
AUTOPROMOCJA 

W Y G R A J s  
AUTO 

Codziennie 
możesz przyłączyć się do gry! 
Do wygrania 5 samochodów oraz wiele innych, atrakcyjnych nagród! 

Wtorek 13.10.2015 
Wydanie A 
Numer 239 (2661) // Nakład 25.159 egz. 

cena 2,20 (w tym 8% VAT) 
prenumerata od 137 zł 

www.gp24.pl 
www.facebook.com/gp24pl 

ISSN 0137-9526 // NR INDEKSU 348-570 

y(i 

GŁOS 
POMORZA 

Rozmowa 
Z. Wiczkowski 
o bezpieczeństwie 
pieszych 
STR.2 

Rasistowska napaść 
na tureckich studentó 

Trzem słupszczanom przedstawiono zarzuty znieważenia i pobicia Turków 

Śledztwo 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Słupska prokuratura rejonowa bada 
sprawę pobicia studentów z Turcji 
na tle narodowym i etnicznym. 

Urząd miasta 
pozwalniał, by 
mieć oszczędności 
SŁUPSK/SAMORZĄD, W poszukiwaniu 
oszczędności ratusz i podlegle mu jed
nostki zwolniły 83,5 etatu. To m.in. 
nauczyciele emeryci i pracownicy 
BUMS-u, ZJM-u oraz RZI. 
- W samym ratuszu zmniejszyliśmy 
liczbę etatów o 18,5 i dzięki temu 
mamy o wiele mniejsze zatrudnienie 
niż np. w porównywalnym Koszali
nie - mówiła na wczorajszej konfe
rencji prasowej wiceprezydent Słup
ska Krystyna Danilecka-Wojewódz-
ka. 
SSTR.4 

Składka na NFZ 
zapewnia prawo 
doświadczeń 
opieki zdrowotnej 
członkom rodziny 

STR. 11 

Do zdarzenia doszło w Słupsku 4 
października, dwa dni później policja 
została o nim poinformowana. 

- Z zawiadomienia wynikało, że 
przed sklepem w sąsiedztwie kom
pleksu akademickiego zagraniczni stu
denci zostali znieważeni, uderzeni, 
przewróceni na ziemię, pokopani 
przez nietrzeźwych mężczyzn - mówi 

Robert Czerwiński, rzecznik słupskiej 
policji. - W środę zatrzymano dwóch 
mężczyzn. Trzeciego - w piątek. 

- 37-letniemu Maciejowi S., 41-let-
niemu Krzysztofowi S. i 29-letniemu 
Maciejowi T. zarzuciliśmy publiczne 
znieważenie szesnastu osób narodo
wości tureckiej z powodu ich przyna
leżności narodowej i etnicznej poprzez 

używanie słów obelżywych, uwłacza
jących i poniżających - mówi Magda
lena Lewandowska, zastępca słupskie
go prokuratora rejonowego. - Krzysz
tof S. jest podejrzany także o stosowa
nie przemocy wobec jednego z obco
krajowców. # 
©<D 
Więcej fSTR.3 

*> Bramki Grzegorza Krychowiaka i Roberta 
Lewandowskiego dały w niedzielny wieczór zwycięstwo 
piłkarskiej reprezentacji Polski 2:1 nad reprezentacją 

Irlandii. Razem z polskimi piłkarzami na Stadionie 
Narodowym w Warszawie z awansu na mistrzostwa Europy 
we Francji w 2016 r. cieszyło się 56 tysięcy kibiców. 

Regiomoto 
Utrata prawa jazdy 
za granicę. 
Co wtedy robić? 

Region 

Po remoncie 
mniej parkingów 
KOMUNIKACJA/SŁUPSK. Po zakończe
niu remontu ul. Wojska Polskiego 
zmniejszy się tam liczba miejsc par
kingowych. eSTR.5 

AKCJA REDAKCJA/SŁUPSK. Kierowca 
ze Słupska narzeka, że przez banery 
wyborcze widoczność na skrzyżowa
niach jest mniejsza. # STR. 8 

OŚWIATA/MIASTKO. Szkoła w Łodzie-
rzy ma już pół wieku. Najpierw były 
tylko klasy rolnicze. Teraz są techni
ka i klasy zawodowe. # STR. 9 

IMPREZA/SŁUPSK. W piątkowy wie
czór hala Gryfia wypełniona była 
do ostatniego miejsca. To była rekor
dowa „Niećpa" ze wspaniałym Ka
milem Bednarkiem. # STR. 22 

NASZE DOBRE/POMORZE. Trwa drugi 
etap plebiscytu Nasze Dobre z Pomo
rza - głosowanie na najlepsze pro
dukty. e STR. 16-19 

•• 
Źle, że Sejm odrzucił 
projekt poprawy 
bezpieczeństwa 
pieszych. Nadal będą 
oni ginąć na pasach. 
Rozmowa 
Zbigniew Wkzkowski STR. 2 
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Krzysztof Nałęcz, 
redaktor naczelny 

Bohaterowie 
z piekła rodem 

T rzech panów spod bud
ki z piwem, odważnych 
po kielichu, pod wpły

wem procentów i ogólnopol
skiej dyskusji w sprawie 
uchodźców postanowiło wy
razić swoją opinię. Jako argu
mentów użyli pięści wobec 
przypadkowych studentów, 
którzy nieprzypadkowo zna
leźli się w Polsce. 

Przestrzeni do dyskusji 
z tymi panami w ogóle nie 

ma. Zakładając optymistycz
nie, że w ręce policji wpadły 
właściwie osoby, oczekujemy, 
że policja, prokuratura i wy
miar sprawiedliwości, na ile to 
możliwe błyskawicznie, 
z użyciem dostępnych narzę
dzi prawnych, załatwią spra
wę w sposób odpowiednio su
rowy. 

Z jednej strony po to właś
nie, aby rzeczowo na trud

ne tematy rozmawiać. Z dru
giej strony po to, aby do słup
skiej Akademii Pomor
skiej mogli względnie spokoj
nie przyjechać studenci ze 
wszystkich stron świata. 
Słowem, czekamy. Stoper 
włączony, bo czas ma tu duże 
znaczenie. # 

2 kalendarza 

13 października: 
Ogólnopolski Dzień 
Dawcy Szpiku 
# Mimo ponad 870 tysięcy za
rejestrowanych w Polsce daw
ców szpiku i ponad 25 milionów 
na świecie, nadal co 5. chory po
trzebujący przeszczepienia po
zostaje bez szansy na przesz
czep. Tylko 1% potencjalnych 
dawców zostaje bowiem dawcą 
faktycznym. Dlatego tak ważne 
jest, aby kandydatów na daw
ców przybywało. Można reje
strować się na stronie 
www.dkms.pl. (MARA) 

Notowania z dola 12.10.15 
Kursy walut NBP 

USD «3,7148 
EUR ? >4,2273 
GBP « 5,7014 
CHF 3,8644 
« spadek ceny do dnia poprzednie

go wzrost ceny bez zmian 

O mdh s ię  mówi 

Justyna Pluta 
Została nowym dyrektorem wy
działu do spraw zarządzania fun
duszami w słupskim ratuszu. Za
stąpiła na tym stanowisku 
Bartosza Gwoździa- Sproketow-
skiego, który został wiceburmi
strzem Ustki. Justyna Pluta jest 
pracownikiem Urzędu Miasta 
w Słupsku od początku swojej za
wodowej kariery (od2005 roku). 
Pracowała w wydziale inwestycji 
i rozwoju, potem organizowała no
wy wydział zajmujący się zarzą
dzaniem funduszami, brała udział 
w przygotowywaniu i realizacji 
wielu projektów z udziałem środ
ków zewnętrznych, które były re
alizowane przez ratusz. Stanowi
sko dyrektora tego wydziału zaję
ła drogą awansu. 
- W słupskim urzędzie miejskim 
przeszłam wszystkie możliwe 
szczeble w rozwoju kariery, bo za
czynałam od referenta - mówi no
wa pani dyrektor. - Od2008roku 
pracowałam na stanowisku kie
rownika referatu pozyskiwania 
funduszu. Natomiast od trzech 
miesięcy pracujemy nad dwoma 
projektami: modelem zarządzania 
funduszami w nowej perspekty
wie finansowej oraz modelem za
rządzania Miejskim Obszarem 
Funkcjonalnym. W związku z tym 
przygotowujemy procedurę, któ
ra pozwoli nam płynnie realizować 
projekty, a jednocześnie zabezpie
czyć interesy miasta. (NIK) 

W środę 
wGłosie 

Poradnik 
Jak się leczyć na NFZ 
za darmo (cz. 2) 

# Kiedy wygasa nasze prawo 
do bezpłatnego leczenia w ra
mach ubezpieczenia w Naro
dowym Funduszu Zdrowia? 
• C ^  musimy zgłaszać dzie-
d do ubezpieczenia zdrowot
nego i jak oraz kiedy należyto 
zrobić? 
•Wjaki sposób możesz po
twierdzić swoje prawo 
do świadczeń zdrowotnych 
w ramach Narodowego Fun
duszu Zdrowia? 

Rozmowa ze Zbigniewem Wiczkowskim, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku 

Zadecydowała wygoda kierowców 
Sejm zaakceptował wniosek 
Senatu, odrzucający przepis, 
że pieszy na przejściu 
iprzed nim miał mieć pierw
szeństwo przed pojazdem. 

Jednak kierowcy nie będą mu
sieli ustępować pieszym, którzy 
oczekują na wejście na przejście. 
To dobrze czy źle? 
Zdecydowanie źle. Nie rozu
miem tej decyzji parlamentu. 
Bardzo źle się stało, iż odrzu
cono projekt poprawy bezpie
czeństwa pieszych. Oznacza 
to, że przechodnie nadal będą 
ginąć na pasach. 
Używa pan mocnych słów. Ale 
może jednak nie ma aż takiej po
trzeby. aby wprowadzać takie 
rozwiązania, na które właśnie 
nie zgodził się Sejm? 
Jestem innego zdania. Pieszy 
jest najsłabszym uczestni
kiem ruchu drogowego, 
o czym wielu kierowców nie 
tylko zapomina, ale chyba na
wet nie zdaje sobie z tego 
sprawy. Przecież w razie po
trącenia pieszego nic nie chro
ni. Wydawałoby się, iż to 
właśnie ustawodawca weźmie 
w końcu pieszych pod ochro
nę prawną. 
Posłowie i senatorowie tłuma
czą. iż gdyby wszedłten nowy 
przepis, to kierowcy nie potrafi
liby odróżnić pieszego, który 
oczekuje na przejście po pasach. 

H\ 

• Zbigniew Wiczkowski: - Pieszy jest najsłabszym uczestnikiem 
ruchu drogowego i trzeba go objąć ochroną 

od tego. który po prostu tylko 
sobie stoi. 
To bardzo pokrętne tłumacze
nie. Przecież to pierwszeń
stwo dla pieszych nie miało 
być bezwarunkowe. W projek
cie był wyraźny zapis, iż pie
szy oczekujący na przejście 
po pasach musiałby się upew
nić, że kierowca ustępuje mu 
pierwszeństwa. Zatem chyba 
nietrudno odróżnić osobę, 
która chce przejść przez jezd
nię, od tej, która tylko sobie 
stoi przy krawężniku. 
Ale chyba zauważył pan, iż 
po pasach przechodzi wiele 
osób z telefonem przy uchu albo 

zapatrzonych w swojego 
smartfóna. Czy oni zwracają 
uwagę na ruch pojazdów? 
To nie ma nic do rzeczy. Pasy 
są azylem dla pieszych. Miej
scem, gdzie powinni się czuć 
bezpiecznie. I nie ma znacze
nia, że ktoś przechodzi z tele
fonem przy uchu, tym bar
dziej że przecież prawo tego 
nie zabrania. Powiem więcej, 
po pasach może przechodzić 
nawet osoba nietrzeźwa, bo 
też ma do tego prawo, a kie
rowcy powinni jej ustąpić 
pierwszeństwa. 
Może jednak nie jesteśmy goto
wi na taki przepis? 

Polska jest w Unii Europej
skiej, aspiruje do zachodniej 
cywilizacji, a na Zachodzie 
pieszy ma bezwzględne 
pierwszeństwo, zarówno 
na przejściu, jak i przed nim. 
W Niemczech czy Skandyna
wii samochody zatrzymują się 
już wtedy, kiedy pieszy jest 
jeszcze daleko od przejścia. 
Wprowadzenie nowego prze
pisu powinno być połączone 
z wielką akcją informacyjną. 
To jest zadanie państwa. 
Chyba nie jest tak źle, bo już spo
ro kierowców zatrzymuje się 
przed pasami. 
To prawda. To skutek popra
wy kultury jazdy, która mię
dzy innymi przywędrowała 
do nas z Zachodu. Polacy jeż
dżą po Europie i, nawet mi
mowolnie, uczą się dobrych 
zachowań. 
Co zatem pana zdaniem zadecy
dowało, że pieszego nie wzięto 
pod jeszcze większą ochronę? 
Zadecydowała wygoda kie
rowców. W ten sposób prace 
nad nowelizacją prawa o ru
chu drogowym zostały zmar
nowane. Przypomnę, że trwa
ły one trzy lata, zamawiano 
setki ekspertyz. Zwracano się 
także do mnie w tej sprawie. 
I cała ta praca zakończyła się 
niczym.# 
©® 
ROZMAWIAŁ: WOJCIECH 
FRELICHOWSKI 

Zdjęcie dnia 

I > W V Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Słupsku 
I odbyła się wczoraj debata przedwyborcza pod hasłem „Słupsk i co dalej?". 
Zaproszonymi gośćmi byli m in. wiceprezydent miasta Marek Biernacki wraz 

I z wiodącymi w rankingach kandydatami, którzy startują w najbliższych 
i wyborach parlamentarnych. Dyskusja toczyła się wokół tematu kultury 

prowadzenia debat politycznych w naszym kraju. (ACH) 

Kalendarium 

13.10.1978 
Przy ul. Głogowskiej w Poznaniu 

otwarto pierwszy sklep nocny. 

13.10.1982 
Podczas demonstracji w Nowej 

Hucie został zastrzelony przez funk
cjonariusza SB 20-letni robotnik 
Bogdan Włosik. 

13.10.1994 
# Wystartowała regionalna rozgłoś
nia radiowa Radio 90 FM z siedzibą 
w Wodzisławiu Śląskim. 

13.10.1998 
Sejm RP uchwalił ustawę o syste

mie ubezpieczeń społecznych. 

13.10.2006 
Polska premiera włosko-kanadyj-

sko-polskiego filmu biograficznego 
„Karol. Papież, który pozostał czło
wiekiem" w reżyserii Giacomo 
Battiato. 

13.10.2007 
Otwarto most Solidarności w Ro

cku. (DA)#©® 
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Wydarzenia 

K035005257A 

Usteclci budżet 
wybierany 
tylko w ratuszu 
Ustka 

Dzisiaj o godz. 17 w ratuszu 
ustczanie będą mogli poznać 
projekty inwestycji zapropo
nowane w ramach budżetu 
obywatelskiego. 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Budżet obywatelski to specjal
nie wydzielona kwota budżetu 
miasta, o wydaniu której decy
dują bezpośrednio mieszkańcy, 
którzy ukończyli 16 lat i są 
na stałe zameldowani na tere
nie miasta. Mogą oni składać 
wnioski i głosować na wybrane 
propozycje. Ustczanie sami 
zdecydują, na co wydać pół mi
liona złotych. 

Mieszkańcy zgłosili 16 po
mysłów. Jednak tylko połowa 
z nich przeszła pozytywną we
ryfikację. Właśnie te projekty 
zostaną dzisiaj zaprezentowa
ne podczas spotkania. 

Listę otwiera projekt osza
cowany na 246 tysięcy zł 
PUMPTRACK USTKA - zapętlo-
ny tor dla rowerzystów oraz 
użytkowników rolek, deskoro
lek i hulajnóg. Z kolei siłownia 
plenerowa w parku przy ul. 
Kościelniaka ma kosztować 60 
tys. zł. Sportowe LOWE - wska
kujemy na rowery - to impreza, 
na którą pomysłodawcy chcą 
przeznaczyć prawie 59 tys. zł. 
O wiele tańsze ma być wybudo
wanie chodnika do śmietnika 
przy ul. Kosynierów pomiędzy 
posesjami 11 i 13, bo to wydatek 
6,5 tys. zł. Budowę mobilnego 
sztucznego lodowiska wnio

skodawcy wycenili na ponad 
305 tys. zł. Za niecałe 46 tys. zł 
- zdaniem inicjatorów projektu 
- będzie można zorganizować 
turniej sportowy Ustka kontra 
Słupsk „Seniorzy na start". Jed
ną z większych inwestycji, bo 
za430tys. zł, jest poprawa este
tyki, infrastruktury i dostęp
ności stadionu miejskiego 
w Ustce w ramach obchodów 
70-lecia sportu usteckiego. Na
tomiast najwięcej, bo 492 tys. 
zł, na realizację potrzebuje po
mysł zagospodarowania par
ków w stylu marynistycznym, 
bo chodzi aż o trzy usteckie 
parki. 

Ustczanie będą głosowali 
na przyszłoroczne inwestycje 
miejskie w ramach budżetu 
obywatelskiego od 19 do 25 
października w godzinach 8-16 
w Biurze Obsługi Interesantów 
w urzędzie miasta. 

Niestety, nie będzie możli
we oddanie głosu na wybrany 
projekt SMS-em czy przez 
Internet. 

- Chcemy uniknąć manipu
lacji. Jednak głosy będzie moż
na oddawać aż tydzień - mówi 
burmistrz Jacek Graczyk, za
pewniając, że na pewno zosta
nie zrealizowana inwestycja, 
która uzyska największą liczbę 
głosów. Natomiast następne 
w kolejności będą realizowane, 
jeżeli uzyskają co najmniej 20% 
głosów, aż do wyczerpania pie
niędzy w budżecie obywatel
skim. Jeśli nie wystarczy środ
ków na realizację kolejnego za
dania z listy, będzie brany 
pod uwagę następny projekt. 
Wyniki zostaną ogłoszone 27 
października. • ©<D 

Turcy poniżeni 
Prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko trzem słupszczanom, 

którzy znieważyli i pobili tureckich studentów Akademii Pomorskiej 

śledztwo 

Bogumiła Rzeczkowska 
Monika Zacharzewska 

23 tureckich studentów przyje
chało na początku październi
ka do Słupska na Akademię Po
morską na semestralną wymia
nę w ramach programu 
Erasmus. Turcy zamieszkali 
w akademikach w kampusie 
przy ul. Arciszewskiego. 

- Takie wymiany z Turcją 
odbywają się na naszej uczelni 
od 2007 roku w ramach proce
su umiędzynarodawiania - mó
wi Katarzyna Mudryk-Prasz-
czak, rzecznik prasowy Akade
mii Pomorskiej. - Studenci 
z Turcji przyjeżdżają od tamtej 
pory do nas, a nasi studenci jeż
dżą na semestr do Turcji. 

Rzeczniczka przyznaje, że 
goście rzucają się w oczy. Szcze
gólnie dziewczęta, których jest 
większość, a część z nich nosi 
na głowach chusty, tak jak na
kazuje im religia. 

Taki widok najwyraźniej 
przeszkadzał trzem słupsz
czanom, którzy już są podejrza
nymi o popełnienie przestęp
stwa na tle rasowym, a ich ofia
rami stało się 16 studentów. 

Za znieważenie 
na tle rasowym 

grożą trzy. 
za przemoc - do 5 

lat więzienia 

• Maciej S. - jako jeden z trzech słupszczan - został zatrzymany pod zarzutem znieważenia o podłożu 
rasistowskim studentów z Turcji, którzy przyjechali się uczyć na Akademii Pomorskiej 

Według słupskiej prokura
tury rejonowej, w niedzielę 4 
października na ul. Arciszew
skiego przed sklepem naprze
ciwko uczelni nietrzeźwi 37-let-
ni Maciej S., 41-letni Krzysztof 
S. i 29-letni Maciej T. publicznie 
znieważyli Turków z powodu 
ich przynależności narodowej 
i etnicznej. 

Słupszczanie obrzucili obco
krajowców wyzwiskami. Nato
miast jeden z nich - Krzysztof S. 
- jest podejrzany także o stoso
wanie przemocy wobec jedne
go z obcokrajowców, polegają
cej na szarpaniu, popychaniu, 
przewróceniu na ziemię i kop
nięciu pokrzywdzonego w oko
lice pleców. 

Podejrzani nie przyznali się 
do zarzucanych im czynów. 
Złożyli wyjaśnienia. Wobec 
dwóch pierwszych prokurator 
zastosował zakaz opuszczania 
kraju i dozór policji. 

Katarzyna Mudryk-Prasz-
czak zaznacza, że było to pierw
sze tak nieprzyjemne zdarze
nie, które dotknęło studentów 
z zagranicy w Słupsku. 

Przypomnijmy, że rok temu 
doszło do sprzeczki i rękoczy
nów między studentami 
z Ukrainy mieszkającymi w jed
nym z akademików i interwe
niowała policja. Jednak po raz 
pierwszy doszło do szarpaniny 
i wyzwisk na tle rasowym i re
ligijnym. 

- Po tym zdarzeniu tureccy 
studenci bali się wychodzić 
do miasta. Zorganizowaliśmy 
jednak kilka integracyjnych im
prez, by ich przekonać, że war
to i że tak naprawdę Słupsk nie 
jest niebezpieczny. Myślę, że 
załagodziliśmy sytuację, ale 
niesmak pozostał - mówi Kata
rzyna Mudryk-Praszczak. 

Poszkodowanym Turkom 
policja zabroniła rozmawiać 
z mediami o zdarzeniu, nieofi
cjalnie jednak usłyszeliśmy, że 
kilkoro z nich myśli o wcześ
niejszym powrocie do swojego 
kraju oraz że mają żal do policji 
za wypuszczenie napastników, 
zanim wszyscy pokrzywdzeni 
zostali przesłuchani. • ©® 

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

pani Danuty Fałaga 
wieloletniego nauczyciela 

Zespołu Szkolno-Przeaszkolnego w Smołdzinie. 
Rodzinie i Bliskim 

przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia 
Wójt Gminy Smołdzino, radni 
i pracownicy Urzędu Gminy 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 8 października 2015 r. odszedł w wieku 78 lat 

śtP Henryk Maksimowicz 
Msza odprawiona zostanie w dniu pogrzebu 

w kościele pw. M. Kolbego o godz. 8.00. 
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 

14 października 2015 r. o godz. 12.10 na Nowym Cmentarzu. 
Rodzina 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Mamy 
Koleżance Elżbiecie Ragan-Chmiel 

składają 
Dyrekcja i pracownicy 

Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 

Chcesz zlecić nekrolog lub kondolencje? 
Biuro Ogłoszeń „Głos Pomorza" 

ul. Henryka Pobożnego 19 
czynne pon.-pt. 8.00-16.00; tel. 59/848-81-03 fax 59/848- 81-56 

Biuro Ogłoszeń „ Głos Pomorza" 
al. Sienkiewicza 20 tel./fax 59/ 842-66-08 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
wieloletniego pracownika i Kolegi 

Zbigniewa Piórkowskiego 
Wyrazy współczucia R o d z i n i e  

składają 
właściciel oraz pracownicy ZPC ESBIS w Słupsku 

Koleżance 
Irenie Damps 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Córki 
składają 

dyrektor i pracownicy Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Słupsku 

http://www.gk24.pl
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Ratusz śle listy, 
szukając partnera 
do Trzech Fal 
Władze Słupska szukają roz
wiązania problemu akwa par
ku, który miał być gotowy po
nad trzy lata temu, a do dziś 
jest niedokończony. 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Urzędnicy słupskiego ratusza 
wysłali 300 pism, tzw. memo
randów, w sprawie zaintereso
wania słupskim akwaparkiem: 
do banków, funduszy inwesty
cyjnych, hoteli z basenami i naj
bogatszych Polaków. 

- Nasze służby spenetrowa
ły portale internetowe, instytu
cje,'które zajmują się tego ro
dzaju działalnością deweloper
ską i operatorską. I otrzymali
śmy już parę zapytań od poten
cjalnych inwestorów - mówi 
Marek Biernacki, wiceprezy
dent Słupska. - Nie ukrywam 
jednak, że cały czas bierzemy 
też pod uwagę inne rozwiąza

nie, ewentualny plan B, czyli 
przeprojektowanie obiektu 
w celu alternatywnego wyko
rzystania wolnej przestrzeni 
w nim. 

Natomiast wiceprezydent 
Krystyna Danilecka-Wojewódz-
ka przekonuje, że miasto korzy
sta z najtańszych możliwości 
rozwiązania kwestii niedokoń
czonej budowy akwaparku. 

- Na razie to tylko koszt wy
drukowania i wysyłki memo
randów - mówi. - To najtańsza 
dostępna prawnie formuła 
maksymalnego zainteresowa
nia naszem akwaparkiem naj
szerszej z możliwych grup czy 
podmiotów zainteresowanych 
ewentualną współpracą z na
mi czy prowadzeniem naszego 
akwaparku. 

Wiceprezydent Marek 
Biernacki dodaje, że informacje 
o poszukiwaniu potencjalnego 
inwestora pojawiły się też już 
w biznesowych mediach oraz 
na różnych portalach samorzą
dowych. e 
©® 

Cięcie etatów 
dla oszczędności 
# W poszukiwaniu oszczędności ratusz i podległe mu jednostki 
zwolniły 83,5 etatu. To m.in. emeryci, pracownicy BUMS-u i ZIM-u 

Słupsk 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

- Zamykamy etap reorganizacji 
struktur miasta. Przez kilka 
ostatnich miesięcy dokonywa
liśmy optymalnego wydziele
nia m.in. nowych wydziałów 
(o nowej dyrektorce jednego 
z nich piszemy na str. 2 - dop. 
red.) - mówiła na wczorajszej 
konferencji prasowej Krystyna 
Danilecka-Wojewódzka, wice
prezydent Słupska. 

Co z tego wynika? 
- Przede wszystkim ograni

czyliśmy wydatki na admini
strację samorządową - mówiła 
pani wiceprezydent. - W sumie 
do tego miesiąca oszczędności 
wynoszą 1,5 min złotych. W sa
mym ratuszu zmniejszyliśmy 
zatrudnienie o 18,5 etatu i dzię
ki temu mamy o wiele mniejsze 
zatrudnienie niż np. w porów
nywanym ze Słupskiem Kosza
linie. 

Natomiast w jednostkach 
podległych miastu zmniejszo
no zatrudnienie w sumie o 65 
etatów. 

Według jakiego klucza ta re
dukcja się odbywała? 

- Przede wszystkim określi
liśmy zakres zadań, jakie były 

1,5 
MLN ZŁOTYCH 
wynoszą oszczędności 
słupskiego ratusza 
na administrację samorządową 

• Na wczorajszej konferencji prasowej wiceprezydenci Słupska 
chwalili się oszczędnościami w administracji 

realizowane przez pracowni
ków i na ile te zadania mogą być 
realizowane przez mniejszą 
grupę ludzi. Chcieliśmy skoor
dynować pewne działania tak, 
by nie były powtarzane kon
kretne czynności, które tylko 
generują koszty - tłumaczyła 
Krystyna Danilecka-Wojewódz-
ka. - Rozstaliśmy się również, 
głównie w szkołach, z pracow

nikami, którzy uzyskali już pra
wa emerytalne. 

- Dodatkowo ta redukcja 
etatów dotyczy też pracowni
ków Biura Urbanistycznego 
Miasta Słupska, są w niej ogra
niczenia zatrudnienia w Zarzą
dzie Infrastruktury Miejskiej 
oraz likwidacja Rejonowego Za
rządu Inwestycji - dodał Marek 
Biernacki, wiceprezydent Słup

ska. - Były obawy, że te restruk
turyzacje spowodują tąpnięcie 
w zakresie inwestycji, ale pod
kreślam, że nic takiego się nie 
stało. 

Obsługa mieszkańców 
w jednym miejscu 
Ratuszowa reorganizacja ostat
nich miesięcy wiązała się rów
nież z wydzieleniem w miej
skim ratuszu Centrum Obsługi 
Mieszkańców. Mają w nim pra
cować urzędnicy skoncentro
wani tylko na obsłudze 
słupszczan, którzy mają do za
łatwienia jakąś administracyj
ną sprawę, dotyczącą np. ewi
dencji działalności gospodar
czej, podatków, ewidencji lud
ności, dowodów osobistych, 
załatwiania praw jazdy i dowo
dów rejestracyjnych. 

- Prawe skrzydło w ratuszu 
na parterze będzie w tym celu 
specjalnie oznakowane - mówi
ła Iwona Wójcik, sekretarz mia
sta Słupska. - Ten projekt pla
nujemy zakończyć do końca 
bieżącego roku. Jednak w kolej
nym etapie z Centrum Obsługi 
Mieszkańców planujemy wyjść 
do jeszcze innego miejskiego 
obiektu, by ułatwić załatwianie 
spraw osobom mieszkającym 
dalej od centrum. 

Chodzi o to, by ułatwić 
mieszkańcom Słupska zała
twianie urzędowych spraw, 
koncentrując jednostki i urzęd
ników zajmujących się tym 
w jednym miejscu. # 
©® 

a Więcej na naszej stronie 
O miejskich oszczędnościach 
podyskutuj na 
www.gp24.pl 

Kołobrzeg bral opłatę za leczenie szpitalne nieprawnie 
Kołobrzeg 

Orzeczenie NSA z 24 września 
tego roku to finał pierwszej 
z Misko 10 skarg osób, które 
przebywały w kołobrzeskich 
szpitalach uzdrowiskowych. 

Iwona Marciniak 
iwona.marciniak@gk24.pl 

Władze Kołobrzegu wstrzyma
ły pobór opłaty uzdrowiskowej 
za pobyt w szpitalu uzdrowi
skowym. W końcu września za
padł wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego - ostatniej 

instancji, do której dotarły skar
gi blisko 10 pacjentów. Jeśli te
raz osoby, od których pobrano -
jak się okazuje, nieprawnie -
opłatę uzdrowiskową, zażąda
ją jej zwrotu, miasto będzie mu
siało to zrobić. Jednak na razie 
Michał Kujaczyński, rzecznik 
prezydenta Kołobrzegu, oznaj
mia: - Czekamy na uzasadnie
nie wyroku NSA. 

Skargi od 2012 r. pisali pa
cjenci kołobrzeskich szpitali uz
drowiskowych, sprzeciwiający 
się opłacie uzdrowiskowej (3,50 
zł za dzień). Było ich stosunko
wo niewielu, prawdopodobnie 
dlatego, że opłatę w wysokości 

70 zł za cały 21-dniowy pobyt 
zdecydowana większość kiero
wanych na leczenie szpitalne 
przez NFZ (to pobyty w 100 
procentach nieodpłatne) przyj
mowała jako zło konieczne. 

NSA oddalił w końcu wrze
śnia wniosek o kasację wyroku 
wydanego przez Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Szcze
cinie, złożony przez SKO w Ko
szalinie. Dotyczy on sprawy, 
która zważywszy na brak jed
noznacznej wykładni i mało 
precyzyjne zapisy kolejnych 
ustaw, była przez ostatnie lata 
przedmiotem sprzecznych in
terpretacji prawników, specja

listów w dziedzinie finansów 
publicznych i przede wszyst
kim przedstawicieli samorzą
dów miast o statusie uzdro
wisk. Rozstrzygali oni, czy prze
bywający na leczeniu w szpita
lu uzdrowiskowym ma być 
traktowany jak pacjent każde
go innego szpitala (a te ustawą 
o podatkach i opłatach lokal
nych z 1991 r. wyłączone są 
z poboru opłat), czy jak kura
cjusz, poddawany nieco tylko 
szerszej terapii w jednym z wie
lu obiektów uzdrowiska. Samo
rządy przyjmowały jedną lub 
drugą opcję. Do pierwszej przy
chylały się ministerstwa zdro

wia i finansów. Gdy w 2011 r. 
weszła w życie ustawa o dzia
łalności leczniczej, z której wy
nikało, że szpital nie jest poję
ciem tożsamym ze szpitalem 
uzdrowiskowym, część samo
rządów uzdrowisk, w których 
działają szpitale uzdrowisko
we, zachowała się jak Koło
brzeg, który po rocznej przer
wie wrócił do opłat. 

- Miasto podpisało wtedy 
z nami umowę zobowiązującą 
nas do pobierania opłat - mówi 
Monika Czajkowska, dyrektor
ka Szpitala Uzdrowiskowego 
Willa Fortuna w Kołobrzegu. 
- Od tego czasu rzeczywiście 

zdarzały się nam osoby, które 
odmawiały zapłaty. Wtedy in
formacja o takim przypadku 
trafiała do urzędu. 

Ostatnio do kołobrzeskich 
szpitali uzdrowiskowych wpły
nęły pisma, w których magi
strat zwalnia od opłat osoby 
kierowane tam przez NFZ. 

- Cały nasz obiekt to szpital 
uzdrowiskowy, ale zgodnie 
z zaleceniami miasta, mamy 
odtąd pobierać opłatę tylko 
od kuracjuszy kierowanych 
na tzw. pobyty sanatoryjne 
i od gości komercyjnych - mó
wi Monika Czajkowska. • 
©® 
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> Słupscy urzędnicy szukają partnera do dokończenia budowy 
akwaparku. Na oferty miasto czeka do 16 października 
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- Zjeżdżałem z placu Dąbrowskiego w kierunku ulicy Mickiewicza. Przed skrzyżowaniem z ulicę Tuwima C S e  • | ^ c l f  
zatrzymałem się. Niestety, nie widziałem nadjeżdżających samochodów, bo widok zasłaniał mi baner wybór- * M | # 3 1 \  
czy jednego z kandydatów na posłów. 
Czytelnik Janusz ze Słupska, str.8 

Na Wojska Polskiego 
łatwo nie zaparkujesz 

Wycinają dęby, by 
poprawić drogę 
w Modlinlcu 

Po zakończeniu remontu ul. Wojska Polskiego zmniejszy się tam 
liczba miejsc parkingowych. Będzie problem z zaparkowaniem 

Stupsk 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Wbrew wcześniejszym zapew
nieniom inwestora, po remon
cie ul. Wojska Polskiego będzie 
tam mniej miejsc do parkowa
nia samochodów. 

- Ze względu na koniecz
ność spełnienia norm, m.in. 
bezpieczeństwa, jakaś reduk
cja miejsc na pewno nastąpi 
- przyznaje Marek Biernacki, 
wiceprezydent Słupska. - Do
celowo zmierzamy do tego, 
aby Wojska Polskiego stała się 
jednak deptakiem, bo zbytnie 
uprzywilejowanie właścicieli 
pojazdów powoduje, że inni 
przychodzą tam mniej chętnie 
-uważa. 

Dodaje, że to właściciele 
zakładów i sklepów na Wojska 
Polskiego monitowali, by miej
sca parkingowe zorganizować 
nawet między drzewami. 

-1 niestety te miejsca, które 
tam były, zajmowali najczęś
ciej ci, którzy prowadzą tam 

MILIONA ZŁOTYCH 
ma kosztować remont Wojska 
Poskiego, który ma zakończyć 
się do 31 października 

& Remont ulicy Wojska Polskiego trwa już miesiąc. Ma zakończyć się do końca października 

działalność. W ogóle nie przej
mując się tym, że klientela nie 
ma gdzie zostawić samocho
du. Tak samo jest zresztą na ul. 
Starzyńskiego. To ewidentny 
przykład - twierdzi wiceprezy
dent. 

Remont ul. Wojska Polskie
go, który rozpoczął się ponad 
miesiąc temu, to dalszy ciąg re
witalizacji tej ulicy. Pierwsza 
część prac - przebudowa depta
ka - zakończyła się niemal trzy 
lata temu. 

Aktualnie przebudowywa
na jest jezdnia oraz chodnik 
po lewej stronie ulicy (idąc 
w kierunku dworca PKP). Pra
ce są elementem projektu „Re
witalizacja Traktu Książęcego" 
realizowanego w ramach Re
gionalnego Programu Opera
cyjnego, który jest współfinan
sowany z funduszy europej
skich. 

Ulica Wojska Polskiego 
na czas remontu jest zamknię
ta na całej długości. 

Poza remontem nawierz
chni jezdni położona zostanie 
m.in. kanalizacja deszczowa. 
Natomiast na chodniku zosta
ną położone takie same płyty, 
jak na deptaku na ulicy Wojska 
Polskiego. Nowością będą słup
ki samoodkształceniowe. • 
©® 

O Więcej na naszej stronie 
O remoncie ul. Wojska Polskiego 
podyskutuj na 
www.gp24.pl 

Ustka 

Mieszkańcy Modlinka (gm. 
Ustka) są niezadowoleni z wy
cinki starych dębów. Gmina 
odpowiada, że to konieczne, 
by powstała droga. 

Aleksandra Chacińska 
aleksandra.chacinska@gp24.pl 

Dęby rosną od lat w Modlinku 
(gm. Ustka) od strony drogi 
w kierunku Modły. Mieszkań
cy apelują, aby drzew nie wyci
nać. Pani Izabela interwenio
wała w gminie Ustka. 

- Otrzymałam odpowiedź, 
że w tym miejscu ma powstać 
droga. Jestem w stanie wiele 
zrozumieć, ale jak można tak 
niszczyć nasze otoczenie - py
ta pani Izabela. 

Jak potwierdza wójt, 
do Urzędu Gminy Ustka wpły
nął wniosek od Zarządu Dróg 
Powiatowych o wycięcie trzech 

dębów na drodze 1102G. 
- Inwestycja obejmuje drogę 
Ustka - Modlinek - Duninowo. 
Kiedy drzewo porasta mech, 
decyzję o jego wycięciu musi 
wydać regionalny dyrektor Wy
działu Środowiska w Gdańsku. 
Ostatecznie do wycinki zostały 
przeznaczone dwa z trzech 
zawnioskowanych drzew. Trze
ba zaznaczyć, że pień jednego 
jest zupełnie spróchniały - mó
wi Anna Sobczuk-Jodłowska, 
wójt gminy Ustka. 

Oznaczenia, które pojawia
ją się na drzewach, nie oznacza
ją jeszcze, że dane drzewo jest 
przeznaczone do wycinki. Jest 
to raczej sygnał cłla urzędników, 
o które drzewa chodzi. 

- Urząd Gminy Ustka stoi 
na stanowisku, że trzeba chro
nić przyrodę, dlatego każda wy
dana przez nas decyzja jest po
parta opinią środowiskową 
- dodaje Anna Sobczuk-Jod
łowska. • 
©® 

• Jeden dąb już został wycięty. Mieszkańcy martwią się, że droga 
zostanie wybudowana kosztem kolejnych starych drzew 

W skrócie 

SttlłWZAiniOSZENl! 
Promocja książki 
o wierzeniach 
W środę o godz. 18 w czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Słupsku odbędzie się pro
mocja książki „Wielkie Pomo
rze. Wierzenia i religie" 
pod red. Daniela Kalinowskie
go. Promocja książki jest częś
cią konfrontacji „Wielkie Po
morze - społeczności i naro
dy", które odbędą się 
w dniach 14-16 października. 
(DA) 

$kwmmmxM*s£ 

Szukasz dobrej 
książki? Przyjdź 
Kiermasz Starej Książki Miej
skiej Biblioteki Publicznej 
przy ul. Grodzkiej 3 w Słupsku 
potrwa do piątku. W godz. 
11-17 na kupców czekają książ
ki z różnych dziedzin wiedzy 
(słowniki, encyklopedie, lek
tury). Nie zabraknie literatury 
pięknej dla dorosłych, a także 
książek dla dzieci i młodzieży. 
Książki kosztować będą 2 zł. 
(DA) 

SŁUPWiROOOWtSKO 
Obowiązkowa deratyzacja w Słupsku. We 
własnym zakresie lub przy pomocy fachowców 
Obowiązkową jesienną dera
tyzację należy przeprowadzić 
od 15 października do 15 listo
pada. Do przeprowadzenia 
deratyzacji zobowiązani są 
właściciele, posiadacze lub za
rządzający nieruchomością, 
w tym: o zabudowie mieszka
niowej wielorodzinnej lub 
jednorodzinnej, o zabudowie 
usługowej, o zabudowie za
grodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych, sportu i rekre
acji, obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży po
wyżej 2000 m2, obiektów pro

dukcyjnych, składów i maga
zynów, infrastruktury tech
nicznej, terenów ogrodów 
działkowych. Deratyzacja mo
że zostać przeprowadzona 
przy pomocy specjalistyczne
go zakładu deratyzacyjnego 
lub we własnym zakresie. Na
leży pamiętać o zachowaniu 
bezpieczeństwa poprzez pou
czenie dzieci o skutkach za
trucia i otoczenie ich nadzo
rem i opieką, trzymanie 
w zamknięciu zwierząt domo
wych w czasie akcji, zebranie 
i usunięcie trutek po jej za
kończeniu. (DA) 

zaprasza 

na tradycyjną polską 
kuchnię m.in. 

pyszny staropolski żurek 
i pierogi własnego wyrobu 

Zajazd „Leśny Staw 
Runowo- przy drodze krajowej numer 6 
(245 kilometr) 
76-230 Potęgowo 1 J g  
lei.  508-328-996 * *  | j  
email: lesny.staw@wp.pl 

3 : | 
'regulamin dostępny na stronie internetowej 
www.zajazdlesnystaw.pl \ 
promocjajroa do końca października br 
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Polska Tak naprawdę na ponad 150 jednostek więziennych zaledwie trzy są zbudowane jako więzienia według reguł 
architektonicznych więziennictwa współczesnego. Czyli uwzględniają dzisiejsze wymogi stosowania kary 
i dają służbie więziennej możliwość ich realizacji. Pod tym względem świat nam bardzo odjeżdża. 
Paweł Moczydłowski, były szef więziennictwa 

Chcą listów gończych 
# Przełomu w sprawie nie ma - przyznają policjanci. - Działamy dalej 

Grudziądz 

Aleksandra Pasis 
aleksandra.pasis@pomorska.pl 

Trójka przestępców, która 
uciekła w sobotni wieczór 
z Zakładu Karnego nr 2 
w Grudziądzu, wciąż przeby
wa na wolności. 

