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Alkohol
w prawie

Alkohol niemal na każdym kroku 
ma coś wspólnego z prawem, 
a raczej
na bakier z nim. 

§
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” 

Niebezzasadnie mówi się zatem, że alkohol to 
zguba ludzkości, która kradnie człowiekowi wol-
ność. Naszej historii alkohol towarzyszy od za-
rania dziejów. Mocno zadomowił się w kulturze, 
tradycji i ogólnej świadomości społecznej. Wielu  
z nas trudno sobie wyobrazić zabawę choćby 
bez symbolicznego kieliszeczka wybornego to-
kaju na weselu u cioci Kingi. Pijmy zatem, ale  
z głową!

adwokat Błażej Kowalczyk

” 

” 

W prawie pracy obowiązuje powszechna za-
sada, że pracownik musi wykonywać swoje obo-
wiązki będąc trzeźwym, a pracodawca może to 
skontrolować. Potwierdzenie nietrzeźwości sta-
nowi rażące naruszenie obowiązków pracowni-
czych, a to jest podstawa do zwolnienia dyscy-
plinarnego, po czym niestety zostaje ślad wobec 
wpisania o tym wzmianki w świadectwie pracy, 
co ciągnie się potem za byłym już pracownikiem 
przez długi czas i często uniemożliwia podjęcie in-
nego zatrudnienia. 

W prawie administracyjnym właściciela sklepu 
można pozbawić koncesji za sprzedaż alko-
holu nieletnim. Ostentacyjne lub zagrażające in-
nym osobom spożywanie alkoholu i to nie tylko 
w miejscu publicznym może się skończyć (prócz 
słonego mandatu) przymusowym pobytem na 
izbie wytrzeźwień, za który przyjdzie zapłacić ra-
chunek, jak za bankiet w warszawskim lokalu 
„Kongresowa”.

W prawie cywilnym np. mamy do czynienia z 
sytuacją, w której ktoś jest wprawdzie ubezpie-
czony, ale wyrządza jakąś szkodę pod wpływem 
alkoholu i wtedy ubezpieczyciel nie ponosi za ta-
kie zachowanie odpowiedzialności, co najczęściej 
ma znaczenie przy wypadkach drogowych. Wo-
bec osoby nadużywającej alkoholu i stwarzają-
cej problemy w domu można wdrożyć procedurę 
eksmisyjną.

” W sprawach z zakresu prawa rodzinnego naj-
częściej mamy do czynienia z alkoholem w postę-
powaniach rozwodowych, gdzie zbyt częste za-
glądanie do kieliszka przez jednego z małżonków 
przesądza niejednokrotnie o winie za tzw. trwały 
rozkład pożycia, co może nieść za sobą dodat-
kowo zasądzenie alimentów dla pokrzywdzonego 
partnera. Bardzo dotkliwe reperkusje nadużywa-
nie alkoholu pociąga za sobą w relacjach dzieci-
-rodzice, doprowadzając często do ograniczenia, 
a nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej i final-
nie odebrania dzieci. Osoba nadużywająca alko-
holu w sposób opilczy może zostać również przy-
musowo skierowana przez sąd na odwyk.

” Wreszcie najpoważniejszy konsekwencje dla 
człowieka alkohol przynosi w prawie karnym. Ge-
neralnie przy popełnieniu przestępstwa lub wykro-
czenia alkohol stanowi zawsze bardzo poważną 
okoliczność obciążającą wpływającą na zaostrze-
nie kary, jak w przypadku spraw o znęcanie się 
nad rodziną, bójki, znieważenia itp. Nawet samo 
umożliwianie spożywania (częstowanie) alko-
holu małoletnim jest odrębnym przestępstwem.  
W praktyce jednak najdotkliwsze przypadki zda-
rzają się w sprawach wypadków drogowych.  
Jeśli kierowca spowoduje wypadek śmiertelny, ale 
doprowadzi do niego nieumyślnie, wtedy może 
jeszcze liczyć na karę w zawieszeniu. Jeśli jed-
nak dopuści się tego choćby pod niewielkim wpły-
wem alkoholu, wtedy powinien spodziewać się co 
najmniej kilkuletniego wyroku oraz dożywotniego 
odebrania prawa jazdy. Samo również prowadze-
nie pojazdu pod wpływem alkoholu stanowi wy-
kroczenie (0,2-0,5 promila) lub przestępstwo (po-
wyżej 0,5 promila), za co sądy orzekają obowiąz-
kowe odebranie prawa jazdy (przy wykroczeniu 
na minimum 6 miesięcy, a przy przestępstwie na 
minimum 3 lata).

