8.Kaszubia Kościerzyna 31 44
9Jantar Ustka
31 43
51-74
lO.Gedania Gdańsk
31 42
46-52
ll.Powiśle Dzierzgoń
31 42
54-55
12.GKS Kowale
31 39
49-49
B.Pogoń Lębork
31 35
38-47
MJaguar Gdańsk
31 35
44-57
15.Wda Lipusz
32 29
45-73
16.GKS Kolbudy
32 27
46-80
17. Anioły Garczegorze
31 25
24-54
18.Bytovia II Bytów
32 23
33-83
19.0rkan Rumia
31 19
34-79

Klasa A
Grapa I. Diament Trzebielino - Wybrzeże
Objazda 3:2, Sokół Szczypkowice - Polonez
Bobrowniki 3:3, Echo Biesowice - Rowokół
Smołdzino 4:1, KS Włynkówko - Pomorze
Potęgowo 3:0, Granit Kończewo - Garbarnia
Kępice 2:2, Unison Machowino - Dąb Kusowo
2:2, KS Damnica - Barton Barcino 4:5.
I.Barton Barcino
2.Echo Biesowice
3.KS Damnica
4.KS Włynkówko
5.Unison Machowino
6.Polonez Bobrowniki
7.Wybrzeże Objazda
8.Sokół Szczypkowice
9.Garbarnia Kępice
lO.Rowokół Smołdzino
ll.Pomorze Potęgowo
12.Dąb Kusowo
B.Granit Kończewo
M.Diament Trzebielino

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

60
53
43
43
37
35
33
32
31
27
19
18
14
13

83-28
74-29
72-33
52; 30
44-40
53-38
46-47
53-50
36-39
42-48
29-74
41-70
29-60
21-89

GnąnIL GTS Czarna Dąbrówka-Zenit
Redkowice 4:1, Arkonia Pomysk Wielki -Czarni
Czarne 3:1, Skotawa Budowo -Pogoń II Lębork
4:2, Kaszubia Studzienice -Sparta Konarzyny
3:0, GKS Kołczygłowy -LKSŁebunia 1:4, Orkan
Gostkowo - Dolina Gałąźnia Wielka1:1, Magie
Niezabyszewo - StartŁebień 13.
I.Kaszubia Studzienice
2.GTS Czarna Dąbrówka
3.Czarni Czarne
4.Arkonia Pomysk Wielki
5.Sparta Konarzyny
6.Zenit Redkowice
7.Magic Niezabyszewo
8.Dolina Gałąźnia Wielka
9.LKS Łebunia
lO.Skotawa Budowo
ll.Orkan Gostkowo
12.Pogoń II Lębork
13.Start Łebień
14.GKS Kołczygłowy

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

59
53
48
46
37
31
29
27
27
25
25
22
18
10

64-21
57-24
75-29
58-37
43-42
43-38
47-48
47-45
46-60
50-54
37-58
37-53
34-67
33-95

Klasa B
Grapa I. Victoria Słupsk - KS Zaleskie 2:4,Grab
Grapice - Sokół Kuleszewo 4:5,Gryf II Słupsk Smoki Podole Małe o6:1, Szansa Siemianice Słupia Chamowo 6:2. Słupia- Victoria 5:3.
Pauza: SSPNMalczkowo.
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

16
16
16
16
16
16
16
16
16
0

45
40
39
27
22
17
10
10
3
0

82 -20
80-26
101-21
55-54
50-48
49-56
37-69
16-83
17-110
0-0

Gnąu II. Baza 44Siemirowice - Błękitni

Motarzyno 1:2,Kaszubia II Studzienice- KS II
Damnica 3:2, Urania Udorpie -Granit Koczała
6:4, WKS Nożyno -Grom Nakla1:4. Z poprzed
niej kolejki: Grom- Baza 2:2.Pauza: Victoria Dą
brówka.

IGrom Nakla
2.Victoria Dąbrówka
3.Błękitni Motarzyno
4.Urania Udorpie
5.Baza 44 Siemirowice
6.Kaszubia II Studzienice
7.KS II Damnica
8.Granit Koczała
9.WKS Nożyno
lO.Brda II Przechlewo

JAROSŁAWSTENCEL

16
16
16
16
16
16
16
16
16
0

38
32
30
27
23
23
18
15
1
0

59-20
57-21
43-26
38-28
37-41
40-40
34-46
47-52
22-103

0-0
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Włoch odebrał
Kubicy nadzieje

FORMUW W Grand Prix Monako Polak był 18. Mógł być wyżej, ale rywal go uderzył

Kubica dostrzega
dużo plusów
po weekendzie

TomaaBSński

Najgorętszym miejscem ulicz
nego toru w Monako był 16.
z jego 18 zakrętów. To właśnie
naLa RascasseRobert Kubicazo
stał trącony przez jadącego
za nim Antonio Giovinazziego.
Co prawda Włochlekko uderzył
przodem bolidu w tylną oponę
pojazdu Williamsą,ale to wystar
czyło, by goobrócić. AutoKubicy
stanęło w poprzek ulicy, zagra
dzając drogęczterem rywalom.
Trzech z nich - Nico Hulkenberg
(Renault), GeorgeRussell (Wil
liams) i Charles Leclerc (Ferrari)
błyskawicznie zareagowali i wy
przedzili Polaka, nim ten wykaraskał sięz problemów.
- Byłem sfrustrowany, czeka
jąc, by go wyprzedzić. W Monte
Carlo nie ma na to wiele miejsc.
Myślałem, że znalazłem odpo
wiednie, ale okazałosię niewy
starczające. Dotknąłem go i tyle
- skomentował w rozmowie
z oficjalną stroną Formuły l
25-letni Giovinazzi.
W wyniku kolizji w bolidzie
KubicypojawiłysięusterkL Spra
wiły, żenasz jedynak wFormule
l stracił dystans doreszty stawki.
Szkoda, bo do tego czasu - azda
rzenie miało miejsce podczas16.
okrążenia -Kubica jechałbardzo
dobrze, patrząc na możliwości

