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#aktywnie

Dariusz
Wójtowicz,były
piłkarzWisły, jest
już trenerem
Sandecji STR.8

#w naszymmieście

Krakowianie
dostanąbutelkę
Coca-Coli
STR. 3

#dzieje się

Lodovicagra
wserialach,ale
jestnieśmiała!
STR. 5

#dzieje się

Dziś i jutro
Czesławśpiewa
wAlchemii
STR. 4

#dzieje się

Blogerki z Krakowa
nagrodzone
w konkursie
na Blog Roku 2014
STR.4
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aa Tuk-tukmożna zobaczyć przy ul.
Wiślnej,oboktajskiejrestauracjiSamui,
którejwłaścicielRafałSzlachtaoryginal-
nypojazdsprowadził zTajlandii (drogą
morską).NaraziepoKrakowiejeździtyl-
kojedentuk-tuk,aleSzlachtajestwtrak-
cie realizacji sieciprzewozowejzudzia-
łemtajskichpojazdów,którabędziesłu-
żyćturystomimieszkańcomKrakowa.
–Tuk-tukiwEuropie jeżdżą jużmiędzy
innymiwHolandii, Francji,Hiszpanii
iPortugalii, awAngliidziałanawet sieć
tuk-tuków–informujeSzlachta.
Nazwapojazduwywodzi sięodcharak-
terystycznegodźwięku, jakiwydajepra-
cujący silnik. Tuk-tuki można uznać
zaskrzyżowanieskuterazezmotoryzo-
waną rikszą.Najbardziej popularne są
tuk-tukiztrzemapasażerami,siedzący-
mizakierowcą.WTajlandii jeżdżą jed-
nak także sześcioosobowe tuk-tuki,
z dwoma rzędami miękkich miejsc
zakierowcą.

Tuk-tuktopierwszywPolsceeg-
zemplarz tamtejszego, lokalnego
środkatransportu,azarazemwiel-
kiejatrakcji turystycznej.Wkrótce
pomieściebędzie jeździłowięcej.

#Jerzy Filipiuk

KOMUNIKACJA

B STR. 4

#w naszymmieście

WKrakowie jeździ
taksówkarodem
zTajlandii

#DZIEJESIĘ 10.02.2015,GODZ.17.30DOMKULTURY PODGÓRZE.WYKŁADSORENKIERKEGAARD //
11.02.2015,GODZ.20STUDIO. KONCERTURODZINOWYGRZEGORZA TURNAUA //
13.02.2015,GODZ.19KWADRAT. KONCERTHAPYYSAD //
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KAŻDYFILMTORYZYKO,KTÓREPODEJMUJEMY,BIORĄCWNIM
UDZIAŁ.PODEJMUJEMYJEJEDNAK,BOKOCHAMYTENZAWÓD

MARTAŻMUDATRZEBIATOWSKADLAAGENCJINEWSERIA

#akcja

Ocochodzi
zsukienką?

INTERNET-Internaucinacałym
świeciepodzielilisięnadwaobo-

zy:BlackAndBlue
i WhiteAndGold,bokolorówdo-
tyczyspór. Jaktosięzaczęło?
Przez użytkowniczkęserwisu
Tumblr,21-letniąpiosenkarkę
CaitlinMcNeill.Opublikowała
naswoimprofilufotografięsu-
kienki.Podzdjęciemnapisała:

„Pomocy:czysukienka,którąwi-
dzicie, jestbiało-złota,czynie-
biesko-czarna?Jaimoiznajomi
niejesteśmywstanietegoroz-

strzygnąć”.Takzaczęłasięburza.
Udziałwdyskusjiwzięłynawet
KimKardashianiTaylorSwift.

#film

Takbytobyło
wPolsce

YOUTUBE- PolacyzgrupyFunVeo
stworzylipolskąwersjęczołówki
serialu„Dexter”.Bohateraprze-
nieślidonaszegokrajuwlata80.
„PorucznikDexterewiczprowa-
dzipodwójneżycie.Zadniapra-
cujewUrzędzieSprawWew-

nętrznych,nocąwalczyzniespra-
wiedliwościąwładzyludowej”.

#konkurs

Powrót
doprzeszłości

AKCJA- 3marca to 168. rocznica
urodzinA.G. Bella,wynalazcy
telefonu. Z tejokazji zaprasza-
myWasdoudziałuwkonkur-
sie„Hallo, to ja...”,wktórym
dorozdaniamamyciekawe

książki.Wystarczy, żeznajdzie-
ciewswoimmieściebudkę te-
lefoniczną i zrobicie sobie

przyniej fotkę.Możecie też sfo-
tografowaćswoichznajomych
lubrodzinę. Jednozdjęciewy-

syłajcienaadres: kin-
ga.czernichowska@polskapress.pl.

Wtytulemailawpiszcie:
„Hallo, to ja”.

NaWasze fotografieczekamy
do15marcadogodz. 23.59.Na-
grody trafiądoautorówpiętna-
stunajciekawszychzdjęć,które
wybierze redakcyjne jury.Gale-
rięWaszych fotekwbudkach
znajdziecienanaszemiasto.pl.
Wynikikonkursupodamy

do 17marca.

WkrótceruszyUjotFM–internetowa
rozgłośnia studentówUJwKrakowie

#byliśmy tam

#foto

SAWARDĘGA
DOWIĘZIENIA

YOUTUBERMAWYROKMIE-
SIĄCAARESZTUZAFILMIK

Z„DZIADKIEM”.ODWOŁASIĘ.

ORŁY2015.
NAJWIĘCEJ
NAGRÓD
DLAFILMU
OSŁUŻBIE
ZDROWIA
„BOGOWIE”ZGARNELINAJ-
WIĘCEJPOLSKICHWYRÓŻ-
NIEŃ. PEŁNALISTAIZDJĘCIA
ZGALINANASZEMIASTO.PL
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#hallo kraków

02
Perkusja zajmujemój
umysł 24godziny
nadobę, przez 365

dniw roku

DerrickMcKenzie,
perkusista
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aaTylerazyodbywałysięmedial-
nedyskusjenatematrównoupraw-
nienia. Ichociażchodziłownich
głównieowiększezrozumienieko-
biet, toDzieńMężczyznyjestdo-

skonałymprzykłademdziałaniatej
zasadywdwiestrony.

Właśniezideirównościzrodził
siępomysłstworzeniadniapoświę-
conegodżentelmenom. Ingeborg
Breines,przemawiającwimieniu
ONZpowiedziała:„Todoskonały
pomysł idałby jakąśrównowagę
płci”.

I takw TrynidadzieiTobago,
19listopada1999roku, zostałaza-
początkowanatradycja„Między-
narodowegoDniaMężczyzny”,
którawPolscenieprzyjęłasię.Nie-
którzywyznaczająjednakdatę10
marca,jakoDzieńMężczyzny.