” Wreszcie produkcja alkoholu jest zagadnie-
niem prawnie problematycznym z uwagi na spory 
galimatias w przepisach czyli swoisty kogel-mo-
gel ustawodawcy. Przyjmuje się, że domowy wy-
rób alkoholi lekkich (piwa, wina, nalewki) na wła-
sny użytek jest dozwolony, natomiast zakazana 
jest produkcja alkoholu etylowego czyli przysło-
wiowego samogonu czy bimbru. 
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„Sytuacja finansowa firmy jest stabilna, nie mamy żadnych problemów z płatnościami. Problem, 
którego rozwiązywaniem zajęliśmy się w pierwszym półroczu to pełna obsada stanowisk pracy, a co 
za tym idzie, realizacja rosnącej liczby zamówień. W związku z tym, że ilość nowych pracowników 
nie jest taka, jakiej bym oczekiwał, zarząd firmy podjął decyzję o zatrudnieniu pracowników z Ukrainy 
i po przeszkoleniu obsadzenie nimi wolnych stanowisk. Jesteśmy w trakcie analiz i oceny zaistniałej 
sytuacji, jestem przekonany, że ta decyzja będzie bardzo korzystna dla firmy i nas pracowników. 
Ponadto uruchomiliśmy 3 zmianę na linii produkcji mebli, mogę powiedzieć, że zwiększyliśmy 
produkcję na meblach o 30%, jest to pełna moc w tym dziale”. – powiedział Maciej Szymczak  

E.P. – Ilość i jakość?
M.Sz. – „Jakość naszych produktów to podstawa, mamy wdrożone odpowiednie systemy kontroli 
jakości, zdarzają się incydentalnie reklamacje, ale jest to odsetek w skali naszej produkcji, który nie 
rzutuje na opinie naszych klientów o produkcie”.

E.P. – Nowe maszyny, stanowiska?
M.Sz. – „Wprowadziliśmy do eksploatacji nową maszynę do wiercenia elementów mebli, która 
pozwoli odciążyć linę obróbczą, co podniesie jej wydajność. Nowa maszyna spełnia nasze 
oczekiwania, myślimy o kolejnych urządzeniach, ale dziś nie chcę jeszcze o nich mówić. Najpierw 
musimy obsadzić wolne stanowiska produkcyjne i zapewnić im pełną obsadę i wtedy będziemy 
analizować, co i na jakiej linii produkcyjnej dołożyć lub zmienić, by zwiększyć efektywność produkcji.”

   6 miesięcy 2018 roku za nami, zasłużony urlop przed nami. Czas, 
by w kilku zdaniach opisać, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy jako 
wspólnota Prignitz Meble Pomorskie, czas zapytać o przedwakacyjne 
szczegóły dyrektora Macieja Szymczaka.

½
2018
za
nami
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Інформаційний бюлетень Ехо Prignitz, є 
внутрішнім інформатором нашого заводу, 
ми пишемо в ньому про те, що відбувається 
в компанії, про працівників, про те, як вони 
проводять святачивідпустку, інформуємо 
співробітників про те, де, на якому рівні 
ми знаходимося і куди йдемо як компанія,  
а також вирішуємо кросворди. Сьогодні від 
імені редакції ми раді вітати в Prignitz Meble 
Pomorskie нових українських колег, навчання 

Ласкаво просимо
та впровадження в обов’язки працівника вже 
завершено і сьогодні вже нормальна робота, 
ми сподіваємося, що ви швидко дізнаєтеся 
про наш заклад детальніше та правила  
в ньому, польських колег і красиві околиці Ліпян 
і Барлінек.