Williamsa zperspektywy wcześ
niejszych wyścigów. Tym bar
dziej, że w trakcie pierwszego
okrążenia lekkouszkodził przed
nie skrzydło po tym, jak drogę
zajechał muKimi Raikkonen.
Natomiast Giovinazzi został
ukarany za nieudany i niebez
pieczny manewr dziesięcioma
sekundami. Ostatecznie jadący
dobrym tempem Polak zakoń
czył wyścig na 18. miejscu,
przed Włochem.Russellbył15.
- Jak to w Monako,na starcie
nie działo sięza dużo.Do pierw
szego zakrętuzyskałem dwiepo
zycje, apóźniej jechałemswoim
rytmem i tyle. Do wyjazdu sa
mochodu bezpieczeństwa wyś
cig układał się całkiem nieźle,
choć nasza strategia według
mnienie byłanajlepsza.Mimo to
jest dużo plusów z tego week
endu -skomentował w rozmo
wie z telewizją Eleven Sports
Kubica, który po przejechaniu
mety z niezadowoleniem powie
dział przez radio do inżyniera:
„Myślałem, że kierowca, który
jest zprzodumapriorytetstrate
gii". W odpowiedzi usłyszał, że
wrócą do tematu w garażu.
Wspomniany samochódbez
pieczeństwa pojawiłsię na torze
z powodu jedynego kierowcy,
który nie dojechał do mety. Był
nim ten, na którego w Monako
najbardziej liczono, czyli Charles

Leclerc. 21-letni Monakijczyk
startował z15. pozycji, co już było
sensacją. Dalekie miejsce, to
efekt błęduzespołu Ferrari,któ
rzy przeliczyli się ze strategią
na kwalifikacje.
Mimo to utalentowany kie
rowca nie stracił chęci na wyso
kie miejsce w wyścigu. Od po
czątku jechałagresywnie. Właś
nie w16. zakręcie najpierw wy
przedził Romaina Grosjeana
z Haasa, a na następnym okrąże
niu chciał powtórzyć manewr
i wyprzedzić Hulkenberga.Nie
dość, żemu sięnie udało,to tyl
nym kołemzawadził obarierkę.
Tym samym uszkodził oponę
inastępneokrążeniekończyłbez
ogumienia, co zkolei uszkodziło
nadwozie. Na tyle, że wkrótce
musiał wycofaćsię z wyścigu.

„NASZA STRATEGIA
PRZY SAMOCHODZIE
BEZPIECZEŃSTWA
NIEBYŁA
NAJLEPSZA"
ROBERT KUBICA
o przebiegu wyścigu w Monako

Wjego dalszejczęści emoq'e
opadły. Dopiero w końcówce
odbyła się zacięta walka mię
dzy Lewisem Hamiltonem
a Maksem Verstappenem. Bry
tyjczyk z Mercedesa, którystar
tował z pierwszego pola, pew
nie prowadził przez cały wyś
cig. Jednak w jego ostatniej fa
zie zaczął narzekać na stan
opon. Musiał bronićpozycji li
dera przed naciskającym Ho
lendrem z Red Bulla, co osta
tecznie mu się udało.
To czwarte zwycięstwo
Hamiltona w szóstym wyścigu
sezonu (dwa razybył drugi).Za
dedykował je zmarłemu na po
czątku tygodnia Nikiemu Laudzie. Swoją drogą, wszyscykie
rowcy oddali hołd byłemu mi
strzowi świata - na początku
minutą ciszy, przez całą nie
dzielę nosilicharakterystycznie
czerwone czapki z daszkiem.
Następne Grand Prix odbę
dzie się 9 czerwca w Kanadzie.
Wyiia GrandPrix Monako:
1. Lewis Hamilton(Mercedes), 2.Sebastian Vettel
(Fenari)+Z602s,3. VałtteriBottas (Mercedes)+3,162
s... 18.Robert Kubica (Williams)+1 okrążenie.
Klasyfikacja kierowców:
1.HamiltonB7punktówIZBottas120pkt3.Vettel82
pkt... 20.Kubica Opkt.
Wasyfiaqalcorctni(tonjw:
1. Mercedes257pkt,2. Ferrari139 pkt3. RedBulfflO
pkt... Williams Opkt.

JAK SZYBKO ROGUC
STRACIŁ PRZEWAGĘ
Etap piętnasty,
nazwany „małą Lombardią",
wygrał Dario Cataldo (Astana).
Liderem Girocfltaianadal jest
Richard Carapaz(Movistar).
ArienaSokakka

Niedzielny etap Giro d'Italia
z Ivreido Como nazwano„małą
Lombardią" nie bez przyczyny
- kolarze jechali po tych samych
podjazdach, jakie są na trasie
monumentu IILombardia.
Peleton odpuścił zaledwie
dwuosobową ucieczkęna kilka
naście minut, więcgdy wkońcu
ekipa Mitchelton-Scott postano
wiła ją gonić, było już zapóźno.
Mattia Cattaneo (Androni
Giocattoli - Sidermec) i Dario
Cataldo (Astana) prawiecały dy
stans pokonywali samodzielnie,
nic więc dziwnego, że pod ko
niec właściwie sami „wracali"
do peletonu. Zwłaszcza że nie
którzy faworyci postanowili
na trasie do Como pokazać
swoją siłę.
Przede wszystkim aktywny
był Simon Yates (Mitchelton
Scott), którywklasyfikacji gene
ralnej ma sporą stratę i stara się
zaznaczyć swoją obecność
winny sposób.Gdyby jego kole
dzy zaczęli gonić uciekinierów
kilka kilometrów wcześniej, to
pewnie on miałby swoją wy
graną etapową, bo grupka Bry
tyjczyka, wktórejkluczowąrolę
odegrał Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), wpadła na metę11
sekund po zwycięzcy.
Nibali - jak na dwukrotnego
triumfatora II Lombardii przy
stało - postanowił niebrać jeń
ców. Zaatakował na ostatnim
podjeździe Civiglio - by pom
knąć w dół do Como -Jak zna
komitemu zjazdowcowi wy
pada. Wraz z nim zabrał się Ri
chard Carapaz (M^vistar) oraz
Hugh Carthy (EF Education
First).
Na Civiglio kłopoty miał Ra
fał Majka (Bora-hansgrohe),
który woli równiejsze tempo,
a po zrywach zawsze musi do
chodzić do atakujących. Tym ra
zem ofiarniepracował dlaniego
Davide Formolo, ostatecznie