Dżentelmentakżezasługujenaswojeświęto!

Goździki,różealbosłodkości.
Każdyfacetdoskonalewie,
kiedynależyobdarowaćważ-
nądlaniegokobietę.Drogie
panie!Pamiętajcie,żetodzia-
łatakżewdrugą stronę.

#Sonia Tulczyńska

DZIEŃMEŻCZYZN
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DrogiePanie.Dzień
Mężczyznyjużjutro!

REKLAMA 014998904
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JESTEMDAMSKIMKRÓLEM,AMOIMULUBIONYMTOWARZYSTWEMSĄWSZYSTKIE
KOLEŻANKIMOJEJŻONY.

SZYMONMAJEWSKIDLA „DZIENNIKAPOLSKIEGO”

# w naszymmieście
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Śpiewzaczął się
oddomowego
nuceniaDavida

Bowiego

MagdalenaLechowska ,

solistkagrupyAireAndaluz
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Nowakładkapołączy
Kazimierz z Ludwinowem

aa W tegorocznym budżecie
miasta radni zarezerwowali300
tys.złnaprzygotowaniebudowy
nowejkładkipieszo-rowerowej.
Konkurs nakładkęKazimierz -
Ludwinówmiastorozstrzygnęło
wroku2006.Wygrałakoncepcja
krakowskicharchitektówKazi-
mierzaŁataka iPiotraLewickie-
go.

Kładkawg ichkoncepcjiwy-
różniasięniecodziennymkształ-
temprzypominającymserpenty-
ny. Jej przyczółki wyznaczono
nabulwarzemiędzyul.Wietora
i Skawińską, a z drugiej strony
między Wilgą a terenem przy
dawnymhoteluForum.

Wtradycyjny sposóbbędzie
możnaponiejprzejśćalboprze-

jechaćnarowerzepodwóchplat-
formach.Międzynimiarchitekci
zaprojektowali trzecieprzejście
wformiesinusoidyprowadzącej
częściowo nad i częściowo
podpozostałymiplatformami.

Najwyższypunktkonstrukcji
byłbynawysokości8modgłów-
negobiegukładki i 15mpowyżej
górnegobulwaru.Wtaki sposób
powstanienowypunktwidoko-
wy.Kładkawnocybędzie ilumi-
nowana.

W2009r.projektuzyskałpoz-
wolenienabudowę.Rokpóźniej
niekonwencjonalna kładka zy-
skała rozgłos. Wydawnictwo
Braun umieściło ją wtedy na
okładcekalendarzailustrowane-
gociekawymiobiektamiplano-
wanymiwróżnychkrajach,któ-
rychrealizacjęwstrzymałkryzys
gospodarczy.

Terazprojektancinie mająza-
miaru poprawiaćprojektu, chy-
baże jakieś szczegóły trzebabę-
dziedostosowaćdozmienionych
przepisów.Trzebananowopozy-
skaćliczneuzgodnieniadotyczą-
cem.in. przełożenia podziem-
nychsiecizmediami.

Pamiętacieplanybudowy
drugiejkładkiprzezWisłę?
Jest szansa,żeKraków
wreszciedoczekasiękolej-
nejprzeprawy–tymrazem
zKazimierzanaLudwinów.

#M.Stuch, P. Tymczak

MIASTO
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KładkaBernatka zbliżyła
KazimierzzPodgórzem

To będzie nie tylko przeprawa przez rzekę, ale także punkt widokowy

#Kraków

Krakówma
liderów

PLEBISCYT–CentrumKongreso-
weICEKrakówzostałowyróż-
nionetytułem„Najlepsze

PrzedsięwzięcieRokuwMało-
polsce–LiderMałopolski2014”
przyznawanymprzezKapitułę
StowarzyszeniaGminiPowia-
tówMałopolski.Wyróżnienie
otrzymałaTAURONArena.

OperatoremobiektówjestKra-
kowskieBiuroFestiwalowe.

Coca-Coladla
krakowian

AKCJA-SpecjalneekipyCoca-
Colizapukajądodrzwisetekty-

sięcykrakowskichrodzin
i wręczą imbutelkęCoca-Cola
zżyczeniamiwspaniałychchwil
przyrodzinnymstole.Wraz

zbutelkąkażdyotrzymakupony
iofertysklepówdającemożli-
wośćzakupuwpromocyjnejce-
nie Coca-Colaoraz innychpro-
duktówpotrzebnychdoprzygo-
towaniarodzinnegoposiłku.
Każdaotrzymanabutelkato
równieżwyjątkowyprzepis

naobiad.
Dodrzwikrakowskichrodzin
mogązapukaćodponiedziałku
dopiątkuwgodzinachod15.30
do21,awweekendyod11do20.
Wszyscyczłonkowiezespołów
sąubraniwcharakterystyczną
czerwieńznanązbutelektego

kultowegonapoju.
Więcej informacji:

www.razemsmakujelepiej.pl
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# dzieje się
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Czasemnapotrzeby
nagrywania teledysku
trzebaudawać, że się

gra

JoeElliott,

piosenkarz
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Tuk-tukzTajlandiiwozi
chętnych po Krakowie

aaTuk-tukiwEuropiejeżdżąjuż
międzyinnymiwHolandii,Fran-
cji,Hiszpanii iPortugalii,awAn-
gliidziałanawetsiećtuk-tuków–
informujeSzlachta.Nazwapojaz-
duwywodzi się od charaktery-
stycznegodźwięku, jakiwydaje
pracującysilnik.

Tuk-tukimożnauznaćzaskrzy-
żowanieskuterazezmotoryzowa-
nąrikszą.Najbardziejpopularnesą
tuk-tukiztrzemapasażerami,sie-
dzącymizakierowcą.WTajlandii
jeżdżąjednaktakżesześcioosobo-
we tuk-tuki, z dwoma rzędami
miękkich miejsc za kierowcą.
Iwłaśnietakiegzotycznypojazdpo-
jawiłsięwKrakowie,budzącspore
zainteresowanie.

Szlachta,którywTajlandiiby-
wałwielokrotnie (jest prezesem
Polskiego Związku Muaythai,
czyliboksutajskiego,narodowe-
gosportutegokraju) doskonale
zna specyfikę jazdy tuk-tukiem.
–Tajscykierowcypotrafią jeździć
jak szaleni, zwłaszczanazakrę-
tach, na jednymkole, z dużym
przechyłem,nie zważającna in-
nychuczestnikówruchu.Toza-

pewnia przewożonymosobom
dużeprzeżycia,zwłaszczagdyja-
dą po nierównej nawierzchni –
zaznaczakrakowianin.

Dodaje,żejedentuk-tukkosz-
tuje –wprzeliczeniu –około40
tys.zł.– Czylityle,ileśredniejkla-
sy samochód,posiadającyABS,
poduszkipowietrzneiklimatyza-
cję.Awtuku-tuku tegoniema–
podkreślaSzlachta.