Ласкаво просимо до 
Prignitz Meble Pomorskie

Редакційна команда Eхo Prignits

Powietrze 
Prignitz Sławomir Rutkowski 

specjalista 
do spraw 

Bezpieczeństwa
W Prignitz Meble Pomorskie wykorzystywane 

są w procesie produkcyjnym lakiery akrylowe, bejce 
wodne, rozcieńczalniki, ze względu na specyfikę pro-
dukcji występują pyły drewna. Dlatego też bardzo 
ważne jest dbałość o jakość powierza na hali produk-
cyjnej i systematyczne monitorowanie tego zagadnie-
nia. W ostatnich dniach kwietnia Zakład Ochrony Śro-
dowiska i Higieny Pracy BIOSAN S.C. z Piły, na zle-
cenie Prigitz Meble Pomorskie, wykonał badania jako-
ści powierza na hali produkcyjnej przy wytypowanych 
stanowiskach. W ramach badań wykonano 27 pomia-
rów związanych używanych do produkcji różnego ro-
dzaju materiałów i komponentów, na podstawie któ-

rych sporządzono 28-stronicowy raport końcowy. 
„Badania nie wykazały przekroczeń obowiązujących 
norm w żadnym zakresie, ocena warunków środowi-
ska pracy w naszym zakładzie w odniesieniu do obo-
wiązujących przepisów prawnych wypadła pozytyw-
nie” – przekazał nam Sławomir Rutkowski specjalista 
do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Prignitz 
Meble Pomorskie.
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	 Kilkadziesiąt	lat	temu,	szczególnie	w	małych	
miejscowościach,	 miasteczkach	 codziennością	 był	
fakt	 pracy	w	 jednym	 zakładzie	 od	momentu	 zakoń-
czenia	edukacji	aż	do	emerytury.	Często	też	rodzice	
pracujący	w	zakładach	Bomet	w	Barlinku,	Fabryka	Ar-
matur	w	Lipianach	i	innych	okolicznych	firmach	ścią-
gali	do	siebie	do	pracy	swoje	dzieci,	by	zapewnić	im	
stabilną	pracę	na	przyszłość.	

	 Od	 momentu	 przystąpienia	 Polski	 do	 Unii	
Europejskiej	 i	 uzyskania	 pełnego	 dostępu	 do	 rynku	
pracy	 krajów	 zachodnich	 sytuacja	 diametralnie	 się	
zmieniła,	miliony	Polaków	wyjeżdżają	do	innych	kra-
jów	Unii,	uczyć	się,	pracować,	dziś	jest	to	już	codzien-
nością.	Od	kilku	lat	i	do	naszego	kraju,	by	się	uczyć, 
a	także	w	poszukiwaniu	lepszych	zarobków	przyjeż-
dżają	 obywatele	 Rosji,	 Białorusi,	 Ukrainy,	 Mołdawii.	
Są	 obecni	 od	 kilu	 lat	 w	 gminie	 Barlinek,	 Myślibórz,	
Dębno,	Pyrzyce	itd,	uczą	się	i	pracują.	

	 Sytuacja	ekonomiczno-gospodarcza	w	Pol-
sce	jest	bardzo	dobra,	co	chyba	najlepiej	potwierdza	
fakt,	 iż	 bezrobocie	 praktycznie	 nie	 istnieje,	 podań	 
o	pracę	wpływa	do	przedsiębiorstw	coraz	mniej,	w	tym	
również	do	naszego	zakładu	i	tu	pojawia	się	problem. 
Jak	doskonale	Państwo	widzą,	na	hali	 produkcyjnej	
jest	wiele	wolnych	stanowisk	pracy	i	jest	to	niedobra	
sytuacja	dla	przedsiębiorstwa,	które	ma	do	dyspozy-
cji	coraz	więcej	zamówień	i	nie	może	ich	zrealizować	 
z	powodu	braku	pracowników,	to	hamuje	dalszy	roz-
wój	zakładu,	a	w	dłuższej	perspektywie	może	wpły-
nąć	na	pogorszenie	sytuacji	ekonomicznej.	O	kilku	lat	
prowadzimy	 intensywną	 promocję	 zatrudnienia,	 we-
wnątrz	firmy	jak	 i	poza	nią,	oczywiście	przynosi	ona	

Jesteśmy
w EuropieStabilna

firma

Pewny
pracodawca

efekty,	ale	nie	są	to	ilości	pracowników	wystarczające	
pod	 potrzeby	 rozwojowe	 Prignitz	 Meble	 Pomorskie	 
i	w	związku	z	tym	podjęliśmy	kolejne	kroki,	które	po-
zwolą	 na	 pełne	 wykorzystanie	 parku	maszynowego	 
i	zwiększenie	produkcji.	

