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Kurnik Magdy Gessier
poróżnił Słupsk i Kielce
GASTRONOMIA Restauratorka Magda Gessier w telewizyjnym programie nadała słupskiemu lokalowi zastrzeżoną
nazwę. Kielczanin, właściciel lokali o nazwie „Kurnik", dochodzi swoich praw.
Elżbieta Święcka

Prawo chroni znak i logo

redakcjaqp@mediareqionalne.pl

agda Gessier, znana
restauratorka w teleI wizyjnym show Ku
chenne rewolucje (wywiad z
nią na stronie 6).odmienia
podupadające restauracje.
Jedną ze swoich metamorfoz
przeprowadziła w na po
czątku maja tego roku w
Słupsku.
Dawny lokal Wiking przy
ul. Garncarskiej zmienił wy
strój, rodzaj serwowanych
potraw oraz nazwę.
- Powaliliśmy Wikinga,
teraz to jest Kurnik, a na
grzędach będą siedziały kury
znoszące złote jajka - mówiła
restauratorka, otwierając
lokal po zmianach. Ale ta dia
metralna zmiana będzie
miała swoje konsekwencje.
Okazało się, że nazwa
Kurnik jest już zastrzeżona
dla lokali prowadzonych
przez kielczanina Zbigniewa
Połanieckiego.
- O tym, że inna restau
racja została przez panią
Gessier nazwana „Kurnik",
dowiedziałem się przypad
kiem - mówi Zbigniew Poła
niecki, właściciel dwóch kie
leckich lokali o nazwie
Kurnik.
- Nazwę i logo zastrze
głem. A to oznacza, że nie
mogą być one używane
przez inne lokale. Najwyraź
niej restauratorka i produ
cenci programu telewizyj
nego tego nie sprawdzili wyjaśnia.

Nazwa i logo firmy to w rozu
mieniu ustawy o prawie wła
sności przemysłowej znaki towa
rowe lub usługowe. Mogą je w
Urzędzie Patentowym zastrzec
podmioty prowadzące działalność
gospodarczą. Uzyskując prawo
ochronne, nabywa się prawo wy
łącznego używania znaku towa
rowego w sposób zarobkowy lub
zawodowy na obszarze Polski. Za
strzegając nazwę, uzyskuje się na
nią wyłączność, ale tylko we
wskazanej branży.

ma znaczenia przez kogo zo
stała wybrana nazwa restau
racji. Ustalenia pomiędzy
producentami programu a
właścicielami restauracji nas
nie dotyczą - podkreśla
prawnik.
Wpadka producentów

Skontaktowaliśmy się z
kierownictwem produkcji
programu Kuchenne rewo
lucje.
Zbigniew Połaniecki, właściciel dwóch kieleckich lokali pod szyldem Kurnik będzie przed sądem dochodził swoich praw za to, że Magda Gessie
r w - Pierwszy raz spoty
telewizyjnym show „Kuchenne rewolucje" użyła zastrzeżonej przez niego nazwy.
Fot. Daw
di tukamy
kaski się z taką sytuacją. Nie
ma żelaznej zasady, kto do
Sprawa u prawnika
Kurnika ustąpili po roz - zaznacza Zbigniew Poła mecenas Hubert Kocha kładnie ustala nazwę pro
gramu. Siadamy wspólnie z
Nazwy „Kurnik" użyto mowie telefonicznej z kie niecki.
nowski.
przeprowadzając rewolucję leckim restauratorem.
Właścicielka słupskiej re panią Magdą Gessier i zasta
- Dzwoniłem, ale nic nie Kto zawinił?
stauracji nie chce sprawy ko nawiamy się, jaka nazwa naj
programu TVN w restauracji
wskórałem. Dowiedziałem
Prawnik
prowadzący mentować. - Faktycznie, ktoś bardziej będzie pasowała.
w Słupsku.
Na stronie internetowej się tylko, że nazwę wybrali sprawę potwierdza, że do się z nami w tej sprawie kon Czujemy się odpowiedzialni
programu. właścicieli słupskiej restau taktował, ale nie mieliśmy za przeprowadzoną rewo
słupskiego Kurnika czytamy: producenci
„nazwę dla naszej restauracji Zwróciłem się więc do adwo racji wysłano pismo wzywa wpływu na to, jaka nazwa zo lucję i na pewno odpo
wymyśliła pani Magda Ges kata i sprawa dalej będzie się jące do zaprzestania uży stała wybrana - zaznacza wiednio zareagujemy - za
toczyła drogą prawną. Na wania nazwy „Kurnik".
Paulina Kantak i odsyła nas pewnia Marek Dahlman,
sier".
Sprawa pewnie zakończy pewno jednak za nieprawne
- Na razie nie ma jednak do producentów programu. odpowiedzialny za realizację
łaby się bez większego echa, używanie
zastrzeżonej żadnej reakcji. Podejmiemy
Innego zdania jęst me programu. •
gdyby właściciele słupskiego nazwy będą musieli zapłacić więc dalsze kroki - wyjaśnia cenas Kochanowski. - Nie
(WSRÓŁPR. NIK)
Fsjri

NATO u nas

Niespełniona, romantyczna miłość

Portret kundla powszedniego

Brutalni pacjenci

Wielkie manewry wojsk NATO odby
wają się w Drawsku Pomorskim.
Wczoraj przyglądał im się prezydent.

- Choć minęło już tyle lat, to jak
myślę o Tadeuszu, wciąż się wzru
szam - mówi o swojej niespełnionej
miłości 89-letnia Helena Klinger z
Kobylnicy koło Słupska. Wtedy była
młodą dziewczyną. Miała już także
za sobą ciężkie przeżycia. Pracowała
w szpitalu polowym, gdzie poma
gała cierpiącym żołnierzom.

Michalina Antczak uważa, że zwie
rzęta, w tym także psy, są
wdzięcznym tematem malarskim.
Chociaż wykonanie takiego portretu
nie jest łatwym zadaniem. - Raczej
nie ma co liczyć na to, że pies będzie
pozować tak jak człowiek. Zwierzę
nie usiedzi w jednym miejscu przez
dłuższy czas.

- Coraz więcej moich pacjentów to
osoby bardzo agresywne, które doko
nują bardzo brutalnych przestępstw
- mówi w rozmowie z nami Danuta
Pilarczyk, kierownik Ośrodka Diagno
stycznego przy Areszcie Śledczym w
Koszalinie. - Świat poszedł nie w tym
kierunku. Nie ma już żadnych war
tości.

770137 952756
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wydarzenia

Aktualną pogodę dla twojej
miejscowości i regionu
znajdziesz zawsze na

www.gp24.pl/pogoda
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Zniszczyli samochód
dyrektora MOPR w Słupsku
BEZPIECZEŃSTWO Ktoś celowo oblał żrącą substancją auto Klaudiusza Dyjasa, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Słupsku. Policja szuka sprawcy, w MOPR huczy od plotek.
Piotr Kawałek
piotr.kawalek@mediaregionalne.pl

W nocy ze środy na
czwartek samochód Klau
diusza Dyjasa, dyrektora
MOPR, stał na parkingu przy
ul. Szczecińskiej, sprawca
oblał go żrącą substancją,
która zniszczyła lakier. Rze
czoznawca oszacował straty
na cztery tysiące złotych. Sa
mochód był ubezpieczony.
Klaudiusz Dyjas jest
pewny, że ktoś celowo znisz
czył peugeota 407 kombi sw.
- To nie przypadek, na
parkingu stało 80 samo
chodów, a zniszczono tylko
mój - mówi dyrektor Dyjas. Nie wystraszyłem się, ale
będę bardziej czujny.
Policja, która prowadzi po-

stępowanie w tej sprawie,
również uważa, że nie był to
przypadek.
- Po przeprowadzeniu
oględzin wszystko wskazuje
na umyślne działanie - mówi
Robert Czerwiński, oficer
•prasowy słupskiej policji.
- Jeśli ktoś ma informacje
o tym, kto mógłby tego do
konać, jest proszony o kon
takt z policją w -Słupsku.
Gwarantujemy anonimo
wość.
Dyrektor Dyjas twierdzi, że
nie ma pojęcia, kto mógł to
zrobić i nie wie, czy ma
wrogów
Niemniej dzień przed in
cydentem zwolnił jednego z
pracowników, ale jest daleki
od rzucania podejrzeń. Dyjas
objął posadę dyrektora Zniszczone auto Klaudiusza Dyjasa.

MOPR w sierpniu, wówczas,
delikatnie mówiąc, w insty
tucji panowała niezdrowa at
mosfera po odejściu po
przedniej
szefowej.
Pracownicy byli skłóceni, o
czym można się przekonać
czytając m.in. wpisy na
forum na stronie www.gp24.
pi.
Klaudiusz Dyjas zapew
nia, że od tamtej chwili w
MOPR wiele się zmieniło na
lepsze.
- Po moim przyjściu at
mosfera się uspokoiła, jest
zdecydowanie lepszy klimat
do pracy, pracownicy są bar
dziej zadowoleni, negatyw
nych wpisów na forum jest
coraz mniej - dodaje dy
rektor Dyjas. H
Fot Łukasz Capar

NATO-wski Jazz w Drawsku
- Najważniejszą zasadą
działania NATO jest solidar
ność - powiedział prezydent
Bronisław Komorowski w
czwartek na poligonie w
Drawsku Pomorskim. We
dług szefa NATO Andersa
Fogha Rasmussena ma
newry będą sprzyjały bu
dowie Sojuszu w przyszłości.
Prezydent i szef NATO ob
serwują w Drawsku ćwi
czenie wojsk Sojuszu Steadfast Jazz 2013.
- Wspólne działania w
polu pokazują najskutecz
niej, że podstawową zasadą
działania NATO jest solidar
ność, solidarność także w
praktyce - powiedział prezy
dent. - Nawet jeśli zagro
żenia są symulowane - tak
jak w przypadku ćwiczeń
- współpraca zawsze jest
prawdziwa, realna - dodał.
W ocenie prezydenta nowo
czesne państwa potrzebują
nowoczesnych armii, ale
-jak dodał: nowoczesność to
także sprawdzona zasada so
lidarności.
Podkreślił, że drawskie
ćwiczenia to niewątpliwie
jedne z najważniejszych ćwi
czeń szkoleniowych Sojuszu,
a dla Polski niezwykle ważne
jest, że odbywają się nie tylko

- Ostatecznie nic bardziej
nie cieszy niż to, że wychodzi
na nasze. Witam serdecznie
w Polsce, na poligonie draw
skim; gdzie dawniej był obóz
internowania, dzisiaj cie
szymy się obecnością całego
Sojuszu Północnoatlantyc
kiego - powiedział Komo
rowski.
Sekretarz generalny NATO
Anders Fogh Rasmussen
ocenił w Drawsku, że takie
manewry mają zasadnicze
N

Z bólem serca zawiadamiamy, że dnia 6.11.2013 r.,
zasnął w Bogu nasz kochany mąż, tata i dziadek

sp.

znaczenie dla NATO i będą
sprzyjały budowie Sojuszu w
przyszłości. Rasmussen po
dziękował Komorowskiemu,
polskiemu rządowi i pol
skiemu narodowi za gościnę.
- Chcę również podziękować
za niesłabnące poparcie,
którym obdarzają państwo
NATO - zaznaczył. Dodał, że
Polska oraz państwa ba
łtyckie są po raz pierwszy go
spodarzem ćwiczeń NATO
na tak ogromną skalę.
- Wszystkie cztery państwa
to są mocni członkowie,
przyjaciele wzbogacający
nasz Sojusz - powiedział.
Prezydent i goście - m.in.
prezydent Łotwy Andris Berzins, sekretarz generalny
NATO Anders Fogh Ra
smussen - oglądają w Draw
sku pokaz dynamicznego
działania międzynarodowe
go batalionowego zgrupo
wania taktycznego na pasie
taktycznym Bucierz.
W trwających od 2 listo
pada. ćwiczeniach Steadfast
Jazz bierze udział 28 państw
NATO i trzy spoza NATO:
Finlandia, Szwecja i Ukraina.
Ćwiczy ok. 6 tys. żołnierzy, w
tym ok. 3 tys. z Polski.

Polskie czołgi Leopard na poligonie w Drawsku.
u nas, ale też w państwach
bałtyckich.
Nawiązał do swojej osobi
stej historii związanej z
Drawskiem. Przypomniał, że
to tutaj był internowany w
stanie wojennym, wraz z
późniejszym pierwszym nie
komunistycznym premie
rem Tadeuszem Mazowiec
kim, dwoma późniejszymi
ministrami spraw zagranicz
nych, obrony, posłami i se
natorami.

WACŁAW
BEBECH

lat 68
Pogrzeb odbędzie się dnia 9 listopada o godz. 12:50
na Starym Cmentarzu w Słupsku.
Pogrążona w smutku Żona z rodziną
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SMOŁDZINO Ponad 600 osób podpisało się pod petycją
do władz gminy w obronie szkolnej stołówki.
Petycja jest rezultatem
działań, które podjęły władze
gminy. Polegały na ogłosze
niu konkursu, w wyniku któ
rego szkolna stołówka miała
być oddana w ajencję. Ro
dzice są zaniepokojeni tym
pomysłem, bo obawiają się,
że ceny obiadów wzrosną i
nie wszystkie zaintereso
wane rodziny będzie stać na
pokrycie kosztów obiadów.
Czy dojdzie do przeka
zania stołówki ajentowi?
- Na razie nikt zaintereso
wany prowadzeniem stołów
ki się do nas nie zgłosił. Jeśli
się nic nie zmieni, to stołów
ka będzie działać w obecnej
formie, ale będziemy się sta
rali o to, aby więcej zarabiała
- mówi Małgorzata Żebrow
ska, zastępca wójta Smoł
dzina.
Nie ukrywa, że samorząd
musi oszczędzać, bo otrzy
muje 2,7 miliona zł rządowej
dotacji oświatowej na utrzy
manie przedszkola, podsta
wówki i gimnazjum, a roczne
koszty, które ponosi gmina,
wynoszą 3,9 min zł.

- Jesteśmy biedną gminą,
więc nie możemy sobie po
zwalać aż na tak duże wy
datki. Dlatego pracujemy
nad ich ograniczeniem - do
daje wicewójt Żebrowska.
Jednocześnie podkreśla, że w
grę nie wchodzi przekazanie
w zarząd zespołu szkolnoprzedszkolnego innemu or
ganowi prowadzącemu.
Tymczasem z kierowania
zespołem zrezygnował dy
rektor Andrzej Zlot. Oficjal
nie zrobił to z powodów osobisto-zdrowotnych. On sam
nie rozmawia z mediami.
Od mieszkańców Smo
łdzino usłyszeliśmy, że dy
rektor zrezygnował, bo bra
kuje
pieniędzy
na
prowadzenie szkoły, a władze
gminy zakazały mu płacenia
na bieżąco składek ZUS za
nauczycieli i pozostałych
pracowników.
- Takich decyzji nie ma odpowiada wiceburmistrz
Żebrowska. Gmina już ogło
siła konkurs na obsadę sta
nowiska dyrektora.
ZBIGNIEW MARECKI
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Panu Sławomirowi Gojdź

W pierwszą rocznicę śmierci

Zenona Szymaniuka

oraz rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

założyciela firm Krat-Met i Terma

dnia 9.11.2013 roku o godzinie 18:00
zostanie odprawiona Msza Święta w kościele
pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego
w Słupsku (kościół Mariacki).

Matki

składają
Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy PR „Łosoś"

Rodzice bronią
szkolnej stołówki

Zawiadamia i zaprasza Rodzina '
—

y
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Klaudia wróciła do domu
i walczy o odszkodowanie
SŁUPSK Rodzice Klaudii, 16-latki, która uległa wypadkowi i we wrześniu wybudziła się ze śpiączki, złożyli zażalenie
na umorzenie śledztwa przez prokuraturę. Dziewczyna wróciła do domu i potrzebuje pieniędzy na rehabilitację.
Monika Zacharzewska
m0nika2acharZeWSka@mediareqi0anlne.pl

Klaudia właśnie wróciła do
domu na kilka dni. Po raz
pierwszy od wypadku, który
zdarzył się 7 maja. Biegała
wtedy ścieżką rowerową
wzdłuż ulicy Arciszewskiego
ze Słupska do Krępy. Gdy
chciała przejść przez prze
jście dla pieszych na drugą
stronę drogi, uderzył w nią
dostawczy samochód kurier
ski. Dostała w głowę luster
kiem. Trafiła do szpitala.
Miała 16 złamań. Większość
w obrębie twarzy i czaszki.
Jej twarz była jedną wielką
raną. Niektórzy lekarze mó
wili rodzicom Klaudii wprost,
że mają przygotować się na
najgorsze...
Dziewczynę potrącił mer
cedes sprinter kierowany
przez 24-letniego Mateusza
R. Mężczyzna wiózł przesyłki
kurierskie w stronę Słupska.
Zeznał, że widział, jak
Klaudia truchta w miejscu
przed przejściem dla pie
szych. Sądził, że zdąży
przejść, zanim on nadjedzie.
Uderzył w nią, gdy wkroczyła
na zebrę. Wypadek widział
mężczyzna jadący za Klaudią
na rolkach. Huk uderzenia
słyszał też lekarz słupskiego
szpitala, który moment
wcześniej przejechał przez
przejście. On udzielił Klaudii
pierwszej pomocy.
- Ja to wszystko pamię
tam. I tego pana, takiego przy
sobie, ubranego na czarno,
którzy jechał mercedesem
też. I tłum ludzi, tylko ro
dziców nie było. Potem poje
chałam do szpitala. I za
snęłam - opowiada Klaudia.
Ze śpiączki obudziła się w
połowie września, jako
pierwsze dziecko w war

a kierowca nie popełnił prze
stępstwa. Według prokura
tury, prokurator prowadzący
sprawę kierował się opinią
biegłego, a z niej wynika, że
kierowca ani nie spowo
dował, ani też nie przyczynił
się do wypadku.
-To dziwne w sytuacji, gdy
z ustalonych okoliczności
wypadku wynika, że kie
rowca przekroczył prędkość,
a do wypadku doszło na
przejściu dla pieszych. Miał
na liczniku 85 km na godz.
podczas gdy na drodze obo
wiązywało ograniczenie do
70 - mówi Tomasz Drzazgowski z krakowskiej kan
celarii Lege Artis, reprezen
tujący rodzinę Gajtkowskich.
- My mamy opinię drugiego
biegłego, który ustalił takie
same okoliczności wypadku
jak biegły prokuratury,
jednak wysnuł zupełnie inne
wnioski. Jego zdaniem to kie
rowca jest winny wypadku.
Jest faktem bezspornym, że
to właśnie nadmierna pręd
kość zdecydowała o tak roz
ległych obrażeniach. Przy ni
ższej byłyby o wiele mniejsze.
To kierowca samochodu nie
zachował ostrożności. Od
tego, czy zostanie uznany
winnym, zależy dalsze po
stępowanie
odszkodo
Klaudia na kilka dni wróciła do domu. Choć tu auje się najlepiej, w poniedziałek musi jechać do Warszawy na rehabilitację. Przed nią jeszczewawcze. Rodzina Klaudii
długie i kosztowne leczenie.
Fotubaup» wniosła do sądu zażalenie na
decyzję prokuratury o umo
szawskiej klinice Budzik. gdzie będzie dalej rehabilito Do Budzika nie chciałabym tylko 12, a Klaudia musi ćwi rzeniu śledztwa, załączając
Teraz na kilka dni wróciła do wana. A każdy dzień leczenia wracać. Tam się obudziłam, czyć non stop - mówi Ange opinię drugiego biegłego.
Słupska. Powitanie z trans przynosi efekty. - Ja przede ale jak potem patrzyłam na lika Gajtkowska, mama Sprawa odędzie się za pół
parentami i balonikami przy wszystkim chcę już chodzić, inne dzieci, które są w śpi dziewczyny. Przed jej rodzi tora tygodnia. *
gotowały jej przyjaciółki. wózki są dla starszych babć. ączce, to mi przykro - mówi. cami teraz długa droga
Przed Klaudią jeszcze prawna w walce o odszkodo ROZMmAZKLAUDIA
Dziewczyna mówi, że tu Już bym chciała iść na im
czuje się najlepiej. Wszystko prezę - mówi dziewczyna, długa rehabilitacja. I bardzo wanie, które pozwoliłoby na GAJTKOWSKA W GŁOSIE SŁUPSKA
chcerobićsama i jeszcze po która jest niesamowicie opty kosztowna. - Dwutygodnio sfinansowanie rehabilitacji. w przyszły piętek,
mistycznie nastawiona do wy turnus rehabilitacyjny Długa i trudna, bo słupska
magać mamie.
W poniedziałek jednak życia i przyszłości.-A co?! Mi kosztuje 5 tys. zł. W tym roku prokuratura rejonowa umo
wraca do warszawskiego się po prostu cały czas chce NFZ refunduje 16 tygodni re rzyła sprawę wypadku, ZOBACZ FILM NA
Centrum Zdrowia Dziecka, śmiać. Chcę iść już do szkoły. habilitacji, w przyszłym już uznając, że zawiniła Klaudia, www.gp24.:l
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Jest dwunasta Biedronka

Włamania za miedzą

Po tym, jak ustały wła
mania do mieszkań w
.
«
E
l
T '
1 M- ^
Słupsku, rozpoczęły się w
\
' U
I *t *
Koszalinie i wyglądały do
kładnie tak samo. Być może
» zm 't ,
to ci sami włamywacze. Po
«
licja zapewnia, że będzie
sprawdzała, czy istnieje po
wiązanie.
We wrześniu i w paździer
niku w Koszalinie doszło do
co najmniej pięciu włamań
do mieszkań. Wyglądały
identycznie jak-w Słupsku.
Włamywacze działali na
mą
osiedlach,
wyłamywali
zamki w drzwiach mieszkań
na ostatnich piętrach
bloków. Wynosili drobne
Waoraj w Słupsku rozpoczął działalność nowy market Biedronki. Obiekt zlokalizowany jest dawnym
klubie osiedlowym Parnas. Zajmuje parter tego budynku, ale gruntowną modernizację przeszedł cały przedmioty nierzucające się
obiekt (na piętrze mają powstać punkty usługowe). Biedronka przy ul. Sobieskiego to już dwunasty sklepw oczy - aparaty, laptopy, bi
tej sieci handlowej w mieście.O inwestygi piszemy także w dzisiejszym „Głosie Słupska", (WF) M. K*»I żuterię, rezygnowali z telewi
zorów. Przed włamaniem

obserwowali mieszkania,
m.in. upewniali się, że ni
kogo nie ma w domu i u
sąsiadów. Przypomnijmy, że
na przełomie sierpnia i wrze
śnia w Słupsku również do
szło do pięciu włamań. Seria
urwała się po tym, jak na na
szych łamach opublikowa
liśmy portrety pamięciowe
trzech osób mogących mieć
związek z włamaniem.
Czy to możliwe, że prze
stępcy okradający miesz
kania ze Słupska przenieśli
się do Koszalina, czy to tylko
zbieg okoliczności? - Dzi
ękuję za sygnał i przekażę tę
informację do wydziału kry
minalnego - mówi Urszula
Tartas, rzecznik prasowa ko
szalińskiej policji.
PIOTR KAWAŁEK

I
1
Wczoraj mogłeś przeczytać

artykułów opublikowanych
w Piano systemie zakupu treści
w intemecie www.gp24.pl/piano.

ZADZWOŃ

tel.883 120 120
promocyjna oferta
wypłata od ręki
natychmiastowa decyzja

kraj, świat

Chcesz kupić
mieszkanie, wynająć?
Zajrzyj do naszego serwisu

wwwjegiodom.pl
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Koalicja potknie się o dzieci?

POLITYKA | Wszystkie kluby opozycyjne poprą dziś wniosek o referendum w sprawie obowiązku szkolnego dla 6-latków.
Przeciw jest PO i PSL. Losy głosowania są jednak niepewne/Dwóch posłów Stronnictwa zamierza głosować za referendum.
niosek o re
ferendum
popierają
kluby PiS,
Twój Ruch,
SLD i Solidarna Polska, koło
Inicjatywa Dialogu oraz
większość posłów niezrzeszonych. Przeciw referen
dum jest Platforma Obywa
telska. W głosowaniu wnio
sku o referendum w klubie
Platformy będzie obowiązy
wać dyscyplina. PO argu
mentuje, że 6-łatki idą
do szkół w większości kra
jów europejskich.
- W piątkowym głosowa
niu - z powodu choroby nie weźmie udziału posłan
ka Krystyna Poślednia - mó
wi rzeczniczka dyscypliny
klubowej Iwona Śledzińska- Katarasińska z Platformy
Obywatelskiej. - Próbujemy
wyjaśnić sytuację posła
Leszka Korzeniowskiego, ale
zakładamy, że najprawdo
podobniej go nie będzie.
Śledzińska-Katarasińska
liczy iż koalicja zgodnie za
głosuje przeciwko referen
dum. Posłowie Platformy
Obywatelskiej w nieoficjal
nych rozmowach oceniają,
że wniosek o referendum
miałby szansę tylko w przy
padku 100-procentowej fre
kwencji po stronie posłów
opozycji.
- Jak pokazuje statystyka,
zawsze kilku posłów nie
uczestniczy w głosowaniu
na przykład z powodu cho
roby, czy wypadków loso
wych - wskazują.

Co mówią liczby
Sejm przyjmuje wniosek
o referendum bezwzględną
większością głosów w obec
ności co najmniej połowy
ustawowej liczby posłów.
Zakładając 100 proc. fre
kwencję (460 posłów)
w głosowaniu nad wnio
skiem w sprawie referen
dum, jego zwolennicy musie
liby zebrać 231 głosów.
Koalicja PO-PSL liczy
232 posłów. Opozycja
to 228 posłów. Dużo zależeć
będzie zatem od frekwencji.
Głosowanie za wnioskiem
o referendum zapowiada
cała opozycja.

Języczkiem u wagi w gło
sowaniu będą posłowie PSL.
Choć, zgodnie z zapowie
dzią szefa klubu ludowców
Jana Burego, w klubie obo
wiązywać ma dyscyplina
głosowania przeciw wnio
skowi o referendum, dwóch
posłów - Eugeniusz Kłopotek i Andrzej Dąbrowski zapowiedziało, że poprą
wniosek. Bury, pytany, czy
posłowie, którzy złamią dys
cyplinę, zostaną wyrzuceni
z klubu PSL, odparł: jeśli bę
dzie taka sytuacja, że któryś
z posłów dokona takiego
wyboru, że rządowy projekt
reformy edukacyjnej będzie
chciał odrzucić, to w moim
przekonaniu niestety nie
będzie wyjścia.

Bolek i Lolek
mają już 50 lat

(pap)

•>-:F
Zdaniem polityków, którzy będą głosować za wnioskiem o referendu i, polskie szkoły nie są gotowe na przyjęcie sześciolatków.

Co mówi opozycja

Czego żądają autorzy wniosku

PiS twierdzi, że nie należy wprowadzać obowiązku szkolnego
sześciolatków w sytuacji, gdy szkoły są do tego nieprzygoto
wane. Twój Ruch, choć jest za obniżeniem wieku szkolnego,
uważa, że rząd źle przygotował reformę. Podobnie uważa
SLD, przekonując, iż reforma edukacji przerosła możliwości
rządu. Solidarna Polska argumentuje, że wniosek o referen
dum dotyczy wychowania i sposobu kształcenia najmłod
szych i sytuacji w polskim szkolnictwie, Ryszard Kalisz, szef
stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska, zapowiedział już,
że będzie głosował za referendum. Podobnie zachowa się in
ny poseł niezrzeszony Jarosław Jagiełło. Ideę referendum po
parli kilka dni temu posłowie niezrzeszeni: Jarosław Gowin,
Przemysław Wipler, John Godson i Jacek Żalek.

Autorzy obywatelskiego wniosku w sprawie referendum
chcą, by znalazło się w nim pi£ć pytań:
1. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego sześcio
latków? 2. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku przed
szkolnego pięciolatków? 3. Czy jesteś za przywróceniem
w liceach ogólnokształcących pełnego kursu historii oraz
innych przedmiotów? 4. Czy jesteś za stopniowym powro
tem do systemu: 8 lat szkoły podstawowej plus 4 lata szko
ły średniej? 5. Czy jesteś za ustawowym powstrzymaniem
procesu likwidacji publicznych szkół i przedszkoli? Inicjato
rzy referendum - Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców>
- zebrali prawie milion podpisów pod wnioskiem o jego
przeprowadzenie.

Prokuratura sprawdza słowa księdza

ŁÓDZKIE | Duchowny może posiadać informacje o przypadkach seksu z nieletnimi.

I

x rokuratura w Piotrkowie
Trybunalskim
wszczęła w czwartek
czynności
sprawdzające
w związku z wywiadem
ks. Ireneusza Bochyńskiego
udzielonym lokalnemu tygo
dnikowi. Ks. Ireneusz Bochyński jest rektorem kościoła aka
demickiego Panien Dominikanek w Piotrkowie Tryb.
Do prokuratury wpłynęło też
zawiadomienie o podejrzeniu
popełnienia
przestępstwa
przez księdza, które złożył poseł
Armad Ryfiński (Itoój Ruch).