Wtajskimpojeździe,któryma
daszek,aleniemadrzwi,„klimę”
zapewnia... pędpowietrza. –Ale
jestonbogatozdobiony,koloro-
wy, ładniewykonany.Tonieme-
leks–zaznaczaSzlachta.

WTajlandii,wsiadającdotuk-tu-
ka,wartoustalićz jegokierowcą
cenęjazdypomieście,byuniknąć
potemnieprzyjemnegozaskocze-
nia,gdytrzebasięgaćpoportfel.

– Panuje tam zwyczaj, że
wdniuświętanarodowegooraz
urodzinkrólaikrólowejTajlandii
przejażdżki są za darmo.Bywa
też, że turystapłacibardzomałą
kwotęza przejazd,choćby nieca-
łegodolara,alepodwarunkiemże
skorzystazesklepu,naprzykład
zezłotem,doktóregozawieziego
kierowca–opowiadaSzlachta.

Tuk-tukitodochodowybiznes
dlatajskichwłaścicielimałychsa-

mochodzikównatrzechkółkach.
Owielewiększyniżdlazwykłych
taksówkarzy. –Niemamożliwoś-
ci,byktośspozarodzinyzająłczy-
jeśmiejscewdanejsieci.Żebytak
sięstało,ktośmusizrezygnować
zjazdyalbo...umrzeć –przekonu-
jeSzlachta.

WKrakowie szef Samui nie
makonkurencji.Chceswoimtuk-
tukiempromowaćbliskąmuTaj-
landię, a zarazem turystom
i mieszkańcom grodu Kraka
przybliżyćjednązatrakcjiazjaty-
ckiegokraju.Zapewnia,żeniebę-
dzie szalał po starychuliczkach
jaktajscykierowcy.

Tuk-tuktoskrzyżowanie
skuterazezmotoryzowaną
rikszą. Jegonazwawywodzi
sięodcharakterystycznego
odgłosu jakiwydajepracu-
jącysilnikpojazdu.

#Jerzy Filipiuk
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Tenoryginalnypojazdmożnazobaczyć
przyulicyWiślnej,niedalekoRynku

Wkrótce w mieście ma się pojawić 10 takich egzotycznych pojazdów

#czas wolny

Fotografia
tradycyjna

NAUKA-NowohuckieCentrum
Kultury(al. JanaPawłaII232)za-
praszadoskorzystaniazorygi-
nalnejofertypolegającejna łą-
czeniunauczania techniki tra-
dycyjnejorazcyfrowejwra-

machjednegokursu
fotograficznego. Informacje i
zapisywDzialeFotograficzno-
Filmowym,pok.118, tel. 12644

0266wew.30.

Czesław
zaśpiewa

Alchemia -Dziś i jutroogodz.
20wAlchemii spotakniezCze-
sławemi jegomuzyką.Zobaczy-
cie teżnażywooryginalnąkon-
feransjerkęwwykonaniuCze-
sławaMozila.Wiosna2015roku
totrasakoncertowapromująca
najnowsząautorskąpłytęze-
społu „KsięgaEmigrantów.

Tom1”,któraukazałasięwpaź-
dzierniku2014.Wydawnictwo
pruszatrudnytematemigracji.

Punkowcy
zTrajano!

RE- 10marcaogodz.20w Klu-
bieREorozpocznie się jedyny
wPolscekoncertpost-punko-

wegozespołuTrajano!zHiszpa-
nii.NakonciemająEpkę„Ter-
rorenelPlanetario,która zosta-
łazakwalifikowana jakonajlep-

szedemozMadrytu.
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aa JurorzywybraliBlogaRoku
2014iwręczylistatuetkiautorom
najlepszychblogóww10katego-
riach. Jednozdwóchwyróżnień
głównych i Imiejscewkategorii
„Życieispołeczeństwo”przypad-
łokrakowiance JustynieMazur,
autorcebloguKrotkiporadnik.pl
– zapotencjał pióra iważnąspo-
łecznietematykę.
Blog wegannerd.blogspot.com
AlicjiRokickiej zostałnajlepszym
blogiemkulinarnym2014 roku.
Teninnowacyjnyblogpoświęco-
ny jest kuchniroślinnej.

BlogerkizKrakowaznalazły
sięwśródnagrodzonych 10.
edycjikonkursuBlogRoku
2014.Onajważniejszetytu-
ły inagrodyblogosferyry-
walizowały2693blogi.

#Małgorzata Stuch

OBYCZAJE

Krakowiankidocenionezablogio
społeczeństwie i kuchni wegańskiej

DaniazprzepisówAlicjinie
zawierajamleka,mięsa, jajek
iglutenu

REKLAMA 004982869
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„Jestemcichą, nieśmiałą osobą.
Nie lubię skandali... jestemnudna!”
W serialu „Violetta” grała Franceskę, czyli przyjaciółkę głównej bohaterki. Zabawna Włoszka szybko podbiła serca
polskich fanów i fanek. I zdecydowała się odwiedzić Warszawę... bo teraz skupia się na muzyce. Tekst #Sonia Tulczyńska

Ulubienica nastolatek z całego świata zdecydowała się na nagranie swojej płyty w Polsce
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Tomusibyćdlaciebie
strasznienudnetakwkół-
koodpowiadaćnatesa-
mepytania...
(śmiech)Przyzwyczaiłamsię.
NaswoimFacebookuna-
pisałaś:„Polscyfani!Za-
witamdoWarszawy,
gdziewezmęudział
wspecjalnymprojekcie.
Więcejszczegółówjuż
wkrótce”.Zdradź,więcte
szczegóły...
Specjalnyprojekttoteledysk,

którynagrałamzewspaniałym
artystą,Szymonem
Chodynieckim,dopiosenki
zmojegonadchodzącegoalbu-
mu„Mariposa”.Tobyłogenialne
doświadczenie.Spędziłamznim
świetnyczas-tobardzomiła,
przesympatycznaiutalentowana
osoba.

PierwsząTwojąwizytą
wpolskichmediachbył
udziałwporannympro-
gramietelewizyjnym.
Oconajczęściejpytano
cięnaczacie?
Zadawanomipytaniaokon-

cert–kiedywystąpięwPolsce.

#rozmowa

Lodovica
Comello

szy album.Poza tym,dlapol-
skich fanówprzygotowałam
coś specjalnego –unikato-
wąwersję płyty.To taki prezent
odemniedlamoichwielbicieli.
Mamnadzieję, żewamsię spo-
doba.