	 Jak	już	pisałem	powyżej,	za	nasza	wschod-
nią	 granicą	 są	 chętni	 i	 poszukujący	 ofert	 pracy	 
w	Polsce,	wielu	z	nich,	jak	Państwo	zapewne	wiecie	
znalazło	 pracę	 w	 największych	 zakładach	 również	 
w	naszej	okolicy	i	wiemy,	że	z	takiej	decyzji	zadowo-
leni	 są	 dziś	 i	 obcokrajowcy,	 i	 zarządzający	 firmami	 
a	także	polscy	pracownicy,	bo	dzięki	takiemu	działa-
niu	 zakłady	 zwiększają	 poziom	 produkcji	 i	 rozwijają	
się.	 Również	 Zarząd	 Spółki	 Prignitz	 Meble	 Pomor-
skie	sp.	z	o.o.	podjął	decyzję	o	zatrudnieniu	niewiel-
kiej	grupy	pracowników	z	Ukrainy,	którzy	już	dziś	są	
wśród	nas,	uczą	się	pracy,	poznają	nasze	zwyczaje,	
często	mieszkają	w	tej	samej	miejscowości	obok	nas.	
Ludzie	Ci	przyjechali	na	nasze	zaproszenie	 i	gotowi	
są	pomóc	nam	rozwiązać	problem	wolnych	stanowisk	
pracy	 i	 zwiększenia	produkcji.	 Jest	 to	 działanie	 nie-
zbędne	biorąc	pod	uwagę	dalszy	rozwój	i	stabilność	
ekonomiczną,	bo	jeżeli	nie	wykorzystamy	do	produk-
cji	wszystkich	maszyn,	to	grozi	nam	stagnacja,	utrata	
zamówień	i	naszych	stanowisk	pracy. 

	 Liczę,	iż	Państwa	współpraca	z	nowymi	pra-
cownikami,	pomimo	pewnych	barier	językowych	i	kul-
turowych	będzie	układała	się	dobrze.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Zakładu 
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Widzą
Nas 

Od ponad roku, poza wspieraniem dobrych 
pomysłów, pomaganiem w organizacji imprez  
i festynów, obecni jesteśmy z naszym stoiskiem 
i hostessami na wybranych imprezach w powie-
cie myśliborski i pyrzyckim. W czerwcu nasze 
stoisko z ulotkami, firmowymi balonami i długo-
pisami zainstalowaliśmy na dwóch imprezach, 
podczas Dni Myśliborza na stadionie miejskim  
i na festynie Dni Barlinka w centrum miasta. 
Przez kilka godzin na każdej z imprez młodzież 
z Lipian ubrana w firmowe koszulki starała się 
zainteresować uczestników festynów pracą  
w naszej firmie. Dorosłym rozdawane były ulotki, 
długopisy, a dzieciom balony z naszym logiem. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się w tym 
roku wydawane w Prignitz biuletyny. Trzeba 
przyznać, że kilka wydań naszej gazetki to już 
spora wiedza o naszym zakładzie, a jest się 
czym pochwalić. Banery z zaproszeniem do 
pracy w naszej firmie zainstalowaliśmy także 
podczas ostatniej edycji Triathlonu Lipiany, jest 
to duża sportowa impreza, na której każdego 
roku w różny sposób staramy się być obecni.

Już za kilka dni zasłużone 
urlopy i często wypoczynek na 
łonie natury z rodziną, przyja-
ciółmi i przy grillu. 

Także Prignitz postano-
wiło włączyć się do tego kli-
matu i tuż przed urlopami  
w trzy kolejne soboty skrócono 
pracę o 2 godziny tak, by prze-
bywający w tym czasie w za-
kładzie mogli zasiąść do grillo-
wego stołu. 

Był czas na poczęstunek, 
czas na luźne rozmowy, na to, 
na co na co dzień ze względu 
na obowiązki każdego z nas, 
brakuje czasu.

