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Dziecku 
na pomoc

Słupska m aturzystka p om ogła  
ofiarom  w yp ad ku  na ob w od n icy

Cały czas przeżywa zdarzenie z tam 
tego marcowego wieczoru.

Gdy po chwili z rozbitego samocho
du wyszli rodzice dziecka, zabroniła 
je ruszać. Podobnie jak wyciągać spo
między foteli auta zakleszczonego tam 
starszego chłopca, Filipa. Okryła zaś 
leżące na drodze dziecko kocem, 
w  m iędzyczasie zadzw oniła po p o 
moc.

Gdy pogotowie zabrało całą rodzi
nę i poszkodowanego z drugiego auta 
do szpitala, Ola zaopiekowała się po
rozrzucanymi wokół samochodu rze
czami ofiar.

- Byłam spanikowana, płakałam, 
ale robiłam  wszystko, by się skupić 
i pomóc. Za moim autem  zatrzymały 
się jeszcze dwa samochody, ale kie
rowcy nie podeszli - wspomina.'

Ola opowiada, że upust emocjom 
ca zderzyły się na niej toyota z renaulty dała w domu. Nie mogła przestać pła- 
którym jechała czteroosobowa rodzi- kac i myśleć o chłopcu. Kilka godzin 
na. Było już ciemno i pierwsze, co zo- później skontaktował się z nią brat ta- 
baczyła w racająca do dom u w Wie- ty  dzieci.
szynie dziewczyna, to ... dziecko leżą- - Od tamtej pory m iałam  kontakt
ce na drodze. z tą  rodziną. Na szczęście nikt poza

- Tego nie da się opisać. Chłopiec le- Oliwierem nie odniósł poważniejszych 
żał na brzuszku na środku jezdni. Za- obrażeń, ale wiem, że i on wraca już 
trzymałam samochód na drodze i pod- do zdrowia - mówi. 
biegłam do niego. Był zakrwawiony. O marcowym wypadku i postawie 
Nie ruszał się - opowiada dziewczyna. Aleksandry ^STR. 4

Monika Zacharzewska
monika.zacharzewska@gp24.pl

Choć do tragicznego zdarzenia doszło 
kilka tygodni tem u, dopiero teraz 
wyszło na jaw, komu zawdzięcza ży
cie 1,5-roczny Oliwier. Jego rodzice na
zywaj ą Aleksandrę Drzastwę, tego
roczną maturzystkę z ILO w Słupsku, 
swoim aniołem stróżem. Zaś komen
dant policji na szkolnym apelu na za
kończenie roku szkolnego m aturzy
stów pogratulował jej odwagi, posta
wy i zachowania zimnej krwi.

Aleksandra Drzastwa była pierw 
szą osobą, która jechała shipską ob
w odnicą m iędzy Głobinem a Re- 
dzikowem chwilę po tym, jak 13 m $ -
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TRITEC PRODUCTION Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 76-200 Redzikowo
z a t r u d n i :

rurarz-monter hydrauliki siłowej
Zakres obowiązków zgodnie ze stanowiskiem.

Wymagane kwalifikacje: umiejętność czytania schematów, planowania rozmieszczenia i montażu 

elementów hydraulicznych, znajomość podstawowych wymagań dotyczących montażu hydrauliki siłowej.

Kontakt osobisty w godz. 7.00-14.00; tel. 59-841-45-24, 
e-mail: marketing@tritec.pl

TOMOGRAF KOMPUTEROWY

TEL. 88787 87 16 
e-mail: TK®$alus.com.pi
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Tale to c z y  s ię  
u n a s ż y c ie

aturzystka ze S łup
ska w piątek, trzy 
nastego była p ierw 

sza na m iejscu w ypadku 
na obwodnicy. Zachowała 
się pięknie, ratując życie 
małego chłopca i pom agając 
rodzinie po w ypadku (czy
taj str. l  i 4).

Karol Gruszecki, jeden  
z czołow ych koszykarzy 

Energi Czarnych zapragnął 
rozwiązać kon trak t z k lu 
bem na kolejny rok (czytaj 
na str. 3), akurat kiedy dzi
siaj i sobotę w  Gryfii 
słupszczanie zaczynają play 
off ze Śląskiem Wrocław. 
Takie rzeczy w sporcie się 
zdarzają, a zaw odowcy m u 
szą radzić sobie z dodatko
wą presją, taką jaka w tych 
m eczach będzie.

A le że m amy długi w ee
kend, podczas którego 

sporo rzeczy będzie się dziać 
w Słupsku i regionie, zachę
cam do lektury dzisiejszych 
tygodników z planem  m a
jówkowych imprez. Pogoda 
będzie u nas zm ienna, ale 
będzie m ożna spędzać cie
kawą majówkę. •
©®
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Rosyjski konsul wręczał 
medale w Słupsku
#  Ronek: - To, co czytam i czego słu
cham od jakiegoś czasu na temat 
Rosjan, wprawia mnie nie tylko w za
dumę, ale i smutek. (.:.) Sam pocho
dzę z rodziny, która bardzo mocno 
ucierpiała. Przekazywano nam infor
macje o licznych okrucieństwach 
ówczesnych Rosjan. I słusznie. Po
tem miałem okazje poznać prywat
nie zupełnie innych Rosjan, którzy 
jakkolwiek byli sowietami, to w du
szy zachowali ciepło charaktery
styczne dla wszystkich Słowian. 
(WYBRAŁ.GH)
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Pogoda

«  spadek ceny do dnia poprzed
niego wzrost ceny bez zmian
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Długi weekend ma być 
chłodny i deszczowy
W czwartek region znajdzie się 
pod wpływem ciepłego powie
trza. Zachmurzenie będzie umiar
kowane, wieczorem można się 
spodziewać przelotnych opadów 
deszczu. Temperatura wyniesie 
maksymalnie 15 stopni Celsjusza.
- Piątek upłynie z przewagą 
chmur, może też spaść deszcz. 
Ochłodzi się do 10 stopni Celsjusza
- mówi Krzysztof Ścibor z Biura 
Prognoz Pogody Calvus w Słup
sku. - Sobota będzie nieco cieplej
sza, do 12 stopni Celsjusza. Można 
się jednak spodziewać przelot
nych opadów deszczu.
Więcej słońca zobaczymy w nie
dzielę. Tego dnia padać już nie po
winno. Zrobi się też nieco cieplej, 
termometry pokażą 14-15 stopni 
Celsjusza.
- Po długim weekendzie przyjdzie 
kolejne ocieplenie. W poniedzia
łek temperatura wzrośnie do 16 
stopni, każdego kolejnego dnia 
będzie cieplej o jeden-dwa stopnie
- mówi Krzysztof Ścibor. - Do koń
ca przyszłego tygodnia padać już 
nie powinno.
Według prognoz długotermino
wych, maj ma być w normie, jeśli 
chodzi o temperatury i opady.
W czerwcu może spaść więcej 
deszczu niż średnio w ostatnich la
tach, za to lipiec ma być bardziej 
suchy niż zwykle. Sierpień zapo
wiada się w normie. (DMK) •  © ®

O tym się mówi

Damian Kryszewski. 
kierownik budowy ringu
Będzie wielka zmiana organizacji 
ruchu na ulicach Koszalińskiej i 11 
Listopada, czyli pierwszym etapie 
budowy słupskiego ringu. 
Wykonawca tej inwestycji - war
szawski Budimex - informuje, że 
auta pojadą nową nitką tych ulic.
A ul. Piłsudskiego docelowo ma 
zostać zamknięta w całości. 
Wcześniej jednak musi zostać za
kończony inny remont. Mowa 
o ulicy Małcużyńskiego. To po to. 
aby umożliwić wyznaczenie objaz
du przez osiedlową ulicę Norwida. 
Najważniejsza miejska inwestycja 
drogowa finansowana jest ze 
środków unijnych i musi zakoń
czyć się do 24 grudnia tego roku. 
-Czy zdążymy?
- J e stem  dobrej m yśli - zapew nia  
Kryszewski. Szczegóły w ponie
działkowym „Głosie". •  © ®  
(OLO)

Rozmowa „Głosu Pomorza“ z Maciejem Stryjeckim, prezesem Fundacji na rzecz Energetytd Źrawram&żoriej

Małe porty  skorzystają na energii z m orza
Fundacja na rzecz E nergetyki 
Zrów now ażonej zajm uje się 
m .in. prom ocją m orskiej ener
g etyk i w iatrow ej i budow ą si
łow n i w iatrow ych na B ałtyku .

Dyskusja o morskiej energetyce 
wiatrowej trwa już od wielu lat. 
Na jakim etapie znajdują 
się obecnie te  projekty?
Są to projekty, których przygb- 
towanie trwa długo, stąd być 
może wrażenie, iż nic się nie 
dzieje. Obecnie są wydane 
pozwolenia na dwa projekty, 
tak zwane lokalizacyjne. Poza 
tym są przygotowane umowy 
przyłączeniowe dla pierw
szych dwóch projektów z ope
ratorem sieciowym. Rozpoczy
na się też procedura środowi
skowa dla pierwszego projektu 
morskiej farmy. Następny bę
dzie opracowany projekt auk
cji, w  których będzie ustalana 
wysokość wsparcia dla energii 
wytwarzanej przez morskie 
farmy wiatrowe. I dopiero po
tem  zacznie się etap projekto
wania siłowni wiatrowych 
na Bałtyku.
Zatem kiedy może powstać 
pierwsza polska morska farma 
wiatrowa na Bałtyku?
Pierwsza farma powinna zo
stać wybudowana do 2021 ro
ku. Tak wskazuje umowa przy
łączeniowa. Jest to projekt Bał
tyk Środkowy El.

Farmy wiatrowe na Bałtyku bu
dzą jednak zaniepokojenie śro
dowiska rybackiego.
Są dwa elementy, które niepo
koją rybaków. Po pierwsze, 
chodzi o zajęcie jakiegoś ob
szaru morza, na którym bę
dzie stała farma wiatrowa 
i gdzie przynajmniej niektóre 
formy połowów będą zabro
nione. Po drugie, chodzi 
o ograniczenie tras przepływu 
jednostek rybackich. Te prob

lemy są nam  dobrze znane 
i wnikliwie analizowane. Już 
na pierwszym etapie wyboru 
lokalizacji farm wiatrowych 
Ministerstwo Rolnictwa, które 
odpowiada za rybołówstwo, 
zgłosiło swoje zastrzeżenia. 
Dlatego na tych obszarach, 
na których prowadzona jest 
intensywna działalność ryba
cka, pozwolenia nie były wy
dawane. Natomiast tam, gdzie 
pozwolenia już są, dotyczą

Sawka kom entuje

• rt ' £

/b/A ltĄ r

one głównie obszarów o m a
łym znaczeniu dla rybołów
stwa. Zaś tam, gdzie mogą się 
pojawić problemy, inwestorzy 
są przygotowani do negocjacji 
z rybakami i do tem atu ewen
tualnych odszkodowań, jeśli 
zostaną wykazane straty 
w  połowach.
A jaka jest szansa na to, aby za
pleczem technicznym dla farm  
wiatrowych na Bałtyku stały się 
Ustka, Łeba czy Darłowo?
Któryś z tych portów  
na pewno będzie m usiał stać 
się takim  zapleczem. Isto t
nym elem entem  redukują
cym koszty i zwiększającym 
efekty wność farm jest za
pew nienie im obsługi z jak 
najbliższego punktu  na brze
gu. Dodam, że ruch statków 
do obsługi farm wiatrowych 
jest dość duży. To jest 
od jednego do kilku statków 
dziennie. Dlatego potrzebne 
jest nie tylko zaplecze tech
niczne, ale również socjalne 
dla załóg i pracowników.
W Danii czy Wielkiej Bryta
nii, czyli w krajach wykorzy
stujących energię w iatrową 
na m orzu, m ałe porty zloka
lizowane w pobliżu farm 
bardzo korzystają z tego fak
tu  i dzięki tego typu u słu 
gom. •
©®
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH FREUCHOWSKI

W sobotę w jG£osie~

Dodatek specjalny: 
przepisy kulinarne 
Ewy Wachowicz
•  W sobotę, 2 maja, wraz z „Gło
sem" otrzymacie ośmiostronicowy 
dodatek „Najlepsze przepisy Ewy 
Wachowicz". Znajdziecie w nim wy
śmienite zupy, dania mięsne i rybne 
oraz wegetariańskie, a także ciasta
i desery.
#  W cosobotnim „Weekendzie z ro
dziną": o ofertach dla seniorów i su
plementach dla dzieci oraz wiele in
nych ciekawych artykułów.

NAJLEPSZE PRZEPISY
Ewy Wachowicz
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Gruszecki play czy off no^Pi™ńa".
•  Tuż przed  p lay ofFKarol G ruszecki ch cia ł n egocjow ać kontrakt w  EC Z c łłO g ć l S i ę  Z ^ S tćU lć lW ict

p  Karol Gruszecki jest podstawowym zawodnikiem Energi 
Czarnych. Ma jeszcze kontrakt na następny sezon w  Słupsku

Rafał Szymański
rafal.szymanski@gp24.pl

Kilka dni przed play off koszy
karzy Karol Gruszecki i jego re
prezentanci podjęli próbę roz
w iązania kontrak tu  z Energą 
Czarnymi Słupsk. Chodzi
0 przyszłoroczną część kon
traktu. Według naszych ustaleń 
w  przyszłym sezonie Gruszecki 
miałby zagrać w Śląsku Wroc
ław. Drużynie, z którą Gzarni 
już dzisiaj zagrają w play off. 
Karol Gruszecki to tegoroczne 
objawienie ligi. W ybrany 
do najlepszej piątki sezonu za
sadniczego, uznany za najlep
szego polskiego gracza ligi, na
gradzany i chwalony. Wymie
niany jako kandydat do gry 
w reprezentacji.

Jego kontrakt w Czarnych 
nie należy do najwyższych
1 na pewno nie jest adekwatny

Karol Gruszecki 
uznany został 

najlepszym polskim 
graczem ligi rundy 

zasadniczej

do obecnego poziomu jego gry. 
Opiewa jednak  na dw a lata - 
obecny i przyszły sezon.

- To plotki. Słyszałem o nich. 
Na tę chwilę mogę powiedzieć; 
że n ie m a tem atu  gry Karola 
w  jakimkolwiek klubie - zapew
nił „Głos” niemiecki agent ko
szykarza Ingo Wolf (ta agencja 
reprezentuje też trenera Śląska 
Emila Rajkovicia - dop. red). 
- Przyszłość jest oczywiście nie
znana.

JednakHubert Radke z Kan
celarii Prawnej Teresa Artur 
Radke, specjalizujący się w pra
wie sportowym, podjął rozmo
wy z Energą Czarnymi na temat

rozw iązania po sezonie kon
trak tu . - Proszę o kontak t 
po długim weekendzie. Nie je
stem upoważniony do udziela
nia odpowiedzi w  takich kwe
stiach - mówił „Głosowi Pomo
rza” Radke. Wszyscy zaprze
czają, skąd w ięc nagle próba 
ułożenia spraw kontraktowych 
przed meczami play off, akurat 
ze Śląskiem?

- Nie rozmawialiśmy z agen
tami na tem^t obecności Karo
la Gruszeckiego w  Śląsku Wroc
ław. Według mojej wiedzy ma 
on jeszcze kontrakt z Energą 
Czarnymi, a m y nie m amy ta 
kich praktyk, by w  trakcie sezo

nu prowadzić tego typu rozmo
wy - mówi z kolei Michał Lizak, 
prezes zarządu Śląska.

Energą Czarni odm ów iła 
nam  komentarza w tej sprawie. 
Nie zaprzeczyła jedynie, że wy
stąpił problem  z kontraktem  
Karola Gruszeckiego, co jest dla 
klubu zaskoczeniem.

Na n iedaw nym  spotkaniu  
towarzyskim jednego z koszy
karzy (nie ze Słupska - dop. 
red.) miano o tej sprawie dużo 
mówić. A mówiono m.in. to, że 
sprawa będzie dogadana, kon
trakt ma być wysoki, a Grusze
cki m oże już w e W rocławiu 
szukać mieszkania.

Mimo w ielu prób i próśb 
o kontakt, nie udało  nam  się 
uzyskać kom entarza samego 
zainteresowanego w  tej spra
wie - Karola Gruszeckiego.

Przepisy PLK m ów ią 
w  uproszczeniu, że klubom nie 
w olno prow adzić negocjacji 
z zawodnikiem posiadającym 
w ażny kontrak t przed jego 
upływ em  lub rozw iązaniem . 
W innym razie grozi za to kara 
15 tys. zł. Takie rozmowy mogą 
jednak prowadzić agenci. •  ©® 
WSPÓŁPRACA (KEN)

O Więcej na naszej stronie
Więcej o play off i samym meczu ze
Śląskiem Wrocław na
stronach sportowych na www.gp24.pi

Przyszłość dworca PKP budzi emocje
Słupsk_________________

Radny Jerzy M azurek zam ie
rza interw eniow ać u pani p re
m ier w  spraw ie pom ysłu PKP, 
k tó re  chce budować w Słup
sku swój nowy dw orzec.

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@ gp24.pl

Radny Mazurek po raz pierw 
szy przeczytał o tym pomyśle l  
kwietnia. Myślał, że to jest po
m ysł dziennikarski na prim a 
aprilis. Jednak po pewnym cza
sie okazało się, że to nie żart, ale 
rzeczywisty projekt kierowni
ctwa PKP. Radny ocenia go ja
ko pomysł idiotyczny.

- Miałbym prośbę, aby pan 
nie angażował środków m iej
skich w  realizację tego projek
tu  - wczoraj na sesji apelował 
do prezydenta Roberta 
Biedronia.

Wyjaśnił, że jego zdaniem  
takie pomysły są skutkiem na

pływu do naszego kraju fundu
szy unijnych.

- W takich sytuacjach wyda
je się pieniądze na idiotyczne 
pomysły. Już m ieliśm y takie 
przykłady. Także w naszym  
mieście - mówił radny Mazu
rek.

Zapowiedział, że w  sprawie 
nowego projektu PKP zwróci 
się do pani premier.

W podobnym  tonie w ypo
wiadał się radny Paweł Szew
czyk, k tóry  przekonyw ał, że 
miasto nie powinno ulegać in
teresom PKP, które prawdopo
dobnie chce zaoszczędzić 
na podatkach.

- Żadna decyzja nie została 
dotąd podjęta. Żadnych dekla
racji nie składałem- uspokajał 
prezydent Biedroń.

Dodał, że on także m a sporo 
wątpliwości, choć PKP chce bu
dować dworzec na swoim tere
nie. - Miasto nie m a większego 
wpływu na tę inwestycję - do
dał, ale zaraz też powiedział, że 
jest otwarty na rozmowę na ten 
tem at i zaprosił do niej radne
go Mazurka.

W tej spraw ie głos zabrał 
także radny Kazimierz Czyż, 
który przypomniał, że m iesz
kańcy zbierali pieniądze na bu
dowę dworca. - W czym przesz
kadza ten  dworzec? - pytał. 
W edług niego dworzec może 
służyć nie tylko do celów trans
portowych, ale także kultural
nych, jak to się dzieje choćby 
na jednym  z dw orców  pary 
skich.

Z kolei w iceprezydent Ma
rek Biernacki przekonywał, że 
pomysł PKP może być racjonal
ny, bo dzięki niemu może dojść 
wreszcie do długo oczekiwane
go połączenia m iędzy śród
mieściem a Zatorzem. •
©®

Słupsk

Rada nadzorcza PKS-u 
za trzecim  razem  p rzyję ła  
program  napraw czy, k tó ry  
przygotow ał prezes M irosław  
K aźm ierski.

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@ gp24.pl

Dyskusja na ten tem at między 
prezesem a radą nadzorczą trwa 
już kilka miesięcy. Jego propo
zycje dwa razy zostały odrzuco
ne jako zbyt ogólne. Tym razem 
jednak program naprawczy zo
stał przyjęty. To oznacza, że pre
zes Kaźmierski zostanie na sta
nowisku.

Zdzisław Kołodziejski, sta
rosta słupski, który reprezentu
je współwłaściciela spółki (dru
gim jest starostwo lęborskie), 
zdaje sobie sprawę, że restruk
turyzacja zakładająca przepro

wadzenie zwolnień pracowni 
ków na pewno jest kontrower 
syjna, ale wydaje się konieczn; 
w  obecnej sytuacji spółki.

- Jeszcze nic k o n k re tn e j 
nie wiemy. Poinformowano na 
tylko, że zwolnienia nie będ; 
miały charakteru grupowego 
ale indyw idualny - mów 
Kazimiera Dubnowska, szefo 
wa Wolnego Związku Zawodo 
wego Pracowników PKS-u.

W spółce obecnie działa pię< 
związków zawodowych. Jak si< 
dowiedzieliśmy, nastroje zało 
gi nie są najlepsze. Związków 
cy naw et rozw ażają wejści« 
w spór zbiorowy z pracodawcą 
Na razie jednak nie chcą rozma 
wiać o przyczynach takiej de 
cyzji.

- Porozmawiamy po i  maj; 
- usłyszeliśmy, gdy zapytaliśmy 
o konkrety. Nie jest jednak wy 
kluczone, że jeden z zarzutów 
będzie dotyczył u trudnian i; 
działalności związkowej. •  ©d

Na projekt porodówki
Sfefpsfr_______________
Słupski szpital rozstrzygnął 
p rzetarg  na w ykonaw cę pro
je k tu  now ego o b iektu , do  k tó 
rego m a być przeniesiona  
m .in. porodów ka z Ustki.

Monika Zacharzewska
monika.zacharzewska@gp24.pl

Nowy dyrektor słupskiego szpi
tala Andrzej Sapiński od p o 
czątku swojego urzędowania 
w  Słupsku podkreśla, że prze
niesienie porodówki, położni
ctwa i neonatologii z Ustki 
do kompleksu szpitala przy ul. 
Hubalczyków w Słupsku to dla 
niego priorytetowe zadanie.

Kilka dni tem u szpital roz
strzygnął przetarg na opracowa
nie koncepcji rozbudowy szpi
tala w Słupsku o piętrowy bu
dynek, w  skład którego będzie 
wchodził blok porodowy, po

łożniczy, neonatologia, patolo 
gia ciąży, administracja, archi
wum, sale konferencyjne oras 
pomieszczenia techniczne.

Wybrano firm ę WK Archi
tekci z Poznania, która zaofero
wała cenę 33,2 tys. zł.

- Za kilka dni spodziewamy 
się architektów w Słupsku, by 
porozmawiać o szczegółach 
koncepcji - mówi dyrektor szpi
tala.

Już wcześniej zapowiada] 
on, że do końca tego roku ms 
być gotowy projekt, przetarg 
i uzyskane pozwolenie na bu 
dowę nowego obiektu, a cały 
now y budynek  m a stanąć 
do końca 2016 roku.

Po tym  terminie do nowegc 
obiektu mają zostać przeniesio
ne m.in. administracja oraz ar
chiw um  i wszystkie 52 łóżka 
ginekologiczno-położnicze i 32 
neonatologiczne, które teraz są 
w Ustce. Wielkość oddziałów 
zostanie zachowana. •  ©®
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Ola pomogła po wypadku
Ola D rzastw a jako p ierw sza  b y ła  przy m arcow ym  w yp ad k u  na o b w od n icy  

•  - Na środku drogi zob aczyłam  zakrw aw ione dziecko. P odbiegłam  i w ezw ałam  p om oc

► Aleksandra Drzastwa znalazła się na miejscu wypadku chwilę po tym  jak  się w ydarzył. Pomogła 
jego ofiarom  najlepiej jak um iała. Od tam tej pory obwodnicą Słupska nie jeździ

Stapsfc

Monika Zacharzewska
monika.zacharzewska@gp24.pl

Był p iątek, 13 m arca, chwilę 
przed godz. 21. Aleksandra wra
cała obw odnicą do dom u 
w Wieszynie ze Słupska, gdzie 
uczyła się do matury.

- Nagle na środku drogi zo
baczyłam  leżące na b rzuchu 
małe dziecko. To był szok. Za
trzym ałam  auto  na drodze 
i w ybiegłam . Dziecko m iało 
obróconą na bok główkę całą 
we krwi. Myślałam, że nie żyje, 
ale dotknęłam go i czułam puls. 
W ezwałam karetkę. Dopiero 
po chwili, kawałek dalej zoba
czyłam  rozbity sam ochód, 
a wokół niego fotelik dziecięcy 
i jakieś torby. Auto było tak roz
trzaskane, że przestraszyłam  
się, że nikogo żywego w nim  
nie będzie. Jednak w ysiedli 
z niego kobieta i m ężczyzna. 
Zaczęli krzyczeć, biegać w kół
ko. Sama byłam na granicy hi

sterii, ale tłum aczyłam  sobie, 
że muszę być silna - wspomina 
Aleksandra.

Ola chwyciła jakiś koc leżą
cy przy aucie i przykryła nim  
chłopca na jezdni. Zaś gdy ro

dzice chcieli wyciągnąć drugie
go, pięciolatka zaklinowanego 
między fotelami, krzyknęła, by 
go nie ruszali. - Nigdy nie robi
łam  kursu pierwszej pomocy, 
ale słyszałam, że ofiar wypad

ku lepiej nie ruszać, bo mogą 
mieć uszkodzony kręgosłup.

Zanim przyjechało pogoto- 
* wie i zabrało rodzinę do szpita
la, m ężczyzna z au ta  dał Oli 
swój num er telefonu i poprosił

o pozbieranie ich rzeczy.
- Zadzwonił później, mówił, że 
jestem  ich aniołem  stróżem , 
dzięki któremu oni żyją, a prze
de wszystkim żyje Oliwier, ten  
półtoraroczny chłopiec. On był 
w  najcięższym stanie, ale wra
ca do zdrowia. Niedawno zaś 
przyjechali do mnie z bukietem 
tulipanów , by podziękow ać
- wspomina Ola. - Często wra
cam myślami do sytuacji z 13 
marca, bardzo to przeżyłam, ale 
obwodnicą już nie jeżdżę.

Przypomnijmy, że w marco
w ym  w ypadku zderzyła się 
toyota na holenderskich num e
rach rejestracyjnych rodziny 
Polaków mieszkających w  Ho
landii z renault, w  którym  je
chał 64-letni obywatel Polski 
mieszkający w  Niemczech.

Pierwszym autem  kierowa
ła 29-letnia kobieta, m am a 
Oliwiera i Filipa, która na odcin
ku obwodnicy, w  którym dwa 
pasy zwężają się w jeden, ude
rzyła w  renault, bo sądziła, 
że droga jest dwupasmowa. •  
©®

m tm m m w m m  
Historyczny Czwartek 
o Przewłoce
Dzisiaj w  Centrum 
Aktywności Twórczej przy ul. 
Zaruskiego 1 w  Ustce odbędzie 
się spotkanie z cyklu 
Historyczny Czwartek.
Temat dzisiejszej prezentacji 
brzmi: „Gdzie kiedyś była 
prawdziwa Przewłoka? 
Zalesin, Boleniec i inne zani- 
kłe osady w okolicach Ustki”. 
Początek o godz. 18, wstęp 
wolny. (N IK )#  © ®

w m m m m m m  
Liceum obchodzi 
70. urodziny
I Liceum Ogólnokształcące 
obchodzi jubileusz 70-lecia. 
Oficjalne uroczystości odbę
dą się we w rześniu, ale orga
nizatorzy szukają kontaktu 
z absolwentam i i proszą ich 
o przesyłanie zdjęć sprzed 
lat oraz opisanych zabaw
nych historii, epizodów 
z życia szkoły. Materiały 
m ożna przesyłać na adres 
ILO, ul. Szarych Szeregów 
15, 76-200 Słupsk lub e-mail: 
setaetariat-@ lol.shipsk.pl. 
(N IK )# © ®
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ims
Jesteśmy międzynarodową organizacją, działającą na rynku meblowym, posiadającą swoje 

zakłady produkcyjne oraz salony sprzedaży w wielu krajach Europy.
Do naszego zakładu w Kobylnicy szukamy osoby na stanowisko:

TECHNIK PRODUKTU
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

• Przekształcanie pomysłu na nowy produkt w realne techniczne rozwiązania.
• Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej produktów.
• Śledzenie całego procesu tworzenia produktu, od projektu do wdrożenia produktu.
• Implementacja nowych produktów do produkcji.
• Proponowanie i rozwijanie nowych rozwiązań technologicznych.
• Współpraca z działem produkcji, marketingu, sprzedaży.

WYMAGANIA:
• Wykształcenie -  dyplom ukończenia szkoły wyższej z tytułem inżyniera oraz chęć pracy w obszarze 

projektowania produktu/rozwoju produktu.
•  Z n a jo m o ś ć  p ro g r a m u  T o p  S o lid  lu b  in n e g o  o p r o g r a m o w a n ia  3 D .

• Doświadczenie na podobnym stanowisku.
•  Z n a jo m o ś ć  ję z y k a  a n g ie ls k ie g o  lu b  n ie m ie c k ie g o  b ę d z ie  d o d a tk o w y m  a tu te m .

• Otwartość na nowe pomysły i zmiany.
• Kreatywność, rzetelność w stosunku do firmy oraz umiejętność pracy w zespole.
•  Z d o ln o ś ć  p r z e jm o w a n ia  in ic ja ty w y .

• Umiejętność pracy nad kilkoma projektami jednocześnie.
•  D ą ż e n ie  d o  z n a le z ie n ia  ro z w ią z a ń .

WYBRANEMU KANDYDATOWI / KANDYDATCE OFERUJEMY:
•  Z a t r u d n ie n ie  w  d y n a m ic z n e j,  m ię d z y n a r o d o w e j  o rg a n iz a c ji.

• Ciekawą, pełną wyzwań oraz kreatywną pracę na pełen etat, dającą możliwość osobistego rozwoju 
w przyjaznej atmosferze.

•  S ze ro k i p a k ie t  s o c ja ln y , m ię d z y  in n y m i:  p o m o c  f in a n s o w a  o ra z  rz e c z o w a  z w ią z a n a  z  w y d a tk a m i  

świątecznymi, pomoc w osiągnięciu celów mieszkaniowych.
•  A tra k c y jn e  w y n a g r o d z e n ie  a d e k w a tn e  d o  p o s ia d a n y c h  k o m p e te n c ji  o ra z  d o ś w ia d c z e n ia .

• Pracę z najnowocześniejszym oprogramowaniem.
• Ścisłą współpracę z naszymi partnerami w całej Europie.
•  Ścis łą  w s p ó łp ra c ę  z  p r o je k ta n ta m i m e b li.

Z a in te re s o w a n y c h  k a n d y d a tó w  p ro s im y  o  p rz e s ła n ie  C V  n a  a d res : a n n a .ry n k ie w ic z @ im s .li  lub 
7 6 -2 5 1  Kobylnica, ul. Kilińskiego 1, z  d o p is k ie m  „Rekrutacja -Technik Produktu".
Prosimy o zamieszczenie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

D z ię k u je m y  z a  n a d e s ła n e  a p lik a c je . U p r z e jm ie  in fo r m u je m y , ż e  s k o n ta k tu je m y  się  z  w y b r a n y m i  

kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Czytaj Głos gdziekolwiek jesteś

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:monika.zacharzewska@gp24.pl
mailto:anna.rynkiewicz@ims.li


W Nowym Tomyślu samochód, którym kierowała kobieta„uderzył w grupę przedszkolaków, które wraz 
z opiekunkami szły na spacer. Do szpitala w Poznaniu trafiło dwóch 4-letnich chłopców. Polska
T V N 2 4

Wygrali z bankiem.
Wypłaci im 5 min zł

Śledztwo ws.
kilometrówek
umorzone

•  134 o so b y  odzyskają p ien iąd ze, które straciły  -  zap ad ł w yrok

► Grupę 134 poszkodowanych reprezentowała toruńska kancelaria 
Tadeusz Felski, Ewa Piróg-Wolska i Partnerzy

P tm m

Agnieszka Domka-Rybka
agnieszka.domka@pomorska.pl

Wygraliśmy bitwę, ale nie woj
nę - tak kom entow ał wczoraj 
w yrok Sądu Okręgowego 
w Bydgoszczy Benedykt Bonk 
z Runowa Krajeńskiego (woj. 
kujawsko-pomorskie).

To z jego powództwa sąd roz
patrywał pozew zbiorowy prze
ciwko Getin Noble Bankowi, 
do którego przystąpiły 134 oso
by. Ich roszczenia sięgają 5,6 min 
zł. Tyle łącznie stracili. - Miałem 
konto w  Getin Banku, w placów
ce z jego logo. Obsługiwała mnie 
pracownica w  firmowym uni
formie. Nie miałem informaqi, 
że powierzam oszczędności Duo 
Express. Gdybym nie był pe
wien, że to lokaty i fundusz zna
nego banku, nie wpłaciłbym ani 
grosza. Straciłem 50 tys. zł - mó
wił Bonk.