Czemualbumakurat
nazwałaś „Motylem”?
Niebędzie toelektro-
nicznamuzyka?
Natej płyciebędzie każdy

rodzajmuzyki.Taneczneka-
wałki, ale także rock’n’rollowe
utwory.Zdecydowałamsię, że
nazwę ją„Mariposa”, coozna-
czapohiszpańsku„motyl”, bo
kochamwygląd tego stworze-
nia – jego spektakularne
skrzydła.Wtymmomencie
czuję się jakmotyl, który zaczy-
na lecieć sam.

Kiedybyłamnastolatką,
kochałamNatalięOreiro
i serial „Zbuntowany
Anioł”.Czy to trochęnie
jest tak, że jesteś jej na-
stępczynią?
Mamtakąnadzieję

(śmiech).Ona jest bardzo sław-
nawkrajach latynoamerykań-
skich.

Kilkamilionów fanów
wmediach
społecznościowych.Nie
męczyCięciągłe życie
w Internecie?
Dlamnie tonaturalne.
Masz receptęnaudane
selfie?
Preferuję robienie śmiesz-

nychmin.

Iniestetynatęchwilęniemogę
potwierdzićżadnegokonkretne-
goterminu,alewiem,żenapew-
notutaj jeszczewrócę. Wiado-
mościdotyczyływszystkiego –
pytanoomojegochłopakaioto,
czymamzwierzaka.Byłoteżdu-
żozabawnychwiadomości.

Wserialubyłaśprzyja-
ciółkąVioletty.Czynie
czujesz się, jakobliska
osobagłównej bohater-
ki, trochęw jej cieniu?
Nigdyniemyślałamo tym

wten sposób.Kiedygrałyśmy
razem, tobył dlamniewspa-
niały czas.Najważniejszą rze-
cząbyło to, żegrupa zktórą
pracowałamprzez te trzy lata
toniesamowici ludzie.Byliśmy
jak rodzina.Naplanieniebyło
rywalizacji i zawiści. Trudno
jest znaleźć takąatmosferę,
w takimrodzajupracy, boar-
tyści są...wykręceni. (śmiech)
Naprawdębyliśmy„cool”gru-
pą.

Masz tyle lat co ja,
agrasz iwystępujesz
główniedladzieciaków,
które jeszczechodzą
dopodstawówki. Jakie
touczucie?Czy tonie
jest dla ciebiedużaod-
powiedzialność, bobę-
dącięnaśladować?
To jest bardzodużaodpo-

wiedzialność. Jestem idolką,
więc inspiruję innych, dlatego
próbuję robićmnóstwopozy-
tywnych rzeczy i zostawiać
po sobiedobrewrażenie.Ale

muszęprzyznać, żenie stesuję
się tymaż takbardzo, bo je-
stemcichą inieśmiałąosobą.
Nie lubię skandali... jestem
nudna! (śmiech)Przede
wszystkimnie chcęnikogona-
śladować. Staramsiębyć
poprostu sobą.

Jakdbaszo swoichV-
lovers i Lodofanatisfas,
no i jakoni dbająocie-
bie?Dostajeszdziwne
prezenty?
MójdomweWłoszech jest

jak call center.Telefonpotrafi
dzwonić czasamiprzez cały
dzień.Moi rodzicemusząwy-
łączać sprzęt z kontaktu, bo
nigdynieprzestajedzwonić.

Otrzymujęmnóstwopre-
zentów i listówzcałego świata.
ZPolski,Rosji z Południowej
Ameryki.To jest szalone.Bar-
dzodoceniamkażdywydatek
fanówna rzeczy, któremająmi
sprawić radość.Uwierzciemi,
że chciałabymmócodpowie-
dziećnakażdy list i opowie-
dziećkażdej osobie, która się
zemnąkontaktuje: „dziękuję,
kochamcię, doceniamtwój
wysiłek”.Aleniemogę.

Kochammoich fanów.To
straszniemiłe, że jesteście!
Dlatego zawszepróbuję się
zwamikomunikowaćprzez
Facebooka,Twittera
i Instagram.Tylemogęzrobić
od siebie.

No to teraz skupmysię
naTwojejwizyciewPol-
sce.Dlaczegozdecydo-

wałaś sięna rozwijanie
swojej kariery akurat tu-
taj?No i jakoceniasz
nasz kraj i ludzi?
Przyjechałamtutaj ze

względuna tenprojekt z Szy-
monem.Polska jest cudownym
miejscem!Kiedyotwieram
swojegoTwittera albo
Facebooka, tona tysiąc komen-
tarzy, osiemset jest odmoich
polskich fanów.Toniesamowi-
te i bardzociepłeotrzymywać
takiewiadomości, jak: „Kocha-
myCię!”, „PrzyjedźdoPol-
ski!”. Po takichapelachmusia-
łamwkońcu się tutaj pojawić.

Chciałamto zrobićdlamoich
fanów.

Hasztag
#WelcomLodoInPoland
pojawił sięwnajbardziej
popularnychzwrotach
naTwitterze.Co todla
ciebie znaczy?
Powtórzę to: „jesteście sza-

leni!”.Kiedyogłosiłam, żeprzy-
jadędoPolski,mojawiado-
mośćpojawiła się pokilkugo-
dzinach, jako trend
na twitterze.Towspaniałe
i ogromnie za todziękujęmoim
wszystkimwielbicielom.Na-
prawdęniewiem, jak to robi-
cie!

RazemzSzymonemna-
grałaśpiosenkę i klip
„SinUsarPalabras/Bez
słów”. Jakabędzienad-
chodzącapłyta?
WybrałamSzymona, bo

uważamgozadobregopiosen-
karza. JeszczeweWłoszech
oglądaliśmy jegowideo i zde-
cydowaliśmy, że jest odpo-
wiednido tego, żebynagrać ze
mnąhit.

Mójnowyalbumbędzie za-
wierał hit „BezSłów”. Jestem
bardzodumnaznadchodzącej
płyty, ona jest dlamnie jak
dziecko, jakmój syn. Stworzy-
łamgo,widziałam, jak się ro-
dził i dorastał. Tapłyta jest doj-
rzalsza, niż „Universo”, która
skierowanabyładonastolat-
ków,dodziewczyn.

„Mariposa”będziedla
wszystkich i tobędziemocniej-

DISNEY’OWSKA
PRODUKCJA

PODBIŁAŚWIAT
Trzysezony,dwieścieczter-

dzieściodcinkówiemisja
wponadczterdziestukrajach
świata,awśródnich:Chiny,

PeruiArabiaSaudyjska.
Wczymtkwiłsekret?

„Violetta” tositcomowyserial

opartonamiłosnych intrygach

iprzyjacielskichperypetiach.

Musicalprzeniesionoteżzte-

lewizjinascenę. Wramach

show„ViolettaLive”bohate-

rówmożnabędzieoglądać

wŁodzi,Warszawie iKrakowie.

Twórcyzapowiedzieli, żekolej-

negosezonutelenowelinie

będzie.