Rozgrzewka przed wakacyjnym odpoczynkiem
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Pamiętamy o Dniu Dziecka
Już po raz kolejny, dzięki wsparciu  PRIGNITZ 

Meble Pomorskie, sołectwo Batowo 2 czerwca zor-
ganizowało wyjazd dzieci z okazji Dnia Dziecka 
do DELI PARK w Trzebawiu koło Poznania. Dzieci 
były zachwycone dużą liczbą atrakcji. Tuż po wej-
ściu na teren parku zastanawiały się od czego za-
cząć. Jak się później okazało, największą radość 
sprawiały dmuchane zamki, rozmaite zjeżdżalnie, 
ścianki do wspinania, małpi gaj a zwłaszcza pod-
niebna eko-wioska, gdzie dzieci mogły zobaczyć 
zwierzęta żyjące w naszych lasach. Oprócz tego, 
uczestnicy wycieczki mogli obejrzeć miniatury zna-
nych budowli, gigantyczne owady i grzyby. 

W trakcie zabawy zaplanowany był czas na po-
siłek, dzieci zjadły pyszny obiad i lody. Ze względu 
na czas podróży, dzieci w parku przebywały od 
10:00 do 16:00. Zapewne, gdyby czas pozwolił, 
zabawom nie byłoby końca. W drodze powrotnej 
dzieci zjadły kolację w McDonalds, a do domu wró-
ciliśmy około godziny 20:00. Dzieci były bardzo za-
dowolone z wyjazdu. Prignitz Meble Pomorskie pa-
mięta także o najmłodszych mieszkańcach Lipian 
uczęszczających do Przedszkola Miejskiego im. 
Kubusia Puchatka, z tego co się dowiedzieliśmy, 
także dzięki naszej pomocy zabawa z okazji Dnia 
Dziecka była wyśmienita. 
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WYDAWCA: PRIGNITZ Meble Pomorskie Sp. z o.o. 
ul. Pyrzycka 11  74-240 Lipiany Polska  

Telefon: +48 (91)  570 60 85 Faks:+48 (91) 570 60 
56 e-mail: echoprignitz@gmail.com

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

GDZIE, Z KIM I ZA ILE WYMARZONE WAKACJE

Tydzień już wykorzystałem. Byłem z rodziną w Świnoujściu i trafiliśmy na 
świetną pogodę. Codzienne wycieczki na rowerach, zabawy z dziećmi oraz 
spacery i relaks na plaży spowodowały, iż wróciłem zregenerowany i odstre-
sowany. Mam nadzieję, że ten stan świeżości umysłu uda mi się zachować 
jak najdłużej. W czasie głównej przerwy urlopowej w pierwszym tygodniu 
będę pracował, celem nadrobienia zaległości. W drugim tygodniu planuję 
urlop, ale nie zamierzam wyjeżdżać. Zastanę z dziećmi w domu i zorganizuję 
nam różne aktywności. Dość przecież mamy jezior i ciekawych miejsc w oko-
licy. Wycieczka rowerowa, piłka nożna z synem czy kąpiel w jeziorze to proste 
acz przyjemne rzeczy, które pozwalają oderwać się myślami od pracy. Mam 
też pewne zaległości w pracach w domu i ogrodzie, zamierzam je nadrobić.

Wakacje mam zaplanowane w górach, gdzie mam rodzinę, konkretnie, to 
w miejscowości Beskid Sądecki, często tam jeżdżę na urlop i wspaniale tam 
wypoczywam.

W tym roku nie planuję żadnego wyjazdu wakacyjnego, spędzam urlop  
w domu i na działeczce, gdzie mi się fajnie odpoczywa. Ale mam rodzinę  
w Kielcach i w przyszłości marzy mi się jeszcze do nich pojechać w odwie-
dziny na kilka wakacyjnych dni, ale to może na przyszły rok zaplanuję.

W wakacje, na urlopie zamierzam odpocząć przy czytaniu zaległych lektur 
w domu, nigdzie nie wyjeżdżam, u nas mamy gdzie wypoczywać nad jezio-
rami, ja lubię pływać i codziennie przepływam w jeziorze dłuższe dystanse, 
bez asekuracji, więc urlop też tak rekreacyjnie spędzę. Ale nie ukrywam, że 
w przyszłości podczas wymarzonego urlopu całą Polskę chciałbym zwiedzić.

Na wymarzone wakacje w tym roku wybieram się z moją narzeczoną nad 
morze, do Międzyzdrojów. Jedziemy także i w góry do Zakopanego, też oczy-
wiście z narzeczoną. Wszystko już mamy zaplanowane i czekamy tylko na 
urlop. Mam nadzieję, że pogoda będzie nam sprzyjała. 