Zdaniem śledczych z treści
artykułu w gazecie wynika,
że ks. Bochyński może posia
dać informacje o konkretnych
przypadkach kontaktów seksu
alnych osób dorosłych z osoba
mi poniżej 15. roku życia. To
podstawa do działań prokura
tury, która przesłucha księdza.
W wywiadzie dla tygodnika
„Tydzień Trybunalski" m.in. na
pytanie, czy dorosły człowiek
może powiedzieć, że ma pro
blem, bo dzieci go prowokują,
duchowny odpowiedział: trze
ba by porpzmawiać z ludźmi,

DOWIEMY SIĘ, C
O POSŁOWIE SĄDZĄ 0 FINANSOWANIU PARTII
Popularni bohaterowie filmów animowanych z bielskiego
Studia Filmów Rysunkowych, świętują 50. urodziny. Jubileusz POLITYCZNYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA. GŁOSOWANIE W SEJMIE
zainaugurowało w czwartek spotkanie uczniów przebranych
Dziś Sejm zdecyduje o losie projek
sowania partii z budżetu od 1 stycz
za bajkowe postacie przed pomnikiem obu chłopców w Biel tów dotyczących finansowania partii nia 2014 r. W ustawie o partiach po
sku-Białej. Pomysł serialu z przygodami Bolka i Lolka powstał autorstwa" PO, Twojego Ruchu, SLD litycznych miałby zostać jedynie za
w 1962roku. Pierwsza kreskówka z tej serii pt. „Kusza" zosta i SP, któreróżnię się od siebie. PSL pis, według którego majątek partii
ła zrealizowanarok później. Wszystkie filmy z Bolkiem i Lol zapowiada, że zagłosuje za odrzuce powstaje ze składek członkowskich,
i z kolei darowizn, spadków, zapisów oraz
kiem powstały w Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Bia niem projektu Platformy. PS
łej. Przez 23 lata nakręcono ponad 180 filmów krótkometrażo-chce utrzymania finansowania partii z dochodów z majątku. Platforma
dlatego złożyło wniosek
deklaruje, że chce przedwdziaład
wych i dwa pełnometrażowe. Według szacunków obejrzało zo budżetu,
odrzucenie wszystkich projektów.
kartelizacji. Jak twierdzi, obecny sys
je około miliarda ludzi.
(pap) PO opowiada się za likwidacją finan tem odrywa partie od obywateli.

którzy w życiu tego doświad informuje, że ks. Ireneusz Boczyli. Nie wiem, o jakim czasie chyński udzielił wywiadu bez
bycia dzieckiem mówimy, bo zgody swoich przełożonych.
jeżeli mówimy o dziecku 3-let- Dominikanin o. Stanisław Tanim (bo i takie przypadki pedo siemski, komentując wypo
filii miały miejsce), to dotyczyły wiedź księdza. Bochyńskaego,
one rodzin. Ale mamy i dzieci powiedział w czwartek dzienni
10-letnie, trochę starsze i znam karzom, że głupota nikogo
przypadki, gdzie ich życie in nie oszczędza.
tymne potrzebowało wcze ' - Oglądając telewizję, rozma
śniejszego zaspokojenia. Same wiając z różnymi ludźmi, macie
dzieci wchodziły do łóżek doro świadomość tego, że głupota
słych, chcąc być spełnionym. jest czymś, co niestety się zda
I to był wybór dziecka - mówił. rza się wszystkim - powiedział
Łódzka kuria metropolitalna duchowny.
(pap)
wydała oświadczenie, w którym

11 LISTOPADA ULICAMI STOLICY PRZEJDZIE 11 ZGROMADZEŃ.
BĘDĄ UTRUDNIENIA I ZABLOKOWANE ULICE
Na Tl listopada zarejestrowano
w Warszawie 11 zgromadzeń publicz
nych, odbędzie się także marsz pre
zydencki i Bieg Niepodległości. Trasy
zgromadzeń nie nakładają się i nie
przecinają. Marsz prezydencki wyru
szy o godz. 13.15 z ul. Królewskiej.
Trzy z 11 zgromadzeń zgłosiły osoby
związane z Obozem Narodowo-Radykalnym. Grupy mają się połączyć

pod koniec dnia. Najwięcej osób ma
zgromadzić Marsz Niepodległości do 50 tys. Rozpocznie się on o godz.
15 przed Pałacem Kultury i Nauki.
W Biegu Niepodległości weźmie
udział 12 tys. uczestników. Tl listopa
da w Warszawie rozpocznie się także
Szczyt Klimatyczny ONZ. W spotka
niach ma wziąć udział od 3-5 tys.
osób.
(opr. pap)

kraj

Chcesz wymienić auto na inne?
Szukasz okazji?
Zajrzyj na
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Na te święta
wydamy niewiele

MEDAL DLA STRAŻAKA ZE SZCZEKOCIN ZA POMOC POSZKODOWANYM
Medal za Ofiarność i Odwagę ode
brał w czwartek asp. sztab. Andrzej
Gwizda, który w 2012 r. dowodził
strażakami podczas akcji ratowni
czej po katastrofie kolejowej pod
Szczekocinami. W wyniku zderze

PIENIĄDZE | Polska rodzina w y d a na organizację świąt średnio 1126 złotych
- najmniej w Europie.
% V

T

ak wynika z badań
firmy doradczej Deloitte. Polacy wyda
dzą na święta naj
mniej ze wszystkich
17 uwzględnionych w badaniu
państw - mniej niż Ukraińcy,
Grecy i Czesi.
Badania przeprowadzono
we wrześniu 2013 r.
w 17 krajach europejskich.
W sondażu wzięło udział
16 tys. 553 dorosłych Euro
pejczyków, w tym 767 osób
z Polski.

Nie na kredyt
Może być skromniej niż
zwykle, ale nie na kredyt - tak
święta organizowała rok te
mu zdecydowana większość
z nas. Dwa lata temu zapoży
czać się na ten cel chciało
22 procent społeczeństwa.
Obecnie, jeśli już musimy
podreperować domowy bu
dżet przed świętami, to zwra
camy się po pożyczkę do ro
dziny

Z badania wynika, że
w tym roku na bożonarodze
niowe prezenty, jedzenie
oraz spotkania z najbliższy
mi polska rodzina wyda ok.
1126 zł. Z tej kwoty około
513 zł przeznaczy na zakupy
spożywcze, a nieco mniej,
bo ok. 492 zł - na prezenty. W
zeszłorocznej edycji bada
nia Polacy deklarowali,
że przeznaczą na święta
ok. 1280 zł. Ostatecznie - jak
poinformował na czwartko
wej konferencji prasowej dy
rektor w dziale audytu Deloitte Adam Chróścielewski wydali około 1067 zł. Możli
we więc, że i w tym roku de
klaracje będą wyższe, niż
rzeczywiste wydatki.
Polacy wydadzą na święta
najmniej ze wszystkich na
cji uczestniczących w bada
niu. W przeliczeniu na euro,
polska
rodzina
wyda
267 euro. Średnia europej
ska to 450 euro. Przykłado
wo Duńczycy na organiza
cję świąt i prezenty wyda

dzą -przeciętnie aż 634 euro,
Hiszpanie 567 euro, Fran
cuzi 531 euro, Grecy 451 eu
ro, Czesi 430 euro, a Ukraiń
cy - 374 euro.
Jak wyjaśnił Chróścielewski, mimo przywiązania do
tradycji Bożego Narodzenia,
Polacy podchodzą do finan
sowania świąt zdroworoz
sądkowe: nie chcą się zapo
życzać na ich organizację,
planują wręczać praktyczne
prezenty, a sami chcą zna
leźć pod choinką gotówkę.
Pieniądze chciałoby otrzy
mać na gwiazdkę 46 procent
ankietowanych Polaków; 42
proc. chciałoby dostać książ
kę, a 35 proc. - książki lub
perfumy. Sami najchętniej
będą obdarowywać bliskich
kosmetykami lub książkami
(po 39 procent), czekoladka
mi (25 procent) lub biżuterią
(19 procent). Dzieciom Pola
cy najchętniej chcieliby kupić
zabawki edukacyjne (31
procent) lub gry planszowe
albo klocki (po 20 procent).

LOTTO

Jekerz6.11
2110817 2147
Kasbdaz6.11

©
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Gotówka jest wymarzonym MuWWWIz07.11g.14
gwiazdkowym prezentem nie 0207142123 2425263132 37 3842
tylko Polaków, ale wszystkich 46 50 56 58 69 76 80 plus 58
Europejczyków uczestniczą
cych w badaniu.
- Być może to taki znak
kryzysowych czasów
wskazał Chróścielewski.
Zakupy świątecznie więk
szość Polaków zaplanowało Dziennik Pomorza
na grudzień - wówczas do Dyrektor zarządzający oddziału
sklepów ruszy 71 procent ba Piotr Grabowski
danych. Zaledwie jedna Redaktor naczelny
czwarta (24 proc.) świątecz Krzysztof Nałęcz
ne sprawunki chce zrobić już Zastępcy
w listopadzie. Zakupy spo Przemysław Stefanowski
żywcze przede wszystkim bę Bogdan Stech (internet)
dziemy robić w sklepach dys media
kontowych (60 proc.), hiper
regionalne
marketach (57 proc.) i super
marketach (51 proc.). Tylko Wydawca:
a Regionalne 5p. zoo.
co dziesiąty badany planuje Medi
ul Prosta 51,00-838 Warszawa
kupować żywność przez in Drukarnia
ternet. Prezenty najchętniej Media Regionalne
będziemy kupować w gale ul. Słowiańska 3a, 75-846 Koszalin
riach handlowych oraz tel. 94 340 35 98, dwkamia@medaregionalne.pl
IZBA
domach towarowych, hiper i
WYDAWCÓW
supermarketach lub w skle
PRASY
n i t u HITIILIHIT
pach specjalistycznych.

GŁOS

(pap)

nia pociągów zginęło wtedy
16 osób, a prawie 100 zostało ran
nych. Asp. sztab. Gwizda udzielał
pasażerom pierwszej pomocy
i wspierał psychicznie uwięzionych
we wraku pociągu.
(opr. pap)
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zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w .Głosie Dzienniku Pomorza" jest zabronione bez zgody Wydawcy.
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Sprawdź cenę dnia.

Kupuj
codziennie
jeden produkt!
Oszczędzaj

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprzedaż w ilościach detalicznych
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Budyń Paula 2x1 OOg
h i i t t i,.
Dr. Oetker
_

10,95 zł/kg
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Mandarynki 1kg
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Polonus
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nia dań, podejścia do klientów, to wszystko jest
przeprowadzane błyskawicznie, więc ja muszę być
pewna tego co robię.
- Niektórzy zarzucają, że bywa pani zbyt krytycz
na, mówi przykre rzeczy bez ogródek. Dobrze się
pani z tym czuje?
-Nie lubię krytykować, ale muszę to robić, gdy te
go wymaga sytuacja, żeby osiągnąć pożądane efek
ty. Ludzie muszą we mnie wierzyć i ze mną współ
pracować. Bywam twarda, bo tylko tak można zmo
bilizować pracowników do wyjścia z marazmu, gdy
sobie nie radzą. Osobiście wolę chwalić, coś budo
wać, tworzyć nową, lepszą jakość i myślę, że w dużej
mierze mi się to udaje. Mam nadzieję, że otworzy
łam moich rodaków na nowe smaki, na ciekawe po
trawy, na to, że jedzenie może być dobre i zdrowe.
Także na to, że nie można nikogo oszukiwać, oferu
jąc nieświeże dania, bo taka polityka ma bardzo
krótkie nogi. Niestety nadal wiele osób nie rozumie,
czym w gastronomii są kreatywność, obsługa gości,
odpowiedzialność, uczciwość i wyjątkowy smak.

Mam nadzieję, że otworzyłam moich rodaków na nowe smaki, na ciekawe potrawy, na to, że jedzenie może być dobre i zdrowe.

Magda Gessler
Ma 60 lat. Malarka, restauratorka, prowadzi w TVN program
„Kuchenne rewolucje", w którym
pomaga upadającym restaura
cjom, jest też jurorką polskiej
edycji „MasterChef. Właścicielka
i współwłaścicielka kilkunastu
restauracji, autorka książek ku
charskich i felietonów kulinar
nych. Ma dwoje dzieci, Tadeusza
i Larę. Często podróżuje między
Polską i Kanadą, gdzie mieszka
jej narzeczony Waldemar Kozerawski. Jest siostrą znanego poli
tyka Piotra Ikonowicza.

Gotujemy
stanowczo
za dużo, czym
wykańczamy
samych siebie
i tych, którym
te potrawy
serwujemy

- Co pani sądzi o kuchni Polaków?
- Gotujemy stanowczo za dużo, czym wykańcza
my samych siebie i tych, którym te potrawy serwu
jemy. Jestem przeciwniczką tego, żeby na obiad po
dawać zupę, drugie danie, trzy sałatki i jeszcze dwa
desery. Wystarczy kawałek z mięsa z sałatką albo
szparagi z masełkiem i bułeczką. A na deser może
być gruszka albo pomarańcza. Nie ma co przesa
dzać. Jestem zwolenniczką prostoty i umiaru.
- Pani dzieci, Lara i Tadeusz, poszły w pani ślady.
To dobrze?
- Nie zabiegałam o to. Wybrali ten zawód bez żad
nych sugestii z mojej strony. Są moimi najlepszymi
przyjaciółmi. Lara jest skromna i mądra, nie lubi
być w centrum zainteresowania, pracuje w londyń
skiej trzygwiazdkowej restauracji. Chce być najlep
szą w Polsce specjalistką od ciast. Tadeusz prowadzi
już dwie restauracje w Warszawie. Mamy ze sobą
bardzo dobry kontakt Nigdy nie żaliłam się na nic
do koleżanek, chociaż nieraz bywało mi ciężko, bo
uważam, że niewskazane byłoby, jak by stały się
moimi psychoterapeutkami, ale przed dziećmi nie
mam żadnych tajemnic. Obydwoje tak dbają
0 mnie, że nieraz się czuję, jakbym to ja była ich
dzieckiem, a nie oni moimi.

jest sexy

- Czy rozumie pani kobiety, które nie lubią goto
wać?
- Nie bardzo. Wydaje mi się, że same sobie od
bierają pewne ważne atuty. Mężczyźni lubią dobrze
zjeść i panie nie powinny pozbawiać siebie takiej
broni. Każdajest w stanie nauczyć się gotować choć
parę dań, aby zyskać sympatię swojego partnera.
Bo, żeby być wybitnym w tej dziedzinie, trzeba mieć
talent.

Z MAGDĄ GESSLER rozmawia Iwona Rojek dy uważałam, że obie dziedziny są sztuką i obie
całam mu, że nie zrezygnuję z malarstwa. Do tej
-Przewidywała pani w młodości, że zwiąże swo pory zresztą cały czas maluję, i tu też lubię ekspe
je zawodowe życie ze sztuką kulinarną, prowa rymentować, niekonwencjonalnie łączyć tematy
i kolory. Bo ja zawsze staram się wymyślać coś no
dzeniem restauracji, gotowaniem?
- Przyznam, że brałam to pod uwagę, zważyw wego, nie lubię powielać rzeczy, które stworzyli
szy na to, że pierwsze swoje danie przyrządziłam, już inni.
gdy byłam trzylatką. Dzieciństwo spędziłam w So
fii - stolicy Bułgarii, potem mieszkałam w Hawa - Co pani najchętniej maluje?
nie - stolicy Kuby i Madrycie - stolicy Hiszpanii.
- Kobiety. Uważam, że w Polsce kobiety są wy
Pochodzę z inteligenckiej, bardzo ciekawej, gło jątkowe, mają urodę, wielką kobiecą siłę, wytrzy
śnej i emocjonalnej rodziny, która uwielbiała goto małość, odporność na różne ciosy. I ja je wspieram
wać. Odziedziczyłam po bliskich tę emocjonalność, poprzez malowanie. Wystawiałam swoje obrazy
zawsze lubię mówić prawdę w oczy, co niektórzy w Madrycie, w warszawskim pałacu kultury, są
mają mi za złe. Jestem w pewnym sensie mieszan u prywatnych kolekcjonerów w świecie.
ką kultury Wschodu i Zachodu, bo jedna babcia by
ła zWółynia, druga z Włoch, a moja mama wycho - Co jeszcze, oprócz kulinariów i malarstwa,
wywała mnie z kolei w duchu religii prawosławnej. panią interesuje?
Sporo podróżowaliśmy, od dziecka podpatrywałam
- Kolejną moją pasją jest taniec. W młodości
swoich najbliższych, a oni mnóstwo czasu przeby chodziłam do szkoły baletowej i na pewno zajmo
wali w kuchni. Mój dom tworzył smaki, zapachy wałabym się nim dłużej, gdyby nie dwie przeszko
i dania, które ja pokochałam i które chcę ciągle od dy - mam płaskostopie i niezbyt subtelną figurę.
twarzać na nowo w moich restauracjach. Rodzice, Na baletnicę raczej bym się nie nadawała, dlatego
babcie ciągle gotowały, eksperymentowały, więc i ja wybrałam to, w czym czułam się najlepiej. Ale był
zaczęłam zachowywać się podobnie. Gotowałam w moim życiu czas, kiedy tańczyłam zawodowo
w szkole podstawowej, średniej i na studiach. Ale na Kubie, bo należę do bardzo odważnych kobiet.
oprócz tego interesowały mnie też inne dziedziny Mam południowy temperament, działam szybko
życia. W Madrycie na Akademii Sztuk Pięknych i zdecydowanie.
skończyłam malarstwo.
- Uważa pani, że w dziedzinie gotowania wie
-Ale zaraz po studiach artystycznych zajęła się już wszystko, jest niekwestionowanym eksper
pani urządzaniem i prowadzeniem restauracji. tem?
W tę stronę ciągnęło panią bardziej?
- Może zabrzmi to nieskromnie, ale tak właśnie
-Tak rzeczywiście się stelo, ku wielkiej rozpaczy o sobie myślę. Gdybym nie była o tym przekona
mojego ojca, korespondenta Polskiej Agencji Pra na, nie zdecydowałabym się na prowadzenie pro
sowej, który nie bardzo mógł mi tego mojego po gramu „Kuchenne rewolucje", w którym mam tyl
sunięcia wybaczyć. Nie chciałam sprawiać mu za ko cztery dni na dokonanie gruntownych zmian,
wodu, tym bardziej że był niezwykłą postacią. To zarówno jeśli chodzi o wystrój lokalu, do czego
on nauczył mnie ciężkiej pracy, pasji i radości ży przydaje się mój zmysł plastyczny, jak i serwowa
cia. Jestem mu za to bardzo wdzięczna. Ale ja wte nych potraw. Zmiana menu, sposobu przyrządza-

- A lubi pani gotujących mężczyzn?
- Oczywiście. Są megasexy. Gotowanie w niczym
nie pozbawia ich męskości. Mężczyźni są rewelacyj
nymi kucharzami. Chętnie jem potrawy przez nich
przygotowane, uczymy się od siebie nawzajem.
-Co uważa pani za swój największy sukces?
- Mam ich nas swoim koncie sporo. Sukcesem
na pewno jest to, że kocham to, co robię, dzięki cze
mu jestem tak zajęta, że nie czuję lęku, bo nie mam
czasu na myślenie o przemijaniu czy zmarszcz
kach. Wiele kobiet w moim wieku popada w depre
sję, bo tracą to, co stanowiło o ich wartości - urodę.
A mnie moja pasja pozwala zachować uśmiech
1 młodość. Dziś jestem w jednym miejscu, jutro
przemieszczam się gdzie indziej. Na bycie celebrytką nie mam zwyczajnie czasu, bardzo rzadko spoty
kam się ze znajomymi, nie bywam na przyjęciach
czy bankietach. Ciągle pracuję, a odpoczywam naj
częściej w Toronto. Jeżdżę tam zwykle raz w miesią
cu do mojego ukochanego Waldemara Kozerawskiego. Bywa tak, że gdy Waldek; który jest leka
rzem, pracuje, ja buszuję po sklepach. Kupuję ubra
nia dla całej rodziny, wszystkie rozmiary znam
na pamięć, są zadowoleni z moich wyborów.
- Miłość, pasja, dzieci... Co dla pani jest najważ
niejsze?
- Oczywiście, że miłość! Nie wyobrażam sobie ży
cia bez miłości Sama muszę kochać i muszę być ko
chana. Miłość do mężczyzny i do dzieci stanowi
o sensie życia. A pasja pozwala mi czuć się warto
ściową, zrealizowaną kobietą. Jestem zwyczajnie
szczęśliwa. Program też mnie wiele nauczył. Przede
wszystkim skromności, pokory. Zobaczyłam, że lu
dzie mają podobne problemy do moich. Wielu po
trzebuje pomocy i ja staram się podać im pomocną
dłoń.
iwona.rojek@rmediaregionalne.pl

ludzkie losy

Brudne historie, straszne dramaty,
bieżące wydarzenia policyjne.
Znajdziesz w serwisie 997 na
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Jedyny taki dworek jak z filmu
DZIAŁKOWCY Nie zwracali uwagi na trwającą w kraju nagonkę polityków na ogródkowiczów i uprawiane przez nich
poletka. Skrzyknęli się i wybudowali jedyną taką siedzibę w zachodniopomorskim.
Marek Rudnicki
marek.mdnidi@mediareqionalne.pl

Równo rok temu, też wpaździemiku, do betonowego
kasetonu wsunięta została
tuba z aktem erekcyjnym.
Znalazł się też w niej egzem
plarz „Głosu". Na nim podpi
sali się działkowicze ROD
Dolinka w Szczecinie.
- Decyzję podjęto na
przekór zewnętrznym trud
nościom, w okresie niepew
ności o dalsze losy ruchu
działkowego w Polsce - napi
sali w akcie dla podkreślenia
swoich intencji.
Nieco wcześniej długo de
batowali, co by tu zrobić od
miennego od tego, co działo
się w Polsce. A w kraju roz
pędzała się coraz bardziej na
gonka na ogrody działkowe,
na Polski Związek Dzia
łkowców, na ustawę o ro
dzinnych ogrodach działko
wych itd.
Od słowa do słowa doszli
do wniosku, że jedną z wol
nych działek przeznaczą na
budowę nowej swojej sie
dziby. Takiej, aby wszystkim
malkontentom i politykom
oczy wyszły z orbit. Jak
mówili, tak zrobili. Opodat
kowali się, zlecili architekt
Elżbiecie Kaczanowskiej wy
konanie projektu pod własne
wyobrażenie „dworku" i
przystąpili do realizacji.
Prezes ROD Dolinka, Karol
Jakubowski obiecał solennie,
że wybierze takiego wyko
nawcę, który dotrzyma ter
minów (wybór padł na po
licką firmę Budomar) i
dworek równo za rok zo
stanie oddany do użytku.
I tak się stało.
- Nie spodziewałem się,
bo w Polsce zawsze wszystkie
budowy są przeterminowane
- śmieje się, żartując przy
były na uroczystość prezes

zachodniopomorskiego od
działu Polskiego Związku
Działkowców, Tadeusz Jarzębak.
- Bardzo się cieszę, że taki
dworek powstał właśnie u
nas, w naszym regionie, pod
czas gdy cały kraj drży ze
strachu, co przyniesie nowa
ustawa o ogrodach. A tu
proszę, w Szczecinie, nie
tylko nie boją się polityków,
ale tak jednoznacznie poka
zali im, co o nich myślą.
Wstęgę przed wybudo
wanym dworkiem uroczy
ście przeciął najstarszy działkowicz, 83-letni Zygmunt
Radzimski.
Pamięta jeszcze czasy, gdy
tereny te należały do PGR-u,
a później dla swoich pracow
ników kupiłaje stocznia, gdy
ugory grodzono, wytyczano
ścieżki, a później całymi la
tami zagospodarowywano,
sadząc drzewa, krzewy, ro
śliny. Opowiada, że na tych
działkach wychowały się już
dwa pokolenia i rośnie
trzecie.
Przedstawicielem tego
trzeciego było najmłodsze
dziecko w Dolince, 3-letnia
Wiktoria Majzel, która też
dzielnie trzymała nożyce
przecinające wstęgę do
dworku.
Dworek jest murowany,
choć wnętrze jest drewniane.
W środku tradycyjny ko
minek.
Na
uroczyste
otwarcie przyszło kilkadzie
siąt osób, przynosząc ze sobą
tegoroczne
wyroby
z
owoców i warzyw. Były też
wspaniałe ciasta, nalewki z
różnych owoców, smakowite
dania i różne napoje owo
cowe. Dworek pobłogosławił
ksiądz proboszcz Adam Komisarczyk, który cały czas
dopingował działkowiczów.
Powiedział kilka miłych słów
o minispołecznościach, które

realizują wspólnie cele, nie
zwracając uwagi na naciski z
zewnątrz. Pokazano też film
nakręcony przez jednego z
działkowiczów, przedstawiający w żartobliwy sposób po
wstawanie dworku (poja
wiały
się
w
nich
wmontowane słowa Gierka
„Pomożecie", urywki starych

kronik poprzeplatane humo
rystycznymi scenkami itp).
Prezes Jakubowski został
obdarowany okładką z
„Wprost" reklamującą go
jako „Człowieka Roku 2013".
ROD Dolinka usytuowany
jest w miejscu historycznym
dla Szczecina przy 'ul.
Ostrowskiej pomiędzy osie

dlami
Żelechowem,
Siennem, Bukowem i Bystrzykiem. To na tym terenie
ze źródła które wybija do
dziś, pociągnięto w XVIII w.
pierwszy wodociąg zaopa
trujący Zamek Książąt Po
morskich. Woda wpadał do 5
zbiorników zaopatrujących
browar książęcy, piekarnię,

stajnie, piwnice, ogród oraz
przede wszystkim - krany
ogólnego użytku.
Rurociąg zbudowano z
pni sosnowych o długości 10
- l i m i średnicy 40 cm,
łączonych miedzianymi ob
ręczami. Całość została
umieszczona półtora metra
pod ziemia. H

^ -

Zmień sprzedawcę na PGE,
oszczędź nawet 1000 zł!
Właścicielufirmy! PGE oferuje nowe, niższe ceny energii elektrycznej,
Jeśli jesteś, tak jak pani Krysia, właścicielem zakładu fryzjerskiego,
możesz zaoszczędzić nawet d o 1 0 0 0 zł* rocznie.
tel.: 781727 272**
mail: PrzejdzdoPGE@gkpge.pl
Ptognoza oszczędności dla ooniorcy energii elektrycznej rozliczanego w grupie taryfowejO l . przy zużyciu
8.5 MWh energii rocznie, dia okresu 12 miesięcy, korzystającego z cennika podstawowego lokalnego
sprzedawcy energii. Prognoza oszczędności nie dotyczy kosztów dystrybucji energii eiektiycznej.
• Opłata zgodnie z cennikiem operatora.

www.gkpge.pl
Najstarszy działkowia, Zygmunt Radzimski, przędna wstęgę. MM** nudna»

Polska Crupa
Energetyczna

historia

Regiopedia to cenne źródło wiedzy
o regionie. Zapraszamy do naszego
portalu internetowego

www.regiopedia.pl
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Chodorów czas dobrobytu
KRESOWA ATLANTYDA Chodorów był miastem słynącym w II Rzeczypospolitej z jednej z największych w Europie cukrowni
do najlepszych restauracji i hoteli europejskich, m.in. do paryskiego „Ritz' a", wiedeńskiego „Sachera" i londyńskiego „Carav
Stanisław Nicieja
stsnicieja@wp.pl

Otaczające Chodorów
żyzne, pszenno-buraczane
gleby sprzyjały produkcji
cukru najwyższej jakości w
Europie, porównywalnego z
kubańskim z trzciny cu
krowej. Miasto i jego okolice
dzięki temu mogły się bo
gacić i żyć dostatnio. Budo
wano domy i wille otoczone
ogrodami, a inżynierów stać
było na kupno bardzo dro
gich i rzadkich w tym czasie
samochodów i motocykli.
Pomnik buraka
cukrowego

Jak ważny był cukier w
dziejach
Chodorowa
świadczy fakt, że było to je
dyne na świecie miasto,
gdzie wzniesiono pomnik...
burakowi cukrowemu. Cho
ciaż warto wspomnieć, że w
duńskim miasteczku Saksk,
dużym skupisku Polonii stoi pomnik upamiętniający
polskie dziewczyny, emi
grantki z Galicji, które wy| różniły się pracowitością
j przy uprawie duńskich buI raków cukrowych.
Chodorowski
pomnik
przedstawia dwa barokowe
putta bezskrzydłe aniołki,
które rękoma wznoszą do
góry potężnego buraka, wi
ęcej z miłością tulą się do
niego jako symbolu słodyczy,
a zarazem źródła prosperity i
bogactwa miasta: Miniatu
rowe statuetki tego pomnika
wręczano zasłużonym pra
cownikom i ważnym go
ściom cukrowni. Trzy do
rodne, nieogłowione, z
: czuprynami liści buraki znaj
dowały się też na szyldach i
winietach
reklamowych
przedsiębiorstwa, które ofi
cjalnie nazywało się Fabryka
| i Rafineria Cukru w Chodo| rowie. Spółka Akcyjna dla
Przemysłu Cukrowego. W
Chodorowie pisano też
wiersze i śpiewano pieśni na
cześć cukru. W tangu napi
sanym przez Szczepana
Sąsiadka dla orkiestry cu
krowni Chodorowskiej śpie
wano podczas akademii i
uroczystości fabrycznych:
Usta twe to kwiat, słodzą
mnie.
Ach jak?
Tak jak cukier Chodo
rowski
Słodzi wielki świat.
Nigdy nie opuszczę cię
mój kryształku,
Który słodzisz wielki świat
i mnie
Mkniesz w dal pośród
morskich fal
I osładzasz milion ustek
najpiękniejszych lal.
Chodorowski cukier łakną
Londyn, Berlin, Rzym ape
tytem swym
Dyrektorzy słynnej
cukrowni

Twórcami cukrowni w
Chodorowie, którą opiewali
nawet poeci, byli baron Kazi
mierz deVaux, hrabia Jan Za

moyski i inżynier Bronisław
Albinowski. Założyli oni w
1912 roku spółkę Towarzy
stwo Akcyjne Chodorów z
zamiarem zbudowania fa
bryki do przetwarzania bu
raków cukrowych. Byli to lu
dzie
z
wyobraźnią,
przypominający
słynną
trójkę z „Ziemi obiecanej"
Władysława Reymonta (Bo
rowiecki, Baum, Welt), którą
tak mocno rozsławił na
świecie Andrzej Wajda swym
znakomitymfilmem. Pomysł
przekuli błyskawicznie w
czyn. Wzięli kredyt w banku
lwowskim, zatrudnili wybit
nych specjalistów w zakresie
produkcji cukru, absol
wentów politechniki wiede
ńskiej i praktyków mających
doświadczenia zdobyte w
cukrowniach Czech i Nie
miec. Projekt cukrowni za
mówili u architekta cze
skiego, Macieja Blacha, który
miał już w dorobku cu
krownie wybudowane w Ru
munii, Włoszech i Bułgarii.
Cukrownia miała świet
nych
dyrektorów-Wizjonerów o zadziwiających
zdolnościach organizacyj-

rykającego się z wielkim bez
robociem cukrownię bo
wiem zamknięto, taśmy pro
dukcyjne
zniszczono,
maszyny wywieziono i nikt
tam nie pamięta, że żył w
tym mieście przed wojną
Stanisław Kremer inżynierdobroczyńca.
Polscy burmistrzowie
Chodorowa

czasach jego burmistrzo
wania (1929-1932) powstał
w Chodorowie najnowo
cześniejszy w ówczesnej
Polsce zakład przemysłu
mięsnego, słynna Chodo
rowska bekoniarnia, która
eksportowała swe wyroby
głównie na rynek angielski i
amerykański. Zatrudniała w
latach, gdy trwał światowy

Była w przedwojennym
Chodorowie ulica nosząca
imię Kazimierza SchulzKrzyżanowskiego. Gdy rada
miejska 11 listopada 1928
roku podejmowała uchwałę
w tej sprawie, w uzasad
nieniu napisano, iż jest to
wyraz „uznania niespożytych
zasług" Krzyżanowskiego dla
Chodorowa i będzie to „wi
domy, trwały znak naszej
szczerej wdzięczności". Znak
nie okazał się zbyt trwały, bo
gdy Polska straciła Cho
dorów, imię ulicy natych
miast zmieniono. Dziś nosi
nazwę Iwana Franki. Za
chował się jednak grób Krzy
żanowskiego na cmentarzu
w Chodorowie odnaleziony
ostatnio przez prawnuków.

rynek anglosaski polskie wy
roby mięsne, nadając im naj
wyższy znak jakości. Roz
sławił tym samym w Europie
Chodorów, a jego obywa
telom dał dobry zarobek,
m.in. rodzinie Franciszka
Berki, który wcześniej był ku
charzem u księcia Lubomir
skiego. Berkowie po wojnie
osiedli na Opolszczyźnie, a

rozwój hodowli trzody
chlewnej nie tylko na obrze
żach miasta, ale też w oko
licznych wsiach. Dla bekoniarni
Wanatowiczów
prowadzonej przez Kurzewskiego dostarczali żywiec
Dżawałowie, Salakowie, Werbowscy, Pieńkowscy, Ber
kowie i Wolińscy. Drugi syn
Hipolita, Leon Wanatowicz

#

¥r.