#o serialu

Lodovicapodkreśla,żechciałaby
odpowiedziećnalisti wiadomość
odkażdegofana

Selfie„Lodo”tużpo
przyjeździedostolicy

Ekipaserialu„Violetta”
towielkarodzina
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Kupujesznowykosmetyk?
Sprawdź, co w sobie zawiera

aaZdaniemekspertówkosme-
tyki należydobieraćdo rodzaju
ceryiporyroku,aleteżsprawdzić
dzialaniezawartychwnichskład-
ników.

KREMY,BALSAMYIPEELINGIDLA

WYMAGAJĄCYCH

Wśródskładnikówkosmetyków
dopielęgnacjiciaławartoszukać
takichsubstancji, jak:wyciągzar-
nikigórskiej,ekstraktyzmiłorzę-
bujapońskiegoorazoczaru,atak-
żewyciągzkasztanowcaczy ru-
mianku.Szybkosprawią, żeskó-
ra stanie się napięta i delikatna
wdotyku.Natomiast gliceryna
zapobiegnienadmiernejutracie
wody,cosprawia,żeskórajestca-
łyczasdobrzenawilżona.Zkolei

alantoinazłagodzipodrażnienia.
W przypadku skóry wrażliwej
używamypeelingudrobnoziarni-
stego, a gruboziarnistego, jeśli
mamyskóręnormalną.

TONIKI IMLECZKA

DLAALERGIKÓW

Jakwynika zbadań szwedzkich
lekarzyalergologów,wkosmety-
kachnajczęściejuczulają synte-
tyczne substancje zapachowe.
Mniejszym zagrożeniem jest
kwassorbowyiparabeny.Osoby
zwrażliwąskórąpowinnyunikać
też produktów zawierających
maleinian dikaprylu (DCM).
Składnik tenpojawia się często
wkosmetykach z filtrami prze-
ciwsłonecznymi.Copozatym?

Atopicywmiaręmożliwości
powinni sięgać po preparaty
domycia ciała, które zawierają
emolienty.Tezwiązkichemiczne
pozostawiająnaskórzewarstwę
ochronną,któraograniczaparo-
wanie wody z naskórka. Nato-
miastosoby,któreczęstoodczu-
wają świąd, powinny sięgać
po kosmetyki z anestezyną czy
enoksolonem.

Tejwiosnyniewybierajkre-
mówwciemno.Podpowia-
damy,któresprawdząsię,
gdy liczysznaspektakular-
neefekty,aktóre,gdymasz
alergię.

#AgataDorosz

URODA
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Jakośćkosmetykuzależy
przedewszystkimodjegoskładu

aa Po jakiezioławartosięgnąć
podczaswalkizprzeziębieniem?
W początkowej fazie choroby
fitoterapeuci polecają syrop
zbabki lancetowatej.Wykazuje
działanieprzeciwkaszlowe,wyk-
rztuśne i jest pomocny także
wbólach gardła. Pobudza gru-
czołyśluzowe,rozrzedzaflegmę
wytwarzanąwdrogachoddecho-
wych,ułatwiając jejwykrztusza-
nie.Dziękitemukaszel jestmniej
uciążliwy. Jednocześnie działa
bakteriobójczo.Abygoprzyrzą-
dzić, garść suszonych liści babki

lancetowatej (wąskolistnej)zale-
wamyfiliżankąwrzątkuigotuje-
mynawolnymogniudomomen-
tu, aż objętość płynu zmniejszy
sięopołowę.Następniedodaje-
my10łyżekmioduspadziowego
lub lipowego.Całośćdokładnie
mieszamy iprzelewamydo ste-
rylnej butelki. Pijemykilka razy
dziennie po łyżce. Innym sku-
tecznymnaturalnymantidotum
napierwszeobjawyprzeziębie-
niajestherbatkazsuszonychma-
lin, imbiru, lipylubczarnegobzu.
Składnikiwnich zawarte pobu-
dządopracykomórkiukładuod-
pornościowego.

Maszpodwyższonątempera-
turę? Zaparzsuszonekwiatyczar-
negobzu lub lipy.Działają silnie
napotnieiobniżajągorączkę.Naj-
prostszysposóbnaherbatkęztych
ziółjestnastępujący:2łyżeczkisu-
szonychkwiatówlipyzalewasię
wrzątkiemiparzyprzezokoło10
minut.Późniejnależywywarprze-

cedzić,ostudzićiwypić.Donapa-
rumożnadodaćmiód,sokzcytry-
nylubsokmalinowy.Cociekawe,
bezjestskuteczniejszy.Mocnego
naparuzkwiatubzuzdodatkiem
anyżumożnateżużyćdoinhala-
cjiprzykatarze.Podobnedziała-
niemaparówkazrumianku.Aby
ją przygotować, wsyp domiski
garśćziół,zalejwrzątkiem,narzuć
nagłowędużyręcznikinachylsię
nadmiskąna5minut.

Jeślichcemyszybkopozbyćsię
bólugardła,wartotrzyrazydzien-
niepłukaćjenaparemzszałwiial-
botymianku.Zioła temająwłaś-
ciwościodkażające. Sprawdzo-
nymlekiem jest równieżmleko
zmasłem,czosnkiemimiodem.
Mlekoimasłomajązazadanieła-
godzić podrażnienia gardła,
aczosnek„zabija”zarazki.Rośli-
na ta jestnumeremjedenwśród
naturalnych leków na objawy
przeziębienia.Maudowodnione
działanieantywirusowe.

Czujesz,żedopadłocięprze-
ziębienie?Sięgnijpoziołowe
miksturydoprzygotowania
wedługsprawdzonychbab-
cinychprzepisów.Sątanie
ismaczne.

#MagdaM.Maciejczyk

NATUROTERAPIA

Dobre preparaty do pielęgnacji skóry to takie, które ją chronią i odżywiają

KIEDY
IDLACZEGOSIĘ
PRZEZIĘBIAMY

Przeziębienietozespółobja-
wówzwiązanychzzapale-
niembłonyśluzowejnosa,

gardłaizatok,spowodowa-
nyzakażeniemwirusami

ibakteriami.
Dlaczegochorujemy?Wirusy

przeziębienia infekują ludzi

głównie tzw.drogąkropelko-

wą.Gdychorykaszleczyki-

cha, towydmuchujenaduże

odległościmilionymikrosko-

pijnychkropelekwydzieliny,

awnichzakaźnewirusy.Zaka-

żeniewirusemmożerównież

nastąpićpoprzezkontakt

zosobąchorą lubpośrednio,

poprzezkontakt z jej rzeczami

osobistymi, anawetmeblami.

#to ciekawe

#konkurs

Eveline
nawiosnę

DLAKOBIET–Czasnawiosenny
makijaż.MamydlaWaspropo-
zycjekosmetykówEveline,
którymigowykonacie.