więc Polak stracił do Nibaliego
i Carapaza, ale nadrobił
do Primoża Roglića (JumboVisma).
Słoweniec na dwóch pierw
szych górskich etapach właści
wie roztrwonił całą swoją prze
wagę z dwóch czasówek.Po so
botnim atakuCarapaz przejąłró
żową koszulkę - i na razie wy
gląda na najmocniejszego za
wodnika na trasie Giro. W po
czynania Roglića zaczęła wkra
dać się nerwowość - były lider
Giro najpierw miał defekt ro
weru i musiał gonić, a potem
uderzył w barierki przy szosie,
co całkowicie wybiło go
z rytmu. Po tym wydarzeniu
przegonili go m.in. Formolo
z Majką.
Ogólnie Roglić po świetnym
początku ma powody do zmar
twienia. Po piątkowym etapie
bardzo krytykował go Nibali.
-Basta! Nigdy więcej!POwiedziałemmu,żejeśli chce wygraćGiro,
musi gonić- opowiadał zazwy
czaj introwertyczny Włoch,
a chodziło odefensywną jazdę
Słoweńca, który nie chciał
współpracować z „Rekinem"
podczas pogoni za Carapazem
i Majką.
Na tym wyścigu może się
zdarzyć jeszczewszystko. Każdy
z trzech ostatnich etapówpoka
zywał słabość poszczególnych
kolarzy -np. Majka znakomicie
pojechał wpiątek,trochę gorzej
w sobotę iniedzielę. Paradoksal
nie - w sobotę awansował
na czwartemiejsce i w niedzielę
je utrzymał. Przed kolarzami
jeszcze cztery trudne, górskie
etapy i czasówka. Wiadomo, że
peleton nie zostanie puszczony
przez Passo Gavia - ze względu
na ryzyko lawin, ale ten wtor
kowy etap,po dniu przerwyi tak
będzie bardzotrudny.
Wyiia15.etapii: 1. Dario Cataldo (Astana),
ZMattia Cattaneo (AndroniGiocattoli-Sidermec) 3. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 0:00:11
(...) 8. Rafał Majka (Bora-hansgrohe) 0:0036
Klasyfikacjageneralna: 1. RichardCarapaz
(Movistar), 2.Primoz Roglic (Jumbo-Visma)
0:00:47,3. Vincenzo Nibali(Bahiajn-Merida)
0:01:47,4. Rafał Majka(Bora-hansgrohe)
0:02:35,5. Mikel Landa(Movistar) 0:03:15,6.
Bauke Mollema (Trek-Segafredo) 0:03:38

Rafał Majka zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej Giro
d'ltalia. Przed kolarzami jeszczecztery trudne etapy i czasówka

V

MusKuiy Francji i Japonii
rvfal.rusiecki@polskapress.pl

W sobotę i niedzielę kibice
na stadionie w Gdyni ponow
nie niemogli narzekaćna nudę.
Spisali się faworyzowani Fran
cuzi, którzy ograli 2:0 Saudyj
czyków. Zaskakująco dobrze
poradzili sobie także Japoń
czycy, którzy dzień później roz
bili 3:0Meksykanów.
Trójkolorowi przeważali
od początku spotkania z Arabią
Saudyjską. W 12. minucie
na środku boiska sfaulowany
został BoubakarySoumare. Sę
dzia spotkania Fernado
Rapallini, po skorzystaniu
z VAR-u ukarał Faraja Al.Ghashayana czerwoną kartką.
Wówczas jasne się stało, że
Francji będzie dużo łatwiej.Tuż
przed przerwą bramkę zdobył
Youssouf Fofana. Na 2:0 po
dwyższył z kolei AminęGouiri,
w 75-minucie.
Ekipa Bernarda Diomede
rozpoczęła więc udział w pol
skim mundialu U-20 od zwy
cięstwa. Jutro, już w Bydgosz
czy, zmierzy się z Panamą (po
czątek o godz. 18). Ale Trójko
lorowi do Gdyni jeszcze wrócą,
aby w piątek o godz.18 zagrać
ostatni mecz grupy E z Mali.
Jeszcze jeden mecz w Gdyni
rozegrają Meksykanie (w środę
o godz. 18 z Ekwadorem).
Po niedzielnym meczu z Japo
nią nastroje w ekipie z Ameryki
Łacińskiej są jednak minorowe.
Drużyna Diego Ramireza prze
grała z Azjatami aż 0:3-

m

Francuzi przywitali się z Gdynią
zwyciężając Saudyjczyków

„Z WŁOCHAMI
POKAZALIŚMY
NA CO NAS STAĆ.
TERAZ ANIMUSZU
NAM ZABRAKŁO"
DIEGO RAMIREZ
selekcjoner reprezentacji Meksyku

- Pierwsze 20 minut mieli
śmy bardzo dobrych. Później
mieliśmy uraz jednego z za
wodników, Roberto Meraza
i straciliśmy gola. To nas roz
biło. Nieutrzymaliśmy już tego
skupienia i motywacji. Wynik
mówi sam za siebie - powie
dział po meczu przybity selek
cjoner reprezentacji Meksyku.
Katem jego drużyny okazał
się TaiseiMiyashiro, który zdo
był dwie bramki. Trzecią, tuż
po przerwie dorzucił Kyosuke
Tagawa.

- Meksyk dokonał wielu
zmian na ten meczi tym byłem
zaskoczony. Grali bardzo ofen
sywnie, ale mogę powiedzieć,
że wszyscy nasi gracze dosto
sowali się do tych zmian. Chcie
liśmy mieć jak największe po
siadanie piłki i rozgrywać ją.
W pierwszym meczu niektórzy
zawodnicy byli jeszcze spięci,
zdenerwowani i popełnili
pewne błędy(Japonia zremiso
wała z Ekwadorem1:1, strzela
jąc obie bramki - przyp.). Teraz
było widać, że się poprawili. Ich

VALVERDE NAWARZYŁ PIWA, MARCELINOM SZAMPANA
PUCHAR KRÓLAYalenciapo
konała Barcelonę 2:1i zdoby
ła pierwszy puchar od Tl lat.Na
tomiast Katakrózycy kończą
sezon tylkoz mistrzostwem,co
jest... rozczarowaniem
BolesławGroszek
redakqa@polskitimes.pl