1

Budynek dyrekcji cukrowni w Chodorowie w okresie świetność tej fa
bryki oraz stojący przed nim pomnik buraka cukrowego. Obecnie po
pada w ruinę.
nych i wielkich kompeten
cjach. Byli tó Stanisław
Kremer (1876-1935), Lucjan
Rydel którego córka do dziś
mieszka w Nysie, syn poety,
powszechnie znany dzięki
„Weselu" StanisławaWyspia
ńskiego oraz Adam KorwinPiotrowski nazywany też
„Chodorowskim
Schin
dlerem", bo w czasie okupacji
hitlerowskiej uratował przed
zagładą wielu chodorowian.
Ci trzej dyrektorzy to pi
ękne - można rzecz bohater
skie postacie w polskiej hi
storii najnowszej, niestety,
kompletnie zapomniane, bo
nie cenimy w naszym kraju
ludzi pracy organicznej, po
trafiących tworzyć warsztaty
pracy dla innych i przyczy
niających się do likwidacji
bezrobocia, umiejących bu
dować porządne zaplecza
socjalne dla załóg pracowni
czych. A tak było np. ze Sta
nisławem Kremerem, który
w Chodorowie wybudował
dla załogi cukrowni całe
osiedle domków, nazwane
od jego nazwiska „Kremerówką", do dziś służące
mieszkańcom tego obecnie
ukraińskiego miasteczka, bo

Wspomniane wyżej za
sługi Kazimierza SchulzKrzyżanowskiego
(18841933), który był burmistrzem
Chodorowa w latach 19241928, nie powinny ulec za
pomnieniu, gdyż dzięki zdol
nościom organizacyjnym i
charyzmatycznej osobo
wości wpłynął on na kształt
miasta. „Wyrwał go jak
mówiono z zapyziałości".
Wybrukował ulice i wysadził
szpalerami drzew. Doprowa
dził do wzniesienia nowego,
okazałego gmachu szkoły.
Ściśle współpracując z wła
ścicielami chorodowskiej cu
krowni, zdobył pieniądze na
uporządkowanie miasta po
trudnych latach działań wo
jennych, które trwały tu
szczególnie długo, bo aż
sześć lat (1914-1920).
Drugim burmistrzem
Chodorowa w okresie mi
ędzywojennym został Hi
polit Wanatowicz (18651947) przedstawiciel licznej,
mocno związanej z tym
miastem rodziny pocho
dzenia ormiańskiego. Był
kupcem. Trudnił się na
dużą skalę hurtowym han
dlem nierogacizną. To w

Kazimierz baron de Vaux - jeden z twórców cukrowni w Chodorowie.
kryzys gospodarczy, kilkaset
osób.
Twórcą sukcesu bekoniami był przyjaciel Hipolita
Wanatowicza Fortunat Kurzewski (1886-?) - wykszta
łcony w Czechach, po wielo
letniej praktyce w rzeźni w
Saratowie, w Rosji, mistrz
sztuki masarskiej. Ożeniony
z córką angielskiego produ
centa wędlin, wykorzystał te
koligacje i wprowadził na

ich potomek-Tadeusz Berka
- był prezydentem miasta
Opola.
Prym w handlu nieroga
cizną wiódł syn Hipolita, Ni
kodem Wanatowicz (18921968). Miał doskonałą bazę,
gdyż duży dom i pomiesz
czenia dla zwierząt wybu
dował w pobliżu stacji kole
jowej. Powstanie bekoniarni
przyczyniło się do rozwoju
Chodorowa. Nastąpił szybki

(1896-1951), na co dzień
urzędnik
banku,
był
świetnym reżyserem i ak
torem amatorskiego zespołu
teatralnego „Gwiazda" w
Chodorowie.
Ostatnim polskim burmi
strzem Chodorowa był Bole
sław Jaxa-Rożen (1890-1940),
który kierował miastem od
1932 roku do wybuchu
wojny w 1939 roku i jak wi
ększość sprawujących ten

historia fl

Najciekawsze artykuły historyczne
w dodatku „Głos ma Historia"
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, z której cięty na kostki, aromatyczny i krystalicznie biały cukier trafiał
aggio".
urząd na kresach został za
mordowany przez Sowietów
w nieznanych okoliczno
ściach. Może jego kości spo
czywają dziś pod kijowską
Bykownią albo w zmarzli
nach syberyjskich. Czy
kiedyś to ustańmy?

koronki i estetyczne, prak
tyczne protezy. Z tego po
wodu miał duże wzięcie.
Przyjeżdżali doń nawet
klienci ze Lwowa, Drohobycza i Borysławia. A mimo
to, jak to bywało z denty
stami, gdy nie stosowali znie
czuleń, bano się go okropnie.
Gabinet doktora Hanzla
Hanzel znalazł jednak
Osobliwością Chodorowa sposób, by ściągać do siebie

poprzez białe czaple, czarne
bociany, popielate dropie,
kuropatwy, bażanty, dudki,
oszałamiające kolorami pa
pugi, po głuszca, cietrzewia i
orła bielika.
Miał w swej kolekcji per
fekcyjne preparaty ptaków
wykonane m.in. w pracowni
Franciszka Kalkusa we
Lwowie, Mariana Jachimo-

perfekcj onizmem wyko
nania.
Wypchane ptaki wype
łniały wszystkie ściany w
domu doktora Hanzla, w tym
również gabinet, w którym
borował chore zęby. W gabi
necie była wręcz kumulacja
najciekawszych okazów.
Wielu klientów Hanzla,
wspominając ten gabinet,
twierdziło, że przyglądając
się pięknym ptakom, zda
rzało im się zapominać o
bólu. Łagodziło to też stres,
który towarzyszy wizytom u
dentysty. Zwłaszcza u mło
docianych pacjentów. Cho
dziło się tam nie tylko leczyć
zęby, ale też podziwiać ko
lekcję.
Dr Wacław Hanzel przeżył
dramat w czasie okupacji,
kiedy wyrzucono go z jego
pięknego domu i zniszczono
hołubioną przez lata ko
lekcję. Próbował niektóre eg
zemplarze ratować, magazy
nując je w różnych miejscach
z wiarą, że przyjdzie lepszy
czas. Niestety, nie przyszedł.
Po wojnie przeniósł się do
Rzeszowa, gdzie mieszkał
jego młodszy brat Józef

częściej więc pozostawiano
je.
Na problem ten na
tknąłem się w relacjach wy
siedlonych z okolic Chodorowa:
Dunajowa,
Ciemiężyniec i Wicynia, a
można to odnieść do setek
innych wsi kresowych. Pozo
stawione w opustoszałych,
często wypalonych wsiach
koty i psy wymierały tam
stopniowo z głodu.
WWicyniu pozostawione
psy i koty miały pilnować
domów, bo ludzie sądzili, że
tam szybko powrócą. Jeden z
żołnierzy, który dotarł do ro
dzinnej wsi kilka miesięcy po
opuszczeniu jej przez najbli
ższych, ujrzał tam przejmu
jące sceny. Koty siedziały w
wybitych oknach pustych
domów. Wychudłe, z nastro
szoną sierścią, patrzące apa
tycznie psy, leżały na progach
otwartych na oścież drzwi.
Czekały. Ale nikt nie wracał.
Koty przeżyły jedną zimę.
Drugiej nie miały już szans.
Uniemożliwiły im to wysokie
śniegi i mrozy dochodzące
do 30 stopni. Podobny los
spotkał psy. Tylko niektórez-

Majdański
„kolega Stalina"

QOOROV

Wiedniu, Londynie i Paryżu.
(1914-1983)
pułkownik
Wojska Polskiego. Kolekcji
już nie odtworzył. Spoczął na
rzeszowskim cmentarzu. W
różny sposób wojna kale
czyła ludzi. Dentyście Hanzlowi zabrała kolekcję
ptaków. Szkoda, że nie przy
szło nikomu do głowy, aby
umieścić ją w Muzeum Przy
rodniczym we Lwowie, gdzie
istniał i zachował się do dziś
zbiór
ornitologicznych
okazów zgromadzonych
przez hrabiego Włodzimierza
Dzieduszyckiego
(18251899).
Wojenny dramat zwierząt

Antoni Ryszczewsłti - przyjaciel rodziny de Vaux, akcjonariusz cukrowni w Chodorowie - rok 1918.
był gabinet dentystyczny dra
Wacława Hanzla (19032000). Miał świetną lokalizację tuż przy ratuszu i obok
efektownych budynków apteki Juliusza Biedermana i
sklepu z konfekcją damską
Arona Eisensteina. Wacław
Hanzel, z pochodzenia
Czech, posiadał jak na ówczesne warunki bardzo nowoczesny sprzęt do borowania zębów. Zakładał złote

przestraszoną klientelę. Był
pasjonatem ornitologii i
wielkim kolekcjonerem wypchanych ptaków. Każdy zarobiony grosz wkładał w rozbudowywanie
swej
zadziwiającej kolekcji i przez
lata, rozwijając swe hobby,
zgromadził dziesiątki unikatów. Czego tam nie było?!
Od mikroskopijnych kolibrów, sikorek, wróbli i słowików, czarnych dzięciołów

wicza w Borysławiu, a nawet
Ottona Natorpa, chirurga
mieszkającego wówczas w
Mysłowicach, uznawanego
za mistrza w swoim fachu,
Natorp zgromadził kolekcję
liczącą około 3 tysięcy ptasich okazów, ale do naszych
czasów dotrwało ich zaledwie 173. Są dziś przechowywane w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu i
zadziwiają dokładnością i

Jest rzeczą interesującą,
że w literaturze historycznej
nie zwracano dotychczas
uwagi na los zwierząt w
czasie wielkich przesiedleń
ludności ze wschodu na za
chód. Szczególnie drama
tyczny był wówczas los
kotów i psów, których nie
pozwalano zabierać do wa
gonów „repatriacyjnych", bo
brakowało miejsca, a po
nadto zestresowane zwie
rzęta stawały się agresywne i
walcząc ze sobą, nie słu
chały swych właścicieli. Naj-

nował, znany był wśród żo
łnierzy z różnych popisów,
np. kładł się na metalowych
szczotkach (zgrzebłach) do
czyszczenia koni, przykrywał
się drewnianymi drzwiami,
n a których kazał układać
pryzmę kamieni, a następnie
jeden z żołnierzy te kamienie
rozbijał młotem. Robiło to na
widzach szokujące wrażenie,
tym bardziej że po takim se
ansie brawury i wytrzyma
łości Chrząstek wstawał jak .
gdyby nigdy nic i demon
strował wszystkim tylko za
czerwienienia na plecach.
Innym siłaczem z Łukowca był niejaki Kachel. Wy
różniał się potężnym uzębie
niem.
W
swoim
śnieżnobiałych zębach po
trafił podnieść stół do góry
W tym popisowym numerze
miał jednak w Łukowcu ry
wala - rówieśnika o nazwisku
Targosz. On również potrafił
to uczynić, a ponadto w po
tężnych dłoniach zgniatał
podkowy oraz uderzeniem
karate potrafił złamać dyszel
wwozie konnym. Był to czas,
kiedy tego typu popisy znaj
dowały liczną widownię,
wzbudzały podziw oraz
uznanie społeczne. Ludzie
żyli tymi opowieściami skoro
pamięć o nich przetrwała w
ich relacjach ponad pięć
dziesiąt lat.

lego cukru w kostkach z 1928 r., w
o
l najlepszych hoteli i restauracji w
FoLAidilwum autora

dziczały, chroniąc się w la
sach i polując na zające. Nie
winne, opuszczone przez
opiekunów zwierzęta, to też
ofiary wojny i przesiedleń.
Siłacze z Łukowca

Z Łukowca pochodził rów
nież Józef Majdański, pra
cownik cukrowni w Chodorowie. Po zajęciu miasta
przez Sowietów doszło w fa
bryce do poważnej awarii.
Zaczopował się burakami
potężny metalgwy zbiornik
z wąskim przepustem u dołu,
przypominający kształtem
silos. Produkcja stanęła. Po
kilku godzinach usunięto bu
raki ze zbiornika, ale agregat
dalej był zablokowany. Wó
wczas Majdański opuścił się
na linie w głąb zbiornika i
rękoma oczyścił wąski otwór
z resztek buraków. Cu
krownia ruszyła. Załoga na
grodziła to rzęsistymi okla
skami, a Rosjanie okrzykiem
„Urraaa". W nagrodę za ten
czyn odpowiedzialny za pro
pagandę komisarz kazał na
malować wielki portret Maj
dańskiego i powiesić na
bramie cukrowni obok
równie wielkiego portretu
Stalina. Koledzy z cukrowni
skwitowali to wydarzenie
szyderczym komentarzem:
„Józef Majdański skolegował
się z Józefem Stalinem". To
„koleżeństwo" ze Stalinem
prześladowało Majdańskiego
przez całe lata, bo nie
wszyscy wiedzieli z jakiego
powodu powieszono jego
podobiznę na bramie cu
krowni obok wizerunku ge
neralissimusa, a on nie miał
siły wyjaśniać wkółko powód
swego wyróżnienia. #

Dużą wsią, z której dostar
czano surowiec do cukrowni
w Chodorowie, był Łukowiec.
W czasie okupacji hitlerow
skiej łukowianie zorganizo
wali, liczący 600 osób, silny
ośrodek samoobrony przed
banderowcami, którym do
wodził Piotr Król, pseudonim
„Piorun". Po wojnie osiedli w
okolicach Środy Śląskiej i
Wołowa, we wsiach Kosto
młoty i Kulin.
Postaciami legendarnymi
z Łukowca stali się mło
dzieńcy posiadający wyjąt
kową siłę. Jednym z nich był
Kazimierz Chrząstek. Za
słynął tym, że pewnego dnia
zawiązał na haku przy dyszlu
wozu konnego rzemień
skórzany, a następnie ujął go
zębami i pociągnął za sobą
przez całą wieś pojazd, na
którym siedziało kilkanaście
osób. Chrząstek był sie
rżantem w wojsku polskim i
w koszarach, gdzie stacjo- NYCH W
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Świat idzie w złym kierunku
Przestępcy są bezduszni
ROZMOWA z Danutą Pilarczyk, psychologiem, od 13 lat kierownikiem Ośrodka Diagnostycznego przy Areszcie
Śledczym w Koszalinie.
- Dlaczego do więzień
trafiają osoby takie jak
upośledzony umysłowo
złodziej -zbieracz Radek
Agatowski?
- Zakład Karny ma
obowiązek przyjąć osobę,
wobec której do wykonania
jest kara. Osobę z wyrokiem.
Trafiają do nas bardzo różni
ludzie i - muszę przyznać jest to dla nas czasami zaska
kujące. Przykładowo są to
osoby upośledzone umy
słowo, skazani z zaburze
niami osobowości. Rzadko,
ale też chorzy psychicznie.
Do Ośrodka Diagnostycz
nego kierowani są ci skazani,
którzy mają już odgórnie za
lecone badania. To młodo
ciani, osoby, które sprawiają
trudności natury adapta
cyjnej, skazani z prawo
mocnym wyrokiem 25 lat lub
dożywocia oraz ci, u których
seksuolog zdiagnozował w
trakcie badania pedofilię.
- Oni obligatoryjnie
podlegają badaniom. A
ci, którzy w trakcie od
bywania kary zaczynają
przejawiać niepokojące
zachowania?
- Oczywiście również.
Pomoc psychologiczna jest
zapewniona osadzonym od
samego początku pobytu w
każdym zakładzie i areszcie.
W okręgu podlega mi osiem
zakładów, których osadzeni
mogą zostać skierowani na
badania psychologiczne do
ośrodka. Zaburzenia psy
chotyczne, czyli choroby psy
chiczne, stwierdza zaś psy
chiatra.
Jeśli
mamy
wątpliwości, czy to właśnie
choroba psychiczna się uak
tywniła w czasie obywania
kary, zawsze konsultujemy to
z psychiatrą.
- Po co właściwie już
skazani, wcześniej dia
gnozowani przez bie
głych, trafiają jeszcze do
Ośrodka Diagnostycz
nego?
- Każdy okręg w Polsce ma
jeden ośrodek. W kraju jest
ich w sumie 15. Badania po
zwalają ujawnić, wykryć
osoby upośledzone, z zabu
rzeniami natury adapta
cyjnej, z uszkodzonym sys
temem nerwowym. W
cudzysłowie „segregujemy"
je i trafiają one na oddziały
terapeutyczne. W Polsce od
działów takich jest bardzo
dużo i są zróżnicowane, na
przykład dla alkoholików, dla
narkomanów czy skazanych
z niepsychotycznymi zabu
rzeniami psychicznymi lub
upośledzonych umysłowo.
Na przestrzeni lat grupa osób
z zaburzeniami się powię
ksza. Prowadzę rejestr, w
którym każdego badanego
mam odnotowanego. I w

ostatnim okresie aż ponad
pięćdziesiąt procent moich
badanych to osoby, które kie
ruję na oddziały terapeu
tyczne, bo wymagają specja
listycznej pomocy.
- Czyli Agatowski po ta
kim badaniu trafił na
specjalny oddział?
- Na oddział z niepsycho
tycznymi zaburzeniami i
upośledzonych, bo jest
osobą upośledzoną umy
słowo. Trzeba zaznaczyć, że
oddziały terapeutyczne są
dobrze wyposażone, a ska
zani objęci stosownymi pro
gramami. Jest baza lecznicza,
terapia zajęciowa, programy
edukacyjne, zespół terapeu
tyczny odpowiednio przygo
towany.
- Czyli można wniosko
wać, że nie ma wielkie
go dramatu, jeśli osoba
z problemem psychicz
nym trafia za kratki, bo
są dla niej specjalne od
działy, przygotowane
zarówno infrastruktu
ralnie, jak i pod kątem
doboru personelu?
- Zwykły zakład kamy nie
spełnia takich wymogów i
osoby niepełnosprawne in
telektualnie w nim nie zafunkcjonują. Ze względów
ich bezpieczeństwo przewozi
się je na te oddziały.
-To dlaczego Rzecznik
Praw Obywatelskich
podniosła takie larum,
że w więzieniach jest ty
lu upośledzonych?
- Daleka jestem od oceny
czy krytyki jej stanowiska.
Najwyraźniej pani rzecznik
chodziło jednak o osoby
upośledzone w stopniu
umiarkowanym. W tej grupie
są zarówno osoby potulne,
jak i szkodnicy, agresorzy,
którzy często mają uszko
dzony system nerwowy.
- 1 co się z nimi dzieje?
- Upośledzenia lekkiego
nikt nikomu nie wyleczy.
Można zajęciami, terapią,
dać zajęcie dostosowane do
rozumu. Te osoby powinny
mieć właściwe miejsca po
bytu, ale to bardzo indywi
dualna sprawa. Miałam
osoby, które trafiały na
odziały dla upośledzonych i
tam świetnie sobie dawały
radę, ale podkreślam - są
tacy, którzy tam nie zafunkcjonują.
- Chyba kluczowe zna
czenie ma tu opinia biegtych?
- To prokurator, sędzia,
adwokat każdorazowo widzą
sądzonego człowieka. W
zwykłej rozmowie można za
uważyć jego ewidentne
ułomności. Można do końca
nie wiedzieć, jaka jest jego
sprawność intelektualna, jaki
iloraz inteligencji, jakie scho-

%

Fot. Radosław Brzostek

rżenie, ale jeśli jakakolwiek
wątpliwość, żeby osądzić go
sprawiedliwie, to należy kie
rować go do specjalistów. I
nie można w wątpliwych
przypadkach zdawać się na
jednorazowe badanie ambu
latoryjne.
-Co to znaczy?
- Kiedy w ośrodku badam
pacjenta; widzę go dziś, jutro,
rano, po południu, przez
około czternaście dni. Widzę
ciągłość zachowania i czło
wieka w różnych sytuacjach.
W przypadkach wątpliwych
są przecież oddziały, na które
się kieruje. Takie opinie są
jednak wykonywane w sto
sunku do małej grupy prze
stępców, głównie zabójców,
wielokrotnych gwałcicieli.
Trafiają na oddział psychiatrii
sądowej na 3 do 6 tygodni i
mają pełną rzetelną opinię.
Wydają ją biegli psychiatrzy,
seksuolog i psycholog.
Opinia ambulatoryjna bywa
po prostu niepełna.
- Powiedziała Pani coś,
co mnie zszokowało. Co
drugi przez panią bada
ny więzień m a dysfunk
cje psychiczne. Czy to
nie powinien być sy
gnał, araczej syrena
alarmowa do naprawy
społeczeństwa? Bo wy
gląda na to, źe chyba
coś złego się dzieje...
-Jeśli pieniądze, które wy

dajemy na więźniów, wy
damy na profilaktykę, spe
cjalistów w szkołach, ośrod
kach, będziemy edukować
społeczeństwo, skala pro
blemu będzie się zmniejszać.
System niemiecki pokazuje,
że lepiej jest inwestować w
profilaktykę. Zamiast pięciu
psychologów w więzieniu,
powinno być ich więcej w
szkołach, nawet przedszko
lach. Trzeba wychodzić do
rodzin dysfunkcyjnych. Nie
udawać, że problemu nie
ma. Zamiast psychologów w
szkołach są ochroniarze... To
niepojęte!
Ludzie będą popełniali
przestępstwa, ale nie każdy
musi trafić do więzienia, na
leży egzekwować zalecenia
sądu. Jeśli ktoś ma coś od
pracować, karę ograniczenia
wolności, to egzekwujmy to.
A nie sadzać, bo tego nie
zrobił. Czasem człowiek
musi być zmuszony do pracy.
Problemem są wyroki w za
wieszeniu, które następnie
zamienia się na karę bez
względną.
- Prawdziwe więzienia,
więc zapytam o tych
najgorszych przestęp
ców. Relacjonuję roz
prawy sądowe i obser
wuję przerażający profil
współczesnego morder
cy. Coraz częściej to
młody człowiek, który

popełnia potwornie
okrutną zbrodnię. Bru
talny, bezduszny. Do te
go często nie widzę mo
tywu,bo na przykład
zbrodni towarzyszy kra
dzież małego fiata i siat
ki kiełbasy. Co się dzie
je?
- Obserwuję to od dłu
ższego czasu. Coraz więcej
moich pacjentów to osoby
bardzo agresywne, które do
konują bardzo brutalnych
przestępstw. Świat poszedł
nie w tym kierunku. Nie ma
już chyba żadnych wartości,
żadnych argumentów, ro
dzina staje się patologiczna,
dysfunkcyjna. Drogę wyko
lejenia widzę u tych ludzi od
wczesnych lat Brak czasu dla
dziecka, rozpady małżeńskie,
szkoła, która utraciła auto
rytet i nie ma nadzoru wy
chowawczego ani opieki.
Matka, ojciec, nauczyciel-to
nie są dziś autorytety.
- Przestępcy usprawie
dliwiają się jakoś?
- Tak, ale czy to jest zwi
ązane z poczuciem winy i
wstydu? Raczej rzadko. Wy
chodzą z założenia, że życie
ma być fajne, jest jedno i
trzeba się zabawić. A nie za
wsze są na to pieniądze.
Wielką szkodę młodym lu
dziom robi też codzienne
piwko, potem często narko
tyki, dopalacze. Nie panują
nad ilością. Złe emocje wy
równują tymi środkami.
-Żałują?
-Mówią, że czują się z tym
źle. Że wyrok jest sprawie
dliwy, ale dla nich zbyt wy
soki. Czasem próbują na
pisać list do rodziców, do
osób, które skrzywdziły, z
których zrobiły kaleki Proszą
o przebaczenie i chcą też
siebie rozgrzeszyć. Ale
częściej usprawiedliwiają za
chowanie przestępcze. Bo
ktoś namówił, ktoś sprowo
kował, a po co on tam wła
ściwie był, sam się napatoczył.
-Dasię takiego człowie
ka, tak zdemoralizowa
nego w młodym wieku
naprostować?
- To od niego zależy. Za
kłady karne mają paletę pro
gramów terapeutycznych i
edukacyjnych. Szansa jest.
Warunki są jakie są, wi
ęzienia są przeludnione, mu
sieliśmy zrezygnować ze
świetlic, różnych zajęć, bo
potrzebne jest miejsce. Ale
wychowawcy, psycholodzy
są przygotowani i wyszko
leni.
- Jaki jest najlepszy
straszak przed prze
stępstwem? Surowa ka
ra? Czy nieuchronność
kary?
- Założenie jest takie, że to

więzienie powinno odstra
szać. Bo różnica między
domem, a więzieniem po
winna być duża. Ale skazani,
z którymi rozmawiam,
mówią że wyobrażali sobie
zakład karny gorzej. Jak
można gorzej, skoro masz
zamknięte drzwi, kraty w
oknach i nie masz rodziny?
- Mówiła Pani, że rodzi
ny są coraz częściej dys
funkcyjne i patologicz
ne. Skoro nie spełniają
społecznej roli, może
młody człowiek za ro
dziną po prostu nie
tęskni?
-To prawda. Na 100 bada
nych 80 pochodzi z rodzin
dysfunkcyjnych, gdzie był al
kohol, była przemoc, rodzice
często osobno. A przemoc
rodzi przemoc. Dziecko bite,
bije następne.
- 1 jak oni odbierają ka
rę?
- Przeliczają sobie zysk i
stratę. Odkrywają na przy
kład, że jeśli przeliczą ukra
dzione pieniądze na dni od
siadki, to się nie opłacało.
Przeliczają na rozłąkę z
dziewczyną, na balety, na
ilość niewypitego alkoholu.
Ale nie każdy. Teraz miałam
na badaniach chłopca, który
ma dziecko i bardzo prze
żywa wyrok. Każdy dzień
- mówi - to wielka dla niego
strata. Prognoza społeczna
dla niego jest pozytywna.
Odczuwa karę dolegliwie,
chciałby widzeń codziennie.
Nie wiąże się w żadną pod
kulturę przestępczą, pracuje
nad sobą. Wie, że kariery tu
nie zrobi, a chce wykorzystać
ten czas. Chce się uczyć.
Nie każdy jest przecież
stracony. W odniesieniu do
osób - kiedyś mówiliśmy o
nich psychopaci, dziś, że
mają osobowość dysocjalną
- oni wymagają traktowania
„od do". Powinni chodzić w
ryzach. Czy to prowadzi do
pełnej resocjalizacji? W wi
ęzieniu zmieni się ten, kto
chce. Skazani powinni wie
dzieć, że to ostatnie miejsce,
w którym ktoś się nimi
zajmie. Wychowawcy, spe
cjaliści, mobilizują, podpo
wiadają, ale w więzieniu
siedzą ludzie dorośli. Nie
można wszystkim mat
kować, czy być nadopiekuńczymi. Człowiek dojrzały,
który popełnił błąd, powi
nien wziąć odpowiedzial
ność za swoje życie i coś z
nim zrobić. Ale spotkałam
też zawodowych prze
stępców. Oni zmieniać się
nie chcą, im odpowiada to,
co robią, jak żyją i ta droga
im odpowiada. Tylko, czy to
jest życie? M
ROZMAWIAŁA
JOANNA KRĘŻELEWSKA

za wschodnią granicą

Turystyczne Perły Pomorza
to nasz serwis specjalny.
Szukaj na
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olacy znają tylko trzy współczesne
rosyjskie nazwiska: ,Putin, Gorba
czow i Gazprom. Ale kto to jest ten
Gazprom? - żartuje dziennikarka
Barbara Włodarczyk.
Kiedy Barbara Włodarczyk, była ko
respondentka TVP w Rosji, przygoto
wywała cykl reportaży „Szerokie tory",
zjeździła Rosję wzdłuż i wszerz. Teraz na spotka
niach autorskich opowiada z pasją o tym kraju.
- Dlaczego Rosja? Z przekory, bo w latach 90.
ubiegłego wieku większość dziennikarzy ruszyła
odkrywać Zachód, a o Rosji zapomniano - tłuma
czy. - Dlaczego nie Nowy Jork? Bo tam jest tak nor
malnie, że aż nudno! W Rosji nie można się nudzić.
Tam dzieją się historie, których nie wymyśliłby na
wet najlepszy scenarzysta!
Taki German Sterligow. Pierwszy rosyjski milio
ner. Miał w życiu wszystko - prywatne odrzutowce,
jachty najlepsze samochody, pałac w Burgundii
i apartamenty w Nowym Jorku. Nagle wszystko
rzucił i na wsi zaczął hodować kozy.
Wyborny temat na reportaż.
-W 1990 roku German wzbogacił się, biorąc po
życzkę z prywatnego banku, pieniądze zainwesto
wał w pierwszą giełdę towarową, którą sam założył.
W jeden dzień został milionerem - opowiada Bar
bara Włodarczyk. - Rzekomo zbankrutował, wyda
jąc fortunę na kampanię prezydencką w 2004 roku,
ale to nieprawda. Na moich oczach wysypał na stół
jeden z worków złotych monet, które trzyma zako
pane pod dębem.
German rozstrzelał telewizor z nagana, zniszczył
żonie markowe stroje i zgodnie z religią prawosław
ną ubrał ją w szatę do ziemi. Na spotkanie Barbara
Włodarczyk musiała włożyć sukienkę, bo ostrzegał,
że nie przyjmie jej, jeśli przyjdzie w spodniach. Ka
zał też zmyć makijaż.
Sterligow nie tylko zamienił wystawne życie
na prostotę rosyjskiej wsi. Ma także kontrowersyjne
poglądy („Rosjanie to stado bezbożnych baranów",
„szkoła to dom publiczny").
- Na początku lat 90. w Rosji znajomości decydo
wały o wszystkim - podkreśla Barbara Włodarczyk. Takich fortun teraz już się nie zbija. Ci, którzy mieli
dostęp do surowców: gazu, ropy, dorobili się naj
większych majątków. Korupcja, unikanie podatków
były wtedy nagminne. Wszyscy biznesmeni naru
szali prawo i na każdego można dziś znaleźć haka.
W reportażach Barbary Włodarczyk są ciekawi
bohaterowie, a w tle przemiany społeczne i poli
tyczne. Drugoplanowe, bo dla niej najważniejsze
jest spotkanie z człowiekiem, wysłuchanie, wręcz
uczestniczenie w jego historii
Książka „Nie ma jednej Rosji" powstała na pod
stawie telewizyjnych reportaży „Szerokie tory".
* * *