- Niestety nie udało się ich 
jeszcze zatrzymać - mówił 
wczoraj podinsp. Maciej 
Sabiniarz z Komendy Miejskiej 
Policji w Grudziądzu. - Mieli
śmy kilka sygnałów po publika
cji w mediach wizerunku więź
niów, ale okazały się nietrafne. 

Policja prowadzi poszukiwa
nia zbiegów zarówno w mieś
cie, jak i w całym kraju. 

- Czynności trwają - podkre
śla podinspektor Maciej 
Sabiniarz. 

Śledczy przesłuchali 
rodziny uciekinierów 
Nad dochodzeniem funkcjona
riuszy czuwa Prokuratura Rejo
nowa w Grudziądzu. 

- Prowadzimy dwa postępo
wania w tej sprawie - wyjaśnia 
Agnieszka Reniecka, prokurator 
rejonowy w Grudziądzu. - Jed
no dotyczy samouwolnienia 
osadzonych z zakładu karnego, 
a drugie ma dać odpowiedź, kto 

• Uciekli z więzienia w Grudziądzu. Recydywiści: Robert Bóttcher, 
Bartosz Śmiśniewicz i Marcin Piechocki, są wciąż na wolności 

jest odpowiedzialny za to zda
rzenie. 

Przesłuchiwani wczoraj by
li między innymi członkowie 
rodzin i inne osoby z kręgu 
więźniów. 

- Chcemy ustalić, czy ktoś 
pomagał w zorganizowaniu 
ucieczki, a takie podejrzenie 
mamy - dodaje prokurator Ag
nieszka Reniecka. 

Także funkcjonariusze za
kładu karnego odpowiadali 
wczoraj na pytania śledczych. 

Jeśli okaże się, że osadzeni 
mieli wspólników, także im 
mogą zostać postawione za
rzuty. 

Sąjuż za granicą? Jest takie 
prawdopodobieństwo 
Ponadto prokuratura wystąpi
ła z wnioskami do sądu o tym
czasowe aresztowanie więź
niów na 14 dni od momentu ich 
ewentualnego zatrzymania. 

- Jeśli sąd rozpatrzy pozy
tywnie wnioski, uruchomimy 

od razu procedurę wydania li
stów gończych - tłumaczy Ag
nieszka Reniecka. - Wówczas 
poszukiwania zostaną rozsze
rzone na skalę międzynarodo
wą. 

Istnieje bowiem prawdopo
dobieństwo, że osadzeni mogą 
się już ukrywać za granicą. 

Kontrola służby więziennej 
Oprócz policjantów postępowa
nie wewnętrzne w celu ustalenia 
przebiegu zdarzenia i ewentual
nych odpowiedzialnych za nie 
funkcjonariuszy zakładu karne
go prowadzi specjalny zespół 
Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej. Kiedy mogą się po
jawić pierwsze wnioski? - Sytu
acja jest ciężka. Na razie wszyst
ko podlega ścisłej kontroli i jest 
objęte tajemnicą - mówikpt. Ma
ciej Popławski, rzecznik praso
wy dyrektora Okręgowej Służby 
Więziennej w Bydgoszczy. 

Widziałeś ich? 
Dzwoń pod 9971 
Robert Bóttcher, Bartosz Śmiś-
niewicz i Marcin Piechocki 
uciekli w sobotni wieczór. To 
recydywiści. Za kraty trafili 
m.in. za rozboje i oszustwa oraz 
kradzieże. Osoby, które mogą 
znać miejsce pobytu mężczyzn, 
są proszone o kontakt z policją 
pod nr 997 lub 112. • 

Odroczyli proces 
w sprawie 
zabicia Papały 
Warszawa 

Sprawa zabójstwa gen. Marka 
Papały to historia nieporad
ności organów śledczych, któ
re przez 17 lat nie ustaliły za-
bójców byłego szefa policji 

Tomasz Maskota 
redakcja@polskatimes.pl 

Wczoraj miał się rozpocząć dru
gi proces w sprawie zabójstwa 
byłego komendanta głównego 
policji. Nie rozpocznie się, bo 
jeden z oskarżonych nie zjawił 
się na rozprawie - poinformo
wał portal Polskieradio.pl. 

Wymiar sprawiedliwości 
skompromitował się przy tej 
sprawie. Przez 17 lat organy ści
gania nie ustaliły zabójców 
„pierwszego" policjanta. 

- Dwie prokuratury prowa
dzące sprawę doszły do odmien
nych ustaleń. Prokuratura jest in
stytucją zorganizowaną hierar
chicznie. To, że nie zostało to 
wówczas uzgodnione, należy 
uznać za kompromitację - mówi 
drhab. Teresa Gardocka, specja
listka z zakresu postępowania 
karnego. 

Głównym oskarżonym, 
według łódzkiej prokuratury 

apelacyjnej, jest 41-letni Igor M. 
ps. Patyk, świadek koronny. 
Zdaniem prokuratury to on 
w 1998 r. zastrzelił generała 
podczas próby kradzieży jego 
auta. Prokuratura uważa, że zło
dzieje nie wiedzieli, do kogo na
leży pojazd, a Papała stał się 
ofiarą przypadkowo. 

Zdaniem śledczych nie 
można mówić, iż ktokolwiek 
zlecił zabójstwo, i nie ma na to 
dowodów. 

- Wymiar sprawiedliwości 
musiał się napracować, aby 
dojść do wniosku, że generał 
zginął przypadkowo. To naj
bardziej wygodna wersja śledz
twa, wyklucza dalsze postępo
wania i nie oskarża nikogo. Po
kazuje siłę układu starych 
służb, cywilnych i wojsko
wych, które ciągle są w stanie 
blokować postępowania. Po
wodem zabójstwa Papały mo
gła być obawa, że opowie o in
teresach ludzi z poprzedniej 
epoki. Nieprzypadkowo 
do „pilnowania go" przydzie
lono byłego wysokiego ofice
ra SB, który pełnił funkcję za
stępcy komendanta głównego 
policji - mówi dziennikarz 
śledczy Witold Gadowski. 

W sprawie jest nadal wiele 
znaków zapytania. # 

WARSZAWA 

Zgłosili Marsz 
Niepodległości 
Stowarzyszenie Marsz Niepod
ległości zgłosiło w poniedziałek 
rano w Biurze Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 
m.st. Warszawy chęć zorgani
zowania marszu 11 listopada. 
Ciekawostką jest zaproszenie 
w tym roku do wzięcia w nim 
udziału prezydenta Andrzeja 
Dudy. Marsz wystartuje z ronda 
Dmowskiego, przejdzie przez 
centrum i mostem Poniatow
skiego na błonia Stadionu Na
rodowego. W poniedziałek pre
zes stowarzyszenia Marsz Nie
podległości Witold Tumano-
wicz złożył niezbędne zgłosze
nie wBiurze Bezpieczeństwa 
[Zarządzania Kryzysowego. 
- Złożyliśmy zgłoszenie mar
szu w najszybszym możliwym 
terminie - mówi Tumanowicz. 
AIP 

KIELCE 

Pracownik kieleckiej Biedronki potraktował 
niewinną kobietę jak pospolitego złodzieja 
Pani Krystyna z Kielc jest obu
rzona zachowaniem ochronia
rza w sklepie Biedronka. 5 paź
dziernika robiła tam zakupy, 
a przed wyjściem z budynku 
zaczepił ją ochroniarz. - Męż
czyzna zapytał, czy kupowa
łam znicze, i kazał otworzyć 
torbę, po czym przegrzebał 
wszystko, co w niej miałam. 
Na koniec kazał pokazać para
gon i kiedy zorientował się, że 
wszystko się zgadza, bez słowa 
przeprosin odwrócił się na pię
cie i odszedł - skarży się pani 
Krystyna. Pracownicy biura 
prasowego Jeronimo Martins 
Polska SA szczegółowo zbadali 
problem. - Zachowanie pra
cownika ochrony nie było 
zgodne z obowiązującymi 
w naszej sieci procedurami, to 
jest klientka nie została zapro
szona do kontroli już po prze
kroczeniu linii kas oraz w spo
sób gwarantujący jej dyskrecję. 
Z naszych informacji wynika 
jednak, że została przeproszo

na po stwierdzeniu pomyłki. 
Niezależnie od powyższego 
jeszcze raz chcielibyśmy prze
kazać przeprosiny za tę sytua
cję. W związku z opisanym 
zdarzeniem wspomniany pra
cownik ochrony został ponow
nie przeszkolony w kwestii 
właściwego sposobu przepro
wadzania kontroli. PB 

Kiełczanka za świece zapłaciła, 
ale ochroniarz był podejrzliwy 

WARSZAWA 

Kukiz poprze rząd PiS. 
..Będzie trzeba" 
Paweł Kukiz zapowiedział 
na antenie RMF FM, że poprze 
mniejszościowy rząd Prawa 
i Sprawiedliwości. - Z całą 
pewnością trzeba będzie po
przeć taki rząd, żeby nie desta
bilizować państwa - mówił 
Kukiz zapytany, jaką podejmie 
decyzję, gdy od niego będzie 
zależało powstanie mniejszoś
ciowego rządu PiS. 

Muzyk chce, żeby jego 
ruch wprowadził do Sejmu ty
lu posłów, aby nie dopuścić 
do samodzielnych rządów 
żadnej z opcji politycznych 
i być „języczkiem u wagi", bez 
której reszta nie będzie mogła 
podejmować decyzji. 

Kukiz stwierdził, że 
w przypadku wygranej PiS to 
Jarosław Kaczyński będzie 
premierem. Natomiast on sam 
nie ma takich ambicji. - Moim 
zadaniem jest wymuszanie 
od tego systemu oddania pań
stwa obywatelom - powie
dział. AlP 

mmm 
Ponad 20 pielęgniarek zaczęło strajk głodowy. 
Chcą po400zł z zysków swojego szpitala 
23 pielęgniarki zrzeszone 
w Związku Zawodowym Pra
cowników Bloku Operacyjnego 
Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii w Wojewódzkim Spe
cjalistycznym Szpitalu nr 3 
w Rybniku wczoraj rano rozpo
częły strajk głodowy. Domagają 
się podwyżek średnio o 400 zł 
miesięcznie. - Mimo strajku 
głodowego ze względu na spe
cyfikę pracy i dobro pacjentów 
od łóżek chorych nie odeszły 
pielęgniarki zatrudnione na od
dziale intensywnej terapii. Poza 
tym normalnie są wykonywa
ne planowane i nagłe operacje 
i panie w nich uczestniczą 
- mówi Wiesława Frankowska, 
przewodnicząca związku za
wodowego w szpitalu. - Panie 
są odpowiedzialne i do mo
mentu, kiedy będą czuły się do
brze, będą pracowały - zapew
nia. Pielęgniarki protestują, mi
mo że kilka tygodni temu 
związkom zawodowym udało 
się dogadać z ministrem zdro

wia Marianem Zembalą w kwe
stii podwyżek dla wszystkich 
pielęgniarek i położonych. 
- Tak i te pieniądze zostaną roz
dzielone między wszystkie pie
lęgniarki zatrudnione 
w rybnickim szpitalu. Specyfi
ka naszej pracy jest jednak nie
co inna, więc uważamy, że szpi
tal stać na to, by zagwaranto
wać nam podwyżki ze środków 
własnych - mówi przewodni
cząca związku. Konflikt na linii 
pielęgniarki - dyrekcja szpitala 
toczy się w Rybniku od... 
2008 r.-W czasie czterech 
spotkań, które odbyły się z dy
rekcją szpitala, usłyszałyśmy, 
że jest spora szansa, by w tym 
roku szpital wyszedł na zero. 
Jeśli więc teraz nie zawalczy
my, to kiedy? - pyta Wiesława 
Frankowska. Dziś średnie za
robki pielęgniarek zatrudnio
nych np. na bloku operacyjnym 
wahają się od 2100 do 2300 zł 
brutto. 
BK 
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Myślę, że gdybym mógł wystartować w wyborach prezydenckich w 2016 roku, wygrałbym je. I * )  t 
Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych, w programie „60 minutes" w telewizji CBS 1 0  Ł 

W skrócie 

M&ŃSK 

Łukaszenka prezydentem Białorusi po raz 
piąty. Zdobył ponad 80 proc. głosów 

Według informacji białoru
skich mediów frekwencja 
w niedzielnych wyborach wy
niosła prawie 87 proc. 61-letni 
Łukaszenka rządzi nieprzer
wanie byłą republiką radziec
ką od 1994 r. Zachodnie media 
zwracają uwagę, że w wybo
rach nie pozwolono wystarto
wać wielu przedstawicielom 
opozycji. Sześciu z nich 
od 2010 r. przebywało w wię
zieniu, jednak Łukaszenka 

• Łukaszenka bywa nazywany niedawno zdecydował o ich 
ostatnim dyktatorem Europy uwolnieniu. AIP 

KABUL 
Katastrofa śmigłowca 
NATO. Pięć ofiar 
Pięciu żołnierzy NATO, w tym 
dwóch należących do brytyj
skich sił powietrznych, zginę
ło w katastrofie śmigłowca 
w afgańskim Kabulu. Maszy
na rozbiła się podczas podej
ścia do lądowania na lotnisku 
należącym do bazy sojuszu. 
Rannych jest pięć kolejnych 
osób. Jak dotąd nie ujawniono 
narodowości pozostałych za
bitych i poszkodowanych żoł
nierzy. NATO twierdzi, że nic 
nie wskazuje na zamach. AIP 

Zabito ośmiu liderów 
Państwa Islamskiego 
Irackie źródła rządowe po
twierdziły, że w niedzielnych 
nalotach sił powietrznych te
go kraju zostało zbombardo
wane miejsce spotkania lide
rów Państwa Islamskiego. 
Drugim celem ataku był kon
wój wiozący lidera organizacji 
Abu-Bakra al-Baghdadiego 
do Karbali. Irakijczykowi, sa-
mozwańczemu kalifowi 
wszystkich muzułmanów, 
udało się uciec. AIP 

mOSKWA/DAMASZEK 
Putin: umocnić 
legalną władzę 
Prezydent Rosji Władimir 
Putin zapewnił, że Rosja 
„chce stworzyć warunki 
do osiągnięcia politycznego 
kompromisu" w Syrii po
przez umocnienie legalnie 
wybranej władzy. Jednocześ
nie zaprzeczył doniesieniom 
amerykańskich i brytyjskich 
wywiadów, jakoby rosyjskie 
lotnictwo miało atakować 
przede wszystkim przeciwni
ków prezydenta Syrii. AIP 

SZTOKHOLM 
Nobel z ekonomii 
za badanie ubóstwa 
Królewska Szwedzka Akade
mia Nauk ogłosiła, że Nagrodę 
Nobla w dziedzinie nauk eko
nomicznych przyznano szkoc
kiemu naukowcowi Angusowi 
Deatonowi. Jak czytamy 
w uzasadnieniu, do opraco
wania polityki promującej do
brobyt i zwalczającej ubóstwo 
potrzeba najpierw zrozumieć 
indywidualne wybory kon
sumpcyjne, co jest właś
nie przedmiotem badań 
Deatona. AIP 

rmmum 
Amerykański 
dziennikarz skazany 
Reporter dziennika „Washing
ton Post" Jason Rezaian decy
zją sądu w Teheranie pozosta
nie w więzieniu. 39-letni ame-
rykanin pochodzenia irań
skiego rok temu został zatrzy
many pod zarzutem szpiego
stwa. Sąd nie ujawnił szczegó
łów swojej decyzji, jednak za
strzegł, że obrona ma 20 dni 
na wniesienie apelacji. 
Rezaianowi może grozić na
wet 20 lat więzienia. AIP 

NOWE DCLHI 
Są podejrzani o gwałt 
na czterolatce 
Policja w stolicy Indii Nowym 
Delhi przesłuchuje dwóch 
mężczyzn podejrzanych 
o gwałt na czteroletniej 
dziewczynce. Nieprzytomne 
dziecko, które znaleziono 
w piątek w nocy przy torach 
kolejowych, wciąż przebywa 
w szpitalu. Przemoc seksual
na jest ogromnym problemem 
w Indiach, a oficjalne statysty
ki mówią o 1500 przypadkach 
gwałtów w tym roku. AIP 

Zamachy w Turcji nie 
wystraszyły Polaków 
• Mimo stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcja wciąż 
jest popularnym kierunkiem wśród polskich turystów 

Ankara 

Maciej Deja 
maciej.deja@polskapress.pl 

Głównym podejrzanym o so
botni zamach w Ankarze jest 
Państwo Islamskie - powiedział 
premier Turcji Ahmet Davu-
toglu. Miejscowe służby są nie
mal pewne, że za dwa wybu
chy, które spowodowały śmierć 
około stu uczestników prote
stów przeciwko konfliktowi 
z Kurdami, odpowiada dwóch 
mężczyzn, zamachowców sa
mobójców. Oficjalne źródła in
formują, że w wyniku eksplozji 
zginęło 97 osób, ale niektóre or
ganizacje uczestniczące w mar
szu donoszą, że z powodu od
niesionych ran śmierć poniosły 
kolejne osoby, a tragiczna sta
tystyka to obecnie 128 ofiar. Po
grzeby większości z nich miały 
miejsce w poniedziałek, towa
rzyszyły im liczne pochody 
i demonstracje. W telewizyj
nym wywiadzie premier Turcji 
Ahmet Davutoglu powiedział, 
że mimo intencji zamachow
ców sobotnie zamachy nie za
kłócą wyborów parlamentar
nych zaplanowanych na l listo
pada. Żałoba narodowa ogło
szona po tragedii potrwa 
do wtorku. 

Mimo iż polskie Minister
stwo Spraw Zagranicznych nie
zmiennie od końca sierpnia 
„stanowczo zaleca powstrzy-

3» Mimo ostrzeżeń wystosowanych przez MSZ polscy turyści nie obawiają się podróży do Turcji. 
Agenci turystyczni zapewniają, że Polacy w kurortach na tureckiej riwierze są bezpieczni 

manie się od podróży" 
do południowo-wschodniej 
części Turcji, a pozostałe tery
torium państwa otrzymało sta
tus „ostrzeżenie przed podró
żą", kraj nad Bosforem jest 
wciąż jednym z najpopularniej
szych kierunków obieranych 
przez polskich turystów. Tuż 
po tragicznych zamachach MSZ 
przypomniało, że podczas po
bytu w większych aglomera
cjach miejskich i skupiskach tu
rystycznych zaleca się zacho
wanie szczególnej ostrożności 
oraz unikanie wszelkich zgro

madzeń w miejscach publicz
nych, jak również ścisłe stoso
wanie się do zaleceń władz. 

Marek Kamieński, założy
ciel Ogólnopolskiego Stowarzy
szenia Agentów Turystycz
nych, zapytany o bezpieczeń
stwo polskich turystów, zarów
no tych przebywających w tu
reckich kurortach, jak i wybie
rających się do nich, zapewnia, 
że zagrożenia obecnie nie ma. 
- Sytuacja na tureckiej riwierze 
zdecydowanie różni się od tej 
w głębi i na południowym 
wschodzie kraju. Regiony 

utrzymujące się z turystyki są 
pod ścisłą ochroną wojska i po
licji - tłumaczy Kamieński, 
zwracając uwagę, że jest to sy
tuacja zgoła odmienna od ku
rortów tunezyjskich chronio
nych - niestety nie zawsze sku
tecznie, co pokazał czerwcowy 
zamach w Susie - przez tzw. po
licję hotelową. - Polscy turyści 
są świadomi, że kurorty znaj
dują się z dala od zagrożonych 
regionów i przy zachowaniu 
zwyczajnej ostrożności nic im 
się nie stanie - przekonuje 
Kamieński. • 

Awantura o geja. Francja bez ambasadora 
Wafiytem/Piryt 

Francja nie powoła ambasado
ra w Watykanie w geście po
parcia dla Laurenta Stefani-
niego. nieakceptowanego 
przez Stolicę Apostolską 

Madej Deja 
maciej.deja@polskapress.pl 

Zgodnie z decyzją władz w Pa
ryżu francuska placówka dy
plomatyczna w Watykanie zo
stanie pozostawiona urzędni
kowi niższej rangi, gdyż ogło
szony w kwietniu ambasado

rem w Stolicy Apostolskiej 
Laurent Stefanini nie został za
akceptowany. 55-letni Stefanini 
to dyplomata, który w ostat
nich latach pełnił funkcję do
radcy do spraw religijnych 
przy francuskim ministerstwie 
spraw zagranicznych, wcześ
niej był pracownikiem ambasa
dy francuskiej w Watykanie. 
Francuzi są zdania, że jego no
minacja została odrzucona ze 
względu na to, że Stefanini jest 
zdeklarowanym homoseksua
listą. 

Mimo słynnego zdania au
torstwa papieża Franciszka: 
„Kim ja jestem, by ich osą

dzać?", o osobach homoseksu
alnych, wypowiedzianego 
w 2013 r., Watykan nie zgodził 
się, by Laurent Stefanini był 
przedstawicielem Francji 
w Stolicy Apostolskiej. Jak za
pewnił Ojciec Święty, który za
prosił 55-letniego dyplomatę 
na audiencję, powyższa decy
zja to „nic osobistego", a jego 
nominacja została odrzucona 
tylko ze względu na to, że nie 
była wcześniej konsultowana 
z przedstawicielami Watyka
nu. 

To nie pierwsze nieporozu
mienia na linii Paryż - Watykan. 
Bernard Kouchner, minister 

spraw zagranicznych za prezy
dentury Nicolasa Sarkozy'ego, 
odrzucił kandydaturę na amba
sadora Francji w 2008 r. Jak 
sam przyznał, była to odpo
wiedź na odmowę przyjęcia 
nominacji ambasadora, który 
pozostawał w formalnym 
związku z mężczyzną. Stano
wisko papieża Franciszka wo
bec homofobii jest ostatnio 
kwestionowane - podczas wi
zyty w Stanach Zjednoczonych 
odwiedził on w więzieniu Kim 
Davis, urzędniczkę, która 
wbrew obowiązującemu pra
wu odmawiała rejestracji mał
żeństw jednopłciowych. • 
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Widzą kandydatów, 
nie widzą samochodu 
# Kierowca ze Słupska narzeka, że przez banery wyborcze 
widoczność na skrzyżowaniach jest mniejsza 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Pan Janusz ze Słupska skontak
tował się z naszą redakcją, 
po tym jak o mało nie spowo
dował stłuczki na ul. Tuwima. 

- Zjeżdżałem z placu Dą
browskiego w kierunku ulicy 
Mickiewicza. Przed skrzyżowa
niem z ulicą Tuwima zatrzyma
łem się. Niestety, nie widziałem 
nadjeżdżających samochodów, 
bo widok zasłaniał mi baner 
wyborczy jednego z kandyda
tów na posłów - mówi nasz czy
telnik. - Gdy więc wjechałem 
na ulicę Tuwima, okazało się, 
że niemal spowodowałem 
stłuczkę, bo tą drogą jechał sa
mochód. Ja go jednak nie mo
głem wcześniej zobaczyć. 

Słupszczanin twierdzi, że 
banery z kandydatami do Sej
mu i Senatu wiszą jeszcze 
w wielu innych miejscach, rów
nież przed głównymi skrzyżo
waniami. 

- To może być bardzo nie
bezpieczne. Kierowcy mają się 
skoncentrować na bezpiecznej 
jeździe, a tymczasem rozpra
szają ich uśmiechnięte twarze 
pań i panów walczących o na
sze głosu. Gdy prowadzę samo
chód, najważniejsza jest dla 
mnie droga, inni kierowcy i pie
si, a nie zbliżające się wybory. 

# Zdaniem czytelnika, banery zasłaniają kierowcom widok na jezdnię. Zarząd Infrastruktury Miejskiej 
przekonuje, że reklamy wyborcze wieszane są w takich miejscach, aby nikomu nie przeszkadzały 

Ja muszę widzieć przechod
niów, inne samochody i znaki 
drogowe, nie banery. One tylko 
rozpraszają kierowców i powo
dują, że na drogach jest mniej 
bezpiecznie - twierdzi pan Ja
nusz. - Jeśli już kandydaci mu
szą wisieć na barierkach mię
dzy chodnikiem a ulicą, to 
niech te banery będą zwrócone 
w stronę pieszych, a nie środka 
jezdni. Przede wszystkim jed
nak wyborcze reklamy nie mo
gą rozpraszać kierowców i za
słaniać im widok. Jestem prze

konany, że w mieście jest spo
ro miejsc, gdzie można się za
reklamować przed wyborami, 
a jednocześnie nie utrudniać 
życia innym. 

W Zarządzie Infrastruktury 
Miejskiej dowiedzieliśmy się, 
że dotychczas podobnych skarg 
od kierowców jeszcze w tej 
kampanii wyborczej nie było. 

- Zanim jednak komitety 
wyborcze dostaną zgodę 
na wywieszenie banerów 
w konkretnych lokalizacjach, 
sprawdzamy, czy reklamy 

w tych miejscach nie spowodu
ją ograniczenia widoczności dla 
kierowców i innych uczestni
ków ruchu - zapewnia Jarosław 
Borecki. 

Przypomnijmy, że zgodnie 
z przepisami, reklamy wybor
cze mają zniknąć najpóźniej 30 
dni po zakończeniu wyborów. 
• ©© 

O Więcej na naszej stronie 
O problemach zgłoszonych 
przez czytelników czytaj też na 
www.gp24.pl 

Brulc rozrzucony, 
czytelnik boi się, 
że go ukradną 
Słupsk 

Pan Wacław zauważył kilka dni 
temu. że na jednej z alejek 
w parku przy ul. Małcużyńskie-
go leżą kostki pdbrukowe. 
Sprawę zgłosiliśmy do ZIM. 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

W ubiegłym tygodniu nasz czy
telnik przechodził parkiem 
PCK; - Jedną z alejek nie dało się 
przejść, bo w poprzek były po
rozrzucane kostki polbrukowe 
- mówi pan Wacław. - Naliczy
łem ich kilkadziesiąt. Kostki po
chodziły z terenu przylegające
go do alejki, gdzie stoją ławki. 
Nie wyglądało to na prace pro
wadzone przez ekipę remonto
wą. Być może więc zrobili to 
okoliczni wandale. A jeśli oni, 
to zajęło im sporo czasu i dziw
ne, że nikt się tym wcześniej nie 
zainteresował. 

Pan Wacław zwraca też 
uwagę na fakt, że nawet jeśli 
w tym miejscu prowadzone są 
zaplanowane wcześniej prace, 
to materiał budowlany jest nie
zabezpieczony. 

- Mogę sobie wyobrazić sy
tuację, że ktoś będzie chciał 
stamtąd zabrać ten polbruk, 
a potem wykorzystać na przy
kład do ułożenia chodnika 
na swojej działce - mówi 
słupszczanin. - Zarządca tego 
terenu powinien się zaintereso
wać tym, co tam się dzieje. 

I się zainteresuje, jak dekla
ruje Jarosław Borecki, p.o. dy
rektora Zarządu Infrastruktury 
Miejskiej. 

- Sprawdzimy, czy tam były 
wykonywane jakieś prace i jak 
wygląda teraz parkowa alejka 
oraz jej otoczenie - mówi Jaro
sław Borecki. - Jeśli okaże się, 
że trzeba tam naprawić na
wierzchnię, to takie prace zo
staną wykonane. • 
©® 

• * 

- * * * #  % 

# Tak wygląda alejka w parku PCK przy ul. Małcużyńskiego. 
Polbrukowa nawierzchnia zostanie tam naprawiona 

SUM»SK/fcEOAKOA 
Zobacz, jak powstaje 
„Głos Pomorza" 
Zapraszamy do odwiedzin 
w słupskiej redakcji „Głosu Po
morza". Nasi goście poznają też 
dziennikarzy i pracowników 
z działu promocji, składu i biu
ra ogłoszeń. Będzie także moż
liwość zrobienia zdjęcia, które 
zostanie opublikowane w „Gło
sie". Na zgłoszenia grup czeka
my od poniedziałku do piątku 
w godz. 10-16 pod nr. tel. 59 848 
8 l  21. (DMK) ©® 

mi&mĄGrrmmcy 
Budżet obywatelski 
bardziej popularny 
Bogusława ze Słupska: - Prze
czytałam niedawno informa
cję o wynikach głosowania 
mieszkańców na propozycje 
projektów w ramach budżetu 
obywatelskiego. Ponad dzie
więć tysięcy głosów to całkiem 
przyzwoity wynik. Choć uwa
żam, że w przyszłych latach 
trzeba akcję jeszcze bardziej 
nagłośnić, aby frekwencja była 
wyższa. I trzeba uczyć 
słupszczan poprawnego gło
sowania, bo ponad półtora ty
siąca głosów nieważnych to 
bardzo dużo. (DMK) 
©® 

Nasz rynek zostaje, 
a my handlujemy 
Z naszą redakcją kilka dni temu 
skontaktował się pan Zbigniew ze 
Słupska. Prosi, byśmy poinformowa
li na naszych łamach, że rynek 
przy ul. Konopnickiej wciąż funkcjo
nuje, mimo pojawiających się plotek 
o jego zamknięciu. 
- Jakiś czas temu publikowaliście ar
tykuł o modernizacji rynku przy ul. 
Konopnickiej. W tej chwili plac han
dlowy został w większości uprząt
nięty, budki handlowe w większości 
są przebudowane, a jeśli jeszcze nie 
są, to niebawem zostaną odnowio
ne. Wszystko zaczyna wyglądać ład
nie - zapewnia pan Zbigniew ze 

Słupska. - Tymczasem zapanowało 
lekkie zamieszanie i chaos informa
cyjny, bo niedawno pojawiła się plot
ka o planach dotyczących likwidacji 
naszego ryneczku. Wielu klientów 
pyta nas o to, czy i kiedy będziemy 
musieli się stąd wynieść. Co cieka
we, podobne opinie słyszałem nie 
tylko wśród mieszkańców starej 
części miasta. O rychłej likwidacji te
go targowiska mówili mi również 
słupszczanie z innych osiedli. Dlate
go proszę „Głos" o poinformowanie, 
że rynek przeszedł metamorfozę 
i nie będzie likwidowany. Klienci mo
gą więc być spokojni i przybywać 
do nas na zakupy. (DMK) 
©® 

Czytelnicy pomagają 
Oddam 

Pani Elżbieta ze Słupska ma 
do oddania biurko. Odbiór własnym 
transportem. Kontakt: 503 398 563. 

Pani Jolanta z Rowów ma do od
dania lodówkę, wersalki, tapczaniki, 
kuchenkę gazowo-elektryczną, 
meble kuchenne i telewizory. Od
biór własnym transportem. Kontakt: 
661657766. 

Pan Grzegorz ze Słupska ma 
do oddania obornik koński. Kontakt: 
605729409. 

Pani Natalia ze Słupska ma do od
dania książki (dla dzieci, popularno
naukowe, prawnicze). Kontakt: 518 
537 820 

Pan Stanisław ze Słupska ma 
do oddania dachówkę betonową 
rozbiórkową. Odbiór własnym 
transportem. Kontakt: 600437414. 

Pan Edward ze Słupska ma do od
dania telewizor. Odbiór własnym 
transportem. Kontakt: 666113 870 
(pogodz.17). 
Potrzebuję 

Emerytka ze Słupska prosi o mały 
telewizor z anteną pokojową. Kon
takt: 511706 900. 

Pani Maryla ze Słupska prosi o lo
dówkę i pralkę. Kontakt: 889 055 
131. 

Pan Zenon z Poborowa prosi 
o aparat słuchowy. Kontakt: 798 
300 251. (DMK)©® 
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Region 

Pół wieku szkoły 
w Łodzierzy. Brawo! 

Pomogli tym, 
których nie stać 
najedzenie 

Na początku były tylko zawody rolnicze. Teraz są technika i klasy 
zawodowe z różnymi specjalnościami 

• Młodzi wolontariusze spisali się. Do koszy trafiło fiużo jedzenia 
dla potrzebujących 

Czarna Dąbrówka 

Czarna Dąbrówka uczestni
czyła w akcji „Podziel się posił
kiem". Zebrano mnóstwo je
dzenia, które trafi do potrze
bujących. 

Sylwia Lis 
sylwia.lis@gp24.pl 

Głównym celem programu jest 
przyczynienie się do wydania 
jak największej liczby posiłków 
najbardziej potrzebującym 
dzieciom w Polsce, by mogły 
się zdrowo rozwijać i pełniej 
żyć. 

W tym roku po raz pierwszy 
w akcji uczestniczyła również 
Czarna Dąbrówka. W porozu
mieniu i przy współpracy Ban
ku Żywności ze Słupska sześ
cioro wolontariuszy poświęci
ło swój czas, by zachęcać ludzi 
do otwarcia swego serca 

i wsparcia tego szczytnego ce
lu. 

Przez dwa dni w sklepie Bie
dronka w Czarnej Dąbrówce ze
brano ponad 100 kg żywności. 
Dominowały olej i mąka, ale 
było też wiele innych produk-

W akcji wzięło 
udział sześciu 

wolontariuszy 
z gminy Czarna 

Dąbrówka 

tów. - Żywność zostanie prze
kazana świetlicom działającym 
na terenie gminy, ewentualnie 
innym potrzebującym osobom 
- mówi Małgorzata Kotłowska, 
organizatorka akcji. - Bardzo 
dziękujemy wszystkim, którzy 
otwierali swoje serca, napełnia
jąc koszyki dla osób potrzebu
jących pomocy. • ©® 

Gmina Miastko 

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@polskapress.pl 

Początek szkoły datuje się na 6 
stycznia 1965 r. Wtedy zaczęła 
działać Szkoła Przysposobienia 
Rolniczego. Mieściła się w bu
dynku pałacu, w którym póź
niej był internat. - Wraz z roz
wojem szkoły i przeniesieniem 
kształcenia do nowego budyn
ku następowały zmiany nazwy. 
Szkoła Przysposobienia Rolni
czego została Zasadniczą Szko
łą Rolniczą. W nowym budyn
ku szkoły od 1990 r. funkcjono
wał Zespół Szkół Rolniczych, 
który w 1998 r. zmienił nazwę 
na Zespół Szkół Rolnicze Cen
trum Kształcenia Ustawiczne
go. Od 2012 r. po reorganizacji 
szkolnictwa w powiecie byto-
wskim szkoła w Łodzierzy 
otrzymała nazwę Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych - mówi 
Mariusz Treder, dyrektor szko
ły w Łodzierzy. 

Pierwszym kierownikiem 
szkoły był Michał Szemela, kto-

50 
LAT 
ma Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w podmiasteckiej Łodzierzy 

• Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 50-lecia szkoły. 
Na zdjęciu trzech dyrektorów oraz starosta i wicestarosta 

rego w 1967 r. zastąpił Czesław 
Piazdecki. W latach 1979-2007 
dyrektorem był Mirosław 
Batruch. 

Przez 50 lat mury szkoły 
w Łodzierzy opuściło 2356 ab
solwentów techników w zawo
dach: rolnik, rybak śródlądo
wy, technik żywienia i usług ga
stronomicznych, kucharz, tech
nik obsługi turystycznej, tech
nik architektury krajobrazu, 
technik spedytor, technik geo

deta oraz absolwenci zasadni
czej szkoły zawodowej w zawo
dach: rybak śródlądowy, rolnik, 
sprzedawca, kucharz i absol
wenci klas wielozawodowych. 
W Łodzierzy kształcono rów
nież dorosłych. Szkołę ukoń
czyło 92 słuchaczy szkoły poli
cealnej. 

Obecnie w szkole kształci się 
techników spedytorów i tech
ników żywienia i usług gastro
nomicznych. Ponadto w szko

le funkcjonuje zasadnicza szko
ła zawodowa o kierunkach ku
charz, sprzedawca i klasy wie-
lozawodowe. Młodzież ma 
możliwość uczenia się w nowo
czesnym budynku wyposażo
nym w dobrą bazę dydaktycz
ną. W ostatnich latach powsta
ły nowe pracownie do nauki za
wodu, takie jak: pracownia ga
stronomiczna, pracownia 
do nakrywania i dekorowania 
stołów czy pracownia prowa
dzenia sprzedaży. Szkoła 
w Łodzierzy może szczycić się 
okazałą salą sportową. Służy 
nie tylko młodzieży szkolnej. 
|- W niedługim czasie bazę 
sportową wzbogaci boisko wie
lofunkcyjne - informuje M. 
Treder. Uroczystości jubileu
szowe były okazją do wspom
nień i podziękowań ludziom, 
którzy od samego początku ist
nienia placówki związani są ze 
szkołą w Łodzierzy. Należą 
do nich: Danuta i Czesław 
Piazdeccy, Marek Łutczyk, 
Zbigniew Batko, Mirosław 
Batruch, Brygida Lipińska. Da
nuta Marczewska, Grażyna 
Skowroń, Stanisław Frycz czy 
Zofia Romanowska. Były też 
gratulacje i życzenia dla całej 
społeczności szkolnej składane 
na ręce dyrektora szkoły Mariu
sza Tredera. • ©® 

O Więcej na naszej stronie 
Więcej informacji z regionu na naszej 
stronie internetowej 
www.gp24.pl 

W skrócie 

MUASTKO/BIBUOTEKA 
Spotkanie miłośników 
książek 
Odbyło się pierwsze, po waka
cyjnej przerwie, spotkanie mi
łośników książek zorganizo
wane przez Bibliotekę Pub
liczną w Miastku. Omówiono 
nowości, które kupiła 
miastecka biblioteka. Najczę
ściej proponowane przez pa
nie pozycje książkowe to try
logia kryminalna Katarzyny 
Bondy i książki obyczajowe 
Katarzyny Michalak. (ANG) 

BYTÓW/ZAPROSZENIE 
Dzień Edukacji 
Narodowej 
Burmistrz Bytowa serdecznie 
zaprasza czynnych i emeryto
wanych pracowników oświaty 
na gminne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej. 
Uroczystości odbędą się 14 
października 2015 r. (początek 
o godz. 17) w sali wystaw cza
sowych (II piętro) Muzeum 
Zachodniokaszubskiego 
w Bytowie. 
(ANG) 

POWIAT/POLICJA 
Na podwójnym gazie, jazda bez uprawnień 
i kradzież batonika 
W Kołczygłowach zatrzymano 
do kontroli drogowej kierują
cego rowerem. 70-letni rowe
rzysta znajdował się w stanie 
po użyciu alkoholu. Wydmu
chał 0,25 promila. Grozi mu 
grzywna. Z kolei rowerzysta 
zatrzymany na ulicy Koszaliń
skiej w Miastku wydmuchał 
0,8 promila. Grozi mu grzyw
na albo kara arestu. 

W Wołczy Małej (gmina 
Miastko) zatrzymano do kon
troli pojazd marki BMW. 50-
-letni mieszkaniec powiatu 
wrocławskiego kierował po
jazdem, nie stosując się do de

cyzji o cofnięciu uprawnień. 
Grozi mu kara do 2 lat pozba
wienia wolności. 

W sklepie przy ul. l Maja 
w Bytowie mieszkaniec 
ukradł batonika o wartości 6 
złotych. Ochrona wezwała po
licję. Za kradzież został ukara
ny mandatem karnym w wy
sokości 50 zł. 

W Miastku na ul. Szewskiej 
kierujący motocyklem suzuki 
nie zachował należytej ostroż
ności i najechał w tył volvo. 
Sprawca kolizji drogowej zo
stał ukarany mandatem w wy
sokości 250 zł. (ANG) 

• Zdarzenie drogowe 
w Przyborzycach. Pasażerka 
trafiła do szpitala 

PRZYBOłłZYCE/Z POLICJI 
Młody kierowca 
jechał za szybko 
Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że kierujący pojazdem renault 
megane 18-letni mieszkaniec 
powiatu bytowskiego nie za
chował należytej ostrożności 
i nie dopasował prędkości 
do warunków drogowych, 
wskutek czego zjechał na po
bocze i uderzył w drzewo. 
- Kierujący był trzeźwy - mó
wi Jarosław Juchniewicz, 
rzecznik prasowy bytowskiej 
policji. - Pasażerka pojazdu 
została odwieziona do szpita
la. Na szczęście jej życiu nic 
nie zagraża. 
(ZIDA) 
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Głos Dziennik Pomorza 

Wtorek, 13 października 2015 

Promocja Partner loterii Franciszek Dubnicki 
Sp. z o.o. 
Koszalin 

ul. Gnieźnieńska 81 
tel. 94 347-14-20 

jak grać w loterii? Wygraj samochody 
lub inne nagrody! • Od piątku, 9 października, codziennie w „Głosie" ukazują się kupony, 

Każdy kupon jest numerowany (od 1 do 230), oznaczony datą 
wydawniczą oraz dniem tygodnia. 