Gdybym miał możliwość z żoną pojechać, to do Torunia, piękne miasto  
i moje rodzinne strony, warto zwiedzić, polecam. Wrocław, skąd moja żona 
pochodzi, także warto zobaczyć. Niestety, tak już bywa od kilku lat, że nie 
możemy wspólnie zaplanować urlopu wakacyjnego, bo każde z nas ma urlop  
w innym terminie, dlatego nigdzie nie pojadę w tym roku, może na przyszły 
coś się uda zaplanować.
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Krzyżówka Firmowa PMP 
na wakacje

Na zdjęciu: Krzysztof Wasiuk
 i dyrektor Maciej Szymczak

Tuż przed przerwą wakacyjną i zasłużonym 
urlopem kolejny bon o wartości 300 złotych trafił 
do pracownika Prignitz Meble Pomorskie, tym ra-
zem prawidłowo rozwiązało krzyżówkę aż 20 osób, 
a z pośród nich wylosowany został Pan Krzysztof 
Wasiuk, rozwiązane  hasło krzyżówki to - „Wiosna, 
wiosna ach to ty”. Jak dowiadujemy  się z różnych 
źródeł, naszą krzyżówkę rozwiązują także osoby  
spoza firmy i robią to systematycznie, może kiedyś 
za wytrwałość ufundujemy też dla nich jakiś upo-
minek, bo teraz 300 stówy są tylko dla miłośników 
szarady z Prignitz. 

300 stówki na wakacje

KUPON  KONKURSOWY

Imię i nazwisko....................................................................................

Litery z poszczególnych pól utworzą hasło krzyżówki

Poziomo
1. tyle, ile wyprodukowano, 12. produkt eks-
trakcji, 19. z sympatią o psim pyszczku, 30. pi-
sarz duński, autor powieści „Zabawki”, 37. nie 
święci je lepią, 48. satelita odbiorcy, 55. war-
stwa kleju nałożona na drewno w celu konser-
wacji, 67. rozgrzebać, 73. włókno do wyrobu 
sznurów, 85. tkanina o atłasowym splocie, 91. 
rzepka w kolanie, 103. np. tłuszczowa
Pionowo
2. tropikalna gruszka, 4. bagaż, 6. niezbędna 
w wozie strażackim, 7. spalony w piłce noż-
nej, 8. miasto na Ukrainie w obwodzie ode-
skim, 9. stos drewna na opał, 49. „meta” listu, 
51. mieszkanka wschodniej Francji, 53. kodów 
kreskowych - w kasie, 55. szczeliwo z konopi, 
57. moneta srebrna bita w starożytności na 
Wschodzie, 59. część śmigła samolotu,
Wprawdzie już za kilka dni przerwa wakacyj-
na w Prignitz i do tego czasu nie rozwiążemy 
krzyżówki, a i prezes nie zdąży wręczyć wy-
granemu czeku na 300 zł, ale my polecamy się  
z kolejną szaradą. Zabierzcie biuletyn na urlop 
i w ramach relaksu rozwiążcie krzyżówkę, po 
urlopie wrzućcie rozwiązanie do skrzyneczki. 
Istnieje duża szansa, że właśnie Wam prezes 
wręczy 3 stówki za prawidłowe jej rozwiązanie, 
co po dobrym i często kosztownym urlopie może 
złagodzić deficyt gotówki. Przypomnijmy zasady: 
rozwiązać Krzyżówkę Firmową Prignitz może 
każdy, do którego trafi nasz biuletyn, ale rywa-

lizować o nagrodę może już tylko pracownik 
Prignitz Meble Pomorskie. Dziś zachęcamy 
także do rozwiązywania krzyżówek naszych 
ukraińskich współpracowników, może także 
dzięki temu lepiej się poznamy i zaprzyjaźni-
my. Rozwiązania krzyżówki należy wrzucać 
do skrzynki z pomysłami usprawniającymi, 
na tę czynność mamy czas do 23 sierpnia 
2018 roku, dzień później nastąpi losowanie 
nagrody. Wśród tych, którzy prawidłowo 
rozwiązali krzyżówkę, tradycyjnie nagroda  
w krzyżówce to bon  wartości 300 zł. 
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