„Ach Moskwa, Moskwa" można powtórzyć za sio
strami z Czechowa. Miasto - symbol przemian
w Rosji. W stolicy mieszka ok. 17 min ludzi-pół Pol
ski! 88 miliarderów - więcej niż w Nowym Jorku!
I nie należy ich pytać o pierwszy milion - trzeba
o pierwszy miliard dolarów! Hi są piękne samocho
dy, ekskluzywne sklepy. Moskwa rozbudza wy
obraźnię. Do niej wszyscy ciągną, marzą o lepszym
życiu.
- Z szarej, socjalistycznej stolicy zmieniła się
w tętniącą życiem przez 24 godziny i 7 dni w tygo
dniu metropolię - opowiada Barbara Włodarczyk. W Moskwie jest 900 nocnych klubów, całodobowe:
sklepy, księgarnie, siłownie. W nocy w lombardach
można zastawić nie tylko samochód, ale nawet au
tobus. W Moskwie pensje są dużo wyższe niż w War
szawie - średnio, po przeliczeniu rubli na złotówki ok. 6 tys. zł.
- Ale i niełatwo w niej żyć - zastrzega Barbara
Włodarczyk. - Korki na każdej ulicy, po osiem pasów
ruchu w każdą stronę. Karetki na sygnale nie mogą
przejechać, ale krezusi - w obstawie policyjnej śmigają bez ograniczeń. Dochodzi do nerwowych
sytuacji: bijatyk, strzelanin, kiedy zirytowani kie
rowcy próbują przejechać po chodnikach, a piesi
nie chcą ustąpić im miejsca.
Jak opisać takie miasto? wybrać na bohatera re
portażu młodego studenta KMłła, który dorabia ja
ko fotografwnocnych klubach. - Dla niego, urodzo
nego w Rosji, Związek Radziecki jest pustym sło
wem - opowiada dziennikarka. - Kiedy mówiłam
mu, że kiedyś o godzinie 23.00 wszystko było za
mknięte, nie chciał wierzyć! Dla niego podróże
na Zachód są czymś normalnym. Młodzi Rosjanie
są podobni do młodych Polaków, rówieśników z Za
chodu. Obyci, znający języki. Z ostatnich sondaży
wynika, że ok. 80 procent Rosjan nie chce na stałe
wyjeżdżać z Rosji! A jeszcze kilka lat temu masowo
uciekali na Zachód.

ARCHIWUM PRYWATNE B. WłODARCZYK (2)

Barbara Włodarczyk opowiada o nieznanych obliczach Rosji, przedstawiając nietuzinkowych bohaterów. Na zdjęciu z myśliwym Wadimem nad Bajkałem.

Wielu Rosjan
tęskni
za starymi
czasami.
Nostalgia
za Związkiem
Radzieckim
jest podobna
jak u nas
za PRL-em

Praca w moskiewskim studio.

do nich najmniejsza bakteria, która rozłożyłaby
zmumifikowane ciało.
- Nie wiem, czy w czasach Związku Radzieckiego
emerytom żyło się lepiej - zastanawia się Barbara
Włodarczyk. - Pewnie nie, ale rozpadł się ich świat.
Ich ideały upadły. Wierzyli, że Związek Radziecki był
najbardziej szanowanym państwem na świecie! A tu
nagle Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina i Gruzja wyła
mują się i odwracają na Zachód. Starsze pokolenie
ma żal do Polaków. Uważają nas za zdrajców.
Na pytanie „czy tęsknisz za Związkiem Radziec
kim i żałujesz rozpadu?" starsze, a nawet średnie po
kolenie odpowiada: żałuję. A kiedy ich zapytać, czy
chcieliby żyć w tamtych czasach... ooo, na to już jest
dużo mniej chętnych.
- Przecież część Polaków też z nostalgią wspomi
na PRL - przypomina dziennikarka. - Zakładowe
wczasy i maluchy z kolejki. Taki sam mechanizm
działa w Rosji, choć tam jest dużo większy.

Przeciwieństwem stolicy jest siermiężna „głubinka", choć na rosyjskiej prowincji również zaszły
zmiany. W latach 90., kiedy szalała trzycyfrowa infla
cja, ludzie miesiącami nie dostawali pensji i emery
tur - była bieda. Wyludniały się wsie, co akurat trwa
do dziś.
- Wszyscy chcą uciekać do miast, a najlepiej
do Moskwy - mówi Barbara Włodarczyk. - Dzięki
światowej koniunkturze na ropę i gaz wzrósł poziom
życia. Im większe zamieszanie na Bliskim Wscho
dzie, tym wyższe ceny rosyjskiej ropy i gazu. Miesz
kańcy prowincji modlą się, żeby tylko nie było go
rzej. Obawiają się wszelkich rewolucji, demonstracji
,do których dochodzi coraz częściej, np. w Moskwie.
Ludzie z „głubinki" nie rozumieją, dlaczego inteli
gencja wychodzi na ulice Moskwy. Przecież ta grupa
społeczna żyje bardzo przyzwoicie (moskiewskie
protesty nazywane są rewolucją ludzi w futrach
***
z norek). Inteligencja po raz pierwszy wychodzi
na ulice w obronie swojej godności To świadczy też W2000 roku Barbara Włodarczyk nakręciła repor
taż o Wasi, bezdomnym chłopcu z Dworca Jarosław
o roli Internetu.
W telewizji, która do tej pory była głównym źró skiego. - Dla mnie był perełką - opowiada. - Wrażli
dłem informacji, można było pominąć wątki niewy wy, mądry chłopiec, który nigdy nie chodził do szko
godne dla władzy W Internecie się nie da. Tam poja ły, ale można było z nim porozmawiać na różne te
wiły się komentarze na temat nieprawidłowości maty.
podczas wyborów do parlamentu w 2011 roku. Lu Przyznaje się, że Wasia jest jej wyrzutem sumie
dzie powiedzieli: dość! Opowiada o tym Żenią - bo nia. Obiecała, że nigdy o nim nie zapomni i na pew
haterka kolejnego reportażu.
no go odnajdzie.
Kiedyś na manifestacje przeciwko władzy przy - I nigdy nie zapomniałam. Ilekroć przechodzi
chodziło po kilkaset osób. Dziś - kilkadziesiąt ty łam obok dworca, zawsze rozglądałam się, ale nie
sięcy!
udało mi się z nim znów spotkać - wyznaje.
Ale wielu Rosjan dalej kocha Putina.
Kilka miesięcy po reportażu miejscowe władze
przeprowadziły akcję „oczyszczenia" dworców
z bezdomnych dzieci.
Starsi Rosjanie tęsknią za stabilizacją z czasów
***
ZSRR. Nostalgia za Związkiem Radzieckim jest
dziwna. Dziennikarka pokazała ją na przykładzie
Stereotypy o Polakach i Rosjanach istnieją w obu
Saszy, sobowtóra Lenina z placu Czerwonego. Ubra narodach. Wynikają z niewiedzy. - Dobrze to widać
ny w strój „wodza rewolucji" Sasza nie tylko pozuje, w reportażu o Galinie z Katynia - mówi Barbara
ale również rozmawia z ludźmi, prowokuje żarliwe Włodarczyk. - Niewiele osób w Polsce wie, że są Ro
dyskusje.
sjanie, którzy próbują dokumentować zbrodnię ka
Wielu Rosjan tęskni za starymi czasami. Dlatego tyńską. I oni robią nie mniej dla wyjaśnienia tej spra
nie ma się co dziwić, że mumia Lenina nadal spo wy niż Polacy. Rosjanie przyjeżdżający do Katynia,
czywa w mauzoleum na placu Czerwonym. Docze dowiadujący się szczegółów tej zbrodni, padają
sne szczątki wodza rewolucji co półtora roku prze na kolana i płaczą - o tym opowiada w reportażu
chodzą kosztowną renowację. Nie może dostać się Galina.
90 proc. Polaków deklaruje, że nigdy nie było
w Rosji. 92 proc. Rosjan nigdy nie było w Polsce.
- Jak inaczej możemy o sobie myśleć? Tylko ste
reotypami - podkreśla dziennikarka. - Resentymenty historyczne są bardzo silnie zakorzenione. Po
strzeganie Rosji przez pryzmat wielkiej polityki wy
rządza ogromną krzywdę. Na poziomie ulicy - nie
ma konfliktów, choć nieraz spierałam się z poznany
mi ludźmi o historię. Rosjanie niewiele wiedzą o Pol
sce. W Warszawie nie ma ani jednego koresponden
ta rosyjskiej telewizji. Ubolewam nad tym - mówi
dziennikarka. - Ale to także kwestia proporcji. Rosja
jest dla nas dużo ważniejsza niż Polska dla Rosji. Na
tomiast jesteśmy podobni mentalnie - mamy po
dobne poczucie humoru, myślimy podobnymi ka
tegoriami. Jesteśmy tak samo spontaniczni, roman
tyczni.
Za chwilę korespondencja popłynie do kraju.
Tylko niewiele o sobie wiemy
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Dziękujemy
za zaufanie!
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Obcowanie
z gazetą, t o czysta
przyjemność, relaks.
Moment wyciszenia
(skupienia.

W REGIONIE
BALIŃSKI

zięki Państwu od kilku lat utrzymujemy
pozycję lidera w regionie.
Codziennie czyta nas ponad 200 tysięcy osób.
Głos przekazuje wiadomości uporządkowane,
usystematyzowane, wielokrotnie sprawdzone,
a więc wiarygodne.
Okazuje się, że wiele osób styka się z naszym
tytułem i chętnie po niego sięga, nawet
nie kupując go regularnie. Gazeta zakupiona
przez jednego czytelnika, przechodzi często
przez ręce również innych osób i jest czytana,
co powoduje, że czytelnictwo Głosu utrzymuje
się na tak wysokim poziomie.
Czytamy w restauracji, w poczekalni gabinetu
lekarskiego, w pociągu. Korzystanie z gazety
mamy niejako zakodowane i odruchowe.
Obcowanie z gazetą, to czysta przyjemność,
relaks, moment wyciszenia i skupienia.
Bardzo Państwu dziękujemy, że od ponad 60 lat
jesteście z nami.

*

Codziennie czyta nas
ponad 200 tys. czytelników
Głos - Dziennik Pomorza

SŁUPSK LĘBORK
Gazeta Wyborcza

SKT

SŁAWNO

Czytelnictwo
w woj. zachodniopomorskim
i byłym słupskim (SCPW)

KOSZALIN
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KAMIEŃ L
POMORSKI.

BIAŁOGARD
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Rzeczpospolita
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Źródło: „Polskie Badania Czytelnictwa"
realizacja MillwardBrown, 01/2013 - 09/2013,
wskaźnik SCPW, woj. zachodniopomorskie
I byłe słupskie, n = 1 683, opracowanie
Media Regionalne Sp. z o.o„
wybrano dziennik z SCPW > 1,5%.

Polska Dzinnik Bałtycki
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Pani Helena (pierwsza z prawej) była pielęgniarką. To wtedy poznała Tadeusza, który był jej pacjentem.

Fot Archiwum prywatne

Zbigniew Marecki
zbiqniew.marecki@mediareqionalne.pl

Choć minęło już tyle lat, to
jak myślę o Tadeuszu, wciąż
się wzruszam - mówi o
swojej niespełnionej miłości
89-letnia Helena Klinger z
Kobylnicy koło Słupska.
Wtedy była młodą dziew
czyną. Miała 22 lata i nazy
wała się Helena Komoda.
Wywodziła się z Kałuszyna
koło Mińska Mazowieckiego.
Osierocona przed wojną
przez rodziców, zdołała
jednak z większością sze
ściorga rodzeństwa prze
trwać trudny czas niemiec
kiej okupacji. Miała już także
za sobą ciężkie przeżycia
związane z pracą salowej w
szpitalu polowym I Armii
Wojska Polskiego w Śródborowie koło Otwocka, gdzie w
sierpniu 1944 roku, z własnej
inicjatywy, zaczęła sprzątać
podłogi i pomagać cierpi
ącym żołnierzom.
Wodził za nią oczami, a
ona była obojętna

W 1946 r, wraz ze szpi
talem przeniosła się do
Łodzi. Tam, już w Centrum
Wyszkolenia Sanitarnego
przy ul. Żeromskiego, jako
jedna z czterdziestu dziew
cząt, została słuchaczką
pobocznego kursu dla pie
lęgniarek PCK
-Do tej pory pamiętam ol
brzymie, białe fartuchy, które
musiałyśmy specjalnie podwiązywać, gdy przygotowy
wałyśmy się do pracy z cho
rymi. Nie można było także
nosić zegarka na ręku. Mu
siałyśmy go zawieszać na
agrafce w kieszonce fartucha
- opowiada pani Helena.
Tak przygotowana pełniła
wiele szpitalnych dyżurów.
Pewnego dnia wśród cho
rych pojawił się młody, przy
stojny i elegancki w zacho
waniu mężczyzna. Nazywał
się Tadeusz Pelc. Od razu
zwracały uwagę jego piękne
włosy.
Prawdopodobnie
wcześniej był żołnierzem, ale
szpitalna piżama skutecznie
zatarła informacje o jego

lioaziemec.

przeszłości. - Był nie tylko
ładny, ale i wykształcony. Re
cytował Owidiusza i pisał,
wzorowane na jego utwo
rach, pieśni - wspomina pani
Helena.
Ona wówczas jeszcze była
bardzo mizerna i zbyt
zmęczona ciężkim wo
jennym życiem, aby w głowie
j e j były amory. Jednak do
strzegała jego rosnące zain
teresowanie. Kręcił się koło
niej i zagadywał.
- Siostrzyczko, wyglądasz,
jakbyś się nade mną litowała
-powiedział pewnego dnia,
wpatrując się jej głęboko w
oczy. - Co ty, biedaku, chcesz
ode mnie? - zapytała.
Rozmowa się urwała, a
ona machnęła na niego ręką,

bo wtedy Tadeusza nie trak mowy nie dokończył, a mam
towała jeszcze poważnie.
wrażenie, że wtedy chciał mi
coś wyznać - uważa pani He
Siostra przełożona prze
lena.
rwała wyznanie
Jeszcze przez kilka tygodni
Kilka tygodni później, po mijali się na korytarzu albo
dyżurze, poszła do szpitalnej spoglądali na siebie, gdy He
kaplicy. Uklękła, aby się po lena roznosiła leki lub wyko
modlić. Wtedy obok niej nywała inne czynności pie
ukląkł także Tadeusz. Był po lęgniarskie. Jednak wiosną
1947 roku Tadeusz nagle
ważny.
- Kochana, panno Halszko zniknął ze szpitala.
- powiedział lekko stremo
- Gdzie jest Pelc? - zapy
wany.
tała oddziałową pani Helena,
Ale swojego wyznania nie gdy podczas dyżuru zorien
dokończył, bo tuż za mło towała się, że sympatycznego
dymi stanęła siostra przeło młodzieńca nie ma już wśród
żona, położyła im ręce na ra chorych.
- Został zabrany do szpi
mionach i poprosiła, aby
szybko skończyli modlitwy, tala MON w Warszawie -od
bo ona się spieszy do miasta powiedziałajej Jewdokia Mai musi za chwilę zamknąć ka tjulko, siostra oddziałowa.
Znowu minęło kilka ty
plicę. -Tadeusz nigdy tej roz

FoLArthhrampiywatitt

godni. Zapanowało ciepłe
lato 1947 roku. Helena do
stała pierwszy w swoim życiu
urlop.
- Pojadę do Warszawy. Od
wiedzę Tadeusza - postano
wiła.
Haluś, moja kochana

Kilka godzin później była
już w klinice MON przy ul.
Koszykowej wWarszawie. Ta
deusz ciągle tam leżał. Gdy
odnalazła jego szpitalne
łóżko, akurat miał kompres na
oczach. Nie odzywała się.
Tylko patrzyła na jego ciągle
piękne włosy, wychudzoną
twarz, wyostrzony nos i pot,
który spływał z jego czoła.
- Usiadłam cicho na
brzegu łóżka. Było mi żal, bo
już po tym wyostrzonym

nosie wiedziałam, że jest z
nim źle. Łzy w oczach mi się
zakręciły. Wtedy on wymacał
mnie ręką - opowiada pani
Helena.
- Haluś, to ty. Większej ra
dości nie mogłaś mi sprawić uśmiechnął się do niej czule,
gdy zdjął kompres z oczu.
Wiedziała, że już nie odej
dzie. Poprosiła pacjenta, który
leżał obok, aby ogolił Tade
usza Pielęgniarki, także na jej
prośbę, potem umyły go,
zmieniły mu pościel i piżamę.
- Haluś, na dniach wy
wożą mnie do Moskwy na
operację
-powiedział
uszczęśliwiony Tadeusz, a
Helena była coraz smut
niejsza, bo do tej pory nie
zdawała sobie sprawy z jego
stanu. Minuty mijały, a ona
gładziła go po ręce i patrzyła
w jego zakochane oczy.
-Jak tylko zajadę do Mo
skwy, to do Ciebie napiszę.
Będę pisał, jak długo będę żył.
Moim marzeniem jest, abyś
mnie pocałowała - usłyszała
po chwili.
Nie odmówiła. Przytulili się
do siebie i pocałowali. Oby
dwoje byli bardzo wzruszeni.
- Wtedy widzieliśmy się
ostatni raz. Już nigdy do mnie
nie napisał - mówi pani He
lena.
Jednak o Tadeuszu pami
ętała, choć mijały lata, aonaw
poszukiwaniu lepszych wa
runków życiowych przeniosła
się na Pomorze. Wyszła za
mąż, urodziła dzieci i w
różnych miejscach pracowała
jako pielęgniarka.
- Gdy córka miała już kil
kanaście lat, w „Głosie Po
morza" ukazał się nekrolog
Tadeusza Pelca. Wtedy serce
zaczęło mi bić szybciej. My
ślałam, że to chodzi o mojego
Tadeusza, ale gdy sprawdzi
łyśmy, to okazało się, że ne
krolog dotyczył kogoś
znacznie młodszego zdradza pani Helena.
Do dzisiaj przechowuje
jego zdjęcia i napisanego
przez Tadeusza wiersze, bo są
dla niej pamiątką po czasie,
który wraca już tylko we
wspomnieniach. *

Loteria „Głosuf f

PARTNER LOTERII:

owa

piątek 8 listopada 2013 r. Głos Pomorza www.gp24.pl

Jak grać o
samochody w loterii?
• Od piątku, 11 października codziennie w„Głosie" ukazują
się kupony. Każdy kupon bedzie numerowany
(od 1 do 200), oznaczony aatą wydawniczą oraz dniem tygodnia.
• By mieć szansę na zdobycie jednego z 5 samochodów lub
innej nagrody wystarczy zebrać zestaw 10 kuponów z kolejnych
następujących po sobie wydań „Głosu".
• Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum
jeden zestaw złożony z 10 kolejnych, oryginalnych wyciętych
z gazety kuponów.

Im więcej zestawów kuponów,
tym większa szansa na wygraną!
Czytelnicy mogązwiększyć swoje szanse na wygraną, przez
zgromadzenie jak największej liczby zestawów kuponów.
Mogą to być zarówno zestawy złożone z kuponów z kolejnych
wydań, jak też ich zwielokrotnienie. Każdy z uczestników
loterii może nadesłać dowolną liczbę zestawów. Każdy komplet
kuponów powinien być przesłany w osobnej kopercie.
W czasie I
i jedno główne losowaniew Koszalinie.
W każdym losowaniu nagród dodatkowych będzie można
wygrać Citroena Cl, telewizory, kina domowe, notebooki,
zmywarki, meble ogrodowe, rowery, skutery, tablety, aparaty
fotograficzne i ekspresy do kawy.
Pierwsze losowanie nagród dodatkowych odbędzie się
11 grudnia 2013r., drugie losowanie 26 lutego 2014 r. trzecie
losowanie odbędzie się 23 kwietnia 2014 r„ losowanie główne
odbędzie się 28 czerwca 2014 r.
Koperty z kuponami można przesyłać lub dostarczać
pod jeden z podanych poniżej adresów biur loterii
•„Głos Koszaliński" ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin
•„Głos Pomorza" ul. H. Pobożnego 19,76-200 Słupsk
•„Głos Szczeciński" ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin
Ważne, aby na kopercie dopisać„Odjazdowa loteria Głosu".
Wszelkich informacji o loterii udzieli:
AnnaWęalewiczz„Głosu"
pod bezpłatnymi numerami
tel. 800 20 35 35 lub 94 347 35 37 (w godz. 9 - 1 5 ) .

A

C I T R O E f l

Wygrywaj nagrody w „Głosem"
LOTERIA Czytelniku, graj w „Odjazdowej loterii Głosu" i zdobywaj cenne nagrody. Wystarczy zebrać
przynajmniej jeden zestaw kuponów.

T

rwa wielka loteria!
„Głos" przygotował dla
swoich Czytelników
mnóstwo atrakcyjnych na
gród. Przyłącz się do loterii i
wygrywaj samochody marki
Citroen. Sprawdź, jakie to
proste!
Pula nagród

Łączna pula nagród to
prawie ćwierć miliona zło
tych. Do rozdania mamy trzy
Citroeny Cl oraz dwa Ci
troeny C-Elysee. Wśród po
zostałych nagród mamy rów
nież meble ogrodowe,
skutery, rowery, ta
blety, telewizory, lap
topy, aparaty
fotograficzne,
zmywarki oraz
ekspresy
do
kawy.

kuponów. Wdanej dziesiątce
nie powinno brakować żad
nego numeru, żaden też nie
może się powtarzać, za
stępując inny brakujący. W
zestawie dziesięciu ku
ponów, wystarczy czytelnie
wypełnić i podpisać jeden z
nich, nie trzeba uzupełniać
wszystkich.
Podczas trwania loterii,
Czytelnicy, którym zabraknie
jakiegokolwiek wydania ga
zety, będą mogli nabyć dany

egzemplarz „Głosu" w na Każdą z nich trzeba wyciąć,
wypełnić i włożyć do od
szych biurach ogłoszeń.
dzielnych kopert.
II wariant

Czytelnicy, którzy chcą
zwiększyć swoje szanse na
wygraną, mogą skorzystać z
oferty prenumeraty „Głosu".
Każdy obecny i przyszły Pre
numerator raz w miesiącu
otrzyma aż 5 kart loteryj
nych. Jedna taka karta to
równowartość dziesięciu ku
ponów wyciętych z gazety.
Karty ukazują się do 20 dnia
każdego miesiąca w dodatku
do prenumeraty
„Ekstra
Ma
gazyn".

Kto może
wziąć udział w
loterii

W
„Odjaz
dowej
loterii
Głosu"
może
wziąć
udział
każdy pełnoletni
Czytelnik naszej
gazety zamieszku
jący na terenie
całego kraju. Do
zabawy można
przyłączyć się w
dowolnym mo
mencie. Loteria
będzie trwać dzie
więć miesięcy.

%
...

Piątek, 8.11.2013 r.

Kupon nr

4
2

'/200

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ

NR TELEFONU*

ADRES E-MAIL*

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby.Odjazdowej loterii
Głosu* przez Media Regionalne Sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 51 zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (DL U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późniejszymi zmianami). Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania oraz o dobrowolnym charakterze kh udostępnienia. Oświadczam, iż ani ja, ani członkowie
mojej najbliższej rodziny (małżonek, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia) nie jesteśmy pracownikami oraz współpracownikami organizatora. Jestem osoba
pełnoletnią.

Zestawy kuponów nie na
leży łączyć z kartami loteryj
nymi. W jednej kopercie
może się znaleźć jedna karta
lub jeden zestaw kuponów.
Na każdej kopercie należy
dopisać hasło „Odjazdowa
loteria Głosu". Wszystkie ko
perty prosimy dostarczać lub
nadsyłać do redakcji „Głosu".
I losowanie

O szczegóły
dotyczące lo
terii pytaj w
Serwisie Prenumera
tora dzwoniąc pod nr tel. 800
20 35 35 lub 943473 537. Mo
żesz również wysłać SMS o
treści: GLOS.PRENUMERATA na nr 71466 (koszt
SMS-a 1,23 zł z VAT).
*

I wariant

Pierwszym sposobem
na uczestnictwo w loterii
jest zbieranie kuponów. Co
dziennie na łamach „Głosu"
ukazuje się kupon z porząd
kowym numerem. Należy ze-

PRENUMERUJESZ? ZYSKUJESZ!

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES ZAMELDOWANIA

Gdzie dostarczać koperty
z kuponami i kartami
loteryjnymi

Pierwsze losowanie na
gród dodatkowych odbędzie
się już 11 grudnia. Kupony i
karty loteryjne uczestnicy lo
terii powinni dostarczać lub
nadsyłać najpóźniej do 9
grudnia br.
Wszystkie zgłoszenia,
biorące udział w
pierwszym
loso
waniu, łącznie z
tymi wyloso
wanymi, prze
chodzą do ko
lejnych.
Z
każdym loso
waniem szanse
<%>
się kumulują.
Im więcej ko
pert, tym wi
ększe prawdo
podobieństwo
wygranej.

następujących dzień po dniu

101ERIA#GŁ0

CONTINENTAL GOEBEL Sp. J.
|
ul. Szczecińska 40. Słupsk
!
tel: (059) 848 20 40
|
mail: salon@citroen.slupsk.pl
j
www.dealer.citroen.pl/slupsk-continentaJ I

inag
wsam

Obszar doręczenia

Słupsk, Kobylnica, Siemianke, Ustka

byłe woj. słupskie

Godziny doręczenia

dogodź. 7.00

zgodnie z planem chodów listonosza

odbiór osobisty w kiosku o dowolnej
porze dnia

Doręczania w soboty

TAK

NIE

TAK

Kto doręcza

dostawca prasy BONAT

listonosz Poczty Polskie]

kioski / sklepy obsługiwane przez RUCH

w urzędzie pocztowym lub u listonosza

kiosk/sldep RUCHU

do 29 listopada

do 20 listopada

do 22 listopada

3 7 z ł (oszczędność 13,80 zł)

3 3 Zł (oszczędność 17,80 zł)

4 5 Zł (oszczędność 5,80 zł)

Gdzie można zamówić
Do kiedy można zamówić
Cena prenumeraty
na grudzień

u dostawcy lub pod numerem 800 20
3535

byłe woj. słupskie

Podpis
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Media Regionalne
Sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie 00-838) przy ul. Prosta 51 w celach marketingowych i reklamowych
produktów i usług własnych spółki Media Regionalne i innych podmiotów, a także na udostępnianie tych
danych spółkom powiązanym z nią kapitałowo. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie
dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolnym charakterze ich udostępniania.
Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.*
Data i podpis...