• By mieć szansę na zdobycie 5 samochodów lub innej nagrody 
wystarczy zebrać zestaw 10 kuponów z kolejnych następujących po 
sobie wydań „Głosu". 

• Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden 
zestaw złożony z 10 kolejnych, oryginalnych, wyciętych z gazety 
kuponów. 

Im więcej zestawów kuponów, 
tym większa szansa na wygraną! 
Czytelnicy 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 pięć losowań nagród, jedno w Słupsku, 
drugie w Szczecinie oraz trzy w Koszalinie. W pierwszych czterech 
losowaniach będzie można wygrać samochód oraz 10 nagród 
dodatkowych, tj.: telewizor, kamerę, tablet, ekspres do kawy, aparat 
fotograficzny, 3 bony pieniężne o wartości 300 zł każdy, robot 
kuchenny i sokowirówka. W piątym losowaniu, prócz nagród jak w 
poprzednich losowaniach, dodatkowo rozlosujemy 2 skutery oraz 2 
tygodniowe pobyty w uzdrowisku w Ciechocinku. 

Pierwsze losowanie nagród odbędzie się 17 grudnia 2015 r., drugie 
odbędzie się 24.02.2016 r., trzecie odbędzie się 21.04.2016 r„ czwarte 
odbędzie się 22.06.2016 r. oraz piąte, które odbędzie się 06.08.2016 r. 

Koperty z kuponami i kartami można przesyłać łub dostarczać pod 
jeden z podanych poniżej adresów biur loterii: 

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

Ważne, aby na kopercie dopisać „Wygraj auto z Głosem 

Wszelkich informacji o loterii udzieli: 
Irena Ożarowska 
pod bezpłatnym numerem teł. 800 20 35 35 
lub 94 347 35 37 (w godz. 9-12). 

WYGRAJX 
AUTOWI 

GŁOS 

Wtorek, 13.10.2015 r. 4, Kupon nr /230 
IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES ZAMELDOWANIA 

' KOD POCZTOWY^ MIEJSCOWOŚĆ'' 

NR TELEFONU* ADRES E-MAIL* 
* Nie wymagane 

Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do uczestnictwa w loterii. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby loterii Wygraj 
auto z Głosem przez Polska Press Sp. z o.o. 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. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią. 

Data i podpis 

Wyrażenie poniższej zgody nie jest konieczne do uczestnictwa w loterii. 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez 
Rolska Presse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul. Domaniewska 45 w 
celach marketingowych i reklamowych produktów i usług własnych spółki Polska 
Press Sp. z o.o. i innych podmiotów, a także na udostępnianie tych danych spółkom 
powiązanym z nią kapitałowo. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o 
prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolnym 
charakterze ich udostępniania. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.* 

Data i podpis 
Ochrona danych osobowych: Polska Press Sp. z o.o.(z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45) 
jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniane dane są chronione zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 roku. nr 101, poz. 926 
z późn. zm.). Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy 
spółki Polska Press. Udostępnianie danych jest dobrowolne. 

Codziennie możesz przyłączyć się do gry, wystarczy 10 kuponów. 

Loteria 

Ewa Kuczyńska-Gałach 
ewa.kuczynska@polskapress.pl 

Trwa wielka loteria „Wygraj au
to z Głosem". Już dziś przyłącz 
się do gry i walcz o wspaniałe 
samochody marki Dacia oraz 
nagrody dodatkowe. 

Tegoroczna edycja loterii 
pozwoli naszym Czytelnikom 
spełniać marzenia, nie tylko te 
o nowym samochodzie. W pu
li znajduje się bowiem wiele 
nagród dodatkowych o łącznej 
wartości przekraczającej 203 ty
siące złotych. Każdy znajdzie 
coś interesującego dla siebie. 
Na wszystkich Czytelników, 
biorących udział w loterii cze
kają 48-calowe telewizory mar
ki Toshiba, wodoodporne ka
mery Sony, tablety Samsung 
Galaxy Tab 4, ekspresy do ka
wy Saeco, aparaty fotograficz
ne Canon, zestawy bonów po
darunkowych Sodexo o wartoś
ci 300 zł każdy, roboty kuchen
ne marki Bosch oraz sokowi
rówki MPM. Wybierając nagro
dy staraliśmy się dobrać taki 
asortyment, żeby każdy Czytel
nik znalazł co ś dla siebie. 

Pięć losowań nagród 
W każdym losowaniu, które 
odbędą się kolejno: w grudniu 
br. oraz w lutym, w kwietniu, 
w czerwcu i sierpniu przyszłe
go roku, losować będziemy je
den samochód oraz 10 nagród 
dodatkowych. Dzięki temu każ
dy ma szansę na wygranie wię
cej niż jednej nagrody, a to dla
tego, że wszystkie koperty z ku
ponami i kartami loteryjnymi, 
także te już wylosowanie, wra
cają do puli i dalej walczą o na-

grody dla Was. Dodatkowo 
w ostatnim losowaniu rozlosu
jemy dwa skutery marki Zipp 
oraz dwa tygodniowe pobyty 
w uzdrowisku w Czaplinku! 

Jak przyłączyć się do gry? 
Wystarczy zebrać choćby jeden 
zestaw dziesięciu kuponów 
z gazety. Jeśli zaczynacie zbie
ranie od dziś, powinniście ze
brać 10 kolejnych numerów ku
ponów, tzn. od numeru 4 
do numeru 13. Ciąg numerycz

ny kuponów loteryjnych nie 
może być przerwany. 

Jeśli macie pytania dotyczą
ce loterii lub prenumeraty „Gło
su" zapraszamy do kontaktu 
pod bezpłatnym numerem te
lefonu 800 20 35 35, od ponie
działku do piątku w godzinach 
9-12. 

Serdecznie zapraszamy 
do wspólnej gry. Pamiętajcie, że 
Ci, którzy grają z nami od po
czątku mają największe szanse 
na nagrody.# 

«yvcifl I ICCTI W przypadku dodatkowych pytań zadzwoń na bezpłatny 
r r f C N U m C I f U i J C d A i  * Mml d r V U J C d i . *  numer telefonu: 800 20 35 35, lub na numer 94 347 35 37. 

T i  

Rodzaj oferty 

Obszar doręczenia 

GŁOS 
K O S Z A L I Ń S K I  

A PRENUMERATA 
f P O R A N N A  

G Ł O S  
P O M O R Z A  

GŁOS 
SzcyjCIŃSK! 

Godziny doręczenia 

Doręczenia w soboty 

Gdzie można zamówić 

Do kiedy można 
zamówić 

Cena prenumeraty 
na listopad 

Koszalin, Konikowo, Nowie Bielice, Stare 
Bielice, Kretowino, Bonin, Stoisław, Niekłonice, 
Mielno, Unieście, Mścice, Sianów, Białogard 

Słupsk, Kobylnica, Siemianice, Ustka 

Szczecin (oś. Zdroje, oś. Majowe, 
oś. Słoneczne, Kijewo, Dąbie, Pogodno, 
Rumieńce 

Do godz. 7:00 

TAK 

u dostawcy lub pod numerem 
800 20 35 35 

do 29 października 

3 9  Zł (oszczędność 18,80 zł) 

f PRENUMERATA 
POCZTOWA 

byłe woj. koszalińskie 

byłe woj. słupskie 

byłe woj. szczecińskie 

zgodnie z planem chodów 
listonosza 

NIE 

u listonosza lub w urzędzie 
pocztowym 

do 20 października 

37 Zł (oszczędność 20,80 zl) 

PRENUMERATORA 

A PRENUMERATA 
f TECZK0WA 
byłe woj. koszalińskie 

byłe woj. słupskie 

byłe woj. szczecińskie 

odbiór osobisty w kiosku 
o dowolnej porze dnia 

TAK 

kiosk/sklep RUCHU 

do 23 października 

4 5  Z ł  (oszczędność 1 2 , 8 0  zł) 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:ewa.kuczynska@polskapress.pl
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Kiedy wygasa nasze prawo do bezpłatnego leczenia na NFZ? Czy dzieci musimy zgłaszać do ubezpieczenia E i r t  1*51 f i l l i l f  
zdrowotnego? Poznaj odpowiedzi na ważne pytania związane z ochroną zdrowia! • V I  flUIIIIV 
Czytaj jutro w Poradniku „Głosu Dziennika Pomorza" 

To trzeba wiedzieć 

« Dziadkowie mogą 
Zgłosić wnuka do ubez
pieczenia zdrowotnego 
tylko wówczas, gdy... 
... żaden z rodziców nie podlega 
ubezpieczeniu zdrowotnemu 
w kraju lub nie jest osobą upraw
nioną do świadczeń opieki zdro
wotnej na podstawie przepisów 
o koordynacji (z tytułu wykony
wania pracy lub pracy na własny 
rachunek) albo ubezpieczeniu 
dobrowolnemu. 

• Ubezpieczony, w sto
sunku do którego wy
gasł tytuł do objęcia 
ubezpieczeniem zdro
wotnym, bo na przykład 
został zwolniony, zosta
je wyrejestrowany wraz 
z członkami rodziny! 
Może też zdarzyć się tak, że za
chodzą okoliczności powodują
ce ustanie formalnego statusu 
członka Twojej rodziny, bo nabył 
własny tytuł do ubezpieczania 
zdrowotnego. Czyli na przykład 
zaczął pracę na etacie. Wówczas, 
jako osoba podlegająca ubezpie
czeniu, musisz poinformować 
Twojego płatnika składki o ko
nieczności wyrejestrowania 
członka rodziny. Na przekazanie 
tych informacji masz 7 dni od za
istnienia danej okoliczności. 
Za niepoinformowanie praco
dawcy o konieczności zgłoszenia 
do ubezpieczenia zdrowotnego 
lub wyrejestrowania z niego 
członka rodziny grozi kara 
grzywny! 

• Gdy zmieniłeś pracę. 
- Czy osoby z mojej rodziny, któ
re zgłosiłem wcześniej u „stare
go" pracodawcy, wciąż są ubez
pieczone? - pytacie. 
Nie. nie są! Jeżeli zostałeś wyre
jestrowany z ubezpieczenia 
zdrowotnego, to na przykład 
Twoje dziecko także. 
Aby uniknąć takiej sytuacji, zapa
miętaj: kiedy zmieniasz praco
dawcę, to poinformuj nowego 
szefa, że masz członków rodziny, 
których należy zgłosić do ubez
pieczenia zdrowotnego. Nie wy
starczy, że już raz ich kiedyś tam 
zgłosiłeś. 

• Tu Ci pomogą-facho
wo i za darmo. 
Masz pytania dotyczące Twojej 
indywidualnej sprawy związanej 
z ubezpieczeniem zdrowotnym? 
Zgłośsię do swojego oddziału 
wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 

7 
DNI 
masz, by powiadomić płatnika 
składki o konieczności 
wykreślenia członka rodziny 

Ważne informacje 

Idąc do lekarza rodzin
nego, przychodni czy 
szpitala, musisz 
potwierdzić swcje 
prawo do świadczeń. 
Trzeba potwierdzić 

Idąc do lekarza rodzinnego, 
przychodni czy szpitala, musisz 
potwierdzić swoje prawo 
do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków pub
licznych. Aby to ułatwić, powstał 
komputerowy system eWUŚ 
(Elektroniczna Weryfikacja 
Uprawnień Świadczeniobiorców). 
Informacje zgromadzone w tym 
systemie są aktualizowane co
dziennie. według danych otrzy
mywanych m.in. zZUS-u i KRUS-u. 
Przedstawiają stan uprawnień pa
cjenta w dniu, w którym dokona
no sprawdzenia. " 

Jak to zrobić 
W jaki sposób możesz potwier

dzić swoje prawo do świadczeń? 
Wystarczy, że podasz w rejestracji 
do lekarza rodzinnego czy przy
chodni swój numer PESEL i po
twierdzisz tożsamość dowodem 
osobistym, paszportem albo pra
wem jazdy. A przypadku dzieci 
do 18. roku życia - legitymacją 
szkolną; do 6. roku życia - oświad
czeniem rodzica lub opiekuna. 

Co dalej 
Jeśli wszystko będzie w porząd

ku. ekran komputera zaświeci się 
na zielono. Ale może zdarzyć się 
tak. że pojawi się kolor czerwony. 

Gdy wyświetlasz się na czerwono 
To informacja, że system nie po

twierdza Twoich uprawnień 
do świadczeń. Co zrobić, gdy 
wiesz, że masz do nich prawo? 
Jeżeli NFZ nie potwierdził Twoich 
uprawnień, a wiesz, że masz 
do nich prawo, możesz je potwier
dzić poprzez: 
1) przedstawienie dokumentu po
twierdzającego prawo do świad
czeń (legitymacja ubezpieczenio
wa, zaświadczenie od pracodaw
cy, aktualne zgłoszenie do ubez
pieczenia zdrowotnego plus 
potwierdzenie opłacenia bieżącej 
składki), lub 
2) złożenie pisemnego oświadcze
nia o przysługującym Ci prawie 
do świadczeń i okazanie doku
mentu tożsamości. 
W każdym przypadku to wystar
czy, aby lekarz przyjął Cię w ra
mach ubezpieczenia. Aby 
w przyszłości uniknąć takich zawi
rowań, wyjaśnij jednak sytuację 
w swoim oddziale wojewódzkim 
NFZ. Potwierdź u swojego praco
dawcy, że jesteś objęty ubezpie
czeniem i że odprowadza za Ciebie 
składkę zdrowotną oraz żeTwoja 
rodzina (małżonek i dzieci) jest 
zgłoszona do ubezpieczenia. 
(OPRAĆ. KB) 

Jak leczyć się na NFZ 
za darmo (cz. 1) 
# Na jakich zasadach masz prawo do bezpłatnej pomocy? 

A co z prawem do leczenia Twoich członków rodziny? Sprawdź! 

• Masz ubezpieczenie zdrowotne? To musisz zgłosić do niego nieubezpieczonych członków rodziny, na przykład dzieci lub małżonka. 

Prawa pacjenta 

Katarzyna Borek 
kborek@gazetalubuska.pl 

System ubezpieczenia zdro
wotnego w Polsce opiera się 
na tak zwanej zasadzie solida
ryzmu społecznego. Koszty ro
złożone są na wszystkich ubez
pieczonych. A za świadczenia 
zdrowotne dla osób, które ma
ją złą sytuację finansową, leczą 
się z uzależnienia od narkoty
ków, chorób psychicznych, za
kaźnych lub alkoholizmu, pła
ci budżet państwa. 

To trzeba wiedzieć 
1. W ramach powyższej zasady 
jedna składka ubezpieczonego 
zapewnia prawo do świadczeń 
opieki żdrowotnej członkom 
rodziny. 

2. Ubezpieczenie zdrowotne 
gwarantuje, że wszyscy ubez
pieczeni - bez względu na wy
sokość opłacanej za siebie 
składki - mają prawo otrzymać 
taką samą, kompleksową po
moc medyczną. Jej zakres zale
ży od ich potrzeb zdrowotnych, 
ale wszyscy mamy równy do
stęp do tych samych świadczeń 
opieki zdrowotnej. 

Składka zdrowotna 
Naliczana jest proporcjonalnie 
do wysokości naszych zarob
ków. Nie są brane pod uwagę 
żadne czynniki związane z wie
kiem, stanem zdrowia, płcią. 

Nie mają również żadnego 
znaczenia przebyte choroby 
czy ryzyko zdrowotne związa
ne z wykonywaną pracą albo 
uprawianymi sportami. 

Jaka ochrona 
Ubezpieczenie zdrowotne mo
że być dobrowolne (dotyczy 
osób mieszkających w Polsce, 
które nie są objęte obowiązko
wym ubezpieczeniem zdro
wotnym; formalności załatwia 
się w NFZ) oraz obowiązkowe. 

To ostatnie jest najpopular
niejsze, dlatego to właśnie nim 
zajmiemy się w naszym porad
niku bardziej szczegółowo. 

Ubezpieczenie 
zdrowotne obowiązkowe 
1. Podlegają mu między innymi 
pracownicy, osoby prowadzą
ce działalność gospodarczą, 
dzieci, studenci, uczniowie, 
emeryci, renciści oraz osoby 
bezrobotne. 

2. Osoba podlegająca obowiąz
kowi ubezpieczenia zdrowot
nego nabywa prawo do świad

czeń opieki zdrowotnej w mo
mencie zgłoszenia jej do ubez
pieczenia zdrowotnego. 

Zgłoszenia takiego dokonu
je płatnik składki na ubezpie
czenie zdrowotne. Czyli kto 
konkretnie? A na przykład Twój 
pracodawca, uczelnia, ośrodek 
pomocy społecznej, urząd pra
cy albo ZUS. Gdy prowadzisz 
działalność gospodarczą, sam 
się zgłaszasz. 

Uwaga! Każdy ubezpieczo
ny musi zgłosić do ubezpiecze
nia zdrowotnego nieubezpie-
czonych członków rodziny. 
Uzyskują oni prawo do świad
czeń opieki zdrowotnej na ta
kich samych zasadach i w takim 
samym zakresie, jak on (osoba 
ubezpieczona). 

Kto jest członkiem 
rodziny 
Oczywiście, chodzi o to, kto jest 
nim zgodnie z prawem. W myśl 
przepisów status członka rodzi
ny posiadają niżej wymienione 
osoby. 

1. Dziecko (do ukończenia 18. 
roku życia) - własne, małżon
ka, przysposobione, wnuk i ob
ce, dla którego ustanowiono 
opiekę lub ramach rodziny za

stępczej czy rodzinnego domu 
dziecka. 

# Jeśli dziecko kontynuuje 
naukę, to może być zgłoszone 
do ubezpieczenia jako czło
nek rodziny do ukończenia 26 
lat. Po tym czasie - o ile nie jest 
ubezpieczone z żadnego inne
go tytułu - trzeba powiadomić 
szkołę lub uczelnię, która mu
si zgłosić je do ubezpieczenia. 

# Gdy Twoje dziecko ma orze
czenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności (lub też 
inne, traktowane na równi 
z nim), może być zgłaszane 
do ubezpieczenia bez ograni
czenia wieku. 

2. Status członka rodziny posia
da również Twój małżonek. 

3. A także wstępni pozostający 
z Tobą, jako ubezpieczonym, 
we wspólnym gospodarstwie 
domowym. Czyli na przykład 
rodzice lub dziadkowie. • ©® 
Konsultacja merytoryczna: 
Lubuski Oddział Wojewódz
ki NFZ w Zielonej Górze. 

O Więcej na naszej stronie 
Inne ważne i praktyczne informacje 
prawne znajdziesz na portalu 
wwwLstrefabiznesu.p! 
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Więcej informacji ze świata motoryzacji, raporty, testy samochodów, 
porady, opinie o autach używanych znajdziesz na 
www.regiomoto.pl 

> Przednia partia Seata Leona jest kwintesencją sportowej stylistyki Kształt tylnych lamp nawiązuje do przednich reflektorów 

• Deska rozdzielcza jest dość dziwna, ale i Seat Leon występuje w trzech wersjach 
rozmieszczenie przełączników jest poprawne nadwoziowych 

• Wyświetlacz na centralnej konsoli. • Przednie fotele są dobrze wyprofilowane 
Urządzenie pełni także rolę zestawu audio i wygodne 

Szczypta dynamiki na co dzień 
# Seat Leon, nawet w zwykłej wersji, to samochód o wybitnie sportowej dynamice. Model ten jest jeszcze oferowany 
w usportowionej wersji FR. „Głos" testował auto z benzynowym, dwulitrowym silnikiem o mocy 150 KM 

Wojciech Frełkhowski 

P
rzednia partia au
ta wyróżnia się 
charakterystycz
ną osłoną chłod
nicy w kształcie 
trapezu. Pasują 

do niej trapezoidalne wloty po
wietrza oraz reflektory o nieregu
larnym kształcie, które dynami
zują wygląd pojazdu. 

Ciekawostką są światła LED 
dojazdy dziennej oraz nocnej. 
W wersji FR, którą testowaliśmy 
tego typu reflektory sąwstandar-
dowym wyposażeniu. 

Przestronnie i porządnie 
W kabinie Seata Leona panuje 
juz nieco bardziej spokojny styl. 
Deska rozdzielcza została za
projektowana raczej w trady
cyjnym stylu, ale nie można jej 
odmówić funkcjonalności. 

Wskaźniki są czytelne, a ele
menty sterowania systemem 
audio i klimatyzacji na konsoli 
centralnej obsługuje się w spo
sób intuicyjny. Zastrzeżeń nie 
budzi też jakość wykonania ca
łości. 

Bagażnik Leona jest całkiem 
przestronny jak na pięcio-

drzwiowy samochód. Jego po
jemność wynosi 380 litrów, 
a po złożeniu oparć tylnych sie
dzeń jego przestrzeń może 
zostać zwiększona do 1170 li
trów. 

Spore możliwości 
Testowany Seat Leon FR miał 
pod maską benzynowy silnik 
0 pojemności 1,4 litra i mocy 
150 KM. To jednostka z serii TSI, 
czyli turbodoładowaniem i bez
pośrednim wtryskiem benzy-
nym. 

Jak na takie auto moc 150 
koni jest w zupełności wystar
czająca. Po mocnym wciśnięciu 
pedału gazu prędkość rośnie 
bardzo szybko. Jednocześnie 
spod maski dochodzi stonowa
ny szum turbosprężarki, która 
wchodzi na wyższe obroty. 

Dla użytkownika przyjemną 
cechą tego silnika jest umiarko
wane zużycie paliwa. Podczas 
naszego testu średnie zużycie 
paliwa wyniosło 6 litrów na 100 
km, czyli o ponad o 4,7 litra 
więcej niż podają dane fabrycz
ne. 

Silnik był skonfigurowany 
z sześciobiegową przekładnią 
manualną, która pracuje cicho 
1 lekko. 

Zwarty i zwinny 
W parze z mocnym silnikiem 
idzie zawieszenie o utwardzo
nej charakterystyce. 

Auto jest bardzo zwinne i za
kręty można pokonywać bez 
obawy, że zacznie ono szukać 
swojej drogi. 

W układzie kierowniczym 
dobrze wyważono proporcje 
pomiędzy siłą wspomagania 
a precyzją prowadzenia. Kie
rowca panuje nad autem, 
a przy tym ma frajdę z jazdy, bo 
samochód wręcz się domaga 
ostrego wchodzenia w zakręty. 
Jednak utwardzone zawiesze
nie nie zawsze jest przyjazne 
dla pasażerów. 

Zdarza się, że poprzeczne 
nierówności są mocno odczu
walne w kabinie. 

Cennik i wyposażenie 
Podstawowa wersja Seata Leo
na (Entry, trzydrzwiowe nad
wozie, silnik 1.2 TSI 86 KM) 
kosztuje 53 800 zł. Z tym sa
mym silnikiem, ale w wersji 
pięciodrzwiowej cena wynosi 
55 600 zł. 

W standardowym wyposa
żeniu są m.in.: siedem 
airbagów (w tym poduszka ko
lanowa dla kierowcy), ABS, 

ESP, centralny zamek z pilo
tem, elektrycznie sterowane 
szyby i lusterka, komputer po
kładowy, fotel kierowcy z regu
lacją wysokości. 

Testowany egzemplarz był 
w bogatowo wyposażonej wer
sji FR, która z silnikiem 1.4 TSI 
150 KM kosztuje 85 200 zł (wer
sja pięciodrzwiowa, wersja 
trzydrzwiowa kosztuje 81400 
zł). 

W wyposażeniu standardo
wym (poza elementami z wer
sji podstawowej) znajdziemy 
m.in. światła przeciwmgielne, 
światła do jazdy dziennej LED, 
tylne lampy LED, czujnik par
kowania, kierownicę i dźwignię 
zmiany biegów obszyte skórą, 
fotele kierowcy i pasażera z re
gulacją wysokości, centralny 
zamek, elektrycznie regulowa
ne szyby i lusterka boczne, kli
matyzację automatyczną dwu-
strefową, tempomat, system 
start/stop, usportowione za
wieszenie, aluminiowe felgi 
o średnicy 17 cali, podwójną 
końcówkę układu wydechowe
go, dźwignię zmiany biegów 
obszytą skórą oraz środkowy 
podłokietnik dla przednich fo
teli ze schowkiem. • 
©<D 

> Silnik jest dynamiczny i dość oszczędny. Nie generuje też 
nadmiernego hałasu 

Wybrane dane techniczr 

Marka/model Seat Leon FR 10 fordtousTitanfum 

Liczba cylindrów/zaworów/typ silnika 4/16/benzynowy 4/16/benzynowy 
Pojemność skokowa (cm3) 1395 1499 
Moc maksymalna (KM/obr/min) 150/5000 150/6000 
Maks. moment obr. (Nm/obr/min): 250/1500 240/1600 
Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 8,0 8,9 
Prędkość maksymalna (km/h) 215 210 
Pojemność bagażnika (D 380 363 
Pojemność zbiornika paliwa (D 50 55 
Średnie zużycie paliwa (I/100 km) 4,7 5,5 
Długość/szerokość/wysokość (mm) 4370/1816/1459 4360/1823/1469 
Rozstaw osi (mm) 2636 2648 
Masa własna (kg) 1166 1250 
Gwarancja mech./perforacyjna (łata) 2/10 2/12 
Cena (zł) 85200 84140 
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Policja danego 
kraju zatrzymując 

prawo jazdy odsyła 
je do polskiej 

ambasady 

Utrata prawa jazdy za granicą. Co robić? 
# Odzyskanie prawa jazdy po zatrzymaniu lub utracie za granicą zależy od okoliczności, w jakich je utraciliśmy oraz 
od tego, gdzie zamieszkujemy. 

Regina Skibińska 

Każdy może mieć tylko jedno prawo 
jazdy, wydane 
przez prawo kra
ju, w którym 
mieszka. Z tego 

względu Polak, który mieszka 
w Wielkiej Brytanii czy Niem
czech po zgubieniu czy kradzie
ży prawa jazdy będzie musiał no
wy dokument wyrobić w miej
scu swojego zamieszkania. 

Jeżeli mieszkamy w Polsce 
i podczas zagranicznej podróży 
ktoś ukradnie nam prawo jazdy 
albo je zgubimy, powinniśmy 
zgłosić sprawę miejscowej poli
cji oraz skontaktować się z am-
basadąlub konsulatem polskim, 
gdzie otrzymamy informacje, co 
dalej robić. Możliwe jest otrzy
manie tymczasowego prawa jaz
dy albo zaświadczenia, które 
umożliwi nam powrót samocho
dem do kraju. Następnie w Pol
sce w odpowiednim urzędzie ko
munikacji składamy wniosek 
o wydanie wtórnika, dołączając 
zdjęcie, dowód opłaty i oświad

czenie o utracie dokumentu, 
a do wglądu - dowód osobisty. 

Gorzej jest, jeśli prawo jazdy 
zatrzyma nam policja zagra
niczna za wykroczenie albo 
przestępstwo w ruchu drogo
wym. Często przyczyną tego 
jest prowadzenie samochodu 
po spożyciu alkoholu, a w wie
lu krajach także przekroczenie 
prędkości. 

Zdarzenia skutkujące zatrzy
maniem bądź odebraniem pra
wa jazdy określa prawo każde
go kraju. Zatrzymane prawo jaz
dy odsyłane jest przez ambasa
dę polską do właściwego powia
towego wydziału komunikacji. 

Jeżeli przy okazji otrzymamy 
zakaz prowadzenia pojazdu 
w danym kraju, to władze tego 

fałszywego oświadczenia grozi 
odpowiedzialnością karną. 

Jeżeli przy okazji zatrzyma
nia pojazdu zagraniczny sąd 
orzeknie zakaz prowadzenia sa
mochodu na terenie danego 
kraju, to także zdanie kolejnego 
egzaminu nie będzie pomocne, 
gdyż prawo jazdy nie może być 
wydane osobie, w stosunku 
do której został orzeczony pra
womocnym wyrokiem sądu za
kaz prowadzenia pojazdów me
chanicznych - w okresie i zakre
sie obowiązywania tego zaka
zu. 

Jeżeli w danej sprawie był 
wydany wyrok sądu, to kierow
ca musi liczyć się z postępowa
niem przed polskim wymiarem 
sprawiedliwości. 

W innycń przypadkach od
bierzemy prawo zatrzymane 
prawo jazdy w normalnym try
bie.# 
©® 

O Więcej na naszej stronie 
Procedura zatrzymania i zwrotu 
dowodu rejestracyjnego. Czytaj na: 
www.regiomoto.pl 

Możliwe jest otrzymanie tymczasowego prawa jazdy, które umożliwi nam powrót samochodem do kraju 

państwa do odsyłanego prawa liśmy. Załącznikiem będzie też wa jazdy, gdyż w tym przypad-
jazdy dołączą specjalną naklej- wyrok sądu. ku wymagane jest złożenie 
kę, na której będzie napisane, Nie ma możliwości ubiega- oświadczenia o zgubieniu lub 
na jak długo ten zakaz otrzyma- nia się o wydanie nowego pra- kradzieży dokumenty. Złożenie 
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POLACY LUBIĄ 

O d k r y j  Citroena C 4  z serii specjalnej M o r ę  Life z:  komfortowym zawieszeniem, 7 "  ekranem dotykowym, oszczędnym i dynamicznym 

silnikiem PureTech, wspomaganiem parkowania tyłem i lakierem metalizowanym. 

www.citroen.pl 
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Drobne Jak zamieścić ogłoszenie drobne: 
•W Biurze Ogłoszeń: 94 347 3516 
• Wchodząc na portal: nadajp! 

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH: 
• NIERUCHOMOŚCI • FINANSE/BIZNES • ZDROWIE 
• HANDLOWE • NAUKA • USŁUGI 
• MOTORYZACJA • PRACA • TURYSTYKA 

Biuro Ogłoszeń oddział Koszalin: 
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin 
tel. 94 347 3516,347 3511,347 3512 
fax 94 347 3513 

IBANK KWATER 
I ZWIERZĘTA 
• ROŚLINY. OGRODY 

• MATRYMONIALNE 
• RÓŻNE 
• KOMUNIKATY 

Biuro Ogłoszeń oddział Słupsk: 
ul. Henryka Pobożnego 19.76-200 Słupsk 
teł. 59 848 8103 
fax 59 848 8156 

• ŻYCZENIA 
/PODZIĘKOWANIA 

• GASTRONOMIA 

I ROLNICZE 
• TOWARZYSKIE 

Biuro Ogłoszeń oddział Szczecin: 
ul.Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin 
te). 9148133 61.48133 67 
fax 91433 48 60 

Ogłoszenia pochodzą: (N) - ogłoszenie 
(GK) - obszar koszaliński z internetowego 
(GP) - obszar słupski systemu ogłoszeń 
(GS) - obszar szczeciński www.nadaj.pl 

finanse biznes 
kredyty, pożyczki 

# ! ! ! !  KREDYTY bez BIK, KRO 
z komornikiem i na oświadczenie. 
Koszalin, Młyńska 17.94/342-30-60. 
(GK) 

# ! !  Kredyt dla zadłużonych BIG, KRO 
i na nową działalność. 573-023-599. (GK) 

e !  Spłata ZUS i US do 50.000, 
510087022. (GP) 

BIURO KREDYTOWE, Koszalin, 
Połtawska 1, teL 94/34-22-199. (GK) 

EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy 
do 25.000 zł! 668139924* 

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

# Pożyczasz 500 zł na 15 tyg. Oddajesz 
tylko 694,91 zł. Dzwoń 22/123-00-00 
(GK) 

# Pożyczka, chwilówka dla każdego, 
dojeżdżamy 728913822. (GS) 

# Pożyczki do 150.000 zł, również pod 
weksel, tel. 56/660-80-41. 

#Szybka pożyczka: Bobolice 
664-026-812 (GK) 

e Szybka pożyczka: Darłowo 
518-016-178 (GK) 

e Szybka pożyczka: Koszalin 
784-910-306 (GK) 

# Szybka pożyczka: Sławno 784-051-430 
(GK) 

handlowe 
materiały budowlane 
# ! !  Okna PCV z Niemiec, 601-220-617. 
(GK) 

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

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

# ! ! ! ! ! !  Drewno Słupsk, 604-515-546. 
(GP) 

#! Kominkowe, opałowe 694-295-410 
(GP) 

# Brykiet, tel. 504-801-104. (GK) 

# DREWNO bukowe sezonowane 2,5 
lata, tel. 505-180-335. (GP) 

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

# Drewno kominkowe, buk 785-608-313 
(GK) 

# DREWNO kominkowe, tel. 600880776. 
(GP) 

ZŁOM kupię, potnę, przyjadę 
i odbiorę, teL 607-703-135. (GP) 

matrymonialne 
» Biuro Serenada. 510580466. (GP) 

motoryzacja 
auto kupno 
« Rozbite, złomowanie, skup 
602-506-359. (GK) 
• i ! ! ! !  j ! ! ! ! ! ! i ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! A u t o  
skup - najwyższe ceny, tel. 535-651-510. 
(GK) 
* !  Auta i busy T-4 powypadkowe kupię, 
sprzedaż części, teł. 504-672-242. (GS) 

# Auto skup wszystkie, 695-640-611. 
(GP) 

s Autokasacja - Świeszyno 608-421-479 
(GK) 

e AUTOKASACJA Bierkowo. Skup 
całych i uszkodzonych. 59/811-91-50, 
606-206-077. (GP) 

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

auto sprzedaż 

# Mercedes 308,1995r., faktura, 5000zł, 
tel. 59/8428736. (GP) 

# Polonez Caro i Trak, Lublin- na części, 
604-092-131. (GK) 

# Skoda Fabia 1.212V 2006r. 509706778. 
(GP) 

# Skoda Felicia 2000 r. tel. 605-877-995. 
(GK) 

# WWW.MAX-CAR.PL 94/346-59-63. 
(GK) 

motocykle 
e Skuter Ferro - duży 50cm, motorower 
Romet - Ogar 200, tel. 512-965-530. 
(GK) 

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

# Matematyka, angielski, 787-701-912. 
(GK) 

# MATEMATYKA, chemia. 605-398-165. 
(GK) 

nieruchomości 
mieszkania - sprzedam 
#! ATRAKCYJNE, ładne, przytulne 
mieszkanie, nie wymagające remontu 
(odnowione), częściowo umeblowane, 
w ścisłym centrum, ale zacisznie 
i uroczo położone. Sypialnia + salon, 
mały czynsz, możliwe dokupienie 
garażu, więcej info na www. 
twojdom-koszalin.pl 606-112-331. (GK) 

"OMEGA wyceny, obrót 
Słupsk, u l  Starzyńskiego 11. 
teL 59 8414420,601654572 
www.nieruchomosclslupsk.pl" 
(GP) 

e lpok, Ip, balkon Gama 530-736-136. 
(GK) 

mieszkania - kupię 
# Mieszkania 1-2-3 pokojowe w Sz-nie, 
również zadłużone i do remontu. 
Gotówka. Inwestor teł. 514604804 (GS) 

mieszkania do wynajęcia 
# 1,2-os. + internet, 501-664-343 (GK) 

* 2  pokoje, umeblowana kuchnia. 
Słupsk, centrum, tel. 606-362-891. (GP) 
# 2-pok. mieszkanie do wynajęcia 
w Koszalinie od l.ll.TANIO 1000 zł prąd 
i gaz tel. 506923884 (N) 
# Dam pokój w zamian za drobną 
pomoc, (rencista lub emeryt bez 
nałogów, mile widziane prawo jazdy) 
tel. 889-899-310. (GK) 
» Do wynajęcia kawalerka po remoncie, 
Koszalin, 693282280,01x177159211 (N) 
# DO wynajęcia umeblowana kawalerka, 
Koszalin, 668162776. (GK) 

» MIESZKANIE umeblowane 50m2, 
w domku, Os. Niepodległości, Słupsk, od 
zaraz, 605-572-611. (GP) 

najchętniej wybierane biuro nieruchomości 
więcej ofert na 

www.abakus-nieruchomosci.pl 
oszczędź s w ó j  czas i pieniądze 

W E J D Ź ,  S P R A W D Ź  

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 

idealne do MDM duże 2-pok. 
(54), z balkonem, Centrum, 
tylko 152.000,- (2.700zł/m2) 

po kapitalnym remoncie, 
4-pok., Przylesie, 217.000,-

k l u c z e  w b i u r z e  
tanie działki w Centrum 

Świeszyna, tylko 68.000,-
za 11 ar - POLECAMY 

duże 1-pok. (30), z balkonem, 
rej. Wańkowicza, tylko 79.900,-

p i l n a  s p r z e d a ż  
po remoncie, z balkonem, 

I piętro, 3-pok., rej. Tetmajera, 
215.000,- pilna sprzedaż 

I piętro, z loggią, po remoncie, 
2-pok. (43), rej. Powstańców 

Wielkopolskich, 139.000,-

nowo wybudowany dom, 
wolnostojący, os. Unii 

Europejskiej, 393.000,-

# Piętro w domku, tel. 697-470-520. 
(GK) 

# Pokój Słupsk, 598426371. (GP) 

domy - sprzedam 
# Dom dochodowy z działką blisko 
morza, okazja, 512-965-530. (GK) 

lokale użytkowe - do wynajęcia 

Magazyn 160 mkw do wynajęcia 
Koszalin, teł. 602-742-814. (GK) 

• Magazyny 695635293. (GK) 

# Wynajmę biuro 400 mkw, 22 pokoje, 
ul. Szczecińska 23a, z parkingiem, 
pierwsze piętro, tel. 669-972-500. (GK) 

działki, grunty - sprzedam 

* Działka budowlana 800m2, blisko 
morza, uzbrojona, okazja, 512-965-530. 
(GK) 

# DZIAŁKA budowlana Koszalin Tel. 
796299211 (N) 

# Działka o pow. 0,5 ha zabudowana 
budynkami gospodarczymi po byłej 
bazie transportowej w Darłowie. 
Kontakt PKS K-lin ul. Przemysłowa 4C 
(GK) 

* Działki budowlane Koszalin, kontakt 
po 17-tej, 506-075-101. (GK) 

e Sprzedam Działki Goleniów, 
601775077 (GS) 

•Sprzedam działki nad jeziorem 
w Siecinie w cenie od 18 zł/m2 

i w okolicy Ińska od 10zł/m2. tel. 
501-403-604 (GS) 

garaże 

G A R A Ż E  B l a s z a n e  
B R A M Y  G a r a ż o w e  

XPRODUCENT K O J C E  d l a  P s ó w  

Najniższe 

Różne wymiary 

Dogodne 

Transport i montaż 
m u a m  cały K R A J  

94-318-80-02 91-311-11-94 
58-588-36-02 95-737-63-39 

512-853-323 
www.konstal-garaze.pl 

GARAŻE blaszane Promocja 
konstr. ocynk www.partnerstal.pl 
91/4435187,94/7216183,798710329. 