Poszkodowani padli ofiarą 
Grzegorza P., który współpra
cował z Getin Bankiem na zasa
dzie franczyzy. W latach 
2009-2010 o tw orzył cztery

agencje w  mniejszych miejsco
w ościach woj. kujaw sko-po
morskiego. Oferował klientom 
produkty  oszczędnościow e 
oprocentow ane na poziom ie 
12-18 proc. Jednak to nie były 
lokaty znanego banku, tylko 
wyciągane z szuflady umowy 
z jego firmą Duo Express. Póź

niej placówki P. zniknęły z ryn
ku, a on razem  z nim i - i p ie
niędzm i. Grzegorz P. został 
oskarżony i skazany na pięć lat 
więzienia. Odsiedział już poło
wę wyroku. Jednak jak dotąd 
nie oddał nikom u ani gorsza. 
Tym czasem  wczoraj zapadł 
w yrok po trw ającym  ponad

dw a lata procesie, w  którym  
sąd rozpatrywał pozew zbioro
wy przeciw znanemu bankowi.

- Ponosi odpowiedzialność, 
bo nie dopilnow ał swojego 
agenta i dlatego mógł on dopuś
cić się przestępstwa - twierdzi 
adwokat Tadeusz Felski, pełno
mocnik pokrzywdzonych.

Sąd przychylił się do tej ar
gumentacji. - Bank jest winny, 
ponieważ w ykazał się lekko
m yślnością, a jego kontrola 
nad agentem była iluzoryczna 
- uzasadniał wyrok sędzia Woj
ciech Rybarczyk. - Popełniono 
liczne błędy organizacyjne.

Dlatego Getin Bank m a za
płacić niemalże w  całości kwo
tę żądaną przez poszkodowa
nych i do tego odsetki ustawo
we od marca 2013 r., gdy pozew 
trafił do sądu. Wyrok nie jest 
prawomocny.

- Nie kom entujem y w yro
ków niezawisłych sądów - m ó
wi W ojciech Sury, rzecznik 
Getin Banku. - Decyzję o ewen
tualnym odwołaniu się od wy
roku pierwszej instancji podej
m iem y po wnikliwej analizie 
uzasadnienia wyroku. •
©®

M ate ria ł dow odow y w ykazał, 
że  posłow ie, w  tym  Radosław  
Sikorski, obecny m arszałek  
Sejm u, p raw idłow o rozliczali 
się ze  swoich podróży

Krzysztof Marczyk
k.marczyk@polskatimes.pl

Biorąc pod uw agę, że w ięk
szość posłów objętych postępo
waniem to posłowie z okręgów 
wyborczych znacznie oddalo
nych od Warszawy, dokonanie 
prostego zestawienia liczby ki
lometrów dzielących ich okrę
gi od W arszawy z liczbą dni, 
w  których odbywały się posie
dzenia Sejmu lub prace komi
sji, pozwala przyjąć, iż w  ciągu 
każdego m iesiąca mogli oni 
wykorzystać nawet górną kwo
tę  lim itu kilom etrów - uznała 
prokuratura.

Tym sam ym  śledztwo 
w  sprawie kilometrówek, które 
dotyczyło rozliczeń 25 posłów, 
w  tym między innymi Radosła
wa Sikorskiego, marszałka Sej
mu, i Sławomira Neumanna, wi
cem inistra zdrowia, zostało- 
umorzone. Jak tłumaczył rzecz
nik prokuratury  Przemysław

Nowak, na podstawie zabranych 
materiałówuznano, iż posłowie 
mogli w ykorzystać kwotę ry 
czałtu na przejazdy samocho
dem, które deklarowali w  doku
mentach.

P rokuratura um orzyła też 
sprawę urodzin Radosława Si
korskiego z 2013 r. Ówczesny 
minister spraw zagranicznych 
zorganizował przyjęcie w pała
cyku MON w Helenowie. Faktu
ra za imprezę wyniosła 13,9 tys. 
zł i - jak ustaliła prokuratura - jej 
kosztów  nie poniosło MSZ, 
ale Radosław Sikorski, który za
płacił z własnej kieszeni.

Wciąż trwa jednak śledztwo, 
dotyczące afery m adryckiej, 
k tóra była przyczynkiem  
do zbadania spraw y 
kilom etrówek. W listopadzie 
ubiegłego roku posłow ie: 
Adam H ofm an, M ariusz Ka
m iński i Adam Rogacki, 
w związku z posiedzeniem Ko
m isji Zagadnień Prawnych 
i Praw Człowieka Zgromadze
nia Parlamentarnego Rady Eu
ropy, udali się do Madrytu tani
mi liniam i lotniczym i, choć 
wcześniej pobrali z sejmowej 
kasy pieniądze na przejazd sa
m ochodam i. Po ujaw nieniu 
afery cała trójka została wyrzu
cona z PiS. •

T

K ATO W ICE

Rodzice Szymka nie 
dokonali zabójstwa?
Sądowi nie udało się dokładnie 
ustalić, co wydarzyło się w lu
tym 2010 r. w  domu dwuletnie
go Szymona R., którego ciało 
odnaleziono potem w stawie 
w Cieszynie. Kto go uderzył? 
Pewne jest, że nie żyje z powo
du urazu brzucha, który spo
wodował pęknięcie jelita i za
palenie otrzewnej, że cierpiał 
przed śmiercią, a rodzice nie 
szukali pomocy lekarza. Leka
rze z Gdańska, którzy przygoto
wali opinię dla katowickiego są
du, zasugerowali, że zmiany 
na ciele chłopca świadczą 
prawdopodobnie o zespole 
dziecka maltretowanego. Ra
czej nie utrzyma się zarzut za
bójstwa postawiony rodzicom 
przez prokuratora. Sąd wskazu
je na przepisy zagrożone karą 
od trzech miesięcy. (TES)

Mieszkaniec Opoczna rzucił się z nożem 
na policjanta, został postrzelony
Dramatyczna interwencja 
opoczyńskiej policji. W środę, 
wczesnym popołudniem 
dwóch dzielnicowych poszło 
na interwencję dotyczącą 
awantury domowej w miesz
kaniu przy ul. Sienkiewicza 
w Opocznie. Pomocy wzywa
ła 6l-letnia kobieta, a awantu
rę wywołał jej 35-letńi syn. 
Gdy policjanci byli na miejscu, 
35-latek wyciągnął nóż i ugo
dził nim  30-letniego sierżanta 
sztabowego w okolice tętnicy 
udowej. Drugi z policjantów 
postrzelił napastnika z broni 
służbowej w nogę. Mężczyzna 
został obezwładniony i za
trzymany. Śmigłowiec Lotni
czego Pogotowia Ratunkowe
go przetransportował rannego 
policjanta do szpitala im. Ko
pernika w  Łodzi. Funkcjona
riusz znajdował się we wstrzą
sie krwotocznym. Stracił dużo 
krwi, jego życie jest w  niebez
pieczeństwie. Ranny ma rzad
ką grupę krwi O Rh-, dlatego

policjanci apelują o oddawa
nie krwi dla ich kolegi. Ranne
m u w  podudzie napastnikowi 
pomocy udzielili na miejscu 
ratownicy medyczni. Mężczy
zna trafił do opoczyńskiego 
szpitala, gdzie znajdzie się 
pod nadzorem policji.
KOS
©®

► Policjanci interweniowali 
podczas domowej awantury
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Każą płacić750zł za rozpowszechnianie 
filmów porno. Seniorka: - Naciągają mnie!
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Nowy prezes JSW: 
Zmniejszymy załogę
Cięcia zatrudnienia, nowy 
układ zbiorowy pracy i stawia
nie na węgiel koksowniczy - to 
pierwsze zmiany, jakie zamie
rza wprowadzić nowy prezes 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
Edward Szlęk. Na swojej pierw
szej konferenqi prasowej po
wiedział wczoraj, co zamierza 
zrobić, by spółka mogła prze
brnąć przez okres kryzysu.
Wskazał m.in. cięcia kosztów, 
w tym zatrudnienia, dlatego 
w najbliższych latach zamierza 
zmniejszyć zatrudnienie i w  ten 
sposób ograniczyć koszty 
w  spółce. Rocznie zatrudnienie 
miałoby spaść o ok. 1000 osób. 
Szczegóły ewentualnych cięć 
zatrudnienia mamy poznać 
15 maja. - Wstrzymamy zatrud
nienie osób do administracji, 
a będziemy przyjmować tylko 
osoby potrzebne do zabezpie
czania frontów wydobywczych 
oraz pracowników technolo
gicznych - zapowiedział 
Edward Szlęk. (KS)
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Przedsądowe wezwanie do za
płaty dostała m.in. 78-letnia 
bydgoszczanka. - Jak przeczy
tałam, zostałam namierzona 
19 stycznia ubiegłego roku 
o godzinie 15, gdy rozpow
szechniałam film „Podrywa
cze. Iwona. Nad morzem zła
paliśmy syrenkę”. Przecież to 
bzdura! Oskarżają mnie o coś, 
czego nie zrobiłam - mówi pa
ni Genowefa.
Wezwania przesyła Kancelaria 
Prawa Własności Intelektual
nej Lex Superior w  Gdańsku. 
Otrzymują je głównie senio
rzy. Jeśli w  ciągu 7 dni na nie 
nie zareagują, wówczas będą 
musieli zapłacić 4,5 tys. zł. 
Wspomnianymi wezwaniami 
do zapłaty zainteresował się 
generalny inspektor ochrony 
danych osobowych. Ponad 
miesiąc tem u Prokuratura Re
jonowa Gdańsk-Wrzeszcz 
wszczęła postępowanie 
w sprawie podejrzenia usiło
wania wyłudzenia pieniędzy

► Kancelaria podaje, kiedy 
namierzyła seniorów

przez Lex Superior. - Do tej 
pory zawiadomienie o podej
rzeniu popełnienia przestęp
stwa złożyło kilkaset osób. 
Czytelniczce radzę, by rów
nież zgłosiła się na policję 
w swoim miejscu zamieszka
nia i złożyła takie zawiado
mienie - mówi prok. Grażyna 
Wawryniuk, rzecznik Proku
ratury Okręgowej w Gdańsku. 
©®
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Odwołali swojego ambasadora w Indonezji. 
Powodem stracenie dwóch Australijczyków

Premier Australii Tony Abbott 
oświadczył we wtorek wie
czorem, że kraj odwołuje swo
jego ambasadora w  Dżakarcie. 
Decyzja jest efektem rozstrze
lania dwóch Australijczyków, 
którzy zostali w  Indonezji ska
zani na karę śmierci. Męż
czyzn zatrzymano w  2005 r. 
za kierowanie grupą przestęp
czą, która miała szmuglować 
heroinę. W kampanię na rzecz 
ich ułaskawienia zaangażowa- 

fc* Premier Australii określił li się aktywiści oraz dyploma-
karę jako „okrutną" ci z całego świata. (AIP)

Polski marynarz 
zmarł w Danii
We wtorek wieczorem w ła
downi polskiego statku 
„Corina” stojącego w  porcie 
Hanstholm w Danii znalezio
no czterech mężczyzn, spo
śród których jeden był m ar
twy, a trzech nieprzytom
nych, podał portal TVN24. 
Obecnie marynarze przeby
wają w szpitalu, a ich życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo. 
Przyczyną tragedii mógł być 
gaz, który wydobywał się 
z palet drewna. (AIP)

Arabia Saudyjska 
szkoli Jemeńczyków
Arabia Saudyjska prowadzi 
szkolenia wojskowe dla setek 
jemeńskich obywateli, którzy 
mają walczyć ze sprzymierzo
nymi z Iranem rebeliantami 
Huti, podał Reuters powołując 
się na źródła związane ze 
sprawą. Arabia Saudyjska oraz 
jej sojusznicy bombardują 
Huti z powietrza od ponad 
miesiąca, mimo to rebelianci 
wciąż są siłą dominującą 
w  Jemenie. (AIP)

gfMi>
Król Arabii wybrał 
swojego następcę
Król Arabii Saudyjskiej 
Salman w środowym dekrecie 
ogłosił, że następcą tronu zo
stanie 56-letni szef Minister
stwa Spraw Wewnętrznych 
Muhammad ibn Nadżif as- 
Sąud, który odpowiadał m.in. 
zą walkę z terroryzmem 
i jest bratankiem króla. Do tej 
pory uważano go za drugiego 
w kolejce do objęcia tronu. 
Dotychczas dziedzicem był 
70-letni książę Mukrin. (AIP)

W Koreii Północnej 
zabito 15 urzędników
Na rozkaz Kima Dzong Una 
w tym roku w Korei Północnej 
wykonano egzekucje na 15 
wyższych urzędnikach reżimu. 
Wśród straconych byli wicemi
nistrowie rządu - podała po- 
łudniowokoreańska agencja 
prasowa Yonhap. Według agen
cji informację o tym przekazały 
południowokoreańskie służby. 
Wśród straconych był m.in. wi
ceminister leśnictwa za to, że 
miał rzekomo skarżyć się 
na rządowy plan zalesień. (AIP)

WMiZTNGtWł
Usterka w ¡Padzie 
uziemiła samoloty
Błąd w  aplikacji zainstalowa
nej na iPadach był powodem 
uziemienia kilkudziesięciu sa
molotów linii American 
Airlines we wtorek, podało 
BBC. Piloci używali sprzętu 
firmy Apple, żeby podglądać 
plan lotów. IPadów zaczęto 
używać w kokpitach samolo
tów po to, żeby zredukować 
ilość papierkowej pracy. Prze
woźnik przeprosił pasażerów 
za kłopoty. (AIP)

m m m m  
Połknął naszyjnik, 
karmią go bananami
Indyjski złodziej, który połk
nął złoty naszyjnik, jest kar
miony bananami oraz specjal
nym płynem po to, żeby wy
dalić go w odchodach, podało 
BBC. Mężczyzna został złapa
ny w poniedziałek w wyniku 
poszukiwań prowadzonych 
przez policję oraz obywateli. 
Wartość połkniętej biżuterii 
wynosi 995 dolarów. Wisiorek 
z dużą zawieszką znajduje się 
w żołądku złodzieja. (AIP)

Burmistrz miasteczka Champ-du-Boult w Normandii oferuje działki budowlane po 1 euro za metr kwadratowy 
tym, którzy zobowiążą się wybudować tam dom i zamieszkać na stałe.
Philippe Naughton, "The Times"

Pomoc dociera wolno. 
Nepal chce żywności

P ierw sza  p o m o c  d o ta rła  ju ż d o  rejon u  D h ad in g  w  N ep a lu .
W  o d c ię ty c h  m ie jsco w o śc ia ch  w c ią ż  brakuje ż y w n o śc i

*  Pierwsza pomoc humanitarna dotarła już do Nepalu. Wiele osób. nie mogąc doczekać się służb 
ratowniczych, na własną rękę przekopywało gruzy budynków w  poszukiwaniu członków rodzin

Magdalena Nałęcz
m.nalecz@polskatimes.p!

Pom oc hum an ita rna  do tarła  
w  środę do górzystych te re 
nów  n ieopodal ep icen trum  
trzęsienia ziemi, które miało 
miejsce w Nepalu w  sobotę, in
form uj e agencja A ssociated 
Press. Jak in form uje Geoff 
Pinnock, szef Światowego Pro
gram u Żywienia, po trzeba 
jeszcze czasu, żeby jedzenie 
oraz pozostałe produkty prze
słano do społeczności, k tóre 
zostały  odcię te  od św iata 
przez osuniętą ziemię. Załadu
nek ciężarówek, na który skła
dają się ryż, olej i cukier, zosta
n ie p rze transpo rtow any  
do odległych wiosek helikop
teram i. ONZ m a rów nież do 
starczyć batony w ysokoener
getyczne do miejsc, w  których 
brakuje w ody do gotowania, 
dodaje Pinnock. Pierwsza po
m oc d o ta rła  już do rejonu  
Dhading.

P oszkodow ani skarżą się 
na opieszałość działań służb 
ratowniczych. Około 200 osób 
zablokowało w środę skrzyżo
w ania w  sto licy  N epalu, 
K atm andu, żeby zapro testo
wać przeciw ko tem pu , w  ja 
kim dostarczana jest pomoc. 
Sytuacja by ła n ap ię ta  ze 
w zględu na p rzepychanki, 
k tóre m iały m iejsce po tym ,

jak na miejscu pojawiła się po
licja, ale nikt nie został aresz
towany.

Funkcjonariusze uw ięzili 
natom iast wiele osób pod za
rzu tem  p ląd row an ia o p u sz
czonych dom ów  oraz w yw o
ływania paniki przez rozpusz
czanie plotki o nadejściu ko
lejnego silnego trzęsienia zie
mi.

Kraj zaczyna jednak powoli 
wracać do normalnego stanu. 
Dowodem na to  jest fakt, że 
w  środę w  Katmandu na kilka 
godzin otwarto banki i uzupeł

niono bankomaty gotówką, tak 
aby ludzie mieli dostęp do pie
niędzy.

31 z 35 Polaków ewakuowa
nych do New Delhi z rejonu ka
tastrofalnego trzęsienia ziemi 
w  Nepalu przyleciało we wtorek 
w ieczorem  do Polski. Michał 
Safianik, dyrektor Biura Rzecz
nika Prasowego MSZ, poinfor
mował zgromadzonych na lot
nisku dziennikarzy, że w Nepa
lu może znajdować się jeszcze 
około stu polskich turystów.

W środę prezydent Broni
sław Komorowski zaapelował

do Polaków o pomoc finanso
wą dla Nepalu.

- W im ieniu organizacji ta 
kich jak Polska Akcja H um a
nitarna, Caritas Polska, Polski 
Czerwony Krzyż, Polskie Cen
trum  Pomocy M iędzynarodo
wej i UNICEF Polska chciałem 
się zw rócić z ape lem , z se r
deczną prośbą o zaangażowa
nie i przekazywanie na konta 
tych organizacji p ien iędzy  - 
powiedział prezydent Komo
rowski podczas swojego w y
stąpienia we Wrocławiu. •  
©®

Nigeryjslde wojsko uwolniło 293 kobiety

W śród kob iet, k tó re  n igeryj- 
skie w ojsko uw olniło  z rąk  
Boko Haram , n ie m a dziew 
cząt uprow adzonych w  zesz
łym  roku w  Chibok.

Magdalena Nałęcz
m.nalecz@polskatimes.pl

Podczas akcji prowadzonej 
w lesie Sambisa w stanie Bomo 
nigeryjskie oddziały zniszczy
ły trzy bazy założone w tym re
gionie przez bojowników Boko 
Haram i uwolniły 200 dziew

cząt oraz 93 kobiety - podała 
BBC. Chociaż ich identyfikacja 
jeszcze się nie zakończyła, 
rzecznik nigeryjskich sił zbroj
nych generał Chris Oloukolade 
powiedział, że wśród uwolnio
nych osób nie m a licealistek, 
które w  kwietniu 2014 r. zosta
ły porwane przez Boko Haram 
z miejscowości Chibok w  Nige
rii. Oloukolade nie był w stanie 
potwierdzić, kiedy zakończą się 
czynności identyfikacyjne.

W środę uwolnione kobiety 
zostały przesłuchane w celu 
stwierdzenia, czy zmuszono je 
do wyjścia za mąż za bojowni
ków - podał inform ator

Reutersa. Z jego wypowiedzi 
w ynika również, że niektóre 
z kobiet zostały ranne, a pod
czas przeprowadzania operacji 
część bojowników zabito.

Dyplomaci oraz służby wy
wiadowcze mieli nadzieję, że 
wśród odbitej grupy zostanie 
odnaleziona chociaż część osób 
uprowadzonych w Chibok, po
mimo że ich wcześniejsze po
szukiwania, które przeprowa
dzono w  tym regionie przy po
m ocy należących do USA 
dronów, nie przyniosły żad
nych rezultatów . Inform ację 
o tym , że licealistki z Chibok 
m ogą przebywać w lesie

Sambisa, nigeryjskie służby 
bezpieczeństw a otrzym ały 
w kilka tygodni po zeszłorocz
nym uprowadzeniu dziewcząt. 
Obecnie najbardziej prawdopo
dobne jest, że licealistki roz
dzielono.

Boko Haram  jest islami- 
stycznym ugrupowaniem, któ
re od sześciu lat prowadzi wal
kę zbrojną mającą na celu jest 
przekształcenie Nigerii w  m u
zułm ańskie państw o w yzna
niowe z obowiązującym pra
wem szariatu. W maju 2014 r. 
przywódca bojowników ogło
sił, że poryw acze poślubią 
uprowadzone licealistki. •
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K ardiolodzy zbadali, co  s ię  
d zieje  w  sercu  m aratończyka, 
gd y  p ok on u je 42,195 km . 
Zanim  u leg n iesz  m o d zie  
n a b ieg a n ie , przeczytaj 
k on ieczn ie . D la zdrow ia

[ str. 10-11 ]

P aw eł Kukiz: 
K iedy d oprow a
d zę  d o  zm ian y  
u stroju  Polski, 
w racam  na  
sce n ę

K azik S taszew 
ski: C złow iek  
w y m y ślił so b ie  
Boga, aby  
m ieć  d u szę  
n ieśm ierteln ą

[ str. 14 ] [str. 18]

Odszedł jeden 
z ostatnich 
wielkich Polaków 
z pokolenia 
Kolumbów

W itold Głowacki
witold.glowacki@polskapress.pl

ładysław 
Bartosze 
wski p o 
zostan ie 
s y m b o 
lem  ak

tywnego sprzeciwu wobec to 
talitaryzmu. O jego życiu pow
stało już kilka książek, co naj
mniej kilka jeszcze powstanie 
- dosłownie każdy rok jego ży
ciorysu dostarcza m ateriału  
przynajmniej na duży reportaż. 
We w rześniu 1940 r. 18-letni

Bartoszewski, pracujący w war
szawskiej przychodni
PCK, wpadł w łapance na Żoli
borzu w  ręce Niemców. Trafił 
do Auschwitz z numerem obo
zowym 4427. Był w ięźniem  
Oświęcimia tylko do kwietnia 
1941 r. - został zwolniony z obo
zu za sprawą starań PCK. Ale to 
właśnie obozowe doświadcze
nia zadecydowały o całym jego 
przyszłym życiu. Bartoszewski 
w poruszający sposób wspomi
nał moment, w którym Niem
cy na oczach w szystkich za
m ordow ali jednego z w ięź
niów. - Staliśmy i patrzyliśmy.

Nikt nie krzyknął: „Nie!”. To by
ło takie upokorzenie, że po nim 
postanowiłem, że już nigdy nie 
będę tak  b ierny - opow iadał 
po  ponad 60 latach. Postano
wienia tego dotrzymał.

Władysław Bartoszewskibył 
dwukrotnie żonaty. Z drugą żo
ną - Zofią - pobrał się w  1967 r. 
Z pierw szą - A ntoniną Mijal- 
-Bartoszewską (żołnierką AK 
o pseudonimie „Tosia”, lekarką) 
- miał syna, również Władysła
wa. W ładysław Bartoszewski 
junior jest historykiem, wykła
dał m.in. na Oksfordzie. •  
O statni w yw iad str. 16-17
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Medal na olimpiadzie to spełnienie m;

Dziś Ryszard 
Stadniuk w iceprezes 
Polskiego Związku 
Olimpijskiego 
na Igrzyskach opiekuje 
się polskim i 
zawodnikam i, kiedyś 
razem z kolegam i 
zdobywał 
olim pijskie m edale
Bogna Skaml
bogna.skarul@gs24.pl

Jakie to  jest uczucie jak dekorują cię medalem  
olimpijskim?

Niesamowite przeżycie. Ogromna radość, 
ale też duma. To spełnienie marzeń każde
go zawodnika. Ten moment pozostaje w pa
mięci na całe życie. Tego się nie zapomina.

Kto ci wręczał medal? Co ci w tedy powiedział?
0? Ciekawe pytanie. Tego nie pam ię

tam. Dziwne. Nie interesowałem się tym. 
Co innego było dla mnie wtedy ważne. Mu
szę przejrzeć zdjęcia. Pewnie medal otrzy
małem od kogoś z MKOL-u, bo to jest taka 
olimpijska tradycja.

A jakie to  jest uczucie jak się kogoś dekoruje?
Jestem  szefem Europejskiej Federacji 

Wioślarskiej i tych dekoracji mam już spo
ro na swoim koncie. Co w tedy mówię, to 
zależy od tego jaki bieg ma za sobą zawod
nik. Staram się wchodzić w  odczucia za
wodników, którzy stoją na podium i zaw
sze powiedzieć coś związanego w łaśnie 
z tym ich biegiem. Nie podchodzę do tego 
z rutyną - medal rąsia.

A co było dla ciebie największym przeżyciem  
związanym ze sportem?

Pierwszy udział wigrzyskach olimpijskich 
i ceremonia otwarcia. To było w  1978 roku 
wMontrealu. Ze względu na swój wzrost (197 
cm) wraz z siatkarzami szedłem wpierwszej 
szóstce polskiej ekipy. Dojście do stadionu 
było przez tunel. W tym  tunelu była kom
pletna cisza. Ale kiedy weszliśmy nastadion, 
to miałem wrażenie, że wszedłem do mro
wiska. I zaraz usłyszałem spikera, który mó
wi „laTologne”. I wierz mi, w  tym momen
cie dreszcz mi całe ciało obiegł itak mnie to 
trzymało przez cała rundę dookoła stadio
nu. To było niesamowite. Na następnych 
igrzyskach już tego tak nie przeżywałem. By
łem w  końcu weteranem. Miałem już za so
bą kilka otwarć.

Śnią d  się te  chwile ze stadionów?
Nie. Natomiast często mi się śni, to że 

uczestniczę w jakiś zawodach. Że mam pa
rę metrów do mety. Wtedy się denerwuję. 
Zresztą do dzisiaj tętno mi rośnie jak patrzę 
na polskich zawodników, którzy stoją 
na starcie i za m om ent mają ruszyć.

Który tw ój bieg był dla ciebie najważniejszy, 
najbardziej go przeżywałeś?

-  ■' ' ' í-' '. ... • ■ . : ■

► Ryszard Stadniuk - wioślarz, zdobywca brązowego medalu olimpijskiego na igrzyskach w  Moskwie w  1980 roku . Wielokrotnie był mistrzem Polski 
w różnych osadach.Wioślarstwa nie uprawia od ładnych paru lat, ale sportem wciąż zajmuje się społecznie.

Na pewno bieg w  finale na Olimpiadzie 
wMontrealu. Pojechaliśmy tam wroli fawo
rytów, bo rok wcześniej zdobyliśmysrebrny 
medal w Mistrzostwach Świata. Natomiast 
mój partner tuż po tych mistrzostwach za- 
chorowałnażółtaczkę. Więc wPolsce nie da
wano nam wogóle szansnawet na załapanie 
się doekipy olimpijskiej. Wznowiliśmy tre
ningi dopiero w marcu na cztery miesiące 
przed igrzyskami. Ale udało się. Do ekipy 
weszliśmy i wM ontrealu też początkowo 
nam się wiodło dobrze. Spokojnie przeszli
śmy eliminaqe, półfinały i weszliśmy do ści
słej szóstki. Wydawało nam się, że w tym  fi
nale będziemy walczyli o medal. Niestety, 
dostaliśmy bardzo niekorzystny tor. Skraj
ny i zaczął w iać boczny wiatr. Ten bieg 
skończył się dla nas fatalnie. Zajęliśmy szó
ste miejsce, choć podczas wyścigu nawet 
prowadziliśmy przez 500 metrów. To była 
dla .mnie bardzo bolesna porażka. Pamię
tam, że jak wróciliśmy z Montrealu i jesz
cze na lotnisku dziennikarze pytali m nie 
o moje plany na przyszłość, to powiedzia
łem, że chcę aby mistrzostwa świata były 
już za miesiąc, bo m uszę tym  razem w y
grać, muszę się odegrać. Medalu doczeka
liśm y się dopiero na następnych igrzy
skach. W ten  sposób m arzenia o m edalu 
olimpijskim się spełniły.

Co się zdarzyło potem?
WPolsce wybuchł stan wojenny. Byłem 

akurat w  Niemczech. Półtora roku miesz
kałem wBerlinie, ale myślami byłem wPol

sce bo ciągle marzyłem o starcie w  kolej
nych igrzyskach. Cały czas byłem w kon
takcie z trenerem. Chciałem wystartować 
na olimpiadzie. Po skończeniu stanu wo
jennego w róciłem  do Polski. Zacząłem 
trenow ać z m oim  12 lat m łodszym  b ra
tem . W spólnie w yw alczyliśm y sobie 
miejsce w  reprezentacji Polski. No i przy
szedł 1984 rok i Igrzyska w Los Angeles 
oraz decyzja o tym, że Polska bojkotuje tę 
imprezę. To dla m nie było ogromne roz
czarowanie, bo przecież ja wszystko po
święciłem przygotowaniom na olim pia
dę i zakwalifikowaniu się na nią. Później 
jeszcze pojechaliśm y do M oskwy 
na Igrzyska Przyjaźni. Ale ja już podjąłem 
decyzję, że rezygnuję ze sportu. Byłem 
tym  w szystk im  tak  zdegustow any, że 
przez parę lat w ogóle nie miałem kontak
tu  z wioślarstwem.

Co robiłeś?
Zająłem się swoimi sprawami. Bizne

sem. Pracowałem w firmie Svensat Zdzi
sława Żniniewicza, która zajmowała się 
produkcją anten satelitarnych. Sprzedawa
liśmy je jako pierwsi w  Peweksie. Organi
zowałem też serwis instalacji tych anten 
wPolsce. Później się usamodzielniłem. Za
łożyłem firmę polonijną, która też zajmo
w ała się an tenam i satelitarnym i. Teraz 
m am  m iędzy innym i cynkownię galwa
niczną i ponad 90 procent tego co w  niej ro
bię eksportuje do Niemiec. Oprócz tego 
mam firmę handlową, która nadal zajmu-

f"|R yszar 
#*^Stadnfiuk 

■ wioślarz, zdo
bywca brązowe

go medalu olimpijskie
go na igrzyskach 
w Moskwie w 1980 
roku. Wielokrotnie był 
mistrzem Polski w róż
nych osadach. Naj
większe sukcesy od
nosił w parze z Grze- 
gorzem Stellakiem. 
Razem zdobyli srebro 
mistrzostw świata 
w 1975 w dwójce ze 
sternikiem (Ryszard 
Kubiak). Po zakończe
niu kariery został dzia
łaczem sportowym 
a obecnie pełni funk
cje prezesa Polskiego 
Związku Towarzystw 
Wioślarskich, prze
wodniczy również Eu
ropejskiej Federacji 
Wioślarskiej, jest wice
prezesem Polskiego 
Komitetu Olimpijskie
go. Prowadzi Przed
siębiorstwo Handlowe 
Markus i wraz z Adol
fem Bogackim firmę 
Galwan. Ma żonę Ga- 
brysię i córkę Kasię.

je się elektroniką do anten satelitarnych, 
ale też sprzętem sportowym.

Jak to  sięstało,żezostałeś wiceprezesem Pol
skiego Kom itetu Olimpijskiego?

W 1994 roku zaproponowało mi, abym 
wystartował w  wyborach do zarządu Pol
skiego Związku Tow arzystw  W ioślar
skich. Nawet na te  wybory nie pojecha
łem , ale okazało się, że w ybrali m nie 
większością głosów. Później zostałem pre
zesem związku, a każdy prezes jest nieja
ko z rozdzielnika członkiem zarządu Pol
skiego Komitetu Olimpijskiego. Po dwóch 
la tach  zostałem  w iceprezesem  PKOL 
do spraw  sportow ych. Dla m nie jednak 
największym wyróżnieniem  była nom i
nacja na szefa misji polskiej reprezenta
cji na Igrzyskach w Atenach. To były igrzy
ska, w  których wioślarze zdobyli złoty m e
dal. Byłem też wiceszefem misji polskiej 
na Igrzyskach w Sydney, później jeszcze 
w Londynie.

Jak ie  obow iązki m a szef p o lskiej m isji 
na olim piadzie?

Musi dbać o zawodników. Zaczyna 
od organizacji wyjazdu na igrzyska a na sa
mych igrzyskach zajmuje się całą logisty
ką - zakwaterowaniem, urządzeniem sa
mej misji, kontaktam i z dziennikarzami, 
otoczką związaną z ceremoniami powita
nia i pożegnania. A nawet wciągnięcia fla
gi na maszt. Szef misji pełni też obowiązki 
reprezentacyjne.
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irzeń każdego zawodnika
Jak byłeś szefem misji polskiej miałeś coś się 
ciekawego wydarzyło?

Wiele razy, ale najbardziej pamiętam hi
storię z igrzysk w  Atenach. Wtedy starto
wał jeszcze Robert Korzeniowski. Zakwa
terowany był poza wioską olimpijską. Tak 
chciał, bo zależało m u na tym, aby się wy
ciszyć. Był przecież faworytem. Robert tre
nował przed olimpiada z zawodnikiem z Ir
landii -Jamie Costinem. I któregoś dnia sa
m ochód wypożyczony na Roberta uległ 
wypadkowi. Ta wiadomość dość szybko 
wyciekła do Polski. I akurat rzecznik pra
sowy, którym wtedy był Andrzej Person, 
był niedostępny, więc to na mnie skupiły 
się wszystkie telefony w  sprawie Roberta. 
A ja też nie miałem kontaktu z Robertem, 
sam nie wiedziałem co się zdarzyło. Trochę 
trwało, aż sprawa się wyjaśniła, choć wca
le nie było różowo. Okazało się, że wypad
kowi uległ Jamie w drodze powrotnej ze 
wspólnego treningu chwilę po odwiezieniu 
Roberta do miejsca jego zakwaterowania.