Dopodkreśleniaoczupotrzeb-
nabędzieodpowiedniamasca-
ra. Intensywna,głębokaczerń
mascaryX-TremeNoirUltra
Volume&Longsprawi, że rzę-
synabiorązjawiskowego iprzy-
ciągającegouwagęwyglądu.
Stożkowaszczoteczkazapew-
niaprecyzyjnąaplikacjęoraz
dodajeobjętościprzy jedno-

czesnymwydłużeniu i rozdzie-
leniu rzęs.Formuławzbogaco-
nazostałaoolej rycynowy

iwoskcarnauba,którywzmac-
nia idogłębnieodżywia rzęsy.
Kolekcja 12cieniwmodnych
iniezwyklenasyconychkolo-
rachzostałaopartanawyjątko-
wej technologiiniezwykledrob-
negorozcieraniapigmentów,
cosprawia, żecienie sąbardzo
trwałe iwygodnewaplikacji.
Doskonaleprzylegajądopo-

wieki iutrzymująsięprzezwie-
legodzin.W12odcieniachwy-
stępują teżpomadkiEveline
onasyconych i żywychkolo-
rach.Dodatkowoformuła

wzbogaconazostałaomasło
aloesowe iwitaminęE inten-
sywnienawilża iodżywiaskórę
ust.Mamydlawaszestawy tych
.Otrzymają jeCi, którzynajcie-
kawiejnapiszą,dlaczegowio-
sennekosmetykiEvelinesąwy-
jątkowe.Udziałwkonkursie
mogąwziąćwszyscy,którzy
do10.03dogodz. 12prześlą
SMS-ananumer72355 (koszt
SMS-a 2,46zł zVAT)o treści

EMK1.XXXgdzieXXX
toodpowiedź.

#newsy

Miódpomaga
leczyć rany

NATUROTERAPIA–Naukowcy
zNiemiecpostanowiliprzyjrzeć
sięantyseptycznymwłaściwoś-
ciommiodu.Dowiedli, żemoże
byćonzpowodzeniemstosowa-
nydoleczenia trudnogojących
sięran.Przyspieszausuwanie
martwej tkanki ipowstrzymuje
rozwój takichbakterii, jak la-
seczkasienna,pałeczkaokręż-
nicy,gronkowieczłocisty ipa-
łeczkaropybłękitnej.Dostarcza
równieżwitamin,minerałów,
aminokwasówicukrupotrzeb-
negowodbudowietkanek.

Najbardziej skutecznesąmiody
zespadzizdrzewliściastych

iwrzosowy.

Słonecznik
zadbaowłosy
NATUROTERAPIA–Dietetycy

twierdzą,żenasionasłoneczni-
kazawierająmnóstwokwasów

wielonienasyconych
imikroelementow,bardzocen-
nychdlakomórekwłosów.Dla-
tegodoskonałymkosmetykiem
dowłosówjestolejsłoneczniko-
wy.Abyprzygotowaćodżywkę,
szklankęolejumieszamyz2ły-
żeczkamioliwyzoliweki łyżką
miodu.Wszystkieskładnikiwle-
wamydobutelki,dobrzeniąpo-
trząsamy,wstawiamydogarnka
zciepłąwodąipodgrzewamy.
Gdyolejzrobisięciepły,wciera-
mygowewłosyiskóręgłowy.
Zakładamyczepek,owijamy
głowęręcznikiem,pozostawia-
my na30minut,następniewło-

symyjemyszamponem.
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Domowepatentynaprzeziębienie.Herbatki, napary
i syropy z suszonych ziół i świeżych warzyw

WEDŁUGRAPORTU„EPIDEMIOLOGIACHORÓBALERGICZNYCHWPOLSCE”
AŻ40PROC.ZNASMAALERGIĘ.WIĘKSZOŚĆNIEJESTŚWIADOMACHOROBY.

WWW.NASZEMIASTO.PL

# zdrowie

06
Dbamosiebie. Lubię
kupowaćmarkowe

kosmetyki
i nie oszczędzam
naperfumach.

JoannaKulig, aktorka
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#ogłoszenia

 handlowe 

 foto, książki 

 A  Ku pię ga ze ty książ ki 784-444-959 

 meble 

 A  OKA ZJA no wy na roż nik ku chen ny 

drew no so sno we 604 213 942 

 fi nanse biznes 

 kredyty, pożyczki 

 A  !!!!!!! Po życz ki od rę ki 12/346-49-79 

 A  1% Po życz ki bez BIK pod hi po te kę dla 

za dłu żo nych i bez do cho du, 570-747-200 

 A  25.000 zł Po życz ka dla Cie bie! 

SMS: ”PO ŻYCZ KA” na 794-670-335 

lub wnio sek na www.UniPozyczki.pl 

CDF. Po życz ki krót ko ter mi no we. 
Tel. 516-516-611

 A  HIPOTECZNE24.PL - Po życz ki hi po-

tecz ne na spła tę ko mor ni ka, wy po wie-

dzia nych kre dy tów. Prze pro wa dzi my 

kom plek so wą pro ce du rę od dłu ża nia. 

Tel. 884-921-935. 

 A  Po życz ka na oświad cze nie 791388599 

 A  PO ŻYCZ KI DLA KAŻ DE GO OD RĘ KI. 

Pie nią dze w 15 mi nut. Pro mo cja do 

12 mar ca! Za dzwoń: 32 420-27-45 

Po życz ki od dłu że nio we bez bik dla 
każ de go! Pod hi po te kę od 10 tys., 
spła ca my ko mor ni ka, bez do cho-
dów. Ni ski pro cent, 513-163-022

 A  Szyb ko-Ta nio z do wo zem do do mu: 

po życz ki z ko mor ni kiem, bez BIK i KRD. 

Za dzwoń: 703-803-026 (7,69/mi n) 

 usługi prawne 

 A  Kan ce la ria praw na Dłu ga 47. 12/632-

18 -27, 503-743-066 consensus.krakow.

pl 

 A  Ta nie po ra dy i usłu gi praw ne 

601457837 

 biura rachunkowe 

 A  Pi ty, księ go wość, nie ru cho mo ści. 

Han dlo we 8. 502-451-777. 

 nauka 

 kursy/szkolenia 

 A  Pi lot wy cie czek i re zy dent. 

www.kurspilotow.info 

 praca 

 zatrudnię 

 A  Agen cja Ochro ny Ju wen tus za trud ni: 

kwa li fi  ko wa nych pra cow ni ków po sia da-

ją cych ksią żecz kę do pusz cze nia do bro ni

miej sce :obiek ty ban ko we. Spo tka nie 

w śro dę w godz.: 10:00-12:00, Kra ków 

ul. J.Conrada 63 pok.13 

 A  Fry zjer kę , do bre wa run ki 606-878-520 

 A  Ochro na Ju wen tus za trud ni: ko bie ty 

i męż czyzn Ofe ru je my: umo wę o pra cę. 