# Sprzedam garaż tel. 513-006-138. 
(GK) 

praca 
zatrudnię 
# ! ! ! ! ! ! !  Kelnerkę/ra tel. 602-133-125. 
(GK) 

m!! Rozwóz pizzy, z autem 602-133-125. 
(GK) 

e!!!!Opiekunki do Niemiec, 
730-340-005. (GK) 

# {Specjalistę ds. rekrutacji z dobrą 
znajomością j. niemieckiego w mowie 
i piśmie, K-lin. 535-340-005 wieczorem. 
(GK) 

m Alfa producent okien PCV 
zatrudni osobę z biegłą znajomością 
języka niemieckiego w mowie 
i piśmie wymagana otwartość, 
samodzielność,łatwość nawiązywania 
kontaktów. Charnowo koło Słupska. 
Kontakt e.mail: maldariuszl@gmail. 
com (GP) 

e Apteka w Kołobrzegu zatrudni 
technika farm. i technika na staż, 
502-060-200. (GS) 

s Do pracy w biurze w godz 12:00-20:00 
Koszalin, tel. 799-301-177. (GK) 

• Dyspozytora Pogotowia Technicznego 
- branża sanitarna www.insta-serwis.pl, 
tel. 505-133-016. (GK) 

Ekspedientkę do slepu 
ogrodniczego zatrudnię Koszalin 
94/341-06-76.(610 

# Firma AGRO POMORZE USŁUGI 
Spółka z o.o. zatrudni Magazyniera 
email: 
biuro@agropomorze.com 
kontakt 94 312-07-42 (GK) 

# Firma budowlana zatrudni młodych 
fachowców budowlanych, gotowych na 
wyjazdy, 606-112-190. (GK) 

# Firma Hako Technology zatrudni 
tokarza - ślusarza do działu budowy 
oprzyrządowali. Tel. 94 347 04 04, e-mail 
info@hakotech.pl (GK) 

# FIRMA PROMAR producent urządzeń 
ze stali nierdzewnej zatrudni: ślusarzy 
i spawaczy TIG z doświadczeniem tel. 
94/343-24-30,692-926-914 lub osobiście 
ul. Strefowa 17. (GK) 

e Gospodarstwo Rolne 
Krzemienicą k. Słupska zatrudni 
Operatorów-Mechaników maszyn 
rolniczych oraz osoby do pracy przy 
sortowaniu ziemniaków, tylko osoby 
ze Słupska, Sławna i okolic, brak 
możliwości zakwaterowania, teł. 
697148547 (N) 
# Kierowca kat. B, tel. 884-850-887. (GK) 
• Kierowca kat. C+E w transporcie 
międzynarodowym, 501678935. (GP) 
• Kierowca z uprawnieniami CE na 
miesiąc. Tel. 723-119-114. (GK) 
# Kierownik Spawalni 605-129-435. (GK) 
# Lektora j. angielskiego teł. 
502-494-199. (GK) 
# Murarzy, do wykończeń, 510-125-131. 
(GK) 

* Ogólnobudowlańców Słupsk 
785960104 (GP) 
# Operator Prasy CNC 605129 435 (GK) 
• Palacza CO, tel. 531-856-001. (GK) 
• Panią do sprzątania 50-55 lat, umowa 
zlecenie, Hotel Trawa Koszalin, 
Tel. 512-373-660 (dzwonić 14.00-17.00). 
(GK) 

# Praca sezonowa przy wycince choinek 
w Szkocji, tel. 690-806-767. (GK) 
# Recepcjonistkę, jez ang lub niem 
Mielno 695635293. (GK) 
• Spółka zatrudni zgrzewaczy, 
monterów PE. Praca przy budowie 
gazociągu. 
•Tel. kontaktowy 730 813642 (N) 
•Zatrudnię kierowcę CEw transporcie 
międzynarodowym 668341711 (N) 
• ZATRUDNIĘ kierowcę C+E w transp. 
międzynarodowym może być bez 
doświadczenia, 604-61-60-26. (GK) 
• Zatrudnimy do produkcji dodatków 
ślubnych Koszalin, tel. 605-363-373. 
(GK) 

•Zatrudnimy kierowców c e 
w transporcie międzynarodowym 
(jazda po Skandynawii oraz Europie 
Zachodniej). Również zatrudnimy 
kierowców cena gabaryty. Kontakt 
48606749605 oraz krzysztof@aeh.pl (N) 

e Zlecę prace dociepleniowe brygadzie, 
606-652-330. (GK) 

szukam pracy 

• Opieka osoby starszej. 537 920 784. 
(GK) 

• Pracuj jako opiekun seniorów 
z Promedica24! Niemcy, Anglia, Polska. 
Legalnie, bezpiecznie, od zaraz! Tel. lub 
SMS praca tel. 609113 333. 

rolnicze 
maszyny rolnicze 

• Agregaty uprawowe, agregat aktywny 
3 m, rozsiewacze Amazone 800-1500 
L, siewniki 3 m ze ścieżkami, gruber 3 
m na non-stopie, wały posiewne tel. 
501-356-364 (GK) 

Logos skup bydła tel 500-277-836. 
(GK) 

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

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

s ! ! !  Naprawa ciągników, 503-189-204. 
(GP) 

KUPIĘ łubin, wykę, peluszkę, grykę 
teł. 604250237 (N) 

• Prosięta, 94/316-23-16. (GK) 

•Ziemia ogrodowa, piasek 
501-66-43-43. (GK) 

• ZIEMNIAKI drobne, 696-302-569. (GK) 

Ziemniaki jadalne Vineta w ciągłej 
sprzedaży. Krępa-Agro Sp. z o.o., 
tel/fax 59/8472610, teł. 605150460. 
(GP) 

K035005240A 

OGŁOSZENIE 0 LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sławnie Marcin Zenon Borek ogłasza, że dnia 2.11.2015 r. 
o godz. 9.30 w budynku Sądu Rejonowego w Sławnie, mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 8, w sali 
nr 1 lub 2, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowiącej dział
kę gruntową nr 282 o pow. 369 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliź
niaczej, o powierzchni użytkowej 106,28 m2, dwukondygnacyjnym, posiadającym ponadto piwnicę z garażem 
o powierzchni podłogi 62,50 m2  oraz poddasze strychowe o powierzchni podłogi 58,01 m2. Budynek murowany 
o trwałej konstrukcji jest wyposażony w instalację wody zimnej, kanalizacji sanitarnej i elektryczną; położonej: 
76-100 SŁAWNO, ul. M. Dąbrowskiej 7, dla której Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą o nr. KW K01 E/00005163/3. Suma oszacowania wynosi 73 000,00 zł, zaś cena 
wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54.750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zo
bowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7300,00 zł. Zgodnie z przepisem 
art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwole
niem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

K015012892A 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie 

Grzegorz Mrowiński (tel. 94/342-09-73) 
ogłasza, że: dnia 28.10.2015 r. o godz. 13.00 

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

1. DZIAŁKĘ GRUNTU nr 33/16 o powierzchni 0,0214 ha, zabudowaną 
niepodpiwniczonym 1-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie 
bliźniaczej, z poddaszem uźytkowo-mieszkalnym, do wykończenia (przerwany 
remont), uzbrojoną w energię elektryczną, komunalną instalację wodociągową 
i kanalizacyjną, telefoniczną, na działce zbiornik bezodpływowy, 
niepodłączony do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, 
położonych: 76-037 BĘDZINO. PLEŚNA. 
dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą nr KW 90820 [NKW: KOI K/00090820/5J. 
Suma oszacowania wynosi 179.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 
sumy oszacowania i wynosi 119.866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu 
zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, 
tj. 17.980.00 zł w gotówce lub na urzędowe konto komornika: Bank BZ W3K SA 
III O/Koszalin 75 15001096 1210 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.komornik-kolobrzeg.pl 
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różne 
# ! ! ! !  Problem z dłużnikiem? No 
problem! Koszalin, 94/347-32-86. (GK) 

«!!!!!! NAGROBKI Najtaniej.Wyprzedaż 
z wystawy! Postawimy do 1 Listopada 
ul. Dąbrowskiej 5 (od Piłsudskiego), 
59/8430630,609-137-131. (GP) 

# DETEKTYW 790320486; 513129851 
(GK) 

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

sSkup książek, płyt muzycznych. 
Dojazd. Gotówka. Tel. 509-675-586 

eTarot, tel. 602-211-807, tel. 
602-211-807. (GK) 

towarzyskie 
# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  CASABLANCA 24 
h. Zatrudnimy Panie. 94-341-16-54 (GK) 

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

• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  prywatnie, 
518-728-101. (GP) 

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

• ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Sandra tel. 739-500-453 
(GK) 

# ! ! ! ! ! ! !  Natalka 25, tel. 570-490-288 
(GK) 

# ! ! ! !  886-287-916 prywatnie, Słupsk. 
(GP) 

* 40-LATKA Słupsk 790-252-578 (GP) 

# ADA Słupsk, 513-751-832. (GP) 

• Atrakcyjna masaże, 515-930-156. (GK) 

s Basia 797-221-767 (GP) 

# DOJRZAŁA 40-stka 500-362-030 (GP) 

# Mała Lilii lOOzł Słupsk 506077600 (GP) 

e Paweł dla pań, 510-501-046. (GP) 

# Ukrainka 80zł Słupsk 732974766. (GP) 
REKLAMA 

usługi 
agd rtv foto 
s ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Gazjunkersy, kuchenki 
- naprawa, wymiana, tel. 606-579-846. 
(GK) 

s ! ! ! ! ! ! ! !  Serwis komputerowy, RTV, 
LCD, plazma. Słupsk, 59/843-04-65. (GP) 
# ! ! ! ! !  Naprawa RTV wszystkie typy. 
Gwarancja, bezpł. dojazd, 94-345-74-61. 
(GK) 
#!  Pralki, lodówki. Koszalin, 
603-592-503. (GK) 

e A-Pralki Naprawy w domu 
603-775-878. (GK) 

s CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady, 
klimatyzacja. Słupsk, 602-394-696. (GP) 

# KOMPUTERY - naprawa, usługi 
komputerowe. Dojazd. 509-191-905. 
(GP) 

budowfano-remontowe 
# ! ! ! ! ! ! ! !  A-Z remonty, 502541194 
(GP) 

# ! ! !  (koparko-ładowarka 
502-064-894. (GK) 

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

# BUDOWA DOMÓW, tel. 501674 584. 
(GK) 

eCyklinowanie bezpył. 502-302-147. 
(GK) 

eCyklinowanie bezpył. 511-323-367. 
(GK) 

SZAMBA beton tanio, 515-373-550. 
e Tapety natryskowe 502-346-366. (GK) 

#Tynki cementowo- wapienne, 
604-941-550. (GK) 

# Wywóz gruzu, 607-703-135. (GP) 

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

# HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135. 
(GP) 

S HYDRAULIKA A-Z 24h, 798-618-871. 
(GP) 
# Wod., kan., gaz, c.o. 721-105-831. (GK) 

montażowe 
# ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  OGRODZENIA, bramy, 
automatyka, zadaszenia, rolety. K-lin, 
Grunwaldzka 6, tel. 501-682-902. (GK) 
# ! ! ! !  ROLETY, żaluzje, markizy, 
verticale, moskitiery. Stolarka 
aluminiowa. "BLIŹNIAK" Słupsk, 
Leszczyńskiego 10D, tel. 59/84-17-900, 
601-65-25-82. (GP) 

transportowe 
# ! ! ! ! ! !  H ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  HOLANDIA 
codziennie z domu pod dom, 
503-198-446,67-26-69-491 (GK) 
e!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!INTERBUS, 
Holandia, Belgia, Niemcy 602-48-58-64. 
(GS) 
s ANGLIA, Belgia, przewóz osób paczek 
www.avbusy.pl tel. 608-502-289. (GK) 
m AV-BUSY Niemcy z domu pod dom 
tel. 609-818-709,67-345-11-88. (GK) 
# DANIA-! I !  Przewozy osób i paczek 
do Danii z adresu pod adres Trans -Glas 
Okonek 503-198 -456 67-26-69-491 (GK) 
# DUBAJ PRZEWOZY cała Dania, 
północne Niemcy Hamburg i okolice 
664-999-618. (GK) 
e Europrzejazdy. 601295993. (GS) 

uroczystości 
# WESELA- Dworek Kasztelański 
Koszalin, 502-286-999. (GK) 

s NAGROBKI granitowe- produkcja. 
K-lin, Raduszka, Paproci 61.790-660-651 
www.regrant.pl (GK) 

zdrowie 
ginekologia 
e!!A-Z GINEKOLOG 730-16-85-85 (GS) 
#!! A-Z Ginekolog 609-933-810 (N) 

• Ginekolog Koszalin, tel. 503-754-200. 
(GS) 

* Ginekolog, tel. 726-017-175. (GS) 

stomatologia 
sStomatolog Koszalin, NFZ, 
531-444-602. (GK) 

# Pracuj jako opiekun seniorów 
z Promedica24! Niemcy, Anglia, Polska. 
Legalnie, bezpiecznie, od zaraz! Tel. lub 
SMS praca tel. 609113 333. 

e-503-46-21-22 Ginekolog farmakologia 

zwierzęta 
rośliny ogrody 
#! CHOINKI! Świerk srebrny wys. 2,5m 
cięty 50 zł; doniczkowany 70 zł. Świerk 
pospolity l,5m cięty 20 zł; doniczkowany 
30 zł. tel. 502-201-396. (GK) 

BURMISTRZ MIASTA DARŁOWO 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Darłowie wywieszono na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości, w których umieszczono: 

- działkę gruntu numer 114/1 o powierzchni 0,0022 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym 
12 m. Darłowo, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie 
warunków nieruchomości przyległej, położonej przy ulicy Leśnej 18; 

- działkę gruntu numer 114/2 o powierzchni 0,0109 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym 
numer 12 m. Darłowo, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na popra
wienie warunków nieruchomości przyległej, położonej przy ulicy Leśnej 16a. 

Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 26-27 Urzędu Miejskiego w Darłowie 
osobiście lub telefonicznie pod nr. 94 314 22 23 do 26 wew. 242. 

Znajdź swoje 
wymarzone 
auto 
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OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie 
Grzegorz Mrowiński (tel. 94 342 09 73) 

ogłasza, że dnia 28.10.2015 r. o godz. 11.30 
w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie mającego siedzibę przy ul. Andersa 17, w sali nr 4A, 
odbędzie się pierwsza licytacja: 

1/ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ GRUNTU NR 147/19 
o powierzchni 0,0952 ha zabudowaną wolno stojącym budynkiem mieszkalnym 
o powierzchni 180,00 mkw., składającym się z 6 pokoi, 2 łazienek, pralni, 2 pomieszczeń 
piwnicznych i garażu; położonej: 75-900 KRETOMINO. MAŚLAKÓW 11. 

dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą o numerze K W  20193 [NKW: KOI K/00020193/91. Suma oszacowania wynosi 
433.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 324.750.00 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię 
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 43.300.00 zł. 

2/ WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA DO DNIA 5.12.2030 r. działki gruntu nr 59/8 
o powierzchni 0,1444 ha zabudowanej budynkiem magazynowym o powierzchni 
użytkowej 2428,28 mkw., stanowiącym odrębną nieruchomość; położonej: 
75-211 KOSZALIN. BOHATERÓW WARSZAWY 4. 

dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą o numerze K W  82490 [NKW: KO 1 K/00082490/3J. Suma oszacowania wynosi 
947.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 710.475.00 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy 
oszacowania, to jest 94.730.00 zł. 

3/ 4/28 NIE WYDZIELONEJ CZĘŚCI prawa użytkowania wieczystego do dnia 5.12.2030 r. 
działki gruntu nr 59/3 o powierzchni 0,2213 ha stanowiącej wewnętrzną drogę 
dojazdową oraz parkingi; położonej: 75-211 KOSZALIN. BOHATERÓW WARSZAWY 4. 

dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą o numerze K W  64130 [NKW: KOI K/00064130/0]. Suma oszacowania wynosi 
26.240,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19.680.00 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej 
sumy oszacowania, to iest 2.624.00 zł. 

Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na urzędowe konto komornika: BZ WBK SA HI 
O/Koszalin 75 1500 1096 1210 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. 

0 Pomorze 
V Zachodnie B G K  

% 
• • 

Z a  ilODOfTK :ki#a Dni 

Instrumentów Inżynierii Finansowej 

mm B K ®  

Fundusz 
Pomerania 

Inicjatywa JEREMIE 
„Instrumenty finansowe w nowej 
perspektywie finansowej 2014-2020 
oferta dla przedsiębiorców" 

ib października 2015 roku 
8W3 : ..... 

informacje i zgłoszenia: http://rpo.wzp.pl/ 
PATRONAT HONOROWY 

I 
EuroppL / Pomorze Zachodnie 
Program Regionalny v 

Unia Europejska I 

I 

PATRÓWMlDfALNr 

mimbSiat 
R A D I O  
KOSZALIN • J 

Projekt realizowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 
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Nasze dobre 284 firmy wzięły dotychczas udział we wszystkich edycjach plebiscytu Nasze 
Dobre z Pomorza. W tym czasie kapituła przyznała 23 znaki jakości. Czytel
nicy oddali na swoich faworytów ok. 100 tys. głosów. 

Manhattan to marka 
Spółka Manhattan do naszego konkursu zgłosiła targowisko, które przez lata wyparowywało renomę, 

markę, jakość usług. 

Plebiscyt 

Piotr Jasina 
piotr.jasina@polskapress.pl 

Na handlowej mapie Szczecina 
Targowisko Manhattan ma 
ustaloną dobrą markę. Odwie
dzają je nie tylko mieszkańcy 
okolicznych osiedli, ale również 
zmotoryzowani lub dowożeni 
bezpłatnymi autobusami, 
klienci z dalszych rejonów 
Szczecina. Nie brakuje także 
przyjezdnych zza zachodniej 
granicy. Każdy kupujący znaj
dzie tu odpowiedni dla siebie 
towar w przystępnej cenie. 
Na przełomie 1988 i 1989 roku 
ubiegłego wieku handlujący 
na półlegalnym targowisku 
w rejonie obecnego hotelu 
Radisson przenieśli się na nie-

zagospodarowane tereny 
przy ul. E. Plater. Również 
uliczni sprzedawcy z al. Wyz
wolenia i Niepodległości zasili
li nową lokalizację. Nowe miej
sce szybko okazało się strzałem 
w dziesiątkę. Pobliskie przy
stanki komunikacji miejskiej, 
duże osiedla wokół targowiska 
powodują, że w tym rejonie 
zawsze przemieszczają się du
że rzesze potencjalnych klien
tów. W1990 roku kupcy zareje
strowali spółkę cywilną, prze
mianowaną rok później w spół
kę z 0.0.. Spontanicznie przyję
ła się w tych czasach nieco iro
niczna nazwa „Manhattan". 
Początkowo handel odbywał 
się w spartańskich warunkach. 
Towary wystawione były 
na łóżkach polowych, maskach 
samochodów przykrytych ko
cami oraz turystycznych stoli

• Manhattan to największe targowisko w Szczecinie. Na co dzień 
na targowisku działa 470 podmiotów 

kach. Z czasem pojawiły się 
pierwsze kioski, wykonane 
z siermiężnej blachy falistej. Te
ren zyskał ogrodzenie. W ofer
cie handlowej był pełen asorty
ment towarów: artykuły spo
żywcze i przemysłowe. Atutem 
była atrakcyjna cenowo oferta 
handlarzy zza wschodniej gra
nicy, którzy licznie nawiedzali 
nowe targowisko. Manhattan 
to największe targowisko 
w Szczecinie. Na co dzień 
na targowisku działa 470 pod
miotów (270 pawilonów oraz 
200 stanowisk ze stołami), 
w tym 380 punktów znajduje 
się pod stałym zadaszeniem. 
Liczba ta rośnie do ponad 500 
w okresie letnim oraz przed
świątecznym. Od 2001 roku 
działa także bezpłatna linia au
tobusowa, która stanowi nie 
tylko środek lokomocji, ale tak

że ruchomą reklamę Manhat
tanu. Autobusy kursują głów
nymi ulicami centrum Szczeci
na oraz przez osiedla w okoli
cach ulicy Komuny Paryskiej. 
Na Manhattanie oferowane są 
m.in.: artykuły spożywcze (se
ry, mięso, wędliny, ryby, pie
czywo, ciasta, owoce, warzy
wa), odzież (męska, damska, 
dziecięca, skórzana), papiero
sy, chemia gospodarcza, arty
kuły dla zwierząt, artykuły go
spodarstwa domowego, arty
kuły metalowe, artykuły pa
piernicze, pościel, koce, firany, 
zasłony, zabawki, kosmetyki, 
biżuteria, zegarki, kwiaty, arty
kuły ogrodnicze, torby, waliz
ki, farby. Oprócz pawilonów 
handlowych znajdują się tu 
również liczne punkty usługo
we.# 
©® 
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Winnica Turnau w Baniewicach 
jest otwarta dla gości codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. 

W soboty i niedziele od 11 do 17. 
Zapraszamy do kontaktu tel. 91 307 91 31 lub e-mail: kontakt@winnicaturnau.pl 

v www.winnicaturnau.pl 

WINNICA TURNAU - POLSKIE WINA Z BANIEWIC 
Baniewice 115 
74-110 Banie 

REKLAMA K035005261A 
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www.zjaracza.pl 

Wszystkie nasze 

ulica Jaracza 12 w Słupsku 
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Przedwodnilc po dobrych firmach 
Agencja reklamowa Proklama została założona w 2014 roku w Słupsku przez grupę młodych, 

kreatywnych, nastawionych na sukces ludzi. Siedziba Agencji znajduje się przy al. Sienkiewicza 9. 

Hebfccyt 

Aleksandra Chacińska 
aleksandra.chacinska@polskapress.pl 

Od ponad roku Proklama pręż
nie poszerza grono swoich 
zaufanych klientów, budując 
jednocześnie znaną i zaufaną 
markę. Agencja nie skupia się 
tylko na tradycyjnym charak
terze reklamy. Otwarta jest też 
na niebanalne formy dotarcia 
do klientów, pozyskując w ten 
sposób dociekliwość i podsy
cając zainteresowanie aktual
nie promowanym produktem 
czy usługą. W swojej ofercie 
posiada wiele rozmaitych na
rzędzi reklamy, które wielo
krotnie przyczyniły się 
do osiągnięcia fenomenalnego 
sukcesu. 

Zasadniczym celem Agen
cji jest efektywne promowanie 
lokalnych przedsiębiorstw 
na terenie Słupska i okolic. 
Najwyższym dobrem dla tej 
działalności jest szeroko poję
te rozpowszechnianie pomor-

Nie wszyscy usługodawcy 
stawiają na reklamę tylko 
w mass mediach, gdzie w nat
łoku informacji znalezienie 
pożądanej usługi jest bardzo 
czasochłonne i czasami 
po prostu graniczy z niemożli
wym. Szczególnie, gdy po wpi
saniu w wyszukiwarkę poszu
kiwanej usługi trzeba przeszu
kać kilka, a nawet kilkanaście 
stron, co niestety bywa wręcz 
zniechęcające i frustrujące. 
Agencji zależy na dotarciu 
do nawet najmniejszej grupy 
klientów, co przekłada się 
na obustronnym zadowoleniu 
i satysfakcji. 

Z tych właśnie powodów 
zaczęła pojawiać się myśl 
0 stworzeniu jedynego w swo
im rodzaju przewodnika 
po rzetelnych fumach w regio
nie, intuicyjnie podzielonego 
na branże i podkategorie, 
umożliwiające płynne oraz 
szybkie odnalezienie wybranej 
1 najbardziej korzystnej opcji 
także cenowo, szczególnie, że 
przy każdej usłudze zamiesz
czonej w katalogu oferowany 

jest rabat dla klientów, za oka
zaniem dołączonej do każde
go egzemplarza Karty rabato
wej Proklama. 

Katalog został stworzony 
z myślą o mieszkańcach po
wiatu, dla których starannie 
wyselekcjonowano produkty 
i usługi pod względem ceny 
oraz jakości oferowanych 
usług lub produktów. W trosce 
o najmniejsze detale, do jego 
wykonania dołożono wszel
kich starań, aby był jak najbar
dziej przyjemny w odbiorze. 
Obecnie w katalogu widnieje 
oferta 53 firm, świadczących 
m.in. usługi z zakresu branż: 
budowlano- remontowych, 
motoryzacyjnych, transporto
wych oraz wielu innych. Na
kład to 20 000 egzemplarzy, co 
powoduje obecność produktu 
w większości gospodarstw do
mowych w Słupsku, a kolpor
taż, wspomagany szeroko po
jętym zapleczem medialnym 
jest już prawie zakończony. 
Katalog firm i usług Proklama 
dba o dobro o pomorskich 
klientów. • 
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Manhattan 

C.H.U. Manhattan Sp. z o.o. 
71-515 Szczecin, ul. Ks. Staszica 1 

tel. 91 442 67 00,91 442 67 10 
chu.manhattan@neostrada.pl 

Godziny otwarcia 
Pn.-Pt. 7:00-18:00, Sb. 7:00-16:00 

TRADYCJA I WYŚMIENITY SMAK - JAK DAWNIEJ 
ZDROWA ŻYWNOŚĆ Z MANHATTANU 

Nasze specjalności to tradycyjne wędzone wędliny 

• kiełbasy , 
• szynki 
• balerony 
• salcesony 
• kaszanki 
• wyroby garmażeryjne 
• przepyszne pierogi domowej roboty 

I wszystko to przygotowane wg starych receptur pochodzących z okolicznych wsi -
polskich wsi - dostarczane świeże i wysokiej jakości (nie mrożone), o wyśmienitych 
walorach smakowych od naszych lokalnych producentów. Na Manhattanie jest 
wiele stoisk, na których znajdziemy wędliny z PRL-u, tradycyjne wyroby z Tetynia, 
Pyrzyc, Przelewic i małych okolicznych ubojni. Takie wyroby z pewnością zaspokoją 
podniebienia każdego smakosza i będą stanowiły ozdobę polskiego stołu. 
PRZYJDŹ I ZOBACZ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ - MANHATTAN. 

Oferta Dla Firm Spis Firm 

S&i &lKhS** : 

K O L P O R T A Ż  W T O K U . . .  

CZEKAJ N A  SWOJĄ K A R T Ę !  

Strona główna Agencji Promocji i Reklamy Proklama - www.proklama.pl. Zasadniczym celem 
Agencji jest efektywne promowanie lokalnych przedsiębiorstw na terenie Słupska i okolic 

skich firm oraz zgromadzenie 
dla nich jak największej liczby 
stale odwiedzających klien
tów. Nadrzędną ideą, którą 

skłoniła Agencję do wydania 
katalogu firm i usług „Prokla
ma" była niemożność znale
zienia i skorzystania z pożąda

nej usługi, nawet używając 
jednego z najpopularniejszych 
źródeł informacji jakim jest 
internet. 

P R O K L A M A  •GtiŚ&K* DtAMRM O NAS KONTAKT KATALOG ftPM 
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ĆMAT-BET 3 7 • .  - r  

5 , 
s ? 
l i !  1 

1 

e $ W I #  
m m m  

NOWA OFERTA 
Z PANORAMĄ SŁUPSKA 

• PRZEDSZKOLA GALERIA 
r SZKOŁY SZPITAL, APTEKI 
1 BOISKA r TERENY ZIELONE 

,MAT-BET"P.Z.Sp.zo.o. 

www.matbet.com.pl • 
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Szpital, poradnie i szkoła w jednym 
# W naszym konkursie uczestniczy także szczecińskie Centrum Narodzin MAMMA, pierwsze prywatne 
na Pomorzu Zachodnim 

Plebiscyt 

Piotr Jasina 
piotr.jasina@polskapress.pl 

Centrum Narodzin MAMMA to 
pierwsze w województwie za
chodniopomorskim Prywatne 
Centrum Opieki Położniczej. 
W jego skład wchodzi Szpital, 
Poradnie Specjalistyczne 
i Szkoła Rodzenia. Zapewnia 
kompleksową opiekę 
położniczo-ginekologiczną ko
bietom na każdym etapie ich 
życia. Poza tym zapewnia rów
nież opiekę neonatologiczną 
i pediatryczną, czuwając 
nad prawidłowym rozwojem 
dzieci. 

Centrum Narodzin rozpo
częło działalność w maju 2013 
roku. Zatrudnia 50 osób perso
nelu medycznego - lekarzy 
różnych specjalności, położ
nych, pielęgniarek, psycholo
gów i fizjoterapeutów. 

Świadczy usługi medyczne 
pacjentom z całego wojewódz
twa zachodniopomorskiego, 

ale dzięki lokalizacji przy du
żym węźle drogowym cieszy 
się również dużym powodze
niem wśród mieszkańców wo
jewództwa lubuskiego i wiel
kopolskiego, nie mających te
go typu placówek w swoich re
gionach. 

Prywatny Szpital 
Położniczo - Ginekologiczny 
Centrum Narodzin MAMMA 
specjalizuje się w przyjmowa
niu porodów oraz komplekso
wej opiece nad kobietą i jej no
wo narodzonym dzieckiem. 

-Charakteryzuje nas przede 
wszystkim nastawienie na pa
cjentkę i jej potrzeby - podkre
ślają gospodarze szpitala. - Do
skonale wiemy, jak niezwykle 
ważnym momentem w życiu 
rodziny jest poród, z jakimi 
wątpliwościami i lękami zma
ga się każda przyszła mama. 
Dlatego też w Szpitalu 
MAMMA porody przebiegają 
w komfortowej, intymnej, mi
łej atmosferze, w estetycznych 
i przyjaznych wnętrzach. Nie 
godzimy się na przedmiotowe 
traktowanie pacjentek, dlate-

i: 

W 

- d t  

• Wyposażenie w innowacyjne sprzęty umożliwia kobietom poród w dowolnie wybranej pozycji 
i kameralnych warunkach zbliżonych do domowych 

go do każdego porodu pod- przyszły tata, i oczywiście każ- wością, empatią przy jedno-
chodzimy w sposób indywidu- dy noworodek w Centrum Na- czesnym zachowaniu najwyż-
alny, z pełną otwartością, rodzin MAMMA jest traktowa- szych standardów bezpieczeń-
a każda rodząca mama, każdy ny z pełną szacunku życzli- stwa i profesjonalnej opieki 

medycznej - dodają gospoda
rze placówki. 

Wyposażenie w innowacyj -
ne sprzęty umożliwia kobie
tom poród w dowolnie wybra
nej pozycji i kameralnych wa
runkach zbliżonych do domo
wych, a dzięki nowoczesnej 
aparaturze i całodobowej opie
ce doświadczonych, życzliwie 
nastawionych specjalistów, 
pacjentki i ich maleństwa ma
ją zapewniony najwyższy po
ziom bezpieczeństwa. Poza 
porodami drogami natury 
w szpitalu wykonywane są ce
sarskie cięcia oraz zabiegi gi
nekologiczne, również z zakre
su ginekologii estetycznej. 

Szpital MAMMA w odróż
nieniu od większości publicz
nych placówek medycznych, 
działa zgodnie ze Standardami 
Opieki Okołoporodowej szero
ko propagowanymi przez Fun
dację Rodzić Po Ludzku. Szpi
tal od ponad dwóch lat, nieste
ty ciągle bezskutecznie, stara 
się o kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. # 
©® 
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RESTAURACJA 

tama wyjedziesz Przyjacielem. 
Przyjedziesz Gościem, 

wiedzie 

Marina Mielno. 
P e n s j o n a t  n a d  j e z i o r e m .  

u l .  B o l e s ł a w a  C h r o b r e g o  2 6  a 
te l .  (+48) 6 6 6  7 0 0  2 5 4  

w w w . m a r i n a - m i e l n o . p l  

Jest nad morzem takie miejsce, w którym życie zamienia się w bajkę .... 
Marina Mielno. 

W naszej restauracji Biała Dama doświadczysz kulinarnych wrażeń. 
Spotkania okolicznościowe, Andrzejki, Sylwester, bankiety, wesela, 

komunie, chrzciny. 
CATERING 

M A R I N A  M I E L N O  

ndrze jk i  2 0  1 
* spraszamy do spędzenia tegorocznego wieczoru andrzejkowego 

w Marina Mielno. 
Super muzyka grano przez Dj-a, pyszne 

jedzenie i Wróżka, która przeniesie Cie ui krainę magii i czaróui. 

S t a r t  2 8 .  I I .  2 0 1 5  g o d z i n a  2 0  : 0 0  

S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m y .  K o s z t  I 2 9  p i n  o d  o s o b y  

wacja pod numerem: 602 14 13 12 bqdt  adresem maila 
recepcia@marina-mielno.pl 

Na Andrze jów c z e k a  n i e s p o d z i a n k a  

• 1  « 

I W  * M % - \ r i W r  

Już od ponad 20 lat 
jesteśmy na Państwa stołach. 
Dziękujemy za zaufanie, 
i nieustająco 

życzymy smacznego! 

< 1 *  

^ e t i t t k i x v b o ^ » '  

"V : • 
A* ** " * 

Wyroby piekarnicze i cukiernicze. 

BAJGIEL 
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Słupski Inkubato 

REKLAMĄ 
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO 

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 0 0  LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM 

• y śtnak 

' 

Głosowanie trwa 
# Trwa drugi etap plebiscytu Nasze Dobre 
z Pomorza - głosowanie na najlepsze produkty 

Plebiscyt 
Joanna Boroń 
joanna.boron@gk24.pl 

To właśnie czytelnicy 
i internauci zdecydują do kogo 
trafi jedna z cennych statuetek. 
Rok temu głosami czytelników 
i internautów zwyciężyło Piwo 
Jasne Zdrojowe produkowane 
przez połczyński browar 
Fuhrmann. W tym roku zeszło
roczny zwycięzca stał się part
nerem naszego plebiscytu. 

Wśród zwycięzców zeszło
rocznej - siódmej - edycji plebi
scytu gospodarczego Głosu -
były zarówno duże firmy, jak 
i te prowadzące działalność 
na nieco mniejszą skalę. Wspól
nym mianownikiem jest to, że 
bez względu na to jak długo 
funkcjonują na rynku lub jak 
dużą liczbę osób zatrudniają, 
wszyscy laureaci mogą się po
chwalić oryginalnymi i wyso
kiej jakości produktami i usłu
gami. Wśród nagrodzonych 
przez kapitułę znalazły się fir

my: MAT-BET ze Słupska (kate
goria budownictwo / nierucho
mości / dom i ogród), produ
cent wędlin Sharman (katego
ria producent żywności / ga
stronomia), Grand Lubicz 
z Ustki (kategoria zdrowie / uro
da / czas wolny), Total Wind PL 
(kategoria usługi dla biznesu). 
W tym roku zgłoszono rekordo
wą liczbę ponad 70 produktów 
i usług. Ich listę znajdziecie 
m.in. na naszej stronie 
internetowej w zakładce Nasze 
Dobre. O wygranej - prócz czy
telników - zdecydują oczywiś
cie eksperci. W tym roku pracę 
w kapitule podjęli specjaliści, 
którzy już kilkukrotnie współ
pracowali z Głosem przy orga
nizacji plebiscytu. Ale są też no
we twarze. Jury konkursu, któ
re podda fachowej ocenie zgło
szone produkty i usługi w ós
mej edycji plebiscytu Nasze Do
bre z Pomorza to: dr hab. prof. 
Dariusz Zarzecki, ekonomista, 
kierownik Zakładu Inwestycji 
i Wyceny Przedsiębiorstw Uni
wersytetu Szczecińskiego, An
na Kornacka - prezes zarządu 

Związku Pracodawców Pomo
rza Zachodniego Lewiatan, Da
riusz Więcaszek - prezes Pół
nocnej Izby Gospodarczej 
w Szczecinie, Romuald 
Sobieralski - prezydent Kosza
lińskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej, Roman Biłaś - pre
zes Północnej Izby Gospodar
czej w Koszalinie, Przemysław 
Namysłowski - dyrektor Słup
skiej Izby Przemysłowo-Han
dlowej, Maria Bartczak - dyrek
tor oddziału, redaktor naczel
ny TYP Szczecin. To właśnie ta 
grupa ekspertów (powiększo
na o przedstawicieli Głosu), do
kona wyboru najlepszych, naj
bardziej oryginalnych i nietu
zinkowych produktów. 

Laureaci zostaną wyróżnie
ni znakiem jakości Nasze Dobre 
z Pomorza. Znak ten będą mo
gli wykorzystywać przez kolej
ne dwa lata. Zwycięzcy otrzy
mają też vouchery na kampa
nie reklamowe warte 20 tysię
cy złotych. Uroczyste zakoń
czenie plebiscytu odbędzie 
się w Filharmonii Szczecińskiej. 

f f c  n d S Z 6  D O B R E  oddaj głos na swojego kandydata y r ^  
wyślij SMS pod nr 72355 (koszt 2,46zł z VAT) " : V 1 

K035005259A 
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te1e 
program 

W każdy piątek bezpłatny dodatek Tele Program 

48 stacji, dziesiątki recenzji, panorama z nagrodami! 

imieniny: Edwarda, Magdy, Magdaleny, Maurycego, Mikołaja 
Przysłowia: Pies, który szczeka cały czas. nie zwraca na siebie uwagi, 
jeżeli żołądek jest pełny, śpiewa# ptaki i uśmiecha# się (udzie. 

Program TV na wtorek 

6 0 0  Audycje komitetów wybor
czych 625 Saga prastarej puszczy 
730 Jaka to melodia? &00 Wia
domości 835 Polityka przy kawie 
M O  Historia dla ciebie- pamięć, 
pl 855 Ranczo - serial obyczajo
wy KtOO Tysiąc i jedna noc - se
rial obyczajowy 1055 Wspaniałe 
stulecie - telenowela 1200 Wia
domość 12J0 Agrobiznes 1225 
Natura rzeczy 1140 Przepis dnia 
1230 Essequibo - ukryta rzeka 
14J00 Tysiąc i jedna noc - serial 
obyczajowy Turcja 5 0 0  Wiado
mość 1520Gwiazdy, hity, historie 
1540 Wspaniałe stulecie - tele
nowela 1635 Audycje komitetów 
wyborczych 1700 Teleexpress 
1725 Jaka to melodia? 1755 Klan 
- telenowela Polska 1830 Świat 
się kręci 1915 Przepis dnia 1930 
Wiadomości 2025 Raj dla par -
komedia USA 2009, reż. Peter Bil-
iingsley, wyk. Vince Vaughn 2225 
Klucz Salamandry - serial sensa
cyjny Rosja 23J5 Liberator - film 
sensacyjny USA/Francja 1992105 
Raj dla par-komedia USA2009 

5J0 M jak miłość - serial obycza
jowy Polska 605 Szwedzcy lute
ranie 630 Audycje komitetów 
wyborczych 7.00 M jak miłość 
- serial obyczajowy Polska &00 
Pytanie na śniadanie1050Barwy 
szczęśda - serial obyczajowy Pol
ska 1130 Na dobre i na złe - serial 
obyczajowy Polska 1230 Impe
rium miłość - telenowela Turcja 
1325Latający Klub II-hity 1345 
Moje 600gramów szczęścia 1435 
Audycje komitetów wyborczych 
1450 Imperium miłości - teleno
wela Turcja 1550 Panorama - kraj 
16J0 Pogoda-kraj 1620 M jak 
miłość - serial obyczajowy Polska 
1715 Moje 600 gramów szczęścia 
1&00 Panorama 1830 Sport-te
legram 1850 Jeden z dziesięciu 
1925 Barwy szczęścia - serial oby
czajowy Polska 2045 M jak miłość 
- serial obyczajowy Polska 2L40 
Kulisy serialu „M jak miłość" 2150 
Magazyn Ekspresu Reporterów 
2255 One man show 005 Krew 
z krwi - serial sensacyjny Polska 
055 Instynkt - serial kryminalny 

6.00 Nowy dzień z Polsat 
News 8.00 Trudne sprawy 
9.00 Malanowski i Partnerzy 
10.00 Dzień, który zmienił mo
je życie 11.00 Dlaczego ja? -
serial fabularno-dokumentalny 
12.00 Pielęgniarki - serial fa-
bularno-dokumentalny 13.00 
Trudne sprawy 14.00 Pierw
sza miłość - serial obyczajowy 
Polska 1440 Słoiki - serial fa
bularno-dokumentalny 1550 
Wydarzenia 16.15 Interwencja 
1630 Malanowski i Partnerzy 
- serial fabularno-dokumental-
ny 17.00 Poznaj swoje prawa -
serial fabularno-dokumentalny 
18.00 Pierwsza miłość - serial 
obyczajowy Polska 1850 Wy
darzenia 19.30 Świat według 

Nasze 
rekomendacje 

TVN7 20.00 
Wykonać wyrok 
Louis Burkę ma poprowadzić 
dochodzeniewsprawieserii mor
derstw. W tym celu musi przenik
nąć do więziennego środowiska. 

TVP1 20.25 
Raj dla par 
Jason i Cynthia rozważają roz
wód. Ostatnią szansę zażegnania 
kryzysu widzą w terapii małżeń
skiej odbywającej się na wyspie. 

Polsat 2240 
Konspiracja Echelon 
Inżynier odbiera anonimową 
przesyłkę z telefonem komór
kowym, na który przychodzą 
tajemnicze SMS-y. 