Jak się skończyło?
Skończyło się tym , że Robert 

Korzeniowski zdobył złoty medal. Irlandyk 
też startował, ale nie zdobył medalu.

Super!
Nie zawsze jest tak różowo. Na jednej 

z olimpiad musiałem uciszać polskich za
wodników, którzy po swoim starcie powrot
ny lot do kraju mieli w  środku nocy. Nie za
chowywali się cicho. A obok w  pokoju spa-

Igrzyska w  Pekinie 
były
najkosztowniejszą 
imprezą w  jakiej 
brałem udział, 
chyba już nikt tego  
nie przebije

li zawodnicy, którzy rano startowali w  fina
łach. To byli Sycz i Kucharski (zresztą zdo
byli złoty medal). Te ich nocne uciszanie nie 
było przyjemne, no ale taka była moja w te
dy rola.

Kto to  był taki gośny?
Wolałbym nie mówić. Dziś jest gwiazdą. 

Też złotym medalistą olimpijskim.

Na ilu olimpiadach byłeś?
Od Montrealu,, oprócz Los Angeles, Bar

celony iSeulu, na wszystkich. Najbardziej mi

się podobały igrzyska w Montrealu, może 
dlatego, że były to moje pierwsze igrzyska. 
To była też olimpiada, gdzie poraź pierwszy 
zaostrzono środki bezpieczeństwa. Wszędzie 
helikoptery, żołnierze. Ale pam iętam  też 
spontaniczność publiczności.

Ajakie były te  sławetne igrzyska w  Moskwie?
Były inne, ale myśmy byli do tego przyz

wyczajeni. Wkońcu często wyjeżdżaliśmy 
wcześniej do Moskwy na zawody. Pamię
tam te „etażowe” zherbatą ikluczami nakaż- 
dym piętrze w  hotelu. W Sydney natomiast 
po raz pierwszy widać było wolontariuszy. 
A w Pekinie to była najbardziej kosztowna 
olimpiada. Nie wiem czy jeszcze ktoś poku
si się zorganizowania igrzysk za tak ogrom
ne pieniądze. Z tych igrzysk wróciliśmy 
z dwoma medalami wioślarskimi-złotym 
i srebrnym.

Jak wspominasz Londyn?
To były zawody, gdzie było widać raqo- 

nalność. Choćby stadion, który tak został za
projektowany, żepoolimpiadziecześćmoż- 
na było rozebrać, bo Londynowi tak duży sta
dion nie jest potrzebny.

Jaksięzaczęła twoja prcygodazwicślarsłwem?
Kiedy rozpocząłem naukę w  technikum 

Budowy Okrętów moim nauczycielem od ję
zyka angielskiego był trener wioślarstwa. 
Cała klasa poszła na zajęcia na WDS. Ja się 
wtedy nawet nie łapałem do podstawowego 
składu. Byłem szczupły i słaby fizycznie. Ale

jako jeden z niewielu byłem konsekwen
tny i tak stałem się wioślarzem. Jeszcze ja
ko uczeń  technikum  zdobyłem  m edal 
na spartakiadzie młodzieży, a w ostatniej 
klasie dostałem  się do kadry narodowej 
i zostałem Mistrzem Polski. I w tedy m ia
łem nawet perspektywę wyjazdu na Igrzy
ska Olimpijskie do Monachium. Ale zapro
ponowano mi przeprowadzenie się do Byd
goszczy. A ja w tym  samym czasie starto
wałem na Politechnikę Szczecińską. Egza
m iny zdałem, na studia się dostałem i tak 
zostałem inżynierem. Anaigrzyska nie po
jechałem  do M onachium , pojechałem  
nakolejne, a na jeszcze następnych zdoby
łem  medal.

Pamiętasz ten  mom ent kiedy zakochałeś się 
w  wioślarstwie?

Oczywiście, to był rok 1969 i mój pierw
szy sportowy sukces. Wtedy okazało się, że 
mam jakiś talent do tego wioślarstwa.

A kiedy zakochałeś się w  Gabrysi. swojej żonie?
Gabrysię poznałem przez kolegę, który 

mnie jej przedstawił. Przyznam, że widzia
łem ją parę razy na ulicy i zawsze się za nią 
oglądałem.

Nadal trenujesz?
Oczywiście. Co drugi dzień muszę so

bie zrobić trening. W salonie w  domu mam 
ergom etr w ioślarski i za każdym  razem  
przynajmniej 12 kilometrów muszę prze
wiosłować. •

w  Polsce 
- Jestem prze

ciwnikiem budowania 
stadionów ponad mia
rę. Jaki miasto ma wy
budować stadion, po
winien o tym decydo
wać rachunek ekono
miczny i liczba kibi
ców, którzy przycho
dzą na stadion. Dzisiaj 
ze stadionami się ucie
ka na obrzeża miasta. 
Jeśli w mieście miałby 
powstać stadion, któ
ry wykorzystywany 
byłby tylko parę razy 
w roku na większe im
prezy, to jestem abso
lutnie takiej budowie 
przeciwny.
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Kardiolodzy zbadali,
w sercuco się

maratończyka, gdy 
pokonuje 42,195 km
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Zdrowie

M oda n a  b ieganie 
zatacza coraz szersze 
kręgi, rów nież w śród  
seniorów. Na jak  duży  
w ysiłek  w ystaw iają  
sw oje serca i m ózgi 
maratończycy?
O czym  m u szą  
pam iętać, b y  do trzeć 
do  m e ty  bezpiecznie?

Agata Grzelińska
agata.grze!inska@gazeta.wroc.pl

Z apragnąłeś przebiec m ara
ton? Brawo, ale najpierw  
sprawdź, na jakie ryzyko 
się narażasz i o czym m u
sisz pamiętać, by bezpiecz
nie do trzeć do m ety. Ze

spół pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. 
Piotra Ponikowskiego, szefa Kliniki Kar
diologii w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicz
nym z Polikliniką we Wrocławiu, właśnie 
kończy projekt badawczy, którego celem 
było sprawdzenie, jak przebiegnięcie m a
ratonu wpływa na serce, układ naczynio
wy i układ nerwowy. Wspólnie z kardiolo
gami badania prowadzą fizjolodzy sportu 
z Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu, którym przewodniczy kierow
nik Katedry M otoryczności Sportow ca 
prof. dr hab. Jan Chmura. Obaj profesoro
wie sami też biegają w maratonach.

Jak się czuje serce i mózg 
maratończyka
Pod lupę badacze wzięli serca maratończy
ków seniorów. Postanowili zbadać m ęż
czyzn z Wrocławia w wieku 50 plus, którzy 
od lat biegają i mają już po kilka m arato
nów na swoim koncie. Do projektu zgłosi
ło się blisko 250 osób. Ostatecznie bada
niom  poddało się 33 mężczyzn w wieku 
od 50 do 74 lat. Najpierw, kilka tygodni 
przed m aratonem , lekarze gruntow nie 
przebadali każdego z mężczyzn. Wykona
li im m.in. EKG i USG serca, próby wysiłko
we, analizę masy ciała i badania krwi. - Nig

M aratony 
na Pomorzu 
Już w sobotę, 2 maja, 
wystartuje 3. Koło
brzeg Maraton.
Z kolei 17 maja-1. PZU 
Gdańsk Maraton.

Szacuje się, że w Pol
sce biega ok. 3 milio
nów osób, w tym 500  
tysięcy to prawdziwi 
pasjonaci biegania.

Śmierć w  m aratonie
Z dotychczasowych 
badań wynika, że 
na 250 tysięcy startu
jących umiera 1 mara
tończyk.

Buty to  podstawa 
Dr Dariusz Dąbrowski, 
fizjolog sportu;
Do biegania potrzeb
ne są odpowiednio 
dobrane buty, które 
amortyzują, zwłaszcza 
piętę. To bardzo waż
ne. Ludzie wkładają 
najzwyklejsze tramp
ki, a potem narzekają 
na problemy z kolana
mi. Problemy z kola
nami przechodzą 
na staw biodrowy, 
a często jeszcze dalej 
na kręgosłup.

dy nie byłem tak kompleksowo zbadany, 
tym  bardziej że zawsze m iałem  do tego 
sceptyczne nastaw ienie - przyznał 
po pierwszej serii badań Ireneusz Ciborski, 
jeden z maratończyków biorących udział 
w programie.

Następnym etapem  były badania prze
prowadzone w  trakcie Maratonu Wrocław 
i tuż po nim. Maratończycy seniorzy w y
startowali ze sprzętem kontrolno-pomia
rowym, który na bieżąco rejestrował pra
cę ich serca. Część z nich też miała urzą
dzenia, które nie tylko zapisywały częstość 
skurczów mięśnia sercowego, ale też w y
datek energetyczny, co pokazało, ile kosz
tował ich ten  ekstremalny wysiłek.

Podczas biegu obserwowano, z jaką in
tensywnością pracuje układ sercowo-na- 
czyniowy, jakie zmiany metaboliczne za
chodzą w  organizmie i jakie jest zmęcze
nie centralnego układu nerwowego u  czło
wieka pokonującego dystans m aratonu. 
Po dobiegnięciu do mety każdy z biegaczy 
trafiał do jednego z czterech namiotów, 
gdzie natychm iast kardiolodzy robili m u 
EKG i USG serca, a także badania krwi, a fi
zjolodzy sportu badali poziom zmęczenia 
mózgu i mięśni. O statni etap projektu to 
badania w ykonane kilka tygodni po m a
ratonie, w  tym  u niektórych rezonansem  
m ag n ety czn y m . M iały one pokazać , 
na ile trw ałe są zmiany, które zachodzą 
w  sercu m aratończyka. Lekarze i fizjo
lodzy zebrali tysiące danych. Wyniki zo
staną przełożone na praktyczne w ska
zówki do treningów  przygotowawczych 
dla m aratończyków  amatorów, których 
z roku na rok przybywa.

Pom pam usibyć
superwyirzymała
Urządzenia rejestrujące zapisywały pracę 
mięśnia sercowego w  każdej minucie m a
ratonu co pięć sekund. Z zapisów tych w y
łania się mnóstwo informacji. Wszystkie 
one pokazują, że m araton jest ogromnym, 
a w niektórych przypadkach wręcz ekstre
malnym obciążeniem dla organizmu.
- Maksymalna częstość skurczów serca do
chodziła do 186 skurczów na minutę. Jak 
na długotrwały bieg maratoński to jest bar
dzo w ysoka w artość - m ów i prof. Jan 
Chmura. - Wyliczyliśmy, że średnia w ar
tość skurczów serca u badanych biegaczy 
w ynosiła na trasie  m ara tonu  150 u d e 
rzeń na minutę.

W takim tempie serce biegaczy praco
wało średnio przez 4,5 godziny. Najszyb
ciej z badanych na m etę dobiegł Witold 
Gidel, który pok o n a ł dy stan s m ara to n u  w  3 
godziny, 1 m inutę i 50 sekund. Jeden z ba
danych m ężczyzn dobiegł do m ety  
po sześciu g o dzinach . Jego se rce  p raco w a
ło na maksymalnych obrotach dwa razy

dłużej. Zespół prof. Chm ury 
w yliczył, że jeśli bieg trw ał 
średnio  4,5 godziny, a serce 
biegacza pracowało w tem pie 
I50 skurczów na minutę i pod
czas jednego skurczu wyrzu- k 
cało do krwiobiegu średnio 
100 mililitrów krwi, to  pod
czas całego m aratonu prze
pompowało około 4,5 tysią
ca litrów. - To kolosalna ¿ość.
Proszę sobie w yobrazić 
przed sobą 45 stulitrowych be
czek krwi! Przypomnę, że m ó
w im y o am atorach  - podk re
śla prof. Chmura. - To jest n ie 
wiarygodna praca, którą musi wy
konać m ięsień sercowy, żeby do
starczyć odpowiednią ilość krwi, tle
nu i substancji odżywczych do komórek 
m ięśniow ych. Tak w ięc dochodzi 
do znacznych przeciążeń pracy serca!

Serce jak po zawale
Jaki skutek m a tak ekstremalny wysiłek? 
Od pewnego czasu w piśmiennictwie do
tyczącym maratończyków pojawiała się 
informacja, że taki wysiłek doprowadza 
do powiększenia prawej komory serca. Jak 
m ów i dr n. m ed. D orota Kustrzycka- 
-Kratochwil, odpowiadająca za badania ul- 
trasonograficzne, to się potwierdziło.

- Zaobserw ow aliśm y pow iększanie 
praw ych jam  serca wr stosunku do w yj
ściowego pomiaru u  większości biegaczy, 
praw dopodobnie kosztem  m niejszego 
wymiaru lewych jam  - mówi kardiolog. - 
Charakterystyczne okazały się też zabu
rzenia kurczliwości, objawiające się asyn- 
chronią.

Chodzi o to, że w trakcie skurczu serca 
ściany serca i przegroda powinny się od
powiednio - czyli jednocześnie i synchro
nicznie kurczyć. Gdy kurczą się n iepra
widłowo, czyli niesynchronicznie, mowa 
o asynchronii. Oprócz badań obrazowych 
były też badania krwi. Jak wyjaśnia prof. 
dr hab. n. m ed. Ewa Jankowska, obser
wowano biomarkery, czyli cząsteczki we 
krwi, k tóre pozwalają m .in. w ykryw ać 
m ikrouszkodzenia m ięśnia sercowego 
oraz pokazują, czy podczas maratonu uru
cham iane są procesy zapalne i jak orga
nizm  gospodaruje żelazem. - Badaliśmy 
też troponiny. To są markery (cząsteczki) 
krwi specyficzne dla uszkodzenia m ięś
nia sercowego. Ich obecność stwierdzili
śm y u jednej trzeciej naszych panów  - 
m ówi dr Katarzyna M łynarska z Kliniki 
Kardiologii. - T roponiny to  je s t jeden  
z czynników, którym  diagnozujem y za
wał serca.

Katarzyna Młynarska dodaje, że biega
cze wprawdzie mieli obecne troponiny we
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krwi zaraz po zakończeniu biegu, ale nie 
mieli charakterystycznego dla zawałów 
bólu w klatce piersiowej.

Jak mówi prof. Ponikowski, badania 33 
wrocławskich maratończyków pokazały, 
że m araton nie m a korzystnego w pływu 
na układ krążenia. Wprawdzie nie działa 
dramatycznie niekorzystnie, ale na pew 
no nie pozostaje dla serca obojętny.

- Skoro u  niektórych maratończyków 
pojawiła się nawet martwica mięśnia ser
cowego, mikrozawał, to rodzi się pytanie, 
co będzie, jeśli taką martwicę powtarza się 
raz, drugi, trzeci, dziesiąty w  ciągu roku? 
To tak, jakby ktoś przeżył mikrozawał 10- 
-15 razy w  roku - zauważa światowej sła
wy kardiolog i dodaje, że jeden z badanych 
mężczyzn przebiegł 12 maratonów w  cią
gu jednego roku. - Sprawa jest bardziej zło
żona, niż się spodziewaliśmy.

Kardiolodzy badają teraz, na ile zmia
ny, k tóre zachodzą w sercach biegaczy 
podczas m aratonu, są trwałe. Czy cofają 
się w  pełni?

Jak działa mózg maratończyka
Zespół prof. Chm ury badał też  poziom  
zmęczenia centralnego układu nerwowe
go po tak ekstremalnym wysiłku. - U zde
cydowanej większości badanych osób na
stąp iło  bardzo głębokie upośledzen ie 
funkcji ośrodkowego układu nerwowego - 
mówi prof. Chmura. - To upośledzenie by
ło widoczne poprzez obniżenie szybkości 
reagowania, percepcji, antycypacji, czyli 
przewidywania tego, co się dzieje na tra
sie, szybkości podejmowania decyzji, m o
bilizacji i koncentracji uwagi, sprawności 
psychomotorycznej, a także koordynacji 
ruchowej. Jeden z maratończyków pod
chodził do mnie chwiejnym krokiem.Ale

fizjolog zauważył też inne ciekawe zjawi
sko. W tej samej grupie znalazło się kilka 
osób, które ledwo dochodziły do punktu 
badań, bo ich m ięśnie były tak  skrajnie 
zmęczone, a jednocześnie ich mózgi funk
cjonowały fantastycznie. - To znaczy, że 
tolerowały ten  ekstremalny wysiłek m a
ratoński. To jest coś kapitalnego, odwrot
na reakcja do tej, która generalnie tow a
rzyszy tem u wysiłkowi. Taka reakcja móz
gu na zmęczenie charakteryzuje najwybit
niejszych sportow ców  na św iecie 
- tłum aczy prof. Chmura.

Dziesiątki ton  nadwagi
Trzeba jeszcze wspomnieć o jednej kwe
stii. Biegacz, który przebiegł 12 maratonów 
w  jednym  roku, był dla lekarzy ciekawy 
jeszcze pod jednym względem - wskaźnik 
jego masy ciała (BMI) wynosi 28, co ozna
cza, że m a wyraźną nadwagę. Na wstępie 
zaznaczył, że nie zamierza się ścigać, jego 
celem zawsze jest dotarcie do mety. Jak 
m ówią specjaliści, udaje m u się to  tylko 
dzięki niewiarygodnemu heroizmowi.

- Jeśli mamy tylko jeden kilogram nad
wagi, wydawałoby się, że to  praw ie nic, 
jednak  podczas m ara tonu  dodatkow o 
przenosimy ogromny ciężar - mówi prof. 
Chmura i wylicza: - Jeśli z tym  jednym  ki
logramem nadwagi na trasie wykonujemy 
na każdym metrze jeden krok, to oznacza, 
że na dystansie 42 kilom etrów i 195 m e
trów  przenosimy dodatkowo 42 tony i 195 
kilogramów. Ale często nie wykonujemy 
kroków o długości jednego metra. Amato
rzy zwykle wykonują krok o długości 75- 
85 centymetrów, w  zależności od w yso
kości ciała. Przyjmując 85 centymetrów, 
to ten  jeden kilogram powoduje, że jeden 
zawodnik przenosi 52,7 tony. A teraz, jeśli

Lekarskie badania 
m aratończyków  
amatorów pokazały 
jedno: żeby  
bezpiecznie biegać, 
trzeba być dobrze 
przygotowanym

ktoś m a 2 ,3 ,4  kilogramy nadwagi, to m no
żymy te  ponad 52 tony razy 2,3,4,5... Stąd 
mój apel do wszystkich chcących starto
wać w  maratonach - w  pierwszej kolejnoś
ci musimy zadbać o właściwą m asę ciała, 
by n ie doprow adzać do bardzo dużych 
przeciążeń organizmu.

Okiem m aratończyka
Ireneusz Ciborski, 62-latek z W rocła
wia, który brał udział w  badaniach, jest 
z nich bardzo zadowolony. W maratonach 
biega od 5 lat. Dziś m a za sobą 9 m arato
nów, ponad 20 półmaratonów i wśród ama
torów w  swoim wieku należy do polskiej 
czołówki. Miesiąc po maratonie wrocław
skim, który przebiegł w  czasie 3 godzin i 30 
minut, wystartował w kolejnym w  Pozna
niu. Jak mówi, czuje się świetnie, bo nau

czył się biegać. Wie, kiedy i jak się nawad
niać, opracował nawet swój własny napój 
izotoniczny: w odę z m iodem , cy tryną 
i odrobiną soli. Nie przesadza z treningami 
- biega maksymalnie 50 kilometrów tygod
niowo i podchodzi do swojej pasji rozsąd
nie. To m a być przyjemność, a nie wyścig.

Odpowiedzialność 
zam iast emocji
Po lekturze tego wszystkiego ktoś może 
pom yśleć, że jednak  n ie w arto  biegać 
w  maratonach. Nic podobnego! Warto, ale 
koniecznie wcześniej trzeba zainwestować 
w solidne przygotowanie. - Możemy te 
raz stw ierdzić na pew no: odpow iednie 
przygotowanie do m aratonu m a kolosal
ne znaczenie - mówi szef projektu, prof. 
Piotr Ponikowski, zapalony biegacz.

Poza odpowiednio intensyw nym  tre 
ningiem  pod w zględem  m otorycznym , 
w ytrzym ałościow ym  i szybkościowym, 
zadbaniem  o w łaściwą wagę i pam ięta
niem  o naw adnianiu  organizm u, przed 
tak  ekstrem alnym  wysiłkiem trzeba w y
konać badania, które w ykluczą ciężkie 
choroby i pokażą, czy organizm w ytrzy
m a walkę z maratońskim  dystansem . Ale 
to  n ie  w szystko. T rzeba też  odstaw ić 
na dalszy plan emocje, bo one mogą być 
zabójcze. - Nie można do m aratonu pod
chodzić emocjonalnie i mówić sobie: „Mu
szę wygrać z kolegą”. To jest największe 
nieporozumienie. Dlaczego? Bo najwięk
sze zagrożenie w ystępuje, gdy poziom  
motywacji przekracza możliwości wysił
kowe organizm u - tłum aczy  prof. Jan 
Chmura, zdobywca korony polskich m a
ratonów w  trakcie zdobywania m aratoń
skiej korony świata. •
©®
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Mord Żydów, który widział tamtej 
nocy, wciąż ma przed oczyma

Miał w tedy 6 lat. Nadal 
jednak pam ięta noc, 
kiedy w  rodzinnym  
domu w  Żelechow ie, 
w m ałym  m ieście  
aa M azowszu  
rozegrała się tragedia. 
Jest pewny, że n ie  
zapom ni jej do końca 
swojego życia.

Zbigniew Marecki
:bigniew.marecki@polskapress.p!

To był rok 1945. Już po zakończeniu U woj- 
ly światowej. Wtedy razem z rodzicami - 
Janem i Rozalią Gugałami - i czwórką ro- 
izeństwa mieszkałem w Żelechowie - opo- 
iviada Władysław Gugała, obecnie emeryt

Słupska.
Ponieważ wówczas było trudno o zaro

bek, rodzina od czasu do czasu wynajmo
wała jeden z trzech pokoi osobom, które 
Doszukiwały miejsca do spania. Tego dnia 
z takiej możliwości skorzystało sześcioro 
iydów: cztery kobiety i dwóch mężczyzn, 
ctórzy właśnie przyjechali do Żelechowa, 
iby sprawdzić, czy nie ma tam  kogoś z ich 
odziny.

Nagle w nocy, gdy wszyscy już poszli 
spać, zrobił się raban. Ktoś stukał do drzwi 
wejściowych od strony ogrodu.

- Kto tam  ? - zapytał ojciec pana Włady
sława.
- NKWD - usłyszał w odpowiedzi.

Wolał nie ryzykować: otworzył drzwi. 
Mocni napastnicy, których Gugałowie nie 
mali, kazali m u zaświecić lam pę nafto 
wą. Włączyli też latarki, które mieli ze so- 
Dą.

- Naszą całą rodzinę zgonili w  jedno 
niejsce w pokoju, w  którym spaliliśmy. Na- 
omiast osoby, które wynajmowały u  nas 
niejsce do spania, wyprowadzili na dwór, 
X) stronie ulicy. Po chwili usłyszeliśmy kil- 
ca strzałów - mówi pan Władysław.

W tym  samym czasie z zewnątrz docie- 
ały także krzyki.

- Jeden nawiał - krzyczał jeden z ban- 
lytów. Natomiast dwie dziewczyny, które 
wcześniej napastn icy  w yprow adzili 
2 mieszkania, wbiegły do jego wnętrza.

- Ciągle pamiętam, jak jedna z nich scho
wała się pod łóżko. Druga też chciała to zro- 
)ić, ale pod łóżkiem już nie było miejsca. 
A/biegła więc do drugiego pokoju, gdzie 
schowała się pod resztkami krawieckimi

szm atam i koło m aszyny do szycia. 
5o chwili do środka wrócili bandyci. Zaraz 
)odnieśli łóżko i kilka razy strzelili do scho
wanej tam  kobiety. Nie wiem, jak to się sta- 
o, ale tej drugiej w  ciemnościach nie zna- 
eźli. Wkrótce sobie poszli - relacjonuje pan 
A/ładysław.

► Władysław Gugała na tle komputera, przy pomocy którego jego córka znalazła relację Hanke Olszak, zamieszczoną w  Internecie.

P Pan
W ładysław  
chciałby się 

spotkać
Gdy bandyci wyszli, 
Olszak zorientowała 
się, że z sześciu 
Żydów zostało 
przy życiu troje: 
lekko ranna kobieta, 
która udawała 
zabitą, mężczyzna, 
który uciekł pierwszy 
i ona. Wszystkich 
zamordowanych 
tamtej nocy 
pochowano 
w Żelechowie, 
w mieście w którym 
jej przyjaciółka nigdy 
wcześniej nie była 
i o którym nigdy 
przedtem nie 
słyszała.
Z opisu wspomnienia 
wynika, że pani 
Olszak obecnie jest 
Australijką.
Pan Władysław 
chętnie by się z nią 
skontaktował, ale nie 
wiadomo, czy Hanke 
Olszak jeszcze żyje.

Rodzina Gugałów była przerażona. 
Trzyletnia Basia, najmłodsza siostra pana 
Władysława z powodu strzałów ogłuchła 
i długo chorowała. Gugałowie powiadomi
li o tym, co się stało władze. Rano zabrano 
ciała trojga zabitych: mężczyzny i dwóch 
kobiet, w  tym  jednej ciężarnej. Drugi m ęż
czyzna uciekł w  czasie egzekucji. Wrócił 
dopiero po kilku godzinach.

- Nie wiem, czy ktoś szukał bandytów. 
Myśmy w krótce w yjechali z Żelechowa 
na Pomorze. Zatrzymaliśmy się w Słupsku 
- dodaje pan Władysław.

Panowie n ie zabijaj
cie m nie. Przeżyłam  
tę okropną wojnę. 
W szystkich 
i w szystko  
straciłam.
Darujcie m i ży c ie !

Potem żył innymi sprawami, ale co pe
wien czas wracało do niego wspomnienie 
tej tragicznej nocy.
- Odtąd wiem, że my, Polacy, wcale nie by
liśmy tacy święci, jak lubimy się przedsta
wiać - komentuje.

Przed kilku laty dowiedział się więcej 
szczegółów o Żydach, którzy w 1945 roku 
znaleźli się w  domu Gugałów. Stało się tak 
dzięki jego córce Katarzynie, która w  Inter
necie szukała wiadomości o Żelechowie. 
Wtedy natknęła się na wspomnienie Hanke 
Olszak, Żydówki, która pod szmatami prze
żyła nocny napad w Żelechowie.
Z jej relacji, którą w  Internecie można zna
leźć, wpisując hasło „moja tragiczna noc 
w  Żelechowie”, wynika, że przejechała tam 
z przyjaciółką Sabą Edelman z Warszawy, 
z którą prawie dwa lata spędziła w  obozie 
w  Majdanku i Oświęcimiu.
„Byłam w yzw olona 17 m aja 1945 roku 
przez Armię Czerwoną w małym miastecz
ku Boliwoda w Czechosłowacji” -pisze 
Hanke Olszak.

Po miesięcznym pobycie na wsi w  Cze
chosłowacji, razem z nieodłączną przyja
ciółką przyjechała do Polski, aby spraw
dzić, czy kto z ich rodzin ocalał. Najpierw 
pojechały do Łodzi, a potem do Warszawy. 
Niestety, nie zastały przy życiu nikogo z bli
skich. W tedy postanow iły  pojechać 
do Żelechowa, gdzie przed wojną mieszka
ła rodzina Olszak. Do miasteczka dojecha
ły o zm ierzchu. Udały się do pana 
W łodarczyka, znajom ego Polaka, który

przed w ojną był skarbnikiem  gm iny 
żelechowskiej. Gdy powiedziała, kim jest, 
przypomniał sobie jej rodzinę. Usłyszała, 
że nikt z jej członków nie przeżył. Polak 
zaprowadził obydwie kobiety na nocleg 
do rodziny Gugałów, gdzie mieszkało już 
dwóch Żydów. Zdecydowały się tam  prze
nocować i rano wrócić do Warszawy. Gdy 
przygotowywały posłanie, przyszły jesz
cze dwie Żydówki.

„Gdy zmęczeni usnęliśmy, obudził nas 
hałas. Przestraszeni wyskoczyliśmy z łóżek. 
Zdążyłam tylko założyć pantofle i zarzucić 
palto na nocną koszulę. Na pół nadzy zosta
liśmy wypędzeni na ulicę. Nie pamiętam, 
ilu było napastników, ale widziałam z każ
dej strony wymierzone w nas lufy karabi
nów i pistoletów. Nam, czterem kobietom, 
rozkazano usiąść na ławce przed domem. 
Wyprowadzono dwóch nagich mężczyzn 
i strzelano do nich. Jakieś trzy metry od nas, 
upadł dw udziesto letn i Szlojme Hefner, 
żelechowiak, który przeżył wojnę w  Związ
ku Radzieckim, a po wojnie wrócił do swo
jego rodzinnego maisteczka i zginął z rąk 
bandytów. Drugiemu Żydowi udało  się 
uciec. Chociaż bandyci za nim  strzelali, 
na szczęście go nie trafili” - pisze w swojej 
relacji Hanke Olszak

Wtedy kobiety zaczęły błagać o życie. 
Ciężarna upadła na kolana i zaczęła cało
wać buty bandytów. Odpowiedzią było pa
rę strzałów  i kobieta upad ła m artw a. 
Później bandyci zabili koleżankę Olszak. •  
©®
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Janusz Korwin-Mikke: - Mój cel na 
10 maja to dostać się do drugiej tury

f

0  wizji prezydentury
1 nietypowej kampanii. 
Janusz Korwin-Mikke, 
zwycięzca Prawyborów 
Prezydenckich 2015, 
zorganizowanych przez 
19 największych 
dzienników  
regionalnych w  kraju.

Paweł W ięcek
wiecek@polskapress.pl

Pokonał Pan konkurentów w  13 z 16 regionów 
i m iażdżącą przewagą punktów  zw yciężył 
w  Prawyborach w  całej Polsce. Jak to  się robi?

Ja po prostu mówię prawdę. Ludzie m a
ją dość kłamstw i pustych obietnic. A ja żad
nych zasiłków czy dotaqi ludziom nie obie
cuję. Ja tylko mówię, że u  m nie państwo 
odludzi się odczepi i jak ktoś będzie cięż
ko pracował to będzie miał dobrze. Jak bę
dzie leniem - będzie miał źle. Ludzie, któ
rzy na mnie głosują chcą ciężko pracować, 
ale nie chcą, żeby przeszkadzały im absur
dalne przepisy. Chcą się bogacić, ale teraz 
nie mogą, bo ponad połowę ich pieniędzy 
zabiera im państw o. U m nie będą mogli 
wreszcie samemu się dorobić - być jedno
cześnie dumni i bogaci.

Czy uda się Panu powtórzyć ten  wynik 10 ma
ja?

Mój cel na 10 maja, to dostać się do dru
giej tury.

Janusz Korwin-Mikke - wskazują na to  między 
innymi nasze badania sondażowe - przyciąga 
jak  magnes zwłaszcza młode pokolenie. Dla
czego? Na czym polega ten  fenomen?

Na moje spotkania przychodzą ludzie 
w wieku średnio 23 lata. Ci ludzie nie są ska
żeni tym chorym myśleniem, że im się coś 
od Państwa należy. Ci ludzie chcą zostać 
w kraju i tutaj się dorobić. Wiedzą, żeby to 
zrobić, wystarczy, by państwo przestało im, 
w tym  przeszkadzać.

Niektórzy politycy są jak chorągiewki. W  każ
dym  nowym sezonie politycznym prezentu
ją  inne poglądy. Pan trw a przy swoich przeko
naniach od początku istnienia w  przestrzeni 
życia publicznego. To zaleta czy wada? Nale
ży przecież wziąć pod uwagę fakt, iż świat też 
się zmienia, idzie do przodu...

Oczywiście, że zaleta! Jeśli zmieniałbym 
poglądy, to skąd pewność, że nie zmienię 
ich zaraz po tym , jak zostanę wybrany? 
Technika idzie do przodu, ale pewne pra
wa są niezmienne. Jeśli płacę komuś zabie
ganie wkółko, to zachęcam go dobiegania 
w kółko. Jeśli płacę komuś zasiłkiem za to, 
że nie pracuje, to zachęcam do tego, żeby 
nie pracował. Nie dziwmy się, że się nie bo-

► Janusz Korwin-Mikke prowadzi kampanię w spektakularny sposób. Na spotkania z sympatykami latał najpierw samolotem, a teraz helikopterem.

gacimy tak, jak moglibyśmy, jeśli płacimy 
zasiłki dla tych, co nie pracują, a tych, co 
ciężko pracują karzemy podatkiem docho
dowym.

O pańskich poglądach zw ykło się mówić kon
trowersyjne. Proszę podać polityczne przyka
zania Janusza Korwin-Mikke.