Pre fe ro wa ne orze cze nie o umiar ko-

wa nym stop niu nie peł no spraw no ści. 

Spo tka nia w każ dą śro dę w godz.: 10:00-

12:00 Kra ków ul. J. Con ra da 63 pok.13 

 A  Opie ka Niem cy od za raz tel.725 248 

935 

 usługi 

 agd rtv foto 

 A  !Na pra wa ma szyn do szy cia 

12/6344199 

 A  Na pra wa te le wi zo ra K-ów 607-461-618 

 budowlano-remontowe 

Cy kli na pa nel 606180001, 124216027

Re mon ty, ma lo wa nie, 507-777-220.

 stolarskie 

 A  Me ble na wy miar  so lid nie 603-
239-837 

 inne 

Prze gry wa nie ka set vi deo, fi l mów 
8mm i 16mm na DVD, ska no wa nie 
slaj dów, 606-502-502

 turystyka 

 pokoje gościnne 

 A  Gdańsk -po ko je tel. 507-931-077 

 domki letniskowe 

 A  Ro wy, Wa ka cje nad mo rzem Pro mo-
cje! 
300m, 1200m do pla ży, dom ki let ni sko-
we po ko je, atrak cje dla dzie ci, wy ży wie-
nie. saturn.tp1.pl ; nadmorski-rowy.pl, 
wiejana.pl, tel. 601-677-704, 598-
141-846 

 matrymonialne 
 A  B. Se re na da, 510-580-466 serenada.pl 

 różne 
 A  Ku pię komp. Ami ga, Ata ri, Com mo do-

re, Pe ga sus, Nin ten do itp. 794-792-134 
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przez telefon

(12) 422 20 12
przez internet

gazeta.naszemiasto.pl

REKLAMA 004988985

REKLAMA 004859550

po 17.00 infolinia 0 801 807 807 (opłata 33 gr.)
oraz 518 807 807

tel. (12) 416-70-40, (12) 415 87 38

REKLAMA 005001569

tel.12 4 111 111
tel.12 658 21 11

DY R C ODOBOWY

Równie  w Niedziele i wi ta

8.00 - 15.30

             Tel.12 645 14 35

Cm. Batowice
8.00 - 15.30

              Tel.12 413 63 46

Rozliczenia bezgotówkowe w ramach zasi ków pogrzebowych

Tel.12 658 21 11

ul.Rakowicka 33a
8.00 - 20.00

       Tel.12 412 89 83

8.00 - 15.00

  Tel.12 632 11 22

ul.Sieroszewskiego 5B 12 686 61 45 Tel.

8.00 - 16.00

         Tel.12 631 77 95

Kompleksowe Us ugi Pogrzebowe 

REKLAMA 005006439
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Nakoniec sezonu2009/10re-
welacyjnaSandecjaomalnie
awansowaładoekstraklasy,
adodrugiegowtabeliGórnika
Zabrzestraciła tylkodwapunkty.
WtedydrużynęzMałopolskipro-
wadziłDariuszWójtowicz,który
kilkanaściedni temuzastąpiłPio-
traStachaiwróciłdoSandecji.
– Trzebapomócklubowi,który
wyciągnąłdomnierękę–wyjaśnia
49-letni trener.

Mówisięotym,żebydwa
razydotejsamej rzekinie
wchodzić.
Znamtopowiedzenie,ale

uznałem,żetrzebapomócklu-
bowi,którywyciągnąłdomnie
rękę.Zresztą,odczterechmie-
sięcy,poodejściuzPuszczyNie-
połomice,byłembezpracy.
Ofert teżzadużosięniepojawi-
ło.NoikiedyprzedlatyzNowe-
goSączaodchodziłem,obie
strony– i ja, iwładzeklubu,nie
zostawiłyzasobąspalonych
mostów.

Telefonemodprezesa
SandecjimusiałPanbyć
jednakzaskoczony.
Mojeprzyjście tużprzedse-

zonem,wostatniejchwili, jest
przecież trochęnieoczekiwane.
Bardzosięcieszę,żeporazdrugi
dostałemszansęwNowymSą-
czu.Pracębędęstarał sięwyko-
nywaćwsposóbnajlepszy,naj-
bardziejprofesjonalny, jak to
tylkomożliwe.

WNowymSączuponow
niepowstajekrakowska
kolonia,bo jakoasystent
pomożePanubyłypił-
karz– jakwłaśniePan-
Wisły i jednocześnieme-
dalista igrzyskolimpij-
skichwBarcelonieMar-
cinJałocha.Skądtakipo-
mysł?
ZMarcinemznamysięwiele

lat,wWiślegraliśmyrazem.
Wiem, jakiemapodejście
dopiłki, charakter,no imu
ufam.Tozadecydowało.Będzie

namsiędobrzepracowało,po-
możemi.

Dotejporynajczęściej
współpracowałPan jed-
nakzDariuszem
Romuzgą.
Sytuacjasięzmieniła,boDa-

rekzostałwNiepołomicach
pomoimodejściu.Tematunie
było.

Pojawieniesięwszatni
człowiekaztak imponu-
jącymCVjakJałocha
musiałonapiłkarzach
zrobićwrażenie.
Ototrzebabyzapytaćza-

wodników, jednaktuniechodzi
opierwszewrażenie,aoco-
dziennąpracę.Zdrugiej strony
fakt, żeMarcinbyłświetnym
piłkarzem,napewnojest jego
dodatkowymatutem.Zawodni-
cyczęstopowinnimieć
przedsobąwłaśniekogośtakie-
go,żebynieprzychodziły
dogłówmyśli:„APantonigdzie

niegrał”. IciwNowymSączu
pracująz ludźmi,którzy teżko-
palipiłkę, i tonadobrympozio-
mie(Wójtowiczsamnaboi-
skachpolskiejekstraklasyroze-
grał202spotkania-red.).

JestPanpewnieświado-
my,żedzisiejsządrużynę
kibicebędąporównywać
dotejsprzedkilku lat,
kiedypodPanawodzą
omalnieawansowała
doekstraklasy.
Tak, jestemświadomy, tego

sięnieuniknie.
Wtakimrazie teżdobrze
Panteżwie,żeoczekiwa-
niaakuratwstosunku
doPanabędąwiększeniż
wprzypadkukażdego in-
negotrenera.
Zgadzasię,alezdajęsobie

teżbardzodobrzesprawę zte-
go,żenatymcobyłokiedyś,nie
możnateraznadal jechać.Tre-
neraweryfikująaktualnewyni-

ki.DlamniepowrótdoSandecji
towyzwanie,a– jaktosięmówi
wpodobnychsytuacjach–czas
wszystkopokaże.