Kiepskich - serial komediowy 
Polska 20.05 Heli s Kitchen -
piekielna kuchnia 21.35 Skaza
ne - serial obyczajowy Polska 
22.40 Konspiracja Echelon -
thriller USA 2009 1.00 Jesse 
Stone: Nocna przeprawa - dra
mat kryminalny USA 2006 

5.10 Kto was tak urządził? 5.50 
Uwaga! 6.20 Mango - Teleza-
kupy 7.25 Ten moment - se
rial fabularno-dokumentalny 
8.00 Dzień Dobry TVN 10.55 
Kuchenne rewolucje 11.55 
Singielka - telenowela Polska 
12.25 Szpital - serial fabular
no-dokumentalny 1125 Ukryta 
prawda - serial fabularno-do-
kumentalny 14,25 Rozmowy w 
toku 15.25 Szkoła - serial fa
bularno-dokumentalny 16.25 
Ukryta prawda - serial fabu-
larno-dokumentalny 17.25 
Singielka - telenowela Polska 
18.00 Szpital - serial fabular-
no-dokumentalny 19.00 Fak
ty 19.35 Sport 19.50 Uwaga! 
20.10 Na Wspólnej - serial 
obyczajowy Polska 2050 Ten 
moment - serial fabuiarno-do-
kumentalny 21.30 Aż po su
fit! - serial obyczajowy Polska 

2230 Kuba Wojewódzki 2330 
Superwizjer 0.05 Na językach 
1.05 Goście - serial SF Kanada/ 
USA 2.05 Uwaga! 2 3 0 Sekrety 
magii 3 5 0  Rozmowy w toku 

&05 Jake i piraci z Nibylandii - se
rial animowany USA830Garfield 
Show - serial dla dzieci Francja/ 
USA 845 PL do zobaczenia 9 0 0  
Dom nie do poznania lOjOO Kotka 
- telenowela Meksyk HOO Dzikie 
serce - telenowela Meksyk 12L00 
Detektywi w akcji - serial akcji Pol
ska 1300 Policjantki i policjanci 
- serial obyczajowy 1400 STOP 
Drogówka BLOO Dom nie do po
znania 1600 Kotka - telenowela 
Meksyk 1700 Dzikie serce - tele
nowela Meksyk 1800 Detektywi 
w akcji - serial akcji Polska 1900 
Policjantki i policjanci - serial oby
czajowy 2000 STOP Drogówka 
2100 Skarby III Rzeszy 2130 
Tajna historia XX wieku 2240 
Wieczór kawalerski II- Ostatnie 
kuszenie - komedia USA 2008, 
reż. James Ryan, wyk. Josh Cooke, 
Greg Pitts 010 Spadkobiercy UO 
Śmierć na 1000sposobów 

TYP Szczecin 
1130 Przechodzień codzienny 
1140 Głos regionów 1240 Dzien
nik regionów 1250 Agrobiznes 
1325 Plebania1420 Dziennik 
regionów 1430 Fotografia jest 
sztuką trudną 1540 Nożem i wi
delcem 1600 Telekurier 1630 
Polska samorządna 1655 Głos 
widza 1705 Aktywni 60+ 1720 
Audycja komitetów wyborczych 
1&01 Barka 1830 Kronika 1854 
Sprawa polityczna 1900 Audy
cja komitetów wyborczych 1927 
Menu kulturalne 20.03 Kronika 
2020 Sprawa polityczna 2031 
Zdarzyło się przed laty 2040 Kro
nika 18 lat wcześniej 2100 Euro
pa z bliska 2112 Berliński express 
2125 LNG-lepiej na gaz2132 Wo
kół nas 2150 Kronika 2215 Dzien
nik regionów 2245 Echa dnia 
2315 Telekurier 2345 Fotografia 
jest sztuką trudną 055 Rusz się 
człowieku 125 Archiwum zbrodni 

12.40 Dziennik regionów 
1250 Agrobiznes 13.25 Pleba
nia - telenowela 1420 Dzien
nik regionów 1430 Fotografia 
jest sztuką trudną 1540 No
żem i widelcem 16.00 Teleku
rier 16.30 Polska samorządna 
16.55 Głos widza 17.05 Aktyw
ni 60+ 1720 Audycja komite
tów wyborczych 1745 Unia z 
wędką 18.05 Pamiętne słowa... 
18.30 Panorama 19.00 Au
dycja komitetów wyborczych 
19.30 Motorsport i okolice 
1945 Jedenastka 20.00 Wy
bory Parlamentarne- Senat-
Okręg Wyborczy Gdynia 21.00 
Droga 2130 Forum Panoramy 
2145 Panorama 22.15 Dzien
nik regionów 2245 Echa dnia 
23.15 Telekurier 2345 Fotogra
fia jest sztuką trudną 

Pogoda 

Krzysztof 
Ścibor -
Biuro Calvy| 

Wtorek 13.10.2015 
Nad Pomorze 
napływa wilgotne 
powietrze z południa 
Polski. W ciągu dnia 
pochmurno rano na 
Kaszubach możliwy 
mokry śnieg, na pozo
stałym obszarze de
szcz. Temperatura 
wzrośnie do 5:7°C. 
Wiatr słaby wschodni. 
W nocy bez opadów i 
mrozu. Jutro sporo 
chmur i na zachodzie 
możliwy deszcz. Na 
termometrach 7:9°C. 
Wiatr umiarkowany 
zimny ze wschodu. 

Pogoda dla Pomorza 
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Krzyżówka codzienna nr 554  

1 • 2 • 3 4 5 6 

7 • • • • • 
• • • • 8 

• • 9 • • 
10 • • • 11 12 13 

• • 14 • • 
15 16 17 • • • 18 

• • 19 20 • • 
21 • • • • 
• • • • • 22 

23 • • 
Poziomo: 
3. łotr z piosenki Boh
dana Łazuki, 
7. uparty kłapouch, 
8. Andora lub San Ma
rino, 
9. serial w TVN z Joan
ną Brodzik, 
10. drużyna sportowa, 
Tl. nadaje na falach, 
14. w parze z iksem, 
15. rwący strumykgór-
ski, 
18. dalszy nastąpi (w 
serialu), 
19. początek dnia, 

21. kraj z inwokacji 
wieszcza, 
22. kran od gazu, 
23. miasto ojca legen
darnej Wandy. 

1. fortel Zagłoby, 
2. prowadzi hulaszczy 
tryb życia, 
3. żelastwo dla huty, 
4. letnia gruszka, 
5. sztuczna skóra. 
6. dowód niewinności 
podejrzanego, 
8. zgina go pokorny, 
12. młodzież szkolna, 

13. imię dowódcy czoł
gu „Rudy", 
14. rybia werwa, 
16. elekcja króla, 
17. wyborczy lub elek
tryczny, 
20.  nęci ją pochyłe 
drzewo. 
Rozwiązanie nr553: 

E 

Horoskop dnia 

WODNIK (20.01-18.02) 
Przestań narzekać. Pomyśl, gdzie 

byłeś roktemu o tej samej porze. Pa
miętaj, że do wszystkiego doszedłeś 
o własnych siłach 

RYBY (19.02-20.03) 
Nie ulegaj pokusom. Chwilowa 

przyjemność nie zrekompensuje ci 
późniejszych strat. Zastanów się 
nad priorytetami 

BARAN (21.03-19.04) 
Spróbuj wprowadzić do twojego 

związku nieco romantyzmu. Zapal 
świece, zrób pyszną kolację. Skończ 
z rutyną 

BYK (20.04-20.05) 
Nigdy nie oglądaj się za siebie. 

Przed tobą znacznie więcej możli
wości. Czekają cię niezwykle owoc
ne chwile 

BUŹNIĘTA(21X)5-21.06) 
Jeśli chcesz cieszyć się dobrym 

zdrowiem, pamiętaj o codziennym 
wietrzeniu mieszkania. Nawet w naj
chłodniejsze dni 

RAK (22.06-22.07) 
Próbuj wszystkiego, chwytaj się 

każdej możliwości. Nigdy nie do
wiesz się, do czego zostałeś powoła
ny,jeśli nie zasmakujesz życia 

LEW (23.07-22.08) 
# To dobry moment na ekspery
menty w łóżku. Opowiedz partnerce 
0 niezrealizowanych fantazjach, jej 
reakcja może cię zaskoczyć 

PANNA (23.08-22.09) 
Spróbuj znaleźć czas na zajmującą 

lekturę. Jako dziecko pochłaniałeś 
książkę za książkę, dziś szukasz wy
mówek i spędzasz wieczory przed TV 

WAGA (23.09-22.10) 
Przypomnij sobie, kiedy ostatni 

raz zrobiłeś coś dla innych. Pamiętaj, 
że dobra energia lubi wracać, a zła 
- niebezpiecznie się kumulować 

SKORPION (23.10-21.11) 
Nie dziel włosa na czworo. Pamię

taj, że czasem lepiej zagryźć zęby 
1 odpuścić temat, niż dożywotnio 
chować urazę 

STRZELEC (22.11-21.12) 
Idź na zakupy. Kup sobie nową pa

rę dżinsów albo kolorową chustę. 
Odśwież garderobę i poczuj się do
brze w swojej skórze 

KOZIOROŻEC (22.12-19.01) 
Kiedy twoi bliscy sugerują ci, że 

przestałeś panować nad nerwami, 
warto, byś nieco popracował 
nad charakterem 

GŁOS 
WWW.gp24.pl;WWW.gk24.pl;WWW.gs24.pl 
Prezes oddziału 
Piotr Grabowski 

Redaktor naczelny 
Krzysztof Nałęcz 

BogdamStech (internet), 
Ynona Husaim-Sobecka 

Dyrektor działu reklamy 
Marcin Rausch. teł. 94 347 35 70 

Dyrektor drukarni 
Stanisław Sikora, teł. 94340 35 98 

Dyrektor działu marketingu 
Robert Gromowski, tel. 94 347 3512 

Prenumerata, teł. 94 3473537 

Głos Koszaliński - www.gk24.pl 
ul. Mickiewicza 24.75-004 Koszalin, 
tel. 94 347 35 99. fax 94 347 35 40. tel. 
reklama 94 347 3512, 

reklama.gk24@polskapress.pl 

Głos Pomorza-wwwgp24pi 
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk, 

tel. 59 848 8103, fox 59 848 8104. 
tel. reklama 059 848 8101, 
redakqa.gp24@polskapress.pl. 
reklama.gp24@polskapress.pl 

Głos Szczeciński - www.gs24.pl 
ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, 
tel. 9148133 00. fax 91433 48 64. 
tel. reklama 914813392. 
redakcja.gs24@polskapress.pl. 
reklama.gs24@polskapress.pl 

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

Bytów ul. Wojska Polskiego 2,77-100 Bytów. 
teł. 59 822 6013, teł, reklama 59 848 8101 

Szczecinek ul. Plac Wolności 6, 
78-400 Szczecinek, tel. 94 374 8818, 
fax 94 374 23 89 

Drawsko Pomorskie Plac Konstytucji 6, 
78-500 Drawsko Pomorskie, 
tel./fax 94 7137614 

Świnoujście ul. Armii Krajowej 12, 
72-600 Świnoujście,tel. 9132146 49, 
fax 9132148 40, reklama tel. 91578 47 28 

Stargard Szczeciński 
ul. Wojska Polskiego 42,73-110 Stargard. 
tel. 91578 47 28, fax 9157817 97. 
reklama tel. 91578 47 28 

© ®  - umieszczenie takich dwóch znaków 
przy Artykule, w szczególności przy Aktu
alnym Artykule, oznacza możliwość jego 
dalszego rozpowszechniania tylko 
i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie 
z cennikiem zamieszczonym na stronach 
www.gk24.pl/tresci.www.gp24.pl/tresci. 
www.gs24.pl/tresci, i w zgodzie z posta
nowieniami niniejszego regulaminu. 

pbc 
Polskie Badania 
Czytelnictwa 

Nakład 
Kontrolowany ZKDP 

PROJEKT „POLSKA" 
Redaktor naczelny Paweł Fąfara 
Wydania regionalne 
Adam Buła, tel. 22 20143 59 
Dział projektów specjalnych 
Izabela Wilgan, tel. 22 20122 65 
Foto Sylwia Dąbrowa, tel. 22 20142 20 
Grafika Piotr Butlewski 
Projekt graficzny Tomasz Bocheński 

POLSKA 
PRESS 
CkUPA 
WYDAWCA Polska Press sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 45,02-672 Warszawa, 
tel. 22 2014100. faks 22 2014410 

Prezes zarządu Dorota Stanek 
Wiceprezes Dariusz Swiąder 

i Członek zarządu Paweł Fąfara 
i Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz 
: Prezes Oddziału Warszawa Aureliusz Mikói 
: Biuro Reklamy Wiktor Pilarczyk 22 2014100 
: Dział wydawniczy Izabela Marciniak 22 2014121 
: Rzecznik prasowy Joanna Pazio222014438 
• Kolportaż Elżbieta Gers tel 22 20144 22 
i Produkcja Dorota Czerko, 
i Olga Czyżewska-Tochowicz, 22 2014100 
• Internet - rełdama Paweł Kossek 22 20144 36 
i Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicy-
: styanych bez zgody wydawcy jest zabronione. 
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W FILMIE HOLLAND 
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SKORU
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SZCZEGÓŁ 
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PRZY
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W CHACIE 
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WYBUCHO
W Y  SZNUR 

DRĄG, 
KIJ 

ZNAK, 
PRZEPO
WIEDNIA 

ZIELENI 
SIĘ NA 
ŁĄCE 

ZACIĘCIE, 
ŻYŁKA 

KOLEJE 
ŻYCIA 

SPANIE 
W HOTELU 

MATERIAŁ 
OPATRUN

KOWY 

USTA
WIONA 

NA 
LAWECIE 

NA PSIM 
OGONIE 

MARIAŃ
SKI 
W 

OCEANIE 

NIEMIECKA 
FIRMA 
CHE
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GRANICZY 
Z USA 

12 

NAPADY 
DUSZ
NOŚCI 

FAZA 
KSIĘŻYCA 

PACIORKI 

OWO
COWY 

GAGATEK 
21 

PUBLICZNA 
INFORMACJA 

O ZGONIE 

WYZNAWCA 
ISLAMU 
W HISZ

PANII 19 

POLE 
DZIA
ŁANIA 

W CIEMNO 

WAĆPAN 2 8  

AKERMANSKIE 
W SONETACH 
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LALKI 

BARBIE 

TYP 
PIOSENKI 
KABARE
TOWEJ 

SZANIEC 
OBRONNY 

NACJA DO 
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T ~  

CHCIAŁA 
UWIEŚĆ 

PANA TA
DEUSZA 

PIŁKARZE ADAMA 
NAWAŁKI 

IMIĘ 
BAHDAJA, 
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MŁODA 
DZIEW
CZYNA 4 
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BEZ 
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HASŁO 
NA 
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CHLE
BOWY 

DO 
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SIEĆ 
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GRUPA 
RELIGIJNA 
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OZDOBNY 

W 
PORTFELU 

POLAKA 
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MUZUŁ
MAŃSKI 

POETYCKI 
KRES 
ŻYCIA 17 

ŻONA 
ABRA
HAMA 

PORA 
WSTA
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I ŚNIA
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UDERZA 
Z JASNEGO NIEBA 

ZNAWCA ROŚLIN 

T 

PULS 
MUZYKI 

18 24  

WIERZCH 
STOŁU 

ŻYDOWSKIE IMIĘ 
MĘSKIE LUB 
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PUSTYNNA 
ZIELEŃ 

PARTYJNY 
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p—T 
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ZA 
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RYBKA 
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DŹCY 
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Z 

REKINA 

UCZY 
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SPÓD 

- T -
3 0  

ŚRODEK 
DEZYNFEKUJĄCY 

PUS
TELNIA 

NACIĘCIE 
NA 

ŚRUBIE 

JEAN, AKTOR 
ZAWODOWIEC 

KABOTYN, 
EFEK-
CIARZ 

ŁĄKA W GÓRACH 

T~ BICZ 
Z KRÓTKĄ 

RĘKO
JEŚCIĄ 

KONFE
RENCJA 

CO 
GŁOWA 

TO 

WIEKOWY LUDWIK 
KRYSTYNA 
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PŁYNIE 
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FLO

RENCJĘ 
I PIZĘ 

NERKA 
LUB 
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MŁODA, 
NIE
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KACZKA 
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RELIGII ARIUSZA 

PIRAT 

2 6  

OPAŁ 
DLA 

KOTŁOWNI 

ZAPORA 
NA 

SANIE 

—T" ŁOWI 
BEZPAŃ

SKIE 
PSY 

ZŁOTA 
JABŁOŃ 

11 25 

MYSZKA 
Z 

FILMÓW 
DISNEYA 

SKŁADNIK 
POWIETRZA 

JURIJ 
GAGARIN 

I 
KWIAT 

OZDOBNY 

—J— 
29 

KRĘCONE 
PRZEZ 

FRYZJERA 

NA GRZBIECIE 
DROMADERA 

MGŁA 
NAD 

BAGNAMI 

IMIĘ 
MŁODEJ 
KWAŚ

NIEWSKIEJ 

OWOC 
POD 

JABŁONIĄ 

SŁODKI 
LUB 

SŁONY 

GRA NA 
KONIACH 

SOLENI-
ZANTKA 

Z 16 LIPCA 

TOMASZ, 
POETA 
I FILO
MATA 

KSZTAŁT 
KRA

SZANKI 

WŁÓKNO 
WISKO
ZOWE 

-TT 
PROSZEK 

DO 
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DOWANI 

W 
WYPADKU 

PRZERA
ŻAJĄCY 

SEN 

MURAR
SKI 

PRZYRZĄD 

WEZ
WANIE 

ZNAWCA 
KULTURY 

SYRII 

RAPTUS 

- T -

AGRESOR, 
NAJEŹ
DŹCA 

NAD 
ZLEWO
ZMYWA

KIEM 

„BRUCE 
LEE 

MISTRZ" 

IMIĘ 
JANOW
SKIEJ, 

AKTORKI 

TAJNIKI, SEKRETY 
ZAWODU 

ŻYDOW
SKI 

ŚWIECZ
NIK 

SPORTOWY 
SPRAWO
ZDAWCA 13 

MONUMEN
TALNY 

POMNIK 

STAN 
W USA 

NAD 
ERIE 

— r -

UNOSI 
RAMIĘ 

SKLE
POWY 

KONTUAR 

MIESZA
NINA 

METALI 

WUJA 
TOMA" 

RZECZ 
NIETY
KALNA 

DRAMAT 
KRASIŃ
SKIEGO 

20 

GRUBY 
KIJ 

2 7  

RADIOWE 
LUB 

MORSKIE 

KOMEDIA 
JULIUSZA 
MACHUL
SKIEGO 

PO
TOCZNIE O 

SZEFOWEJ I 

NOWY 
FRAG
MENT 

TEKSTU 

FILM 
Z 

MACIEJEM 
STUHREM 

ł 

NIE
JEDNA 

W SUPER
SAMIE 

•wszystkie kłuł 

| \ 

14 

16 

ZABAWKA 
DLA 

DZIEW
CZYNKI 

15 

STEPHANE 
ANTIGA 

DLA 
SIATKARZY 

OKRĘT PASAŻERSKI 
POKONUJĄCY OCEANY 

?JZEBEP ^ 
bo to jest l | |  

naszemiastOol 

31 
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Informator 3 koncerty odbędą się tej jesieni w słupskiej filharmonii w ramach Etnosceny. 27 października 
zagrają Milo Kurtis i orkiestra Naxos, 4 listopada zobaczymy Kurną Chatę oraz Dikandę, 
Fumanek i Djolof-Man zagrają 7 grudnia. Bilety na każdy koncert kosztują 35 i 25 zł. 

Gryfia w rytmie reggae 
Rekordowa „Ńiećpa" ze znakomitym Kamilem Bednarkiem 

Wydarzenie 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

„Niećpa" to największa w Słup
sku profilaktyczna impreza, 
podczas której specjaliści i mu
zycy przekonują młodzież, że 
nie warto palić papierosów, pić 
alkoholu i eksperymentować 
z narkotykami. W piątkowy 
wieczór hala Gryfia wypełnio
na była do ostatniego miejsca. 
Na płycie i trybunach zasiadło 
niemal dwa i pół tysiąca mło
dych mieszkańców z kilkudzie
sięciu miast i gmin z terenu wo
jewództw pomorskiego i za
chodniopomorskiego. To rekor
dowa frekwencja w dziesięcio
letniej słupskiej historii „Nie-
ćpy". Akcja organizowana jest 
również w wielu innych mia
stach Polski, m.in. w Warsza
wie, Lublinie i w Katowicach. 

Wieczór rozpoczął się od 
występów mieszkańców regio
nu. Młoda publiczność owacyj
nie przywitała dziewięcioletnią 
Olę Wolańską z Charbrowa, 
która zaśpiewała dwie piosen
ki, również z udziałem widow
ni. Bardzo dobrze odebrany zo
stał także występ Kingi Serafin, 
studentki ze Słupska, która de
biutowała przed tak dużą pub
licznością. 

W części profilaktycznej 
0 tym, jak ustrzec się nałogów, 
mówiły przedstawicielki Pol
skiego Towarzystwa Zapobie
gania Narkomanii w Warszawie 
1 Słupsku - Anna Kuciak i Lidia 
Serafin, a także Krystyna Kub-
czak ze Stowarzyszenia Dzien
nikarzy i Producentów Radio
wych w Poznaniu. Podkreślały, 

• Kamil Bednarek był najbardziej energetyczną gwiazdą, jaka pojawiła się w dziesięcioletniej historii 
„Niećpy" w Słupsku. Na jego koncercie szalało ponad dwa i pół tysiąca fanów z całego regionu 

że już jednorazowe zażycie do
palaczy może nieodwracalnie 
zrujnować nasze zdrowie, a na
wet spowodować śmierć. Ra
dziły dorosłym, by nie bali się 
rozmawiać ze swoimi dziećmi 
na temat zagrożeń spowodo
wanych nałogami i by podczas 
takich rozmów traktować mło
dzież po partnersku. 

W części muzycznej wystą
pił stały gość „Niećpy", zespół 
100%, z charyzmatycznym wo
kalistą Piotrem Nagielem. Lider 
grupy opowiadał o tym, że wie
le lat temu również był ofiarą 
nałogów alkoholowego i narko
tykowego i trudno mu się było 
z tych nałogów wyzwolić. 
- Mnie kiedyś ktoś podał po

mocną dłoń, dlatego od lat ja 
również pomagam, ponieważ 
jestem terapeutą - mówił Piotr 
Nagiel. 

Gdy na scenie pojawiła się 
gwiazda wieczoru - Kamil Bed
narek z zespołem Piąty Ele
ment - na płycie Gryfii bawiło 
się niemal dwa i pół tysiąca fa
nów tego jednego z najpopular
niejszych obecnie młodych wo
kalistów. Kamil Bednarek w cią
gu półtoragodzinnego koncer
tu zaśpiewał piosenki ze 
wszystkich swoich płyt. Woka
lista szalał na scenie, a tłum fa
nów śpiewał i podskakiwał 
wraz z nim. Gościem specjal
nym wieczoru był raper Staff, 
który wspólnie z Kamilem Bed-

narkiem zaśpiewał kilka utwo
rów. 

Idol młodzieży ze sceny 
również przekonywał, że nie 
warto sięgać po używki. - Bawi
my się tu świetnie i żadne nar
kotyki nie są nam potrzebne. 
Eksperymenty z używkami to 
bardzo ryzykowna droga w jed
na stronę - mówił. 

Po koncercie w Gryfii zosta
ła spora grupa fanów Kamila 
Bednarka. Wokalista ze wszyst
kimi spotkał się, by przez kolej
ne półtorej godziny rozdawać 
autografy i pozować do zdjęć. 

Rozmowa z Kamilem Bed-
narkiem o muzyce, energii i ro
dzinnych Lipkach w piątko
wym „Głosie Pomorza". # ©® 

W skrócie 

U S T K A / W Y S T A W A  

Wędrówka zapisana 
na rolkach 
Na wernisaż wystawy Kamili 
Wolszczak „Ścieżka zapisu" 
będzie się można wybrać 
w piątek o godz. 17 do Cen
trum Aktywności Twórczej 
w Ustce przy ul. Zaruskiego 
la. To próba zapisu przestrze
ni w czasie teraźniejszym 
za pomocą analogowej taśmy 
samoprzylepnej. Wystawa 
czynna będzie do 15 listopada. 
Wstęp jest wolny. (DMK) ©® 

SŁUPSK/KONCERT 

Celtyckie nuty 
wEtCetera 
Grupa JRM, czyli Jig Reel 
Maniacs, zagra w piątek w re
stauracji Et Cetera przy ul. Ka
szubskiej 18. JRM to jedna 
z najstarszych formacji muzy
ki irlandzkiej w Polsce, od 25 
lat gra tradycyjną muzykę cel
tycką (irlandzką, szkocką, wa
lijską, bretońską, galicyjską), 
łącząc ludowe brzmienia z no
woczesnymi aranżacjami na
wiązującymi do różnych tren
dów muzyki świata. 
Początek koncertu w piątek 
o godz. 20.30, bilety w cenie 
35 zł są do kupienia w restau
racji. (DMK)©® 

SŁUPSK/KONCERTY 

Nagrali muzykę do gry o Wiedźminie, 
w piątek zaśpiewają w słupskim klubie 
Grupa Percival Schuttenbach 
zagra w słupskim Motor Rock 
Pubie. To zespół kojarzony 
przede wszystkim z udziału 
w soundtracku do „Wiedźmi-
na 3", potentat na scenie folk-
metalowej i medieval-folko-
wej w Polsce. Ich oryginalna 
muzyka łączy drapieżność 
metalu z energią dawnych sło
wiańskich pieśni, wirtuozerię 
muzyki ludowej z wiedzą 
na temat klasycznej harmonii. 
Trzy multiinstrumentalistki 
i wokalistki razem z chary
zmatycznym gitarzystą i sza
lonym perkusistą tworzą 

na scenie niesamowity show. 
Zespół ma na koncie wiele 
osiągnięć, w tym koncerty 
w całej Europie, nagrody na 
festiwalach rockowych i fol
kowych, a także - jako jeden 
z niewielu wykonawców 
w Polsce - diamentową płytę 
za współautorstwo muzyki 
do projektu „ Równonoc" -
połączenia hip-hopu ze sło
wiańskim folkiem. Początek 
koncertu w piątek o godz. 20. 
Bilety w przedsprzedaży kosz
tują 30 zł, w dniu koncertu 
trzeba będzie za nie zapłacić 
4 0  zł. (DMK)©® 

Informator 

KINA 
Słupsk 

Sypiajyzimynigodz. 20; Btok3WByta.godz.il; 
Chemia,godz. 12.20,14.50,17.20,2030; Everest, 
20: godz. 14.15,3D: godz. 2130: Karbala,godz. 
13.20; Legend,godz,18.30; Marsjanin, 20: godz. 
20.40,30: godz. 11.15,14.20,1730; PanieMskk 
godz. 12.50,17; Praktykant, godz. 15.45,19.10,21.50; 
The Walk5ięsHcdmunn,2D:godz. 21.20,30: 
godz. 15; Więzień kbiyntu: Próba opia, godz. 
11,20; HctóTransylwania2,2D: godz. 11.20,12.40, 
1330,17,30: godz. 1030,14.50,19.15; Hugoilowty 
dudiówigodz.10 

Nigdy niejest za późno, godz. 18; Intruz, godz. 20 

Lębork 

Hugoikwcydudidwigodz. 16.45,Panie Dulslde, 
godz. 1830,20.15 

Ustka 

HotdTransylwanialgodz. 15,17; Cheraia.godz. 
18.45,20.45 

m 
KOMUNIKACJA 

!»118000; 2219436; PK559842 42 56; 
dyżurny mchu59 8437110; MZK59848 93 06. 
L$ofcPKS59 8621972; NZKwgodz. 7-15, tel. 
598621451;Był6MPKS598222238;C 
PK559 8342213; MtastkKPKS59 8572149. 

DYŻURY APTEK 
Słupsk 

Ratuszowa, ul. Tuwima 4. teł. 59842 4957 

Ustka 
Nadmorska, ul. Marynarki Polskiej 31, tel. 59 81477 
70 

Bytów 
Centrum Zdrowia, ul. Sychty 3, tel. 59 822 6645 

Miastko 
Rodzinna, ul. Wybickiego 30, tel. 59 8578725 

Człuchów 
Centrum Zdrowia, ul. Szczecińska 13, tel. 59 83431 
42 

Lębork 
Stary Browar, al. Wolności 40, tel. 59 862 2766 

Łeba 
Słowińska, ul. Kościuszki 70 a, tel. 59 86613 65 

Wicko 
Pod Agawą, tel. 59 8611114 

USŁUGI MEDYCZNE 

szateraatefcul. Hubalczyków 1, informacja tele
foniczna 59 846 0100; 

y,ul. Mickie
wicza 12 tel. 59 814 69 68; f 
POZ, ul. Kopernika 18, tel. 59 814 6011; Pogotowie 

30 00; SfepW, ul. Węgrzynowicza 13,59863 52 02; 
ByttaSqM  ul. Lęborska 13, tel. 59822 85 00; 
Dział Pomocy [kndźi«jiyfasUał, tel. 59 857 09 
00; 

(=5983453 09. 

WAŻNE 

Ofiar PrzemocywRodzinie, tel. 59 848 0111,801 
120002 
ShąHfcPofc)a997; ul. Reymonta, teł. 59 848 06 
45, Pogotowie Ratunkowe999; Straż Miejska 
986; 59 84332 F; Straż Gmma 59 848 59 97; 
Urząd Celny-5877408 30; Straż Pożarna998; 
Pogotowie Energetyczne 991, Pogotowie Ga
zownicze 992; Pogotowie Ciepłownicze 993, 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne994, Straż 
Mie|slca alarm 986: Ustka - 59 814 6761.697 696 
498; Bytfiw- 59 822 25 69; 

KULTURA 
Nowy Teatr, ul. Lutosławskiego 1, teł. 59 84670 
00; Rłharmonia Sinfonia Bałtka, ul. Jana Pawła 
II3. tel. 59 84238 39; Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego 
2,tel. 598423935; Teatr Rondo, ul. 
Niedziałkowskiego 5a,tel. 59842 6349; Słupski 
Ośrodek Kułtur̂  ul. Braci Bierymskich 1, teł. 59 
845 6441, MłodzieżoweCentnmi Kultury, al.3 
Maja 22, tel. 59 8431130; Miejska BMoteka Pub
liczna. ul. Grodzka 3, tel. 59 840 5838. 

USŁUGI POGRZEBOWE 
Kala, ul. Armii Krajowej 15. tel. 59 842 8196,601 
928 600 - całodobowo. Pełna oferta pogrzebowa. 
Zieleń tel. (24h/dobę) telefon 502 525 005 lub 59 
8411315, ul. Kaszubska 3 A. Winda i baldachim 
przy grobie; 
Hades, ul. Kopernika 15, całodobowo: tel. 59 842 
98 91,601663796. Winda i baldachim przy grobie. 
Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo), 
tel. 59 842 8495,604434441. Winda i baldachim 
przy grobie. 

PORADNICTWO 
Biuro Porad Obywatelskich ul. Niedział
kowskiego 6, czynne: poniedziałek-czwartek 
wgodz. 10-14; 
Bliżej Prawa - bezpłatne porady prawne i obywa
telskie, ul. Jana Pawła II (7 piętro, pok. 718.719) tel. 
59 30700 20, czynne-, poniedz.-środa godz. 8-16, 
czwartekgodz. 10-18, 
Telefon zaufania Tama - 59 84140 46, czynny: 
poniedziałek - piątek wgodz. 16-20; 
Alkoholowy telefon zaufania Krokus czynny 
codziennie 17-22,59 84146 05; 
TowałzystwoZapobieganiaNarkomam-tel.59 
8401460-poniedziałek wgodz.10-19, wtorekgodz. 
10-15, środa10-1930, czwartek 10-20, piątekgodz. 
10-1830; sobota godz. 10.15-B.15 dyżur psychologa; 
Dom Intetwenqi Kryzysowej-ul. Wolności 3, 
tel. 59 842 7125 (przy PCK) - dostępna całą dobę; 
PolskieCentnim Mediacji OddziałwSłupslai 
al. Sienkiewicza 3, tel. 505 369 619 lub503 869 970; 
Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzi
nie al. Sienkiewicza 3 (II p.), tel. 669 498 323, 
Pofadnia Zdrowia Psychicznego - ul. Ziemowita 2, 
tel.598402001,poniedz.-piątekwgodz. 7.30-17. 

59 196-25 TAXI 
, s»8422 700 f 
M -

607 2 7 1 7 1 7  
Jeździmy najtaniej! 
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Spotkanie w Warszawie 
pozostanie długo w pamięci 

W skrócie 

PIŁKA NOŻNA 
Awans Rumunii 
i Albanii na Euro 2016 
Wyniki grupy F: Grecja - Wę
gry 4:3 (1:1). Stafylidis (5), 
Tachtsidis (57), Mitroglou (79), 
Kone (86) - Nemeth 2 (54,76), 
Lovrencsics (26). Finlandia - Ir
landia Płn 1:1 (0:1). Arajuuri 
(87) - Cathcart (31). Wyspy Ow
cze - Rumunia 0:3 (0:2). 
Budescu 2 (4,45), Maxim (83). 
1. Irlandia Płn. 10 21 16:8 
2. Rumunia 10 20 11:2 
B.Węgry 10 16 11:9 
4. Finlandia 10 12 9:10 
5. Grecja 10 6 7:14 
6. Wyspy Owcze 10 6 6:17 
Wyniki grupy I: Serbia -Por-
tugalia 1:2 (0:1). Tosić (65) -
Nani (5), Moutinho (78). 
Armenia -Albania 0:3 (0:2). 
Hovhannisyan (9-samob.), 
Xhimshiti (23), Sadiku (76). 
1. Portugalia 8 21 11:5 
2. Albania 8 14 10:5 
3. Dania 8 12 8:5 
4. Serbia 8 4 8:13 
5. Armenia 8 2 5:14 

TENIS 
Rankingowy awans 
Radwańskiej 
Agnieszka Radwańska awanso
wała na szóste miejsce w ran
kingu WTA. Polka w opubliko
wanym w poniedziałek noto
waniu poprawiła swoją pozycję 
o dwa miejsca. Pierwsze miej
sce zajmuje Serena Williams, 
drugie Simona Halep, a trzecie 
Maria Szarapowa. 

PIŁKA NOŻNA 
Jan Urban trenerem 
Lecha Poznań 
Urban zastąpił na tym stanowi
sku Macieja Skorżę. - Szczegó
łowo analizowaliśmy stan dru
żyny. W naszym przekonaniu 
w tym momencie zespół naj
bardziej potrzebuje nowego 
impulsu - zaznacza Karol Klim
czak, prezes Lecha. 
(STEN) 

Niedziela-11.10 

Multi Multi (godzina 21.40): 6,15, 

16,20,27; 29,32,34,36,40,44,49, 

50,52,56,57,59,61,67,72. Plus: 72. 

Ekstra Pensja: 1,3,10,22,28, (3). 

Kaskada: 2,4,5,6,8,11,12,18,21, 

22,23,24. 

Poniedziałek-12.10 

Multi Multi (godzina 14): 1,2,11,12, 

13.14,15,16,17.23.30,32.37.40,44, 

62,64,66.72,77. Plus: 44. 

mm 

# Reprezentacja Polski w pięknym stylu pokonała na Stadionie Narodowym 
w Warszawie Irlandię 2:1 i zagra w finałach mistrzostw Europy. Cel został osiągnięty 

• Tak Polacy fetowali w niedzielę na Stadionie Narodowym w Warszawie awans do finałów mistrzostw Europy, które w przyszłym roku odbędą się we Francji. 

Piłka nożna 

Michał Nowak 
m.nowak@echodnia.eu 

Po dramatycznym boju w nie
dzielę wieczorem reprezentacja 
Polski wygrała z Irlandią 2:1 
i awansowała do finałów mi
strzostw Europy, które odbędą 
się w przyszłym roku we Francji. 

Na prowadzenie w 13 minu
cie wyprowadził Polaków Grze
gorz Krychowiak, który pięk
nym strzałem z dystansu poko
nał Dairena Randolpha. 

Odpowiedź gości była bły
skawiczna, bo już kilkadziesiąt 
sekund później po faulu Micha
ła Pazdana sędzia odgwizdał 
rzut kamy, który na gola zamie
nił Jon Walters. 

Jeszcze przed przerwą Pola
cy ponownie objęli prowadze
nie za sprawą świetnego ude
rzenia głową Roberta Lewan
dowskiego. Zwycięstwa „biało-
czerwoni" już nie oddali. 

Radości nie było końca 
Po końcowym gwizdku ture
ckiego sędziego Cuneyta ęakira 
piłkarzy, sztab szkoleniowy 
oraz kibiców na Stadionie Na
rodowym w Warszawie ogarnął 
szał radości. Piłkarze założyli 
specjalnie przygotowane 
na okazję awansu koszulki z na
pisem „Vive la Pologne". Było 
też konfetti i szampany. - Ja je
stem dumny z tych chłopaków. 
Daliśmy radę, jedziemy 
do Francji! Tam damy z siebie 

wszystko i mam nadzieję, że 
będziecie nas tam wspierać i ra
zem zajdziemy daleko w tym 
turnieju - mówił do kibiców Ro
bert Lewandowski, kapitan re
prezentacji Polski. 

Feta trwała również później 
w szatni, gdzie drużynę odwie
dził po meczu Andrzej Duda, 
prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

- Sprawiliście wszystkim ro
dakom wiele radości, dziękuję. 
Jestem pod wrażeniem - po
wiedział. 

Wyrównał rekord 
Liderem reprezentacji w tych 
eliminacjach był bez wątpienia 
Robert Lewandowski. 

Kapitan zdobył w dziesięciu 
meczach trzynaście goli i został 
królem strzelców kwalifikacji 
do Euro 2016. Wyrównał rekord 
należący do Davida Healego, 
który w eliminacjach do Euro 
2008 zdobył tyle samo bramek. 

„Lewy" pobił natomiast wy
niki takich zawodników, jak 
Raul Gonzalez (11 goli w elimi
nacjach Euro 2000) czy Davor 
Suker (eliminacje Euro 1996 -12 
goli). 

Magiczny 11 października 
11 października to istotna data 
dla piłki nożnej. W 2006 roku 
drużyna prowadzona przez tre
nera Pawła Janasa wygrała te
go dnia na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie z Portugalią 2:1 
po golach Euzebiusza 
Smolarka. Dwa lata później wy
grana w tym samym stosunku 

dała zespołowi Leo 
Beenhakkera awans do mi
strzostw Europy 2008. 
Przed rokiem, już podczas eli
minacji do Euro, w meczu roze
granym również 11 październi
ka, odnieśliśmy historyczne 
zwycięstwo nad reprezentacją 
Niemiec, pokonując naszych 
zachodnich sąsiadów 2:0. 

Wreszcie w tym roku kadra 
Adama Nawałki wygrała 2:1 z Ir
landią, zapewniając sobie tym 
samym awans do mistrzostw 
Europy 2016. 

Nawałka zostaje 
Podczas poniedziałkowej kon
ferencji prasowej selekcjoner 
reprezentacji Polski Adam 
Nawałka podsumował dwa la
ta swojej pracy, stwierdził, że 
największa w tym zasługa sa
mych zawodników. - To nie ko
niec naszej pracy. Kontrakt 
Nawałki z PZPN został automa
tycznie przedłużony do końca 
finałów Euro 2016. •©© 
Wyniki ostatniej kolejkh Polska- Irlandia 
2:1 (2:1), Grzegorz Krychowiak 13, Robert Lewan
dowski 42 - Jon Walters 16 z karnego,- Niemcy -
Gruzja 2:1 (0:0), Thomas Muller 49 z karnego, 

• Max Kruse 79 - Dżaba Kankawa 53; Gibraltar 
Szkocja 0:6 (0:2), Chris Martin 25, Shaun Maloney 
39, Steven Fletcher52,56,85, Steven Naismith 
90. 
1. Niemcy 10 22 24-9 
2. Polska 10 21 33-10 
3. Irlandia 10 18 19-7 
4. Szkocja 10 15 22-12 
5. Gruzja 10 9 10-16 
6. Gibraltar 10 0 2-56 

• Robert Lewandowski w objęciach prezesa Polskiego Związku Piłki 
Nożnej Zbigniewa Bońka. Nasz kapitan w eliminacjach był świetny. 

Nasza reprezentacja pokazała piękną grę 

1.-2. awans, 3. barat 
PIOTR SZPAK 

wychowanek g #  # # #  fl 

teru, pokazał duży spokój. Oprócz 
akcji bramkowej Irlandczycy prak
tycznie nam nie zagrozili, bo grali 
głównie dalekimi podaniami. Jed

nak nie był to nasz perfekcyjny 
mecz, bo szczególnie w drugiej po
łowie były fragmenty, w których 
powinniśmy dłużej utrzymać się 
przy piłce. Ważne, że stale robimy 
postępy. Ostatnio wyraźnie po
prawiłem grę do przodu. Do tur
nieju finałowego we Francji liczę, 
że będę jeszcze lepszy i bardziej 
będę pomagał drużynie. 

http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:m.nowak@echodnia.eu
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C 1*1» Energa Czarni Słupsk nie zgłosiła do nowego sezonu Cannena Cunninghama. Gracz opuszcza Słupsk, spotka-
« S i  nie z King Wilkami Morskimi Szczecin oglądał z trybun hali Gryfia. Energa Czarni ma w planach zakontrakto

wanie dwóch nowych zawodników. Będzie to rezerwowy center oraz gracz będący zmiennikiem na pozycji 
Demonte Harpera. Jak podaje forum fanów Energi Czarnych, będą to Derrick Nix i Folarin Campbell. 

Więcej konsekwencji 
i lepsza defensywa 
Rozmowa 

Tomasz Śnieg zagrał w meczu 
z King Wilkami Morskimi blisko 
20 minut. Zdobył 4 punkty. 
miałZasysty. Udanie zastępo
wał Blassirgame'a. 