To nie moje poglądy są kontrowersyjne. 
Po prostu ten, kto zna prawdę dzień wcześ
niej niż inni uchodzi za wariata. Jak kiedyś 
postulowałem, by znieść przymusowy po
bór do wojska stukano się w  czoło. Teraz 
ludzie to zrozumieli i to jest normalne.

Jak kiedyś postulowałem, by wprowa
dzić przynajmniej na początek podatek li
niowy, robiono wielkie oczy. Później Le
szek Miller wprowadził podatek liniowy 
dla przedsiębiorców i nikt tego nie kwestio
nuje, aPlatforma Obywatelska wygrała wy
bory obiecując liniowy dla wszystkich - 
3x15.

Od 40 lat mówię, że należy zlikwidować 
podatek dochodowy. Większość traktowa
ła do niedawna ten postulat niepoważnie. 
Teraz to się zmienia, a to samo postuluje 
teraz premier Wiktor Orban.

Należy też natychmiast przywrócić ka
rę śmierci. Nie można zwyrodniałych mor
derców wypuszczać na wolność, adożywo- 
cie bez kary śmierci to stworzenie katego
rii ludzi bezkarnych. Człowiek na dożywo
ciu nie może dostać większej kary, więc 
może zrobić wszystko: zabić strażnika al
bo uciec.

Ja po prostu postuluję powrót do nor
malności.

Dlaczego chce Pan być prezydentem  Polski? 
Chodzi o ten  urząd czy raczej rozgrzew kę  
przed wyboram i do parlamentu?

Jest kilka niezwykle istotnych spraw, 
które zależą od prezydenta. Dlatego ci sa
mi, którzy mówią, że prezydent to tylko

strażnik żyrandola tak  zaciekle walczą 
o ten urząd. Przede wszystkim chciałbym 
przywrócić racjonalną politykę zagranicz
ną. Głosowanie na Dudę i Komorowskiego 
to głosowanie za trzecią wojnę światową. 
Nie powinniśmy się angażować w konflikt 
na Ukrainie. Nie mamy w tym żadnego in
teresu, a narażamy się na bezsensowną 
z punktu  w idzenia interesu polskiego 
wojnę.

Prezydent ma też wiele narzędzi, by 
wpływać na rząd. Jestem jedynym kan
dydatem, który jest wstanie zagonić pa
nią Kopacz do roboty. Póki jest premie
rem, niech przynajmniej na początek 
zajmie się niespełnionymi obietnica
mi Platformy.

W  swojej kam panii sięgnął Pan po nie
standardowy jak  na polskie warunki śro
dek lokomocji - samolot. Co jeszcze odróż
niało pańską aktywnść od działalności kon
kurencji?

W kampanii postawiliśmy na bezpo
średni kontakt z wyborcami, stąd tak du
ża liczba spotkań, na które przychodziło 
po od kilkuset po kilka tysięcy ludzi, to kil
kanaście razy więcej niż na spotkania pa
nów Dudy czy Komorowskiego. W czwar
tek w Krakowie z całą pewnością padł re
kord frekwencji na spotkaniu w ybor
czym. Było kilka tysięcy osób. Ludzie re
agują owacjami, to spontaniczny tłum , 
który wierzy w dumną bogatą Polskę.

Samolot Air Korwin-One miał na celu 
przyspieszyć trasę spotkań z wyborcami. 
Dzięki niemu zamiast 3 spotkań dziennie 
mogliśmy odbywać 4 . Niestety nawet sa
molot nie wytrzymał tempa i byliśmy zmu
szeni przesiąść się do helikoptera, który ma 
jeszcze w iększe możliwości dotarcia 
do wyborców. Doba jest dla m nie 
za krótka. •
©®

Kim jest Janusz Korwin-Mikke?

•  Ma 73 lata. Dwukrotnie żonaty. Ojciec 
ośmiorga dzieci. Urodzony 27 października 
1942 roku w Warszawie, Absolwent Liceum 

imienia Tadeusza Reytana w Warszawie, 
student Wydziału Matematyki i równolegle 
Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszaw
skiego. Jego hobby to szachy, tenis, ping- 
pong, brydż, bilard, GO, warcaby. Mistrz 
Krajowy w brydżu, współautor (z mi
strzem świata Andrzejem 
Macieszczakiem) czterech książek oraz 
autor zbioru felietonów „Pewnego ra
zu...”. Okresami zawodowy brydżysta, 

członek kadry narodowej. Aresztowany 
w 1965 za zorganizowanie wiecu na Uni
wersytecie Warszawskim w sprawie Listu 
34 i 1968 roku. Założyciel podziemnej 

„Officyny Liberałów". W 1980 roku do
radca w Stoczni Szczecińskiej. W 1982 

roku internowany na sześć miesięcy. Za
łożyciel w 1990 roku Konserwatywno-Libe

ralnej Partii Unia Polityki Realnej, której był 
prezesem do 1997 roku - i ponownie od 1999 
roku. W latach 1991-92 poseł na Sejm z woje
wództwa poznańskiego. W 1992 roku inicja
tor słynnej uchwały lustracyjnej. Prowadził 

liczne kampanie przeciwko podwyżce po
datków, zwłaszcza ukrytych i akcyzo
wych. Zwolennik przywrócenia kary 

śmierci. W 2003 roku stanął na czele 
Obywatelskiego Komitetu na rzecz 
wolnego obrotu surowcami wtórny
mi - i skutecznie przeciwstawił się 
próbie likwidacji popularnych 
„szmateksów". W 2011 roku założył 

Kongres Nowej Prawicy. Partią kierował 
do stycznia 2015 roku. Następnie z jego inicja
tywy powstało ugrupowanie KORWiN, z ra
mienia którego ubiega się o urząd prezydenta 
Polski. Od maja 2014 roku europoseł.
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Paweł Kukiz chwali się. że zdobył pod swoją kandydaturą trzy razy więcej podpisów niż wymaga PKW. Do jego sztabu spłynęło ich ponad 3 0 0  tys.

Kiedy doprowadzę 
do zmiany ustroju Polski, 
wracam na scenę. 
Choćby pojutrze

Paw eł Kukiz, kandydat 
na prezydenta Polski, w  niektórych  
przedw yborczych sondażach jest 
naw et na trzecim  m iejscu. Przez 
kom entatorów  oceniany jako 
sym patyczny populista. Czy uda 
m u się przew ietrzyć prawą stronę 
sceny politycznej, a jego zapał 
przetrwa dłużej, niż tylko 
do m ajow ych wyborów?

Karolina Koziołek
k.koziolek@glos.com

Kolega z redakcji przyszedł do m nie dzień  
przed wywiadem  z Panem mówiąc, że chęt
nie zagłosuje na Kukiza, ale jeśli przyjdzie Pan 
w  skórze na w yw iad , to  nic z tego . Za tym  
stwierdzeniem , jak rozumiem, kryje się oba
wa, że wciąż jest Pan bardziej artystą niż po
ważnym politykiem . Ile w  Panu polityka?

Pani kolega podchodząc do spraw y 
w  ten sposób zrobił błąd, którego nie zrobi
li Amerykanie, wybierając na prezydenta 
aktora, którym był Ronald Reagan. To by
ło możliwe dlatego, że Amerykanie są prag
matyczni. Dla nich liczy się, co człowiek 
mówi i robi, a nie, jakie nosi ubrania. U nas 
n ieste ty  form a jest często w ażniejsza 
od treści.

M arynarki u Pana nie zobaczymy?
Nie będę sztucznie kreował swojego wi

zerunku. W dom u m am  jedną dyżurną, 
świetną, prowincjonalną marynarkę, któ
ra służy mi podczas sesji sejmiku dolnoślą
skiego. Mam też parę innych przygotowa
nych na różne okazje w tym  taką, którą za
łożę na debatę telewizyjną 5 maja. Na za
przysiężenie jeszcze nie mam, ale obiecu
ję, że kupię sobie, jeśli wygram wybory. Ja
ko prezydent preferowałbym styl Obamy. 
Luźny. Nie dam na siebie nałożyć tony pu
dru ani wystroić jak stróż w Boże Ciało, na

wet jeśli taki wizerunek najbardziej trafia 
do wyborcy. Walczę o Prawdę, a nie naj
wyższe miejsce w  hierarchii.

Czyli jednak raczej artysta niż potrafiący się 
dopasować polityk?

Raczej człowiek, obywatel. Proszę zo
baczyć, jak media chętnie podchwytują to, 
że jestem artystą. Opisują mnie inaczej niż 
resztę kandydatów według klucza partyj
nego. W artykułach zamiast podpisać mnie 
jako kandydat bezpartyjny, opisują mnie 
jako muzyka rockowego. Dla mnie to oczy
wiste, że chodzi o to, by mnie zdeprecjo
nować. Propaganda celowo podkreśla 
wcześniej wykonywany przeze m nie za
wód, bo kojarzy się on z czymś „lekkim 
i niepoważnym”. Bogu dziękuję, że nie gra
łem wcześniej na flecie, bo podpisywaliby 
mnie flecista. Wielokrotnie prosiłem m e
dia, że skoro opisują mnie kluczem zawo
dowym, to niech i przy Komorowskim na
piszą, że to drukarz, kolporter i wykładow
ca w  niższym sem inarium  duchownym, 
a przy Jarubasie, że wicedyrektor agencji 
zdrowia w Kielcach. Bez skutku.

Kto pomaga Panu podczas kampanii? Dzwo
niąc do Pana sztabu, dowiedziałam się, że jego
szef nie podaje telefonu komórkowego, bo ma 
tylko prywatny, a maile odbiera co dwa dni. To 
ostatnia prosta do wyborów, da się tak prowa
dzić kampanię? Kto Pana teraz otacza?

To wolontariusze, ludzie, których znam 
od lat, mieszkający w różnych miejscach 
Polski. Wiele rzeczy robię sam. Działam 
na bardzo w ysokich obrotach, ale nie 
na wariackich papierach. Bez przerwy je
stem  w rozjazdach m iędzy Krakowem, 
Wrocławiem, gdzie jest sztab, a Warszawą 
oraz miastami, gdzie spotykam się z w y
borcami. We wtorek kręciliśmy spot w y
borczy w  Krakowie, od rana w środę już je
stem  w W arszawie. Nie w ierzę w PR, 
w sztuczne kreow anie w izerunku. Sta
wiam na autentyczność. Taki zawsze by
łem i żadna kampania tego nie zmieni.

Co jest Pana celem?
Zmiana ustroju Państwa, przywrócenie 

go obywatelom. Moim celem nie jest obję
cie urzędu „dla urzędu”. Gdybym chciał 
władzy, miałbym okazję dostać się do niej 
już wcześniej. Partie proponowały mi kan
dydowanie i do polskiego parlam entu 
i do europarlamentu. To nie jest moim ce
lem. Dziś chcę obudzić ducha obywatelskoś- 
ci w Polakach. Chciałbym, aby ludzie zaczę
li myśleć samodzielnie. Jesteśmy genialnym, 
wspaniałym narodem. Tyle tylko, że zahu
kanym i zdeptanym. Przez 26 ostatnich lat 
robiono wszystko, by stłamsić w nas ducha. 
Niewłaściwie wskazywano bandytów i ofia
ry. Bandytami i faszystami nazywano żoł
nierzy wyklętych, którzy w rzeczywistości 
byli ofiarami tamtego systemu, a ich opraw
cy łowią ryby w  Szwecji. Przez te 26 lat zo
staliśmy ogłupieni. Wszystko po to, by po
dzielić nas na Tutsi i Hutu i budować swoje 
majątki, korzystając z naszego podziału.

M iał Pan autorytety polityczne, które pomo
gły wykształcić takie poglądy?

Moje au to ry te ty  to  Józef Piłsudski. 
I Chrystus jako człowiek, który poszedł 
na wojnę ze złem. Kontekst religijny nie ma 
tu  szczególnego znaczenia. A z żyjących? 
Ojciec.

Czytałam , że z ojcem, który był ordynatorem  
oddziału chorób w ew nętrznych w  szpitalu  
w  Niem odlinie, długo Pan nie rozm awiał. Te
raz uznaje go Pan za autorytet, dlaczego?

Bo do tego dojrzałem. Bo go zrozumia
łem. Ojciec mógł zrobić poważną karierę 
naukową. W czasach młodości pracował 
naukowo w  Warszawie w PIH-u. W tamtych 
czasach, gdy chciało się robić karierę, ko- 
niecznośdąbyło zapisanie się do PZPR. Jego 
dwóch kolegów zresztą zrobiło kariery nau
kowe, jeden w  Lozannie, drugi tu  w Polsce. 
Mówili, że ojciec był najzdolniejszym i naj
pracowitszym z nich. Ale tato wybrał inaczej, 
postanowił wyjechać na prowincję. To czło
wiek, któremu ojca - przedwojennego ko
m endanta policji - Sowieci zamordowali 
na Brygidkach we Lwowie, a jego samego 
z siostrą i matką zesłano do Kazachstanu. 
Po takich doświadczeniach partycypacja 
w  komunistycznym systemie poprzez człon
kostwo w PZPR była dla mojego taty  nie 
do przyjęcia. Kłóciła się z jego sumieniem. 
Rzeczywiście, długo nie rozmawialiśmy, oj
ciec uważał, że powinienem skończyć stu
dia i zostać prawnikiem albo lekarzem, a ja 
choć studiowałem prawo, wcześniej admi
nistrację, a później nauki polityczne, to nie 
skończyłem żadnych studiów. Interesowały 
mnie doktryny, prawo, historia, ale już nie to, 
jak pomóc klientowi znaleźć lukę pomiędzy 
jednym przepisem a drugim. Zawsze byłem 
artystą: pisałem wiersze i piosenki.

Wierzę w to, że przyjdzie czas.
Wierzę w to, że zmieni się.
Wierzę w to, że Ty i ja.
Obudzimy nowy dzień.

Tozpiosenki ..Bo tutaj jest jak jestI>.Czy pisząc 
te  słowa myślał Pan, że kiedyś pójdzie po wła-
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dzę? Będzie m iał aspiracje, by zostać prezy
dentem  Polski?

Ja nie idę po władzę, a po nowy ustrój. 
Po władzę dla obywateli, po państwo pra
wa. Nie mam aspiracji, by zostać prezyden
tem , ale aspirację zmiany systemu. Start 
w  wyborach traktuję jako etap.

Etap czego?
Drogi w  dążeniu do zmiany ustroju pań

stwa. Najchętniej oczywiście zostałbym 
na scenie i stam tąd głosił swoje hasła na
prawy świata. Zdałem sobie jednak sprawę, 
że to  za mało. Świadomie poszedłem  
na wojnę z systemem, zrezygnowałem z do
chodów, jakie przynosiła mi muzyka. Zara
białem kiedyś tak dużo, że nie zastanawia
łem  się szczególnie, ile m am  pieniędzy. 
Po prostu wiedziałem, że są i spokojnie w y-' 
starczają na rachunki i wygodne życie.

M ów ił Pan. że nie kandyduje, żeby dorwać się 
do żłobu, bo zarabia Pan lepiej niż obecny pre
zydent. Skąd ma Pan takie w ielkie pieniądze?

Wielkich to już nie m am  od kilku lat. 
Mam na rachunki, kredyty, ale o oszczęd
nościach mogę zapomnieć. Te, które mia
łem, wydałem na promowanie jednom an
datowych okręgów wyborczych. Ale mia
łem , z p ły ty  z Janem  Borysewiczem, 
na której zarobiłem 2 miliony złotych. Gdy
by Sony Musie nie zerwało ze mną kontrak
tu, mógłbym zarobić drugie tyle. Tego im 
nie odpuszczę. I chodzi nie tylko o pienią
dze, ale o to, że zależy mi na wydaniu pły
ty. Bo raz, że to bardzo dobra płyta, dwa, 
że pracowałem na nią dwa lata, a trzy, że 
jakiś korporacyjny - tu  proszę postawić trzy 
kropki - nie będzie mi dyktował, co mi wol
no, a czego nie.

Ma Pan w  sobie lewicową krytykę konsump
cyjnego stylu żyda?

Przed pójściem na wojnę z systemem - 
kilka lat tem u - napisałem piosenkę „Trze
ba to zagłuszyć” o pokusach bycia na salo
nach, partycypacji w  tych wszystkich do
brach, krzykach, że będzie zabawa, będzie 
się działo, będzie fajnie. Tekst jest taki:

Trzeba to zagłuszyć, wrócić na ulicę, ta
rzać się w odpadkach, krzyczeć, oślepnąć 
na pieniądz, z  piekła wyjąć uszy, zobaczyć 
odbicie, złudzenia-przywrócić. Niech się cie
bie boją, niech cię znienawidzą, niech nie 
modlą się za ciebie, niech się tego wstydzą 
i pobłądzą, nocą potem zlani, z  tym, co wy
myślili niech zostaną sami.

To piosenka o tym, że budując potężny 
ruch społeczny oponentów  będzie coraz 
mniej, już jest ich mniej. Taka Warszawa 
jest jak Monako. Tutejszych mieszczan nie 
obchodzi to, co ja nazywam i punktuję. Im 
się żyje wygodnie. Mi też mogłoby się żyć 
wygodnie, ale mam sumienie, które mi nie 
pozwala tolerować wygaszania państwa, 
cynicznego, powolnego rozbioru Polski.

Może ma Pan nadwrażliwe sumienie?
Nie, proszę pani. Moi przodkowie ginę

li za Polskę. Mam obowiązek szanować ich 
krew.

Widzi pani, z jednej strony mój wizeru
nek rockmana w skórze deprecjonuje mnie 
w oczach pani kolegi, a z drugiej strony 
część osób idzie z tego powodu w łaśnie 
do m nie. Kiedyś zapytałem  Sławka 
Petelickiego [pierwszy dowódca GROM, 
w  2012 r. popełnił samobójstwo - przyp. 
Red.], czy nie przegiąłem  z ekspresją 
w pewnym programie telewizyjnym. On 
odpowiedział prosto: nie, rób swoje, rób 
z siebie w ariata do sam ego końca, jedź 
po bandzie, musisz być ekspresyjny, bę
dziesz dla nich ciekawy. Pokonasz drogę 
Ghandiego: najpierw cię zlekceważą, po-

Nie idę po władzę. 
Idę po now y ustrój. 
Nie mam aspiracji, 
by zostać 
prezydentem , ale 
mam aspirację 
zm iany system u

tern będą się śmiać, potem walczyć z tobą 
- i to jest mój obecny etap - a na końcu zwy
ciężysz. I mam nadzieję, że miał rację.

Ostatnio prof. Jadwiga Staniszkis mówiła o Pa
nu, że je s t Pan sym patycznym  populistą  
na prawicy, tuż obok mniej sympatycznego Ja
nusza Korwin-Mikkego. Jak Pan się czuje z w i
zerunkiem  oszołoma, populisty?

Na każdego wroga systemu będą pluć, 
starać się zrobić z niego dewianta. Tyle. Sy
stem się boi, bo czuje, że rośnie siła obywa
telska. Im bardziej system się boi, tym bar
dziej pluje. Oczywiście, że mi to przeszka
dza, ale ja mam inne priorytety niż skupia
nie się na kalumniach niektórych mediów.

M ów ił Pan o tworzeniu szerokich list w  wybo
rach do parlam entu. Każdy znajdzie na nich 
miejsce niezależnie od opcji politycznej. Jak 
Pan sobie wyobraża obecność na jednej liście 
prawicowego przeciwnika i lewicowego zwo
lennika związków partnerskich?

Lewica jest tak samo różna, jak i naro
dowcy są różni. U narodowców też znaj
dzie pani gejów, a na lewicy przeciwników 
związków partnerskich. Z takimiosobami 
stworzę listę, z lewicą patriotyczną.

Są tacy?
Tak, znam ich osobiście. Mogę zaraz po

kazać num ery do nich w telefonie.
Na początku lat 90. pomagałem funda

cji Lambda, która walczyła o prawa hom o
seksualistów. Kiedy okazało się, że mniej
szość zaczęła terroryzować większość swo
ją seksualnością, to powiedziałem „paszli 
won”. Nie przeszkadza mi, że tenpanitam - 
ten pan są parą, ale przeszkadza, gdy jeden 
z nich, np. 6o-latek, ważący 150 kg pan 
z pióropuszem, w  lateksie, z dziurą na tył
ku wymaga ode mnie, żeby mi się podobał. 
A jak odwrócę głowę to znaczy, że jestem 
homofobem. Tak samo z in vitro. Jestem 
przeciwnikiem dopłat państwa dla par, któ
re nie mogą mieć dzieci. Bo najpierw trze
ba pomóc matkom, które samotnie wycho
wują niepełnosprawne dziecko. One dosta
ją pomoc w postaci około tysiąca złotych 
miesięcznie. Podczas gdy pary z in vitro 
otrzym ują kilkanaście tysięcy złotych 
na próbę posiadania dziecka, te pary mogą 
zarobić na to same. Matka niepełnospraw
nego dziecka nie może, bo musi być z nim 
w domu. Nasze państwo jest za biedne, że
by za ogrom ne pieniądze przeznaczane 
na in vitro kosztem narodzonych już, nie
pełnosprawnych, dzieci, robić sobie pro
pagandę, że jest w Europie.

Kiedy Pana poglądy w ykrystalizow ały się 
w ten  sposób? Pieiwszeinform aqeoParia za
angażowaniu światopoglądowym, innym niż 
przez muzykę, pochodzą z la t2 0 0 5  -2 0 0 8 .  
kiedy wystąpił Pan na koncercie podczas Na

rodowego Dnia Żyda. potem podpisał Pan pe- 
ty<^fiu idaq i Mam y iTaty przeciwko paradzie 
homoseksualnej Europride w  W arszawie. Co 
się w tedy takiego w  Pana życiu działo?

Zawsze byłem przeciwny aborcji. Potem 
doszły do tego kolejne tematy. Kiedy zaczę
to mnie nagle pytać o zdanie w  tych kwe
stiach, nie ukrywałem moich poglądów. Za
częły się mną interesować fundacje, dla któ
rych to stanowi wartość. Jestem ciekawym 
„au to ry tetem ”, bo z jednej strony 
rockendrolowiec, niby liberalne poglądy, 
a jednak nie do końca i nie we wszystkim.

B ył Pan przecież tak im  stereotypow ym  
rockendrołowcem. który baw ił się po koncer
tach, lubił sobie wypić.

Nie „lubiłem sobie wypić”, ale byłem 
uzależniony od alkoholu. To jest zasadni
cza różnica.

Co się stało, że Pan przestał?
Urodziło mi się chore dziecko i przesta

łem. To zresztą nie było takie picie, że le
żałem i piłem, ja w tedy grałem koncerty. 
Tak jak ja w tedy piłem, pół sejmu dziś pije 
i duża część Polaków. Bush i Churchill też 
byli alkoholikami. To była sytuacja, kiedy 
ja, człowiek, który nigdy przed niczym nie 
uklęknie, klęka jednak przed alkoholem. 
Kiedy zdałem sobie z tego sprawę, powie
działem sobie dość. Przyznałem się do te 
go publicznie swego czasu. Z przesłaniem: 
można z alkoholizmu wyjść.

Chce Pan zostać posłem?
Już dawno mogłem nim zostać.

A teraz chce Pan?
Użyję każdego środka, by dotrzeć do ce

lu, tzn. obalić system. Być może nie będę 
musiał startować w wyborach parlam en
tarnych, bo za chwilę górnicy i rolnicy roz
walą ten  ustrój. Jeśli to się stanie pojutrze, 
to popojutrze wracam na scenę.

Jak Pan chce obalić system? Jak do tego do
prowadzić?

Nie da się tego szybko opowiedzieć. Te 
wszystkie rozmowy trwają już lata. Mam 
na myśli rozmowy ze związkami rolniczy
mi, z Solidarnością Śląsko-Dąbrowską. Je
śli okaże się, że zdobywam ponad 6 proc. 
głosów  w  tych w yborach, daje to  dużą 
szansę na wprowadzenie do parlam entu 
niezależnego ruchu, „nowej jakości” żąda
jącej zmian ustrojowych.

Nie ma Pan zaplecza politycznego, kim  będą 
ludzie na listach?

Będę je tworzył w  oparciu o wolontariu
szy, którzy ze m ną obecnie pracują 
przy wyborach prezydenckich. Grupa tych 
ludzi wchodząc do sejmu będzie miała jed
no główne zadanie: będzie domagać się 
rozpisania referendum dotyczącego zmia
ny ordynacji wyborczej. Jeśli musiałabym 
wybierać, to wolę utrzymywać lepsze rela- 
cje z Solidarnością Śląsko-Dąbrowską, 
z Izdebskim i OPZZ-tami, niż z Korwinem. 
Dlatego że Korwin nie otoczy sejmu, kiedy 
będzie trzeba, by zmusić posłów do rozpi
sania referendum, a tamci to zrobią. Zgo
dziłem się na współpracę ze środowiskiem 
OPZZ pod warunkiem, że podejmą uchwa
łę o konieczności zmiany ordynacji wybor
czej. Dziś mogę powiedzieć, że oni taką 
uchwałę podejmą. Ogłoszą to w najbliższą 
niedzielę. To samo Solidarność Śląsko-Dą
browska. Tylko z pomocą kilofów i bron je
stem  w stanie doprowadzić do tego, by 
obecne władze ustąpiły.

Minister spraw wewnętrznych, który wy
powiedział słowa, że Polska jest tylko pań
stwem  w teorii i przypom nę, że słowa 
z ujawnionych taśm  wypowiadał będąc 
trzeźwym i nie wiedząc, że jest nagrywany.

r tP a m e lK y fe  
w *0  urodził się 24 

czerwca 1963 r. 
w Paczkowie na Opol- 
szczyźnie. Swoją ka
rierę muzyczną zaczy
nał na festiwalu w Ja
rocinie. Od tego czasu 
napisał wiele piosenek 
o Polsce, zawsze 
w duchu kontesta
cji. Dużą popularność 
przyniosła mu płyta 
z Janem Borysewi
czem. na której poja
wiła się m.in. piosenka 
„Bo tutaj jest jak jest", 
którą w 2003 r. śpie
wała cała Polska.

K n iera  samorządo
wa W listopadzie 
2014 r.Kukiz starto
wał do sejmiku Woje
wództwa Dolnoślą
skiego z komitetu 
Bezpartyjni Samorzą
dowcy. Był ostatni 
na liście na ostatniej 
karcie do głosowania. 
Do sejmiku dostał się.

Na początku lat 90. 
pomagałem fundacji 
Lambda, potem, gdy 
hom oseksualiści 
wprowadzili swój 
terror, powiedziałem  
„paszli won”

A jako minister wiedział, co mówi. Ja do tych 
jego słów dodaję, „ale jeszcze nie zginęła”, 
Polska jeszcze jest. Ponieważ mamy konflikt 
na Ukrainie i Niemcy, i Rosja są zaintereso
wane tym, co się tam  dzieje, a dopiero póź
niej Polską, to jest jedyna i niepowtarzalna 
szansa zmiany tego ustroju. Bo dwaj gigan
ci są zaabsorbowani czymś innym. Chyba 
nikt nie ma złudzeń, co do tego, że nie jeste
śmy zwykły państwem, ale jesteśmy w stre
fie wpływów Rosji i Niemiec, jesteśmy przez 
nich rozgrywani. Nam dano fasadę, w  po
staci tego, że za pożyczone pieniądze może
my sobie zbudować ładne przybytki handlu, 
jak Złote Tarasy, gdzie siedzimy.

C& Pan sądri o sw okii konkurentach polrtycz- 
nych? O kandydatce lewicy Magdalenie Ogórek?

Kandydatka lewicy? Jakiej lewicy? Lewa 
strona, to dla mnie dbałość o interes pra
cowniczy i socjalny, a ja tego tam  nie widzę. 
Tam więcej uwagi przykłada się do tego, co 
ma pod spódniczką Pani Grodzka. Pani Ogó
rek ma poglądy korwinowskie, jeśli chodzi 
o gospodarkę, to jest korwinistka, ona nie 
m a nic wspólnego z lewą stroną. Teraz 
wszystkie sztandary w  polityce się pomie
szały. Liberalna PO podwyższa wiek emery
talny, a partia prawicowa PiS obniża podat
ki, to jest jakiś polityczny miszmasz. Kam
panią partyjniaków szczególnie się nie inte
resuję.

Jak Pan ocenia swoje trzecie miejsce w  sonda
żach.

To świadczy o tym, że idea jednom an
datowych okręgów wyborczych jest lu 
dziom bliska. Pokazało to  zbieranie pod
pisów  pod m oją kandydaturą. Do PKW 
zgłosiliśm y 100 tysięcy, ty le ile trzeba, 
a potem  napływały kolejne, ostatecznie 
podpisów  było ponad 300 tysięcy. Kam
pania prezydencka, to tylko jeden z e ta
pów walki o zmianę ustroju państwa. Tę 
walkę rozpocząłem w Jarocinie. Wcześniej 
była to scena wyłącznie muzyczna, ale kie
dy sta ła  się za m ała, w ykorzystałem  
rozpoznawalność medialną, by propago
wać zmianę ordynacji wyborczej. Chodzi 
o taką ordynację, która z obywatela czyni 
podmiot. Obecnie mamy do czynienia z ta
kim systemem, gdzie polityk jest bezwz
ględnym i absolutnym władcą obywatela 
za obywatelskie pieniądze. Ja dążę do sy
stem u takiego^ jak brytyjski, francuski lub 
am erykański, gdzie obow iązują je d n o 
mandatowe okręgi wyborcze. Dążę do te 
go, by to ludzie decydowali o tym, kto bę
dzie ich reprezentował, a nie partie poli
tyczne. By obywatel był pracodawcą dla 
polityka i mógł go zwolnić z pracy, gdy nie 
wykonuje swoich obowiązków. A kiedy 
przekracza swoje uprawnienia, zamknąć 
do w ięzienia.#
©®
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Ostatni wywiad Władysława 
Bartoszewskiego dla „Polski"

i

Tego w yw iadu  
W ładysław  
B artoszew ski udzielił 
Agatonowi 
K ozińskiem u  
w  ostatnim  tygodniu  
lutego. Poniew aż 
dotyczy on spraw  
bardzo aktualnych, 
publikujem y go także 
w  „Głosie".

Rozmowa archiwalna

Agaton Koziński
Twitter: @AgatonKozinski

„Trzeba historię pisać zawsze na nowo. każcie 
pokolenie to  robi"-pow iedział niedawno Bro
nisław Komorowski. Pan się z nim zgadza i dla
tego publikuje tak  dużo książek historycz
nych? Jak choćby teraz wydany „Kryptonim  
Bonza”.

N apisałem  kilkadziesiąt książek p o 
św ięconych h istorii najnow szej. W te n  
sposób mogę współkształtować ocenę zja
wisk życia, w  którym się obracam. Bo hi
storia biegnie, m a dalszy ciąg. Zwłaszcza 
historia Polski. Od 1939 r. do maja 1945 r. 
doświadczyliśmy wojny, która się odbiła 
nie tylko na tych Polakach, którzy byli jej 
świadkami, ale także na ich dzieciach czy 
wnukach. One doświadczyły tego konflik
tu  materialnie, gospodarczo, społecznie, 
mentalnie. Ta wojna odbiła się na naszej 
dem ografii, ku ltu rze, jakości życia co
dziennego, publicznego i prywatnego. To 
konsekwencja planowego ludobójstw a, 
k tórem u Polska była poddaw ana przez 
dwóch okupantów  w początkowej fazie 
wojny 1939-1941, a później (od lata 1941 r.)

Jeśli Putin m iałby 
przyjechać 
na W esterplatte, 
toRibbentrop  
pow inien w stać 
zgrob u iteż  
się  tam pojawić

przez jednego. To wiązało się także z tę 
pieniem  elit: naukowców, ludzi kultury, 
księży. Tysiące z nich zginęły, dużo więcej 
zostało poddanych represjom. Porówny
walnych doświadczeń nie miały inne pań
stwa.

Teraz z kolei będziem y inaczej rozkładać ak
centy wobchodach rocznicy zakończenia woj
ny. Pan jest jednym  z organizatorów  obcho
dów. k tó re  m ają się odbyć 8  m aja na 
W esterplatte.

Może raczej zwolenników, a nie organi
zatorów. Ale już teraz mierzymy się z kwe
stią, wobec której rysują się nieporozumie
nia wynikłe z odmiennych przyzwyczajeń 
czy kultur. Opiszę te  różnice na dość bez
piecznym przykładzie uroczystości rocz
nicowych w niemieckich obozach koncen
tracyjnych.

Pan to  uważa za bezpieczny przykład?
Tak, ponieważ główne intencje obcho

dzenia takich rocznic nie dzielą. Jednak
- co ciekawe - w  żadnym  przypadku  
na uroczystości rocznicowe w  dawnych 
hitlerowskich obozach w Dachau, M aut
hausen, Bergen-Belsen czy innych nie był 
zaproszony jakikolw iek polityk, naw et 
prezydent USA czy członek brytyjskiej ro
dziny królewskiej, choć armie tych krajów 
oswobadzały je pod koniec wojny, a póź
niej w szp ita lach  w ojskow ych lekarze 
z tych państw  walczyli o życie i zdrowie 
ofiar, które w  tych obozach znaleźli. Mimo 
tych faktów historycznych dziś na obcho
dy rocznicy oswobodzenia tych obozów 
nie zaprasza się przywódców tych państw. 
To są bowiem dni, kiedy czci się pam ięć 
ofiar. To ją się uwiecznia, a nie trium f po
lityków czy walczących. Dziwnie się nato
miast utarło - co wynika może z bizantyj
skich obyczajów - że po naszej stronie że
laznej kurtyny przyjęło się i nadal uważa 
się za uzasadnione obchodzenie faktu, że 
jakaś armia gdzieś weszła, a nie że ludzie 
tam  cierpieli oraz ginęli miesiącami i lata
mi. Mogę zrozumieć, skąd się wzięła taka 
logika, ale się z nią nie zgadzam.