JaknaPanapowrót rea-
gują ludzienaulicach
NowegoSącza?
Niemożnamniebyłozadu-

żonamieściespotkać,boprzez
tepierwszednibyłodużopracy
wklubie,alewieleosób,które
poznałemzaczasówmojej
pierwszejpracywSandecji,
dzwoniło teraz.Tosympatycz-
ne. I takichomnieopinii życzył-
bymsobiezadwaczytrzymie-
siące.Tobyłobynajbardziej
wytmierne.

Sandecjaznów, jaknie-
spełnapięć lat temu,bę-
dziewidowiskowąpiłką
przyciągaćtłumynasta-
dion?
Celwynikazsytuacji,która

jestporundzie jesiennej: czyli
przedewszystkimnależyutrzy-
maćzespółwpierwszej lidze.
Chciałbymteżprzywrócićwiarę
kibicówwdobrągrę.Copraw-
da,dotejporydrużynaspisywa-
łasięnienajgorzej,alegranie
byławidowiskowaibyćmożeto
powód,żetrochę ichsięodwró-
ciło. Jazawszewolałemstyl
ofensywny,nigdyniegrałem
ztyłu„autobusem”,stawiałem
nakonfrontację.Tak,żebybyło
widowisko. I tegowciążsobie
życzę,choćwiosną liczyćsiębę-
dąprzedewszystkimskutecz-
ność i łapaniepunktów.Wierzę
jednak,żenaszemeczeznów
będąprzyciągaćnatrybunyco-
razwięcej ludzi.Aklimatdlapił-
kiakuratwNowymSączu jest
ogromny.

NadKamienicązostaje
Panna...
Naraziepracujemy

doczerwca, tylkonatakąodle-
głośćsięgammyślami. Jakmó-
wiłem,cel jasnowynikaztabeli,
anaraziechcęnadaćzespołowi
swojepiętno.Ato,czySandecja
pójdziedoprzodu,czyklubbę-
dzienatostać,czaspokażę.Ży-
czyćsobiemożnawszystkiego,
alenajważniejszesąrealia.
Natęchwilęmamnadzieję,że
klub jestnatylepoukładany, iż
sprawybieżącebędąnamwdo-
brejgrzepomagały,nieprzesz-
kadzały.Awczerwcuzobaczy-
my,cosięwydarzy.

Rozmawiał ŁukaszMadej

RozmawiamyzDARIUSZEM
WÓJTOWICZEM,byłympił-
karzemWisłyKraków,który
właśnie,porazdrugi,został
trenerempierwszoligowej
SandecjiNowySącz.

# ŁukaszMadej

PIŁKA NOŻNA

ŚMIEJĘSIĘ,ŻEDORZUCILIJAKIEGOŚPLACKADOSAGANA.MOŻETOFORMAŻARTU
NATEMATMOICHSTRZAŁÓW,KTÓRELECĄPANUBOGUWOKNO
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Ciężkopracujemy
imamyzaplanowane
podwiesesjedziennie

KrzysztofBuczkowski ,
żużlowiec
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RazemgraliwWiśle,ateraz
pracująwNowymSączu
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WójtowiczjestwychowankiemLechii
Gdańsk,aleażprzezsiedemlatgrałwWiśle

Dariusz Wójtowicz i Marcin Jałocha objęli pierwszoligową Sandecję

#piłkanożna

Kosowski
dyrektorem

KATOWICE-KamilKosowski,były
piłkarzWisłyKraków,zostałdy-
rektoremsportowymdrugoligo-
wegoRozwojuKatowice.-Grał
nietylkowPolsce,aleteżzagrani-
cą,więcmamnadzieję,żedanam
wiedzę,umiejętności,zaangażo-
wanieipomożedoświadczeniem
–mówiprezesRozwoju,Zbig-

niewWaśkiewicz.
–Perspektywysąfajne,lecznie

chcęużywaćwielkichsłówigłosić
obietnicbezpokrycia.Spokojnie,
powolutku,będziemychcieli,by
Rozwójsięrozwijał.Chcieliby-

śmygraćwpierwszejlidzeipoka-
zywaćtamnaszychmłodychwy-

chowanków–dopowiada
Kosowski.

Dodajmy,żeRozwójmaduże
szanse,żebywrundziewiosenne
wywalczyćawansdowłaśnie

pierwszejligi.

#siatkówka

PechSylwii
Wojcieskiej

MUSZYNA-Imponującawtymse-
zonieformąśrodkowaPolskiego

CukruMuszyniankiSylwia
Wojcieskadoznałaurazuzerwa-
niuwięzadłakrzyżowegoiwtym
sezonieniepojawisięjużnaboi-
sku.–Tracimyzawodniczkę,któ-
rabyłanajlepiejblokującąwlidze,
generalnieczołowąsiatkarką
napozycjiśrodkowej.Wielka
strata–mówitrener„Mineral-
nych”BogdanSerwiński.

Wprzypadkutakiejkontuzjipo-
wrótdozdrowiamożepotrwać
odsześciumiesięcyażdoroku.

#piłkanożna

Sąbilety
naderby

KRAKÓW-21marcaogodz.18Wi-
słaKrakównaswoimstadionie
zmierzysięzCracovią.Copraw-
dadoderbówzostałyjeszczedwa
tygodnie,alebiletymożnanaby-
waćjużteraz.Wejściówki-od15
złotych-możnakupićw„Strefie
Kibica”przystadionieim.Henry-
kaReymanaodponiedziałku
dopiątku,wgodz.10–19oraz

wweekend:10–16.
Zkoleinastroniewww.bile-

ty.wisla.krakow.pl

sprzedażtrwacałądobę.

#boks

Trenujezsamym
Mayweatherem

LASVEGAS-PięściarzzPoznania
MichałChudecki,którywtrakcie
listopadowejgaliboksuwKraków
Arenieprzegrałprzeznokaut

wpierwszejrundziezMichałem
Syrowatką,jestjednymze
sparingpartnerówsłynnego
FloydaMayweatheraJr.,który
wLasVegasprzygotowujesię

dozaplanowanejna2majawalki
wszechczasówzMannym

Pacquiao.Chudeckitopierwszy
Polak,którybezpośredniouczest-
niczywprzygotowaniachuważa-
negozanajlepszegopięściarza
światabezpodziałunakategorie
wagoweMayweathera. –Bardzo
sięcieszę,nabędęnowegodo-

świadczeniaimamnadzieję,żeto
pomożemiwdalszejmojejkarie-

rze–nieukrywa.

FO
T.

A
N
N
A
K
A
C
Z
M
A
R
Z

FO
T.

A
N
D
R
Z
E
J
B
A
N
A
Ś

FO
T.

A
N
D
R
Z
E
J
B
A
N
A
Ś

MarcinJałochaurodziłsięwKrakowie,
jestwychowankiemWisły