Po blamażu z Iiverpoolemw Li
dze Mistrzów FC Barcelona była
już praktycznie pewna mistrzo
stwa Hiszpanii.Zawodnicy mo
gli w spokoju koncentrowaćsię
więc na zbliżającymsię finale Pu
charu Króla. Z kolei zawodnicy
Valencii do ostatniej kolejki bili
się oczwarte miejsce w LaLiga
i, jak się okazało, byli bardziej
skoncentrowani przy ostatnim
akordzie sezonu na Półwyspie
Iberyjskim.
Od początku finałowego me
czu rozgrywanego na Estadio
Benito Viilamarin w Sewilli to
mistrz kraju miał przewagę op
tyczną. Blaugrana utrzymywała
piłkę przezprawie 8o proc.czasu

gry, ale niewiele ztegowynikało.
Dużo konkretniejsze były „Nie
toperze". Ich pierwszy strzał
w bramkę z największym tru
dem zlinii bramkowej wybił Ge
rard Piąue, drugie uderzenie
na golazamienił Kevin Gameiro,
a ich trzecia próba w pierwszej
połowie zakończyła siębramką
Rodrigo. Skuteczne i błyska
wiczne kontrataki zawodników
Marcelinocałkowicie zaskoczyły
„Blaugranę", która na przerwę
schodziła rozbita.
Barcelona dużolepiej wyglądała wdrugiej odsłonie,ale mur
Valencii byłtego dnia niezwykle
trudny do przebicia. Dopiero
w 73- minucie udało się to Leo
Messiemu, który wbił piłkę
do pustej bramki po zamiesza
niu przy rzucie rożnym. Wtedy
rozpoczęła się walka z czasem
zawodników zEstadio Mestalla,
bo pewne było, że Barca pod
kręci tempo.Świetnie dyspono
wany tegodniabył jednakbramkarz „Nietoperzy" Jaume
Domenech.

W doliczonym czasie gry
Katalończycy postawili wszy
stko na jedną kartę, narażając
się na kontrataki. Triumf
Valencii mógł przypieczętować
Gonęalo Guedes. Portugalczyk
najpierw nie trafił jednak w sy
tuacji sam na sam, a następnie
nie trafiłdo pustej bramki,którą
opuścił Jasper Cillessen,by po
biec w pole karne przeciwni
ków. Mimo to „Nietoperze"
ostatecznie utrzymały wynik
i zdobyły Puchar Króla. To
pierwsze trofeum dla klubu
po lilatach posuchy.
Szczególnie zadowoleni
mogąbyć władzeValencii, które
nie zwolniłypochopnie trenera.
Jeszcze w grudniu Valencia
z najgorszą ofensywą w lidze
zajmowała dopiero14. miejsce
w tabeli. Posada Marcelino wi
siała nawłosku, ale Hiszpan do
stał szansę,by wypić piwo, któ
rego sam nawarzył.
- Nie rozpoczęliśmy dobrze
obecnego sezonu, ale tamte
problemy przekształciły się

w dzisiejszy triumf. To moje
pierwsze trofeum i jestem naj
szczęśliwszym człowiekiem
na świecie - przyznał trener,
który dziś zamiast piwa popija
pewnie szampana.
Zupełnie inaczej sytuacja
wygląda wBarcelonie, gdzieko
niec sezonu ułożył się fatalnie.
„Blaugrana" triumfowała w La
Liga, ale to porażki w Champions League i Pucharze Króla
są głównym tematemw Katalo
nii. Winą za niepowodzenia
obarczono trenera Ernesto
Valverde, jednak prezydent
klubu nie planuje chyba po
chopnych ruchów.
- Ernesto jest trenerem i ma
kontrakt. Ta porażka nie jest
jego winą - przyznał sternik
Barcy Josep Maria Bartomeu,
który, nauczony przykładem
Marcelino, być może da szansę
trenerowi zrehabilitować się
za rok.©®
l%iałPudianiKi^Banxk)na-Vaiendab2
(Messi 73-Gameiro 21,Rodrigo 33).

się do tego trener Diego
Ramirez.
Mecz Francji z Arabią Sau
dyjską obejrzało ponad 6 ty
sięcy widzów. Spotkanie Mek
syku z Japonią prawie 5 tys.
osób. Jutro gdyński obiekt
czeka test zainteresowania mi
strzostwami. W dniu robo
czym, o godz. 20.30, zmierzą
się bowiem egzotyczne w na
szej części kontynentu repre
zentacje Arabii Saudyjskiej
i Mali. Od niedzieli rozpocznie
się faza pucharowa mundialu.

działania były bardziejprzemy
ślane - przyznał Masanaga
Kageyama, selekcjonerJaponii.
Gdyby potencjał zespołu
mierzyć zainteresowaniemme
diów, to już przed meczem
Meksyku z Japonią można by
z łatwością wskazać faworyta.
Dziennikarze z dalekiej Azji zajęli bowiem zdecydowaną
większość miejsc na trybunie
prasowej stadionu wGdyni. Dla
podopiecznych Kageyamy to
było pierwsze zetknięcie z mu
rawą przy Olimpijskiej.Bardzo
udane.
- Wydaje mi się, że remis
z Ekwadorem zadziałał na na
szą korzyść - dodałtrener Japo
nii. - Byliśmy skromni. Teraz
wygraliśmy z Meksykiem, więc
nie wiem, jakie będzie nas na
stawienie na ostatni mecz gru
powy z Włochami (w środę
w Bydgoszczy - przyp.). Włosi
to bardzo silny przeciwnik,
o tym na pewno należy
pamiętacć. Mam nadzieje, że
ostatni mecz w grupie też bę
dzie świetny.
W niedzielę nie błyszczały
największe gwiazdy reprezen
tacji Meksyku, czyli Diego
Lainez z Betisu Sewilla i Jose
Macias.
- Wiadomo, to są gracze,
którzy dzisiaj nie wykazali się.
Już mówiłem wcześniej, że są
bardzo obiecujący, ale to jest
sport zespołowy. W związku
z tym te funkcje trzeba podzie
lić. Chciałbym, aby każdy z nich
lśnił. Jestem pewien, że to co
mogli, pokazalidzisiaj - odniósł
m—
ifli

LOTTO

Piątek.24.05, godz.21.40
MułtiMułti
5,8, [11], 13,15,17,18,34,37,44,49,
52,53,56,57,59,63,65,71,77
Kaskada
1,3,5,6,8,9,10,15,16,20,23,24
Super Szansa 8,7,2,7,6,7,4
Ekstra Pensja 7,17,19,22,32 +2
Mini Lotto11,21,24,35,38
Sobota, 25.05
Multi Multi,godz.14
8,10,13,22,24,25,43,44,45, [49],
52,54.58,61,62,69,73.76.78,80
Kaskada,godz.14
1,2,4,5,8,11,13.15,18.20.23.24
Multi Multi,godz.21.40
3,5,8,9.10,15,17, [22], 24,29,33,
38.40.44.56.60.63.66.68.74
Kaskada, godz.21.40
3.4.6.12.13.15.16,17,18,19,20,22
Lotto 8,18,28,30,38,47
Lotto Plus 5,20,26,37.39.49
Mini Lotto16,17,19.32.37
Ekstra Pensja 2.15,20,23,33 +3
Niedziela,26.05, godz.14
Multi Multi
5.6.8,11.14,16,17, [20], 21.24,25,
36.38.41.46.50.62.66.73.75
Kaskada
1.3.5,6.7.10.15,16,19,21,22,23