I chce ją  Pan zmienić?
Już to zrobiliśmy - podczas stycznio

wych obchodów 70. rocznicy oswobodze
n ia te re n u  obozu w  A uschw itz- 
-Birkenau. Wyraźne zaproszenie dostali 
tylko byli więźniowie, bo to oni mieli być 
czczeni. Przecież żołnierze wyzwalali te 
obozy przypadkiem , akura t tam  szli, 
a mogli iść 20 km dalej. Wojsko w  ten  spo
sób realizow ało  jedyn ie  założone cele 
strategiczne. I tak  np. I F ront Ukraiński 
w  1945 r. szedł przez południową Polskę, 
]ego zadan iem  było bow iem  dotrzeć 
na Śląsk. W te n  sposób trafił na Ausch
witz. Nie był zresztą na to przygotowany
- ani lekarsko, ani technicznie. Ja byłem 
w tedy  akura t w  Krakowie, działa łem  
w  komórce KG AK. Natychmiast zajęliśmy 
się organizow aniem  polskich lekarzy - 
akurat AK miała z nimi rozległe kontakty
- a oni pojechali ratować tych ludzi. I właś
nie dziś pow inniśm y o n ich  przede 
wszystkim pamiętać. Bo to oni byli ofia
rami, ale też bohaterami. Dlatego poinfor

► Władysław Bartoszewski (19 lutego 1922 -  24  kwietnia 2015)

mowaliśmy w  lipcu 2014 r. ambasady, że 
na 70. rocznicę kresu istnienia Auschwitz 
zapraszamy wszystkich byłych więźniów, 
którzy tylko zechcą przyjechać - nie za
praszam y natom iast im iennie żadnych 
delegacji politycznych, a jeśli m im o to  
zechcą przyjechać, to bez prawa zabiera
nia głosu. Prezydent Niemiec nie obraził 
się i przyjechał. I wiele innych osobistoś
ci przyjęło tę zasadę. A na przykład p re
zydent Rosji nie przyjechał, bo po co, sko
ro nie miał przemawiać.

Ale czemu uznał Pan tę  sytuację za bezpiecz
ny przykład do opisu różnic w  podejściu do ob
chodów rocznicy zakończenia wojny?

Można sobie wyobrazić obchody 9 m a
ja w  Moskwie, gdzie być może doborowe 
oddziały ściągnięte z frontu na wschodzie 
Ukrainy będą defilować po placu Czerwo
nym, a nad nimi będą latać samoloty, któ
re wcześniej latały nad Donbasem. I poli
tycy z całego świata mają ich podziwiać? 
Tu zresztą nie chodzi mi nawet o to, skąd 
ściągnięto defilujących żołnierzy, to są Bo
gu winni ludzie. Chodzi mi o coś innego 
- o to, czego rocznica właściwie będzie ob
chodzona. Otóż Rosjanie świętują wtedy 
zakończenie wielkiej wojny ojczyźnianej. 
I słusznie, ponieważ narody Związku Ra
dzieckiego poniosły w  tej wojnie bardzo 
duże straty. Ale też Amerykanie ponieśli 
straty w Pearl Harbor, Holendrzy podczas 
bom bardow ań R otterdam u, przykłady 
można mnożyć. I możemy się spierać o in
terpretację, co pokolenie ulega ona pewnie 
modyfikacjom, ale fakty pozostają fakta
mi, np. jak rok ma 365 dni, a rok przestęp
ny 366, tak II wojna światowa wybuchła 
faktycznie 1 września, a formalnie 3 wrześ
nia 1939 r. I Polska, która walczyła od pierw

szego do ostatniego dnia tej wojny, ma mo
ralny obowiązek czcić pam ięć tej wojny. 
Wielka wojna ojczyźniana zaczęła się na
tom iast 22 czerwca 1941 r. Do tego czasu 
w walce z hitlerowskimi Niemcami uczest
niczyły czynnie Polska, Wielka Brytania 
wraz z Commonwealthem, Francja, Dania, 
Norwegia, Belgia, Holandia i Luksemburg. 
Związek Radziecki był natomiast sojuszni
kiem Niemiec. Już doszło do zbrodni w Ka
tyn iu  i założono obóz koncentracyjny 
Auschwitz. Nie trzeba tego wszystkiego cią
gle przypominać. Ale nie wolno też o tym 
zapomnieć!

Podkreśla Pan, że wojna Związku Sowieckie
go zaczęła się w  1941 r. Ale czemu nie mówić, 
że tak  naprawdę Moskwa weszła do w ojny 
17 w rześnia1939 r.?

Bo Kreml uważa, że w  1939 r. to nie była 
wojna, tylko akcja stabilizacyjna. Wystar
czy poczytać radzieckie noty z 16 września, 
które usiłowali w etknąć am basadorowi 
Wacławowi Grzybowskiemu, dowodząc 
w nich, że państwo polskie przestało istnieć, 
i w  związku z tym wszelkie umowy między 
Polską a Związkiem Radzieckim przestają 
obowiązywać. Zatem jeśli o czymś należy 
mówić, to raczej o ludobójstwie, o tym, kto 
je pierwszy zaczął uprawiać - bo dni u ru
chomienia Auschwitz i mordów w Katyniu 
są w  kalendarzu blisko siebie. Ale nie uwa
żam, że to należy przypominać. Niech so
bie więc Rosjanie obchodzą święto zwycię
stwa w  wielkiej wojnie ojczyźnianej, mają 
do tego prawo. My na to  powinniśmy pa
trzeć z szacunkiem, na jaki zasługuje śmierć 
żołnierza walczącego o swoją ojczyznę, ale 
też powinniśmy pamiętać, że oni nie ginę
li za naszą ojczyznę. My przecież mamy 
swoją, podobnie jak narody, które także
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w 1939 r. i w  latach kolejnych (również 
w okresie sojuszu Berlina z Moskwą) ucier
piały z rąk Hitlera. Dlatego my wojnę po
winniśmy wspominać albo w  Polsce, albo 
w Londynie, ponieważ stolica Wielkiej Bry
tanii była miastem, które prawnie zastąpi
ło Warszawę w  czasach okupacji.

Ale jednak Rosjanie zawsze robili to  z dużo 
większym razm adiem  i przykłada! do tej rocz
nicy dużo większą wagę. Rozumiem, że każda 
tradycja pow inna być poddaw ana rew izji, 
w  końcu każde pokolenie pisze własną histo
rię . A le czy te j rew iz ji należy dokonyw ać 
pod hasłem: Każdy kraj m iał swoją wojnę? Czy 
m oże trzeb a  pow iedzieć w prost, że  P utin  
przez wojnę na Ukrainie stracił moralne pra
wo do organizacji tych obchodów?

Ja nie zajmuję się polityką, tylko histo
rią - a historia opiera się na faktach. Nie za
mierzam dyskutować o tym, czy zrobiono 
coś dobrze, czy źle. Albo prowadzić dywa
gacji typu: dlaczego Luftwaffe zbombardo
w ała w 1940 r. Rotterdam  albo Londyn, 
a nie Brukselę. I trzymając się faktów, chcę 
wyraźnie podkreślić, że n  wojna miała kil
ka etapów - tymczasem Rosjanie uważają, 
że ona się rozpoczęła dopiero w czerwcu 
1941 r. w wyniku zdrady ich sojusznika. Oni 
mieli prawo czuć się rozwścieczeni i żądni 
odw etu , poniew aż H itler rzeczyw iście 
zdradził wcześniejsze ustalenia i pakty. Ale 
jednocześnie warto pamiętać, kim byli Sta
lin i Hitler. Jan Józef Lipski w  artykule dla 
„Der Spiegel” opublikow anym  chyba 
pod koniec podziału Europy i upadku mu- 
ru berlińskiego określił ich jako „zwei 
Banditen”, dwóch bandytów - bo byli rów
nymi sobie zbrodniarzami. A Lipski nie był 
szowinistą czy człowiekiem rzucającym ra

dykalne oskarżenia - dlatego podaję jego 
przykład. On dobrze opisał realia tamtych 
lat. Dopiero się przekonamy, czy wyciąg
nęliśmy wnioski z tamtych zbrodni. Bo hi
storia nie kończy się na życiu jednego po
kolenia. I każda generacja ponosi odpowie
dzialność za swoje zachow ania. Naszą 
w Polsce jest pamiętanie o naszych ofiarach 
tej wojny. Nie ponosimy natomiast żadnej 
odpowiedzialności za to, co się działo w in
nych krajach, w  innych obozach. Nie odpo
wiadamy za to, co w  tym okresie robili Wło1- 
si M ussoliniego, H iszpanie Franco czy 
Związek Radziecld Stalina. Takiego podej
ścia Polacy mają prawo oczekiwać od swo
ich polityków i wydaje mi się, że dwie naj
w ażniejsze - w edług sondaży - partie  
w  Polsce mają w  tej kwestii podejście po
dobne.

Polskie w ładze powinny natomiast upam ięt
nić koniec wojny na W esterplatte. To docelo
w e miejsce tych obchodów czy tymczasowe? 
Bo szef MSZ Grzegorz Schetyna już propono
wał, by organizować je  wLondynie albo w Ber- 
linie. Zwłaszcza to  ostatnie miejsce, gdzie w ej- 
na się skończyła, wydaje się w arte przedysku
towania.

Dla m nie, uczestnika tej wojny od jej 
pierw szych dni, w łaściw ym  m iejscem  
do tego typu obchodów jest terytorium Pol
ski. Być m oże pow inien być to  W ieluń, 
pierw sze zbom bardow ane m iasto  tego 
konfliktu, właściwie zrównane z ziemią. 
Ale trzeba też myśleć w  kategoriach sym
boli, one muszą być nośne. Warto pam ię
tać, że był m om ent trochę innego sposobu 
myślenia władz Rosji i Władimir Putin był 
na Westerplatte l  września 2009 r., siedział 
tam  koło Angeli Merkel, obok przywódców 
Francji, Wielkiej Brytanii, Polski. Okazało

się, że Rosjanie umieli uznać, że II wojna 
światowa nie zaczęła się 22 czerwca 1941 r. 
Niedługo trwała ta  refleksja, jak się później 
okazało.

Ale teraz chciałby Pan. aby obchody 70 . rocz
nicy zakończenia wojny na W esterplatte od
były się w  tym  samym składzie co 70 . roczni
ca je j wybuchu? Z W ładim irem  Putinem?

Nie, to nie była jego wojna! Jeśli on miał
by przyjechać, to  na tej sam ej zasadzie 
z grobu powinien wstać Ribbentrop i też się 
tam  pojawić.

Daleko idąca analogia.
Daleko? A czy pan sobie wyobraża, jak 

byśmy w  Polsce reagowali, gdyby w Niem
czech powstała teraz partia, która zaczę
łaby relatywizować zachowania Joachi
m a von Ribbentropa? Albo żądała rewizji 
procesów  norym berskich i rehabilitacji 
osób w  ich wyniku straconych? Tymcza
sem są znane wypowiedzi z Moskwy, że 
pakt Ribbentrop-Mołotow to był przykład 
norm alnej dyplomacji. Jeśli to  była n or
m alna dyplomacja, która przyniosła nam  
Auschwitz i Katyń, to ja dziękuję za taką 
normalność!

Związek Radziecki, który brał udział w  II woj
n ie św iatow ej, p rzesta ł istn ieć w  grudniu  
1991 r.

Związek Radziecki przestał istnieć, ale 
w  czasie jego istnienia nie doszło do nicze
go, co można by porównać z procesami no
rymberskimi. Jedynie stracono Ławrentija 
Berię w  1953 r., w  dodatku skazano go 
w  procesie tajnym. Czy to należy odczytać 
jako sugestię, że sam Beria i tylko Beria był 
winien wszystkich zbrodni okresu stalinow
skiego? Polaków stać było na taki wysiłek,

W ładysław  
/^ B a rto s z e w s k i 
zmarł nagle tydzień 
temu, w piątkowy 
wieczór. Jeszcze 
w piątek normalnie 
pracował. Jego po
grzeb odbędzie się 
4  maja na wojsko
wych Powązkach

by zrozumieć tragedię Żydów m ordowa
nych na naszym terenie. Rząd polski w Lon
dynie kazał karać tych obywateli polskich, 
którzy dopuszczali się zbrodni na nich. 
Na pewno powinniśmy wstydzić się za za
chowanie w czasie wojny niektórych oby
wateli polskich - zbrodni, aktów terroru, 
których się oni dopuszczali - ale takie sytu
acje mają miejsce w każdym kraju na świę
cie. Pod tym  względem nie jesteśmy gorsi 
ani lepsi od innych - choć na pewno ciężej 
doświadczeni w  cierpieniu.

8  maja obchody zakończenia wojny na Wes- 
terp latte .a lO  maja w ybory prezydenckie. Czy 
przez fa k t że prezydent Komorowski będzie 
gospodarzem iroczystośdwGdańsku, nie sta
je  się niezręcziK)śdą?Przedeżwtyrn przypad
ku taką rolę m ó g ^  pełnić prem ier, który nie 
jest w  te  w ybory bezpośrednio zaangażowa
ny.

Ale premier jest członkiem partii poli
tycznej, a p rezydent - nie. Bezpartyjny 
symbol w takich sytuacjach m a znaczenie. 
Akurat znam prezydenta Komorowskiego 
dobrze, byliśm y razem  in ternow ani 
w 1981-1982 r. W tedy nam  się naw et nie 
śniło, że będziemy żyć w  wolnej, suweren
nej Polsce i zaczniemy odgrywać role w  ży- 
d u  publicznym. Dziś Komorowski jest jed
nak człowiekiem niezależnym, szanowa
nym, a sondaże to potwierdzają. A że opo
zycja krzyczy? W każdym  kraju m a ona 
do tego prawo. Rozmawiamy w kancelarii 
premiera, a ja ze swojego gabinetu mam  
widok na miasteczko namiotowe założo
ne przez rolników od Leppera. Dla mnie to 
znak i barw a polskiej wielorodności.(...) 
Po to  siedziałem w  więzieniach kom uni
stycznych, by takie manifestacje były moż
liw e .#
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Pitoń

mych piłkach
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1 *maja prowadzenie: Szymon Łątkowski - komik 

14:00 -  Występ Zespołu Akordeonowego AKORD 
14:50-Występ Studium Wokalnego 
15:30 -  Capoeira Koszalin 
16:00 -  Maraton Zumby 
K o  -  Gwiazda wieczoru DJ Adamus&Paulla

O D  M O R Z A  A Z
tereny podoży

2 maja prowadzenie 

14:00 -  Występ zespołu Bałtyk 
15:00 -  Koncert HadfllRybki 
18:00 -  Gwiazda wieczoru Fut

Imprezy towarzyszące:
1^:00
|- Wybór Najładniejszego Klasyka Wiosny 2015 
J- Bieg Nordic Walkińg
f- Warsztaty plastyczne dla dzieci »Moje wymarzone zwierzę” 
jr Bubble Football - mecze w nadmuchiwanych piłkach 

15:00 -  Warsztaty Graffiti „Nie kupuj - adoptuj”
16:00 -  Degustacja przysm aków  rybnych 
1f:00 -  „Bieg na 6 łap”
lh00 -  Prezentacja bezdomnych psów z Leśnego Zakątka 
1?:30 -  Konkurs na najsympatyczniejszego zwierzaka Koszalina 
^♦00 ~ Pokaz tresury psów policyjnych

P a rtn e rz y

4s> * • .; m

Imprezy towarzyszące:
14:00
- Stoiska tw órców  ludowych
- Tw orzym y ba lonow ą flagę narodov
- Bubble Football - m ecze w  nadmu<

16:00 l .
- Pokazy tańców  i stro jów  góralskich
- W ie lk ie  ognisko góralskie z kiełbaskam i d la wszystlj

3 maja
14:00 -  Kino dla rodziny: „Paddington”

Wstęp: 5 zł, kino Kryterium (ul. Zwycięstwa 105)
20:00 -  Koncert Zgredybilies

Wstęp: 5 zł, ctubios (ul. Zwycięstwa 105) Zaprasza Piotr jedliński
Prezydent Miasta Koszalina

Patronat m edialny

opakowania RAOIOJ5»
koszaun« /

€ 3 » naszsmiasto»

http://www.gk24.plDwww.gp24.pl
http://www.gs24.pl


Człowiek 
wymyślił sobie 
Boga, aby 
poczuć się lepiej
Kazik S taszew sk i rozprawia o  polityce, religii 
i konfrontacji św iata islam u z cywilizacją  
europejską, A to w szystko w  zw iązku z płytą  
nagraną z poznańskim  kw artetem  ProForma

M arek Zaradniak
m.zaradniak@glos.com

Dlaczego postanowił Pan dokonać ..Wiwisek
cji"? Pytam  w  podwójnym znaczeniu tego sło
wa. takżeopłytęnagranązpoznańskim  kwar
tetem  ProForma?

Dlaczego? Ja nawet dokładnie nie wiem, 
co to znaczy wiwisekcja. Wiem, co to sekcja. 
Zadaję się już na tyle długo z chłopakami 
z Poznania i na tyle długo gramy, że posta
nowiliśmy z tej znajomości stworzyć war
tość na dłuższy czas. Ja jestem wprawdzie 
weteranem polskich scen, ale wiem z do
świadczenia, że zawsze tworzenie kolejne
go projektu, to  start od nowa. Może nie 
w czystej postaci na zasadzie, że kapela zbie
ra się pierwszy raz i tworzy pierwsze piosen
ki. Jednak dla słuchaczy identyfikacja zja
wiska, które się nazyw a Kazik i Kwartet 
ProForma, jest jak podróż, która znowu się 
zaczyna. Ta płyta w dużym stopniu ma cha
rakter promocyjny i niesie informację, że oto 
istniejemy, gramy i proszę nas oczekiwać.

Współpraca z kw artetem  ProForma zrodziła 
się ponoć z niezłej awantury?

Początków nie pamiętam, szczerze m ó
wiąc. Rzeczywiście były dość niesym pa
tyczne i dlatego wyrugowałem je z głowy 
- słałem pogróżki z sądem w tle do przysz-

Niewątpliwie 
stoim y u progu 
bardzo poważnej 
konfrontacji 
m iędzy islam em  
a cywilizacją 
zachodnią

łych kolegów. Potem to już trzeba by ich 
spytać, dlaczego po kiepskim  wejściu 
przy nagraniu małej płyty EP-ki z piosenką 
„The Death Is Not The End” Boba Dylana, 
spopularyzow anej przez Nicka Cave’a, 
chcieli ze m ną pracować. Potem były dwa 
koncerty. Jeden charytatyw ny, a drugi 
w nieistniejącym już klubie mojego syna. 
Wszystko to było jednak okazjonalne. Mo
że po wypiciu alkoholu składaliśmy jakieś 
deklaraqe, że będzie świetnie, ale nie przy
bierały one jakiegoś realnego kostiumu. Do
piero koniec roku 2013 przyniósł pierwszy 
koncert w Przemyślu, na który były sprze
dawane bilety. A potem przez cały rok 2014 
nasza aktywność koncertowa powolutku 
rosła i zrodził się pomysł, aby utrwalić to 
na płycie, zwłaszcza że w  2014 roku nie mia
łem zamiaru przygotowywać żadnych pre
mierowych piosenek. Więc dobrze się stało, 
że powstał skład, z którym mogłem pub
licznie i od nowej strony zaprezentować ta
kie rzeczy, których praktycznie na żywo nie 
wykonywałem.

Co w takim  razie decydowało o doborze reper
tuaru. który znalazł się na tym  albumie?

Trudno mi mówić, bo tak naprawdę do
wiadywałem się od kolegów, co wchodzi 
do repertuaru. Więc może Marcin opowie 
o tym

M arcin Żmuda: Od samego początku 
mamy w repertuarze piosenki Taty Kazika. 
Poprzerabialiśmy je na swój sposób i stąd 
w zięła się historia z grożeniem  sądem , 
o której m ów ił Kazik. Rzecz polegała 
na tym, że w ramach „Poznania poetów” 
zorganizowaliśmy koncert, a Kazik usły
szał o tym  w Warszawie. Ja do końca nie 
w iem , jak się to  rozniosło po kraju. Nie 
uważaliśmy wtedy, że robimy coś wielkie
go. I w tedy przyszedł mail od Kazika, że 
może warto byłoby poinformować, iż robi
my takie rzeczy. Potem zapadła cisza, a po
tem  padł pomysł, aby Kazik gościnnie za
śpiewał jedną zwrotkę na naszej płycie. 
Obyło się bez kłopotów.

Mówimy o piosenkach Taty Kazika. Jakie miał 
Pan relacje z ojcem?

Praktycznie zerowe, bo gdy miałem 4 
lata, on wyjechał do Francji. Potem w 1971 
roku jakimś cudem wypuścili nas z mamą 
do niego. Miałem w tedy 8 lat. To już do
brze pamiętam. Zresztą nawet lata, gdy był 
w Polsce pam iętam  jeszcze zaskakująco 
dobrze, jeśli sobie uzmysłowię, ile miałem 
w tedy lat. Korespondowaliśmy ze sobą. ► Kazik wraz z Kwartetem ProForma wykonuje m .in. piosenki swego ojca Stanisława Staszewskiego
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On narzekał, że piszę do niego za mało li
stów, ale myślę, że miał trochę wyideali
zowany obraz mnie jako syna. Taki trochę 
na odległość, bo w stosunku do dzieciaka 
z pierwszej czy drugiej klasy należy jesz
cze postawić pytanie, czy m u się chce pi
sać listy. Moje wyglądały mniej więcej tak: 
„Kochany Tatusiu. Przyślij mi komiks Ta
rzana i gumy do żucia i coś tam  jeszcze. 
Mam trzy piątki z polskiego, dwie z przy
rody, jedną z matematyki. Całuję Kazio”. 
Były to  urocze listy dziecka, przez które 
jednak przebija niechęć do słowa pisane
go i pragnienie, żeby tam  siedział. Opisy
wałem mu też historie rodzinne mojej bab
ci, z którą miał jak najgorsze relacje, więc 
to nie mogło go cieszyć, ale ja oczywiście 
nie byłem tego świadomy. Miałem nieca
łe 10 lat, gdy umarł. Więc tak cała historia 
moich relacji się skończyła. Mama przy
wiozła jakieś rzeczy po nim. Organy. Jakieś 
instrumenty senegalskie czy marokańskie. 
Jego gitara zaginęła, ale się odnalazła. Po
siada ją jego kolega Ludwik Lewin, ale 
wzbrania się, aby ją oddać. A twierdzi, że 
chciał oddać 20 lat tem u, ale ja ponoć nie 
chciałem jej przyjąć. Ja sobie tego nie przy
pom inam . Tak świadomie zacząłem po
znawać mojego tatę pod koniec lat 80. i to 
dzięki impulsowi, który przyszedł do mnie 
trochę od innych ludzi. Tamte relacje by
ły takie dziecięce, a praktycznie ich nie by
ło. Albo były bardzo ograniczone. A po
tem  to były już relacje z pamięcią o moim 
ojcu, a nie z konkretną, żyjącą osobą.

A jakim  Pan jest ojcem i dziadkiem?
To jest pytanie do moich dzieci i do mo

ich wnuków. Starałem się jak najlepiej, ale 
jak mówił Tytus z komiksu „Tytus, Romek 
i A tomek”: chciałem dobrze, a wyszło źle. 
Więc nie wykluczam, że może i tak też by
ło. Nie wiem. Chciałem dobrze, chciałem 
jak najlepiej, ale nie ma recepty. Gdyby by
ła, to byśmy tu  żyli w raju na Ziemi.

Na te j płycie śpiewa Pan też  piosenki Toma 
Waitsa, Kurta W eilla, Nicka Cave'a, a nawet Ta
deusza Chyły. To Pana idole?

Nawet nie. Toma Waitsa nie znałem, do
póki nie otrzymałem oferty opracowania 
jego piosenek. Tadeusz Chyła i Silna Gru
pa Pod Wezwaniem kojarzą się też z posta
cią Kazimierza Grześkowiaka. Uważam ich 
za najbardziej niedoceniony skład z prze
łomu lat 60. i 70. Pamiętam z dzieciństwa 
jak przez mgłę, że byli tolerowani przez 
władzę, ale podobnie trochę jak Niemen, 
tylko że z innej mańki, uznani za dziwolą
gów czy niemalże chuliganów i pijaków. To 
kapela kompletnie zapomniana, a szkoda 
i właściwie ten jedyny longplay, który na
grali, nigdy nie został wznowiony w wersji 
kompaktowej. Tego można posłuchać tyl
ko łatając jakieś składanki Chyły czy 
Grześkowiaka, ale w całości tego wydaw
nictwa nie ma. Szkoda. Dlatego postano
wiłem przypomnieć te piosenki z własnej 
perspektywy. Pamiętam, że liczyłem, iż 
wśród Polaków obudzi to zainteresowanie 
Silną Grupą pod Wezwaniem, ale specjal
nie nie obudziło.

ANickCave?
To wielki twórca, chociaż też na począt

ku nie byłem pod jego wrażeniem. Birthday 
Party to była dla mnie historia niestrawna 
i muszę powiedzieć, że zaraziłem się nim 
przy okazji najbardziej komercyjnego wy
dawnictwa, czyli „Ballady M orderców” 
gdzie są duety  z PJ Haervey czy z Kylie 
Minogue. Dopiero potem się trochę cofną
łem i dziś jest to dla mnie wielki artysta. Ale 
też doceniłem  go post factum. Czy to są 
moi idole? Nie. Aż tak gorących uczuć 
do nich nie mam. Idolami są teraz dla mnie 
The Unforth z Kapsztadu.

Chciałem dobrze,
chciałem  jak
najlepiej,
ale n ie ma recepty.
Gdyby była, to
byśm y tu żyli w  raju
na Ziemi

Dlaczego?
Bo to kapela absolutnie nowatorska. Już 

mi się wydawało, że nic nie jest w  stanie za
kręcić mnie w muzyce. A tu  okazało się, że 
jednak tak. Myślałem, że Rege Againt The 
Machinę to była ostatnia kapela, która mnie 
kręciła. I tak było przez lat 20, ale pojawili 
się Unforth....

A Kurt Weil!?
To muzyczny uniwersytet. Jeśli piosen

ki Toma Waitsa rozebrało się, okazywały 
się prostymi formami. Natomiast w przy
padku Kurta Weilla na w iele sposobów  
można zagrać akom paniament do piose
nek, które powymyślał. „Micky Majcher” 
graliśmy tak jak Pan Bóg przykazał. Dopie
ro gdy dostarczono nam nuty, okazało się, 
że akompaniament jest zupełnie inny i tę 
historię stw orzył ktoś kto się napraw dę 
znał na tej robocie. To jest dobra szkoła po
znawania kompozycji.

Jedyną nową piosenką na płycie jest „Kalifat". 
To kom entarz do bieżących wydarzeń? *

To był komentarz powstały przed wy
darzeniami, które rozegrały się w  redak
cji „Charlie Hebdo” . A dodam przy okazji, 
że mój tata czytał tę  gazetę. To potworna 
gazeta. Niewątpliwie stoimy u progu bar
dzo poważnej konfrontacji m iędzy isla
m em  a cywilizacją zachodnią i w  swojej 
gnuśności jesteśm y na tę  konfrontację 
kom pletnie nieprzygotowani. Pam iętaj
my, że islam ma 1300 lat. A co chrześcija
nie wyprawiali, gdy ich religia miała 1300 
lat? Pam iętajm y, że dziś techn ika je st 
o niebo lepsza.

A co powinniśmy zrobić, aby się przygotować 
na tę  konfrontację?

Pan się mnie pyta? W obecnej sytuacji 
to uciekać, gdzie pieprz rośnie. W takich 
krajach jak Francja, Hiszpania, Wielka Bry
tania, Niemcy sytuacja zaszła już o wiele 
za daleko. Nie ma możliwości na zintegro
wanie tej mocno czującej swoją odrębność 
strony i rasowej, i religijnej. Zachód może 
się tylko i wyłącznie cofać, najwyżej opie
rając się o siłę Stanów Zjednoczonych, 
w których jeszcze pewne idee stanowią o 
sile narodu. Oni to biorą zresztą z innej 
mańki. Nie tak religijnie. Jest to melanż du
my narodowej z Bogiem. Jest tylko pyta
nie, czy Stanom Zjednoczonym będzie się 
chciało stawać w  obronie zdegenerowanej 
Europy? Podejrzewam, że nie za bardzo, bo 
do tej pory to, w co by nie umoczyli rąk, by
ło pełną porażką. Począwszy od Korei 
do dzisiaj.

Islam, Bóg, chrześcOaństwo. Jaki jest Pana sto
sunek do reiigii?

Religia jest wymyślona. Bóg jest w ym y
ślony. Tak jak  kiedyś śpiew ałem , że Bóg

je s t w ielki, ale w iększy je st ten , co go 
stworzył. To dobra sytuacja terapeutycz
na, aby móc w  kryzysowych sytuacjach 
poczuć się lepiej. Na przestrzeni wieków 
pod różnym i hasłam i n iosła  w iele zła. 
Wielu ludzi zginęło w imię idei religijnych. 
Myślę też, że jest to  też szukanie sensu 
przez człowieka, bo rodzimy się, w wieku 
lat 20 paru osiągamy szczyt możliwości fi
zycznych. W w ieku lat 30, 40  - szczyt 
możliwości intelektualnych, które trw a
ją. A potem  rozpoczyna się starość, upa
dek, umieranie. Gdyby obejrzeć ten  pro
ces z punktu widzenia sytuacji laborato
ryjnej, to  jest przej...e. Dlatego człowiek 
wymyślił sobie Boga, aby mieć duszę nie
śm iertelną i poczuć się lepiej.

Jest Pan wierzący?
Nie.

A ja k i je s t Pana stosunek do p o lity k i. Czy 
na przykład  tak  ja k  Paw eł Kukiz w ystarto 
w ałby Pan w  wyborach prezydenckich?

Nie. Zajmuję się rzeczami o wiele bar
dziej wartościowymi. Nie wystartowałbym 
w wyborach prezydenckich. Mam jedno 
życie i spędzam je w  sposób rozwijający dla 
mnie. A bycie politykiem to zajęcie, które 
z jednej strony degeneruje, ale też i nie wy
obrażam sobie, aby mogło być przyjemne. 
Bo jaka jest przyjemność w sprawowaniu 
większej lub mniejszej władzy?

W  ubiegłym  roku w ydał Pan jako Zuch Kazik 
p ły tę  „Zakażone piosenki" z pieśniam i m a
sowym i ze Wschodu i Zachodu. Co decydo
wało o ich doborze?

Skoro nie m iałem w roku 2014 w yda
wać niczego nowego, firma płytowa przy
cisnęła mnie, żeby coś wyszło. Akurat gra
liśmy z Zuchem Kazikiem szósty czy siód
m y koncert, a gram y raz w roku tylko 
na Zacie-raliach więc zgodziłem się. Ale 
pomysł i dobór repertuaru to sprawa Mir
ka Jędrasa, czyli Zaciera. Ja tylko przez 
dw a dni nagryw ałem  linie w okalne. 
Chciałem naw et podkreślić mój dystans 
do tego, bo sam  nie byłem  przekonany, 
czy śpiewanie piosenek po części pocho
dzących z system u totalitarnego jest do
brym  i czytelnym żartem dla wszystkich. 
Bo dla niektórych nie jest to wesołe.

Na początku powiedział Pan, że ta  p łyta pow
stała dlatego, iż założył Pan. że w  roku 2014  
nie będzie żadnych nowych piosenek. W  ta 
kim  razie, kiedy będzie p łyta  Kazika z nowy
mi piosenkami?

Kolejność mam poukładaną. Teraz pra
cujemy nad nową p łytą z Kultem. Prace 
są daleko posunięte, choć przerwaliśmy 
je w grudniu, ponieważ rok 2015 jest bar
dzo obfity w różnego rodzaju wydarzenia, 
więc nie było czasu, żeby zrobić jedną czy 
dwie próby. Wrócimy do tego w maju i bę
dzie to pierwsza rzecz, którą zamierzam 
zrobić. A potem  trzeba się będzie zabrać 
za prem ierow y m ateria ł z K w artetem  
ProForma.

A koncerty?
Też, ale śm ieję się, że jak na razie to 

głów ną inform acją jest ta  o koncertach 
odwołanych. Sytuacja, m oim  zdaniem , 
jest gorsza nawet niż w zeszłym roku, bo 
do tej pory zagraliśmy tylko 3 koncerty.