To było dobre spotkanie w pań
skim wykonaniu. Oczywiście 
gdyby przyznawano oceny 
za styl. byłoby różnie, ale w tym 
spotkaniu chodziło przede 
wszystkim o to. by mecz wygrać. 
Te pierwsze mecze to zawsze 
jest niepewność, nie wiado
mo, jak zespół zareaguje, jest 
presja towarzysząca inaugura
cji. Dlatego najważniejsze jest, 
że udało się w miarę spokojnie 
wygrać. Po parkiecie biegało 
dużo doświadczonych zawod
ników. Obrona jest jeszcze 
w naszym wykonaniu do po
prawy, także konsekwencja. 
W drugiej połowie przy dwu-
dziestopunktowym prowa
dzeniu nieco rozluźniliśmy 
się. Momentami zaczynało 
być naprawdę nieciekawie. 
Na swoim doświadczeniu do
wieźliśmy to zwycięstwo 
do końca, chociaż nie ma co 
ukrywać, musieliśmy zosta
wić dużo sił na parkiecie. 
Chyba na waszą postawę w tym 
spotkaniu miały wpływ faule. 
Po cztery DemonteHarper 
i Cheikh Mbodji mieli na swoim 
koncie. A była dopiero trzecia 

• Po kontuzji z poprzedniego 
sezonu u T. Śniega nie ma śladu 

kwarta. Były więc obawy o koń
cowy rezultat. 
To powodowało, że nie mogli
śmy grać tak agresywnie 
w obronie. Przez to musieli
śmy trochę odpuszczać, aby 
oni mogli grać, zresztą obaj 
zagrali bardzo dobre zawody. 
Dla mnie jest to już historia. 
Gdy pierwsza piątka wyszła 
na parkiet, byk) widać siłę tego 
zespołu. 
Zaczęliśmy z mocnym 
depnięciem. Tak ustaliliśmy 
sobie w szatni, chcieliśmy się 
pokazać publiczności. Szybko 
chcieliśmy podyktować swoje 
warunki. # ©® 
ROZMAWIAŁ R. SZYMAŃSKI 

Piorunujący początek Energi 
Koszykówka 

Łatwiej niż można było przy
puszczać, wygrała Energa 
Czarni Słupsk w I kolejce TBL 
z King Wilkami Morskimi 
Szczecin. 

Rafał Szymański 
598488130 
rafal.szymanski@polskapress.pl 

Jeżeli ktoś miał obawy, jak za
prezentuje się nowy słupski 
skład w meczu z drużyną ma
jącą być czarnym koniem roz
grywek, to już początek spot
kania rozwiał wszelkie wątpli
wości. Energa Czarni łatwo 
wyszła na prowadzenie i szyb
ko wytrąciła King Wilkom 
Morskim wszelkie atuty. Nie 
zaistniał Korei Loucius, mają
cy być jednym z liderów ze
społu ze Szczecina. Pod kosza
mi niepodzielnie rządził 
Cheikh Mbodji - center Energi 
Czarnych. Gospodarze grali 
szybko, skutecznie, pomysło
wo, szukając siebie na obwo
dzie, popełniali mniej błędów, 
będąc - co naturalne - także 
mniej zdeprymowanymi 
przed własną publiką w hali 

r Gryfia. Szalał rozgrywający EC 
Jerel Blassingame, znów umie
jętnie, a to śmiechem, a to zło
śliwym dogadywaniem rozbi
jając psychicznie Louciusa. 
W jednym z takich momentów 
musiał nawet interweniować 

» W białych strojach dwaj wyrć 
Harper (z piłką) 

sędzia. - Loucius zagrał tylko 
przez 15 minut. Miał 4 przewi
nienia. Grał zdecydowanie le
piej w meczach przedsezono-
wych. Teraz prezentował się 
gorzej, ale takie spotkania też 
się zdarzają - tłumaczył Marek 
Łukomski, trener King Wilków 
Morskich. 

Po dobrym początku 
słupszczanom przyszło potem 
kontrolować mecz i umiejętnie 
wybijać z rytmu rozpędzający 
się z każdą minutą zespół ze 

Szczecina. Szkoleniowiec EC 
Donaldas Kairys szybko także 
dostrzegał błędy swoich podo
piecznych. - W naszej grze by
ło sporo dobrych momentów. 
Były i słabsze chwile, które bę
dziemy musieli poprawić. To 
początek sezonu, dlatego cią
gle musimy pracować i stawać 
się lepsi - mówił litewski szko
leniowiec. Przy tym, że druży
na grała jednym centrem i czę
sto za Mbodjiego pod koszem 
walczył Kacper Borowski, naj-

i: Cheikh Mbodji i Demonte 

ważniejsze było zwycięstwo, 
a nie jego rozmiary. Szczegól
nie że EC w drugiej połowie 
musiała dawać sobie radę 
w sytuacji, gdy Mbodji miał 4 
przewinienia. Podobnie zresz
tą jak najlepszy strzelec druży
ny Demonte Harper. 

- Staramy się poprawić sy
tuację kadrową. Rozglądamy 
się za centrem, który mógłby 
nam pomóc. Nie możemy grać 
z jednym centrem - tłumaczył 
po starciu Kairys.# ©® 

SP 4 Słupsk i UKS Sparta Sycewice jadą na finał do Warszawy W skrócie 

Piłka nożna 

Wygrały zmagania na Pomo
rzu w Turnieju orlika dwa ze
społy z naszego regionu. SP 4 
wśród chłopców i UKS Sparta 
Sycewice wśród dziewcząt. 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@polskapress.pl 

Zawody zostały rozegrane 
w Starogardzie Gdańskim. 
U chłopców kadra SP nr 4 
w Słupsku rozpoczęła od poraż
ki 1:4 z UKS l Reda. W kolejnym 
spotkaniu tylko zwycięstwo 
pozwalało myśleć o półfinale. 
Słupszczanie ograli Jastrzębie 
Linia 5:2. Potem przyszło zna
komite starcie z SP l Kartuzy 
wygrane 2:0. W półfinale z Pro
meteuszem Tuchomie było 2:1 
po golu w ostatnich sekundach 
Antoniego Klimczuka. W fina
le na rozpędzonych słupszczan 
trafił SP 3 Pruszcz Gdański 

• Szkoleniowiec SP 4 Piotr Świętochowski uczy graczy, że przede 
wszystkim liczy się dobro zespołu, a nie indywidualne zdobycze 

i przegrał 2:5 (1:1). Tym samym Maciej Zych, Michał Olszewski, 
SP 4 Słupsk została mistrzem bramkarze Gracjan Krum-
Pomorza (chłopcy młodsi r. plewski i Patryk Szczurowski. 
2004/2005) i zapewniła sobie Trenerem zespołu jest Piotr 
udział w finale ogólnopolskim, Świętochowski. 
który w środę zaczyna się Wśród dziewcząt Sparta 
w Warszawie. Skład SP 4: Ja- Sycewice prowadzona przez 
kub Jaworski, Jakub Kali- Ryszarda Hendryka pokonała 
nowski, Klimczuk, Damian SP Świerzno 1:0, SP Luzino 1:0, 
Każanowski, Błażej Styczeń, by w decydującym starciu sta

• Szczęśliwe dziewczyny z USK Sparty wyłączyły w finale 
najgroźniejsze zawodniczki rywalek i potem cieszyły się wygraną 

nąć naprzeciwko SP Subkowy. 
Drużyna ta po dwóch kolejkach 
miała też dwa wygrane mecze 
z imponującym stosunkiem 
bramek 10-0. 

- Po bramce Zuzi Kupi-
sińskiej prowadziliśmy 1:0, na
sze przeciwniczki wyrównały 
na 1:1, ale Sylwia Jasińska strze
liła na 2:1 i to Sparta dostała się 

na stołeczne finały - relacjonu
je Hendryk. 

Sparta grała w składzie: 
Oliwia Mańkowska (bramkar-
ka), Natalia Samsel, Kupisińska, 
Nikola Krauze, Karolina 
Elward, Jasińska (kapitan), 
Klaudia Żmuda-Trzebiatowska, 
Kornelia Gaik, Joanna Masłow
ska. • ©® 

PIŁKA NOŻNA 
Lewandowski 
w kadrze U-15 
Zdzisław Lewandowski, szko
leniowiec bramkarzy w Janta
rze Ustka i SMS Słupsk, od dzi
siaj będzie pomagał na zgrupo
waniu kadry Polski U-15 i U-16. 
Na dwudniowe zajęcia zaprosił 
go Adam Dawidziuk, wycho
wawca wielu bramkarzy ze 
szkoły w Szamotułach, m.in. 
Łukasza Fabiańskiego. # 
(RES) 

BRYDŻ 
Słupska para 
przed ustczanami 
Edward Materek - Mariusz 
Pankiewicz (obaj Słupsk) wy
grali 25. turniej XXXIII Grand 
Prix Ustki 2015. Drudzy byli 
ustczanie Wiesław Rudnicki -
Wojciech Lewandowski. Dziś 
o godz. 17 kolejny turniej w Do
mu Kultury w Ustce. • (FEN) 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:rafal.szymanski@polskapress.pl
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TYLKO DLA WYMAGAJĄCYCH 

Jak unieść 
sukces? 
My, Polacy, 
mamy z tym 
kłopot 
Sukces nie może polegać na tym, że już sobie 
wszystko kupiliśmy i byliśmy na wakacjach 
w najlepszych miejscach na świecie - psycholog 
Wojciech Eichelberger o tym, jak należy się 
obchodzić z sukcesem, aby nie zbłądzić 

[strony 2-3] <WF 

Na spotkanie z Natalią brytyjski 
rząd zezwolił jej ciotce. Nie 
mogła użyć słów „kocham cię"... 

Piotr Sajdak: - Straciłem rękę, 
ale szkoda mi życia, żeby się 
nad sobą rozczulać. 

Lądując w Hawanie cofamy 
zegarki o 6 godzin, jednak tam 
czas się zatrzymał wcześniej. 

[strony 4-5] [strony 6] [strona 8-9] 
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Jak unieść sukces? 
My, Polacy, mamy 
z tym kłopot 
Sukces nie może polegać na tym, że już sobie wszystko 
kupiliśmy i byliśmy na wakacjach w najlepszych miejscach 
na świecie - psycholog Wojciech Eichelberger o tym, 
jak należy się obchodzić z sukcesem, aby nie zbłądzić 

Rozmowa 

Anita Czupryn 
a.czupryn@polskatimes.pl 

Na świedeznani artyści aktoizy, twórcy, biznes
meni którzy o s i ^ ^ w i e l d  finansowy si*ces, 
wpada^wpułapki życia. A&ohoBzni narkoty
ki  depresja, niektórzy decydują się na krok osta-
teczny-samobójstwo. Rodzimym ludziom suk-
cesu udaje się tego uniknąć? 

Nie widzę powodów, dla których Polacy 
mieliby się wtej sprawie czymś różnić na ko
rzyść. Raczej wiele wskazuje na to, że w Pol
sce ludzie, którzy osiągnęli duży sukces, częś
ciej niż ludzie z krajów, w których kapitalizm 
trwa od stuleci, źle sobie radzą z wielkim suk
cesem. Jakby się jeszcze nie nauczyli z suk
cesem obchodzić. 

No właśnie, jak się należy obchodzić? 
Ostrożnie, uważnie, spokojnie - jak z dro

gocennym przedmiotem. U nas brakuje tej 
tradycji. W krajach o dłuższej od naszej tra
dycji obchodzenia się dużymi pieniędzmi 
i z popularnością jest to częścią kultury, 
a wbogatych rodzinach umiejętnością prze
kazywaną z ojca na syna czy z matki na cór
kę. Znany jest algorytm postępowania w ta
kich sytuacjach. A w Polsce kapitalizm ma
my dopiero od lat 25 lat - to zaledwie jedno 
pokolenie doświadczeń. 

26 właściwie. 
Jedenrokniewiele wtej sprawie zmienia. 

Nadal jedno pokolenie. Dlatego gotów się je
stem założyć, że gdyby ktoś takie statystyki 
prowadził, toby się okazało, że w Polsce 
w proporcji do ogólnej liczby odniesionych 
sukcesów kłopoty z jego uniesieniem i zarzą
dzaniem nim ma większy odsetek doświad
czonych sukcesem niż to ma miejsce w Euro
pie czy USA. 

WPRL nie było ludzi sukcesu? 
W PRL byli ludzie sukcesu związani 

głównie z rozrywką i sztuką. Piosenkarze, 
muzycy, wybitni artyści i pisarze. Jednak 
ze względu na żelazną kurtynę oddziela
jącą PRL od reszty świata, niewielu z nich 
odniosło sukces międzynarodowy. Nie by
ły to więc oszałamiające sukcesy finanso
we i wizerunkowe. Miały czasami znaczą
cą skalę, ale jedynie lokalną - polską. Prócz 
żelaznej kurtyny również nieliczący się 
wówczas w świecie polski złoty nie poz
walał przenieść sukcesu poza Polskę i kon
kurować z innymi sukcesami w normal
nym świecie. Tak więc szansa na prawdzi
wy polski sukces pojawiła się dopiero 

po 1989 r., czyli od czasu przemian ustro
jowych. 

ViolettaVillas w USA była wielką gwiazdą, ale 
trudno powiedzieć. żewFobce cxttosta spekta
kularny sukces. 

Nie znam dokładnie jej historii, nie mia
łem okazji z panią Villas rozmawiać, ale wy
gląda na to, że to był przykład braku umie
jętności emocjonalnego i finansowego zarzą
dzania wyjątkowym w owym czasie sukce
sem, bo wykraczającym poza granice kraju. 
Pewnie z tego powodu trudniej było ten suk
ces unieść. Brakowało doświadczenia w po
ruszaniu się po agresywnych zachodnich 
rynkach sceny, estrady i rozrywki. Gdyby 
sukces pani Villas pozostał w granicach Pol
ski, tak jak sukcesy innych świetnych arty
stów owego czasu, to pewnie nie byłoby 
problemu. 

Jetzy Skolimowski odniósł wHolywood osza
łamiający sukces, zdobył sławę, pieniądze, ale 
wrócił do Polski kupił stuletnią chałupę i osiadł 
na Mazurach. Nadal kẑ cifibny. które zdobywa
ją międzynarodowe nagrody. 

I bardzo dobrze zrobił! Widać, że dobrze 
zarządził swoim sukcesem, że go uniósł, nie 
pogubił się, odnalazł właściwą skalę i stan
dard życia, który mu najbardziej odpowiadał. 
Ale rozmawiamy już dłuższy czas o sukcesie 
i dotąd nie powiedzieliśmy, jak definiujemy 
sukces. Powszechnie za sukces uznaje się zdo
bycie, zarobienie dużej ilości pieniędzy. To 
zdecydowanie zbyt wąska definicja sukcesu. 
Przecież przynajmniej raz na tydzień ktoś 
w Polsce odnosi ogromny sukces finansowy, 
wygrywając kilka milionów w lotto. Z badań 
nad losami tych ludzi wynika jednak, że dla 
większości z nich zdobycie takich pieniędzy 
powoduje życiową katastrofę. Popadają 
w chaotyczną, nadmiarową konsumpcję, wy
korzeniają się ze swego społecznego środo
wiska, zmieniają miejsce zamieszkania, przyj
mują styl życia klasy ludzi bogatych, ale nie 
potrafią się w tym otoczeniu poruszać i są 
przez nie odrzucani. Cierpią na kompleks 
uzurpatora. W rezultacie pozostają sami, ty
ją przy zastawionym suto stole, otoczeni luk
susowymi przedmiotami, popadają w leni
stwo i choroby. Na dodatek kłótnie i napięcia 
związane z podziałem i sposobem inwesto
wania pieniędzy niszczą więzy rodzinne. Z ta
kich obserwacji i doświadczeń wzięło się za
pewne powiedzenie - lepiej z mądrym zgu
bić, niż z głupim znaleźć. 

Jest też inne-że pieniądze szczęścia nie dają. 
To swoją drogą. Pieniądze nie mogą dać 

szczęścia, bo same w sobie szczęściem nie 
są. Ale jeśli się nimi mądrze zarządza i potra
fi się ich mądrze używać, by zmniejszać ob
szary cierpienia na świecie, to może się oka

• Wojciech Eichelberger: - Sukcesem dla polityka jest wprowadzenie w błąd obywateli 

zać, że dadzą nam szczęście. A przynajmniej 
ogromną satysfakcję. 

Spotkałam kiedyś dwódi milionerów z Amery-
kL Polaków. Jeden wygrałwamerykańskim lot
to 14 mifionów dolarów. Był nieufny, jakby się 
bał,że ktoś mu te pieniądze zabierze, że go oszu
ka Drugi do milionów doszedł sam-ciężką pra-
cą. Mówił, że nawet gdyby stracił wszystko, to 
potrafiłbytemifiony odzyskać Bo wie, jak to się 
robi 

Oczywiście że tak. Ten pierwszy cierpiał 
na kompleks uzurpatora. Dostał coś wielkie
go, na co nie zasłużył. Więc boi się, że to stra
ci. Natomiast stopniowemu i związanemu 
z własnym wysiłkiem dochodzeniu do du
żych pieniędzy towarzyszy nabywanie do
świadczenia w zarządzaniu nimi i poczucie 
sukcesu zasłużonego. Mamy wówczas uza
sadnione poczucie, że pieniądze są napraw
dę nasze, wypracowane - ani znalezione, ani 
ukradzione. Ale nawet z pieniędzmi znale
zionymi, wygranymi można sobie dobrze po
radzić, jeśli się je szanuje i pamięta się o tym, 
że pieniądze nie czynią nas lepszymi i mą
drzejszymi ludźmi, że raczej grozi nam to, że 
uczynią nas ludźmi gorszymi, że nam pycha 
i woda sodowa uderzą do głowy. Więc trze
ba uchwycić właściwą i wygodną dla siebie 
skalę, pozostać w swoim środowisku, ewen
tualnie powoli i uważnie budować nowe, 
oparte na emocjonalnych więziach i zaufa
niu -anie na podobieństwach sum na ban
kowych kontach, marek samochodów czy 
wyposażenia domu. W przeciwnym razie 
wyląduj emy w środowisku ludzi z komplek
sem uzurpatora, a uzurpatorzy to albo skąp
cy albo utracjusze. 

Słyszę wcałe nierzadko, jak ludzie, którzy odnie
śli w Polsce stfcces, mówią, że to dlategô  że idi 
praca jest ich pasją. Apołem też nierzadko zda
rza się, że wpadają w depresję albo w stan wy
palenia. Czy pogoń za sukcesem można równać 

z pasją? Dla mnie pasja to coś, co daje wytchnie
nie; daęki niej atowiekładi^ akumulatory. Pa
sja nie spała i nie niszczy. 

Zgadzam się z panią. Pasja nie musi wią
zać się z sukcesem - czy to w skali ekono
micznej, społecznej, czy wizerunkowej. Pa
sja nie musi brać udziału w żadnym plebiscy
cie. Chyba że dla zabawy. Pasja jest czymś 
bardzo osobistym, prywatnym i daje saty
sfakcję przez sam fakt, że się ją uprawia. 
Współzawodnictwo, konkurencja, wyścigi 
mogą ją zabić. A pasja, która zaczyna starto
wać w zawodach, może zabić uprawiające
go tę pasję. Gdy mamy takie szczęście, że na
sza praca jest dla nas jednocześnie pasją, to 
musimy uważać, bo możemy zacząć praco
wać ponad miarę i ponad siły, przeceniając 
fizjologiczne możliwości naszego organizmu. 
Albo mamy pasję, którą kochamy tak, jak się 
kocha dziecko - czyli bez względu na to, jak 
wypada na tle innych, to i tak jest nasza i ko
chana - albo naszą pasją jest konkurowanie. 
W tym drugim wypadku wszystko, co robi
my, będzie włączane w naszą pasję rywali
zowania ze wszystkimi na wszelkich polach. 
Tak więc gdy nasza praca jest naszą pasją 
igdy nasząpasjąjest rywalizacja, to musimy 
uważać na przekroczenie limitu zadłużenia 
w zasobach naszej energii życiowej, co nosi 
nazwę syndromu wypalenia. Bardzo wielu 
ludzi w Polsce - podobno co najmniej 30 
proc. skarży się na symptomy depresji: brak 
energii, zaburzenia snu, drażliwość, zaburze
nia pamięci itd. Ale przypuszczalnie znacz
na część z tych ludzi może cierpieć na wypa
lenie, anie na depresję. Czym innym jest wy
palenie, a czym innym jest depresja. Chociaż 
objawy są podobne, to przyczyny są inne. 
Depresja wiąże się z traumatycznym, drama
tycznym przeżyciem albo z jakąś trudną sy
tuacją życiową, która trwa długo w czasie, al
bo z jakimś problemem psychicznym czy eg
zystencjalnym, z którym nie możemy sobie 
poradzić, albo z samotnością. Natomiast wy
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palenie jest skutkiem doprowadzenia nasze
go organizmu do stanu, w którym utraciłbio-
logiczną energię życiai odporność, np. przez 
nadmierną ilość pracy, która jest naszą pasją, 
lub nieustanną rywalizację. Innymi słowy: 
cierpiącemu na depresję nie chce się żyć, 
a cierpiący na wypalenie nie ma siły żyć 
- choć mu się chce. 

Za jakiego rodzaju sukcesem goniąwPotece? 
Nie potrafię takiej ogólnej diagnozy po

stawić. Ale półżartem mogę przytoczyć ste
reotypowy pogląd w tej sprawie dotyczący 
stereotypowego Polaka. W końcu w stereo
typie też jest jakieś ziarno prawdy. Zatem po
dobno kilka lat temu w ramach badań Diag
nozy Społecznej profesora Janusza 
Czapińskiego zadano narodowi, czyli repre
zentatywnej grupie Polaków, pytanie: „Czy 
wolałby pan odnieść własny sukces, czy wo
lałby Pan, żeby sąsiadowi się nie powiodło?". 
I ponoć okazało się, że większość Polaków 
wybrała tę drugą możliwość jako przynoszą
cą więcej satysfakcji. Stąd zasmucające wnio
ski na temat j akości naszego społecznego ka
pitału i zaufania. 

"Rudno mi uwierzyć, że wciąż tacy jesteśmy. 
Niestety tak. Być może zjawiska te nawet 

się nasilają. Stąd utrzymująca się popular
ność dowcipu - powiedzenia o polskim kot
le w piekle, którego nie trzeba pilnować, bo 
jak jakiś Polak chce się wydostać z kotła, to 
pozostali prędko go wciągną z powrotem. Nie 
wiadomo, jak wyglądają wtej sprawie staty
styki, ale z pewnością bardzo wielu Polaków 
odczuwa ogromną satysfakcję, gdy uda się 
im innemu Polakowi zaszkodzić, sponiewie
rać go czy zniesławić. Warto wiedzieć, że 
czerpanie satysfakcji z niepowodzeń i znie
sławiania innych jest związane z bardzo ni
skim poczuciem własnej wartości i brakiem 
szacunku do siebie. Amy, Polacy, mamy licz
ne historyczne i osobiste powody, które na
sze poczucie wartości osłabiają - i bardzo nie 
lubimy się do tego przyznawać. To napędza 
mechanizm szukania ofiary, kogoś gorszego 
w celu poprawienia sobie samopoczucia. Te
raz możemy to obserwować na dużą skalę 
w ramach narodowej dyskusji o uchodźcach. 

I wtedy jest radość, jakogłądamykułtowym fil
mie w,SarraswoT'-Kargulowi zginął koń. A ta-
tó był piękny,ameiykaństó-obłucłiie żałuje Paw
iak. 

No właśnie. 

<^sppjrzymy Ma świat ceiebryt^iudzi moż
n y ^  czy iudzi władzy których żydem ̂ scynu-
ją się pizedętii ludzie, czyt^ąc kolorowe pisem
ka, to za co oni cenią ten kolorowyświat? Co tu 
jest db nich sukcesem? 

To są ludzie, którzy przeżywają sukces 
poprzez identyfikację z kimś, kto sukces od
niósł. Na przykład kibice drużyny, która od
nosi sukces, albo kibice pojedynczych spor
towców, albo fani ludzi sztuki sztuki czy bi
znesu. Utożsamiają się więc wtedy z sukce
sem swojego idola. Grzeją się w blasku cu
dzego sukcesu. 

Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, niech tyl
ko ukochana drużyna przęgra mecz. fani się od
wracają. 

Oczywiście że tak! No, bo ci ludzie bardzo 
potrzebują grzać się sukcesem, a nie wyzię
biać porażką. W sercach fanów na ogół nie 
ma ani odrobiny miłości. Traktują oni obiek
ty swego uwielbienia czysto instrumental
nie. Dopóki grzeje, to go/ją/ich kocham. Prze
grywa i przestaje grzać - niech spada. Wów
czas pseudo-miłość kibica zamienia się 
w szczerą i prawdziwą nienawiść. 

AjeśS mówimy o ludziach, którzy odnoszą suk
cesy w polityce? Co się kryje za sukcesem pofi-
tyka? 

To przykre, ale w tej chwili sukces w po
lityce definiowany jest w sposób zasmucają
cy i niebezpieczny zarówno dla rządzonych, 
jak i rządzących. Sukcesem polityka jest 
wprowadzenie w błąd i emocjonalne uwie
dzenie, zmanipulowanie jak największej licz
by obywateli. Polityk nie jest dobry dlatego, 
że robi coś ważnego i dobrego dla państwa 
i obywateli, że odważnie i perspektywicznie 
myśli, lecz dlatego że udało mu się wystar
czająco wielu tak omamić, że go wybrali. 
W polskiej polityce obowiązuje, niestety, za
sada: „Ciemny lud wszystko kupi". Jeśli więc 
ciemny lud kupi ciemnotę, którą sprzedaje 
mu polityk, to polityk odniósł sukces. W efek
cie tacy politycy cierpią na syndrom uzurpa
tora, a wiec nie mają żadnego szacunku dla 
swojego elektoratu, boją się ludzi i zarazem 
nimi gardzą. Gardzą też państwem, któremu 
służą. Ostatnio widać to było we wstrząsają
cych nagraniach z afery taśmowej. A obywa
tele? Obywatele skazani są na nieuchronne, 
kolejne rozczarowania polityką i politykami, 
i przestają chodzić na wybory. 

Czy si&ces daje poczucie spełnienia? 
Jeśli jest to prawdziwy sukces, owoc cięż

kiej, uczciwej pracy albo talentu, inteligencji 
i zaangażowania, to z pewnością da nam po
czucie spełnienia. Natomiast jeśli jest to pse-
udo-sukces, polegający na tym, że udało się 
kogoś oszukać albo wygrało się przypadkiem 
wielką sumę pieniędzy, no to ten sukces nie 
da poczucia satysfakcji a tym bardziej speł
nienia. Na zasadzie: „Kradzione nie tuczy", 
albo „Co łatwo przyszło, łatwo pójdzie". 

Trawestując przysłowie rosyjskie: wolniej je
dziesz. dalej zajedziesz. Dziś jednak młodzi lu
dzie chcieRjy nieć sukces natychmiast, od razu. 

Przysłowie rosyjskie brzmi „Tisze 
jediesz, dalsze budiesz" i oznacza, że jeśli 
nie robisz zbyt wiele hałasu wokół swojej 
osoby, jeśli jesteś potulny, a przynajmniej 
sprawiasz takie wrażenie, nie narażasz się, 
nie zdradzasz się z własnymi poglądami -
to dalej zajedziesz. Takie konotacje ma to 
przysłowie. To pochwała konformizmu. 
Przynajmniej tak jest odczytywane w Pol
sce jako typowe dla Rosjan konformistycz-
ne zachowanie wobec władzy. Ale myślę, 
że można by to też odczytać jako pochwa
łę skromności. To całkiem nowa wykład
nia, która w tej chwili przyszła mi do głowy. 
Jeśli skromnie żyjesz, nie konkurujesz z in
nymi, nie gardzisz, nie wywyższasz się, to 
wtedy twój sukces będzie więcej wart, bę
dzie większy i trwalszy. 

Czy lucbae sukcesu korzystąjązinnego przysło
wia: .Pokorne aełe dwie matki ssie ? 

To powiedzenie jest jednoznaczną po
chwałą konformizmu. A konformizm zakła
da zdradzanie samego siebie, swoich waż
nych wartości i ideałów. Jeśli tak się zdarza, 
to efektem nie może być prawdziwy sukces 
- choć propagandowo i medialnie takie do
konania są często nagłaśniane jako prawdzi
wy sukces. 

Wróćmy do tą chęci szybkiego osi$^nia sukce
su, wielkich pieniędzyisławy. 

Tak bywa, ale chyba nie we wszystkich 
kręgach. Internet rozbudza silnie takie ape
tyty i aspiracje. Ale tym ludziom sukces my
li się często z popularnością na Facebooku al
bo YouTube. Sukces może zapewnić popu
larność, ale popularność sama w sobie nie 
jest sukcesem. Nie jest więc prawdziwym 
sukcesem otrzymanie wielu tysięcy lajków 
za skandalizujący tekst, hejt czy swoje nagie' 
zdjęcie. O takiej osobie ludzie szybko zapom
ną. Dlatego jednym z ważnych parametrów 
prawdziwego sukcesu jest jego długie trwa
nie w czasie. Dlatego na prawdziwy sukces 
i rozpoznawalność trzeba na ogół ciężko 
i długo pracować. 

PWojciech 
Eichelberger 

jest psychologiem, 
psychoterapeutę i au
torem książek i arty
kułów z dziedziny psy
chologii. Pisze też fe
lietony i eseje m.in. 
w „Zwierciadle", „Two
im Stylu", „Wysokich 
Obcasach", „Gazecie 
Wyborczej", „Charak
terach", „Polityce", 
„Więzi", „Życiu Ducho
wym", „Pulsie Bizne
su". Współpracował 
przy tworzeniu pro
gramów telewizyj
nych popularyzują
cych wiedzę psycho
logiczną. Praktykuje 
buddyzm zen 

Dla większości 
ludzi wygrana 
milionów w lotto 
powoduje życiową 
katastrofę. 
Pozostają sami, 
popadają w choroby 

Popiiamość nie prcekłacta się na pieniądze, któ
re są tym celem, za którym się goni? 

Mamy całe rzesze celebrytów, czyli ludzi 
znanych z tego, że są znani, z żadnego inne
go powodu. Ale oni tak naprawdę nic sen
sownego nie zrobili, nie wykazali się żadną 
specjalnie interesującą działalnością, nie 
stworzyli żadnego produktu, tylko po prostu 
są znani. To nie jest prawdziwy sukces, na
wet jeśli za taką popularnością idą pieniądze. 

Sami stają się produktem. Sprzedają swoje hi
storie intymne. 

Robienie z siebie produktu to urzeczowia-
nie siebie, uprzedmiotawianie. Bardzo nie
bezpieczne dla ciała, umysłu i ducha. Może 
oczywiście przynieść duże pieniądze, jeśli 
znajdzie się dostatecznie wielu amatorów 
oglądania takiej autodestrukcji. Ale taki pse-
udo-sukces nie może być źródłem prawdzi
wej, długotrwałej satysfakcji. Prędzej czy 
później zaowocuje frustracją, wstydem, de
presją - często przykrywaną uzależnieniem 
od jakiś przynoszącym objawową ulgę sub
stancji. 

Znam osoby, które osiągnęły wielki sukces, bu
dując wielkie firmy, zdobywając ogromne ma-
jątid po czym doszły do ściany. Zreafizowały ceł 
i odczuwają pustkę-nie wiedzą co dakj. Wszyst
ko już zrobiły. Jak się podnieść po sukcesie i za-
cząćżyć? 

To przypadki prawdziwego sukcesu, ale 
osiągniętego zbyt wcześnie. Jak np. sukces 
twórcy Facebooka czy innych młodych lu
dzi, którzy mieli jakiś świetny, kreatywny 
pomysł, zrobili coś nowego, pożytecznego, 
co wielu ludzi chce kupić, i dzięki temu od
nieśli wielki sukces. Ale to wcale nie zamy
ka im drogi do dalszej pożytecznej działal
ności. Sukces nie może polegać na tym, że 
już sobie wszystko kupiliśmy i byliśmy 
na wakacjach w najlepszych miejscach 
na świecie. W sytuacji wczesnego sukcesu, 
spełnienie tak szczęśliwie rozpoczętego ży
cia zależy w ogromnej mierze od tego, jak 
sobie odpowiemy na pytanie: czy zrobiłem 
już wszystko, co chciałbym w tym życiu 
zrobić? Czy zrobiłem wystarczająco dużo, 
wystarczająco ważnych rzeczy, które są dla 
innych pożyteczne i przynoszą im ulgę, 
otwierają jakieś nowe perspektywy lub da
ją radość? 

Czasem na końcutejcłogigonienia za sukcesem 
może się okazać, żejest porażką: żona odchodzi, 
przyjaciół się traci, dzieci się nie ma albo one nie 
chcą mieć kontaktu. 

Wtedy nawet prawdziwy sukces może 
okazać się gorzki! Dlatego warto sukces defi
niować szerzej, jako dobre życie, w którym 
także liczymy się z uzasadnionymi oczeki
waniami i potrzebami innych ludzi, z który
mi wchodzimy wrelacje. Czyli że w imię suk
cesu w realizowaniu naszych talentów i moż -

liwości, nie poświęcamy wszystkiego inne
go, co dla nas ważne: dzieci, rodziny, miłoś
ci, zdrowia itd. Jeśli tak się dzieje, to koszta 
sukcesu - nawet tego prawdziwego - mogą 
przewyższyć zyski i obiektywny sukces za
mieni się w osobistą klęskę. Trzeba uważać, 
bo kapitalizm zachęca do poświęcania 
wszystkiego na rzecz rynkowego sukcesu 
za wszelką cenę - a sukces przecież polega 
na tym, że przynosi ogromne korzyści kosz
tem jak najmniejszych strat. 

Zdarza się. ludzie sukcesu naginają zasady, któ
rym kiedyś byfi wierni, godzą się na nieetyczne 

Prędzej czy później sumienie uzurpatora 
się odezwie i albo działając z ukrycia, znisz
czy nieuczciwie zdobyty pseudo-sukces, al
bo uzurpator zapłaci swoim zdrowiem. 

Tkwi w nas żelazna siła. która nie pozwala sto
czyć się moralnie, bo wtedy tego sukcesu nie 
uniesiemy? 

Nie uniesienie sukcesu oznacza często 
- zniszczenie go. Tak, taka siła w nas jest. 
W jednej z przypowieści opat wbuddyjskim 
klasztorze chciał wybrać swojego najlepsze
go ucznia. Zawołał dwóch najlepszych mni
chów i ku ich wielkiemu zaskoczeniu powie
dział: „Niech każdy z was złapie kurę i zabi
je ją tak, by nikt nie widział". Zdziwili się, bo 
buddyści w klasztorach nie zabijają zwierząt 
i na ogół ich nie jedzą - z wyjątkiem Tybetu, 
gdzie nic innego nie ma do jedzenia. Ale zła
pali te kury, bo polecenie mistrza jest świę
te i odeszli. Jeden wrócił bardzo szybko, 
z martwą kurą, mówiąc: „Mistrzu, zrobiłem 
to najlepiej, jak mogłem. W najciemniejszą 
noc, w najciemniejszym lesie, w najciem
niejszej jaskini, do której nie dochodziło żad
ne światło i na pewno nikogo nie było, zabi
łem tę kurę". Mistrz stwierdził: „Musisz się 
jeszcze dużo nauczyć". Drugi z mnichów po
jawił się po wielu dniach, z żywą kurą. I po
wiada: „Mistrzu, szukałem wszędzie, i głę
boko w ziemi, i głęboko pod wodą, w górach 
i najgłębszych lasach, ale nigdzie nie znala
złem takiego miejsca, w którym ja bym nie 
widział, że zabijam kurę". I on został następ
cą mistrza. 

Mądra przypowieść. Ale czy nie jest tak, że 
wskrytośa ducha każdy człowiek marzyosuk-
cesie? 

Mam nadzieję, że nie (śmiech) o sukcesie 
rozumianym zgodnie z popkulturowym, 
społecznym przekazem. Ale z pewnością 
wszyscy ludzie marzą o szczęściu i szukają 
szczęścia, choć bardzo różnie, w zależności 
od ich stanu świadomości i sytuacji życiowej, 
sobie to szczęście wyobrażają. Wielu z nich 
daje się nabrać na to, że szczęście to sukces 
materialny, zdobyty za wszelką cenę. Nieste
ty, po jakim czasie sumienie im powie, że 
przystawili drabinę nie do tej ściany. 

Myślałam, że marzenie o sukcesie wytycza 
wo@ólerozwćjczkwieczeństwa.Cżśowiek,kl& 
ry chce się rozwijać, do czegoś dąży, chce coś 

Nie marzenie o sukcesie napędza rozwój 
lecz marzenie o szczęściu. Jedni szczęście de
finiują głębiej i mądrzej, a drudzy powierz
chownie i zgodnie z panującą modą czy ide
ologią. Tych pierwszych jest ciągle za mało, 
a ci dnidzy ciągle uczą się na błędach. 

Jakajest Pana definicja szczęścia? 
Tym pytaniem otwiera pani zupełnie in

ną rozmowę. Prawdę mówiąc, nie szukam 
szczęścia, szukam satysfakcji. Satysfakcja jest 
ważniejsza od szczęścia. Szczęście jest ubocz
nym produktem ciężkiej, zaangażowanej, 
sensownej pracy. Bo jeśli ktoś dąży do szczęś
cia jako takiego, samego w sobie, to łatwo 
może zbłądzić na manowce hedonizmu. 
•©© 
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Na własnym przykładzie dowiedziałam 
Na spotkanie z Natalią brytyjski sąd zezwolił jedynie jej 
ciotce. Wcześniej jednak kobiecie dano do podpisania listę 
ze zwrotami, których nie wolno jej używać, m.in. „kocham 
cię" i „tęsknimy za tobą". 

Adopcje 

AdamWillma 
adam..willma@pomorska.pl 

D ziś Natalia powinna być 
w Polsce. Miała kolejny 
termin regulacji aparatu 
ortodontycznego. Z tego 
powodu Wioletta wraz 
z córką regularnie przy

jeżdżały z Oksfordu do Pakości. 
Ale trzynastego maja Natalia nie wróci

ła ze szkoły. Odezwał się za to telefon. 
Dzwonił pan Williams, pracownik socjal
ny. Poinformował, że Natalia została prze
wieziona do rodziny szkolnej koleżanki. 
Do czasu wyznaczenia opiekuna przez sąd. 

Powód: stosowanie przemocy fizycznej 
w domu. Pan Williams uprzedził lojalnie, 
że dziecko może już nie wrócić do domu. 
Wioletta miała wrażenie, że świat osuwa 
się jej spod nóg. 

Zagroził odebraniem praw 
- Jak to? Przecież mam czystą kartotekę! 
- Wioletta nerwowo obraca krzyżyk na łańcu
szku. - Ani w Polsce, ani w Wielkiej Brytanii 
nie miałam problemów z prawem. Nigdy nie 
było skarg, interwencji, nikt nie robił wywia
dów, nie był w domu wyjaśnić wątpliwości. 
Owszem, raz zdarzyło mi się uderzyć córkę w 
twarz, gdy ze złości rzuciła moim telefonem 
o podłogę. Ale oprócz tego żyłyśmy jak nor
malna, kochająca się rodzina. Wyjeżdżałyśmy 
na wakacje, sporo rozmawiałyśmy, choć ze 
względu na moją pracę może za mało. 

U pani Moran Natalia przebywała przez 
tydzień. Osiemnastego maja Wioletta zosta
ła poinformowana, że córka próbowała w 
szkole podciąć sobie żyły i musi być umiesz
czona w rodzinie zastępczej. 

- Gdy znowu pojawił się pracownik socjal
ny, nie potrafiłam zebrać myśli. Powiedział, 
że muszę podpisać dobrowolną zgodę na u-
mieszczenie córki w rodzinie zastępczej. Je
śli tego nie zrobię, skieruje sprawę do sądu, 
a ten odbierze mi prawa rodzicielskie. Nie 
znam angielskiego prawa, byłam tak przera
żona tą sytuacją, że podpisałam, co chciał. 

Do Anglii natychmiast przyjechała bab
cia Natalii, z którą dziewczynka zawsze 
miała bliskie kontakty. Wioletta miała na
dzieję, że sąd pozwoli jej matce przejąć 
opiekę nad dzieckiem. Ale sędzia nie wy
raził nawet zgody na spotkanie z dziew
czynką. Zezwolono na to jedynie siostrze 
Wioletty. Ale pod specjalnymi warunkami. 

- Widzenie trwało 40-minut - relacjo
nuje Florczyk. - Siostrę oddzielał od dzie
cka ogromny stół konferencyjny. Nie było 
mowy o podejściu bliżej, przytuleniu. Ko
ło Natalii po jednej strony siedziała opie
kunka socjalna, a po drugiej - pani, u któ
rej Natalia obecnie mieszka. Siostra relacjo
nowała, że dziecko patrzyło cały czas 
w podłogę, nawet nie podniosła wzroku. 

Przed spotkaniem ciotka Natalii musia
ła złożyć podpis pod listą zwrotów, których 

nie wolno jej używać, m.in. „kocham cię", 
„tęsknimy za tobą" itp. 

Ambasada: „„Odezwiemy się" 
Wioletta długo zachodziła w głowę, co mo
gło być przyczyną tej awantury: - Natalia 
ma 13 lat, jest w trudnym wieku dojrzewa
nia. Kiedy była malutka, rozstaliśmy się 
z mężem i wychowywałam ją sama. Z oj
cem nie miała kontaktu, ale w ostatnim 
czasie bardzo pragnęła go zobaczyć. Poz
woliłam jej na wyjazd do ojca raz, później 
drugi. Nie wyraziłam jednak zgody na wy
jazd na święta Wielkanocne, bo po przyjeź
dzie pojawiły się problemy emocjonalne. 
To wzmogło jej złość. 

Choć Wioletta większość dnia pracuje, 
znalazła czas na terapię rodzinną u psycho
loga. - Na szczęście. Odbyłyśmy 11 sesji u pa
ni psycholog, która zdążyła dobrze poznać 
naszą sytuację. 