WSPÓŁPRACA ŁUKASZ KAMASZ

Francja - Arabia Saudyjska1-0 (1:0)
Branki:1:0 Youssouf Fofana (43), 2:0 Aminę
Gouiri (75)

Framja: Meslier -Kamara, Zagadou, Loiodce,
Adli (46 Alioui )- Cuisance (80 Pintor),Gouiri,
Diaby, Cozza - Basila , Soumare(18 Fofana)
ArabiaAl-Shammari-Abdulhamid ,AIDawsari, Al-Tambakti, Al-Ghamdi - Al-Alammar
(78 Al-Brikan), Al-Ghannam(77 Al-Beshe), AlShanqiti (48 Al-Qahtani),Al.- Ghashayan 12
min. •- Al-Zahrani- Mahnashi
Sędziował: FernadoRapallini (Argentyna)
Widzów: 6100

Meksyk-Japonia 0-3(0:1)
Bramki: 0:1 Taisei Miyashiro(21), 0:2 kyosuke
Tagawa (52), 0:3 TaiseiMiyashiro (76)

Meksyk: Higuera -Alvarez, Sepulveda, Orana,
Cardenas -Leon, Meraz (24Figueroa),
Lozano (73 Lopez)- Lainez, Macias, de la Ro
sa (46 Dominguez )
Japonia: Wakahara -Sugawara, Seko,
Kobayashi, Suzuki-Miyashiro (87 Hara),
Fujimoto (81Ito). M. Saito , Yamada -Tagawa,
K. Saito (76Nakamura)
Sędziował: Daniel Siebert (Niemcy)
Widzów:4930
:

•
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GRUPA A: Tahiti -Senegal 03
(02) Sagna1,29,50;Polska Kolumbia 02(0:1) Angulo 23,
Sandoval 90+3. Senegal- Ko
lumbia 2:0. Grupa B: Meksyk Włochy 12 (1:1)De La Rosa37 Frattesi 3,Ranieri 67; JaponiaEkwador 1:1(0:1) Yamada 68 Tagawa 45-samobójcza.
Grupa G Honduras- Nowa Ze
landia 05(03)Diego 8-samobójcza, Waine17,27, Singh 51,
Conroy90+l; Urugwaj- Nor
wegia 3:1(2:0) Nunez21,
Ginella 29, Rodriguez87 Dahle Borchgrevink 47.
Grupa D:Katar - Nigeria 0:4
(02)Effiom 12.Offia 24,DełeBashiru 68, Salawudeen74;
Ukraina - USA 2:1(1:1) Buletsa
26, Popov 51- Servania 32.
Grupa E: Panama- Mali1:1 (0:1)
Valanta 87-karny -Konte 39.
Grupa F: Portugalia- Korea Po
łudniowa 1:0(1:0) Trincao 7;
Argentyna -Republika Połud
niowej Afryki 52(1:1) Vera 4,
Barco 63-kamy, 71, Alvarez78,
Gaich 90+2 -Phillips 23,Foster
85-karny. (STEN)
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SIATKÓWKA, Olimpijski medal to niedościgniony cel. Mam nadzieję, że go dogonię - mówi kapitan kadry Michał Kubiak
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jesteśmy w błędzie.Robi
wszystko. Czegokolwiek sobie
nie wymyślimy, ma w swoim
asortymencie. Nowinek jest
mnóstwo. Za niektóre trzeba
sporo zapłacić. Akurat nie je
stem gadżeciarzem, nie muszę
mieć najnowszego telefonu
czy komputera, bo mi takie
rzeczy do szczęścia nie są po
trzebne.
Co zadecydowała żeprzed
łużył pankontrakt?

Michał Kubiak w kadrze gra

od 2011 r. Na igrzyskach był
dwa razy -w 2012 i 2016 r.

4 Jt.

mi

Jak wygląda praca kapitana
reprezentacji Polski w trak
cie sezonu klubowego?

Z racji tego, że na co dzień
gram w Japonii, a różnica cza
su wynosi osiem godzin, to
czasem trudno obgadać pew
ne rzeczy. Poza tym ta rola
kończy się razem z sezonem
reprezentacyjnym. Czasem
zdarza się problem, ale nie
ma ich za dużo. Jednak
w trakcie sezonu klubowego
każdy zajmuje się tym, żeby
grać w swojej drużynie, a nie
myśleć o kadrze. Oczywiście,

„TOKIO TO JEDNO
Z MOICH TRZECH
ULUBIONYCH MIAST.
JAKBYM ODNALAZŁ
SWÓJ DRUGI DOM"
MICHAŁ KUBIAK
ożyciu w Japonii

rozmawiam z władzami
związku czy z trenerem, żeby
dograć pewne kwestie
przed rozpoczęciem sezonu.
Ale tak czy inaczej staram się
nie nadużywać swojej roli,
która zobowiązuje.

Pytam,bo waszą siłą. którą
czasem sami wskazujecie,
jestteż atmosferaikolektyw.

Oczywiście, już samo to, że
po kilku chłopaków gra w jed
nym klubie, sprawia, że rela
cje są lepsze. Inna sprawa, ja
za granicą spędziłem już piąty
rok z rzędu. Chcąc nie chcąc,
jestem dalej od tego wszyst
kiego. Swoją drogą, nie ukry
wam, mam chwilęspokoju.

Potrzebował go pan? Zde
cydowanie się na grę w Pa
nasonic Panthers było też
podyktowane chęcią nabra
nia dystansu?

Przede wszystkim nie lubię
siedzieć w jednym miejscu.
Fakt, że jestem już w Japonii
trzy lata i przedłużyłem kon
trakt, jest dla mnie trochę
szokiem. Ale naprawdę jest
mi tam bardzo dobrze. Czuję
się znakomicie, ludzie w klu

bie traktują mnie bardzo do
brze i doceniają moją pracę.
Nawet po przegranym meczu
potrafią docenić, że dałem
z siebie wszystko. W Polsce
czasem tego brakuje, zwłasz
cza wewnątrz klubów. Jak
przegra się jakiś mecz, to
od razu jest nagonka, że ten
zagrał słabo, tamtej gorzej
i tak dalej. Pod tym względem
w Japonii jest większy szacu
nek dla pracy.