Dlaczego?
Bo się słabo sprzedają bilety. Ludzie 

jeszcze n ie ogarniają, czym  jest Kazik 
z K w artetem  ProForm a. Mimo 
dokoptow ania w eterana, m am y status 
kapeli nowej. Reguły nie ma, ale daję so
bie trzy  lata, aby w szystko zatrybiło . 
Na razie spokojnie. Nie ma paniki. •
©®

WYGRAJ 
lN I EI MIESZKAŃ!

I  1 ...  t  OSSÜI

GŁÓWNY
PARTNER LOTERII

Biuro deweloperski« 
ul Zwycięstwa 196«. Koszalin 

tal. 662-202-222

PARTNER LOTERII

arrmai

Jak grać w loterii?
■ O d  piątku, 10 października, codziennie w „Głosie" ukazują się kupony. 
Każdy kupon jest numerowany (od 1 do 200), oznaczony datą 
wydawniczą oraz dniem tygodnia.
■  By mieć szansę na zdobycie mieszkania, samochodu 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 mogą zwiększyć 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 loterii odbędzie się jeszcze jedno losowanie nagród 
dodatkowych w Szczecinie oraz jedno główne w Koszalinie. W losowaniu 
nagród dodatkowych będzie można wygrać samochód, skuter, telewizor', 
kino domowe, kamerę, urządzenie masujące, 3 tablety, robot kuchenny, 
sokowirówkę, ekspres do kawy i aparat fotograficzny.

Trzecie losowanie odbędzie się 23 kwietnia 2015 r., losowanie główne 
odbędzie się 27 czerwca 2015 r.

Koperty z kuponami i kartami na trzecie losowanie można przesyłać lub 
dostarczać do 17 kwietnia 2015 r. włącznie pod jeden z podanych poniżej 
adresów biur loterii:

■G łos Koszaliński, ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin 
■G łos Pomorza, ul. H. Pobożnego 19,76-200 Słupsk 
■ G łos Szczeciński, ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin

Ważne, aby na kopercie dopisać „Wygraj mieszkanie z Głosem".

Wszelkich informacji o loterii udzieli:
Irena Ożarowska
pod bezpłatnym numerem tel. 800 20 35 35 
lub 94 347 35 37 (w godz. 9 -1 2 ).

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES ZAMELDOWANIA

KO D POCZT OWY. MI EJ SC OWOŚĆ

NR TELEFONU* ADRES E-MAIL*

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby loterii „Wygraj 
mieszkanie z Głosem“ przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. 
Domaniewskiej 45 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. 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 ich 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.

Podpis...................................................

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Media Regionalne 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45 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 dó treści moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolnym 
charakterze ich udostępniania. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie*

Data i podpis.............................. ..............  *  Pole nje )est wymagane

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl


Każdy odgadywany wyraz (na
wiasie riczt>aliter)zaczyna się Rte- 
rą poprzedzającą określenie. Miej
sce wpisywania do odgadnięcia. 
Litery w  połach z kropką, czytane 
rzędami, utworzą rozwiązanie.
A) honorowa eskorta (6),
B) sektor przemysłu (6),
C) drewniany but (6),
D) teren w stanie pierwotnym (5),
E) prezydent przed złożeniem przy
sięgi (5),
F) Albert Einstein (5),
G) owad dokuczający bydłu (4),
H) instrument w godle Irlandii (5),
I) gwałtowny i porywczy człowiek 
(7).
J) niewola u Turków (5).
K) gatunek łownej kaczki (6).
L) obwieś z rynsztoka (4),
Ł) polowanie na grubego zwierza 
(4),
M) stroni od mydła (5),
N) wylansował przebój „Sen o War
szawie" (6).
O) kurs statku kosmicznego (6),
P) potocznie o protekcji (5),
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R) surowy środek odwetu (8),
S) naciek w pieczarze (9),
T) miasto w tytule piosenki Ewy De
marczyk (8),

U) od śledzia (4),
W) zapał w działaniu (5),
Z) zajmuje obce terytorium (7), 
Ż) potocznie o handlu ludźmi (9).
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Do diagramu należy wpisać w y
raz kojarzący się z dwoma poda
nymi w  definicji. Litery w  polach 
z kropką, czytane rzędami, utwo
rzą rozwiązanie.
Poziomo:
I) umowa, parafa,
6) taniec, Giżycko,
9) zamek, straszydło,
10) grotołaz, stalaktyty,
II) rafa, indyk,
12) lew, orzeł,
13) pomidor, przyprawa,
15) wirus. Afryka,
17) afera, zgorszenie,

19) pieniądze, owacja, 
21) bogini, mądrość,
23) celebryta, splendor, 
26) władca, Troja,
28) zastój, apatia,
30) żołnierze, generał,
31) uczeń, wojsko,
32) dżem, placek,
33) wierzba, wiosna,
34) Pola, Marusia,
35) kobieta, Pekin. 
Pionowo:
1) mucha, krzyżak,
2) jagoda, wilk,
3) Niemiec, wódka,

4) głowa, nakrycie,
5) żywica, kościół,
6) ryba, wędzenie,
7) bohater, maska,
8) film, statysta,
14) zamek, ciastko,
16) western, samosąd,
18) więzień, lochy,
20) broń, śnieg,
22) wycieczka, zwiedzanie,
24) beksa, szloch,
25) słonina, skwarki,
26) kareta, talia,
27) drób, niedziela,
29) islam, Kaaba.

i 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39

■

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 18 utworzą aktualne rozwiązanie.

Rozwiązaniem jest przysłowie 
polskie.
1) połowa połowy: 3 9 -4 -1 5 -2 6 -  
33-16.
2) tkwi w nim ząb: 3 6 -2 8 -2 5 -3 5 -  
1 1 -9 -5 .
3) miejsce pracy kancelisty: 22 -31 -  
6 -1 2 -2 3 .
4) ssanie w żołądku: 2 9 -1 -3 0 -1 3 .
5) ładunek z samolotu: 3 7 -2 1 -3 4 - 
1 0 -3 .
6) figurowa na lodzie: 2 7 -1 7 -1 4 -7
-2.
7) ptaki takie jak kiwi lub strusie: 2 4 - 
3 8 -1 9 -1 8 -8 -2 0 -3 2 .
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Litery w  polach z kropką, czytane 
rzędami, utworzą rozwiązanie. 
Poziomo:
1) człowiek porywczy, zacietrzewiony,
2) oczekiwany w sztuce Becketta -  
antylopa krętoroga (anagram: liana),
3) wyrżnął banany pod Troją -  w pa
rze z Tomkiem w serialu,
4) kara za faul na polu karnym.

Pionowo:
A) nie zjada posiłku do końca,
B) pętelka na brzegu serwetki -  po
mieszczenie dla aktorów w starożyt
nym teatrze greckim,
C) skóra cielęca używana dawniej 
do druku -  kurtka dżokeja.
D) zawodniczka walcząca o złoty 
medal.
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Asronomer
°  doradztwo rolnicze

Kompleksowa obsług«* doradcza gospodarstw rolnych, dofinansowania nowy PR0W 2014-2020; 
Opracowanie Planów Ozśafainości RolnośrodowisKowej i Ekologiczne}:
Płalnośo bezpośrednia - wnioski do ARtMR. dopłaty - nowe schem aty i wymogi od 2015 r.

Producenci najpopularniejszych artykułów kuszą nas kolorowymi opakowaniami, dobrymi reklamami i bardzo 
' atrakcyjną ceną. To wszystko może uśpić naszą czujność, zwłaszcza jeśli chodzi o najpopularniejsze artykułu 
codziennego użytku. I właśnie dlatego powinniśmy wykazać się zwiększoną uwagą, 
czytaj te ż  na w w w .strefab iznesu.p l

Najlepsza, 
jak jej nie 
widać

Szyby są jed yn ym i 
z e lem en tó w  n aszych  ok ien , 
d ecyd u jących  o  ich  jakości

Decyzje

opr Jerzy Szych
jerzy.szych@gk24.pl

Kupując okna, warto wiedzieć 
jakie szyby w  nich wstawiono. 
Obecnie mamy do wyboru wie
le ich rodzajów: niskoemisyjne, 
refleksyjne, czy absorpcyjne. 
Jak zatem  kupić te najlepsze, 
a przy tym  nie pogubić się 
w  gąszczu pojęć i parametrów 
dotyczących szyb?

Obecnie w  oknach stosuje 
się szyby zespolone. Składają 
się one z dwóch lub więcej tafli 
szkła o grubości dopasowanej 
do potrzeb klienta. Odległości 
między poszczególnymi tafla

Na rynku pojawiają 
się nowe 

rozwiązania, 
w które możemy 

wyposażyć szyby

mi wyznacza ramka dystanso
wa, wypełniona absorbentem 
pary wodnej. Jeśli jest ona w y
konana ze stali szlachetnej - 
mamy wówczas do czynienia 
z tzw. termoramką. Zastosowa
nie termoramki, zamiast trady
cyjnej ramki aluminiowej, po
prawia właściwości izolacyjne 
okna i pozwala na uzyskanie 
oszczędności energii naw et 
do 10%.

W szybach zespolonych, po
między poszczególnymi tafla
mi szkła, znajduje się ponadto 
herm etycznie zam knięta ko
mora wypełniona gazem. Naj

lepiej, by był to gaz szlachetny, 
np.: argon, krypton, które sła
bo przewodzą ciepło.

Odwiedzając salony sprze
daży, często spotykamy różne 
typy szkła występujące w ok
nach. Najważniejsze pojęcia, 
które powinniśmy znać to: float 
i term ofloat. Float to  płaskie 
szkło sodowowapniowe, cha
rakteryzujące się wysoką przej
rzystością. Jeśli na jego p o 
w ierzchni jest um ieszczona 
niewidoczna warstwa tlenków 
m etali szlachetnych - m am y 
wówczas do czynienia ze 
szkłem termofloat, zwanym też 
niskoemisyjnym lub termoizo
lacyjnym.
, Działanie termofloat polega 
na odbijaniu promieniowania 
cieplnego, emitowanego m.in. 
przez grzejniki z pow rotem  
do w nętrza dom u. Dzisiejsze 
szyby zespolone są zbudowane 
z jednej tafli szkła typu  float 
i jednej tafli szkła typu  
termofloat.

Współczesne okna nie tylko 
wpuszczają światło do naszego 
domu, ale mogą także ochronić 
pomieszczenia przed ucieczką 
ciepła, przegrzaniem latem, czy 
hałasem.

Odpowiednio dobierając 
szyby, m ożem y ograniczyć 
przenikanie do wnętrza domu 
uciążliwych hałasów. Izolacyj
ność akustyczną okna pozna
my po współczynniku Rw, wy
rażanym w decybelach (dB). Im 
współczynnik ten jest wyższy, 
tym skutecznej jesteśmy chro
nieni przed hałasem. •

O Na naszej stronie
0  marketingu, gospodarce i handlu 
czytaj na:
www.strefabiznesu.pl

Odwiedź Salon SKODY, umów się na jazdę próbną i poznaj > Maksymalne wyposażenie
korzyści do potęgi MAX w nowej ofercie na ŚKODĘ Rapid. > Maksymalna zniżka na ubezpieczenie*

> Maksymalna zniżka na instalację Ipg
Skodex Krotoski-Cichy Autoryzowany Dealer Skody
ul. Struga la, 70-784 Szczecin
ul. Gnieźnieńska 43 a, 75-736 Koszalin
www.skodex.pl

Dealer brand mark

Ę Ę jĘ jm

Najważniejszym kryterium wyboru rodzaju 
kosiarki jest wielkość trawnika

....-v -

WYPOŻYCZALNIE

Zagraniczny urlop 
za kierownicą
Wkrótce czas letnich urlo

pów. Aby swobodnie zwie
dzać zakątki egzotycznego 
kraju, niezbędny jest samo
chód. Nie koniecznie własny. 
Można go wypożyczyć. Warto 
znać stosowane praktyki 
właścicieli wypożyczalni. 
(JSZ)

ZAKUPY

Zagrożenia w trzecim 
wymiarze
Telewizja i kino trójwymiaro
we stały się już codziennością. 
Coraz więcej filmów produku
je się w tej technice. Decydu
jąc się jednak na kupno trój
wymiarowego telewizora, 
miejmy świadomość zagrożeń 
z tym  związanych.
(JSZ)

Kupując konkretny model ko
siarki, warto się do niej wstęp
nie przymierzyć. Uczyńmy to 
jeszcze w  sklepie. Wprawdzie 
między sklepowymi półkami 
warunki różnią się od ogrodo
wych, ale pozwalają na w stęp
ną selekcję. Wypróbujmy jak 
się kosiarką manewruje, czy

uchwyt jest wygodny i na od
powiedniej wysokości, czy 
kosz na trawę łatwo się odcze
pia i opróżnia. Musimy przea
nalizować kilka innych kwe
stii. Najważniejszym kryte
rium wyboru (oprócz ceny) 
jest wielkość traw nika..
(JSZ)

KŁIM-rtlUlfl

SIMPLY CLEVER Ś K O D A

POZNAJ KORZYŚCI 
DO POTĘGI

Sprawdź nową ofertę

d o tyczy  wersji Spaceb ack

http://www.gk24.plGwww.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.strefabiznesu.pl
mailto:jerzy.szych@gk24.pl
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Telefon może uchronić 
przed mandatem
Rocznie fo to rad ary  zrob ią po
nad 1 m in zdjęć. N ie dziw i fa k t  
że  kierow cy w ynajdują sposo
by aby uniknąć m andatu  
i punktów  karnych.

Jerzy Szych
jerzy.szych@gk24.pl

Jak radzić sobie z według nie
których z „nazbyt gorliwym sy
stem em ”? Najprostszym spo
sobem jest spokojna i zgodna 
z przepisami jazda.

Znajdzie się jednak  spora 
grupa kierowców, która zaw
czasu dm ucha na zim ne. Nie 
raz na przedniej szybie pojazdu 
zobaczyć można płyty CD, czy 
próby zakrycia tablic rejestra
cyjnych. Metody te  są nie tyle 
co nieskuteczne, co narażające 
na niebezpieczeństwo innych 
uczestników ruchu. U niektó
rych znajdziem y także 
antyradary, „jam m ery” . Na
bywcy tego typu sprzętu, spo
ro jednak  ryzykują. Zgodnie 
z prawem, zabrania się wypo
sażania pojazdu w  urządzenie

informujące (antyradar pasyw
ny) o działaniu sprzętu  
kontrolno-pom iarow ego lub 
zakłócające (antyradar aktyw
ny).

Informacja
Prostszymi i legalnym sposo
bem  uniknięcia n ieprzy jem 
nych kosztów z mandatami sta
nowią aplikacje zainstalowane 
w  sm artfonie. Tym sam ym  
dzięki urządzeniu , nie tylko 
wezwiemy pomoc drogową, ale 
również dowiemy się o znajdu
jących się po drodze korkach, 
radarach i kontrolach. O czyha
jących na drodze zagrożeniach 
kierowcę poinformuje (w więk
szości darm owe)
opragram ow anie jak:
Yanosik.pl, SpeedAlarm, 
NaviExpert, Mapa Map Radar 
Stop CB, czy CB Radio Chat.

Łatwe w  obsłudze oprogra
m ow anie w większości przy
padków bazuje na wiedzy kie
rowców. Ci, za pomocą kliknię
cia dodają inform ację o rada
rach, patrolach, korkach, re 
montach, wypadkach na trasie. 
Obsługa tego typu aplikacji jest 
na tyle prosta, że nie wymaga

dużej uwagi i skupienia ze stro
ny użytkownika. Działa podob
nie jak nawigacja.

Przykładow o aplikacja 
Yanosik nie zakłóca i nie infor
m uje o działaniu sprzętu  
kontrolno-pomiarowego uży
wanego przez organy kontroli 
ruchu drogowego, w  związku 
z czym jest urządzeniem legal
nym . Użytkownicy Yanosika 
nie płacą za korzystanie z «syste
mu, a jedynie za transmisje da
nych. Wystarczy smartfon oraz 
odpowiedni pakiet danych.

Do celu
Nie trzeba także korzystać z tra- 
dycyjnej nawigacji. Smartfon 
m a możliwość pobrania (często 
bezpłatnego) oprogramowania, 
które pom oże dotrzeć do w y
znaczonego celu. Do dyspozy
cji (oprócz aplikacji nawigacyj
nych) pozostaje np. popularne 
Google Maps. Za pośredn i
ctwem intem etu system nawi
gacji GPS wskaże trasę czy naj
bliższą stację benzynow ą. 
Oprogramowanie dostarcza da
nych o w ydarzeniach z dróg. 
Mapę m ożna również wgrać 
do pamięci telefonu. •

REKLAMA K035002054D

-(ULEN BERG
déc%> w kvu Z tw a i

Promocja na poszczególne 
modele w specjalnych 
ofertach cenowych oraz 
pakiety doposażeniowe:

EUOS 
AXOS CX 
ARION 480 
ARION 620

501152007
w.kondracki@ulenbergpl

784647981
r.luczak@ ulcnbcrg.pl

FINANSOWANIE 0 szczegóły 
zapytaj 
swojego 

na wybrane dealera
modele! CLAAS.

78-125 Rymań 
ul. Koszalińska 17

UlenbergSp.zo.o.
76-220 Główczyce 76-142 Malechówko 
ul. Szosa Słupska 1 Malechówko 19a

REKLAM A__________________________________________________________________________________ .____________________________________________ K045000172A

OGŁOSZENIE
o przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza:

1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku przy ul. Słowiańskiej 
36 w Szczecinku wraz z udziałem do 124/1000 we współwłasności działek gruntu nr: 47/2 i 48/5 w obr. 20 o łącznej pow. 
2033 m2 i we współwłasności nieruchomości wspólnej. Powierzchnia lokalu wynosi 154,61 nf. Nieruchomość wpisana do 
księgi wieczystej K011/00023380/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Przed
miotowy lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19.03.2015 r.
Cena wywoławcza - 50.000,00 zł
Wadium-5.000,00 zł 
Minimalne postąpienie - 500,00 zł

2. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 3 położonego w budynku przy ul. Słowiańskiej 
36 w Szczecinku wraz z udziałem do 123/1000 we współwłasności działek gruntu nr: 47/2 i 48/5 w obr. 20 o łącznej pow. 
2033 m2 i we współwłasności nieruchomości wspólnej. Powierzchnia lokalu wynosi 154,09 m2. Nieruchomość wpisana do 
księgi wieczystej K011/00023380/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Przed
miotowy lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19.03.2015 r.
Cena wywoławcza - 50.000,00 zł
Wadium-5.000,00 zł
Minimalne postąpienie - 500,00 zł >

3. Ił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 4 położonego w budynku przy ul. Słowiańskiej 
36 w Szczecinku wraz z udziałem do 123/1000 we współwłasności działek gruntu nr: 47/2 i 48/5 w obr. 20 o łącznej pow. 
2033 m2 i we współwłasności nierućhomości wspólnej. Powierzchnia lokalu wynosi 154,00 m2. Nieruchomość wpisana do 
księgi wieczystej K011/00023380/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Przed
miotowy lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19.03.2015 r.
Cena wywoławcza - 50.000,00 zł
Wadium - 5.000,00 zł 
Minimalne postąpienie - 500,00 zł

4. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 5 położonego w budynku przy ul. Słowiańskiej 
36 w Szczecinku wraz z udziałem, do 250/1000 we współwłasności działek gruntu nr: 47/2 i 48/5 w obr. 20 o łącznej pow. 
2033 m2 i we współwłasności nieruchomości wspólnej. Powierzchnia lokalu wynosi 311,85 m2. Nieruchomość wpisana do 
księgi wieczystej K011/00023380/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Przed
miotowy lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19.03.2015 r.
Cena wywoławcza -100.000,00 zł
Wadium -10.000,00 zł 
Minimalne postąpienie -1.000,00 zł

5. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr 6 położonego w budynku przy ul. Słowiańskiej 
36 w Szczecinku wraz z udziałem do 255/1000 we współwłasności działek gruntu nr: 47/2 i 48/5 w obr. 20 o łącznej pow. 
2033 m2 i we współwłasności nieruchomości wspólnej. Powierzchnia lokalu wynosi 315,00 m2. Nieruchomość wpisana do 
księgi wieczystej K011/00023380/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Przed
miotowy lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19.03.2015 r.
Cena wywoławcza -100.000,00 zł
Wadium -10.000,00 zł 
Minimalne postąpienie -1000,00 zł

6. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 3 w Szczecinku wraz z udziałem do 158/1000 we współwłasności działki gruntu nr 439/2 w obr. 13 o pow. 458 
m2 i we współwłasności nieruchomości wspólnej. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 101,41 m2. Lokal składa^się z:
I pokoju -  28,98 m2, II pokoju -  22,89 m2, III pokoju -  21,31 m2, kuchni -12,88 m2, w.c. -1 ,09  m2, przedpokoju -  7*24 m2 
i piwnicy o pow. 7,02 m2. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej K011/00043838/8 w Sądzie Rejonowym w Szcze
cinku. Przedmiotowy lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 
19.02.2015 r.
Cena wywoławcza - 99.000,00 zł
Wadium - 9.900,00 zł 
Minimalne postąpienie - 990,00 zł

7. Ił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Woj
ska Polskiego 3 w Szczecinku wraz z udziałem do 166/1000 we współwłasności działki gruntu nr 439/2 w obr. 13 o pow. 
458 m2 i we współwłasności nieruchomości wspólnej. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 106,63 m2. Lokal składa się z:
I pokoju -  25,23 m2, II pokoju -19,49 m2, III pokoju -  21,79 m2, IV pokoju -11,39 m2, kuchni -  9,12 m2, spiżarki -1 ,95 m2, 
w.c. -  0,69 m2,1 przedpokoju -  4,12 m2, II przedpokoju -  2,23 m2 i piwnicy o pow. 10,62 m2. Nieruchomość wpisana do 
księgi wieczystej K011/00043838/8 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Przedmiotowy lokal nie posiada świadectwa cha
rakterystyki energetycznej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19.02.2015 r.
Cena wywoławcza - 99.000,00 zł 
Wadium-9.900,00 zł 
Minimalne postąpienie - 990,00 zł

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 11 czerwca 2015 r. o godz. 10 w siedzibie Urzę
du Miasta Szczecinek przy placu Wolności 13 w sali nr 104.

Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Miasta Szczecinek numer 71 8566 1042 0001 2250 2000 
0002 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie O/Szczecinek w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się 
najpóźniej w dniu 5 czerwca 2015 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Osoby fizyczne zobo
wiązane są do osobistego stawiennictwa w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub mogą być reprezentowane przez 
pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, w przypadku osób prawnych wymagane jest 
okazanie: pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu, aktualnego wypisu 
z rejestru (aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu). 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdziel
ności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość). 
Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie nr lokalu i budynku. Zą 
datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Szczecinek. Wniesione wadium 
przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta 
w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty 
związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Działki licytowane będą w kolejności ujętej w ogłoszeniu.

Bliższych informacji udziela się w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecinka pok. nr 201 lub telefonicznie pod 
numerem 94 371 41 42. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miasta 
oraz opublikowano na stronach internetowych: www.szczecinek.pl -  Zamówienia Publiczne - Strefa Inwestora - Nieruchomo
ści przeznaczone do sprzedaży oraz www.bip.szczecinek.pl -  Przetargi na zbycie nieruchomości. 

http://ofertaszczecinek.emienie.pl/
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finanse biznes
kredyty, pożyczki

R E K L & M A --------------------------------. - JM M O M a a A

P o ż y c z k a
przedw y płatow a

[✓ rów nież z zajęciam i komorniczymi, 
emeryci i renciści, prowadzący 
działalność, rolnicy 

✓  Wypłata natychm iast!!!
✓ Dogodne warunki spłat 

✓ M ożliw ość prolongowania terminu 
płatności

l e i .  600-600-268
5 3 2 - 518-511

« ! ! ! ! ! ! ! ! !  Szybka i przyjazna kasa od 
Ananasa, te l. 664-441-641. (GP) 

# ! ! ! ! ! ! !  Lombard 24H - Dworzec PKP 
skup, sprzedaż, zastaw 662-01-01-02. 
(GK)

« ! ! ! ! ! !  KREDYTY bez sprawdzania 
w BIK i kredyty na oświadczenie do 
500.000 zł. Z Komornikiem  do 2.200 zł, 
ul. Myńska 17.94/342-30-60. (GK)

# ! ! ! ! ! ! KRYSZTAŁ pożyczki od 300 do 
1500zł teL 664 520 998. (GP)

"PROFIT-FINANS" Spłata innych. 
59/840-22-72.510-087-022. (GP)

«A bso lu tna  nowość pożyczki, 
5085938330GP)__________

BIURO KREDYTOWE, Koszalin, Poł- 
tawska 1, tel. 94/34-22-199. (GK)

«  GOTÓWKA od ręki, 793-335-590. (GK) 

#  Kredyty Słupsk, te l. 798-532-191. (GP) 

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38. 
(GP)

«  Kredyty, pożyczki, chw ilów ki, Zwycię
stw a 40/40 602-552-138. (GK)

# ! !  Księgowość, kadry, p ity  
94/341-60-60 (GK)

«  PODATKI ZUS PIT-y 696427660. (GK)

REKLAM A K015005431A

OGŁOSZENIE O LICYTACJI 
NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie 
Grzegorz Mrowiński 

(tel. 94/342-09-73) ogłasza, że: 
dnia 15-05-2015 r. o godz. 14:30

w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie
mającego siedzibę
przy ul. Andersa 17 w sali nr 5A,
odbędzie się DRUGA UCYTACJA

nieruchomości lokalowej stanowiącej:

DZIAŁKI GRUNTU NR 29/4 
i 29/33 o łącznej powierzchni 0,1293 ha, 
zabudowane wolno stojącym domem o pow. 
użytkowej 170,74 mkw. oraz wolno stojącym 
budynkiem użytkowym • garaż o pow. 
użytkowej 30,54 mkw.; 
położonej: 76-032 MIELNO 

SPOKOJNA 18.

dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział 
VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr KW 21386 
f NKW: K 0 1K/00021386/61.
Suma oszacowania wynosi 513.900,00 zł, 
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy 
oszacowania i wynosi 342.600,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu 
obowiązany jest złożyć rękojmię 
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, 
tj. 51.390.00 zł w gotówce lub na urzędowe 
konto komornika : BZ WBK SA III O/Koszalin 
75150010961210 9008 5783 0000 najpóźniej 
w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc 
w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, 
które mogą nabyć nieruchomość tylko za 
zezwoleniem organu państwowego, 
a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne 
osoby wymienione w tym artykule.

________ www.komomlk-koszalin.pl________

# ! ! ! ! !  SKUPUJEMY długi gotówka! 
Koszalin, te l. 94/347-32-86. (GK)

gastronomia
#  Rożno gazowe,kontener handlowy 
przyczepa gastro. te l. 601-802-008. (GK)

handlowe
jubäerstwo

«SKUP bursztynu,tel. 508477990. (GP)

maszyny, urządzenia

«S przedam  używane p ilark i, kosiarki - 
spalinowe, te l. 664-114-118. (GK)

#  KAMIEŃ polny łupany, 607-703-135. 
(GP)

#  Polbruk, beton okazja, te l. 
602-333-871. (GK)

« S ia tk i, słupki, kolczasty, 59/847-13-29. 
(GP)

«S tem p le  budowlane 300szt. oraz 
rower męski, 664-45-27-48. (GK) 

«STYROPIAN producent, dostawa 
52/331-62-48. (GK)

m eble

« 1 0  kom ple tów  mebli hotelowych np. 
do pensjonatu, te l. 606-14-25-27. (GP) 

#  Zestaw wypoczynkowy, 792-399-927. 
(GK)

! ! ! ! ! !  Drewno Słupsk, 604-515-546. 
(GP)
# ! ! ! ! !  Drewno sprzedam 695-795-953. 
(GK)

! Kominkowe, opałowe 694-295-410 
(GP)
#  Biustonosze polskie ONE prom ocja 
50%. Rozmiary od 65-100 pod biustem, 
głębokość miseczki od B do i .  MDH 
Sezam ul. Łużycka 21 Koszalin. (GK)

«  DREWNO kominkowe, 601-437-205. 
(GP)

#  DREWNO kominkowe, opałowe
i brykiet, 882-704-007,608-139-926 (GK) 

«  Drewno opałowe, te l. 886-566-679. 
(GK)

#  DREWNO Słupsk, te l. 781-105-313. 
(GP)

«SIATKA, St. Bielice 214 Szczecińska 
602-74-00-57; 94/3404-360. Słupki. (GK)

#  SIATKI ogrodź. Słupsk, 603-070-188. 
(GP)

ZŁOM kupię, potnę, przyjadę i od- 
biorę, t e l  607-703-135. (GP)

matrymonialne
#  BIURO Serenada. 510-580-466. (GP)

#  Wdowa 56 la t, blondynka 165cm, w yż
sze wykształcenie pozna pana w  celu 
m atrym onia lnym . Tel. 501006 345 (N)

motoryzacja
auto kupno
«  Rozbite, złomowanie, skup 
602-506-359. (GK)

• ! ! ! ! ! !  i ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! i ! Aut o 
skup - najwyższe ceny, 665-076-532. 
(GK)

« ! !  SKUP aut, dobre ceny, 728773160  
(GP)

« !  Auta i busy T-4 powypadkowe kupię, 
sprzedaż części, te l. 504-672-242. (GS)

«  AUTO skup powyżej 2000r ,ca łe , 
uszkodzone, te l. 605-44-32-26. (GK) 

«AUTO  KASACJA Bierkowo. Skup 
całych i uszkodzonych. 59/811-91-50, 
606-206-077. (GP)

AUTOSKUP skupujemy każde pojazdy 
płacimy nawet za wraki, oferujemy 
najwyższe ceny, teL 536-079-721. (GS)

auto sprzedaż

#  Audi A3,2003 r., 1.9 Tdi, 130 KM. Kolor 
szary, d rzw i: 2 /3 . Przebieg 302 tys. 
Manowo. Tel 668698620 (N)

«  CAR-CENTER.COM.PL Szczecińska 
68A Koszalin. Odkup aut- gotówka! 
Im port, komis kredyty, ubezpieczenia, 
leasing. 508187888 (GK)

«  C o ro lla2,OD, 2002 r. salon, 
784-052-384. (GK)

«  Fabia 1,4TDI, 2005r., kombi, 
511392952. (GK)

#  FIESTA 1,3B, 2000,5-drzw i. 
511392952. (GK)

#  Partner 2,0 HDI, 2002,883746878.
(GK)

#  Sprzedam mercedesa GL z 2006r. 
Tel.602 752 293. (GK)

#  Sprzedam VW LT-28,2350 cm3 ( 
podwójna kabina) lub zamienię na 
mniejszy, te l. 664-114-118. (GK)

TOYOTA Rav 4 , 2002r, tel. 601840525. 
(GP)
m WWW.MAX-CAR.PL 94/346-59-63. 
(GK)

motocykle

#  !MOTOCYKL YAMAHA 125CM, 2008 r., 
przebieg 2340 km, 5 tys zł, te l.
59 845 27 27. (GP)

# ! ! ! ! ! !  Promocja tłum ik i, katalizatory, 
f ilt r y  DPF FAP, te l. 94/342-05-97. (GK) 

«AUTO-SZYBY!!! sprzedaż, montaż, 
naprawa+części. Za Ile? - Dogadamy 
s ię !!! "AUTO BLACH" 94/341-11-28. (GK) 

«  W ymiana opon, 606974245 (N)

*  N iesort Szwecja, 692-801-540. (GK)

nauka

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

nieruchomości
REglAMAi —  ............ . .,..KQ1.mt7TjA

ABAKUS
NIERUCHOMOŚCI 

A n ie la  B arzycka  
ul. Zw ycięstw a 143 

(obok Związkowca)

6 6 1  6 9 7  6 6 6
abakus-nieruchomosci.pl 
^szukaj nas również na gk24.pl̂

#  "ANKAM" 2-pok., Budowniczych, 1 
piętro, 131.000 z ł (GK)

"OMEGA wyceny, obrót 
Słupsk, uL Starzyńskiego 11. 
tel. 59 8414420,601654572
www.nieruchomosci.slupsk.pr
(GP)

poszukujemy
m ałego dom u - ok. I00m2

chętnie Rokosowo lub os. Bukowe 
Klienci płacą JOTÓWKĄ

ul. Zwycięstwa 143
( o b o k  Z w i ą z k o w c a )

tel. 661-841-555
www.abakus-nieruchomosci.pl

#  2-POK. Koszalin, tanio, 798-572-463. 
(GK)

«  2-POK. od zaraz 660-768-034, po 
15-tej. (GK)

TANIE 3-pok., po remoncie, 
rej. Zubrzyckiego, 158.000,-

możliwe szybkie wydanie
5-pok., dwupoziomowe, ta ras, 

Przylesie, możliwe szybkie 
wydanie, cena do negocjacji
pilna sprz
wyjazd tylko 2.900zł/m2, 

2-pok. (45), rej. Emki, 129.000,

(75)> rej. Kotarbińskiego, 
tylko 239.000,- d

tanie 1-pok., idealne pod 
inwestycję, tylko 74.000,- do 
negocjacji, wydanie "od ręki"