* pole nie jest wymagane

g^JPOMORZA

MRW*St

W przypadku dodatkowych pytań zadzwoń na bezpłatny numer telefonu:
800 20 35 35, lub na numer 94 34 73.537.

Potężny okręt podwodny w przekroju

str. II

Własne szkło powiększające

dr. III

Siady po komecie, która trafiła w Ziemię

str.IV
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Tunel, który łączy Europę z Azją
W Turcji otwarty został tunel kolejowy pod
Cieśniną Bosfor Jego budowę rozpoczęto
w 2005 roku. Stanowi on kolejne połączenie
części europejskiej i azjatyckiej Stambułu.

STAMBUŁ

2,5 km

#

Część
azjatycka

Część
europejska

h

TURCiA

P Ł G A R 1 A ?

macedqnmA

Istniejąca
linia
naziemna

Morze
C z a m e

D

-

Stambuł

Morze Marmara

' s k i e TURCJA

Trzy rodzaje tunelu

200 ka

t^Z%e„ne<

11,11

— Drążony

Zatapiany

Budowany w wykopie

\ Segmenty tunelu są wykonywane w suchym
doku, następnie transportowane na miejsce.

Tunel jest wiercony w skale przez
tarczę maszyny drążącej.

2 Układanie segmentów na dnie morza odbywa
się przy pomocy wciągarek linowych
zamontowanych na barkach.

Woda

Barka

Woda

Beton
zbrojony

i

Kilka faktów
• Początkowo tunel miał być gotowy w 2009 r.
• Tunel ma długość 13,6 km, w tym pod wodą
biegnie na odcinku 1,4 km.
• W g prognoz rządowych, docelowo tunelem
ma podróżować do 1,5 min pasażerów dziennie.
• Tunel powinien wytrzymać wstrząsy o sile
9,0 stopni w skali Richtera.

W przypadku kruchych
skał lub miękkiego
podłoża tunel jest
budowany
w

Dwa tory
kolejowe

^ Po osadzeniu w rowie na dnie
morza segmenty są łączone.
4 Na koniec rów zostaje zasypany,
a góra segmentów pokryta
warstwą ochronną.
© 2013.1030 MCT/BuDs
Źródło: Istanbul Strait Crossing

Kosmiczne przechwytywanie danych Jak działają okulary Google Glass

Flota 12 minisatelitów ma poprawić trafność prognoz pogody. Zadaniem
próbników COSMIC-2 będzie przechwytywanie sygnałów radiowych
wysyłanych przez satelity nawigacyjne. Zakrzywienie toru
sygnału wskazuje poziom temperatury i wilgotności
atmosfery. Są to ważne dane dla meteorologów.

Satelita GPS na
średniej orbicie
okołoziemskiej

Atmosfera

Opóźnienie i kąt
zakrzywienia dostarczają
informacji o gęstości
j i wysokości
t y Odbiornik
1
wykorzystujący
technikę okultacji
radiowej na niskiej
orbicie około
ziemskiej

Qr
Źródło: Orlando Sentinel
© 2013.06.20 MCT/BuUs

Orbita
odbiornika

Google Glass to nowy rodzaj urządzenia - okularów z małym
komputerem. Osoba nosząca Google Glass może wykonywać zdjęcia,
wysyłać pocztę elektroniczną albo otrzymywać instrukcje.

Touchpad
Umożliwia użytkownikowi
nawigację po wyświetlaczu
poprzez stukanie i gesty.

Przezroczysta nakładka
Pojawia się jako ruchomy wyświetlacz
przed okiem użytkownika. Zapewnia
wrażenia jak przy oglądaniu ekranu
o przekątnej 63,5 cm (25") z odległości
2,4 m.

Aparat fotograficzny
Nagrywa wideo i wykonuje zdjęcia tego, co widzi użytkownik.
Nagrania mogą być udostępniane na Twitterze i Facebooku.
Źrodło: Google

) 2013.08.14 MCT/Bulls

r
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ZIMOWE I G R Z Y S K A OLIMPIJSKIE

S o d u

„Ognisty ptak"
z Soczi
Pochodnia olimpijska to
eleganckie połączenie
tradycji i technologii.

Palnik odporny na
ekstremalne warunki
atmosferyczne

Ukłon w stronę tradycji
• Czerwony jest tradycyjnym kolorem
strojów rosyjskich sportowców.
• Projekt przypomina pióro magicznego
żar-ptaka z rosyjskich baśni i legend
znanego większości dzieci w Rosji.
Ptak ten ma przynosić szczęście
i fortunę.

Wysokosć
95 cm
Masa
1 800 g

• Masa i środek ciężkości
zostały tak dobrane, aby
zapewnić wygodne
trzymanie pochodni
podczas biegu.
© 2013.10.31 MCT/BuUs

Podróż

Kamery

Jak są gromadzone
informacje National
Security Agency (Agencja
Bezpieczeństwa
-Narodowego) zawarła
porozumienie z firmami
wydającymi karty
kredytowe. Dane są
przekazywane, gdy karta
zostanie użyta.
Uzasadnienie Według
standardów bezpie
czeństwa, sprzedawcy
detaliczni nie muszą
przechowywać takich
informacji, o ile nie są
przekonani o „absolutnej
potrzebie" ich
gromadzenia.

Jak Dane o osobach
podróżujących zbiera co
dziennie Transportation
Security Administration
(Administracja Bezpie
czeństwa Transportu).
Dane osób często podró
żujących są przechowy
wane przez dwa lata.
Dlaczego Dane mogą
być przydatne do
ustalenia przyszłego
i przeszłego celu
podróży danej osoby.

Jak W USA •
zainstalowano 301
kamer monitoringi
Dlaczego Kamery
używane do monit
ulic, dróg i przestr
publicznej. Rfają
wbudowaną techn
rozpoznawana tw
w obszarze, > któi
pracują.

• ATM - transakcje
dokonywane przy
pomocyjkart
kredytowych, IRS
.i /
iZ - informacje
podatkowe

Kolory
Srebrny matowy
i głęboka,
połyskująca
czerwień
Źrodło: Komitet Organizacyjny
XXII Zimowych Igrzysk
Olimpijskich i XI Zimowych
Igrzysk Paraolimpijskich
2014 w Soczi

Wymagania dla nowego kombinezonu
• Wyświetlacz
Powinien dostarczać informacji
0 otoczeniu żołnierza
wysyłanych przez zespół
czujników.
Zdjęcie z wideo
Armii USA
• Stan zdrowia
żołnierza
Wbudowany system
śledzi ważne
parametry zdrowotne
żołnierza, takie jak
poziom tlenu we krwi
1 temperaturę ciała.
• Lekka konstrukcja
Minimalne obciążenie
i maksymalna ochrona.
© 2013.11.04 MCT/Bulls

Komorka

Źródło: Dowództwo Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych, Chicago Tribune

y

Podroż

Śledzenie^GPS,
zapisy rozmow
aplikacje

• Pancerz
Chroni głowę i całe ciało
przed eksplozjami dzięki
zastosowaniu
technologicznie
zaawansowanych
materiałów.
• Moc
Wbudowany system
zarządzania
współpracujący
z komputerami,
antenami
i programowalnym
radiem.
• Mobilność
Wspomaganie
egzoszkieletu zwiększy
wytrzymałość
i zwinność żołnierza.

Rozpoznawa

me twarzy

i

Nowy kombinezon dla żołnierzy
Dowództwo Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych zwróciło się
do projektantów o nadsyłanie pomysłów na zbroję ochronną dla
żołnierzy przyszłości. Kombinezon powinien posiadać nowoczesny
pancerz, wbudowane zasilanie oraz ekran w kasku, na którym
wyświetlany byłby obraz „ na żywo ".

Kamery

Finanse

Materiał
Aluminium,
tworzywo
sztuczne

Cechy techniczne
• Konstrukcja palnika nie
powinna pozwolić na
zgaśnięcie ognia nawet
przy dużym mrozie
i silnym wietrze.

Finanse

• Nazwisko, data
urodzenia^ płeć

Każdego dnia statystyczny Amerykanin dobrowolni
generuje ogromne ilości informacji o sobie, gdy uźy\
karty łcredytowej, telefonu komórkowego lub odwied
witryny w Internecie. Niektóre z nich gromadzi rzą<
USA, a wkrótce agencje rządowe mogą otrzymać
jeszcze szersze uprawnienia w tym zakresie.

Źródło:
McClatchy,
Washington
Bureau
© 2013.06.17 MCT/BuUs

Komórki

Media społeczi

Jak są gromadzone informacje
W 2011 r. rząd USA wystosował
1,3 min żądań ujawnienia infor
macji o abonentach. Jeśli żądanie
jest opatrzone przez urzędników
etykietą „nadzwyczajny przypa
dek", wówczas nie są wymagane
inne dokumenty prawne.
Uzasadnienie Śledzenie
podejrzanych o terroryzm.

Jak Użytkownicy
informacje na swe
właściciel serwisi
i poziomy dostępi
informacji. Faceb
informacje o profi
90 dni po ich deal
Dlaczego Dane sł
zagrożenia terror)

świat w obrazach H
piątek 8 listopada 2013 r.

ery

Internet

Drony

USA •
ilowaD0 30 min

Jak Rząd ma dostęp do
dowolnej informacji
umieszczonej w sieci.
W 2012 r. Google udzielił
odpowiedzi na 90% żądań
udostępnienia danych.
Dlaczego Dane są wyko
rzystywane do oceny zag
rożenia terrorystycznego.
Rząd przyznaje się też do
sporadycznego kupowania
informacji o Amerykanach.

Jak Już ponad 80 agencji
uzyskało zgodę FAA na
ich wykorzystywanie.
W najbliższych 20.
latach na amerykańskim
niebie pojawi się około
30 000 takich maszyn.
Dlaczego Drony dostar
czają wysokiej rodzielczości zdjęć wykonanych
z powietrza.

monitoringu.

;go K ą m e r y S ą

rie do monitoringu
'og i Przestrzeni
m e j . Mają

waną, technologię
nawarzą twarzy
:arze, v którym
i-

Numer
telefonu I

Nazwisko
panieńskie
matki
Numer ubez
pieczenia
społecznego

Zdjęcia, wideo,
czaty, tweety

Internet

29%
20%

Adres
Media społeczne

14%

Źródło: Ankieta Visa Security - 1000 dorosłych
Amerykanów

AdresyJP, poczta
elektroniczna,
wyszukiwane
zwroty

Ile książek napisano
o JFK?
Książki poświęcone prezydentowi Kennedy 'emu,
które zostały wydane w USA od czasu jego
inauguracji:

może
dobrowolnie
ne, gdy używa
lub odwiedza
•omadzi rząd
ą otrzymać
zakresie.

Odsetek ankietowanych, którzy umieścili
w mediach społecznościowych:
Datę
urodzenia

Zdjęcia wysokiej
rozdzielczości

zpoznawa

Zaproszenie do
kradzieży tożsamości

l

obywate

Polityka
5Datki-na
~

kam
panie wyborcze,
przynależność
partyjna

a społeczne

Polityka

żytkownicy sami umieszczają
lacje na swoich profilach. Każdy
ciel serwisu ma inne standardy
>my dostępu do prywatnych
lacji. Facebook przechowuje
lacje o profilu użytkownika do
po ich deaktywacji.
igo Dane służą do oceny
enia terrorystycznego.

Jak Indywidualne datki na
kampanie wyborcze o wartości
większej niż 200 $ są zgłaszane do
Federalnej Komisji Wyborczej USA
łącznie z nazwiskiem wpłacającego,
adresem, zawodem i wielkością datku.
Dlaczego Wymagają tego przepisy
o kampaniach wyborczych.

107

1

1961-1979 1980-1999 2 0 0 0 -

świat w obrazach
piątek 8 listopada 2013 r.

Afganistan:
odpowiedzialność
za bezpieczeństwo
Etapy przekazywania władzom
Afganistanu odpowiedzialności za
bezpieczeństwo zostały okreśłone
przez NATO w 2010 r. 18 czerwca
rozpoczął się ostatni etap, który
powinien zakończyć się w 2014 r.

Etapy przejmowania
odpowiedzialności
• W trakcie realizacji
Etap zakończony
2 2 m a r c a 2011 Rozpoczyna
się pierwszy etap.

.. .i cztery inne miasta

2 7 l i s t o p a d a 2011 Początek
drugiego etapu

W 2012 r, amerykańskie
Centrum Kontroli Chorób
(CDC) wydało zabawne
wytyczne dotyczące
przygotowania się na
apokalipsę zombie. Jej
dyrektor d r A l i Khan
powiedział:

„Jeśli będziecie dobrze
przygotowani do radze
nia sobie z apokalipsą

zombiet jednocześnie
będziecie przygotowani
na huragan, pandemię,
trzęsienie ziemi czy atak
terrorystyczny"

13 m a j a 2012 Rusza trzeci etap,
którego celem jest objęcie
ochroną sił afgańskich ponad
75% ludności.

3 1 g r u d n i a 2012 Czwarty etap.
Po jego zakończeniu siły afgańskie
zapewniają bezpieczeństwo
87% ludności w 23 z 34
prowincji

„World Wał 7„- (261.3,

202

tW2}

148

Wysyp zombie
W ostatniej dekadzie pojawiło się
więcej filmów i programów TV
o zombie niż w ciągu trzydziestu
lat po „Nocy żywy ch trupów"
George'a Romero z 1968 r.

1 MCT Biills
d
: Ma^mc. In

„Wiec/nit /v-rtv" (2<U3f

Sukces k a s o m
Pierwsza 10. najbardziej
dochodowych filmów
(w min S) o zombie.
Tegoroczny „World War Z"
zarobił w premierów)
weekend 66 min S. To więcej
niż całkowite dochody
ze sprzedaży biletów na
jakikolwiek inny film
o zombie sprzed 2010 r.

18 c z e r w c a 2013 Rozpoczyna
się piąty etap.

-Rtsident Ex ii. Afttrtifc"
-Świt żywych trupów" (20*4 f
Jie śmiercią jv( do twarzy" (IW2)
J > m e u r z dla zwierzaków^ ; I W i i
„Para Norman" (j
„Residint Kvih Apokalipsa" f2S04)

Źródło: NATO

nasza akcja
piątek 8 listopada 2013 r.
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Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@mediareqionalne.pl

Wczoraj do południa do
naszej redakcji wpłynęły ku
pony wycięte z „Głosu Po
morza" z poparciem dla
czworga sołtysów. Z sumo
wania kuponów wynika, że
na Ryszarda Rutkowskiego ze
Stanięcina oddano dotych
czas 113 głosów, na JanaGruszewskiego z Bierkowa - 76
głosów, na Anetę Kuleszę z
Łebienia - 52 głosy oraz na
Dorotę Wiśniewską z Bro
nowa 5 głosów. Natomiast w
głosowaniu na Rolnika Roku
na razie wpłynęło tylko 9 ku
ponów, które oddano na
kandydaturę Mirosława Za-

biegłego z Gostkowa, w
gminie Główczyce. Jeśli w
czwartek do godz. 18, kiedy
formalnie zakończyła się ta
forma głosowania, wpłynęły
jeszcze kolejne kupony, to
wkrótce o tym poinformu
jemy. Tymczasem nadal trwa
głosowanie w plebiscycie za
pośrednictwem SMS-ów.
System do głosowania przyj
muje je do 10 listopada 2013
r., do godziny 24. Wczoraj
przed południem już było
widać wyraźnych liderów
głosowania. W plebiscycie na
Rolnika Roku I miejsce zaj
mował Piotr Rabenda z Głobina z 508 głosami, na II
miejscu znajdował się Miro
sław Zabiegły z Gostkowa z

276 głosami, a III miejsce
przypadało Bogdanowi Piskule ze Strzyżyna ze 160f o 
sami. Z kolei w głosowaniu
na Naszego Sołtysa liderem
był Jan Gruszewski z Bierkowa (207 głosów), II miejsce
zajmowała Dorota Wi
śniewska z Bronowa (206
głosów),a m miejsce - Euge
niusz Wiatrowski z Mądrzechowa (188 grosów). Tak więc
przed nami jeszcze osta
teczna rozgrywka, która
może jeszcze wiele zmienić
w ostatecznym układzie zwy
cięzców obu plebiscytów na
ich finiszu. Przypominamy,
że kupony i SMS-y dostar
czone po upływie terminów
określonych w regulaminie

plebiscytu nie będą brane
pod uwagę. Kandydaci,
którzy otrzymają największą
liczbę głosów w swojej kate
gorii otrzymają tytuły: „Nasz
Sołtys" i „Rolnik Roku". Zdo
bywcy pierwszego miejsca w
każdej z kategorii otrzymają
pamiątkowy dyplom oraz
nagrodę. W plebiscycie orga
nizator, cżyli wydawca
„Głosu Pomorza" przyzna
cztery wyróżnienia kandy
datom, którzy zdobędą naj
większą liczbę głosów od
miejsca 2 do 3 w każdej z ka
tegorii. Osoby wyróżnione
otrzymają pamiątkowy dy
plom. W każdej z kategorii
kandydatka, która spośród
wszystkich zgłoszonych do

plebiscytu kobiet otrzyma
największą liczbę głosów,
zdobędzie tytuł: „Sołtys na
obcasach" i „Rolnik na obca
sach" oraz dostanie pamiąt
kowy dyplom i nagrodę.
W plebiscycie Nasz Sołtys
laureaci pierwszych trzech
miejsc, podobnie jak w po
przedniej edycji, w nagrodę
otrzymają redakcyjną pre
zentację sołectwa. Ponadto z
każdym z laureatów w do
godnym dla niego czasie
przygotujemy prezentację i
opublikujemy ją na łamach
„Głosu Pomorza" Dodat
kowo zwycięzca w tej kate
gorii otrzyma roczną prenu
meratę „Głosu". Kandydatka,
która otrzyma największą

liczbę głosów i zdobędzie
tytuł Sołtys na obcasach,
otrzyma weekendowy pobyt
w ośrodku SPA dla dwóch
osób. Natomiast jedną z na
gród dla zwycięzców plebi
scytu Rolnik Roku ufunduje
Eugeniusz Dańczak, prezes
PSL w powiecie słupskim, a
zdobywca pierwszego I
miejsca otrzyma spalinową
kosiarkę o wartości 2200 zł. M
WYNIKI PLEBISCYTUZOSTANĄ
OPUBLIKOWANE WYGŁOSIE PO
MORZA"! 5 LISTOPADA 2 0 1 3 R.

©&

^BankBGZ

Prawdziwa czekolada, śmietana, masło,jąja i owoce
- przepis na tort Cukierni Sowa
4 M & R U O W i p ° l <

T

W CZASACH POLEPSZACZY, KONSERWANTÓW, SZTUCZNYCH BARWNIKÓW I AROMATÓW TRUDNO NIE
TĘSKNIĆ ZA PRAWDZIWYM SMAKIEM. POSZUKUJĄC POZYTYWNYCH WRAŻEŃ TRAFILIŚMY DO CUKIERNI
SOWA MIESZCZĄCEJ SIĘ W CENTRUM SŁUPSKA PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 2A.

utaj czas się zatrzy
muje. Od progu cu
kierni uwodzi nas
aromat kawy i widok dekoracyj
nych tortów, ciast, pralin i in
nych słodkości. Pomieszczenie
jest kameralne i gustownie
urządzone. Dzisiaj klientów ob
sługują panie Monika i Kasia.
Co ciekawe, wsłuchując się w ich
słodkie" charakterystyki pro
duktów zapominamy o wszel
kich zmorach odchudzania. Co
więc polecają?
- U nas wszystko jest wy
jątkowe. Cukiernia od 1946 gurki
roku pielęgnuje najlepsze tra
dycje cukiernicze. Ciasta mają myszki.
w sobie prawdziwą czekoladę, Myślę, że
śmietanę, masło, jąja i owoce. wnukowi się
To czuć w smaku i aromacie. spodoba i
U Sowy liczy się jakość, dlatego będzie smaklienci do nas wracają - mówi z k o w a l .
nieukrywaną radością pani Znam wy
roby Sowy,
Kasia.
A co sądzą sami kupujący? kiedyś pole
Pani Marta przyszła zamówić ciła mi je ko
leżanka, od
tort urodzinowy dla wnuka.
- Widziałam w Internecie na wiedzam
tą
stronie cukierni torcik w kszta cukiernię
łcie kawałka sera, na tym fi- pierwszego dnia

otwarcia w Słupsku. Kolejny Szczególnie polecam roladę
Jakie ceny? Mały torcik kosz
klient, Pan Tadeusz kupuje beżową z bitą śmietaną tuje około 30 zł, weselne tortyróżnie, w zależności od wiel
ciasto do domu. - Jestem łasu i musem malinowym.
Sztandarowym produktem kości i rodzaju dekoracji.
chem, zawsze muszę mieć coś
słodkiego w domu. Często ku Sowy są torty weselne. -Wy Już dziś Cukiernia Sowa
puję tu ciasta, bo mają swój glądają zawsze imponująco,jak przygotowała dla Państwa wy
smak Nie da się tego opisać, po dzieła sztuki. Smakują równie jątkową niespodziankę, na na
prostu trzeba spróbować. wyjątkowo, bo tworzą je uta szej stronie internetowej
lentowani cukiernicy. - Mo sweetdeaLpl/Shipsk oferuje za 6
żemy się pochwalić, że zł zamiast 12 zł pyszną kawę
współwłaścicielka bydgo espresso z duża ilością mlecznej
skiej Cukierni Sowa - pianki z dowolnymi syropami
wnuczka założycieli smakowymi do wyboru, zwaną
firmy - pani Alek kawą tęczową. W szare popo
sandra jest mi łudnie każdy będzie mógł skom
strzynią cukier ponować własną tęczę. Dla ko
n i c t w a , neserów -czarnej i a w y także
l a u r e a t k ą jest niespodzianka 3 zł zamiast
wielu kon 6 zł za wyjątkowo aromatyczną
kursów cu czarną kawę marki Sowa Cafe.
kierniczych
praw
dziwą spe
cjalistką
w rzeźbach,
na przykład
z czekolady.
Zabiegamy o
to, aby jeszcze
w tym roku od
wiedziła Słupsk ze
0 szczegóły pytaj
swoim pokazem wy
Dorotę Markowską
rabianiafigurekz masy
tel. k o m . + 4 8 510 026 916
cukrowej - podsumowuje dorota.markowska@mediaregionalne.pl
pani Monika.

promocja

www.gp24.pl Głos Pomorza piątek 8 listopada 2013 r.
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Jak długo wytrzyma
Wasze małżeństwo bez wody?
w rolach głównych:

Katarzyna

PAKOSIŃSKA

Mirosław

d

18.00
sstaurant

Miejsce Sinfonia Baltica,
spektaklu: ul. Jana Pawła II 3
Słupsk
Bilety do Głos Pomorza, biuro ogłoszeń,
nabycia: ul. H.Pobożnego 19
informacje tel.: 59 848 81 03
czynne: pn-pt 8-16

ORGANIZATOR:

GŁOS POMORZA

Dziennik Pomorza Środkowego

CENA: I miejsca 80 zł, balkon 65 zł
2692113K01A

sztuka

Imprezy kulturalne, koncerty
w teatrach i w pubach
- zapowiedzi znajdziesz w

piątek 8 listopada 2013 r.
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Barokowe arcydzieło
w wiejskim kościółku
ZABYTKI Arcydzieło malarstwa barokowego odkryto w zachodniopomorskim
kościele! Teraz naukowcy zajmą się jego badaniem i konserwacją.
Emilia Chanczewska
emilia.chanczewska@mediareqionalne.pl

Żabów to wioska w gminie
Pyrzyce, w której mieszka
około półtora tysiąca miesz
kańców. W regionie znana
jest głównie z klubu sporto
wego LZS Goplana. Działa w
niej też ochotnicza straż po
żarna, jest nowa hala wido
wiskowo-sportowa. Z za
bytków
zachował
się
XVI-wieczny kościół z cha
rakterystyczną nawą z ka
mienia narzutowego. I wła
śnie w tym kościele, jak się
ostatnio okazało, kryje się
prawdziwy skarb -bezcenne
arcydzieło światowego ma
larstwa barokowego. To ory
ginalny obraz czeskiego ma
larza Petra Brandla, żyjącego
i tworzącego na przełomie
XVII i XVIII wieku, przedsta
wiający chrzest Chrystusa w
Jordanie. Od kilku lat pro
boszczem parafii pw. św. Jana

Chciciela w Żabowie jest, po
chodzący ze Stargardu,
ksiądz Piotr Twaróg. Gdy na
koniec października był go
ściem w zabytkowej star
gardzkiej willi, w której jego
przyjaciel z żoną otworzyli
przedszkole, zapytaliśmy go
co słychać.
- Ostatnio pokazaliśmy
obraz z naszego kościoła,
który - jak się okazało - na
malował znany czeski ma
larz, Petr Brandl - odpowie
dział skromnie ks. Piotr.
Tymczasem, to właśnie
dzięki księdzu światło
dzienne ujrzała zaskakująca
prawda o obrazie, który w
kościele w Żabowie wisi od
70 lat!
-To ksiądz jest ojcem suk
cesu - przyznaje sołtys Żabowa Małgorzata Pio
trowska. - Zajął się tym
obrazem przy okazji innych
prac w kościele. Zdobył fun
dusze i wyremontował cały

kościół, dach, dzwonnicę,
ołtarz, zabytkową ambonę.
Zrobił kawał dobrej roboty.
Do tej pory Żabów był bezi
mienną wioską. Dzięki od
kryciu obrazu usłyszy o nim
więcej osób. Takie cudo w
naszym kościółku! Teraz
trzeba będzie pokusić się o
promocję naszej miejsco
wości.
Autorstwo obrazu z ko
ścioła wżabowie koło Pyrzyc
udało się ustalić po wielo
miesięcznych badaniach Mi
chała Dębowskiego, mło
dego
szczecińskiego
historyka sztuki zWUOZ.
- Analiza stylistyczna za
bytku nie pozostawia wątpli
wości, że obraz jest auten
tycznym dziełem jednego z
najwybitniejszych przedsta
wicieli malarstwa baroko
wej E
wego w środkowej
Europie
Ldla, .popuPetra Jana Brandla,
lamie zwanego „czeskim Rubensem" - informuje Michał

•

Dębowski, kierownik wy
działu do spraw inspekcji za
bytków nieruchomych Woje
wódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Szczecinie.
Jak tłumaczy, obraz z Ża
bowa wyróżnia się „monu
mentalnością kompozycji,
głębszymi kontrastami świa
tłocieniowymi, budującymi
pełną napięcia i teatralnego
efektu wymowę zobrazo
wanej sceny biblijnej".
- Te niezaprzeczalne war
tości pozwalają zaliczyć
dzieło do jednych z najwy
bitniejszych realizacji malar
skich w twórczości czeskiego
malarza - podkreśla Michał
Dębowski. - Fakt zacho
wania się w skromnej za
chodniopomorskiej świątyni
tak znamienitego arcydzieła
malarstwa
barokowego,
którego nie powstydziłaby się
żadna licząca się galeria daw
nych mistrzów, zakrawa na
miarę sensacji! *

Michał Dębowski na tle obrazu Petra Brandla w kośdele w Żabowie.
Obraz ma 2,5x1,5 m. Ne
i wiadomo jeszcze, jak się tam znalazł. Być
może przeniesiono go z miejscowego pałacu zniszczonego latem
1945 r.
Fet Z łrdłhmm M. Dębowdriego

Bogumiła Rzeczkowska

dziennikarz „Głosu Pomorza"

//

Jesteśmy Twoim Głosem
-Relacjonuję procesy sądowe, piszę o prokuratorskich
śledztwach, przeprowadzam dziennikarskie.
Sala rozprawjest pełna bólu, krzywdy, łez.
Również - płynących ze szczęścia. Jestem świadkiem
dramatów ludzkich. Docieram do różnych postaci tej
sceny, ale nie mogę ustawić się po żadnej ze stron.
Czasami tego żałuję.
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Polska D z i e n n i k Bałtycki

24173

Czytelnictwo
w woj. zachodniopomorskim
i byłym słupskim (SCPW)
Źródła "Polskie Badania Czytelnictwa-, realizacja
MillwardBrown, 01/2013 -09/2013, wskaźnik SCPW,
woj. zachodniopomorskie i byłe słupskie, n = 1683,
opracowanie Medto Regionalne Sp.z o o ,
wybrano dziennik z SCPW > 1,5%.

pasje

Galeria ulubieńców w każdą sobotę
w dodatku „Weekend z rodziną".
Zdjęcia pupili wysyłaj na adres

annajiMirecka@inediaregionalne.pl
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I kundel może mieć portret
LUDZIE Można je malować, rysować pastelami, można je wykonać piórkiem i tuszem. Michalina Antczak ze Starej
Dąbrowy koło Słupska maluje portrety psów. To jedna z jej malarskich pasji.
Wojciech Frelichowski
wojciech.frelichowski@mediareqionaine.pl

Michalina Antczak jest
plastykiem i grafikiem kom
puterowym. Specjalizuje się
w artystycznym malowaniu
wnętrz, np. w przedszkolach,
szkołach, domach prywat
nych itp. Zajmuje się również
malarstwem olejnym, pro
jektowaniem graficznym
oraz malowaniem portretów,
w tym także psów. Wszystko
zaczęło się jakieś 15 lat temu.
- Prowadziliśmy z mężem
hodowlę psów rasy bloodhound i czasem dla wła
snej przyjemności malo
wałam ich portrety. Któregoś
razu zrobiłam portret psa
znajomych, także ho
dowców. Oni z kolei pokazali
ten portret swoim zna
jomym, którzy także zapra
gnęli uwiecznić swojego pu
pila na obrazie. I tak to się
zaczęło - wspomina Micha
lina Antczak.
Potem wprowadziła psie
portrety do swojej oferty ko
mercyjnej. Artystka uważa,
że zwierzęta, w tym także
psy, są wdzięcznym tematem
malarskim. Chociaż wyko
nanie takiego portretu nie
jest łatwym zadaniem.
- Raczej nie ma co liczyć
na to, że pies będzie pozować
tak, jak człowiek. Zwierzę nie
usiedzi w jednym miejscu
przez
dłuższy
czas,
zwłaszcza, gdy widzi kogoś
obcego. Dlatego pod
stawowym
materiałem
źródłowym dla mnie jest do
brej jakości zdjęcie, najlepiej
kilka ujęć psa - wyjaśnia ar
tystka.
Kiedy zaczynała portre
tować psy było z tym sporo
problemów, ponieważ nie
była to jeszcze era wszech
władnego Internetu. Chętni
musieli przysłać jej zdjęcie
psa tradycyjną pocztą i tą
samą drogą otrzymywali go
towy portret. Teraz sprawa
jest prosta - zamówienie
razem ze zdjęciem przy
chodzi e mailem, ale gotowy
portret nadal wysyłany jest
tradycyjną pocztą. Można też
odebrać go osobiście.
Dlaczego ludzie chcą mieć
portret swojego psa? - Por
trety zamawiają zwykle pa
sjonaci, ludzie, którzy ko
chają zwierzęta i traktują
swoich pupili jak członków
rodziny. Trudno się im
dziwić, że chcą uwiecznić
ukochanego psa właśnie w
ten sposób - mówi pani Mi
chalina.
Właściciele nie wtrącają
się do pracy artystki. Zwykle
sugerują tylko, aby był to por
tret realistyczny. Najczęściej
zgłaszają się właściciele psów
rasowych, ale czasami zda
rzał się również portret kla
sycznego mieszańca. Prace
wykonuje zwykle pastelami,
czasem sięga też po piórko i
tusz. - Ta technika daje
świetne efekty, chociaż jest
bardziej pracochłonna - tłu
maczy.