Po nieudanych mistrzo
stwach Europy w 2017 r. wa
hał się pan.czy dalej grać
w kadrze, dziś przezmo
ment nie możnaodnieść ta
kiego wrażenia.

Ameryki nie odkryję, jeśli po
wiem, że nasze ciała są coraz
bardziej wyeksploatowane,
a ja chcę jeszcze trochę po
grać. Po sezonie 2017 dużo
czynników złożyło się na to,
że kilka osób chciało zrobić
sobie przerwę od reprezenta
cji. Na szczęście tego nie zro
biliśmy i dzięki temu wciąż
jesteśmy mistrzami świata, ja
nawet dwukrotnym, z czego
jestem naprawdę dumny.

Japo
nia
czymś
pana za
skoczyła?

Wciąż mnie zasi
kuje i to na każdym1
ku. To dla mnie supermiejsce.
Czuję się tak, jakbym odnalazł
swój drugi dom.Odpowiada
mi styl życia, trenowania, gra
nia, to, co się dzieje na co
dzień, kultura, jedzenie...
Osobiście nie mam się do cze
go przyczepić. Jeśli mam jakiś
problem albo potrzebuję zała
twić jakąś sprawę, to ludzie są
mi bardzo pomocni. Za co im
jestem wdzięczny. Traktują
mnie i moją rodzinę bardzo
serdecznie i czujemy się tam
jak w domu.
Technologicznie to raj
na ziemi?

Sponsorem mojego klubu jest
Panasonic. W Polsce firma zna
na jest głównie z tego, że robi
telewizory i inne sprzęty RTV
i AGD. Natomiast wJaponii jest
postrzegana zupełnie inaczej.
Jeśli wydaje nam się, że
Panasonic czegoś nie robi,to

Miałem kilka ofert z różnych
krajów, alena tyle zadomowili
śmy się z rodziną w Japonii, że
teraz nie warto tego zmieniać.
Córka poszła domiędzynaro
dowego przedszkola, wktó
rym czuje się bardzodobrze,
chętnie chodzi. Jest szczęśli
wa, podobnie jak moja żona.
Druga córka sprawia wrażenie
również szczęśliwej na tyle,
na ile może byćszczęśliwa
dziewczynka, która ma rok
i dziewięć miesięcy, ha, ha.
Zmienianie tego na rok
przed igrzyskami olimpijskimi,
które od zawsze są dla mnie
priorytetem, niewiem, czy
wyszłoby mina dobre. Obec
nie czujemy się komfortowo,
mamy tam swojemiejsca, któ
re lubimy.Poziom rozgrywek
jest na wysokim poziomie
i gwarantuje mi utrzymanie ta
kiej samej formy. Oczywiście,
wysokość kontraktu też miała
znaczenie, bo wiecznie w siat
kówkę graćnie będę.Chociaż
akurat pieniądze niebyły tu
najważniejsze. Ofertę z Chin
miałem bardziej lukratywną,
ale się na nią nie zdecydo
wałem, bo uważam,

O IGRZYSKACH
WJaporinakażdymkro
kuwidać,żezarokodbędą
siętamigrzyska.Japoń
czycyzapunkthonoru
uznają,żebybyłyperfek
cyjniezorganizowane
iprzebiegły bezkłopotów.

tamtejsza liga nie dała3y mi sportowo tego, co daje
japońska.

Wtymsezoniezdrużyną po
nownie zostałpanmistrzem
Japonii, przegraliściejednak
w fmale PucharuKioowashiki orazKlubowych Misbzosłw Azji.Jak poziom
rozgrywekw Japonii wypa
da natle ligipolskiej, ture
ckiej czy włoskiej,wktórydi
pan grał wcześniej?

Inaczej się gra. Mójojciec, któ
ry trenuje młodzież w Jastrzę
biu, odwiedziłnas w Japonii
i oglądał mecze. Też go o to py
tałem i odpowiedział mi tak
samo. Każdyelement jest inny.
Gra opiera sięna obcokrajow
cach. Ale mamszczęście, że ra
zem ze mną są prawdopodob
nie najlepsi Japończycy. Jest
więc łatwiej, bo gra rozkłada
się na więcej osób.
Za rok będziepan przewod
nikiem kolegów poTokio?

To jedno z moich trzech ulu
bionych miast, w których by
łem. Co prawda mieszkamy
w Osace,ale jak mamy możli
wość, to jeździmy do Tokio.
Średnio tak raz, dwarazy
w miesiącu tam jesteśmy. Zaw
sze wyszukuję jakieś nowe
miejsce, gdzie chcę pójść.To
największa aglomeracja
na świecie i nie da sięopisać
słowami, co tam się dzieje, jak
to wygląda.Po prostu trzeba
tam pojechać i to zobaczyć.Tę
codzienną pogoń za życiem,
szczęściem, pieniędzmi...
Widać już,że zarok odbędą
się tamigrzyska?

Na każdym kroku.Dla Japoń
czyków to bardzo ważna spra
wa. Za punkthonoru uznają,
żeby igrzyska były perfekcyj
nie przygotowane i przebiegły
bez najmniejszego problemu.
I najlepiej, żeby Japończycy
zdobyli jak najwięcej medali.
Wdrużyrae rozmawiacie
oturnieju siatkarskim?

Tak, po zawodnikach widać
chęć pojawienia się w repre
zentacji w olimpijskim okresie.
Zresztą każdy sportowiec ma
rzy o tym, by wziąć udział
w igrzyskach,a już tym bar
dziej w igrzyskach odbywają
cych się w jego kraju. Nie
wszystlcim jest do dane, aleim
będzie. Widać unich wew
nętrzną presję, by trafić dokadiy. Dla nich to wielki honor
reprezentować kraj we włas
nym domu.
A dla panaczym są igrzyska?

Na razie niedoścignionym ma
rzeniem o medalu. Gonię tego
zająca i mamnadzieję, że
w końcu go dogonię. Mamna
dzieję, żenasza drużyna doro
sła już do tego, żeby takie
turnieje wygrywać.Swoje
już przegraliśmy, znamy
ten gorzki smaki wierzę,
że jesteśmy gotowi na rea
lizowanie dużych celów.
Pierwszy to sierpniowe
kwalifikacje olimpijskie.
Mam nadzieję, że awansujemy
już podczas tego turnieju,choć
jak wiadomo, wśród rywali
mamy Francuzów, z którymi
nie gra się łatwo,ale mamy po
tencjał, by ich pokonać.
Jakie są różnice wpodejściu
do sezonu.gdy-takjakrok
temu-zaczyna sięje porieudanydi mistrzostwachEuro
py w20T7r.,ateraz.po wy
graniu mistrzostw świata?