W raporcie, który sporządziła ze spotkań 
pani psycholog, nie ma mowy, aby przemoc 
była problemem w relacjach matki z córką. 

W poszukiwaniu pomocy Wioletta wy
dzwaniała do ambasady polskiej w Londy
nie. Choć w Wielkiej Brytanii mieszka już 
8 lat, nadal posiada polskie obywatelstwo, 
podobnie jak córka. 

- Skontaktowałam się z nimi telefonicz
nie, wysłałam dziesiątki maili - żali się 
Wioletta. - W końcu dostałam odpowiedź, 
że będą interweniować i odezwą się do 
mnie. Oczywiście do tej pory nie było żad
nego kontaktu z ich strony. 

Satanistyczne rytuały 
W akcie desperacji Wioletta rozwiesiła wo
kół szkoły, do której chodzi Natalia 150 pla
katów. 

I MISS YOU! ILOVE YOU! 
I WANT HER BACK! 
- Nie pozostało mi nic innego, skoro od

cięli mnie całkowicie od mojego własnego 
dziecka. Trafiłam za to do sądu. Opiekun 
społeczny żądał aby mnie aresztowano 
i orzeczono zakaz zbliżania sie do dziecka. 
Na szczęście sąd się na to nie zgodził. 

W sierpniu Wiolettę odwiedziła Amie 
Croft, pracowniczka opieki społecznej. 

Zrozumiałam, 
że ktoś manipuluje 
moim dzieckiem 
albo wprost 
-fałszuje 
dokumenty. 

PWystarczy 
skarga 

sąsiadów 
"Brytyjskie służby so
cjalne coraz częściej 
odbierają polskim ro
dzicom dzieci i umiesz
czają je w rodzinach 
zastępczych. Powód 
może być błahy: wy
starczy skarga sąsia
dów, którzy słyszeli 
za ścianą podniesione 
głosy, albo uwaga nau
czyciela zaniepokojo
nego brakami postę
pów w nauce". 
Bham.pl 
(portal polonijny 
w Birmingham) 

mmi-

l l i l i  
• Podczas październikowej rozprawy przed brytyjskim sądem okaże się. czy Wioletta 
odzyska swoje dziecko 

Przyniosła pisma sporządzone przez Na
talię - charakterystyki członków rodziny 
i sytuacji w jakiej dziewczynka się znala
zła. 

Umieszczone pośrodku symbole osób 
otoczone były zbitkami słów: 

MAMA: „Powiedziała, żebym się zabi
ła", „boję się jej", „odprawia satanistyczne 
rytuały", „życie z nią było tak złe, że chcia
łam umrzeć". 

TATA: „nie znam go", „ma tylko dwie 
sypialnie i dziecko w drodze - jak tam mia
łoby być wystarczająco miejsca dla mnie", 
„Jeśli wrócę do ojca => pójdę do polskiej 
szkoły => brak dobrej pracy => brak pienię
dzy => bezdomność => śmierć". 

Całkowicie odmiennie opisana została 
RODZINA ZASTĘPCZA: „kochani ludzie", 
„wreszcie moje życie jest lepsze", „absolut
nie wspaniali", „nie boję się tych ludzi tak 
jak rodziny", „dają mi jedzenie, nie tak jak 
matka czasami", „ktoś, komu mogę zaufać". 

Ktoś tu manipuluje 
Tym razem odezwała się w Wioletcie już 
nie rozpacz, ale zwykła złość: - Zdałam so
bie sprawę, że komuś zwyczajnie zależy 
na tym, żeby mnie wkręcić i odebrać dzie
cko. Ja satanistką?! Trudno mi sobie wyo
brazić większą bzdurę. Zrozumiałam, że 
ktoś manipuluje moim dzieckiem albo 
wprost - fałszuje dokumenty. 

mailto:willma@pomorska.pl
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się, czym są wymuszone adopcje 
Karty zapełnione rzekomo przez Nata

lię, Wioletta zawiozła do biegłego w dzie
dzinie grafologii. Dla porównania dołączy
ła wypracowanie z zeszytu szkolnego. 

„Według mojej opinii autor zapełnionych 
pismem ręcznym sześciu anonimowych 
stron nie jest tą samą osobą, która napisała 
tekst na dwóch kartach, które dostarczono 
mi do porównania" napisała Margaret Webb, 
grafolog. 

Również polska psycholog, która pro
wadziła terapię z Natalią, nie chciała uwie
rzyć, że autorką wpisów jest jej pacjentka. 
A jeśli rzeczywiście - to coś poważnego 
dzieje się ze zdrowiem dziewczynki. 

- Jak mam się czuć jako matka, słysząc że 
moje dziecko zaczęło się ciąć? - rozpacza 
Wioletta. - Nigdy wcześniej takich zachowań 
niebyło. 

Oficjalnie Wioletta nie ma prawa intere
sować się losem córki. Informacje przecieka
ją do niej tylko przez znajomych: - Podobno 
podaja jej leki uspokajające i antydepresanty. 
Podobno też Natalka nie akceptuje miejsca, 
w którym się znajduje. Rodzice innych dzie
ci poinformowali mnie że Natalia wygląda 
na otumanioną, że płacze każdego dnia. Kil
ka razy nie była w szkole, miała obandażo
wane ręce. 

Jestem częścią systemu 
Nie udało nam się skontaktować z pracow
nikiem socjalnym zajmującym się sprawą 
Natalii. Dotarliśmy natomiast do akt pro
cesowych kierownych do sądu przez pra
cowników opieki społecznej. z nich, że Na

zastępstwo 
W zależności od dziel
nicy Londynu i wieku 
dziecka, rodzina za
stępcza otrzymuje 
od 126 do 196 funtów 
za jedno dziecko ty
godniowo. 
W przypadku dwójki 
dzieci, zastępczy ro
dzice mogą liczyć na
wet na około tysiąca 
funtów miesięcznie. 
Znane są przypadki, 
w których 
opiekunowe zastęp
czy inkasowali nawet 
800 funtów tygod
niowo. 

talia już 4 razy od kiedy odebrano ją mat
ce, próbowała się okaleczać. 

Pracownik socjalny utrzymuje jednak, 
że dziewczynka nie chce kontaktu z mat
ką. Natalia jakoby opowiada o brutalności 
matki, ale nie jest w stanie podać konkret
nych przykładów. Zdaniem urzędnika, 
„blokują ją w tym traumatyczne przeży
cia". Według urzędnika, z matką prowa
dzone jest praca mająca na celu powrót 
dziecka, ale - jego zdaniem - akcja z plaka
tami była wyrazem egoizmu matki i braku 
empatii wobec Natalii. 

Tym niemniej: „władze lokalne będą na
dal nakłaniać Natalię do spotkania z mat
ką". W praktyce jednak, wbrew decyzji są
du, uniemożliwiają je. 

Sto dzieci rocznie 
- Nie wierzę w nic, co piszą - denerwuje się 
Wioletta. - Widzę, że kolejne posunięcią 
przeczą ich dobrym intencjom. Poza tym 
adwokat przydzielony mi z urzędu powy
pisywał kompletne bzdury - np. że nie za
leży mi na relacjach z dzieckiem. Miałam 
wrażenie, jakby działał w czyimś interesie. 
Dopiero prawnik, którego wynajęłam 
za własne pieniądze, zaczął odkręcać te 
sprawy. 

Według Wioletty Florczyk, odebranie 
jej dziecka jest częścią szerszego zjawiska: 
- Dopiero gdy mnie to dotknęło i zaczęłam 
interesować się sprawą, okazało się, że ta
kich przypadków są dziesiątki. 

Rzeczywiście, w prasie polonijnej i na 
portalach internetowych w Wielkiej Bryta

nii wielokrotnie opisywane były przypad
ki odbierania dzieci polskim rodzinom. 
Często z błahych powodów. 

Według danych z ambasady polskiej 
w Londynie, rocznie brytyjska opieka spo
łeczna odbiera dzieci setce polskich rodzin. 
Młodzi Polacy niemal zawsze trafiają do bry
tyjskich rodzin. Brytyjskie sądy tłumaczą to 
tym, że rodzin zastępczych pochodzenia 
polskiego jest niewiele. 

- Są brytyjskie rodziny, które żyją tylko 
z tego, bo to są naprawdę duże pieniądze 
- zauważa Wioletta Florczyk. 

Czy Polce uda się odzyskać córkę? 
O tym być może już w październiku za

decyduje brytyjski sąd: - Najgorsze jest to, 
że nie mam żadnego wsparcia ze strony na
szych placówek dyplomatycznych. Nie ja 
pierwsza i pewnie nie ostatnia. 

Z identycznym problemem stykają się 
imigranci z innych państw Europy Wschod
niej. Precedensem była interwencja rządu 
Słowacji, który wziął pod lupę 40 postępo
wań adopcyjnych dotyczących 89 dzieci 
swoich obywateli. Jedną ze spraw Słowa
cy doprowadzili aż do Strasburga, gdzie po
twierdzono złamanie prawa przez brytyj
skie instytucje. Chodziło o odebranie moż
liwości uczestnictwa w procesie słowackiej 
babci dzieci. Uniemożliwiono jej to „z przy
czyn bezpieczeństwa" • 
©® 

O głos w sprawie odbierania polskich dzieci 
poprosiliśmy rzecznika MSZ i Konsulat RP 
w Londynie. Nie otrzymaliśmy żadnej odpo
wiedzi. 

Nie tylko Natalia 

# Leeds-manchester.pl - Portal Polonii Pół
nocnej Anglii 
„Nasze dziecko pewnego dnia bawiło się 
i zleciało ze schodów najprawdopodobniej 
na koszeod kwiatów (nasakurat przy tym 
nie było, więc nie widzieliśmy bezpośred
nio, na co upadł). Dziecko miało trochę czer
wone policzki i małego siniaka na uchu. 
Obłożyliśmy lodem i mały poszedł spać. 
Na drugi dzień jak zwykle wysłaliśmy go 
do szkoły, a mądre Panie nauczycielki wez
wały policję i opiekę społeczną, bo niby po
dejrzewały że dziecko zostało pobite. Chcę 
tylko dodać, iż na drugi dzień mały miał 3 ry
sy na policzku i małego siniaka na uchu. Za
wiadomiono nas szybko (byliśmy wtedy 
już w pracy), iż z dzieckiem panie z opieki ja
dą na obdukcję do szpitala, i że mamy się 
tam ogłosić. Oczywiście szybko z mężem się 
tam udaliśmy. Po czekaniu około pół godzi
ny pani doktor wezwała tych z opieki do ga
binetu i jakieś 20 minut debatowali, nie 
wiemy o czym. ponieważ ta debata odby
wała się za zamkniętymi drzwiami. Po chwi
li poproszono nas z dzieckiem. Pani doktor 
obejrzała małego, pomierzyła metrem kra
wieckim długość rys na twarzy, po czym 
stwierdziła, że dziecko na pewno zostało 
pobite. W tym momencie opieka społeczna, 
poinformowała nas. iż muszą zabrać dzie
cko, bo w domu na pewno jest przemoc". 

Zwierzęta polityczne. Psy yorki górą! 
Kacperek, yorlc szefa Solidarności Piotra Dudy, zamiast ocieplić, ośmieszył wizerunek związkowca, który 
podczas demonstracji prezentował się groźnie jak rottweiler. Politycy nie od dziś lansują się przy pomocy zwierząt 

Polityka i obyczaje 

Agata Pustułka 
a.pustulka@dz.com.pl 

miseczka z wygrawerowa-
imieniem, bo z innej 

Kacperek po prostu by nie wypił 
jvody.  Haftowane ręczniki 

imieniem, tudzież legowisko 
MIMĘale i tak spał w łóżku z panem) -

takie luksusy zapewnił swojemu pupilowi, 
yorkowi Kacperkowi, szef Solidarności Piotr 
Duda. A ponieważ zostały opisane przez 
„Newsweeka" i była afera, przewodniczący 
zorganizował konferencję, której Bogu ducha 
winien Kacperek stał sięjednym z bohaterów. 

Tym samym zamiast ocieplenia wizerun
ku groźnego związkowca, który podczas de
monstracji przypomina często rottweilera, 
a nie miniaturowego yorka, mamy totalną 
klapę i ośmieszenie. 

- Zwierzęta są elementem marketingu po
litycznego i politykom wydaje się, że podnio
są ich notowania. Cóż, nie zawsze tak bywa 
- ocenia dr Bogdan Dzieciuchowicz, specja
lista ds. wizerunku polityków. 

Dzieciuchowicz przypomina historię Lu
dwika Dorna, dziś kandydata PO w wybo
rach do Senatu, kiedyś „trzeciego bliźniaka" 

w PiS braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, 
który wparadował do Sejmu ze swoim pie
skiem, prowadząc go na smyczy. Wyszło tra
gicznie... Biedna sznaucerka Saba zagrała jed
ną z głównych ról w kampanii z 2007 roku. 

Ba, miała nawet zeżreć trochę mebli -
za ponad 3 tys.zł- z gabinetu ówczesnego 
szefa MSWiA ministra Dorna, o czym dono
siły media. Ostatecznie wymiar sprawiedli
wości zostawił Sabę w spokoju, choć prezy
dent Aleksander Kwaśniewski nawoływał 
w ramach kampanijnej agitacji: - Ludwiku 
Dom i Sabo, nie idźcie tą drogą. 

Dla sprawiedliwości dziejowej trzeba do
dać, że fan dub yorków jest ponadpartyjny, 
bo pieski tej rasy mają m.in.: obecny mini
ster sprawiedliwości Borys Budka, obecny 
wojewoda śląski Piotr Litwa oraz były woje
woda śląski Zygmunt Łukaszczyk. 

Z tej solidarności wyłamał się kandydat 
PiS na posła w okręgu katowickim Michał 
Wójcik, który na billboardach wystąpił z... 
Czekoladą, śliczną sunią rasy nowofundland. 

Czy rzeczywiście wyborcy reagują na ta
kie kampanie? Przecież niektórych polity
ków w ogóle trudno wyobrazić sobie w to: 
warzystwie czworonoga w sytuacji nawet 
oficjalnej. - Np. mojego niegdysiejszego sze
fa Leszka Balcerowicza, któremu prowadzi
łem kampanię. Proszę pomyśleć, jak on by 
z kotem na rękach wyglądał? - śmieje się 
Dzieciuchowicz. - Nawet nie mógłby to być 
legwan. Pan premier jako pierwszy postawił 

• Biedne yorki 
nie mają ostatnio 
dobrej prasy... 

na promocję biegania, tężyznę fizyczną. To 
w jego przypadku było naturalne, bo upra
wiał sport od zawsze. Dopiero po nim biegał, 
i to z dobrym skutkiem, premier Donald 
Tusk. Na boisku piłkarskim „haratał w gałę" 
wicepremier Grzegorz Schetyna. Nawet by
ły polityk PiS, Adam Hofman, postawił 
na sport i schudł bardzo dużo - doda
je Dzieciuchowicz. 

Niektórzy jednak wolą koty: niezależne, 
egoistyczne, ale bardzo milutkie w dotyku. 
Kot Alik, znajda, przez lata był ulubieńcem 
„żelaznego" prezesa Prawa i Sprawiedliwoś
ci, Jarosława Kaczyńskiego. 

Polityk znalazł go podczas jednej z wy
borczych podróży po kraju. Mruczek był 
skrajnie wyczerpany. Prezes go przygarnął 
(zresztą mama braci Kaczyńskich lubiła ko
ty bardziej niż psy). Gdy po latach kotek 
zmarł, prezes nie ukrywał smutku. Nic dziw
nego. Zwierzęta są wierniejsze od ludzi - jak 
mówi przysłowie. 

Marszałek śląski Woj dech Saługa też ma... 
kotka, ale - jak twierdzi - wychowuje go 
na prawdziwego tygrysa. Szef śląsko-dą
browskiej Solidarności, Dominik Kolorz, też 
gustuje w rasach bardzo okazałych. 

- Zwykle politycy wybierają psy, bo 
po pierwsze - łatwiej je wytresować, a poza 
tym w Polsce przeważa „psia opcja". Jest wię
cej właścicieli psów niż kotów - dodaje 
Dzieciuchowicz. Z badań wynika, że szcze
gólnie single wybierają kode towarzystwo. 

Ostatecznie koty mogą wygrać rywaliza
cję, bo co tu dużo mówić, są znacznie łatwiej
sze wutrzymaniu: same dbają o czystość, nie 
pomylą drogi do kuwety... 

Byłyprezydent Aleksander Kwaśniewski 
postawił jednak na bardzo męską rasę. Ma 
dwa piękne owczarki niemieckie (i napraw
dę jego wyboru nie należy łączyć z sympatią 
do byłego kanclerza Niemiec Gerharda 
Schroedera). Za jego prezydentury wPałacu 
mieszkała zaś „zwykła" kundelka. 

Marketingowo swoje czworonogi najle
piej (ale to wiadomo od zawsze) wykorzysty
wali prezydenci USA. W pobliżu ich nóg zaw
sze kręcił się jakiś czworonożny przyjaciel. 
Obecnie w Białym Domu przy rodzinie 
Obamów zadomowiła się rasa bardzo towa
rzyska - portugalski pies wodny. Jego sierść 
nie powoduje alergii. Poza tym jest świetnym 
wędkarzem i - no cóż-jest po prostu piękny. 
Nie chodzi jednak tylko o urodę, ale i o wpły
wy. Ponoć pies Marii i Lecha Kaczyńskich, 
szkocki terier Tytus, pomógł w ocieplaniu 
stosunków polsko-amerykańskich. Ba, 
po swojej śmierci doczekał się oficjalnej no
ty na prezydenckiej stronie internetowej, cc 
było miłe, o treści: „Tytus był jedenastolet
nim psem rasy terier szkocki, który 13 listopa
da 2009 r. umarł ze starości. Nie pamiętam, 
by pogonił jakiegoś kota na ulicy". Trzeba do
dać, że państwo Bushowie, wówczas prezy
dencka para USA, też mieli teriera. • 

mailto:a.pustulka@dz.com.pl
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Piotr Sajdak: Straciłem rękę, ale szkoda 
mi życia, żeby się nad sobą rozczulać 

Sylwetka 

Po atalcu nożownika 
w centrum Krakowa 
Piotr Sajdak stracił 
rękę. Wziął się w garść 
i wystąpił 
w telewizyjnym 
programie kulinarnym 
Masterchef. Teraz ma 
kolejne plany 
i wyzwania 

Artur Drożdżak 
a.drozdzak@gk.pl 

J ak można żyć bez prawej ręki? 
Normalnie. Nieraz w życiu 
słyszałem, że mam dwie lewe 
ręce do wszystkiego, to teraz, 
mówiąc ironicznie, mam jed
ną, lewą...- mówi Piotr Sajdak, 

student UJ. - Pamiętam tamten dzień, 
l października 2014 roku. Byłem ze znajo
mymi w klubie Afera, tuż przy Rynku 
Głównym w Krakowie. Pierwszy i ostatni 
raz. Nieznany mężczyzna zaatakował mnie 
nożem. Musiałem potrącić go przypadko
wo, gdy szarpałem się z agresywnym goś
ciem, który zaczepiał moją koleżankę. Na
pastnik wbił mi nóż o 18-cm ostrzu w bio
dro, dwa razy w pośladki, trzy kolejne cio
sy dostałem w rękę. Nie powiedział dlacze
go i czego ode mnie chce. Gdy mnie pora
nił, zwyczajnie odszedł bez słowa. 

Szpitale i amputacja 
Wszędzie było mnóstwo krwi. Zrobiłem kil
ka kroków, upadłem i straciłem przytom
ność. Potem karetką trafiłem do szpitala 
wojskowego, a następnie do kolejnego już 
w Warszawie. 

Została przecięta tętnica łokciowa 
i nerw promieniowy. Po 18 dniach przy
szło zagrożenie sepsą, więc lekarze zade
cydowali o amputacji ręki, walczyli wtedy 
0 moje życie, bo straciłem dużo krwi, czu
łem, że moje ciało gnije. Ból był nie do znie
sienia. Przez myśl mi przeszło, że jak utną 
mi rękę, to przestanę cierpieć. Ucieszyłem 
się. Potem przyszła refleksja: jak będę żyć 
jako inwalida? 

Po trzech dniach wziąłem się w garść 
1 postanowiłem, że muszę iść do przodu, 
bo wiele rzeczy jest do zrobienia. Nie chcia
łem się nad sobą użalać. Wiedziałem, że 
muszę się nauczyć żyć z jedną ręką. Jesz
cze w szpitalu zacząłem ćwiczyć mięśnie. 
Po kilku tygodniach leżenia w łóżku kom
pletnie bez ruchu mięśnie nóg tak mi 
zwiotczały, że nie mogłem ustać. 

Przed wypadkiem sporo biegałem, po
konałem półmaraton, a po szpitalu dosta
wałem skurczów przy każdym kroku. Więc 
zacząłem walczyć i po czterech miesiącach 

• 24-łetni Piotr Sajdak ma wiele planów życiowych. Już rozpoczął nowe studia, zaczyna pracę w Fundacji Jaśka Meli i chciałby pokonać pięć maratonów 

jQPfotrHL który 
poranił nożem 

Piotra Sajdaka w klu
bie Afera, czeka na 
swój proces przed kra
kowskim sądem. Od
siedział 15 lat za zabój
stwo mężczyzny 
w Krakowie, któremu 
razem ze wspólnikami 
odcięli po śmierci dło
nie i wrzucili do Wisły. 
Tak okaleczyli po
krzywdzonego, by nie 
dało się go szybko zi
dentyfikować. W su
mie za zbrodnię odpo-
wiadało sześciu męż
czyzn. Trzech z nich 
usłyszało wyrok 25 lat 
więzienia, trzech ko
lejnych 15 łat pozba
wienia wolności. Nie
którzy jeszcze odsia
dują wyrok. Teraz Pio
trowi H. grozi 15 lat 
więzienia za okalecze
nie pokrzywdzonego 
Piotra Sajdaka. Termin 
pierwszej wokandy 
wyznaczono na 20 
października br. 

od amputacji przebiegłem pierwszy mara
ton. Poczułem radość. 

Bariery w głowie 
Jestem optymistą. Zrozumiałem, że 
wszystkie bariery są tylko w mojej głowie. 
Odwiedził mnie w szpitalu Jasiek Mela i lu
dzie z jego Fundacji Poza Horyzonty. Poka
zał, jak zawiązać sznurowadła i że buty 
na rzepy nie są koniecznością. 

Z nudów zacząłem gotować. Założyłem 
kulinarny blog „Na czerwonym talerzu". 
Nauczyłem się kroić warzywa jedną ręką -
przytrzymuję je kciukiem i ciach nożem. 
Gotowanie stało się moją pasją. 

Moja mama robi najlepszy na świecie 
rosół i nauczyła mnie podstaw polskiej 

Gdyby nie mój 
wypadek, nie 
doznałbym takiej 
skumulowanej 
dobroci 
od nieznanych mi 
przecież ludzi 

kuchni, tradycyjnej, ze schabowym, piero
gami, gołąbkami, ale ja byłem bardziej za
interesowany taką egzotyczną, azjatycką, 
w której wcale nie brakuje pikantnych przy
praw. Odkryłem kuchnię staropolską, dziś 
nie mają dla mnie tajemnic polędwiczki 
wieprzowe ze śliwką węgierką i kaczka 
z żurawiną. 

Moimi kulinarnymi mistrzami stali się 
Gordon Ramsay i Jamie Oliver. Dostałem 
się do programu Masterchef i wiele się tam 
nauczyłem. Zobaczyłem kuchnię od kuch
ni. Poznałem innych uczestników i zna
nych jurorów. Niepełnosprawność nie ma 
przy tym znaczenia, francuską edycję 
Masterchefa wygrała osoba bez ręki, a ame
rykańską niewidoma. Mój udział w polskiej 
edycji to fajne doświadczenie, ale idę da
lej. Nie zamierzam poświęcać się gotowa
niu, a pisanie błoga muszę odłożyć. 

Skończyłem właśnie socjologię na Uni
wersytecie Jagiellońskim, a zacząłem teraz 
politologię. Zaangażowałem się w pracę 
Fundacji Jaśka Meli, odbieram telefony 
z głosami wsparcia, sympatii, sam czasem 
pocieszam ludzi. Dziś dzwonił człowiek, 
który od 12 lat nie ma ręki, ale cieszy się ży
ciem, ma żonę i dzieci, prowadzi samo
chód. Doceniam to, że będę mógł utrzymy
wać się z pomagania innym. 

Groźny Kraków 
Pochodzę z Krynicy, Kraków to moje uko
chane miasto do życia, ale nie może być 
tak, że w ścisłym centrum jest niebezpiecz
nie. Tak być nie powinno. 

Na ul. Grodzkiej, gdzie studiowałem, zo
stał ranny mężczyzna, który chciał kupić 
placki ziemniaczane, na tej samej ulicy zgi

nął student, który w biały dzień stanął 
w obronie swojej dziewczyny. Gdzie była 
policja? Kraków to miasto turystyczne, goś
cie z zagranicy i mieszkańcy nie mogą żyć 
w strachu. 

Dużo podróżuję i nie spotkałem się z ta
ką sytuacją w innych dużych miastach 
na świecie. Właśnie wyjeżdżam po raz ko
lejny do USA - tam czuję się bezpieczniej. 

Do sądu w sprawie sprawcy ataku na 
mnie się nie wybieram, chyba nie muszę. 
Po co tracić na to czas, gdy jest tyle fajniej
szych rzeczy do zrobienia. Wiem, że no
żownik był karany za zabójstwo i wyszedł 
po 15 latach, po odbyciu całej kary. 

Ważny sport i marzenia 
Jestem tym samym człowiekiem, tylko bez 
jednej ręki. Mam marzenia. Sport daje mi 
życiowego kopa. Chodzę na siłownię, bie
gam, chciałbym W2016 r. pokonać pięć naj
większych maratonów w Polsce. 

Myślałem o protezie, ale zrozumiałem, 
że są bardziej potrzebujący. Choćby 21-let-
nia Ania, która straciła w wypadku obie rę
ce. Wspierałem zbiórkę pieniędzy na ten 
cel. Moja lewa ręka teraz jest bardziej 
sprawna od prawej, gdy ją jeszcze miałem. 

Mam ochotę znaleźć się na okładce ma
gazynu „Men's Health". Był na niej choćby 
Noah Galloway - amerykański żołnierz, 
który w Iraku stracił rękę i nogę. Po wypad
ku nie mógł wziąć się w garść, ale w końcu 
się przełamał, a nawet pojawił się w „Tań
cu z gwiazdami". 

Dziś mam poczucie, że gdyby nie mój 
wypadek, nie doznałbym takiej skumulo
wanej dobroci od nieznanych mi przecież 
ludzi. Aż chce się żyć. #©® 

mailto:a.drozdzak@gk.pl


Głos Dziennik Pomorza 
Wtorek, 13 października 2015 Ekstra Magazyn //07 

Mars odsłania sekrety, może szybciej 
polecimy na Czerwoną Planetę 
Na Marsie płynie woda, ogłosili z dumą naukowcy z amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, a to oznacza, że 
mogą tam istnieć jakieś formy życia. W planach NASA jest wysłanie załogowego statku na Czerwoną Planetę 

Naukowcy jak na 
razie nie są w stanie 
wytłumaczyć, 
skąd woda w stanie 
płynnym na Marsie 
pochodzi 

- • 

Tom Whipple 
redakcja@polskatimes.pl 

W i d o c z n e  na zdjęciach tajemnicze 
ciemne pasma 
tworzą się późną 
wiosną na zwró
conych ku Słońcu 

zboczach Marsa. Te smugi na piasku po
większają się i wydłużają latem. Później 
kończy się ten zdecydowanie za krótki cie
pły okres, gdy temperatura jest wyższa niż 
-20 stopni Celsjusza. Wraz nim jesienią pas
ma znikają. 

Obecnie naukowcy twierdzą, że znaleź
li rozwiązanie zagadki tajemniczych smug 
występujących na planecie dotąd uznawa
nej za wyschłą, jałową i zupełnie pozba
wioną jałtichkolwiek form życia. 

Na Marsie płynie woda. 
Więcej. Rozwiązanie tajemnicy corocz

nego pojawiania się i znikania tych słonych 
strug może doprowadzić do rozwiązania 
innej od wieków nękającej Ziemian z róż
nym natężeniem obsesji - czy na Marsie ist
nieje życie? 

Wspomniane smugi po raz pierwszy 
zauważył w 2010 r. satelita lecący na wy
sokości ponad 24 tys. km nad powierzchnią 
Marsa. Niektóre były pokaźnych rozmia
rów - nawet do 5 m szerokości. Inne miały 
raptem 25 cm. Ledwie mogły zarejestro
wać je urządzenia pomiarowe satelity. 
Rzecz interesująca - obserwowane zjawi
sko znajdowało się w ruchu. 

Badający je dziś Nepalczyk z pochodze
nia Lujendra Ojha miał wtedy 21 lat i robił 
licencjat. Młodzieniec zauważył, że dłu
gość tych samych smug jest różna na posz
czególnych fotografiach. Pracując pod kie
runkiem swojego profesora z Uniwersyte
tu Stanowego Arizony, doszedł do wnio
sku, że zmiany mają charakter regularny 
i przychodzą wraz z porami roku. Sprawą 
zajęła się NASA. Naukowcy szybko zrozu
mieli, że wpadli na trop czegoś, co ma po
tencjalnie ogromne znaczenie. Ojha jest 
obecnie pracownikiem naukowym w In
stytucie Technologii w Atlancie. 

Mamy do dyspozycji wiele możliwych 
wyjaśnień. Jednak badaczy najbardziej fa
scynuje jedno z nich - widoczne na zdję
ciach smugi to słone strumienie płynące 
tylko przez krótki okres, w czasie którego 
temperatury są wystarczająco wysokie, by 
woda utrzymywała się w stanie ciekłym. 
Jeśli tak jest, mielibyśmy do czynienia 
z najbardziej przyjaznym dla życia środo
wiskiem, jakie dotąd udało się znaleźć 
na Czerwonej Planecie. 

Jednak NASA musiała czekać na dowód 
aż do tego poniedziałku. 

Od zarania współczesnej astronomii po
szukiwanie życia na Marsie zawsze wiąza
ło się z poszukiwaniem na nim wody. Gdy 
żyjący w epoce wiktoriańskiej dżentelmen 

• Amerykańscy naukowcy przekonują, że tylko załogowy lot pozwoli wyjaśnić tajemnice Czerwonej Planety 

i naukowiec Perrival Lowell postulował ist
nienie obcej cywilizacji na Marsie, czynił 
to z powodu - jak sądził - odkrycia na jega 
powierzchni swego rodzaju kanałów. Rów
nież on na początku utożsamiał je z niewy
raźnymi liniami niedostrzegalnymi przez 
ówczesne teleskopy. Dodajmy, że akurat 
w tym przypadku zjawisko okazało się 
głównie dziełem wyobraźni Lowella. 

Od tego czasu Marsjanie są równie 
wszechobecni w kulturze masowej co „nie
uchwytni" dla samych naukowców. 

W powieści „Wojna światów" Herberta 
G. Wellsa przybysze z Czerwonej Planety 
okazali się naszymi wrogami. 

Czasem jednak tworzyli oni pokojową 
cywilizację, z którą można było próbować 
się skontaktować. W1924 r., w czasie gdy 
Ziemia znajdowała się najbliżej Marsa, 
w USA ogłoszono dzień ciszy w eterze. 
Na wypadek gdyby przybysze zechcieli coś 
nam zakomunikować. 

W późniejszych latach organizowane 
pod auspicjami NASA misje marsjańskie 
zawsze wracały do problemu wody. Próbo
wano znaleźć dowody na to, że nawet jeśli 
dziś planeta jest wyschnięta, w przeszłoś
ci występowała na niej woda. Istnienie ja
kiejś niewielkiej liczby odpornych bakterii 
- zapewne pozostałości z czasów, gdy Mars 
był miejscem bardziej przyjaznym życiu 
- nie jest sprawą równie fascynującą co ist
nienie Marsjan żłobiących kanały, w które 

wierzył Lowell. Wielu jednak twierdzi, że 
oddzielna i niezależna od ziemskiej ewo
lucja innej formy życia wskazywałaby, że 
wszechświat tętni życiem. 

W poniedziałek były astronauta i dyrek
tor naukowy NASA John Grunsfeld oświad
czył, że obecnie - po trwającym całe stule
cie poszukiwaniu wody - poza Ziemią jego 
pracownicy dokonali najważniejszego jak 
dotąd odkrycia. - Poszukiwaliśmy życia we 
wszechświecie, a nasza misja w związku 
z Marsem polegała na poszukiwaniu wo
dy. Teraz mamy przekonująca wiedzę, któ
ra potwierdza to, co od dawna podejrzewa
liśmy - stwierdził Grunsfeld. 

Skąd taka pewność? Smugi specyficz
nych soli uchwyciła na mapie chemicznej 
za pomocą spektrometru obrazowania son
da Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). 
Chodzi zapewne o tak zwane nadchlorany. 

Występowanie czystej wody w stanie 
ciekłym nie trwa na Marsie długo. Zamar
za ona w temperaturze poniżej o stopni 
Celsjusza. Powyżej 10 stopni - ulatnia się. 
Dlatego naukowcy sądzą, że taki los spotkał 
ponad 80 proc. wody na planecie, którą 
3 mld lat temu pokrywały oceany. Mogła 
pozostać jednak ciekła, słona woda. 

Wyniki wszystkich tych badań opubli
kowano w poniedziałek w magazynie 
„Naturę Geoscience". Naukowcy twierdzą, 
że widoczne na zdjęciach strugi zawierają 
„uwodnioną sól" tego rodzaju, jaką można 

lco zawiera 

zauważyć, gdy na powierzchni Ziemi wy
paruje słona woda. Co to oznacza? Najbar
dziej oczywiste wyjaśnienie brzmi - mamy 
do czynienia ze skutkami działania wody 
w stanie płynnym. Skąd ona pochodzi i co 
zawiera - tego nie wiemy. 

Większość zaobserwowanych smug 
znajduje się na stromych zboczach, na któ
rych nie mogą operować bezzałogowe ła
ziki. Jednak nawet gdyby znajdowały się 
gdzie indziej, NASA obawiałaby się „ska
żenia terenu". Nie ma sensu wysyłać misji 
w celu szukania życia w strumieniach 
na Marsie i znaleźć taką jego formę, którą 
„łapiąc okazję", przedostała się na Czerwo
ną Planetą z Ziemi. 

Dodajmy jednak, że każdy ziemski mi
krob, który by przetrwał na Marsie, byłby 
zjawiskiem niezmiernie egzotycznym. 
- [Woda] w tych strugach jest zapewne 
dziesięć razy bardziej słona niż nasza wo
da morska. Poprzez kontakt z nią ludzie do
znaliby oparzeń - mówi profesor Steve 
Pointing z Uniwersytetu Technologiczne
go w Auckland. - Jednak w skrajnie słonych 
jeziorach występujących na terenach pu
stynnych od Kalifornii do Tybetu wciąż 
trwają proste drobnoustrojowe formy ży
cia, które dostosowały się do tak potężne
go stężenia soli. Opublikowane teraz stu
dium wskazuje, że może jest to taki rodzaj 
życia, jakiego możemy spodziewać się 
na Marsie. 

Pewne jest jedno - w tym kontekście co
raz bardziej prawdopodobne staje się wy
słanie statku załogowego na Marsa. 
We wchodzącym na ekrany filmie „Marsja
nin" Ridley Scott opowiada historię astro-
nauty, który utknął w wyschłym i pozba
wionym życia marsjańskim świecie. Matt 
Damon krąży nie po kanałach, lecz po pu
stynnym terenie. Zdjęcia kręcono w zło
wrogim pejzażu jordańskiej pustyni Wadi 
Rum. 

Od czasów Lowella i Wellsa nasze ocze
kiwania wobec Marsjan znacznie się obni
żyły. Jednak w poniedziałek przypomnia
no nam, że Czerwona Planeta wciąż potra
fi nas zaskakiwać. Mars stał się po prostu 
o niebo bardziej interesujący. • 

mailto:redakcja@polskatimes.pl
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Kuba: bieda, puste półki w sklepe 
Reportaż 

Lądując w Hawanie, 
cofamy zegarki o 6 
godzin. Ale obserwując 
stolicę wyspy, mamy 
wrażenie, jakbyśmy 
cofnęli się w czasie 
0 kilkadziesiąt lat. Kuba 
za chwilę się zmieni. To 
ostatni moment, by tam 
pojechać i ją zobaczyć 
Agnieszka Krystek 
agnieszka.krystek@dziennik.lodz.pl 

N ie ma lepszego i piękniejsze
go miejsca do życia niż Kuba 
- twierdzi - Yosbel, kubański 
taksówkarz. - W Europie lu
dzie biorą różne kredyty: 

na mieszkanie, samochód. Pracują od rana 
do nocy, by spłacać te pożyczki. Boją się stra
cić pracę, bo mają kredyty. Kiedy spłacą po
życzkę na auto, auto nie jest już nic warte 
imuszą wziąćkredyt nakolejne. Do tego bra
kuje im słońca. Przez to chodzą przygnębie
ni, w depresji, nie rozmawiają ze sobą. 
AnaKubie mamy słońce, jesteśmy uśmiech
nięci, cieszymy się z tego, co mamy. I przez to 
jesteśmy szczęśliwi. 

Yosbel mieszka w Varadero, bajkowym 
turystycznym karaibskim kurorcie. Jednak 
na Kubie są też inne miejsca: brudne, zanie
dbane, cuchnące. W kurorcie turystom nie 
brakuje niczego, w sklepach w stolicy kraju 
trudno jest kupić nawet wodę mineralną. 

Podróż do przeszłości trwa 
trzynaście godzin 
Można na Kubę polecieć z biurem podróży 
1 spędzić cały urlop w hotelu z basenem i ko
lorowymi drinkami. Tylko po co? Wtedy nie 
zobaczymy, jak naprawdę żyje się w tym kra
ju. Jeśli chcemy obejrzeć komunistyczną Ku
bę, to jest ostatni dzwonek. W tym roku kraj 
odnowił stosunki ze Stanami Zjednoczony
mi. Pewnie niebawem USA przekształcą Ku
bę wkolejne turystyczne miejsce, jakich wie
le na mapie. Wtedy wszystko się zmieni. Dziś 
Kubańczycy żyjąbiednie, zarabiają miesięcz
nie równowartość 100 złotych. Dlatego tak 
bardzo czekali na wizytę papieża Francisz
ka, który zabiega o to, by stosunki między 
USA a Kubą poprawiły się. 

Papież przyleciał na Kubę 19 września. 
Plakaty o tym wydarzeniu wisiały w całej Ha
wanie. Kto tylko mógł, brał wolne w pracy, 
by spotkać się z Franciszkiem. Na wyspie 
55 proc. mieszkańców to chrześcijanie, z cze
go 46 proc. to katolicy. Osoby niewyznające 
żadnej wiary stanowią 23 proc. Kubańczycy 
bardzo dobrze wspominają naszego papieża 
Jana Pawła U. Zapytani o znanych Polaków, 
wymieniają go obok piłkarza Roberta Lewan
dowskiego oraz generała Wojciecha Jaruzel
skiego. Znajomość nazwiska Jaruzelskiego 
nie powinna dziwić, bo kierowniczą rolę 
na Kubie sprawuje partia komunistyczna. 

Kubę odkrył 
& Krzysztof Ko

lumb w trakcie 
wyprawy w 1492 ro
ku. Od XVI do XIX 
wieku Kuba praktycz
nie cały czas znajdo
wała się pod kontrolą 
korony hiszpańskiej. 
Była dużym centrum 
handlu między Ame
ryką i Hiszpanią, i naj
większym w regionie 
producentem cukru 
i tytoniu. Od połowy 
XIX wieku Kubańczy
cy zaczęli wałczyć 
0 wyzwolenie się spod 
dominacji Hiszpanii. 
W XX wieku wyspa 
stała się ulubioną bazą 
wypadową bogatych 
Amerykanów. W1952 
roku do władzy do
szedł Fulgencio 
Batista.W1956roku 
wybuchła rewolucja 
przeciwko proamery-
kańskiej dyktaturze 
Batisty. Zakończyła się 
w 1959 roku zwycię
stwem powstańców 
pod dowództwem Fi
dela Castro. Castro 
znacjonalizował prze
mysł, banki, plantacje 
trzciny cukrowej 

1 środki komunikacji. 

• W fabryce cygar w Pinar del Rio Kubańczycy w pocie czoła zwijają 
liście tytoniu. Najlepsi potrafią zwinąć nawet 150 cygar dziennie 

• 

•BBBHbKww 

• Za 1CUC Kubanka w tradycyjnym stroju zapala cygaro i pozuje 
do zdjęcia. W Hawanie to sposób na dobry zarobek 

^ Kuba to raj dla miłośników amerykańskich samochodów, ta wyspa to swego rodzą 
kraju trzymane byłyby w garażu jako cenne zabytki, Kubańczykom służą na co dzień 

Samodzielne zorganizowanie wyjazdu 
na Kubę nie jest trudne. Potrzeba tylko cza
su. Noclegi i przejazdy można rezerwować 
przez internet. Ale pamiętajmy, że na Kubie 
dostęp do sieci jest utrudniony. Zwykle męjla 
obsługująrodzinyKubańczykówmieszkają-
ce w innych krajach. I to ci ludzie odpowiada
ją na wiadomości i pośredniczą w kontakcie. 