Ile kosztuje portret psa?
Wszystko zależy od nakładu
pracy i zastosowanej tech
niki, np. rysunek pastelami
jest tańszy od piórka.
Przeciętnie cena psiego por
tretu w formacie A4 to ok. 80
zł. Portrety psów to tylko
jedno z kilku artystycznych
zainteresowań Michaliny
Antczak. Lubi wszystkie te
maty powiązane z naturą
i dlatego z równym zaanga
żowaniem maluje konie i
ptaki.
- Portret konia po raz
pierwszy zamówił u mnie
pewien weterynarz na wy
stawie psów - opowiada ar
tystka. - Namalowanie tych
zwierząt jest nieco łatwiejsze
niż portretowanie psów, po
nieważ przynajmniej czasem
uda się je naszkicować.
Nieco inaczej jest z pta
kami. Tutaj najpierw ko
nieczne jest wykonanie
zdjęcia, zanim ptak odleci.
Zatem najpierw trzeba się
zasadzić, czyli cierpliwie cza
tować z aparatem, aż pojawi
się jakiś interesujący skrzy
dlaty model.
- Przy rysowaniu ptaków
korzystam często z profesjo
nalnych atlasów i przewod
ników. Jest to niezbędne do
jak najwierniejszego odwzo
rowania portretowanych
przeze mnie gatunków
ptaków. Ptaki są trudne to
narysowania. Trzeba dbać o
szczegóły, choć ja osobiście
lubię malować własne wizje
tych zwierząt - mówi pani
Michalina.
Portrety ptaków wykonuje
najczęściej piórkiem i tu
szem, czasem są to akwarele
i oczywiście pastele, które są
jej ulubioną techniką. O tym,
jak dobrze wykonane są te
prace świadczy fakt, iż ry
sunki ptaków autorstwa Mi
chaliny Antczak stanowiły
ilustracje,Atlasu Rozmiesz
czenia Ptaków Lęgowych
Polskich 1985-2004".
Artystka pasjonuje się nie
tylko tematyką zwierząt. Ma
luje również obrazy olejne.
Są to pejzaże, martwa natura,
własne wizje i pomysły.
Z kolei dla Muzeum Po
morza Środkowego w
Słupsku artystka stworzyła
cykl akwarel przedstawia
jących zabytkową wieś Swołowo.
W lipcu jej obrazy wysta
wiane były w Londynie na
wystawie w The Brick Lane
Gallery. - To było dla mnie
duże zaskoczenie, kiedy
otrzymałam propozycję wy
stawienia tam swoich prac.
Okazało się, że organizatorzy
znaleźli moje obrazy w gale
riach internetowych i zapro
sili mnie do udziału w wy
stawie zbiorowej artystów z
całego świata. To dla mnie
duża satysfakcja, że doce
niono moją twórczość, to
bardzo mobilizuje do dalszej
pracy.
Prace Michaliny Antczak
można podejrzeć na stronie
internetowej www.artant.pl. Michalina Antczak w swojej pracowni,

Fot Wojdedi Frelidtowski

reklama
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PomocnaPożyczka

WSPARCIE FINANSOWE OlA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

Pomocna
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www.pomocnapozyczka.pl

1

uruchamia własna akcję "Przed podpisem

Pomocna Pożyczka Sp. z o. o. to firma z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem na rynku pożyczek gotówkowych w Polsce. Firma działa na terenie
całei Polski I specjalizuje się w pożyczkach dla osób Indywidualnych, firm oraz rolników. Pomocna Pożyczka nie dyskryminuje żadnych grup
społecznych. Pożyczkę moga dostać zarówno studenci, jak i rolnicy, przedsiębiorcy, pracownicy etatowi dowolnych grup zawodowych i społecznych.
Pomocna Pożyczka to także minimum formalności, brak zbędnych zaświadczeń z ZUS czy Urzędu Skarbowego. Proces udzielania pożyczki jest
przejrzysty i prosty. Nie musisz być zatrudniony na etat. Dowolne źródło zarobkowania jest przez nas akceptowalne.
Jednak jedna z najlepszych ofert na rynku to nie wszystko w skutecznej walce o klienta. Liczy się także pomoc ubogim I potrzebującym, a także
wspieranie informacyjnych akcji społecznych. Już jakiś czas temu polski rząd uruchomił akcję informacyjna "Zanim podpiszesz". Przekaz akcji był
niezwykle prosty - należy czytać umowy I Je rozumieć. W razie wątpliwości należy pytać I bezwzględnie wyjaśniać wszelkie niejasności.
Pomocna Pożyczka obecna na polskim rynku usług finansowych nieprzerwanie od 2062 roku proponuje ciekawe rozwiązanie finansowe,
skierowane do osób fizycznych w tym emerytów i rencistów, firm irolników. Jako jedyna Polska firma z własnej inicjatywy organizuje akcie
informacyjna za pośrednictwem prasy i telewizji "Przed Podpisem mającą na celu informowanie klientów o ich prawach, a w szczególności
zwraca uwagę na:
* Zawsze żądaj projektu umowy i Europejskiego Formularza informacyjnego
• Zawsze czytaj umowę ze zrozumieniem i jak czegoś nie rozumiesz pytaj doradcę
* Zawsze policz całkowity koszt pożyczki i zastanów się, czy na pewno będzie w stanie ją spłacać
• Bądź pewny, że zasady udzielania pożyczki i konsekwencje ewentualnego braku spłaty pożyczki są dla Ciebie jasne
Pomocna pożyczka to kompleksowa oferta pożyczki gotówkowej. W ofercie firmy znaleźć można pożyczki:
• Dla osób indywidualnych nawet do 300 tysięcy złotych, gdzie okres spłaty można rozłożyć do 30 lat
• Dla firm oraz rolników nawet do 500 tysięcy złotych, gdzie okres spłaty można rozłożyć do 30 lat
• Kompleksowa oferta pożyczek konsolidacyjnych, które skutecznie obniżają zadłużenie klientów
ze szczegółami oferty pożyczkowe* mogą Państwo zapoznać sie w biurach Pomocne! Pożyczki na terenie
całej Polski, jak równie! pod ogólnopolskim numerem infolinii 22 266 86 86.

Jeśii potrzebujesz gotówki na średniej Masy auto, lub planujeszw W z r remont mieszkania, te ta oferta trafia w sedno
Twoich potrzeb. Jest niskooprocentowana, łatwo dostępna, z przeznaczeniem aa óewatoy cel. Tatr wiec nie zwlekaj,
korzystaj z oferty STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ i ciesz sie stabilnymi ntsktroi ratami.

Kwoty od 209# zł do 50 000 zł, okres spłaty do 10 łat, oprocentowaniu tylko 10% w skali roku
Poznaj naszą najlepszą ofertę. Szukasz niskooprocentowane* potyczki na konkretną kwotę? Ptawijesz długoterminowe
inwestycje i potrzebujesz dłuższy okres kredytowania? OFERTA NA SZÓSTKĘ jest właśnie dła Ciebie!

Kwoty od 55 900 zł do 300 000 zł, ikres spłaty do 30 lat, oprocentowanie tylko 0% w skali roku

Myślisz o rozwoju swojejfirmy?O ńziatoate t W e większym rozmachem? Pamiętaj, że do odważnych świat należy.
Jeśli chcesz zmłnimaftzowae ryzyko i spraw# soWe parasolfinansowy skorzystaj z oferty SZYBKA SPŁATA MAŁA RATA.
Nazwa zobowiązuje. GwaraoWemy naprawdę niskie ra&!

Kwoty od 20 000 zł do 50 000 zł, okres spłaty do 10 lat, oprocentowanie tylko 0% w skali roku
Inwestycje to Twoje drugie to#? nosaM# i
stezy? Syeciainie dla Ciebie stworzyliśmy ofertę DUŻA KWOTA
MAŁE ODSETKI, gdzie meźesz 0trzya# sawet #* wBm złetyeh, aby rozwinąć swój biznes! Zyski planujesz
długoterminowo?
# sAu
aaszą wezkęratóesz stlacse łatami. Wszystko to przy niewiarygodnie niskim
oprocentowaniu.

Kwot od 55

M
M zł ło 300100 zł, okres spłaty do 30 lat, oprocentowanie tyłki 5% w skali roku
22 26
FOlSCf
181813K01AW
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Wszystko o kinie:
recenzje filmowe, ranking seriali
na blogu Olimpii Dudek

www.oli.redblog.gp24.pl

Karol, opowiedz kawał
- 1 9 lat „Famiłiady"
to kilka tysięcy... żartów
prowadzącego. Gdzie j e
Pan wynajduje?
i Widzom się wydaje, że za
każdym razem coś opo
wiadam, ale tak nie jest.
Czasem jest kilka odcinków,
kiedy nie opowiadam dow
cipów, bo akurat nie mam
nic na podorędziu. Moje
żarty są wymyślane i organi
zowane przeze mnie, czasem
ktoś mi coś podsyła, czasem
ktoś znajomy opowiada. To
nie jest na stałe wpisane w
scenariusz. Ten element jest
jak cała „Familiada" - to żywy
organizm, który reaguje. Jak
mam coś fajnego, to opo
wiadam. To nie tak, że żart
musi być za każdym razem.
Dobry, zły, jakikolwiek, aby
był.
- A czy zdarza się, że n a
ulicy, ktoś zaczepia Pa
na, żeby „sprzedał" Pan
jakiś dowcip?
-Tak, dość często, głównie
młodzi ludzi robią to bez wy
czucia. Człowiek idzie do
sklepu, myślami jest gdzie in
dziej i nagle ktoś zaczepia,
żeby mu opowiedzieć żart.
A to się robi, kiedy jest sprzy
jająca atmosfera, a nie na za
wołanie.
- W czym Pana zdaniem
tkwi fenomen teletur
nieju? Od lat nie brakuj e chętnych n a udział w
nim. Czy to dlatego, że
zmieniły się nieco zasa
dy?
- To też, bo kiedyś było
ograniczenie, że drużyną
musi być rodzina. Teraz się
to rozszerzyło, mogą wy
stąpić znajomi, przyjaciele.
Głównie chodziło o to, by
rozszerzyć grupę uczest
ników o ludzi młodych,
0 studentów. Studenci są
grupą pożądaną dla telewizji.
Nie wiem, dlaczego tak się
porobiło, że widz młodszy
jest bardziej atrakcyjny od
starszego, bo przecież ten
starszy jest bardziej wyro
biony, ma większe wyma
gania. Nie mogę pojąc tego
fenomenu. Za czasów mojej
młodości, tej wczesnej mło
dości, "bo przeżywam teraz
młodość późniejszą, nas
młodych traktowano bar
dziej po macoszemu. My
ślano, że młodzi jeszcze nie
potrafią, dopiero się uczą, nie
mają nic do powiedzenia, nie
maja skrystalizowanych po
glądów. Nikt się do nas spe
cjalnie nie odwoływał, bo
młody człowiek rządzi się
emocjami, elementem mody
1 nastroju. A dziś wszyscy od
wołują się właśnie do mło
dych i najważniejsze jest, co
oni myślą.
- Skoro o młodości... W
Pana „wczesnej młodo
ści" ważna była gimna
styka. Otarł się też Pan o
cyrk, a spotkanie to po
dobno zakończyło się
dość dramatycznie.
-To prawda. Rozpocząłem
działalność sportową od
gimnastyki sportowej, czyli
przyrządowej. To kółka,
drążek, poręcze. Dość trudna

Karol Strasburger debiutował w 1970 r. w serialu „Kolumbowie". Po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie został
zaangażowany do stołecznego Teatru Dramatycznego. Obetnie współpracuje z Teatrem Komedia i Teatrem Bajka w WarszawieFot. Radosław Brzostek
sztuka, bo wymaga wiele
pracy, ale daje dużą ogólną
sprawność. Zawsze impono
wali mi faceci, którzy umieli
stanąć na rękach, zrobić
salto, byli fajnie zbudowani,
ale nie mieli budowy kultu
rystycznej. Gimnastyka da
wała coś takiego. I to przy
dało mi się do innych
sportów, jak również do
cyrku. Brałem też udział w
projekcie,Artyści dzieciom".
Największym osobistym suk
cesem był numer na trape
zach latających. Wszystko się
udało. Potem był tak zwany
skok śmierci. Spróbowałem,
zaryzykowałem, liny się
urwały i walnąłem głową o
ziemię. Ale - poza wstrząsem
mózgu, złamaniami, nic się
poważnego nie stało. I tak
uważam, że to fajna przy
goda - i ze sportem, i z cyr
kiem.
- Miał Pan Też przygodę
z morzem. Był Pan stu
dentem Państwowej
Wyższej Szkoły Mary
narskiej w Szczecinie.
- Marynarzem chciałem
być na początku swojej drogi,
bo to był dobry pomysł na
życie. Może nawet ciekawszy
od drogi artystycznej. Wi
działem to tak: krótkie, trzy
letnie studia, dużo wyjazdów
zagranicznych. To był okres,
kiedy paszportów w domu
nie mieliśmy, wyjechać za
granicę nie było można, a
szkoła ta dawała takie możli
wości. Ale życie się inaczej
ułożyło. Czasem przypadki
decydują o naszym losie.
- Przypadek zadecydo
wał,że został Pan akto
rem?
- Trochę tak. Nigdy w
szkole nie mówiłem wierszy,

nie byłem chłopcem, którego
proszono o występy na aka
demiach. Będąc w szkole
morskiej poznałem dziew
czynę, która zdawała do
szkoły aktorskiej. Zaczęła i
mnie na to namawiać. Pły
wanie okazało się też mniej...
romantyczne niż myślałem.
Zresztą wiele rzeczy, które z
boku wydają nam się cie
kawe i pociągające, w kon
takcie osobistym są zupełnie
inne.
- Z aktorstwem tak chy
b a nie jest?
- Nie. Choć droga do tego
długa.
-Szkoła?
- Tak, ale to wszystko
czego uczymy się w szkole
jest piekielnie ważne. Daje
świadomość tego, czym jest
ten zawód. Cieszę się, że
miałem do czynienia z wa
żnymi w zawodzie ludźmi.
Mądrymi, doświadczonymi,
jak Aleksander Bardini, Gu
staw Holoubek, Zbigniew Zapasiewicz, Zofia Mrozowska.
Oni uczyli również stosunku
do pracy na całe życie. Aktor
stwo w praktyce się zmienia,
ale podstawy musza być za
wsze solidne. Ja na szczęście
j e odebrałem. Bez tego lu
dzie, którzy mają talent i po
trafią nawet coś zagrać, nie
znają swojego miejsca w
szyku.
- Szkoła uczy pokory?
- Niewątpliwie tak. Do
pracy, zawodu, starszych ko
legów, sztuki, czasu.
-Do czasu?
- Różnie on dla nas wy
gląda. Raz się jest na wozie,
raz pod wozem. Co nie
znaczy, że jest się od razu
gorszym. To tak, jak w spo
rcie. Jak Janowicz, który wy

grał w tenisa z najlepszymi,
potem przegrał, to co, on już
nie umie tego, co umiał mie
siąc temu? Umie, tylko na to
wszystko ma wpływ psy
chika, odporność, życie oso
biste. Czas.
- Czy można też na
uczyć się dystansu d o
siebie? Wydaje m i się, że
Pan jest modelowym
przykładem człowieka
zdystansowanego d o
własnej osoby. Widać to
choćby w teledysku gru
p y Afromental, gdzie za
grał Pan samego siebie.
- Dystansu uczymy się
przez całe życie. W szkole
chyba jesteśmy za bardzo w
stosunku do siebie na serio.
W ogóle ludzie młodzi by
wają wbrew pozorom bardzo
na serio wobec tego, co robią,
jak postrzegają świat, poli
tykę, sztukę. Wszystko jest
takie dramatycznie ważne i
bardzo szybko pojawiają się
też oceny - często niepraw
dziwe, ale emocjonalne. Z
biegiem czasu uczymy się
tego dystansu, że nie
wszystko jest aż tak ważne,
że wyroków nie można od
razu ferować, że świat nie jest
biało-czarny, bo jest w nim
mnóstwo szarości. Ludzie,
którzy ciągle o coś dla siebie
walczą, o jakąś pozycję, są
piekielnie na serio.
- Pan chyba nie był „na
serio", kiedy w 1991 ro
k u Paąia nazwisko zna
lazło się n a liście Pol
skiej Partii Przyjaciół
Piwa?
- To nie było przeze mnie
zamierzone. Koledzy mnie
trochę wrobili... Nie miałem
politycznych zakusów.
- A dziś? Nie kusi Pana

wykorzystać popular
ność i sięgnąć p o wła- *
dzę?
- Polityka nie jest dla arty
stów. Ktoś powie Reagan był
prezydentem i sobie świetnie
radził, a przecież był ak
torem. Ale to są wyjątki.
Aktor żyje emocjami, dość
często wbrew pozorom
widać po nim dokładnie co
myśli. Wcale nie udaje od po
czątku do końca. Wierzę w
credo, że jak ktoś musi
udawać, to już niech udaje w
życiu, ale nie na scenie.
Scena i ten zawód nie znoszą
nieprawdy. A polityk musi
udawać bez przerwy.
- Czasem też nie mówić
całej prawdy.
- Kłamią, udają, myślą co
innego, a mówią co innego.
Dla mnie to nie do pomy
ślenia. ja nie umiem nawet
zrobić reklamy produktu, co
do którego nie mam pełnego
przekonania. Nie wiem, ile
musieliby zapłacić, żebym
taką reklamę nagrał. Jak
wiem, że coś jest kichą to po
lecanie tego jest niefajne. Po
lityka to nie dla mnie. Jak
kogoś nie lubię, to nie po
trafię tego ukryć. A polityk
musi.
- A l e gotowanie jest dla
Pana? Wydał Pan książ
kę z gotowaniem w tle.
- Wkradło się tu małe
oszustwo, ale nie jest ono za
mierzone i zawsze to tłu
maczę. Ja nie jestem człowie
kiem od gotowania. Od
robienia zakupów, organizo
wania sprzętów kuchennych
już tak. Uwielbiam kupować
garnki, patelnie, urządzenia,
ekspresy do kawy, jestem by
walcem targów. Sama opcja
gotowania należy do żony.

Ona to tobi znakomicie, a ja
pomagam. Książka jest po
trosze biografią, jest trochę o
podróżach, o campingu, do
tego doszły przepisy. Nie
moje, tylko ludzi, którzy się
na tym lepiej znają.
-Ale jest Pan
smakoszem.
- (śmiech) Kiedyś, gdy
przychodziliśmy z żoną do
restauracji, pytaliśmy kel
nera, czy danie zostało zro
bione na miejscu. Z dumą
mówił - „U nas". I już się na
uczyłem, żeby dopytać: „ A l e
czy wy umiecie gotować?".
Bo to, że gotują na miejscu,
wcale nie znaczy, że to ten
plus. To, że powie, że „ja" nie
znaczy, że dobrze.
- Z czego jest Pan naj
bardziej dumny wżyciu
artystycznym?
- Pracuję w zawodzie już
45 lat, licząc szkołę. Suma
moich doświadczeń jest na
prawdę wspaniała. Poza tym,
ktoś wciąż daje mi pracę,
wciąż angażuje, nie ma ja
kiegoś szalonego przestoju.
Gram w teatrze, jestem za
trudniany do filmów. Coś
wciąż się dzieje. To mój
powód do dumy. Ktoś może
powiedzieć, a to taka „Familiada", takie to nieartystyczne,
a po co to tobie. Ale każda z
tych rzeczy jest elementem,
który się wzajemnie uzupe
łnia. A ci, co tak mówią, za
prowadzenie takiej „Familiady" z efektem czteromilionowej publiczności oddaliby
wiele. Jestem człowiekiem
pracy i wysiłku, zawsze trak
tuję to, co robię na serio. Nie
ma tu przypadkowości,
czegoś dla zabawy, wszystko
jest robione świadomie.
Zresztą uważam, że każda
improwizacja jest dobra, jeśli
jest świetnie przygotowana.
-Aporażka?
- Trudno powiedzieć.
Może wewnętrzną porażką
był okres mojego śpiewania
na scenie. Nie idzie mi to naj
lepiej, a mimo to śpiewałem.
Zarobiłem nawet na tym
parę groszy i kupiłem uży
wane auto. Więc od tej strony
nie było najgorzej. Niewąt
pliwie piosenkarzem nie je
stem i nie będę, mimo że głos
mam nienajgorszy.
- A n i e kusiło Pana,
by nagrać płytę?
- Kilka osób mnie nama
wiało. Mówili, że tylu piosen
karzy nie ma słuchu, a śpie
wają, że technika pozwala na
wyczyszczenie, nawet głosu
fałszującego piosenkarza, a
ktoś na płycie podśpiewuje
za kogoś.
- A Pan oszustwa,
jak mówił, nie toleruje.
- Trzeba wyjść na scenę,
wziąć mikrofon i robić coś,
jak się umie. A nie, że jak ktoś
nie potrafi zaśpiewać, to za
tańczy, a głos z playbacku po
leci. Taka ta sztuka się zrobiła
mało artystyczna. Takie są
czasy. Kiedyja śpiewałem, to
może miejscami nie było, to
najlepsze, ale zawsze było
prawdziwe. M
ROZMAWIAŁA
JOANNA KRĘŹELEWSKA

rozrywka

Imprezy kulturalne, koncerty
w teatrach i w pubach
- zapowiedzi znajdziesz w
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„Igrzyska śmierci!W
Filmjgrzyska śmierci''zarobił już
ponad 700 milioiiów dolarów.
Czy druga część trylogii -,,W
pierścieniu ognia"- która trafi do
kin 22 listopada powtórzy ten .
sukces? Za reżyserię odpowiada
tym razem Francis Lawrence
znany z filmu Jestem legendą".
Do znanej z pierwszej części
obsady, ze zdobywczynią Oscara
Jennifer Lawrence na czele,
dołączyli m.in. Philip Seymour
Hoffman i Amanda Plummer. Ale
sukcesu filmów nie byłoby bez
pierwowzoru literackiego.
Powieścią Suzanne Collins

ubiera
piłkarzy

; Real Madryt podpisał kolejny lukratywny
kontrakt. Piłkarze,,Królewskich"od tej pory będą
ubierać się wyłącznie w garnitury od Versace.
Włoski koncern modowy ma zaopatrywać
zawodników i włodarzy także we wszelkie
akcesoria. Już powstała nawet specjalna kolekcja.
Jedwabne krawaty, oczywiście w kolorach
klubowych, będą miały także logo klubu.
Taki kontrakt nie powinien jednak dziwić,
ponieważ coraz więcej włoskich koncernów
modowych zajmuje się kolekcjami dla
zachwycił się sam Stephen King.
sportowców. Włoski komitet olimpijski niedawno
A autorka sagi „Zmierzch",
przedłużył umowę z innym projektantem;
Stephanie Meyer na swoim blogu Giorgio Armanim. Zajmie się on całą kolekcją
olimpijską na zbliżające się zimowe igrzyska
napisała, że wprost nie mogła
W Soczi. PAP LIFE
oderwać się od lektury.

A miało być

Miał być ładniejszy nos, miało nie
być zmarszczek. W programie
„Nieudane operacje plastyczne"
ekipa najlepszych brytyjskich
chirurgów plastycznych stara się
pomóc ofiarom nieudanych
operacji. Kamery podpatrują ich
pracę na oddziale chirurgii

13

plastycznej szpitala Chelsea and
Westminister Hospital
w Londynie. Przywracają
pacjentom twarze, zęby
i brzuchy, o jakich zawsze
marzyli.
PREMIERA 14 listopada,
o godzinie 22.30 naTLC.

Sukces j est

bardzo
przyjemny
0 komercyjnym powodzeniu solowej płyty, wyprzedanych koncertach, muzycznych planach oraz
o mediach opowiada Dawid Podsiadło
• Jakie to uczucie stać na
scenie w ogromnym
namiocie przed kilkoma
tysiącami ludzi? Pytam
0 twój występ podczas
Open'era?
- No piękne. Operier to był
jeden z pierwszych naszych
koncertów i od razu takie
wielkie wydarzenie muzycz
ne obok wielkich artystów.
1 jeszcze to, że bardzo wiele
osób przyszło, mimo że to
był pierwszy dzień i chyba
drugi występ tego dnia.
Byłem bardzo zestresowany,
jeszcze nie byłem tak spo
kojny scenicznie jak teraz,
podczas trasy. Dużo stresu,

duża świadomość tego, że
trzeba to zrobić na dobrym
poziomie, żeby to zostało
zaakceptowane przez wy
magającą publiczność. Była
duża presja, ale byłem szczę
śliwy po koncercie.
• Teraz ruszyłeś w swoją
pierwszą klubową trasę
koncertową. Każdy twój
koncert jest wyprzedawany
na pniu z dużym
wyprzedzeniem. To dla
ciebie zaskoczenie?
- Często jest tak, że jeżeli
nawet płyta odnosi sukces
komercyjny, to koncerty nie
koniecznie, albo jeżeli płyta
się nie sprzedaje, to koncerty

się fajnie sprzedają. A tutaj
mamy sytuację, że i płyta
się fantastycznie sprzedała
i koncerty są wyprzedane,
co jest niewiarygpdne. Nie
da się tego spodziewać albo
oczekiwać. Ale jest to bar
dzo, bardzo przyjemne.
• Czytam relację na jednym
z dużych portali o tym, że
dostałeś platynową płytę.
Zamiast jednak o IXvojej
muzyce jest tam więcej
o tym, że dla Kuby
Wojewódzkiego było to
pierwsze publiczne wyjście
po oblaniu tajemniczą
substancją. Media mogą
doskonale wypromować,

ale to co robią potem to
chyba przekleństwo?
- Spoko, nic złego się nie
dzieje. Wspomnieli o tym,
że jest ta podwójna platyna
i że ją odebrałem i jest suk
ces. Ale potem też trzeba
było zachęcić ludzi, żeby
kliknęli w link. Więc sytuacja
traumatyczna, atak na jedną
z najbardziej kolorowych
postaci w show-buiznesie
jest czymś ważnym i jego
pojawienie się publiczne jest
na pewno ważne. Ja Kubę
uwielbiam osobiście, cieszę
się, że o nim wspomnieli, że
był na koncercie. Mam z tym
totalny luz. Kiedy ktoś mówi

Balkonowy

0 muzyce to fajnie. Ale ja
się cieszę za każdym razem
kiedy coś się pojawia, czy
pozytywnie, czy negatywnie.
Fajnie, że w ogóle ktoś czuje
powiedzieć coś o tym, że to
ma jakieś znaczenie i nie jest
mu to obojętne.
• Pod koniec listopada
wychodzi reedycja twojej
pierwszej płyty. Co się
znajdzie na tym
wydawnictwie?
- Będą utwory, które nie
trafiły na płytę: „Jump"
1 „Tea". Tej ostatniej można
było słuchać w cyfrowej wer
sji płyty, a „Jump" tylko na
koncertach. Oprócz tego bę

dzie najnowszy singiel, czyli
„Powiedz mi, że nie chcesz",
do którego zrobiliśmy wła
śnie nowy teledysk i za kilka
dni go wrzucimy w świat.
Jestem bardzo z niego zado
wolony i dumny. To chyba
w ogóle najfajniejsza rzecz
zrobiona do tej pory przez
nas. Do albumu będzie jesz
cze dodane DVD, gdzie będą
teledyski do „Nieznajome
go" i „Trójkątów i kwadra
tów" oraz 40-minutowy film
z początków naszej trasy. Jest
na nim trochę wygłupiania,
trochę grania, trochę jakichś
tam opowieści.
PAWEŁ BUCZKOWSKI

Nie ma nosa clo filmów

„Holidays In Romę" pierwszy singiel
z nowej płyty Tomasza Makowieckiego
reprezentuje Polskę w Global Musie
Rumbie, konkursie regularnie
organizowanym przez internetowy portal
wideo. Balcony TV powstało w Irlandii,
szybko jednak rozwinęło się w potężną
światową sieć. Strona promuje lokalnych
wykonawców, umożliwiając im dotarcie

do globalnej publiczności. A zgodnie
z nazwą rejestrowane dla Balcony TV
występy odbywają się na balkonach.
Tomasz Makowiecki wystąpił niedawno na
jednym z warszawskich balkonów - teraz
jego nagranie mierzy się z 200 występami
wykonawców z całego świata. Na
balkonowy występ Tomka Makowieckiego
można głosować na www.balconytv.com.