U mnie nic się nie zmienia. Nie
chodzę z głową w chmurach
tylko dlatego, że wygraliśmy.
Dla mnie to już historia. Jeśli
będziemy o tym w kółko my
śleć i będzie sięnam wydawać,
że pozjadaliśmy wszystkiero
zumy, to do niczegodobrego
nas niedoprowadzi. Musimy
cały czas ciężko pracować. Je
śli chcemy zdobyćolimpijski
medal, musimy grać jeszcze le
piej niż na mistrzostwach
świata, a graliśmy podczas
nich najlepszą siatkówkę, jaką
mogliśmy na tamten moment.
ROZMAWIAŁ TOMASZ BILIŃSKI
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Rzutem na taśmę, bo
w ostatnim meczu. Robert
Lewandowski dobił
do granicy czterdziestu goli
dla Bayernu Monachium
W sezonie 2018/19. Polak
do trafień dołożył 13 asyst.

DRUGA STRONA MEDALU
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To nie trener
przegrał
z Iiverpoolem,
a my - piłkarze.
Byliśmy żałośni
Barcelona przegrała półfinał Ligi
Mistrzów, a Leo Messi wciąż
nie może o tym zapomnieć

„PRZYKRO Ml,
ŻE NIE POZWOLONO
Ml POŻEGNAĆ SIĘ
W GODNY SPOSÓB"

Leo Messi o porażce
zLhreipoolemwLM

„CZEKA NAS ZMIANA
POKOLENIOWA. POJAWIŁ SIĘ
HURKACZ. TEN CHŁOPAK
Z POLSKI... ŚWIETNIE, ŻE JEST.
POTRZEBUJEMY GO"
NOVAK DJOKOVIC
lider tenisowego rankingu ATP

Patrycja wspierała Patryka
Dziczka jeszcze w IV lidze. Teraz
świętowała mistrzostwo Polski

SPORTOWE GADŻETY
POWRÓT WIELKIEGO
AC MILAN?

MICHAŁ KUCHARCZYK

Krzysztof Plątekispólka
grająjużwkoszuikadi fir
my Pumananowysezon.
Wzór nawiązuje dosticcesówktubuz1969r,gdy
zdobył Puchar Europy.

we wpisie na Instagramie o swoim
odejściu z Legii Warszawa

„TERAZ MOŻEMY
POWIEDZIEĆ SOBIE,
ŻE BYŁ TO UDANY
DLA NAS SEZON"
ROBERT LEWANDOWSKI

po zdobyciuPucharu Niemieci wygra
niu Bundesligi zBayemem Monachium
r ZABAWY Z PIŁKĄ ll
„Peter Crouch.Jak być pił
karzem.Dmmetry śmie
chu" (wycLSQN)to_ 368
stron świetnejzabawy. Były graczmin.Ltarpodu
i Tottenhamuz dystansem
opisuje swoją historię, j

DUBLET KOVACA

Trener Bayernu Mo
nachium Niko Kovac
zapisał się w wee
kend na kartach hi
storii niemieckiejpiłki.1
Chorwat jako pierwszy wygrał
dublet -puchar imistrzostwo Nie
miec -jakopiłkarz itrener. Oba
te sukcesy Kovac świętował z Bawarczykami w 2003 i2019 roku.

KĄCIK LEWANDOWSKICH. Robert świętuje nie tylko dublet

LEWANDOWSKI MA NOWY REKORD
BożemaGwóźdź

Petr Cech i Chelsea oraz

redakcia@polskatimes.pl
MOUSSADEMBELE

-Rangersi kilkatygodni temu

świętowali sześćzwycięstw
zrzędu.Dziś mycelebrujemy
napisanie historiiinasz9. pucharzizędu.Cełtkzpotrółną
koroną-ocenflpfflcarzCettiku
Glasgow

FARBOWANE LISY Z CHELSEA?

r

Ormianin HenrikhMchitarian zpo
wodów politycznychnie zagra w fi
nale LigiEuropy, któryodbędzie się
w Azerbejdżanie. Zasmucenifani
Arsenału wzięli więcsprawy w swo
je ręceipostanowili w podobny
sposób osłabićprzeciwników.
Na Twitterze ruszyłakibicowska
akcja, która miaładowieść, żeN'golo
KanteiEden Hazard...również mają
ormiańskie korzenie.

W sobotę Lewandowski stanął
do ostatniego meczu o stawkę
w barwach Bayernu w tym sezo
nie. Monachijczycy zmierzylisię
w finale Pucharu Niemiec z RB
Lipsk. Przez pełne 90 minut
mieli zdecydowaną przewagę
i po końcowym gwizdku tooni
mogli cieszyćsię z pucharu. Tym
samym, choć nie najlepiej rozpo
częli sezon20l8/20l9, po jegoza
kończeniu mogą cieszyć się
z dubletu. Robert ma jeszcze
więcej powodów do radości,
po raz kolejny zdobył bowiem
statuetkę najlepszego strzelca.
Polak nie rozczarował także
w sobotę. Bayem wygrał 3:0,
jedną bramkę zdobył Kingsley
Coman, dwa trafienia dołożył
RobertLewandowski.„Bild"ztej
okazji tytuował go „Mr. Pokalfinale", co nawiązujedo tego, że
napastnik ma na swoim koncie

TO BĘDZIE POWROT
LEGEND W ANGLII
IFRANCJI

już sześćtrafień wmeczach fina
łowych i jest rekordzistą pod
tym względem. W klasyfikacji
wszech czasów strzelców wy
przedził dwie legendy niemiec
kiej piłki:Gerda Muellera iUwe
Seelera.Obaj mająpocztery gole
na koncie.
- Tak naprawdę to, co się
dzieje na początku sezonu, nie
ma wielkiego znaczenia podko
niec rozgrywek Nie był tołatwy
sezon, ale nakoniec rozgrywek
liczy się to, co się zdobyło.Zpew-

nością pod tym względem,nie li
cząc ligiMistrzów, był to udany
sezon -podsumował Polakcały
ostatni rok w rozmowie z Eurosportem.
Teraz piłkarze Bayemu uda
dzą się na urlopy,ale czaswolny
Roberta niepotrwa długo.Kapi
tan reprezetacji Polski zgodnie
z oczekiwaniami otrzymał po
wołanie od Jerzego Brzęczka
na czerwcowemecze eliminacji
mistrzostw Europy zMacedonią
Północną i Izraelem. ©©