I piętro, duża loggia, po 
remoncie, 2-pok. (48), 

175.000,- pilna sprzedaż
85 m2, taras + loggia, 

os. Wenedów, 269.000,-
^  d o  n e g o c j a c j i  j

#  2-POKOJOWE Słupsk, te l. 
609-596-909. (GP)

#  2-POKOJOWE umeblowane w  domku, 
oddzielne wejście, te l. 739-065-490. 
(GK)

«2-poko jow e, po remoncie. 
606-755-327,505-180-550. (GK) 

«2-pokojowe,Tetm ajera. te l. 
502-532-675 (GK)

«D w upoko jow e umeblowane bezdziet
nym. Słupsk, 59/84-274-45. (GP) 

«ka w a le rka  32 mkw, K-lin 697-677-305. 
(GK)

«  KAWALERKA 36m kw tanio 
791-755-508. (GK)

#  KAWALERKA mała, 607-488-279. (GK) 

«  kawalerka po remoncie, 505-274-132 
(GK)

#  KAWALERKA w  domku 698-168-614. 
(GK)

m Kawalerka w  domu jednorodzinnym  
jednej osobie Słupsk 572 853 737. (GP)

#  Kawalerka, te l. 662-094-092. (GK)

#  Mieszkanie 1-pokojowe tanio. 
Kobylnica, 515-672-828. (GP)

#  POKÓJ 2-os. w  domku, 532-616-114. 
(GK)

#  Pokój 606-755-327,505-180-550. (GK)

#  Pokój dziewczynie od 1.05. 
787-160-216. (GK)

«  Pokój Słupsk, te l. 502681924. (GP)

«2 -p o k , 45m2 , Gierczak, K-lin, 
601813938 (GK)

« 3  pok. garaż Manowo 602505769 (N)

#  3-pok. 62 m, os. Północ, 796-689-011. 
(GK)

#  3-pok. z wyposażeniem w  cenie, po 
remoncie, 94/34-11-790,602-470-401 
(GK)

«3-POKOJOWE, blisko Emki, 2 piwnice, 
do remontu 54mkw. 601-680-128. (GK) 

«3-poko jow e, I p. Rosnowo,
660-077-933 (GK)

« 5 4  mkw, Domachowo, te l.
664-017-185. (GK)

#  Kawalerka po remoncie 516-373-277. 
(GK)

#  kawalerkę bezpośrednio, 792-373-352 
(GK)

«  Mieszkanie 2 pokoje w  W iekowie. te l. 
721818832 (N)

«SUPER OKAZJA 3-POKOJE Czarnowę- 
sy gm ina Białogard, 73 m2 plus 2 garaże,, 
39,900 tys.z ł do negocjacji 501-545-845. 
(GK)

mieszkania do wynajęcia  

# !  POKÓJ, te l. 728-193-272. (GK)

#  1-OS. Osobne wejście. 694-376-838. 
(GK)

#  1-OSOBOWY pokój Panu 
94/340-55-12. (GK)

# 1-POKOJOWE, 30 mkw. "Nasz Dom" 
Koszalin,602-18-36-95. (G K)

#  2-POK. Koszalin, 48 mkw.
516-132-434. (GK)

domy - sprzedam

"ANKAM11
PROMOCJA sprzedający 0% PIŁSUD

SKIEGO 5,94/342-26-19,605-405-744; 

www.ankam .pl (GK)

« "ANKAM" Nowe domy deweloperskie, 
od 299.000 zł (GK)

«  Dom k.Goleniowa, 399tys., 
664-709-366 (GS)

#  Dom w  Gogolewie sprzedam lub 
zamienię na mieszkanie w  Słupsku, te l. 
609-023-623. (GP)

#  DOMEK LETNISKOWY sprzedam, 
149m2 , działka 715m2 .
Porost, jezioro Pniewo (Nafta). A trakcyj
na cena. Tel. 505-133-016. (GK)

#  Nowy domek wolnostojący, 96m2 
za cenę mieszkania blisko Koszalina 
609-774-120. (GK)

lokale użytkowe - sprzedam
«  B. tan io pensj. z kl. nocnym i basen 
w  Grzybowie 604408726 (N) 

«Sprzedam  budynek warsztatowo-biu- 
rowy w  Koszalinie.
Tel.602 752 293. (GK)

lokale użytkowe - do wynajęcia  

«  KOŁOBRZEG sprzedam lub wynajm ę 
atrakcyjny lokal użytkowy na sklep, 
gabinet, biuro 43 m2 te l: 727-623-643. 
(GK)

#  LOKAL handlowy do wydzierżawienia 
606-469-431. (GK)

«  Wynajem biur, magazynów i sali 
konferencyjnej, 94/711-09-30, ww w. 
biurowiec-koszalin.pl (GK)

« lOOOm lub l . lh a  nad jez. ok. Szczecin
ka 604408726 (N)

«  Działka ogrodowa w  Niekłonicach, 
94/340-32-19. (GK)

#  Działka ogrodowa zagospadarowana 
ROD" ASTER" te l. 504-367-551. (GK)

#  działka rekreacyjno -ogrodowa 345 m2 
" Nad Zalewem " te l. 94/340-33-98. (GK) 

«  DZIAŁKI budowlane, Dębnica Kaszub
ska, 882-431-904. (GP)

« rolna siedliskowa, l lh a .  94/34-11-790 
(GK)

«S przedam  działkę budowlaną na 
Rokosowie.Tel.602 752 293. (GK) 

«S przedam  działkę w  Niekłonicach, 
cena 7990 zł, te l. 506-253-148 (N) 

«w a rzyw n a , Koszalin, te l. 723-021-195 
(GK)

garaże

Najniższe < 

Różne wymiary 

Dogodne

montaż 
cały KRAJ

GARAŻE blaszane Promocja 
konstr. ocynk www.partnerstai.pi 
91/4435187,94/7216183,798710329

praca

# ! ! ! ! ! ! !  Pizzermana, te l. 602-133-125. 
(GK)

« ! ! ! ! !  Kucharz - pomocnik 
602-133-125. (GK)

# ! ! ! ! !  Rozwóz pizzy, auto 602-133-125. 
(GK)

# !  na zm ywak, do pierogów, 
602-133-125 (GK)

! Prowadzenie sprzedaży interneto
wej info@hthouseboats.com (GK)
« !  Zatrudnię k ierowców C+E, trasy 
m iędzynarodowe. Słupsk, 693-176-404. 
(GP)

OGŁOSZENIE_____________________ K015005497B

MOJSIUK Centrum  
Błacharsko-Lakiemicze S.A.

76-039 Biesiekierz 
Stare Bielice 128 k/Koszalina 
zatrudni na bardzo dobrych 
warunkach osobę na niżej 
wymienione stanowisko:

Pracownik
Biura

Obsługi Klienta
Wymagamy dobrej 

znajomości programu 
AUDATEX

CV wraz z listem motywacyjnym 
prosimy składać na adres: 

jkurowski@mojsiuk.pl 
z dopiskiem: “CBL” 

lub osobiście w 
Sekretariacie Firmy

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.nadaj.pl
http://www.komomlk-koszalin.pl
http://WWW.MAX-CAR.PL
http://www.nieruchomosci.slupsk.pr
http://www.abakus-nieruchomosci.pl
http://www.ankam.pl
http://www.partnerstai.pi
mailto:info@hthouseboats.com
mailto:jkurowski@mojsiuk.pl


• ! ! !  K ierowca B m iędzy nar.
796-362-691. (GK) 

titiOPIEKUNKI do Niemiec,
730-340-005. (GK)
«A genc ja  Ochrony Lex Crimen Koszalin, 
ul. Brzozowa 27 zatrudni: osoby z orze
czeniem ó niepełnosprawności oraz bez 
orzeczenia na stanowisko pracownika 
ochrony fizycznej, kontakt osobisty.
(GK)

#  budowlanych z doświadczeniem do 
dociepleń i rem ontów, te l. 600-600-591 
(GK)

#  Do prac wykończeniowych i polbruku, 
Koszalin, 512-181-139. (GK)

m Do prac ziemnych tel.882-431-904.
(GP)

#  Do pracy na recepcji w  Hotelu, zatrud
nię te l. 600-97-11-12. (GK)

#  DOM +  warszat, 94/341-08-65. (GK)

#  Doradca k lien ta-w indykator. Praca 
od zaraz, wysokie prowizje, 664441641. 
(GP)

#  ekspedientki na stoisko mięsno - 
wędlin iarskie w  Koszalinie, 506-014-936 
(GK)

«  Fakturzystkę, praca zm ianowa. Ko
szalin, CV+ lis t m otyw acyjny na adres: 
m .wozniak@ allfood.pl. (GK)

#  Firma DOMAR Tatów zatrudni kierow- 
cę-operatora w iertn icy. O ferty  prosimy 
przesyłać: benedykt.woljewicz@  
dom ar-k.pl
Tel. 606-105-019. (GK)

0 Firma ogrodnicza zatrudni mężczyzn 
orzy zakładaniu terenów  zieleni - Praca 
w  Koszalinie 913507433 (N)

0 F irma TRANSEUROPA zatrudni 
pracownika z bardzo dobrą znajom ością 
języka niem ieckiego. Tel. 608-315-316 
(GK)

Firma ARBUD Sp. z o.o. w  Wieko- 
wie zatrudni pracowników produk
cyjnych. Tel 0609-565-312. (GK)

#  Francuski kontrahent szuka lakiernika, 
blacharza oraz pom ocnika bez języka, 
zarobki od 6500zł nadgodziny, CV ofer- 
ta558@ gmail.com te l 792-383-431. (GK)

#  Francuski kontrahent szuka osób przy 
produkcji styropianu bez języka, 
wym agane dośw. rok zarobki od 5500zł 
nadgodziny, C V oferta558@ gmail.com  
te l 792-383-431. (GK)

InPost zatrudni doręczycieli w  Słup
sku i Lęborku, 602 820120. (GP)

#  Kelnerki,kelnerów na stałe zatrudni 
Hotel "Verde" Mścice. CV: hotel@ verde. 
pl z dopiskiem "ke lner". (GK)

0 KELNERÓW -kelnerki, kucha
rzy- pomoc, sezon, zakwaterowanie 
511-625-150. (GK)

m K-ex w  zawiązku z wejściem w  struk

tu ry  Geis Global Logistic i dynamicznym  
rozwojem firm y  poszukuje przewoźni
ków posiadających auto typu BUS do 
pracy na stanowisku kuriera na nowo 

tworzonych trasach, o fe rty  na m ichal. 
w isniewski@ k-ex.pl (GK)

#  KIEROWCĘ z doświadczeniem
w  transporcie m iędzynarodowym  C+E, 
510-287-462. (GK)

#  Kobet zatrudni cieśli budowlanych, 

murarzy i pracowników do elewacji
z Kołobrzegu i Koszalina 94/316-08-80 
602-775-978. (GK)

#  Kucharza do smażalni, M ielno, 
515-56-57-59. (GK)

m Kucharza na stałe zatrudni Hotel "Ver

de" Mścice. CV kierować: hotel@ verde. 
pl z dopiskiem "kucharz". (GK)

#  Lakiernika sam. Słupsk, 889-980-198 
(GP)

MCDONALD'S. Zostań pracownikiem 
restauracji McDonald's w  Koszalinie 
uLMonte Cassino tel. 602-332-341, CH 
Atrium teł. 539-962-359, uL Zwycię
stwa t e l  668-895-231. (GK)

0  M urarza  zatrudnię. Słupsk, 

606-454-749. (GP)

#  NIEPALĄCĄ panią do prowadzenia 
domu. Koszalin. 500-011-326. (GK)

Nowy o/Kurierski InPost w  Słupsku 
poszukuje Kurierów - podwykonaw
ców, 602-822-022. (GP)

Nowy o/Kurierski InPost w  Słup
sku zatrudni Kierownika oddziału, 
602-822-022. (GP)

Nowy o/Kurierski InPost 
w  Słupsku zatrudni Koordynatora, 
602-822-022. (GP)

Nowy o/Kurierski InPost w  Słupsku 
zatrudni Przedstawiciela Handlo- 
w ego, 602-822-022. (GP)___________

#  Ochrona Juwentus zatrudni pracow
ników ochrony-Koszalin i okolice. Tel. 
667-998-461. (GK)

0 ogólnobudowlanych, 601-464-850.
(GK)

m Ogólnobudowlanych, 729-272-001. 
(GK)

#  Opiekunkę do osoby niepełnospraw
nej, z zakwaterowaniem , 784-098-458. 
(GK)

#  Opiekunkę do starszej zadbanej Pani 
na 2-3 godz. dziennie. K-lin ul. Chopina. 
Tel. 500-184-044, m ile w idziane do
świadczenie. (GK)

0 OPIEKUNKI Niemcy, 791-407-299 (GK) 

0 Panią do sprzątania ( w  godz.16.00- 
20.00) do centrum  handlowego "M a ri
na", Ustka, 668-484-910. (GP)

0 Panią do sprzątania pokojów gościn
nych, 784-098-458. (GK)

Pilnie potrzebny operator koparki, 
koparko-ładowarid. teL 609515882 
(N)___________________

0 p lastyka - grafika, t e l . 501-399-600 
(GK)

«  Pokojowe na stałe zatrudni Hotel "Ver
de" Mścice. CV kierować: hotel@ verde. 
pl z dopiskiem  "poko jow a". (GK)

0  POSZUKUJEMY DO RESTAURACJI - 
POMOC KUCHNI. Koszalin ul. Syrenkil 1

#  Tel. 797-023-896 (N)

Poszukujemy osób na stanowisku: 
salowa - sprzątająca. Miejsce pra
cy: SPSK nr 2 PUM w Szczecinie. 
Bardzo atrakcyjne wynagrodze
nie. Kontakt: 510 011502,727 003 
069. (GP)

#  PRACOWNIK MONTAŻU SŁUPSK.
APT Beetsma (n r rej .5169). 
Tel.519-077-918/797-821-278, 
biuro.gdansk@ beetsma.pl (GP)

m PRACOWNIK techniczny do agencji 
reklam owej. K-lin 604314853 (17-18). 
(GK)

#  PRACOWNIKÓW lub brygadę do prac 
elewacyjnych 607-097-649. (GK)

#  Przedstawiciel ds. pożyczek Słupsk, 
Koszalin te l. 664 520 998. (GP)

#  Przyjmę do pracy em eryta na w yw ro t
kę w  Koszalinie, kat. C, 510-287-462. 
(GK)

m PRZYJMĘ do pracy gospodarstwo 
rolne, te l. 693-747-388. (GK)

#  Przyjmę na stałe hydraulika, stała 
praca w  Niemczech, +49152169 33 
426. (GK)

#  Recepcjonistę/tkę, kelnera/kę oraz 
pomoc kuchenną zatrudnię. Słupsk, te l. 
606-477-487 po 10-tej. (GP)

#  RECEPCJONISTKĘ, pokojówkę,
na sezon w  M ielnie, 602-524-580. (GK)

#  Recepcjonistki na stałe ze znajo
mością języka obcego zatrudni Hotel 
"Verde" Mścice. CV: hotel@verde.pl 
z dopiskiem  "recepcja". (GK)

0 Restauracja Karczma Polska Pod 
Kogutem zatrudni Kucharzy, Barmana
1 Kelnera z doświadczeniem. Aplikację 
prosim y przesyłać na a dres : podko- 
gutem @ karczm apodkogutem.pl lub 
osobiście w  lokalu ( Pl. Lotników 3 /U i)  
te l: 91-434-68-73 (GS)

Sklep Piekarniczo - Cukierniczy Ja
kubowscy. Zatrudnię sprzedawcę 
z doświadczeniem. Proszę o CV ze
zdjęciem: praca <S> piekarnia-jaku- 
bowscy.pl (N)

#  STACJA paliw  Orlen zatrudni sprze
dawcę. 695-920-107 (GK)

0 STOLARZA. K-lin 887-887-858 (GK)

#  STOLARZA. Koszalin,
Ż w irk i i W igury 3b, te l. 94/340-30-76. 
(GK)

#  szklarza - Koszalin, t e l . 501-399-600 
(GK)

0 Szukasz pracy? Atrakcyjne zarobki! 
Zostań opiekunką/opiekunem  seniorów 
w  Niemczech lub Ang lii. Jeśli znasz język 
niem iecki lub angielski zadzwoń już 
teraz: 22 2595515. w w w.prom edica24. 
com.pl

#  Tynkarza, 609-420-733. (GK)

w w w .zarabiajnadm orzem .pl
(GS)
#  Zatrudnię mężczyznę do pracy na 
objazdowe wesołe m iasteczko, praca od 
zaraz, 505-460-716. (GK)

0 Zatrudnię do pracy fizycznej do 50lat, 
prawo jazdy kat. B, 695-949-773. (GK)

#  Zatrudnię do sprzątania domków, 
pokoi w  Jarosławcu 501269215. (GP)

0 zatrudnię kierowcę, kat C E z Kosza
lina lub okolic. Szczegóły pod nr te l 
504100507 (N)

m Zatrudnię kierowcę kat C E w  ruchu 
krajowym , siedziba f irm y  Resko, te l. 
608776227 (N)

0 zatrudnię księgową, najchętniej 
em erytkę, te l. 602-1:3-41-51 (GK)

Zatrudnię kucharza na sezon 2015 
w  restauracji a'la carte z wido
kiem na morze w  Sarbinowie tel. 
592968060 (N)

0 Zatrudnię m urarzy i cieślę, 
514-973-802 (GK)

# ZATRUDNIĘ Na Dobrych Warunkach 
Pomocnika Lakiernika. Kontakt pod nr. 
te l. 607-568-436. W łynkówko, 76-200 
Słupsk. (GK)

0 Zatrudnię operatora dźw igu 250t
1 powyżej 669-46-22-53 (N)

#  Zatrudnię operatora koparki. Bobolice 
606-119-880. (N)

0 Zatrudnię pracownika biurowego ze 
zmysłem technicznym , język angielski 
b iegły w  mowie i piśmie. Atrakcyjne 
warunki finansowe. PPHU ALFA Fabryka 
Okien, okolice Słupska. CV na: malda- 
riuszl@ gm ail.com  (GP)

#  Zatrudnię traktorzystę  z kategorią 
T, z doświadczeniem na nowocze
snych maszynach rolniczych. Praca 
Redło k.Świdwina, Połczyna Zdroju, te l. 
880435206 (N)

#  ZATRUDNIĘ, kucharza, pomoc 
kuchenną, kelnerki, recepcjonistkę, 
pokojową. Sarbinowo, te l. 606-706-660. 
(GK)

ZATRUDNIMY księgową z doświad
czeniem, praca@dobreokna.com, tel. 
607900110 (GK)
0 Zatrudnim y osobę z doświadczeniem 
w  księgowaniu dokum entów  
magazynowo-księgowych. W ymagamy 
skrupulatności, dokładności i 
odpowiedzialności w  wykonywaniu 
czynności księgowania. Aplikacje 
proszę składać elektronicznie na adres 
koszalin@ interm arche.pl (GK)

rolnicze

#  Cyklop, kosiarka rotacyjna, przyczepa 
do beli, te l. 663-486-585 (GK).

#  Kombajn Bizon Z056 uszkodzony s iln ik 
na części, 603-577-256. (GK)

#  Sprzedam: Fendt 612LS, Opryskiwacz 
Dammann 40001 ,K u ltyw a to r p łytk i 
Bremer, Pług PHX 6-skibowy,Pług 
8-skibowy,Beczkowóz H T S 100001,Prze
nośnik do zboża, Zbiorn ik na mleko 2500 
I, Agregat uprawowy,
Siewnik Vaderstadt Rapid 400 RDCS 
,Boczkowóz do wody 50001 
(sta l nierdzewna)
Tel.943736816 7-15,668020483 (GK)

#  Stoły do rzepaku 501496288 (N)

# ! ! ! ! ! ! ! !  Wapno nawozowe. "DOWO", 
te l. 91-578-67-33,601-863-937. (GS)

# ! ! ! ! !  Wapno rolnicze, 94/365-63-18. 
(GK)

0  AGROS Skup Żywca te l. 889-186-749. 
(GK)

#  KROWY mleczne i ja łów ki cielne 
sprzedam, 606-142-527. (GP)

0 KURKI 6 i lO tyg., 94/312-42-34. (GK)

0 Kurki odchowane 5 i 8 tygod.
Łosino 601-595-182 (GP)

#  Kurki, koguty odchowane 7 ,9 ,1 0  
i 14-tyg. oraz kaczko-gęsi, perlice ,* 
brojlery. Zamawiać: N iem ica i Sławno 
te l. 607-405-821. (GP)

0 K u ry , koguty Łosino, te l. 
59/842-96-01,691-512-130. (GP)

LOGOS skup bydła, trzody 
500-277-836. (GK)

0 PROSIĘTA, owies bezłuskowy, żyto, 
jęczm ień i pszenica 505171218. (GP)

0 PROSIĘTA, te l. 728-582-865. (GP) 

#SKUP bydła, trzody 602-469-399. (GK) 

«  SPRZEDAM kury nioski, ja ja  większa 

ilość, te l. 691-066-101. (GK)

«  Sprzedam tanio sianokiszonkę 
z koniczyną ze zbioru 2014. M ożliwy 
transport. 604127086 (N)

«SPRZEDAŻ prosiaków, te l. 
510-181-590. (GK)

«Tuczn ik i, półtusze, te l. 728-582-865. 
(GP)

«ZIEM NIAKI jadalne, 609-296-073. (GP)

różne
0DETEKTYW-KOSZALIN.PL, 
602-601-166. (GK)

0  DETEKTYW-KOSZALIN.PL, 

602-601-166. (GK)

«  Maszt stalowy, ocynkowany tu rb iny  
w ia trow ej 12 m wysokości, średnica 22 
cm, średnica podstawy 60cm, do w yko
rzystania jako komin, 603-577-256. (GK) 

«T a ro t, te l. 602-211-807. (GK)

towarzyskie
0 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  "LAS VEGAS", 
www.nclasvegas.pl 94/34-03-495. (GK)

0 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CASABLANCA 24 
h. Zatrudnim y Panie. 94-341-16-54 (GK) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  NATALI, 794-943-306. 
(GP)

# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Ruda 25, te l.
667-543-224 (GK)

# ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  662-665-457. WYJAZDY. 
(GK)

! ! ! ! ! ! ! !  Vanessa 24,515-580-836. 
(GP)
0 ! ! ! ! ! !  Małgośka, 732710644 (GP)

! ! ! !  888-287-916 prywatnie, Słupsk. 
(GP)

«  30-latka. Słupsk, 519-715-804. (GP) 

040-LATKA 790-252-578 (GP)

0 ADA Słupsk, 513-751-832. (GP) 

«AKTYW N A - dojrzała. 507-719-333. 
(GK)

«ATRAKCYJNA 40,785-558-916. (GK)

#  FAJNA Ewa 35-la tka 739-620-824. (GK) 

MIŁA, atrakcyjna, dojrzała,
661177611. (GP)

0 NATALKA 25, te l. 570-490-288. (GK)

0 ROMANTICA Ustka- zatrudnię Panie, 

wysokie zarobki, 504-172-480 (GP)

0 Ruda 25,731-597-473. (GK) 

« Ś liczn o tk i zapraszają 732767174 (GP)

turystyka
obozy i kolonie
0 !!! Super Kolonia Pieniny /  Gorce, b o 
g a t y  PROGRAM ww w.db-active.p l (N)

# ! ! !  Super Obóz m łodzieżowy Tatry 
i Słowacki Raj. Wyjazd z Koszalina. 
w w w .db-active.p l te l: 695591900 (N)

EMERYCI, renciści i osoby 50+ 405zł /  
7 dni z wyżyw. dofin40%, 2+1 u nas 
dziecko gratis Beskidy 338703050 
(GP)

#  Rewal, super pokoje, 782-986-058 (GS)

usługi
agti rtv foto

« ! ! ! ! ! ! ! !  Serw is kom puterowy, RTV, 
LCD, plazma. Słupsk, 59/843-04-65. (GP) 

! ! !  S PRALKI AGD zmywarki, napra
wy, teL 503-380-410. (GK)
0 ! ! !  ANTENY wszystkie, 504-467-622. 
(GK)

! ! !  PRALKI DOMOWE, 603-775-878. 
(GK)
» !  Pralki, lodówki. Koszalin, 
603-592-503. (GK)

0 CHŁODZIARKI, zam rażarki, lady, 
klim atyzacja. Słupsk, 602-394-696. (GP) 

«  KOMPUTERY - naprawa, usługi kom
puterowe. Dojazd. 509-191-905. (GP)

0 Naprawa kom puterów. Darmowy 
dojazd do klien ta  na terenie Koszalina. 
Tanio! 517-903-793 (N)

b u d ow lan o-rem on tew e

0 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  KOSTKA g ra n itow a350 
z ł/ t ,  Kruszywo granitow e 250zł/t, te l: 
506-032-900. (GK)

0 ! ! ! !  Cyklinowanie/BP, 692-944-672 
(GP)

# ! !  Balustrady,bram y 602 825 699. (GK) 

# ! !  POLBRUK układanie, 660-235-629. 
(GK)

!!!!!OKNA DRZWI ROLETY!!!!! Fl- 
NESTRA u l Zwycięstwa 253, t e l  
510452222,943440717. Najlepsze 

: ceny! Sprawdź nas! ( N ) ________

UMALOWANIE, remonty 500-354-255. 
(GK)
0  BUDOWA DOMÓW, 501674 584. (GK) 

BUDOWA domów, kompleksowo,
503- 840-110. (GK)
0 CYKLINIARSKIE bezpył. 889-634-534. 
(GK)

#  CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147.
(GK)

«  CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367. 
(GK)

«  CYKLINOWANIE bezpyłowe
504- 308-00 (GK)

0 Dachy - dekarstwo 94/3412184 . (GK)

Docieplenia-remonty 660 080 780. 
(GS)

0 Ele k try  k-794600622 (N)

#  GLAZ-BET glazura, rigipsy, e lektryka, 
hydraulika, wykładziny, 508-158-100. 
(GK)

«GLAZURA, gładzie, tapetowanie, 
remonty. Koszalin, 512-181-139. (GK)

0 M ini koparka. Słupsk, 698528365. (GP) 

0  POLBRUK, usługi, 609-742-703. (GK)

#  Posadzki maszynowe 502667751 (N)

»  REMONTY, docieplenia 535471568. 
(GP)

«  Roboty ziemne. Słupsk, 698528365. 
(GP)

«S przedam  Suporex, te l. 509-896-826. 
(GK)

0 Stany surowe 94/3412184  (GK) 

«S uche zabudowy 94/3412184 . (GK)

« Z ie m ia  pod traw n ik , kamień do drena
żu, te l. 602-466-868. (GK)

instalacyjne
# !  HYDRAULIK, solidnie, te l. 
509-765-180. (GK)

« !!! Instalacje C.O. Najtaniej 
609-043-748. (GK)

«  C.O. hydraul. wod. kan. 515-708-887. 
(GK)

GAZ junkersy, kuchenki - naprawa, 
wymiana, teL 606-579-846. (GK)
0 HYDRAULICZNE, te l. 607-703-135. 
(GP)

#  HYDRAULIKA A-Z 24h, 798-618-871. 
(GP)

! ! ! ! ROLETY, żaluzje, markizy, ver
ticale, moskitiery. Stolarka alum
iniowa. "BLIŹNIAK" Słupsk, Lesz
czyńskiego 10D, teL 59/84-17-900, 
601-65-25-82. (GP)
! ! ! OKNA, drzwi, rolety zewn. bramy 
garażowe. "Drew-Plast", Koszalin, 
Zwycięstwa 233. (94)347-65-32. Atrak
cyjne ceny!!! (GK)

«  OGRODZENIA, bramy, autom atyka, 
zadaszenia, rolety. Koszalin, Grunwaldz
ka 6, te l. 501-682-902. (GK)

ogrodnicze

«  OCZKA wodne, kaskady, traw nik i 
i inne aranżacje, te l. 603-612-177. (GP)

porządkowe

! ! !  Dywany, tapicerki, 503-02-02-06. 
(GK)
« • !!  Pranie dywanów itp . 94/341-42-95. 
(GK)

«  Dywany, 598438911,782065673. (GP) 

SPRZĄTANIE mieszkań, czyszczenie 
dywanów. Gwarancja. 694-656-139. 
(GK)

przeprowadzki

#  PRZEPROWADZKI, te l. 602-669-997. 
(GK)

stolarskie

«  MEBLE na w ym iar, 880-044-955. (GK)

transportowe

« ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ANGLIA, środa, piątek, 
niedziela z domu pod dom, 503-198-450, 
67/266-94-91 (GK)

« ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  HOLANDIA co
dziennie z domu pod dom, 503-198-446, 
67-26-69-491 (GK)

« U ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  !!!!!!!!!!!!!INTERBUS, 
Holandia, Belgia, Niemcy 602-48-58-64. 
(GS)

«ANG LIA, Belgia, przewóz osób paczek 
www.avbusy.pi te i. 608-502-289. (GK)

«  AV-BUSY Niemcy z domu pod dom, 
te l. 609-818-709,67-345-11-88. (GK)

«  D ANIA! ! !  Przewozy osób i paczek 
do Danii z adresu pod adres Trans -Glas 
Okonek 503-198 -456 67-26-69-491 (GK) 

«  Europrzejazdy. 601295993. (GS)

Przewóz osób, teL 517-440-515.
(GK)

«TRANSPORT do 1.5Ł, te l. 500-201-769. 
(GK)

uroczystości
« "EUROPEJSKA" W esela, 608-431-242. 
(GK)

«  KARETA, bryczka do ślubu 
697-229-380. (GK)

m Komunie, wesela, ww w.palacm orski. 
pl (GK)

#  NAGROBKI granitowe- produkcja. 
K-lin, Raduszka, Paproci 61.790-660-651 
w w w .regrant.p l (GK)

zdrowie

# ! !  GINEKOLOG od A do Z, 
730-16-85-85 (GS)

0 !  A-Z GINEKOLOG 609 -933 -810 (N)

«  Ginekolog Koszalin, te l. 503-754-200. 
(GS)

«  Ginekolog od A do Z, tel.510-318-860. 
(GP)

#  Ginekolog, te l. 726-017-175. (GS)

# ! ! ! ! ! !  STOMATOLOG. Koszalin. 
Tel.506-074-760. (GK)

0 ! !  STOMATOLOGIA specjalistyczna: 
dzieci i dorośli, anestezjolog, protetyka, 
o rtodoncja, K-lin, Małopolska 1"B", te l. 
94/343-84-68. Również w  soboty. (GK)

#  ALKOHOLOWE odtrucia  509-306-317. 
(GK)

«  Psychoterapia, 518-328-664. (GK)

«  ! 503-46-21-22 Ginekolog farm ako
logia.

zwierzęta 
rośliny ogrody
«OWCZARKI niemieckie, 728-582-865. 
(GP)
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Wójt Gm iny Szczecinek
wykazuje do oddania w najem lokal socjalny oraz ogłasza pierwszy przetarg 
ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów z części działek:
■ nr 331/17 o pow. 18,1563 ha, położonej w m. Wilcze Laski, z przeznaczeniem 

na cele rolne,
■ nr 767 o pow. 0,6000 ha, położonej w m. Gwda Wielka, z przeznaczeniem 

na pole biwakowe.
Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr. tel. 94 37 432-94 wew. 42 

lub na stronie internetowej www.gminaszczecinek.pl

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystyna 

Teresa Pietrak (tel. 94-37142-11 17/20/22/fax23) ogłasza, że dnia 

22-05-2015r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku przy 

ul. Jasnej 3 w sali nr 2, odbędzie się

druga licytacja
udziału do 1/2 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym o pow. 157,69 m2, położonej w Drawieniu 

- Gm. Szczecinek, stanowiącej działkę nr 226/1 o pow. 0,0500 ha, 

dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku 

prowadzi księgę wieczystą nr KW 11002. Suma oszacowania 

wynosi 54.180,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy 

oszacowania i wynosi 36.120,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu 

zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, 

tj. 5.418,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Grzegorz Mrowiński 

(tel. 94 342-09-73) ogłasza, że dnia 15.05.2015 r. o godz. 14.00 
w budynku Sądu Rejonowego w  Koszalin ie, m ającego siedzibę przy ul. Andersa 
17, w  sali nr 6A, odbędzie się DRUGA L IC Y T A C JA  nieruchom ości stanow iącej: 
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ położoną w obrębie 0030 Zakrzewo 1 A, 
gmina Darłowo, na kolonii Zakrzewo Dolne, składającą się: Z DZIAŁEK NR 
156 O POW. 1,8188 HA, NR 170 O POW. 1,74 HA I NR 173 O POW. 1,16 HA -  
POW. ŁĄCZNA WYNOSI 4,7188 HA, dojazd drogą gruntową, działka nr 156 
zabudowana jest wolno stojącym jednorodzinnym domem o pow. użytko
wej 168,50 mkw. oraz czterema wolno stojącymi domkami letniskowymi o 
pow. 37,77 mkw. każdy, przy czym jeden domek jest w stanie surowym; 

po łożone j: 76-150 DARŁOWO. ZAKRZEWO 1A.

dla której Sąd Rejonowy w  Koszalin ie W ydzia ł VI Ksiąg W ieczystych prowadzi 
księgę w ieczystą  nr KW 15210 fNKW : K01K/00015210/71.
Sum a oszacow ania wynosi 655.900,00 zł, zaś cena w yw ołania jest równa 2/3 
sum y oszacow ania i wynosi 437.266.33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobow iązany jes t z łożyć rękojm ię w  
w ysokości 1/10 sum y oszacowania, tj. 65.590.00 zł w  gotówce lub na urzędow e 
konto kom ornika: BZ WBK SA III O/Koszalin 75 1500 10961210 9008 5783 
0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Z godnie  z  przepisem  art. 976 §  1 kpc  w  przetargu n ie  m ogą uczestn iczyć osoby, 
które m ogą nabyć n ieruchom ość tylko za  zezw olen iem  organu państw owego, a  
zezw olen ia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wym ienione w  tym  artykule.