Michelle Pfeiffer nigdy nie miała dobrej
intuicji. Najczęściej odmawiała ról, które
później okazywały się kinowymi hitami.
Tak było chociażby z ekranizacją
„Milczenia owiec". Michelle z roli
zrezygnowała, a później Jodie Poster,
dostała... Oscara.
Pfeiffer proponowano także grę w„Nagim
I nstynkcie" i „Pretty Woman". Za każdym

razem coś jej nie pasowało i nie
decydowała się na przyjęcie propozycji.
Jej miejsce zajmowały odpowiednio
Sharon Stone i Julia Roberts.
- Niestety, instynkt w najważniejszych
chwilach mnie zawodził. Zawsze
podejmowałam złe decyzje - przyznała
w jednym z wywiadów Pfeiffer.
PAP LIFE

kartka z kalendarza 8 listopad
1519

1793

Hernan Cortes zdobył stolicę
państwa Azteków
Tenochtitlan

otwarto muzeum w Luwrze
w Paryżu

1632

niemiecki wynalazca
i przemysłowiec Emil Berliner
opatentował gramofon

Sejm elekcyjny wybrał na
króla Polski Władysława IV
Wazę

1887

1935

1971

premiera filmu„Bunt na
Bounty" w reżyserii Franka
Lloyda

premiera albumu„Led
Zeppelin IV"grupy Led
Zeppelin

1960

1974

John Fitzgerald Kennedy
został wybrany na 35.
prezydenta Stanów
Zjednoczonych.

premiera albumu "Sheer
Heart Attack" grupy Queen.

• tyle razy Desmond Llewelyn grał Q w filmach o agencie 007,
Jamesie Bondzie. Po raz ostatni wystąpił w tej roli w filmie
„Świat to za mało", który miał swoją premierę 8 listopada 1999
roku

03 relaks

Aż dwie strony ciekawych
krzyżówek i łamigłówek
umysłowych znajdziesz

w łosie" co sobotę
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Autor zadań: HELLES

1. Krzyżówka panoramiczna
CHĘC SPRÓ
BOWANIA
ZAKAZANEGO
OWOCU

IMIĘ
WINNICKIEJ
WYRAZ BLI
SKOZNACZNY

PO BIERNIKU

I

WYKŁADANA
NA ŁAWĘ

KARCIANE
SERDUSZKO
PO NIEJ
DO KŁĘBKA

DRAN,

WASZMOSC
PANI DIA
ZAGŁOBY

ROZANIELA
DANIELA

12

WYSTĘPUJE
NA ARENIE
ZAWÓD
OJCAILONY

IMIĘ
DZIEWCZYNY
JANOSIKA

PARADNA
SZABLA
SZLACHTY
POLSKIEJ

2. Magiczny
ukośnik sylabowy
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19
PIWO ALĘO
SAMOCHOD
DQZORCARO
BOT ROLNYCH

13
ODMIANA
CZERWIENI
NACZYNIE
ZUCHEM

DUCHOWNY
PROTES
TANCKI
_
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Sylaby w polach z gwiazdką, czytane rzędami,
utworzą rozwiązanie.
1 - system operacyjny umożliwiający korzystanie z
komputera i jego urządzeń.
2 - ogół zagadnień.
3 - zbiór prawideł dotyczących języka.
4 - niektórzy porywają się z nią na słońce.
5 - gatunek japońskiej poezji albo okruchowa skała
osadowa („kawa"po zmieszaniu).
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POTRAWA
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NAJMNIEJSZA
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KUZYN
FAGOTU
ELEMENT
UPRZĘŻY
PIĘKNO,
KRASA
PRZYGODA
MIŁOSNA

AUGUSTOW
SKI ALBO •
I A MANCHE
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POJEMNIK Ni
ATRAMENT

ELEKTRODA
Z PLUSEM
DROBINA
MATERII

ODCINEK
TRASY
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Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie - przysłowie żydowskie
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HELLES

4. Kwadrat magiczny
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Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utwo
rzą rozwiązanie. W nawiasach podano wyrazy, z
liter których składają się odgadywane słowa.
1 - wyrób w formie taśmy, służący do obszywania
brzegów ubrań, obić, dekoracji (MAPA, NOS).
2 - wzniosła przenośnia (ANOA, GAG).
3 - przedstawiciel obozu zwolenników Józefa Piłsud
skiego w Polsce międzywojennej (RASA, TON).
4 - roślina ozdobna zwana również lilią afrykańską
(GAPA, TAN).
5 - snucie intryg, plątanie (ETA, MION).
6 - Marusia z serialu „Czterej pancerni i pies" (NO
GI, OKO).
7 - przedsionek w bazylice starochrześcijańskiej
(KRAN, SET).
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OZDOBNE
DRZEWO
IGLASTE

21

GROŹBA MI
NA, BOG LUB •
PLANETA

Litery w polach z gwiazdką, czytane rzędami,
utworzą rozwiązanie.
POZIOMO:
1) przewóz ludzi i ładunków, 6) gałąź wiedzy, nauki,
gospodarki itp., 7) kaganiec, 8) potrafi władać białą
bronią, 9) pod licznikiem albo przed dopełniaczem,
12) pracownik punku skupu mleka, 13) odsłonięta
część sceny przed kurtyną, 14) podręczna walizeczka.
PIONOWO:
2) stan beznadziejności, desperacja, 3) niedostateczne
przygotowanie sportowca do udziału w zawodach, 4)
przystąpienie do wykonania czegoś, 5) utrzymuje się z
procentów od dochodów z akcji lub wkładów banko
wych, 10) leży pod choinką, 11) niebezpieczna zaba
wa.
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SŁABOŚĆ,,
BEZSILNOSC

MOCNY
BICZ

REKWIZYT
KELNERA
I KWESTARZA

ROZPIERA
AMBITNEGO

KARNY LUB
POSELSKI

PODPORA
FASOLI

H

MARZY
O STOPNIU
PUŁKOWNIKA

ŁOBUZIAK,
ULICZNIK
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MEBEL Z
PÓŁKAMI

3. Krzyżówka

OKRES
OŚMIU DNI
KAWALERZYSTA

GĘSTA
POTRAWA
Z KASZY

POCIĄG HEU
DO CAMELI
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NAPĘDZANY
WIOSŁEM
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Łatwa obróbka fotografii
PROGRAMY Przeglądając zdjęcia po powrocie z udanego urlopu często mielibyśmy ochotę je skorygować tak, żeby ich
jakość przystawała do wspomnień. Oto kilka rad i pomysłów na to, jak w łatwy sposób można się za to zabrać.

Każdy szanujący się tuiysta wybierając się w podróż, niezależnie od tego jak daleko od domu wyjeżdża, uzbraja się w aparat fotograficzny.
Artur Kostecki
artur.kostecki@mediareqionalne.pl

Każdy szanujący się tu
rysta wybierając się w
podróż, niezależnie od tego
jak daleko od domu wyje
żdża, uzbraja się w aparat
fotograficzny. Nie zawsze
jest to sprzęt profesjonalny,
zwłaszcza że obecnie za po
mocą niemal każdego tele
fonu komórkowego można
wykonywać zdjęcia. Ich ja
kość jednak nie zawsze spe
łnia nasze oczekiwania
nawet wówczas, gdy wyko
nywało się je za pomocą za
awansowanej lustrzanki.
Zdjęcia bywają nieostre,
rozmyte i często niewła
ściwie doświetlone, co
sprawia problem zwykle
wtedy, gdy fotografowanie
odbywa się w ciemniejszych
lub bardzo jasnych miej
scach. Okazuje się jednak,
że sporo niedoskonałości
można skorygować długo
po tym, jak pamiętna chwila
przeminęła - w zaciszu
domu, przed komputerem.
Poniżej prezentujemy
cztery programy, które w
wygodny sposób pozwalają
uporać się z najczęściej wy
stępującymi problemami.

Musemage jest intu
icyjnym programem do
oczyszczania i upiększania
fotografii, którego interfejs
docenią użytkownicy nie
mający doświadczenia z
aplikacjami graficznymi. Za
pomocą zaledwie jednego
kliknięcia można prze
obrazić jedną ilustrację
bądź nawet cały album. Co
niezwykle ważne, również
te bardzo szczegółowe foto
grafie, z dużą liczbą detali
są przetwarzane szybko i
sprawnie. Dzieje się tak, po
nieważ program w pełni wy
korzystuje moc oblicze
niową komputera, co
sprawia, że praca przy obra
zach cyfrowych staje się nie
zwykle komfortowa.
Fotosizer 2.0 to narzędzie
służące do zmiany wielkości
zdjęć, dzięki któremu mo
żemy zaoszczędzić wiele
czasu przy pracy związanej
z przycinaniem i zmianą
formatu fotografii. Przeci
ągając zdjęcia do okna apli
kacji lub wskazując katalog
zawierający fotografie, za
pomocą procentów lub pik
seli określamy rozmiar zdjęć
jaki chcielibyśmy uzyskać.
Program umożliwia również
dokonywanie konwersji

plików do różnego rodzaju
formatów, a także błyska
wicznie obraca zdjęcia.
GIMP jest programem
dla bardziej zaawansowa
nych
użytkowników,
którego wielką zaletą jest to,
że jest bezpłatny i działa
praktycznie na każdym sys
temie. Pozwala na wykony
wanie wielu operacji, jak
np. profesjonalna korekta
barw, kontrastu i jasności
zdjęć oraz nanoszenie efek
townych acz skomplikowa
nych w działaniu filtrów, w
tym
m.in.
retuszu.
Ogromną siłą tego pro
gramu jest skupiona wokół
niego społeczność, która
zapewnia
znakomite
wsparcie i tworzy liczne do
datki dające praktycznie
nieograniczone
możli
wości. GIMP jest często wy
bierany jako w pełni funk
cjonalna alternatywa dla
drogich aplikacji graficz
nych.
Arcsoft Panorama Maker
to program umożliwiający
połączenie pojedynczych
zdjęć w duże fotografie pa
noramiczne. Jego obsługa
jest intuicyjna, a rezultaty
bardzo efektowne. Po wy
braniu zdjęć program auto-

matycznie wyszukuje ich materiałem wideo, tworząc
Na podstawie materia
zbieżne punkty i układa w z pojedynczych klatek ob łów firmy AMD
jeden panoramiczny obraz. razy panoramiczne.
Arcsoft Panorama Maker
pracując w kilku trybach
pozwala m.in. na łączenie Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „NA SKARPIE" w Koszalinie ogłasza przetarg
zdjęć w poziomie, w pionie, nieograniczony na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej
lokalu mieszkalnego przy ul. H. Sucharskiego 5 „C/20
oraz w kilku rzędach a naj własności
o łącznej pow. użytk. 41,0 m2 położonego na IV piętrze i przeniesienia własności tego lokalu.
pełniejszy tryb pozwala
Cena wywoławcza 120.000.00 zł.
stworzyć kompletną pano Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni
ramę 360. Funkcja ta tworzy w Koszalinie przy ul. Na Skarpie 17.
w kwocie 10.000,00 zł. należy wpłacić w kasie Spółdzielni w dniu przetargu do
obraz, który użytkownik zo Wadium
godziny 10:30.
baczyłby w rzeczywistości Mieszkanie można oglądać w dniach 12 i 13 listopada 2013 r. w godz. 14:00 -15:00, po
obracając się dokoła wła uprzednim uzgodnieniu zAdministracjąOsiedla-nr telefonu 94 347 66 35.
snej osi. Aplikacji tej można Warunki przetargu zostanąpodane w dniu przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.: 94-347-66-44 lub w biurze Spółdzielni przy
także używać przy pracy z
ul. Na Skarpie 17.pok.nr21.
2635513K01A

KONFERENCJI) PSSKHIATRSKZM
SUKCESY I TRUDNOŚCI WPROWADZANIA
MODELU PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ
Politechnika Koszalińska, Aula Główna,
Koszalin, ul. Śniadeckich 2
15-16 listopada 2013 r.

P

Wśród prelegentów
profesjonaliści - między innymi:

prof. K. Prot-Klinger: Myślenie środowiskowe- czy jesteśmy na to gotowi?
prof. J. Samochowiec, mgr E. Tyburski, mgr S. Strzałkowska- Rozwój psychiatrii
środowiskowej i założenia modelu psychoterapeutycznego. Założenia badań
Zachodniopomorskiego Centrum Biogospodarki

FINANSE

prof. J. Wciórka: Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce - trialog, milczenie?

Ubezpieczenie na karcie
kredytowej

dr A. Hłobił: Prezentacja badań Politechniki Koszalińskiej na temat postaw
pracodawców wobec zatrudniania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
postaw obywateli Koszalina wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Będąc posiadaczem karty
kredytowej, przed wyjazdem
warto sprawdzić czy w ramach
umowy nie otrzymaliśmy
ubezpieczenia tuiystycznego
w pakiecie. Banki często do
łączają j e do swoich pro
duktów.
- Posiadacze złotych i platy
nowych kart mogą liczyć na
szeroką polisę ubezpiecze
niową za darmo. Z kolei właści-

doc. A. Cechnicki: O tym, co istotne w psychiatrii środowiskowej

ciele srebrnych kart przeważnie
muszą za nią dodatkowo płacić.
Jeżeli ubezpieczenie ma odpo
wiedni
zakres*
możemy
oszczędzić nawet kilkaset zło
tych - mówi Jarosław Sadowski
z Expandera.
- Przed wyjazdem powin
niśmy jednak upewnić się, co
obejmuje gwarantowana przez
bank polisa, pod kątem tego,
co planujemy robić podczas
wyjazdu. Może się bowiem
okazać, że nie uwzględnia ona

kosztów leczenia związanych z
uprawianiem poszczególnych
sportów i będziemy zmuszeni
wykupić inną, z rozszerzonym
pakietem.
Banki wprowadzają jednak
pewne wymogi, które należy
spełnić, by móc otrzymać ubez
pieczenie w ramach pakietu. Do
jego aktywacji, część instytucji
wymaga, by kartą opłacona
była podróż, nocleg bądź
nawet cała wycieczka.
(KOS)

mgr A. Bielańska: Znaczenie psychoterapii osób z zaburzeniami psychicznymi
mgr W. Lekszycka: Kim jestem - schizofrenia jako szansa

beneficjenci - z Koszalina i okolic
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.konferencja-psychiatryczna.pl

Proejkt współfinansowany przez:

Organizatorzy:

—

Ich Rodzin i Przyjaciół „Przystań" w Koszalinie
Politechnika Koszalińska,
Instytut Technologii I Edukacji

Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi „Nowe Źycłe" przy Szpitalu
Psychiatrycznym w Koszalinie
L
Stowarzyszenie Profilaktyki I Terapii
mlotm Młodzi Młodym" w Koszalinie

RAOlOff) iTlY.Ej
KOSZALIN«/

SZCZECIN

Urząd
Miasta
Koszalin
2692213K01A
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III

UZDROWICIEL z FILIPIN

AGENCJA

R E Y N A L D O JUIM LITAW E N

MIENIA
WOJSKOWEGO

ODDZIAŁ TERENOWY AMW W SZCZECINIE
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
na czas oznaczony do dnia 31.12.2020r.
położonej w
ŚWINOUJŚCIU przy ul. J . Piłsudskiego4 5
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86,

obr. 0002 Świnoujście.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą o nr SZW1/00012654/1 prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Świnoujściu, Wydział Ksiąg Wieczystych.
Teren na którym położona jest w/w nieruchomość jest oznaczony zgodnie z Uchwałą NR
KXIX/559/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 07.05.201 Or w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia,
symbolem „TZ" - tereny zamknięte.
Przedmiotem dzierżawy jest część w/w nieruchomości tj.

REYNALDO JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli
z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami.
Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia
Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach.
Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej Europie i Polsce.
Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania a także dar
przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój
najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy
rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie.
Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię
eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga wleczeniu: c h o r ó b n o w o t w o r o w y c h , w a d a c h serca,
c h o r o b a c h o c z u , nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach,
kamieniach n e r k o w y c h i ż ó ł c i o w y c h , c h o r o b a c h prostaty, w r z o d a c h żołądka
i dwunastnicy, g u z a c h i cystach, c h o r o b a c h k o b i e c y c h o r a z i n n y c h schorzeniach.
J e g o m o c oddziaływuje n a cały s c h o r o w a n y organizm, udrażniając kanały
energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela
ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa zapewnia że
dzięki wizytom u Uzdrowiciela pozbyła sie mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły badania USG. Pan
Andrzej z Gdańska po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku
i nerkach. Pani Janina z Katowic po wizycie u uzdrowiciela wchłonął się guz piersi który był przeznaczony do operacji.

część bud. nr 1 o pow. użytk. 423,41 m2wraz z współudziałem w gruncie
o powierzchni 60,00 m2z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Miesięczna wywoławcza stawka czynszu bazowego (netto) za dzierżawę wynosi:

4.600,00 zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu i jego warunkach można uzyskać w siedzibie Oddziału
Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie przy ul. Księcia Sambora 4, pokój nr 4 i 5 oraz pod
nrtel. 0918146114/15; 0918146122/23 od poniedziałku do piątku w godz. odff-15".
Pełna treść wykazu została zamieszczona na stronie internetowej AMW: www.amw.com.pl
oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w dniach od: 08.11.2013 do 29.11.2013r., w:
- Urzędzie Miasta w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,72-600 Świnoujście
- Oddziale Terenowym AMW w Gorzowie Wlkp. Al. 11 Listopada 91
- Oddziale Terenowym AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39
- Oddziale Terenowym AMW w Szczecinie przy ul Księcia Sambora 4

Oddział Terenowy w Szczecinie
ul. Księcia Sambora 4 • 70-232 Szczecin
tel. +48 91 814-61-11,. fax +48 91 814-61-34
www.amw.com.pl
WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ

PRZYJMUJEMY:
12 listopad - SZCZECIN
13 listopad - SŁUPSK
14 listopad - KOSZALIN
15 listopad - KOŁOBRZEG
Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty
w godzinach od 8.00 do 13.00 i od 15.00 do 20.00 r

8 4 608979
i 693788894
759913K03A

FABRYKA MEBLI
-

-
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kolor: błoto • czomy

w
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Zapraszamy
B y t ó w ul. G e n e rała Sikorskiego 2 6 koni, 6 6 ! 3 3 2 6 4 4
B i a ł o g a r d ul. Wojska Polskiego 8, teł. 94/ 312 34 24
C z ł u c h ó w Płac Bohaterów 4 A k o m . 661-949-573

Choszczno ul. Wolności 39, tel. 95/ 763 46 72
G o l e n i ó w ul. Matejki 22, tel. 91/418 55 16

Gryfice ul. Klonowa 4, kom. 661 332 661
.

do salonów

meblowych

Kołobrzegi '- Szarych Szeregów 2, te). 94/ 351 10 36
u

Koszaiil] uł. Traugutta 26, tel. 94/ 343 34 72
Lębork ul. Gdańska 110 tel. (59) 843 05 44
Police ul. Piłsudskiego 35 i 37, tel. 91/ 317 72 07
Sławno ul. Rapackiego 3, tel. 59/ 810 20 54
Słupsk ul. Lutosławskiego 18-19 teł. (59) 841 31 26

Stargard Szczeciński ul. Piłsudskiego 23/3, tel. 91/
Szczecin ul. Kordeckiego 3a, tel. 91/ 484 46 84
Szczecin ul. Struga 11, tel. 91/ 463 31 55
Szczecinek ul. Wodociągowa 2, tel. 94/ 373 30 56
Świdwin ul. Nowomiejska 3, tel. 94/ 364 22 28
Świnoujście ul. Chrobrego 14, kom. 661 332 65:
W a ł c z al. Zdobywców Wału Pomorskiego 5,
Sir1663413K01G

ogłoszenia drobne

piątek 8 listopada 2013 r.

ALE SZYBKA GOTÓWKA
-NAWET 7000 ZŁ! PROSTE
ZASADY, BEZ ZBĘDNYCH
FORMALNOŚCI. PROVIDENT:
600-400-295 (TARYFA WG
OPŁAT OPERATORA). (GS)

"CAR-CENTER" Szczecińska 68A

(GK)- obszar koszaliński Koszalin. Odkup aut - gotówka!
komis, kredyty,
(GP)- obszar słupski Import
ubezpiczenia, leasing.
(CS)- obszar szczecińskiwww.car-center.com.pl
508-187-888. (GK)
(N)- ogłoszenie
Auto Komis. Odkup
z internetowego systemu-"MAX-CAR.PL"
gotówka. Zamiana. Kredyty,
2647213K01/A

leasing. 94-34659-63.

KSIĘGOWOŚĆ, zwrot VAT
943464934 (GK)
2648713K0V*

(GK)

BUDOWNICTWO

2646713K01/A

ASTRA 0,5 r, 18 900 zł,
889-231-731. (GK)

Podajemy strefy

2651313K01/A

AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych. Sprzedaż
części. 59/811-91-50,
606-20-60-77. (GP)

94 koszalińska,
59słupska
91 szczecińska

w
, /
I
J
j

f

m /

blisko

/

2912K03/I

Trafiaj do
milionów
Czytelników
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BARDZO Zadbany i maksymalnie
wyposażony Fiat Bravo II, 2009 r,
5-drzwiowy hatchback, 1.9 JTD127
tys., cena 23.900 PLN / Opel
Vectra B kombi po liftingu,
b.wyposażony, 2001 r., 1.8 benz,
172 tys., cena 8.400 PLN / Komis
„Mikaro" Białogard,
tel. 513 333 131 (GK)

2 pok. nowe -1000 PLN
+ opłaty - do wynajęcia. Telefon
604492-836. (GK)

2657513K01/A

FORD Mondeo kombi, 1,9 TDCI,
2003 r., 7900 zł, 601-802-008.
(GK)
.

82213K06/A

FORD Mondeo Titanium, 1,8 TDCI,
2009r. salon 604-791-754. (GK)
GOLF I 11995 r. 508-717-564.
(GK)
KAŻDE auto kupię
602-589-000.
(GK)

A»TA KUPNO

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Całe
- skup, złomowanie 603-767-991.
(GK)

3192412K01/C

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ROZBITE, ZŁOMOWANIE, SKUP,
602-506-359. (GK)
3192412K0VD

! Auta i busy T4 powypadkowe
kupię, sprzedaż części,
tel. 504-672-242. (GS)
12113S02/A

!! SKUP AUT (97-07 r.) dojazd
od ręki! tel. 509-270-859 (GS)
360113S01/A

AUTO - Komis skup, zamiana.
Słupsk, Morska, 606-206-077.
(GP)
2912K03/A

AUTO Handel Komis „MIKARO",
Skup aut za gotówkę, Każde,
Ładne, Zadbane. Białogard,
ul. Szosa Połczyńska 3d,
tel. 513 333 131 (GK)
1579813K01/A

AUTO skup powyżej 2000 r., całe,
uszkodzone, tel. 60544-32-26.
(GK)
1526613K0VA

AUTO SKUP. Gotówka od ręki.
Tel. 502-011-742
(GS)
61312S02/A

SKUP Aut 505-155032

(N)

2647513K01/A

!!!TYNKI MASZYNOWE
TEL. 796 776 032 (N)
2666613K01/A

94/3412184.

KOSZALIŃSKI skup złota Lombard.
Płacimy Najwięcej!! Harcerska 18,
zadzwoń 504-938-141. (GK)

KOSZALIŃSKI skup złota Lombard.
Płacimy Najwięcej!! Harcerska 18,
zadzwoń 504-938-141. (GK)
POŻYCZKA! Trzydziestka!
Formalności telefoniczne.
Codziennie, tel. 694-781-781.
(GS)
45613S01/A

Pożyczka
przedwypłatowa

2682613K01/B

KUPIĘ NIESORTOWANĄ ODZIEŻ
ZE ZBIÓREK 1ZW. ORYGINAŁ
W DUŻYCH ILOŚCIACH W CENIE
615 Zł ZATONĘ. ODZIEŻ ODBIORĘ
WŁASNYM TRANSPORTEM LUB
POKRYJĘ KOSZT TRANSPORTU
DO MOJEGO MAGAZYNU.
TEL 602-369-835,602-515-375.

(N)

2644213K01/A

DOMY, stany surowe, dachy
-solidnie603-542-447. (GK)
2664213K01/A

POKRYCIA dachowe, więźby
dachowe, adaptacje poddaszy K/G
531977513' (GP)
760613K03/A

2587613K01/A

KUPIĘ płyty drogowe, jumbo,
oporowe l-ki, trelinke,
tel. 513-718-033. (GS)

• Wypłata natychmiast!!!
• Dogodne warunki spłat
• Możliwość prolongowania
terminu płatności

MERCEDES 2006 r. 601-684-255
(GP)
760813K03/A

MERCEDES C200, 2010 r.,
serwisowany, 69900 zł,
501540749 (GP)
42213K03/E

MERCEDES E320 po liftingu, rok
2006, serwisowany, 117 tys km.
przebiegu, pierwszy właściciel, stan
idealny 723-653-344. (GK)
2656113K01/A

PASSAT 2000 1.9 TDI
602-76-5016. (GK)
58313K04/A

PASSAT B5 kombi, 2000 r.
granatowy metalic 602-336-189.
(GK)
:

2681713K01/A

PEUGEOT 207,1.6 HDI, 2006 r„
509-16-59-66. (GK)
2671213K01/A

RENAULT Kangoo, 1.9,1999 r.,
bez silnika, 691-572-254. (GP)
—

TS5013K03/A

VW Passat (2002) 1.9 TDI,
tel. 604-083-807. (GP)

TYNK maszynowy, posadzki
607-173-096. (GK)

2615513*01/«

SKUP aut, całe uszkodzone. Umowa ! ! ! Egzekutor długów,
gotówka od ręki tel. 501-797-268 669-111-148. (GP)
458313K03/A
(GS)
59713S02/A
I KSIĘGOWOŚĆ. Podatki, ZUS,
kadiy. www.bluro-wynik.com.pl
SKUP aut - wszystkie,
tel. 725044644. (GP)
721808357. (GK)

23013K01/A

OPONY

Używane, nowe, felgi- sprzedaż.
Prostowanie felg, przechowalnia
ogumienia. Auto-Serwis" PIOTREX"
Karłowicza 18A K-lin, 602458-307.
(GK)

WSPOMAGANIE kierownicy
- naprawa. Koszalin, Kupiecka 3.
606-998-591. (GK)
2644813K01/A

WYPOŻYCZALNIA aut "MAX-CAR"
tel. 94-346-59-16. (GK)

tel. 600-600-268
532-518-511

POZNAM szczupłą, najchętniej
niepalącą panią w wieku 47-57 lat,
(160-168 cm) z komunikatywnym
NAUKA
j. niemieckim. Jestem Niemcem,
175 cm, wdowcem na emeryturze.
Mimo upływu lat wciąż pozostaję
młody duchem. Proszę o kontakt
1CRATUS - korepetycje
na adres E-Mail:
94/716-2602 (GK)
INLORO@googlemail.com (GP)

! ICHWILÓWKA

SEEEBEE

pożyczka, Słupsk i okol.
517-508-737 (GP)

278713K03/A

GOTÓWKA od ręki 793-335-590.
(GK)

2525113K01/A

"DE-EM" korepetycje
(94) 348-0-347. (GK)

2680313K01/A

2647013KQ

! ! ! ! ! ! ! ! AUTA NA GAZ (BRC)
- RATY RAFGEL KOBYLNICA
K. SŁUPSKA W1DZIŃSKA 23,
tel. 602-644-337. (GP)

POŚREDNICTWO kredytowe
- hipoteki, konsolidacje, gotówki,
515-083-036. (GK)

MATEMATYKA, tel. 508-239-756.
(GP)

Dalszy ciąg

15213K03/A

1181613K01/A

POZABANKOWA 9,99% 725577668 ! ! Promocja tłumiki,
(N)
94/342-05-97. (GK)

ogłoszeń drobnych

w tygodniku lokalnym

NADAJ TYLKO D NAS

14412K03/B

WWW.OZON-TECH.PL - osuszanie
budynków, odgrzybianie,
ozonowanie, 606-533-532 (N)

GABINETY
! ! ! ! STOMATOLOGIA
specjalistyczna: chirurgia
stomatologiczna, protetyka,
ortodoncja, stomatologia dzieci
i dorosłych również
z anestezjologiem. K-lin,
Małopolska l n B n 94/343-84-68.
(GK)
2645313K01/A

ALKOHOLIZM - odtruwanie,
zabezpieczenie. Polecamy
najnowszą książkę Grzegorza
Skobla: "Oceany uzależnień".
Info.: 91/423-62-15. (GS)

NADAJ
OGŁOSZENIA
DROBNE
DO GAZET
NA TERENIE
CAŁEGO
KRAJO

POLSKIE OGŁOSZENIA

GLOS
mm
RZHZfWOUTA

tik»*

39&S01/A

ALKOHOLIZM, Esperal
601-968-537. (GK)
64013K06/A

ALKOHOLOWE odtrucia
VW Passat 2.0,92 r. 601-059-914.
509-306-317. (GK)
(GK)
28413K01/A
2664613K01/A
A-Z GINEKOLOG 609-933410 (N)
VW Touran 2.0 TDI 2008 r. 7-os.
2643013K01/A
26800 zł, srebrny, 606485479.
GINEKOLOG 503-339-116 (N)
2654413K01/A
(GK)
83013K06/A
GINEKOLOG Koszalin,
503-754-200. (GS)
! ! ! ! Problem z dłużnikiem?
No problem! 94/347-3246. (GK)

2644913K01/A

INSTALACJE LPG TEL 512-170-975.
(GK)

2536513K01/A

TYNKI maszynowe! Gładzie,
malowanie, tel. 606-977-606.
(GP)

7SS513K03/B

BIZNES

486912K03/A

AUTOGAZ MM. Tel. 505-015-365.
(GK)

2646913K01/A

1189311K03/A

2644213K0VC

2650713K0V*

AUTODOMASZ Tłumiki, Słupsk,
Bałtycka 8, 59/8414842,
Bolesławice, 59/841-53-53. (GP)

WYPOŻYCZALNIA Samochodów,
798-830-119, 798-594183,
www.DDAUTO.pl (GK)

POSADZKI maszynowe 502667751 KREDYTY tanio, 59/842-92-38
(GP)
2516213K01/A

SUCHE zabudowy 94/3412184.
(GK)

I ! TŁUMIKI katalizatory złącza
Czekaj Zbigniew. Koszalin,
Szczecińska 13A (VIS)
94-3477-143,501-692-322. (GK)

2645013K01/A

ZŁOM kupię, potnę, przyjadę
i odbiorę, tel. 607703135.
(GP)

• również z zajęciami
komorniczymi, emeryci
i renciści, prowadzący
działalność, rolnicy

(GK)

2644213K0I/B

2651313K01/B

—
5213K04/B

! ! OKNA od ręki. Zadzwoń
z wymiarem. Najtaniej!!!
601220617. (GK)

STANY surowe 94/3412184.
(GK)

11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! MATIZ po wypadku 604-358-688.
!!!!!!!!! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (GK)
2686513K01/A
! ! ! ! ! ! ! ! ! AUTO skup, złomowanie
504-985-044 (GK)
MEGANE 0,2 r, 7 900 zł
2655613K01/B
889-231-731. (GK)
! ! I ! AUTOKASACJA,
TEL. 660-180-555. (GK)

2644013K01/A

BURSZTYN 603-762-148,
94/341-3942. (GK)
2622813K01/B

KOMISY.
LOMBARDY

645513K01/A

! ! Balustrady, bramy 602 825 699.
(GK)

KUPNO

(N)

2690713K01/A

I!!!!!!! I!!!!!!!!! !*!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2657113K01/A

! ! ! KOSTKA granitowa
z transportem cena od 370 zł/t
tel. 506-032-900. (GK)

BUDOWA DOMÓW, WYKOŃCZENIA,
1579813K01/N
FORD Mondeo 95 r. + gaz 2000 zł 501-674-584. (GK)
2532913K01/A
729-366-370. (GK)
DACHY-DEKARSTWO

2327713K01A

SVPiMffPBiS

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Balustrady,
ogrodzenia 724 282 221. (GK)

SPECJ. NEUROLOG. NFZ.
Codziennie. Bez kolejek! Koszalin,
605-284-364. (GK)

25

6113S02/A

GINEKOLOG, tel. 510-592-095
(GS)
6013S02/A

PSYCHIATRA 608-528-584.
:

(GK)
2665313K01/A

REZONANS magnetyczny,
tomografia komputerowa, rentgen,
USG doppler pantomografia. NZOZ
Diagnostica, Koszalin, Kościuszki 7,
94/3461199. (GK)

l^jEERl

wydania
codzienne

40

2,

wydania
magazynowe 4

•

E«g

ffiEESą"
netto*

8 0 netto*

* do podanych cen netto należy doliczyć VAT 23%

MOZESZ DOTRZEĆ DO 10 MLN CZYTELNIKÓW
Oferta dostępna w naszych biurach ogłoszeń

promocja
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na wypoczynek dla dwóch osób z wyżywieniem, potrawami
wigilijnymi i sylwestrowymi + Karta Tatrzańska
w klimatycznym pensjonacie Janina! ANDRZEJKI,
BOŻE NARODZENIE I SYLWESTER SPĘDŹ W TATRACH!