Juninho i Olympiąue Lyon
- piłkarskie legendy wracają
do swoich starych klubów. Za
równo Czech, jak
i Brazylijczyk wracają do ko
rzeni. Obaj zostaną od nowego
sezonu dyrektorami sporto
wymi odpowiednio Chelsea
i Olympiąue Lyon. Cech
w barwach TheBlues rozegrał
494 spotkania, wygrywając
m.in. Ligę Mistrzów w2012
roku. Natomiast Juninho zdo
był 7razy tytuł Ligue l
z Lyonem, jako jego najlepszy
piłkarz poprzedniej dekady. FB

Cech po sezonie kończy karierę

RZYM ZEGNA
DEROSSIEGO
DanieleDeRossi oficjalnie po

żegnał sięz AS Roma, w której
spędził17 lat kariery.Obok
Francesco Tottiego jest najwięk
szą legendą rzymskiegoklubu.
W AS Roma DeRossi rozegrał
616 spotkań.Najprawdopodob
niej będziekontynuował karierę
w amerykańskiej MLS.FB

LEGENDY CHELSEA
RYWALAMI.
WALCZĄ 0 AWANS
Już dziś John Terry i Frank

Lampard zawalczą między
sobą o powrót doPremier
League. Kiedyś byli liderami
Chelsea, a teraz zajmują się
trenerką- pierwszy z nich
w roli piłkarza Aston Villa,
drugi zaś jako trener Derby
County. Lampard jest głów
nym kandydatem do zastąpie
nia MaurizioSarriego w roli
menedżera londyńczyków.
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Krzyżówka z hasłem
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3) najemny robotni rolny,

1) samica w stadninie,
2) ciężka zasłona, ,
3) ośmieszający utwór,
4) wisi na ścianie,
5) pęcherze od oparzenia,
6) jedzie na sygnale,
11) zgorzel tkanek,
12) zastrzeżenie w umowie,
13) góry w Europie,
15) na głowie dudka,
17) Balbinka z bajki,
18) Romuald z Budki Suflera.

16

drzewo
w
sadzie

ciasto
- z nacie
kami

15

16
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- tajna informatorka
- współpraca z okupantem
- miasto z Bramą Krakowską
- gra z wybieraniem patyczków
- zajęcie dentysty
- drobny materiał opałowy
- suche gałęzie na opał
- pobierana w szkole
- Car Puszka na Kremlu
- puch marny dla poety
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Litery w polach z kropką,
czytane rzędami, utworzą
rozwiązanie. Ujawniono
wszystkie litery „T".
W przypadkowej kolejności:

3
boli
podczas anginy

11
17

Litery z pól ponumerowanych
od 1 do 17 utworzą rozwiąza
nie -tytuł filmu.
Poziomo:

3) miasto nad Bzurą,

Krzyżówka A-Ż

A) choroba układu oddecho
wego (5).
B) oklepany zwrot (5).
C) susz na podpałkę (6).
D) karczemna chryja (5).
E) wykonawczyni przeboju
„Żyj kolorowo" (3, 3).
F) technika drukarska (9).
G) wielka awantura (6).
H) drobny kupiec (8).
I) kraj nad Zatoką Perską (4).
J) kukułcze w cudzym gnieź
dzie (4).
K) głośny film Wojtka Smarzowskiego (4).
L) królowa sawany (5).
Ł) graniczy z Estonią (5).
M) ... się przebrała (6).
N) zszywa blachy (5).

•

8

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 utworzą rozwiązanie -dokończenie dowcipu z okienka.

Każdy odgadywany wyraz
(w nawiasie liczba liter) za
czyna się literą poprzedzającą
określenie. Miejsce wpisy
wania do odgadnięcia. Litery
w polach z kropką, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie.
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Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do
24 utworzą rozwiązanie -przysłowie.
Poziomo:
Pionowo:

typ,,
rodzaj

3

•

19

6

» •

•

7) stan atmosfery,
8) rekrutacja na studia,
9) magnetofon kieszonkowy,
10) James Bond w akcji,
12) kruchy przekładaniec,
14) szczyt w Bieszczadach,
16) pieczywo na śniadanie,
19) wielkie mocarstwo,
20) wał ziemny pod torami,
21) polka lub oberek,
22) rzeczy do lamusa.

W środku nocy mąż
przychodzi do domu
całkowicie pijany.
- W jakim stanie
ty wracasz do
domu - oburza się
żona.
- Jakie wracasz,
jakie wracasz,...
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uśmiechnij się!
środek przeczyszczający
młode
łysina
w lesie
bielika
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rzucana
pod nogi

szabla
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pogoda

duży
jadowity sumiasty
zarost
pająk
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14) gatunek maślaka.
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O) polski pies gończy (4).
P) artretyzm wielkiego palca
stopy (7).
R) prawie człowiek (5).
S) potrawa z baraniny (8).
T) zawój na głowie Hindusa

U)
W)
Z)
Ż)
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(6).
część trąbki do grania (6).
psuje komputer (5).
serial przygodowy z boha
terem w masce (4, 5).
dawniej było z duszą (7).

8) aleja parkowa we włoskich
miastach,
16) wpada do morza.

Szyfrogram
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•••
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M• m
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Początek wpisywania odgadniętych wyrazów w polach z kre
ską, kierunek zegarowy. Litery w oznaczonych polach, czytane
rzędami, utworzą imię i nazwisko satyryka.

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

1) rozwój cywilizacyjny,
2) pułapka jak tytuł filmu Roma
na Polańskiego,
3) metal kojarzony z Tarnobrze
giem,
4) nijaki w gramatyce,
5) w portfelu Irakijczyka.

Rozwiązaniem jest przysłowie
ludowe.
1 ) cecha osła: 5 - 1 - 1 0 - 9 6-2-13-14,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21 - 1 7 - 1 2 - 1 1- 2 8 - 2 9 ,

11

12

13

14

15

22-18-4-8-3,

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2) centrum tarczy strzeleckiej:
3) autor powieści „Dżuma":

4) miejsce dla zwycięzców za
wodów: 15 -16 -19 -23 26 -25,

5) zbocze dla narciarzy:
24 -27 -20 - 7.

Rozwiązania
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