__________www.komornik-koszalin.pl. _______________

ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE ;

Działki rekreacyjne nad jeziorem 
ROSNOWO

Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie informuje, 
że ogłosił 1 ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości niezabudowanych 

położonych w obrębie 0063

ROSNOWO, O M N A  NIANOWO

O znaczenie 

n ie ruchom ości wg 

danych z ew idencji 
gruntów, KW

Pow ierzchnia 

dzia łk i w  ha,

Term in

przetargu

godzina

C ena
w yw oław cza

nieruchom ości

netto

W ysokość 

w adium  

w  te rm in ie  do

Sym bol

użytku

działka nr 230/42 
K01K/00079753/1

0.0368 08.06.2015 r. 
godz. 1200 20 000 zł

4 000 z ł 

do dnia 
02.06.2015 r.

Bz - te reny rekreacyj

no-w ypoczynkow e

działka nr 231/8 

K01K/00058773/4
0.0306 08.06.2015 r. 

godz. 13“ 25 000 zł
5 000 zł 

do dnia 

02.06.2015 r.

Bz - te reny rekreacy j

no-wypoczynkowe

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W WW. PRZETARGACH:
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

iium w wysokości podanej w tabeli 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 
Banku Gospodarstwa Krajowego, 

dem: "Przetarg na działkę n r ........

dwołania przetargów z ważnych

Przetargi odbędą się w siedzibie Oddziału Regionalnego 
w Szczecinie, ul. Potulicka 2, w sali nr 200 (II piętro). 
Warunkiem udziału w każdym przetargu jest wniesienie wac 
przelewem, na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego 
w Szczecinie nr 91 1130 1176 0022 2114 1520 0010 w 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2015 r. z dcpisl 
położoną w Rosnowie”.
Organizator zastrzeaa. że przysługuje mu prawo do o
powodów. Informacje - Oddział Reqionalnv Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, 
ul. Potulicka 2, Biuro Obsługi Interesanta, pok. 1, »  (91) 434 17 68 /MON 261 45 20 96/ wew. 303, 
323 lub kom. 601 716 622.

i Pełna treść ogłoszeń została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej, przy ul. Potulickiej 2 w Szczecinie i opublikowana na stronie internetowej:

m m *
, m t m m y ,  § m & m m  i

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystyna Teresa 

Pietrak (tel. 94-37142-11 22/fax13) ogłasza, że dnia 20-05-2015r. o godz. 

09:00 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku przy ul. Jasnej 3 w sali nr 2, 

odbędzie się

pierwsza licytacja
udziału do 1/2 części lokalu mieszkalnego, położonego w Szczecinku przy 

ul. Polnej 15/4, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, spiżarki, 

przedpokoju i werandy o pow. 98,04 m2 (wg pomiarów biegłego 101,65 m2) 

wraz z przynależną piwnicą o pow. 14,58 m2, dla którego V Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą 

o numerze KW 34020. Suma oszacowania wynosi 103.450,00 zł, zaś cena 

wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77.587,50 zł. Licytant 

przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 

1/10 sumy oszacowania, tj. 10.345,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu 

poprzedzającym przetarg.

Adres lokalu

Pow. użytkowa 
lokalu / 

udział we 
współwłasności

Termin
rokowań/
godzina

Cena
wywoławcza 
netto lokalu

Wysokość 
zaliczki/ 

termin zapłaty

Choszczno,
ul. Dąbrowszczaków 34 
lokal użytkowy nr 2
(pomieszczenie
gospodarcze)

34,90 m2 
0,0353

10.06.2015 r. 
godz. 10.00

4.900,00 zł
900,00 zł 
do dnia 

03.06.2015 r

Choszczno,
ul. Dąbrowszczaków 34 
lokal użytkowy nr 3
(pomieszczenie,
gospodarcze)

49,80 m2 
0,0504

10.06.2015 r. 
godz. 11.00

7.000,00 zł
1.400,00 zł 

do dnia 
03.06.2015 r.

Choszczno,
ul. Dąbrowszczaków 34 
lokal użytkowy nr 4
(pomieszczenie
gospodarcze)

13,47 m2 
0,0137

10.06.2015 r. 
godz. 12.00

1.900,00 zł
300,00 zł 
do dnia 

03.06.2015 r.

-

ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE |

NA SPRZEDAŻ 
LOKALE UŻYTKOWE 

w CHOSZCZNIE

Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie informuje, że ogłosił: 

ROKOWANIA na SPRZEDAŻ lokali użytkowych (pomieszczeń gospodarczych) położonych

w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków 34'
(działka nr 141/14 o pow. 0,1853 ha, KW nr SZ1C/00015464/5)

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w kancelarii Oddziału 

Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, mieszczącej się przy 

ul. Potulickiej 2, na parterze budynku w pokoju nr 18, w nieprzekraczalnym terminie do dnia

3.06.2015 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego

(pomieszczenia gospodarczego) n r .....położonego w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków 34

- nie otwierać do dnia 10.06.2015 r.. do godz........ ”

Część jawna rokowań:
Otwarcie zgłoszeń udziału w rokowaniach oraz ich ocena formalna odbędzie się w dniu
10.06.2015 r. o godzinach wskazanych w tabeli, w siedzibie Oddziału Regionalnego 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, ul. Potulicka 2, w sali nr 200 (II piętro).

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w wysokościach wskazanych 

w tabeli przelewem na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Wojskowej 

Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie nr 91 1130 1176 0022 2114 1520 0010 w Banku 
Gospodarstwa Krajowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.06.2015 r. 

z dopiskiem: „Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego (pomieszczenia gospodarczego) nr

... położonego w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków 34” oraz stawienie się na części jawnej
rokowań.

Termin ustnej części rokowań komisja przeprowadzająca rokowania określi w dniu otwarcia 

jawnej części rokowań. Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do zamknięcia 

rokowań bez wybrania nabywcy przedmiotu rokowań.

Informacje - Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, 

ul. Potulicka 2 ,91 43417 68 /MON 261 45 20 96/ wew. 269.
Pełna treść ogłoszeń została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, przy ul. Potulickiej 2, i opublikowana na stronie 

internetowej:
Ponadto informuje się, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału przy ul. Potulickiej 2 
wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnych 

przetargów nieograniczonych:

1) Wałcz, ul. Osiedle Stefana Batorego - niezabudowane działki: nr 259/31 o pow. 0,2289 ha, 
nr 259/33 o pow. 0,2025 ha (KW K01W/00029114/5),

2) Dziwnów ul. Dziwna -  niezabudowane działki: nr 843/169 o pow. 0,0955 ha, nr 843/170 
o pow. 0,1120 ha, nr 843/172 o pow. 0,0967 ha (KW SZ1K/00020710/1),

www.wmYLCOfYTpJ

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystyna 

Teresa Pietrak (tel. 94-37142-11 17/20/22/fax23) ogłasza, że dnia 20- 
05-2015r. o godz. 08:45 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku przy ul. 

Jasnej 3 w sali nr 2, odbędzie się

druga licytacja
nieruchomości gruntowej, zabudowanej domem jednorodzinnym, 

stanowiącej działkę nr 337 o pow. 0,0454 ha, położonej w Szczecinku 

przy ul. Kasztanowej, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd 

Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 

13722. Suma oszacowania wynosi 268.800,00 zł, zaś cena wywołania 

jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 179.200,00 zł. Licytant 

przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w 

wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 26.880,00 zł w gotówce 

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

S015001284A

NA SPRZEDAŻ 
LOKALE UŻYTKOWE 

w GOLENIOWIEODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE

Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie informuje, że ogłosił: 

ROKOWANIA na SPRZEDAŻ na sprzedaż lokali użytkowych położonych

w Goleniowie przy ul. Matejki 7A-70
(działka nr 33/4 o pow. 0,2213 ha, KW Nr SZ10/00026302/4)

Adres lokalu

Pow. użytkowa 
lokalu / 

udział we 
współwłasności

Termin
rokowań/
godzina

Cena
wywoławcza 
netto lokalu

Wysokość 
zaliczki/ termin 

zapłaty

Goleniów, 
ul. Matejki 7A-7D 
lokal użytkowy 
nr U1
(piwnica)

12,56 m2 
0,0048

10.06.2015 r. 
godz. 1300

2.400,00 zł
400,00 zł
do dnia 

03.06.2015 r.

Goleniów, 
ul. Matejki 7A-7D 
lokal użytkowy 
nr U2
(piwnica)

10,00 m2 
0,0039

10.06.2015 r. 
godz. 1400

1.900,00 zł
300,00 zł 
do dnia 

03.06.2015 r.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w kancelarii Oddziału 

Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie mieszczącej się przy 

ul. Potulickiej 2, na parterze budynku w pokoju nr 18, w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 03.06.2015 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rokowania na sprzedaż

lokalu użytkowego n r .....położonego w Goleniowie przy ul. Matejki 7A-7D - nie otwierać

do dnia 10.06.2015 r.. do godz......... ”

Część jawna rokowań:
Otwarcie zgłoszeń udziału w rokowaniach oraz ich ocena formalna odbędzie 
się w dniu 10.06.2015 r. o godzinach wskazanych w tabeli, w siedzibie 
Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, 
ul. Potulicka 2, w sali nr 200 (II piętro).

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w wysokościach wskazanych 

w tabeli przelewem na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji 

Mieszkaniowej w Szczecinie nr 91 11301176 0022 21141520 0010 w Banku Gospodarstwa 

Krajowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.06.2015 r. z dopiskiem:" Rokowania

na sprzedaż lokalu użytkowego n r .....położonego w Goleniowie przy ul. Matejki 7A-7D”

oraz stawienie się na części jawnej rokowań.

Termin ustnej części rokowań komisja przeprowadzająca rokowania określi w dniu 

otwarcia jawnej części rokowań. Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo 

do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy przedmiotu rokowań.

Informacje - Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, ul. 

Potulicka 2, (91) 43417 68 /MON 261 45 20 96/ wew. 269.
Pełna treść ogłoszeń została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego 

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie, przy ul. Potulickiej 2 i opublikowana na 

stronie internetowej: w w w ,w § m ,(^ .p y 8 p r2 9 d l^ =62G2«0in 

Ponadto informuje się, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Oddziału przy ul. Potulickiej 

2 w Szczecinie wywieszone zostały wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do najmu 

w drodze przetargu nieograniczonego:

1 ) o pow. 143,34 m2, położonego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pogodnej 8, 

dz. nr 579/11 o pow. 0,1483 ha, KW nr SZ1T/00095113/0;

2) o pow. 190,70 m2 i pom. przynależnym 53,90 m2, położonego w Wałczu przy ul. Wojska 

Polskiego 95, dz. nr 978/14 o pow. 0,4955 ha, KW nr K01W/00024082/6;

3) o pow. 23,00 m2, położonego w Szczecinie przy ul. Zawadzkiego, dz. nr 15/11 i 15/12 

o łącznej pow. 0,0785 ha, KW nr SZ1S/00074418/4;

4) o pow. 36,00 m2, położonego w Szczecinie przy al. Piastów 40A, dz. nr 2/9 o pow. 0,1132 ha, 

KW nr SZ1S/00119696/4.

w w w .w im com .p i

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.gminaszczecinek.pl
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K035002231AREKLAMA

ZAPRASZAMY
Włynkowo 55A, przy drodze krajowej nr 6, na trasie Słupsk - Ustka

tel.: 605 230 981
Salon czynny 7 dni w tygodniu od 10.00 do 20.00

Zapraszamy również do naszego sklepu internetowego: 
w w w .nord-shoes.com  oraz na naszfanpage w w w .facebook.com /nord.shoes

wielkie otwarcie salonu NORD Shoes Studio na trasie Słupsk -  Ustka
NORD Shoes Studio to 700 m2 
powierzchni z wyjątkową ofertą 
obuwia męskiego, damskiego 
oraz dziecięcego wykonanego 
wyłącznie z naturalnych skór.

Polska marka NORD, istniejąca 
od 1989 r, zyskała uznanie na 
całym świecie. Obuwie to cechuje 
znakomita jakość wykonania, 
bezkonkurencyjna cena i elegancki 
design, przez co są prawdziwym 
rarytasem na naszym rynku.

Salon NORD to miejsce, w którym 
promocje trwają cały rok! 30% 
rabatu od ceny detalicznej, a 
przy zakupach powyżej 1000 zł 
dodatkowe 10% rabatu.

http://www.gk24.plGwww.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.nord-shoes.com
http://www.facebook.com/nord.shoes
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Mayweather - Pacquiao: Walka 
stulecia czy biznes tysiąclecia?
Boks

Na ten  pojedynek kibice cze
kają od iat. 2  maja w  M G M  
Grand zm ierzą się niepokona
ny Floyd M ayw eather jr  i zna
kom ity M anny Pacquiao

Tomasz Dębek
t.debek@polskatimes.p!

Dobro kontra zło. Bohater Fili
pin, przyszły prezy dent (obecnie 
senator) tego kraju i człowiek, 
który odsiedział wyrok za pobi
cie byłej partnerki na oczach ich 
dzieci. Wojownik wywodzący 
się z biednej rodziny, który 
za pierwszą walkę - stoczoną 
w  wieku 12 lat - dostał niespełna 
dolara i najlepiej zarabiający 
sportowiec w historii o pseudo
nimie Money. Wirtuoz ataku 
i niepokonany mistrz defensy
wy. Tak awizuje się długo ocze
kiwaną walkę Manny’ego 
Pacquiao z Floydem 
Mayweatherem juniorem.

- Myślałem nawet nad tym, 
by przyprowadzić na salę trenin
gową kilku policjantów z Vegas, 
którzy opowiedzieliby Man- 
ny’em u, ile razy aresztowali 
Floyda i jaki z niego degenerat. 
Ostatecznie odpuściłem. Manny 
itakjuż go nie lubi. Współpracu
jemy od lat, a to pierwszy rywal, 
którego nie darzy sympatią. 
Trudno mówi się takie rzeczy 
publicznie, ale Mayweather to 
po prostu zły człowiek - pod
grzewał niedawno atmosferę tre
ner „Pac Mana” Freddie Roach.

Z drugiej strony, fani Amery
kanina nie uważają Pacquiao 
za kryształową postać. Zdradzał 
żonę, oskarżano go o unikanie 
płacenia podatków (w USA 
i na Filipinach), kupowanie gło
sów w  wyborach i pobicie poli
tyka, który miał go na tym  na

AUTOPROMOCJA

kryć. Nie zrobił też nic, kiedy 
z jednego z koszykarskich klu
bów filipińskiej ligi zwolniono za
wodnika, który ośmielił się skry
tykować będącego grającym tre
nerem rywali „Pac Mana” . Złej 
krwi między pięściarzami jest ty
le, że cały świat boksu nie może 
się doczekać pierwszego ciosu.

- To będzie wielkie wydarze
nie. Joe Louis - Max Schmeling 
n, Muhammad Ali - Joe Frazier, 
Manny Pacquiao - Floyd 
Mayweather jr. Te trzy walki de
finiują boks. Tu wszystko kręci 
się wokół oczekiwań kibiców. 
A oni od lat marzyli o tym poje
dynku - zapowiada na antenie 
HBO George Foreman, legendar 
ny mistrz świata wagi ciężkiej.

- Nie wymienił swojej walki 
z Alim? Kurczę, jestem w szoku. 
(śmiech) Z pewnością sobotni 
pojedynek będzie jednym z dzie

Walka stulecia? Tak, 
ale gdyby odbyła się 

pięć lat temu, a nie 
teraz -  uważa Juan 

Manuel Marquez ► Pacquiao zarobi na pojedynku z Mayweatherem juniorem mniej 
niż jego rywal, ale jego wypłata i tak przekroczy 100  min doi.

sięciu największych w  historii. 
Może patrzymy na to inaczej 
przez zawrotne sumy, jakie po
jawiają się w jego kontekście. By
ło jednak jeszcze kilka walk, któ
re również elektryzowały świat. 
Chociaż nie było wokół nich aż 
takiego szumu medialnego - ko
mentuje Grzegorz Proksa, były 
pretendent do pasa mistrza świa
ta federacji WBA wagi średniej.

Polak w 2006 roku walczył 
w Las Vegas na gali, na której 
doszło do rewanżu Pacquiao 
z Erikiem Moralesem. - Atmosfe
ra, cała otoczka, dzielenie szatni 
z „Pac Manem” zrobiły na mnie

wielkie wrażenie. Ale chyba jesz
cze bardziej niesamowite były 

• treningi z Mayweatherem, które 
odbywałem przed tą galą. Wyda- 
je mi się, że to  on m a większe 
szanse w  sobotę. Choćby dlate
go, że żaden zawodnik Roacha, 
ani innego trenera, nie potrafił go 
pokonać. „Pac Mana” z kolei 
znokautow ał Juan Manuel 
Marquez, którego Mayweather 
spokojnie wypunktował. Ale ser
cem jestem za Pacquiao. Chciał
bym, żeby wygrał. Wydaje mi się 
bardziej sympatyczny - wyzna
je Proksa, obecnie dyrektor spor
towy GKS Katowice.

Nastroje studzi Marquez, któ
ry na ringu spotykał się i z „Pac 
Manem” (aż cztery razy: we 
wspomnianej walce w grudniu 
2012 r., wcześniej dwa razy prze
grał na punkty i raz zremisował) 
i z Mayweatherem (w 2009 r.). - 
Wielu mówi o walce stulecia. Nie 
dajcie sobie wyprać mózgów, dla 
mnie to biznes stulecia. Ceny bi
letów czy praw telewizyjnych są 
astronomiczne. A obaj najlepsze 
lata mają za sobą. Floyd miał 
problemy z Marcosem Maidaną, 
Manny z przeciętnym i 
Brandonem Riosem i Chrisem 
Algierim. Walka stulecia? Tak,

gdyby spotkali się w  ringu pięć 
lat tem u - twierdzi „Dinamita” 
w rozmowie z gazetą „Record”.

- Gdyby ta walka odbyła się 
pięć czy nawet trzy lata temu, jej 
wymiar byłby jeszcze większy. 
Mimo wszystko, cały świat 
na nią czeka. „Pac Man” ma nie
prawdopodobną szybkość rąk. 
Walki uznawanego za najszyb
szego pięściarza świata 
Mayweathera pokazują, że jeśli 
ktoś utrzymuje podobną szyb
kość jak on, ma problemy. Wszy
scy czekamy na to, jak będzie 
wyglądał w  konfrontacji z Pac- 
quiao, który potrafi wyprowa
dzić nieprawdopodobnie szyb
ką kombinację pięciu-sześciu 
ciosów. Zobaczymy, jak zareagu
je na to mistrzowska defensywa 
Floyda - zastanawia się Proksa.

Do walki mogło dojść dużo 
wcześniej. 2 maja minie pięć lat 
i 50 dni od dnia, w którym mieli 
wejść do ringu. Negocjacje zer
wano jednak z powodu odmowy 
obozu „Pac Mana” na niezapo
wiedziane testy antydopingowe 
podczas przygotowań. W końcu 
się na nie zgodził, kością niezgo
dy był jednak m.in. podział zy
sków. Stanęło na 60:40 na ko
rzyść Amerykanina. Szacuje się, 
jednak że obaj zgarną po ponad 
100 milionów dolarów.

Do sprzedaży otwartej trafiło 
tylko 500 z 16 800 wejściówek. 
Rozeszły się w  minutę. Reszta 
była zarezerwowana dla organi
zatorów, sponsorów i VIP-ów. Bi
lety w  drugim obiegu osiągają za
w rotne ceny - za dwa miejsca 
przy ringu trzeba zapłacić nawet 
360 tys. W sumie walka ma przy
nieść nawet 300 min zysków.

Pytanie za kolejny milion, 
„zielonych” brzmi - czy widowi
sko, które stworzą 38-letni już 
Mayweather i 36-letni Pacquiao, 
będzie warte tych pieniędzy? •  
©®

PIŁKA NOŻNA

Fatalna kontuzja 
Lewandowskiego
Robert Lewandowski nabawił 
się groźnej kontuzji podczas 
półfinałowego meczu Pucha
ru Niemiec. Polak m a m.in. 
wstrząśnienie mózgu. Na do
miar złego jego Bayem Mona
chium przegrał po rzutach 
karnych z Borussią 
Dortmund, choć długo wyda
wało się, że to Bawarczycy 
awansują do finału. Po golu 
Lewandowskiego w  30. m inu
cie gospodarze wygrywali, 
jednak kwadrans przed koń
cem wyrównał Pierre Emerick 
Aubameyang. W 117. minucie 
dogrywki nastąpiła fatalna sy
tuacja z udziałem Lewandow
skiego. W starciu z bramka
rzem BVB padł na murawę 
i choć po udzieleniu pomocy 
medycznej wrócił na boisko, 
sprawiał wrażenie półprzy
tomnego. Badania przeprowa
dzone w  szpitalu wykazały 
wstrząśnienie mózgu oraz 
pęknięte górną szczękę i kość 
nosową. Na razie nie wiado
mo, czy kapitan reprezentacji 
Polski wykumje się do środo
wego starcia z Barceloną 
w półfinale Ligi Mistrzów.
- Gdyby Robert miał tylko te 
złamania, można byłoby wy
konać dla niego specjalną m a
skę. Sytuację komplikuje jed
nak wstrząśnienie mózgu. 
Musi odpocząć 4-5 dni od pił
ki - ocenia lekarz reprezentacji 
Polski Jacek Jaroszewski. 
(STEN)

LOTTO
Multi Multi -2 9 .0 4 godz. 14
12,13,14.16,24.28,29.34.35.36.41, 
42.44,45,46,47,49,57,64,77 + 36 
Multi Multi -2 8 .0 4 godz. 22 
8.16.24.26.28.32,39,49,50,52,53, 
59,60,70,71,74,75,78,79,80 + 78 
Kaskada
1,3,5,8,9,11,13.14,16,17,20,24 
Lotto2,3,20,21,36,43 
Lotto Plus 6.16.17.29,33,39 
Mini Lotto3,10,26,28,41

Już w sobotę w „Głosie” dodatek kulinarny
i i

■*" »

NAJLEPSZE
PRZEPISY
Ewy Wachowicz

% %
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Sport dziś polecamy
T V P S P O R T

godz. 10.30, piłka nożna. AS Monaco - 
Juventus Turyn godz. 14.25, piłka noż
na, Bayer Monachium TV

POLSAT SPORT
godz. 13.10, siatkówka, Plus Liga. mecz 

o  trzecie miejsce godz. 2 2 .3 0  boks, Ga
la boksu zawodowego Władimir Kikzo 
-BryantJennings

C A N A L *  S P O R T

godz. 2 0 .4 0 , piłka nożna, liga włoska. 
Empoli FC - SSC Napoli godz. 23.30, 
piłka nożna, liga angielska Leicester City 
-Chelsea FC

► Słupski trener Donaldas Kairys, odmiennie niż kibice, nie patrzy na razie na całą serię. Interesuje go pierwszy mecz z tego cyklu

Play off: wyrwać dwa zwycięstwa
K onsekw encja, agresja, szu k an ie w łasn ych  przew ag - taka jest recepta Energi Czarnych na p lay o ff  
Dzisiaj od b ęd zie  s ię  p ierw szy  m ecz ze  Ś ląsk iem  W rocław. P oczątek  o  god z. 19 w  h ali Gryfia

Koszykówka

Rafał Szymański
rafel.szymanski@gp24.pl

Dzisiaj Energa Czarni Słupsk 
rozpoczyna serię play off. 
Jej przeciwnikiem w  ćwierćfi
nale będzie Śląsk Wrocław.

Śląsk-powrót 
do przeszłości
To bardzo utytułowany i waż
ny dla polskiej koszykówki 
klub, ponownie od dwóch lat 
grający w Tauron Basket Lidze. 
We Wrocławiu wciąż pamięta- 
ją czasy z przełom u XX i XXI 
wieku, kiedy z dumą mogli mó
wić: „Cała Polska w cieniu Ślą

ska”. Jednak czasy się zmieni
ły. Teraz Śląsk Wrocław po run
dzie zasadniczej zajmuje piąte 
miejsce w  tabeli, Energa Czar
ni jest oczko wyżej. Los zetknął 
tę parę. Drużyny grają do trzech 
zwycięstw, dwa pierwsze m e
cze odbędą się w Słupsku. Wy
grane dałyby słupszczanom  
świetną zaliczkę przed wypra
wą do Śląska.

Energa Czarni: twardzi 
i mądrzy
- Zaczynamy tę najbardziej eks
cytującą Część sezonu. Praco
waliśmy bardzo ciężko na to,'co 
teraz mamy, ale Śląsk jest też 
bardzo dobrym zespołem - za
powiada Donaldas Kairys, szko
leniow iec Energi Czarnych.

Wtóruje m u Jarosław Mokros, najlepszego w całym sezonie, 
skrzydłowy Energi Czarnych. Musimy być twardzi, agresyw- 

- Śląsk m a bardzo podobną ni, mądrzy i być razem, jak ze- 
siłę i skład do nas. Naszą prze- spół - dodaje Kairys. 
wagą jest nasz parkiet. Musimy Ważna będzie także dyspo-
zrobić wszystko, by wygrać zycja Strzelca Energi Czarnych 
u siebie. Spodziewam się wy- Karola Gruszeckiego. On już 
rów nanych spotkań - dodaje trenuje, po kontuzji kciuka. Nie 
Mokros. Dla niego to  drugie grał z Polpharmą, aletocieka- 
w życiu play off. - Trzeba po- we, jak przerwa w  grze i trenin- 
kazać to, co prezentowaliśmy gach wpływie na niego.

Porówaniesił
Jak w ygląda porów nanie 
na każdej pozycji ? 
Rozgrywający: Jerel Blassin- 
gam e, M antas Cesnauskis. 
Wszechstronność słupskiej je
dynki i coraz lepsza form a 
Mantasa przeciwko szybkości 
reprezen tan ta kraju Łukasza

Wiśniewskiego i bałkańskiej so
lidności Vuka Radivoje vicia.
Przewaga EC, 1:0.
Obwodowi: Kyle Shiloh kontra 
Rocky Trice. Obaj są strzelcami, 
obaj mogą rozgrywać, obaj jed
ną akcją potrafią poderw ać 
swój zespół do ostrzejszej wal
ki. Obaj są dobrymi obrońcami 
i dużo dają zespołow i. Re
m is, 2:1 dla EC.
Skrzydłowi: Karol Gruszecki,
Jarosław Mokros przeciwko Ja
kubowi Dłoniakowi i Denisovi 
Ikovlevovi. Gruszecki i Dłoniak 
to doskonali strzelcy, Gruszecki 
jest zdecydow anie lepszym  
obrońcą. Mokros - twardy, moc-

RELACJA Z M ECZU ENERGA C ZA R N I - ŚLĄSK W ROCŁAW
słuchaj relacji radiowej na www.gp24.pl czwartek od godz. 19

We Wrocławiu 
pierwszy mecz ma 
się odbyć 5.05, ew. 
7.05. Piąte starcie 

w Gryfii? 10.05

ny, Ikovlev także, ale jest bar
dziej w szechstronny. Rem is 
i 3:2.
Silni skrzydłowi: Michał Nowa
kowski, Kacper Borowski kon
tra Lawrence Kinnard i Michał 
Gabińsłd. Na tej pozyq'i przewa
ga doświadczenia może działać 
na korzyść wrocławian.O:l, 3:3. 
Centrzy: Callistus Eziukwu 
i Drago Pasalić kontra Robert 
Tomaszek i A leksander Mla- 
denović. Większa zw rotność 
Eziukwu i umiejętności strze
leckie oraz gra z Pasaliciem 
przeciwko sile Śląska. Punkt dla 
EC.Razem4:3.® ©®OK.Gru
szeckim  czytaj też na str. 3.

Drutex-Bytovia chce pójść na maksa
PHka nożna-Ifiga

W  p ią te k  (1 .0 5 ) o godz. 17 
m ecz w  B ytow ie  D ru tex- 
-B yto via  ko n tra  GKS Tychy. 
B ytow ian ie  są żądn i rew anżu  
za jes ien ną porażkę 2:3.

Krzysztof Niekrasz
kr2ysztof.niekrasz@gp24.pl

W Bytowie trochę odetchnięto, 
ale tylko na chwilę. Drutex- 
-Bytovia opuściłbarażowe miej
sce i przesunął się na trzynastą
lokatę. Ma 30 oczek. Bytowski- 
beniaminek musi nadal szukać

punktów, bo one są potrzebne 
jak tlen. Tradycyjnie zawsze 
po wygranym meczu poprawia 
się atmosfera w bytowskim ze
spole. Widać, że piłkarze benia- 
minka czują się coraz mocniejsi 
i to jest dobry prognostyk. 
Tyszanie znajdują się w strefie 
zagrożonej spadkiem (szesna
ste miejsce, 23 punkty). W tyskiej 
ekipie zimąnakąpiła zmiana tre
nera. Przemysława Cecherza za
stąpił Tomasz Hajto (były repre
zentant Polski, który jako trener 
pracował w Jagiellonii Białystok). 
Ciekawie zapowiada się rywali
zacja dwóch czołowych snajpe
rów I ligi. Chodzi o Janusza

Surdykowskiego (Drutex- 
-Bytovia) -12 goli i Macieja Ko
walczyka (GKS) -10 bramek.

- Dla mnie liczy się Drutex- 
-Bytovia, bo gram dla tego klu
bu. Z Tychami nie będzie łatwo. 
Musimy pójść na maksa i wygrać 
- oznajmia Daniel Mąka, bytow
ski gracz, który w sezonie 
2013/2014 reprezentował GKS 
Tychy.

- Nadal pauzuje Łukasz Wró
bel. Urazy mają Karol Piątek i Ka
mil Juraszek. Po pauzie kartko
wej jest Robert Mandrysz. Czeka 
nas kolejny trudny i niezwykle 
ważny mecz - mówi Tomasz 
Kafarski, bytowski trener. •© ©

Zaproszenia

KOSZYKÓW KA
•  Tauron Basket Liga -play 
off: Energa Czarni Słupsk - 
Śląsk Wrocław (czwartek, godz. 
19, hala Gryfia, ul. Szczecińska). 
Turniej trójek - w Lęborku (pią
tek, godz. ll, sztuczne boisko 
ZS nr 3 przy pl. Piastowskim).

L E K K O A T L E T Y K A

•  Biegi przełajowe Grand Prix 
Lęborka - piątek, godz 11, tere
ny leśne przy stadionie (ul.J. 
Kusocińskiego) w Lęborku.
n Dycha po Piachu - piątek, 
godz. 11, Czołpino.

POLKA NOŻNA
•  I liga: Drutex-Bytovia Bytów 
- GKS Tychy (piątek, godz. 17, 
stadion przy ul. A. Mickiewi
cza).
IV liga: Start Miastko - GOSRiT 
Luzino (piątek, godz. 13). 
Słupska klasa okręgowa dwa
mecze w piątek o godz. 16: 
MKS Debrzno - Czarni Czarne, 
Lipniczanka Lipnica - Zawisza 
Borzytuchom.
Wojewódzka liga juniorów A:
Dmtex-Bytovia Bytów - Ka- 
rol/Euro-Industry Pęplino (pią
tek, godz. ll, sztuczne boisko - 
ul. A. Mickiewicza).
Słupska klasa A  - grupa I -
w piątek spotkają się: Chrobry 
Charbrowo - Słupia Kwakowo 
(godz. 17).

Majowy turniej drużyn 5-oso- 
bow ych-w Lęborku (piątekj 
godz. 9.30, sztuczne boisko 
przy G nr 2 - ul. P. Skargi).
Xffl Turniej Służb Munduro
wych im. E. Kaczmarzyka - 
w  Ustce (piątek, godz. ll, OSiR - 
ul. Grunwaldzka).

S IA T K Ó W K A

•  Turniej plażowy dla kobiet 
i mężczyzn - w Miastku, piątek, 
godz. 10 , plaża nad jeziorem 
Lednik.

TENIS STOŁOWY 
® Mistrzostwa Lęborka amato
rów - piątek, zapisy od godz. 
15.30, gry od godz. 16, hala 
przy G nr 2 (ul. Piotra Skargi) 
w Lęborku.
(FEN)
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