*4$ WALU*'

na przepyszną tęczową kawę z mleczną pianką
i dowolnymi syropami oraz aromatyczną czarną kawę
w Cukierni Sowa

na KWAS HIALURONOWY 1%, 30 ml - idealny produkt
do stosowania podczas zabiegów
mezoterapii! Niezwykle popularny i ceniony
w salonach kosmetycznych do ujędrniania skóry!
OFERTA LIMITOWANA!

na 3-dniowy pobyt weekendowy
w Hotelu Planeta w Mielnie

na LAMPKI CHOINKOWE LED
w 3 kolorach do wyboru

162913K01JU

sport

Oceń grę Agnieszki Radwańskiej
na światowych kortach.
Podyskutuj na

www.gs24.pl,www.gk24.pl,www.gp24.pl
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Lewandowski zatrzymany
PIkM NOŻNA Borussia przegrała z Arsenałem 0:1 w 4. kolejce Ligi Mistrzów. W zespole z Dort
mundu wystąpili Robert Lewandowski i Jakub Błaszczykowski, a wśród gości Wojciech Szczęsny.
Jarosław Stencel
jaroslaw.stencel@mediareqionalne.pl

W środę awans do 1/8 fi
nału wywalczyły Atletico Ma
dryt i Barcelona.
Lewandowski i Szczęsny
rozegrali całe spotkanie, na
tomiast Błaszczykowski zo
stał zmieniony w 74. minu
cie. Z ławki rezerwowych
gości mecz oglądał drugi z
polskich bramkarzy w tej eki
pie - Łukasz Fabiański.
Zwyciężając, lider angiel
skiej ekstraklasy zrewanżo
wał się wicemistrzowi Nie
miec za niedawną porażkę u
siebie 1:2. W drugim meczu
tej grupy piłkarze Napoli,
m.in. dzięki dwóm trafie
niom Gonzalo Higuaina, po
konali u siebie Olympique
Marsylia 3:2. W tabeli Arse
nał i włoski zespół mają po
dziewięć punktów. Trzy
mniej zgromadziła Borussia,
a bez punktu pozostaje
Olympique, który stracił
szanse awansu.
W spotkaniu grupy E FC
Basel - Steaua Bukareszt (1:1)
efektowną asystą popisał się
obrońca reprezentacji Polski
Łukasz Szukała. Po jego dale
kim podaniu w 17. minucie
sam przed bramkarzem ry
wali znalazł się napastnik mi
strzów Rumunii Federico
Piovaccari i strzałem pod po
przeczkę zdobył gola.
Awans do 1/8 finału za
pewniły sobie w środę dwie
hiszpańskie drużyny - Bar
celona, która w grupie H po
konała przeżywający powa
żny kryzys AC Milan 3:1 (dwa
gole Lionela Messiego), a ta
kże Atletico Madryt.

Robert Lewandowski nie zdołał pokonać Wojciecha Szczęsnego.
Stołeczny zespół nie dał
szans outsiderowi grupy G 1.FC Chelsea
Austrii Wiedeń, wygrywając 2. FC Schalke 04
4:0. Wynik mógł być jeszcze 3. FC Basel
wyższy, ale np. w 75. minucie 4. Steaua
Diego Costa nie wykorzystał
rzutu karnego. M
• Grupa F

11-2
4-6
4-4
2-9

2. SSC Napoli
3. Borussia D.
4. OlympiqueM.

7-6
6-4
4-10

• Grupa G
Zenit Sankt Petersburg - FC Porto 1:1
(1:1), Atletico Madryt - Austria Wiedeń
Borussia Dortmund - Arsenał Londyn 0:1 4:0(3:0).
Wynild i tabele meczów 4. kolejki piłkar (0:0), SSC Napoli - Olympique Marsylia
3:2(2:1).
skiej Ugi Mistrzów:
M
P
B
1. Atletico Madryt
4 12
12-2
• Grupa E
M
R
B 2. Zenit
5
4
3-4
FC Basel-Steaua Bukareszt 1:1 (0:1), FC
4
9
6-3
3. FC Porto
3-4
4
4
1.FC Arsenał
Chelsea - FC Schalke 04 3:0 (1:0).

4. Austria Wiedeń

0-8

• Grupa H
Ajax Amsterdam - Celtic Glasgow 1:0
(0:0), FC Barcelona - AC Milan 3:1 (2:1).
1.FC Barcelona
2. AC Milan
3- Ajax
4. Celtic Glasgow

9-2
5-5
3-7
2-5

OLIMPIZM
Kraków oficjalnym
kandydatem na igrzyska
Polski Komitet Olimpijski do
konał wczoraj oficjalnego zgło
szenia Krakowa jako kandydata
na gospodarza XXIV zimowych
igrzysk olimpijskich i XIII igrzysk
paraolimpijskich w 2022 roku.
Kraków będzie ubiegał się o
organizację wspomnianych im
prez wspólnie ze Słowacją. W
czwartkowej konferencji w
Centrum Olimpijskim wzięli
udział m.in. prezydent stolicy
Małopolski Jacek Majchrowski,
prezes Słowackiego Komitetu
Olimpijskiego Frantisek Chmelar oraz minister sportu Joanna
Mucha.
Do tej pory aplikację wysłały
Ałma-Ata, Pekin, Lwów i Oslo. O
igrzyska chce ubiegać się także
Monachium, gdzie w niedzielę
mieszkańcy wypowiedzą się na
ten temat w referendum.
Termin składania aplikacji
upływa 14 listopada. Decyzja o
wyborze gospodarza zapadnie
podczas 127. sesji MKOI w Ku
ala Lumpur w sierpniu 2015 ro
ku. Zimowe igrzyska w przy
szłym roku odbędą się w Soczi,
a w 2018 - w południowokoreańskim Pyeongchangu.
Polska po raz drugi ubiega
się o zimowe igrzyska - po
przednio olimpiadę w 2006 ro
ku chciało zorganizować Zako
pane. Wybrano wtedy Turyn.
Słowacki Poprad o organizację
„białej olimpiad/' starał się zaś
trzykrotnie: w 1984 roku - nie
otrzymał wtedy jednak popar
cia czechosłowackiego rządu i
wniosek kandydatury wycofa
no (wygrało Sarajewo), w 2002
roku - po głosowaniu odpadł w
pierwszej turze (wygrało Salt
Lake City) i w 2006 roku (wy
grał Turyn).
(PAR)

raz Polska ubiega się o organizację
zimowych igrzysk olimpijskich.
Poprzednią kandydaturą (na 2006
rok) było Zakopane.

Legenda: M - mecze, P - punkty, B - bramki.

Klasyk w Łodzi, ci

Optymizm w Stelmecie Zielona Góra

PIŁKA NOŻNA Niedzielny mecz lidera Legii Warszawa w Łodzi z czternastym Widzewem będzie
wydarzeniem 16. kolejki ekstraklasy.

KOSZYKÓWKA Dzisiaj kolejny mecz w Eurolidze rozegrają koszykarscy mistrzowie Polski.

Oba zespoły dzieli w tabe
li przepaść, ale to wciąż ligo
wy klasyk. Ciekawie powinno
być także w Zabrzu, gdzie
Górnik podejmie Wisłę Kra
ków.
Piłkarze ekstraklasy teore
tycznie zakończyli już rundę
jesienną, ale w tym roku ro
zegrają jeszcze sześć kolejek
awansem z wiosny. Takie
przyspieszenie wynika głów
nie z wprowadzenia reformy
ligi i siedmiu dodatkowych
serii meczów po sezonie za
sadniczym.
Najbliższa kolejka zapo
wiada się bardzo ciekawie.
M.in. dla kibiców Widzewa,
których drużyna podejmie w
ligowym klasyku legionistów.
To jedyne dwa polskie kluby,
które występowały w Lidze
Mistrzów (Legia w sezonie
1996/96, Widzew w następ
nym) . W przeszłości mecze z
ich udziałem decydowały o
losach tytułu, dostarczały
ogromnych emocji, a biletów
brakowało na długo przed

pierwszym gwizdkiem. Do
historii przeszło m.in. starcie
w czerwcu 1997 roku, gdy ło
dzianie, choć przegrywali tuż
przed końcem 0:2, strzelili
trzy gole i wywalczyli na Ła
zienkowskiej mistrzostwo
kraju.
W obecnym stuleciu Wi
dzew przeżywa kłopoty sportowo-organizacyjne, dwu
krotnie spadał z ekstraklasy
(w 2004 i 2008 roku) i ligowy
klasyk nieco stracił na zna
czeniu. Czasami jednak ło
dzianie potrafią u siebie być
groźni dla Legii, o czym kibi
ce obu drużyn przekonali się
24 maja, gdy zmierzająca po
tytuł drużyna Jana Urbana z
trudem zremisowała w Łodzi
1:1. Bramkę dla Widzewa
zdobył wówczas Łukasz
Broź, teraz gracz... stołecznej
ekipy.
Po 15 kolejkach Legia ma
31 punktów, Widzew tylko
14, ale w niedzielę o godz. 18
te liczby mogą zejść na dalszy
plan.

Stelmet, po ostatnim zwy
cięstwie nad Montepaschi
Siena, postara się o sprawie
nie kolejnej niespodzianki i
pokonanie w Zielonej Górze
Galatasaray Stambuł.
Zielonogórzanie w ostat
nich dniach wyraźnie złapa
li wiatr w żagle. Najpierw od
nieśli swoje pierwsze w
historii zwycięstwo w Eurolidze, a następnie w przekonu
jącym stylu wygrali w lidze z
AZS-em Koszalin (105:76
przyp. PAP).
- W drużynie panuje bar
dzo dobra atmosfera. Cie
szymy się z dwóch ostatnich
zwycięstw. Dzięki nim na
braliśmy pewności siebie, bo
uwierzyliśmy w swoje możli
wości. Oczywiście do meczu
z Galatasaray podejdziemy z
wielkim respektem, bo Turcy
to niezwykle uznana marka
- powiedział skrzydłowy Stelmetu Aaron Cel.
Oba zespoły po trzech ro
zegranych meczach legity
mują się identycznym bilan
(PAP) sem jedno zwycięstwo i dwie

Dzisiaj, w meczu trzeciego
Górnika z wiceliderem Wisłą
(po 28 pkt) drużynę gospo
darzy po raz ostatni popro
wadzi Bogdan Zając, który
od 1 listopada po nominacji
Adama Nawałki na selekcjo
nera tymczasowo trenował
zabrzan.
W piątek zakończy, po
czterech latach, przygodę z
Górnikiem i dołączy do Na
wałki w reprezentacji. W szta
bie drużyny narodowej zna
lazł się też pracujący z
zabrzańskimi bramkarzami
Jarosław Tkocz.
Początek meczu w Zabrzu
o godz. 20.30. Szesnastą ko
lejkę ekstraklasy rozpocznie
tego dnia spotkanie Jagiellonii Białystok z dobrze spisu
jącym się beniaminkiem Za
wiszą Bydgoszcz (godz. 18), a
zakończy poniedziałkowe
starcie czwartej w tabeli Po
goni Szczecin z przedostat
nim Zagłębiem Lubin (godz.
18).

porażki. Mistrz Turcji w Eurolidze spisuje się dotychczas
poniżej oczekiwań. Najlep
szym dowodem na to jest
ostatnia porażka Galatasaray
z Unicają Malaga aż 57:84. W
związku z tym może się oka
zać, że zwycięzca piątkowego
starcia przybliży się do awan
su do TOP 16.
-Ten mecz jest bardzo wa
żny, bo jesteśmy na tym sa
mym miejscu w tabeli, co
Galatasaray. Aczkolwiek po
tym spotkaniu nic się w gru
pie jeszcze nie rozstrzygnie
- niezależnie, czy wygramy,
czy przegramy. Wciąż będzie
sześć spotkań do rozegrania
i to suma punktów ż tych
meczów zdecyduje o ewen
tualnym awansie - z dużą
ostrożnością ocenił rozgry
wający Łukasz Koszarek.
Problemy rywali Stelmetu
związane są z kontuzjami,
które nękają zespół. Trener
Ergin Ataman w Zielonej
Górze nie będzie mógł sko
rzystać z dwójki centrów Furkana Aldemira i Nate Jawaia.

Na domiar złego w ostatnich
dniach kontuzji Achillesa na
bawił się także Gruzin Manuchar Markoiszwili i jego
również zabraknie w piątek
na parkiecie.
- Turcy mają kilku kontu
zjowanych zawodników i to
jest dość istotne, Jednak mi
mo tych ubytków wciąż ma
ją takich graczy, którzy zna
czą bardzo dużo na arenie
europejskiej. To jest napraw
dę wielki klub i chyba naj
większy, z jakim do tej poryw
Eurolidze walczyliśmy - do
dał Koszarek. - Musimy grać
drużynowo i twardo posta
wić się w obronie. Jeśli rywa
le zaczną trafiać pierwsze
rzuty, to będzie nam bardzo
ciężko ich powstrzymać.
Dlatego najważniejsza jest
obrona, żeby móc po niej
wyprowadzać kontrataki i
grać tak jak lubimy. Taka gra
na pewno pobudzi nas sa
mych jak i kibiców w hali
- powiedział Cel. Początek
meczu o godz. 19.00.
(PAP)

sport

Zapraszamy na relację radiową
z meczu Śląsk - Energa Czarni
w piątek od godz. 19.30.
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Atak na twierdzę Wrocław
KOSZYKÓWKA Energa Czarni Słupsk zagra dzisiaj we Wrocławiu ze Śląskiem. Andrej Urlep, trener Czarnych Panter,
szybko obala krążące przed meczem mity dotyczące rywala.
Rafał Szymański

Sędziowanie n a
korzyść Śląska.

rafal.szymanski@mediareqionalne.pl

Nie m a tematu
wielkiego Śląska.
Wrocławianie nie są już
tym zespołem, który rządził
w Polsce. Nie istnieje dla
słupszczan hasło „Cała
Polska w cieniu Śląska".
- Przygotowujemy się do
meczu jak z każdym innym
zespołem. Nie powala nas
nazwa i historia. Oni mają
gorsze wyniki, niż się spo
dziewali przed sezonem. Za
grają na maksimum możli
wości po to, aby wygrać z
nami - mówi Urlep. - Dla nas
to rywal, jak każdy. *

W

Ktokolwiek jeździ do Wro
cławia, boi się sędziów, wska
zując krążącą opinię, że nad
Odrą bezwzględnie pro
wadzą oni mecze na korzyść
wrocławian. - Nie ma nic ta
kiego. To jest tak, że jak się
jeździ do Słupska, to mówią,
że tu sędziowie pomagają
Czarnym. Albo jak się jeździ
do Koszalina, że arbitrzy gwi
żdżą pod AZS. Niestety,
sędziowie popełniają błędy.
Jak my z Energą Czarnymi
zagramy to, co mamy zagrać,
to nawet sędziowie nie mogą
odmienić losu wyniku
-mówiUrlep. •

3

Zmiany w składzie
odmienią Śląsk.

Po słabym początku (wro
cławianie mają bilans 2 zwy
cięstwa z Stabill, Polpharmą i
2 porażki z Anwilem i Ko
twicą) w składzie gospodarzy
doszło do zmian. Pod kosz
przybył Ukrainiec Kyrylo Fesenko, mający za sobą grę w
NBA. - Ale kto tam gra, nie
ma dla mnie żadnego zna
czenia. To niech oni się mar
twią. Zmiany, jakie robią, po
kazują tylko, jak im zależy na
wyniku. My musimy zagrać
bardzo dobry mecz, by tam
wygrać. Tylko to nas intere
suje - dodaje szkoleniowiec
słupszczan. #

Śląsk Wrocław
4
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W tym sezonie oba zespoły jeszcze nie grały ze sobą.

Andrej Urlep
10 Hulls
13 Borowski
14 Jankowski
16 Długosz
20 Jarmakowicz
44 Wright
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Enerdze Czarnych Stutz, amerykański center. Wright na grypę żołądkową, gotowy do gry. To będzie dla sowych, aż trzy zagrali w silniejszego zespołu niż była
dopiero od środy Zachorował, tak jak nie Odpuścił lalka zajęć, ale na słupszczan najtrudniejszy Gryfii. Tylko raz na wyjeździe. Kotwica, z którą wygrali
trenował Garrett dawno Rocky Trice i Keith mecz we Wrocławiu ma być mecz. Z czterech dotychcza- Teraz sprawdzą się na terenie przed jej publicznością.#

WKS sprawdzi lidera
Rozmowa z Pawłem IGkowskim, - zarówno w ataku i obro
zawodnikiem Śląska Wrodaw. nie.
- C o w pana opinii jest
największą siłą Energi
- Czy spodziewał się
p a n przed sezonem, że
Czarnych?
- Wspólne zrozumienie
p o czterech kolejkach
oraz prostota gry. Grają sto
Tauron Basket Ligi do
sunkowo prostą koszyków
Wrocławia przyjedzie
kę, ale bardzo dokładnie i
lider ze Słupska?
- Nie jest to dla mnie za rzetelnie wykonują założenia
skoczenie. Przyglądałem trenera. Nie jest tajemnicą,
się drużynie Andreja Urle- że w baskecie najprostsze
pa przed sezonem, kiedy rozwiązania są najskutecz
wspólnie braliśmy udział niejsze. Do tego są bardzo
w turnieju w Zgorzelcu. Już agresywni w obronie.
-Wpiątkowym spotka
wtedy prezentowali się z
niu głównie będzie pan
Paweł Kikowski grał w Czarnych w sezonie 2011/2012.
dobrej strony jako zespół

Fot Łukasz Capar

rywalizować z Micha
łem Jankowskim. To
może być najciekawszy
pojedynek tego spotka
nia?
- Z Jankesem graliśmy w
jednej drużynie, a także parę
razy po przeciwnej stronie
barykady. Znamy swoje sła
be strony i na pewno jeden
drugiemu nie popuści.
- Czy nadąża pan za
tym, co się dzieje w
Śląsku Wrocław? Co
chwilę pojawiają się ko
munikaty o zmianach
w składzie.

- Nie ma co płakać i roz
myślać o tym. Tak poto
czyły się losy niektórych za
wodników. Musimy po
prostu cały czas być skon
centrowanym na trenin
gach i pracowici.
- Czego pan najbar
dziej obawia się przed
spotkaniem z Energą?
- Nie obawiam się prze
ciwników. Traktuję to jako
kolejne wyzwanie. Niech
Słupsk przyjedzie do Wro
cławia, a WKS sprawdzi li
dera.
ROZMAWIAŁ PAWEŁ ŁAKOMSKI

SPORTOWY WEEKEND
dzielę o godz. 9 w hali przy ul. A.
Brydż
XIII Kongres Brydża Sporto Mickiewicza 3a (OSiR).
wego - w Słupsku (sobota godz. 10; niedziela - 9.30, hotel Lekkoatletyka
Słupsk przy ul. Poznańskiej).
Akcja ogólnopolska „Bie
gam, bo lubię* - sobota od 9.30
do 10.30, stadion 650-lecia przy
Futsal
Rozgrywki Kobylnica Futsal ul. A. Madalińskiego w Słupsku.
Liga - sobota: Temida - Gold
Grand Prix Lęborka w bie
Cash Lombardia (godz. 15), gach przełajowych - sobota od
Transport Spedycja Gąbarczyk - godz. 11, w pobliżu stadionu
Castorama (15.50), Agata Meble przy ul. J. Kusocińskiego. XVIII
- Oldboys Adamski Team Bieg Niepodległości - w Borzy(16.40), Hasan Kebab Old tuchomiu (poniedziałek, godz.
Young - SMS I (17.30), Bar Pod 11.30, tereny leśne za stacją
Dzikiem - SMS II (18.20), Wy PKP). Słupski Bieg Niepodle
brzeże Tedex Objazda - Mun głości - w Słupsku (poniedzia
durowi Plus Dolce Vita (19.10), łek, godz 13, start i meta przy ul.
Panorama - Aktywna Fabryka Wojska Polskiego). I Bieg Nie
(20). Mecze w hali ZSS przy ul. podległościowy - w Kępicach
Głównej w Kobylnicy.
(poniedziałek, godz. 15.15, dy
stans 6 km, zbiórka pod budyn
kiem UM).
Koszykówka
ALKRS - niedziela: Półdystans - Red Devils Ustka (godz. Piłka nożna
10), Olszewski Sławno - GAMB
Bałtycka III liga: Koral Dęb
Bytów (11.30), Nebo - Maszbud nica - Kotwica Kołobrzeg (sobo
Ósemka (13), Lekarz Domowy ta, godz. 13). IV liga: Gryf Słupsk
- Infocity (14.30), Almir - SKS - Pogoń Lębork (niedziela, 12,
Wicher (16). Hala ZSS przy ul. stadion przy ul. Zielonej, bez
Głównej w Kobylnicy. Ogólno udziału lęborskich kibiców).
Słupska Idasa okręgowa - so
polski turniej piłki koszykowej
dziewcząt o puchar burmistrza bota: Czarni Czarne - Prime
Miastka - gry w sobotę i nie Food Brda Przechlewo (godz.

13), Diament Trzebielino - Koral
II Dębnica (14), Jantar Ustka
- Start Miastko (14, ul. Spor
towa), MKS Debrzno - GTS
Czarna Dąbrówka (14), Stal Je
zierzyce - Rowokół Smołdzino
(14), SwePol Link Bruskowo
Wielkie - Karol Pęplino (14); nie
dziela: Kaszubia Studzienice
- Skotawia Dębnica Kaszubska
(13), Pomorze II Potęgowo - KS
Damnica (13). Słupska Idasa A
- grupa I - sobota: Garbarnia
Kępice - Jantaria Pobłocie
(godz. 13), Słupia Kobylnica Wybrzeże Objazda (14), Po
lonez Bobrowniki - Chrobry
Charbrowo (14, Damno); nie
dziela: Start Łebień - Sparta Sycewice (12), Słupia Kwakowo Barton Barcino (13.30), Unia Korzybie - Echo Biesowice (14),
Zenit Redkowice - Granit Kończewo (14); grupa II - sobota:
Sokół Wyczechy - Myśliwiec Tuchomie (12), Lipniczanka Lip
nica - Granit Koczała (14); nie
dziela: LKS Łebunia - SSPN
Malczkowo/Łupawa (12, Ce
wice), Orkan Gostkowo - Skotawa Budowo (13), Dolina Speranda Gałąźnia Wielka - Leśnik
Cewice (14, Kołczygłowy), Ste
gna Parchowo - GKS Kołczy

głowy (14), Victoria Dąbrówka
- Zawisza Borzytuchom (14).
Słupska klasa B - grupa I
- sobota: KS Włynkówko - Bistal
Machowino (godz. 12), Dąb Kusowo - Błękitni Główczyce (14);
niedziela: Sokół Szczypkowice
- Słupia Chamowo (12), KS Za
leskie - Smoki Podole Małe (14),
Victoria Słupsk - Szansa Siemianice (14, Jezierzyce). Po
morska liga juniorów A - so
bota: Jantar Ustka - Rodło
Kwidzyn (godz. 11, ul. Spor
towa), Pogoń Lębork - Bytovia
Bytów (11, ul. J. Kusocińskiego);
niedziela: Gryf Słupsk - Sapa
Rumia (15, ul. Zielona). Po
morska liga juniorów B - so
bota: Jantar Ustka -Lechia
Gdańsk (godz. 13.30, ul. Spor
towa), Gryf Słupsk - AP Lechia
Gdańsk (13.30, ul. Zielona). XII
Halowy Turniej Piłki Nożnej Nie
podległość Słupsk 2013 - po
niedziałek od godz. 11 w słup
skiej hali I LO przy ul. Szarych
Szeregów. SLB - piątełc Bliźniak
Mundurowi - Amper (godz.
19.30), Burza Kebab House Fimal (20.30); niedziela: TermaKMT - Moto-Bajer (16.15), Old
Boys - FC Stolko (17.15), Media
Markt Słupsk - Belgotex Poland

(18.15), Turas - Ośrodek S-R Gdańsk, MMKS Gdańsk. ALS - w
(19.15). Mecze w hali przy ul. Miastku (niedziela - 14, OSiR).
Niedziałkowskiego w Słupsku.
Strzelectwo
Piłka ręczna
Międzynarodowe zawody w
I liga kobiet Słupia Słupsk strzelaniach pneumatycznych
-Tor Dobrzeń Wielki (niedziela, Bałtk Cup 2013 - w Łebie (pią
godz. 15, hala w I LO przy ul. tek, sobota i niedziela - godz. 8,
Szarych Szeregów). Turniej w hali przy ul. Tysiąclecia).
półfinałowy chłopców- sobota,
godz. 10, SP nr 5 przy ul. Hubal- Tenis stołowy
czyków w Słupsku.
Młodzieżowe mistrzostwa
gminy Czarna Dąbrówka - w
Nożynie (piątek, godz. 11, sala w
Pływanie
VII Zawody Pływackie - w ZS). Otwarte mistrzostwa Lę
Słupsku (sobota, I blok - godz. borka - sobotę od godz. 16. Gry
8.30, II blok - godz. 1430, SOSiR w Gimnazjum nr 2 (ul. P. Skargi)
przy ul. Szczecińskiej).
w Lęborku. Mistrzostwa gmirty
Czarna Dąbrówka - w Nożynie
Siatkówka
(niedziela, godz. 11, sala w ZS).
Liga wojewódzka kadetek XIVTumiej Tenisa Stołowego o
ULKS Kleks Wicko - SPPS Łeba/ Puchar Wójta Gminy Kobylnica
Lębork (sobota, godz. 11, hala - Kwakowo (poniedziałek,
szkolna). Amatorska Liga Siat godz. 10, szkolna sala). II liga
kówki - niedziela, G nr 2 (ul. P. mężczyzn: Tęcza Nowa Wieś
Skargi) w Lęborku, godz. 10: Lęborska - Lis Sierakowice (po
Tom Blok - Prosektorium i Klaja niedziałek, godz. 11, ZS przy ul.
Cafe -1. Lęborski Batalion Zme Polnej).
chanizowany, o godz. 11: Bojan
Żubry - Marpol i AZS - KS. Liga Tenis
wojewódzka młodzików Turniej dla dzieci - w Słupsku
mecze w hali szkolnej w Wicku (sobota - godz. 9, hala w G nr 4
(niedziela, od godz. 11) i grać przy ul. S. Banacha).
(FEN)
będą: SPS Lębork, Stoczniowiec