Niestety, nie ma bezpośrednich samolo
tów rejsowych z Polski na Kubę. Bezpośred
nie loty czarterowe do Varadero uruchamia-
jąbiura podróży. Jeśli nie kupujemy wyciecz
ki, trzeba lecieć z przesiadką do Hawany. I tak 
z Okęcia z przesiadką w Paryżu możemy po
lecieć Air France, zaś z przesiadką w Amster
damie - KLM. Warto obserwować promocje 
tych linii, ponieważ można sporo zaoszczę
dzić. Normalna cena biletu na Kubę to ponad 
3 tys. zł, ale w promocji można go kupić 
za niespełna 2,5 tys. zł. Z przesiadką zarów
no w Paryżu, jak i w Amsterdamie nie ma 
problemu. Trzeba tylko pamiętać, że to du
że lotniska i aby zdążyć przesiąść się na ko
lejny lot KLM lub Air France, trzeba zarezer
wować sobie ok. półtorej godziny. Oba por
ty są dobrze oznaczone. Podróż z Polski 
na Kubę trwa ok. 13 godzin. Zarówno w Air 
France, jak i KLM dostajemy przekąski, cie
płe posiłki oraz napoje alkoholowe i bez
alkoholowe. Każdy pasażer ma do dyspozy
cji własny monitor, na którym może oglądać 
filmy, grać w gry, słuchać muzyki lub obser
wować trasę lotu. Podróż się więc nie dłuży. 
Na obsługę również nie można narzekać. 

Biura podróży zachęcają, by na Kubę je
chać w porze suchej -od listopada do kwiet-

nia. Jednak nie trzeba obawiać się wyjazdu 
w porze deszczowej, czyli od maja do paź
dziernika. Temperatura wynosi około 30 
stopni, a deszcz pada zwykle wieczorem, ra
no nie ma po nim śladu. Co ważne, deszcz 
jest ciepły i nie obniża temperatury powie
trza. Poza tym noclegi w porze deszczowej 
są tańsze niż w porze suchej. 

Mojito, cuba librę i Buena Vista 
SodalClub 
Lądując w Hawanie, cofamy zegarki o sześć 
godzin. Jednak obserwując stolicę kraju, ma
my wrażenie, jakbyśmy cofnęli się w czasie 
0 kilkadziesiąt lat. Hawana nie wygląda dziś 
najlepiej. Rozpadające się budynki, brud, bie
da, smród w pierwszym momencie nie za
chęcają do spacerów. Jednak to miasto moż
na polubić. Warto przespacerować się nad
morską promenadą Malecon. Trzeba wybrać 
się do Starej Hawany (La Habana Vieja). To 
cztery place i labirynt kolonialnych uliczek. 
Klimat budują muzea, parki, zabytki i forty
fikacje. Koniecznie trzeba przysiąść na chwi
lę i napić się mojito albo cuba librę - drinków, 
które nigdzie nie smakują tak dobrze, jak 
na Kubie. Z każdej strony dobiega muzyka. 
W knajpach rozbrzmiewają dźwięki salsy 
1 piosenki Buena Vista Social Club. Trzeba 
jednak liczyć się z tym, że muzycy po każ
dym występie podchodzą do turystów i chcą 
sprzedać płytę albo zdobyć napiwek. Taka 
płyta jest świetną pamiątką, ale nie łudźmy 
się, że będzie to profesjonalne nagranie. 

Spacerując po Hawanie, nie sposób oder
wać wzroku od starych amerykańskich sa-

• Trinidad to najlepiej zachowane kolonialne miasto na wysp 
ośrodków handlu cukrem w Nowym Świecie. Dziś spacerują 
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Dach i luksusy dla turystów 
lepiej kupić w sklepie przy fabryce. Trzeba 
uważać na ludzi na ulicy, którzy próbują za
ciągnąć turystów do prywatnych mieszkań 
i tam po atrakcyjnych cenach sprzedać im cy
gara. Takie cygara na pewno nie są oryginal
ne. Zawsze tak samo. Do turystów podcho
dzą na ulicy Kubańczycy i próbują nawiązać 
rozmowę. Po chwili mówią, że znają miejsce, 
gdzie można tanio kupić cygara i akurat tyl
ko dziś jest wyjątkowa promocja. Prowadzą 
tam turystów i zarabiają na tym prowizję. 

Oprócz Vinales na listę UNESCO wpisany 
jest też Trinidad. To najlepiej zachowane 
miasto na wyspie. Koniecznie trzeba je zo
baczyć. Brukowane uliczki biegną wzdłuż 
pastelowych domów ze zdobionymi balko
nami. Słychać stukot podków koni, dźwięki 
salsy. Miasto wygląda, jakby czas zatrzymał 
się w nim w XIX wieku. Nikogo nie dziwi, że 
do restauracji można podjechać konno. Sta
rówka jest bardzo mała i bez problemu moż
na ją zwiedzać pieszo. W drodze z Hawany 
do Trinidadu można podziwiaćuprawy trzci
ny cukrowej. W najlepszym okresie to 
z Trinidadu pochodziła jedna trzecia cukru 
produkowanego na wyspie. 

Varadero-miejce, gdzie kelnerzy za
rabiają więcej od lekarzy 
Widok pustych półek w sklepach na Kubie 
nie powinien nikogo dziwić. Nadal obowią
zują kartki na produkty spożywcze. Kubań
czycy jedzą głównie ryż z fasolą, czasami stać 
ich na kurczaka. Nie stać ich na mięso. 
W sklepie trudno kupić wodę mineralną, 
za to bez problemu można dostać rum. Pół
litrowa butelka Havana Club w przeliczeniu 
na złotówki kosztuje turystę 12 zł. W restau
racjach jadają przede wszystkim turyści. 
Miejscowych stać na szybką przekąskę za
mówioną w ulicznym barze. To najczęściej 
pizza z parówką. Kubańczycy jednak nie na
rzekają. Na pewno nie będą się zwierzać tu
rystom, że ciężko im się żyje. 

- Nie potrzebujemy McDonaldów, bo ma
my swoje jedzenie. Nie potrzebujemy super
marketów, bo też mamy sklepy, tylko mniej
sze - mówią. - Rewolucja była dobra. Dzięki 
niej nasi rodzice mogli nauczyć się pisać i czy
tać. Fidel Castro dbał o ludzi. Teraz rządzi je
go brat Raul - on dba o pieniądze. 

Jedynym miejscem na Kubie, gdzie nie 
zobaczymy pustych półek w sklepach, jest 
turystyczny kurort Varadero. W wielu prze
wodnikach przeczytamy, że nie warto tam 
jechać, bo nie jest to prawdziwa Kuba. Jechać 
warto, bo to piękne miejsce, w końcu to 
Karaiby. Varadero jest na półwyspie. To 20-ki-
lometrowa plaża z białym piaskiem i turku
sową wodą. Jeszcze kilka lat temu Kubańczy
cy nie mieli tam wstępu. W hotelach tury
stom nie brakuje niczego. Są kolorowe drin
ki, ryby, owoce morza, różne rodzaje mięs, 
o które tak trudno gdzie indziej na wyspie. 
Sami Kubańczycy mówią o Varadero tak, jak
by to było najpiękniejsze miejsce na ziemi. 
Na turystów, którzy się tam wybierają patrzą 
nawet z pewnego rodzaju zazdrością. Kelne
rzy w Varadero, dzięki napiwkom od tury
stów zarabiają więcej niż lekarze na wyspie. 
O tym, że jesteśmy na Kubie, w Varadero 
przypominają jednak ochroniarze. Spisują 
numery rejestracyjne samochodów, które 
przyjeżdżają po turystów do hotelu. Wszyst
ko musi być pod kontrolą. To dobrze, że tak 
jest. Rutynowe kontrole są potrzebne twier
dzi taksówkarz Yosbel, który, tak jak inni Ku
bańczycy, o swoim kraju i rządzie nie mówią 
do turystów nic złego. # 
©O 

ba jednak być przygotowanym na to, żewła-
zience może na przykład nie być ciepłej wo
dy. Zatrzymując się w casas particulares, ma
my okazję zobaczyć, jak wygląda prawdzi
wy kubański dom i obyczaje. Rezerwując na
tomiast hotel, warto odjąć jedną gwiazdkę. 
Standard kubańskich hoteli jest niższy niż 
w Europie. I tak nikogo nie powinno dziwić 
to, że w czterogwiazdkowym hotelu drzwi 
do łazienki zamykają się tylko do połowy, 
a klimatyzator chodzi tak głośno, że zagłu
sza nawet dźwięki z pobliskiej budowy. Szu
kając noclegu, warto przejrzeć oferty samych 
noclegów w biurach podróży. Często biura 
mają tak dobrze wynegocjowane ceny, że re
zerwując u nich nocleg, zapłacimy mniej niż 
przy bezpośredniej rezerwacji w hotelu. 

Po co radary? Policja zatrzymuje 
na oko 
Po Kubie można podróżować wynajętym sa
mochodem. Można też wynająć auto razem 
z kierowcą, który pokaże nam wyspę. Jeśli 
dobrze poszukamy, ceny będą podobne, oko
ło 400 zł za dzień. Najdrożej auta z kierow
cą oferują mieszkający na wyspie Polacy, 
więc warto dobrze porównać ceny. Wybiera
jąc taką opcję, trzeba przygotować się na nie
spodzianki. Na przykład może zdarzyć się 
tak, że kierowca poprosi, by w podróż do
okoła wyspy pojechała wraz z turystami je
go żona i malutkie dziecko. Turysta ma nie
wiele do powiedzenia, bo kobieta już czeka 
schowana w krzakach. Kubańska rodzina ma 
dzięki temu darmowe wakacje. 

Wielu emocji może przysporzyć też tan
kowanie samochodu. Zdarza się, że na kilku 
stacjach nie ma paliwa, ale sytuację potrafią 
uratować kierowcy autobusu. Zapraszają 
do szopy, skąd ze śmieci wygrzebują dwa ka
nistry z paliwem po okazyjnej cenie i leją 
do baku. Paliwo zapewne wcześniej spuści
li z autobusu. Nic więc dziwnego, że na ko
munikację publiczną na Kubie nie ma co li
czyć. Lokalne autobusy jeżdżą jak chcą, nig
dy zgodnie z rozkładem. Podobnie jest z po
ciągami. Kubańczycy przyzwyczaili się już 
do czekania. Na Kubie pojawili się też pry
watni przewoźnicy. Zabierają pasażerów 
do ciężarówek, najczęściej ziłów. W jednych 
ustawione są rzędy krzeseł i można usiąść, 
w innych całą drogę się stoi; jedne są zada
szone, inne nie. Żadnemu Europejczykowi 
nie przyszłoby nawet do głowy, by w takich 
warunkach wozić ludzi. 

Sygnalizacja świetlna umieszczona jest 
za skrzyżowaniami. Kubańska policja dość 
często zatrzymuje kierowców. Nie wszyscy 
funkcjonariusze mają jednak radary. Zdarza 
się, że policjant zatrzymuje na oko, bo wed
ług niego kierowca przekroczył prędkość. Po
licjantów na Kubie widać na każdym kroku. 
Mówi się, że dziękitemu wyspa jest jednym 
z bezpieczniejszych miejsc na ziemi. Miesz
kańcy Hawany żartują, że jest ich 2 miliony, 
z czego połowa to policjanci. 

Kuba słynie z cygar. Są tam ogromne plan
tacje tytoniu. Dlatego koniecznie trzeba wy
brać się do Vinales i Pinar del Rio. Z Hawany 
prowadzi tam czteropasmowa autostrada, 
na której prawie w ogóle nie ma samocho
dów. Dolina Vinales została wpisana na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
i Przyrodniczego UNESCO. Górzysty kraj
obraz na długo zapada w pamięci. W Pinar 
del Rio warto odwiedzić fabrykę cygar. 
W głównej hali produkcyjnej pracownicy sie
dzą w drewnianych boksach i zwijają cyga
ra. Selekcja, klasyfikacja i pakowanie odby
wają się winnym pomieszczeniu. Cygara naj-

> W kubańskich sklepach obowiązują kartki na żywność. Półki są 
puste, łatwo kupić rum, trudniej wodę mineralną 

> Transport publiczny na Kubie może zaskoczyć. Stare ziły służą 
jako autobusy. Nie we wszystkich pojazdach są miejsca siedzące 

mochodów. Po ulicach jeżdżą również stare 
łady oraz dobrze znane nam małe fiaty. Wol
nego handlu autami zabroniono na Kubie za
raz po rewolucji 1959 roku. Dlatego dziś 
po ulicach jeżdżą głównie pojazdy z lat 40. 
i 50. W samochodach brakuje pasów bezpie
czeństwa, a o przewozie dzieci w fotelikach 
raczej nikt tu nie słyszał. 

Na zdjęciach z Kuby często można oglą
dać starsze Kubanki palące cygara na ulicach 
Hawany. Takie panie rzeczywiście tam sie
dzą. Jednak nie palą cygara, bo lubią. Proszą 
turystów o pieniądze i wtedy pozują im 
do zdjęć z cygarem. 

Na Kubie obowiązują dwie waluty: peso 
niewymienialne (CUP) oraz peso wymienial
ne (CUC). Pierwszą walutą posługują się Ku
bańczycy, drugą turyści, l CUC jest wart tyle 
co dolar amerykańska, l CUP jest wart 24 tys. 
CUC. Zgodnie z przepisami, turyści mogą 
używać tylko CUC. Jeśli przylatujemy na Ku
bę, lepiej zabrać z sobą euro i potem wymie
nić je na peso. W przypadku dolarów amery
kańskich pobierana jest przy wymianie 
10-procentowa prowizja. Warto pamiętać, że 
CUC nie można wymienić poza Kubą. NaKu-
bie lepiej mieć przy sobie gotówkę, poza ho
telami w kurortach bardzo trudno jest zapła
cić kartą. 

Jeśli chodzi o noclegi, to oprócz hotelu 
możemy zatrzymać się w tzw. casas 
particulares. To prywatne mieszkania, któ
rych właściciele wynajmują pokoje tury
stom. Za dwuosobowy pokój trzeba zapłacić 
około 100 zł za noc. Często ich standard jest 
lepszy niż czterogwiazdkowego hotelu. Trze-

QObecnier 
bieżyjell 

sną Ku-
'bieżyjell min 
ludzi 

W ich żyłach płynie 
mieszanka krwi afry
kańskich niewolników, 
Europejczyków oraz 
rdzennej ludności. 
Dzieci ze związków 
mieszanych nazwano 
Kreolami. 

»to na wyspie. W XVIII wieku był jednym z wiodących 
; spacerując po nim trudno uwierzyć, że żyjemy w XXI wieku 

vego rodzaju muzeum starych aut. Pojazdy, które w innym 
la co dzień. Stare auta najczęściej używane są jako taksówki 
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Królowa szos wraca na drogi. 
Rajdowa syrena powstaje w Nysie! 

Samochody 

W nyskim warsztacie 
Pawła Dytki powstaje 
odświeżona 
wersja syrenki. 
Rajdowiec pokaże ją 
w grudniu 
w Warszawie. 
Kilkusetkonne auto 
pojedzie w Rajdzie 
Barbórki 

Fabian Miszkiel 
nto@nto.pl 

T akiej rajdówki świat jesz
cze nie widział. Wyjątko
we auto powstaje w war
sztacie Pawła Dytki, 
mieszkańca Nysy, kie
rowcy rajdowego i kon

struktora samochodów. W jego garażu na
biera kształtów nowe wcielenie kultowej 
królowej szos. Syrenka na sterydach, bo 
tylko tak można powiedzieć o 400-kon-
nym potworze, przed publicznością i ka
merami telewizyjnymi zadebiutuje pod
czas Rajdu Barbórki w Warszawie. Na po
czątku grudnia wyścigówka z Nysy 
przemknie kultową ulicą Karową. 

Syrenę zmontują od podstaw 
Markę Syrena chce reaktywować Arka
diusz Kamiński, polski biznesmen z Ka
nady. W połowie września zaprezento
wał w Warszawie koncepcyjny model Sy
rena Meluzyna, bo tak będzie się nazy
wał odświeżony model, który ma trafić 
do seryjnej produkcji. To jego firma AK 
Motors zleciła Pawłowi Dytce zbudowa
nie rajdowej wersji samochodu. Warsztat 
jest jednym z nielicznych w Polsce, gdzie 
składane są samochody rajdowe proto. 
Wyścigówki z Nysy trafiają na rajdowe 
trasy na całym świecie. Nysanin na za
mówienie wysyła je do Stanów Zjedno
czonych, Nowej Zelandii, Boliwii czy Hi
szpanii. O kontrakt na zbudowanie kil-
kusetkonnej syreny zabiegał od ponad 
roku. Na jej wybudowanie Paweł Dytko 
i jego załoga nie mają jednak wiele cza
su. Samochód ma być gotowy do końca 
listopada. 

- To dla nas ciekawy i wymagający pro
jekt - przyznaje nysanin. - Musimy się jed
nak spieszyć, bo terminy nieubłaganie go
nią, a samochód budujemy od podstaw. 
Model seryjny nie może posłużyć nam 
za bazę do budowy, bo po prostu go nie ma 
- dodaje. 

Nyscy mechanicy i inżynierowie mu
szą zadowolić się projektem prototypu. 
Na jego podstawie we Wrocławiu powsta
ła piankowa makieta w skali 1:1. Z niej zo

• Syrenka to kolejne dziecko Pawła Dytki. Od 2011 roku jego warsztat opuszczały rajdowe volkswageny polo i audi TT 

o 
Karowa 

to reprezentacyjny 
odcinek specjalny Raj
du Barbórki. Rozgry
wany przy tłumach 
publiczności na war
szawskim Starym 
Mieście, przy Pałacu 
Prezydenckim 

Pikes Peak Interna-
tionał HilIClimb 
to motoryzacyjna im
preza w Stanach Zjed
noczonych. Do zawo
dów stają kilkusetkon-
ne maszyny, które po
jedynczo, na czas 
wspinają się 20-kilo-
metrową trasą ze 156 
zakrętami na wyso
kość 4300 m. Trasę 
w niewiele ponad 8 
minut w 2013 r. poko
nał Francuz Sebastien 
Loeb 

staną odlane elementy nadwozia dla raj
dowej Syreny. Oddzielnie, na podstawie 
zmodyfikowanego projektu powstają klat
ka bezpieczeństwa, płyta podłogowa 
i konstrukcja rurowa. Trzeba jeszcze skom
pletować napęd. Te i inne części wykony
wane są na zamówienie w różnych częś
ciach Polski. Do grudnia trzeba je będzie 
złożyć w kompletny i działający samo
chód. 

Terminy są napięte 
Instalacja i spasowanie tych wszystkich ele
mentów razem w tak krótkim czasie to dla 
inżynierów i mechaników Pawła Dytki nie 
lada wyzwanie. Zwłaszcza że rajdowy sa
mochód w porównaniu z seryjnym projek
tem będzie znacznie zmodyfikowany. Wa
ga samochodu z napędem na cztery koła 
nie przekroczy jednej tony, więc rajdówka 
z Nysy będzie bardzo lekka. Wszystko 
za sprawą nadwozia wykonanego z ele
mentów kompozytowych i poliwęgla-
nowych szyb. Pod maską znajdzie się dwu
litrowy silnik z turbodoładowaniem, któ
ry wygeneruje moc rzędu 400 KM. Żeby 
okiełznać taką siłę i zrównoważyć obciążo
ny przez silnik przód, samochód zostanie 
wyposażony w skrzydło, które dociąży tyl
ną oś, tak jak w bolidach Formuły l. Wyści
gowa syrenka będzie o kilka centyme
trów szersza od seryjnej i prawie 10 centy
metrów niżej zawieszona. Rajdowa specy
fika samochodu wymaga tego, żeby fotel 
kierowcy cofnąć aż za boczny słupek. 

- Nad projektem już teraz pracuje sześ
ciu ludzi u mnie w warsztacie i rzesze przy 
produkcji elementów samochodu w Pol
sce. Kiedy zajdzie potrzeba i będzie bliżej 
grudnia, do projektu zostaną zaangażowa
ne dodatkowe osoby - tłumaczy Paweł 
Dytko. 

Mistrz za kierownicą? 
Po złożeniu samochód czekają jeszcze te
sty w terenie. Dojdzie do nich prawdopo
dobnie na zamkniętym torze. Rajdówka 
nie będzie miała homologacji, by poruszać 

Syrenka dostanie 
silnik o mocy 
400KM. Z tyłu 
stabilizator, szyby 
z poliwęglanu, 
nadwozie 
z kompozytów 

się na drogach publicznych. Pod znakiem 
zapytania stoi wciąż kwestia tego, kto po
prowadzi syrenkę przez odcinek specjal
ny na ul. Karowej w Warszawie. Może być 
to któraś ze sław rajdowego świata, np. 
Petter Solberg. 

- To całkiem prawdopodobne, bo 
na Rajdzie Barbórki gościli już wcześniej 
wielcy rajdowego świata. Był Mika 
Hakkinen, Harri Rovanpera, Toni Gar-
demeister - wylicza Paweł Dytko. 

Podrasują jeszcze bardziej 
Występ w Warszawie ma nie być jedynym 
w karierze rajdowej syrenki. Nyski kon
struktor chce zgłosić ją do zawodów w in
nych motoryzacyjnych imprezach. 
- W 2016 roku chcemy wystartować melu-
zyną w pełnym sezonie w wyścigach gór-
skich i mistrzostwach Europy - zapowiada 
rajdowiec. - Wszystko jednak zależy 
od sponsorów - dodaje. 

To właśnie w wyścigach górskich Paweł 
Dytko święcił największe sukcesy w karie
rze. Do tej rywalizacji rajdową syrenkę trze
ba będzie jeszcze dodatkowo zmodyfiko
wać i podrasować. Żeby liczyć się w wyści
gowej stawce, pod maską samochodu mu
siałby się znaleźć nie 400-, ale 750-konny 
silnik. Wyścigówki o podobnej mocy biorą 
udział w słynnym wyścigu Pikes Peak 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie kręta, gór
ska trasa wiedzie na wysokość 4300 
m n.p.m. # 
©® 
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Kobiety Rafała Majki dają 
mu w domu porządzić 
Madzia gotuje mu barszcz czerwony z uszkami, choćby i trzy razy na tydzień. 
Do mamy wpada na kotlety, do teściowej na dewolaje. Siostra Aga piecze mu sernik 
z rosą i rozpieszcza surówkami. Tak będzie do grudnia. Od stycznia - znów dieta 

Sport 

Majka Lisińska-Kozioł 
redakcja@polskatimes.pl 

Z egartowice. Jesienny, chłod
ny wieczór, w saloniku ro
dziców Rafała Majki gwar 
i fura śmiechu. Kamila, 
Madzia, Aga i Magda opo
wiadają o synu, mężu i bra

cie. Synowa przynosi ciasteczka, córki sło
dzą mamie herbatę, a Kamila promienieje, 
bo wychodzi na to, że dzieci jej się udały, sy
nowe Magda i Dominika też niczego sobie. 
I wszystkich ma wokół siebie. Tylko Rafał 
wpada jak po ogień. 

Jego kobiety mówią, że ma ciepłe, wrażli
we serce. Mama: - To ciepło dostał od mojej 
teściowej. Przez pierwsze dwa lata życia bab
cia Julia spędzała z nim dużo czasu. Kochała 
go najbardziej na świecie. Dała mu morze mi
łości, którą on, dorosły mężczyzna, oddajebli-
skim. Alebywało, że napędzał im strachu. Naj
starsza siostra Agnieszka pamięta, że jak był 
chłopakiem, to i siniaków sobie ponabijał, i gu
zy go nie omijały. Głowę miał pełną dziwnych 
pomysłów. - Kiedyś wymyślili z bratem jazdę 
za motorem na rolkach - opowiada Aga. - Ta
ta musiał wtedy zdecydowanie przemówić im 
do rozumu: mogli się przecież pozabijać. Już 
jako kolarz też kilka kraks zaliczył. 

Ale teraz więcej o życiu Rafała wie żona. 
- Nie jestem matką zaborczą. Chętnie Madzi 
mojego Rafała oddałam, bo wiem, że będzie 
mu z nią dobrze - mówi pani Kamila. 

No i chyba jest. 18 października młodzi 
będą świętować pierwszą rocznicę ślubu. Ale 
znają się ponad osiem lat. A więzy rodzinne 
połączyły Magdę z krewnymi Rafała w mo
mencie, kiedy jej najbliższy kuzyn został mę
żem Agnieszki. - Takich więzów się nie zry
wa. I wierzę, że to nam nie grozi - podkreśla 
Magda. Bo Rafał sprawdza się jako mąż. Na
rzeczonym też był dobrym. - Wiele razy mnie 
sympatycznie zaskoczył. Jak podczas ubie
głorocznego Tour de France, kiedy to na me
cie wygranego etapu wykrzyczał: „Magda, 
kocham cię" i zadedykował mi tę wygraną. 
Byłam dumna, wzruszona i szczęśliwa. 

Ale i tak największym przeżyciem mło
dej małżonki był ślub. - Nie przypuszczałam, 
że człowiek może być tak przejęty, jak ja wte
dy byłam. Przysięga małżeńskajest niezwy
kła. A słowa, że na dobre i na złe, w zdrowiu 
i w chorobie, że cię nie opuszczę aż do śmier
ci zmieniaj ą wszystko, bo dziewczyna i chło -
pak od chwili, gdy je wypowiedzą wchodzą 
na wspólną drogę życia. Czasami prostą, by
wa, że krętą i wyboistą, ale jedną przecież. 
I my z Rafałem tak to czujemy. 

Na znak miłości Magda nosi na serdecz
nym palcu prawej ręki obrączkę i mały pier
ścionek. Ale nie zaręczynowy. - Do tęgo mam 
szczególny sentyment. Rafał dał mi go 
za wszystkie Dni Kobiet, podczas których go 
przy mnie nie było. Wyjątkowy, pierwszy 
prezent od niego. Upominków Rafał swoim 

Już niedługo Magda i Rafał Majkowie będą obchodzić pierwszą rocznicę ślubu 

dziewczynom nie szczędzi. Mama dostaje 
torebki - ostatnio włoską, granatową. O to
rebce wspomina też siostra Agnieszka, 
a młodsza Magda o stroju sportowym grupy 
Tinkoff-Saxo, podarunku od brata. - Kiedyś 
marzyłam, żeby się ścigać na rowerze tak jak 
Rafał. Lubiłam to, nie bałam się. 

Ale brat, który zdążył już wtedy z bliska 
zobaczyć, jak wygląda życie kolarza i co mo
że mu się przydarzyć, powiedział jej: dobra 
jesteś, ale to sport nie dla tak wrażliwej dziew
czyny jak ty. Rodzice go poparli i marzenia 
o kolarstwie pozostały marzeniami. 

Dziś Magda do przeszłości nie wraca. 
- Mam osiemnaście lat i jestem za stara, że
by myśleć o zawodowstwie. - Ale na rowe
rze jeździć uwielbiam jak dawniej. Gdy Ra
fał trenuje na naszych drogach, pędzę z nim 
na moim MTB. Żółta koszulka bardzo mi się 
wtedy przydaje. 

Magda - żona, mówi o Rafałowym sercu, 
że jest pojemne, bo jej mąż myśli nie tylko 
o rodzinie, o rodzicach, rodzeństwie. Ale też 
o młodych kolarzach, może kiedyś swoich 
następcach. Mówi im, że udało mu się od
nieść sukces dzięki pracy, determinacji i wyt
rwałości. Przekonuje, że nikt im w sporcie 
nie da niczego za darmo, więc jeśli przegrają 

jeden czy drugi wyścig, muszą się podnieść 
i pracować dalej, bo wszystko zależy od ich 
talentu i od pracy nad jego oszlifowaniem. 
Nie odmawia, gdy o pomoc proszą go trene
rzy, spotyka się z dziećmi, lubi się dzielić swo
im sukcesem, więc adepci kolarstwa go lu
bią. Jak sąsiedzi, którzy przy wjeździe 
do Zegartowic ustawili tablicę z napisem „Wi
taj w domu, mistrzu!:". 

Aleitaki mistrz jak Rafał Majka miewagor-
sze dni. A wtedy lepiej go nie drażnić. - Jeśli 
od nikogo nie odbiera telefonu, trzeba po pro
stu poczekać - radzi Madzia, żona. Chociaż 
i ona nie ma w dziedzinie łagodzenia sporów 
wielkiego doświadczenia, bo się w zasadzie 
z Rafałem nie kłócą. Wszystkie kobiety Rafa
ła: i mama, i teściowa Barbara, i obie siostry, 
i Madzia, ale też bratowa Dominika nad waś
nie i spuszczanie nosa na kwintę przedkłada
ją szybkie wyjaśnianie sporów. - Szczera ro
zmowa jest najlepszym sposobem na to, że
by rodzina żyła w zgodzie - uważa Agniesz
ka, mama Amelki i Wiktora. 

Czasami są to rozmowy dosyć głośne, ale 
takie jest życie. Raz płynie leniwie, spokoj
nie, a innym razem wartko. Tak jak melodie 
podczas wesela: jedne są wesołe, inne bar
dziej romantyczne albo smutne. - Rafał do-

P Rafał Majka 
(ur. 12 września 

1989 r.)-polski kolarz 
szosowy, zawodnik 
rosyjskiej profesjonal
nej drużyny Ti nkoff-
-Saxo. Jest wycho
wankiem krakowskie
go klubu WLKS Krakus 
Swoszowice. Wygrał 
TourdePologne 
(2014), zwyciężył 
w klasyfikacji górskiej 
wTourdeFrance 
(2014). 

Zajął 3. miejsce 
wN/uelta.aEspańa 
(2015) oraz 2 miejsce 
w 96. edycji klasyku 
Mediolan-Turyn 
(1 października 2015). 
20.10 2014 r. został 
odznaczony przez 
prezydenta Bronisła
wa Komorowskiego 
Srebrnym Krzyżem 
Zasługi 

Podczas sześciogo
dzinnego treningu 
organizm kolarza spa
la nawet 6 tys. kalorii. 
Ajak się te kalorie spa
la, to trzeba je organi
zmowi oddać. Zaraz 
po treningu wystarczy 
Rafałowi omlet z szyn
ką albo z kurczakiem. 
Za to wieczorem jest 
mięso, makaron albo 
ryż. Oraz suplementy 
diety, które pozwalają 
wyrównać niedobory 
witamin i minerałów. 
Gdyby miałje uzupeł
nić tylko posiłkami, 
musiałby mieć żołą
dek większy niż krowa 
i jeść prawie bez 
przerwy 

brze tańczy - chwali Madzia. - Na naszym 
weselu hulaliśmy do ósmej rano. Na weselu 
brata - do świtu - opowiada. Jej mąż nadro
bił taneczne zaległości z czasu, gdy jako na
stolatek zamiast do dyskoteki, szedł po treno
wać. Ale przy Madzi złapał właściwy rytm. 
I polubił eleganckie ubrania. Jak trzeba, za
kłada garnitur. Sam go wybiera, podobnie jak 
koszulę, krawat. - Dłużej się stroi przed lu
strem niż ja - śmieje się Magda. - Ale jeśli tyl
ko może, wskakuje w dres. Lubi też dobre 
perfumy i zegarki, więc dostaje je od żony 
z różnych okazji. No, chyba że składa jakieś 
specjalne zamówienie. - Bo wnaszej rodzinie 
tak fajnie sobie to zorganizowaliśmy, że nie
spodzianki niespodziankami, ale jeśli mamie 
czy teściowej czegoś potrzeba, choćby su
kienki, butów, płaszcza, Rafał to finansuje 
i wszyscy są zadowoleni - podkreśla Magda. 

Mistrz z Zegartowic to raczej praktyczny 
facet. - Dlatego - przyznaje Magda - mąż 
rzadko kupuje mi kwiaty, bo choć są piękne, 
szybko więdną. 

Rafał ma słabość do słodyczy, więc u ma
my może liczyć na rafaello. - Jest pyszne i pa
suje do niego - śmieje się pani Kamila. Tyle że 
kolarz nie zawsze może sobie pozwolić naje
dzenie tego co lubi. Od stycznia do końca 
wiosny jest na specjalnej diecie. Nawet gdy 
przyjeżdża wtedy do domu, nie może 
łasuchować. - Musiałam się nauczyć być 
twarda w kwestii mężowskiego głodu,* któ
ry dopada go zwykle wieczorem. I choć ser
ce mi się kraje, gdy słyszę, że zjadłby coś, al
bo: No, popatrz, Madzia, ciebie mam, dom 
mam, pieniądze, a głodny spać się kładę... 
- do lodówki nie lecę. 

Dopiero późną jesienią nadchodzi dla nie
go czas kuchennej rewolucji. Do grudnia nie 
odmawia sobie niczego. Madzia gotuje mu 
ulubiony barszcz czerwony z uszkami, choć
by i trzy razy na tydzień. Do mamy wpada 
na kotlety z pieczarkami i serem, dobrze za
pieczone. Do teściowej na dewolaje. Siostra 
Aga piecze mu sernik z rosą, a siostra Madzia 
smaży domowe fiytki. Od surówek specja
listką jest Agnieszka. - Choćby z kapusty 
pekińskiej. Do tego ogóreczek kiszony do
mowy, marchewka, pomidorki, i koniecznie 
cebula - bo tę Rafał dodawałby niemal 
do wszystkiego - sos winegret albo jogurt na
turalny. Palce lizać. 

Ale nawet wtedy, gdy Rafał jest w domu, 
toitak przez godzinę, dwie dziennie nie zsia
da z roweru. Drogi ma tu w okolicy dobre, 
więc jeździ w Zegartowicach i w Łapanowie, 
i w Szczyrzycu, i w Wieliczce, i w Gdowie. 
Po takiej przejażdżce najpierw wpada do ma-
minej kuchni, żeby wymieść, co tam jest do
brego w lodówce, a potem leci do Madzi 
na obiad. Postawił swój dom ledwie kilkaset 
metrów od rodzinnego. Dzięki temu ma 
wszystkich bliskich w zasięgu ręki. Siostrze
nicę, pięcioletnią Amelkę, która już umie po
wiedzieć „wujek Rrrafał", a nie „Lafał", jak 
tobyło całkiem niedawno. I chrześniaka Wik
torka, który może pójdzie w ślady kolarza. 
I Dominikę, bratową, co to na dniach spodzie
wa się... chłopaka. Możliwe, że z kolarskim 
zacięciem. I teściową ma blisko. Lubią się. 
Ona mówi, że lepszego zięcia to sobie wyma
rzyć nie mogła. Podoba jej się, że Rafał ma ro
gatą duszę i charakter jak ze stali. - Bez tego 
nie osiągnąłby takich sukcesów i nie rządził
by w peletonie. Ale dla nas jest dobry - mó
wią jego kobiety. 

Nieraz serce mamy topniało, gdy w SMS-
-ie od dorosłego syna czytała: „Kocham cię". 
Te dwa słowa są ważniejsze dla niej niż 
wszystkie prezenty świata. - Święta prawda 
- przytakuje Magda, żona. - Bo najbardziej 
liczy się bliskość, a Rafał trzyma się rodziny. 
Często odwiedzamy rodziców, siostry i bra
ci. Pomagamy sobie i wspieramy się. Także 
my, kobiety Rafała, gdy nie ma go w pobliżu. 

A gdy wraca, panie pozwalają mu trochę 
w domu porządzić. • 
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Boniek: Nawałka 
bywa czasem uparty, 
ale to jest jego plus 
Jeśli w takiej sytuacji, jaka jest teraz w grupie, Polska nie 
zakwalifikuje się do finałów mistrzostw Europy w 2016 r. 
we Francji, to uznam to za wielką porażkę naszej piłki - mówi 
prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek 

Piłka nożna, rozmowa 

Bartosz Karcz 
b.karcz@gk.pl 

Przed reprezentacją Polski dwa ostatnie me
cze w eliminacjach do mistrzostw Europy ze 
Szkocją i Irlandią. Dopuszcza Pan w ogóle 
do siebie myśl, że na tej ostatniej prostej może 
coś nie wyjść i biało-czerwoni nie pojadą 
do Francji? 

Gdzieś w tyle głowy pojawia się myśl, że 
to jest piłka i wszystko może się zdarzyć. 
Zrobiliśmy jednak tyle dobrego w tych eli
minacjach, że nie wyobrażam sobie, żeby 
zakończyło się to inaczej niż naszym awan
sem. Oczywiście jesteśmy spokojni, pokor
ni, nie dmuchamy w żadne trąby. Wiado
mo, że jest wokół kadry duży szum medial
ny, wszyscy piszą o niej, o możliwych wa
riantach. My jednak koncentrujemy się 
na meczach, które nas czekają. Nie mówi
my, że przed nami już tylko mały kroczek, 
bo w sporcie nie ma małych kroczków. To 
tak jakby pięściarz po kilku wygranych wal
kach stwierdził, że wystarczy znokautować 
następnego przeciwnika, żeby znaleźć się 
na szczycie. Tylko że najpierw musi to zro
bić. Przed nami dwa duże kroki do zrobie
nia. Najpierw gramy ze Szkocją, która 
na pewno będzie bardzo zdeterminowana, 
bo żeby mieć szansę na cokolwiek, musi 
z nami wygrać. 

Jakiego scenariusza wtym meczu Pan się spo
dziewa? 

Scenariusze mogą być różne. Pewnie im 
dłużej nie będziemy tracić bramki, tym bę
dzie łatwiej ich skontrować, bo będą musie
li się otworzyć. Mamy jednak sztab, który 
zajmie się taktyką na dwa najbliższe mecze. 
Ja mogę dodać tylko szczerze, że jeśli w ta
kiej sytuacji, jaka jest w grupie, nie zakwa
lifikujemy się na Euro, to uznam to za wiel
ką porażkę naszej piłki. Musimy sobie po
radzić z presją i postawić kropkę nad i. 

Pan jeszcze przed startem tych eliminacji mó
wił, że Polska powinna zakwalifikować się 
na Euro.Tobyłurzędowy optymizm, wiara wtę 
drużynę czy analiza regulaminu eliminacji? 

Zostałem prezesem, gdy kończyły się 
przegrane eliminacje do mistrzostw świa
ta. Trzeba je było jak najszybciej skończyć, 
żeby zacząć budować coś nowego. Ta dru
żyna ma swoją fizjonomię, jest autentycz
na. Gdy popatrzy się na to, jak graliśmy 
na mistrzostwach Europy w Polsce, to 
na środku pomocy mieliśmy Murawskiego, 
na środku obrony Perquisa, a w ataku mło

dego Lewandowskiego. Dzisiaj mamy 
Krychowiaka, Glika i dojrzałego Roberta. 
Do tego bardzo dobrych bramkarzy, którzy 
się jeszcze rozwinęli. Jest też trener, który 
jest Polakiem i który ma znakomity kontakt 
z piłkarzami. To jest trener z krwi i kości, 
który zna polską piłkę, ale też naszą rzeczy
wistość. Ta reprezentacja jest tak stworzo
na, że wszystko w niej funkcjonuje od 
A do Z. Piłkarze mogą skoncentrować się 
tylko na aspekcie sportowym. Do tego dosz
ła eksplozja talentu kilku zawodników, któ
rzy są już dzisiaj na światowym poziomie. 
Szkoda byłoby, gdyby oni w tej kadrze nie 
odnieśli sukcesu. Tym bardziej że tym za
wodnikom szalenie zależy, żeby z tą repre
zentacją coś osiągnąć. 

Zgodzi się Pan z tezą. że siłą tej reprezentacji 
jest również to. że nasi piłkarze grają dzisiaj 
w naprawdę dużych klubach? Nawet za Pań
skich czasów poza Panem i kilkoma wyjątka
mi tak niebyło. 

Tak, tylko że za moich czasów poważ
ne europejskie kluby były w Polsce. Dzisiaj 
rzeczywiście nasi zawodnicy grają w po
ważnych europejskich klubach, ale po
wiedzmy sobie szczerze: mój Widzew, Gór
nik czy Legia niczym nie ustępowały jakoś
cią innym europejskim klubom. Jeśli 
na bok odłożylibyśmy Bayern czy może 
jeszcze Sevillę, to pozostałe kluby z tam
tym Widzewem miałyby wielkie problemy. 
To jednak były inne czasy. W roku na 365 
dni 200 spędzaliśmy razem. Natomiast 
zgodzę się, że w tej innej, nowej piłce to, że 
nasi zawodnicy grają w klubach zagranicz
nych, jest wartością dodatkową tej repre
zentacji. Są przyzwyczajeni na co dzień 
do twardych pojedynków. Są dobrze przy
gotowani fizycznie. Nie ma tego, co było 

Adam Nawałka 
to człowiek solidny, 
spokojny, 
pracowity, szczery, 
wymagający, a co 
najważniejsze 
- szczelny... 

• Boniek: Nawet się nie zastanawiałem, czy będę ponownie startował w wyborach 

jeszcze niedawno, że nasi zawodnicy ustę
powali fizycznie przeciwnikom. Teraz czę
sto jest wprost przeciwnie. 

A mentalnie? Dzisiaj nasi kadrowicze nie mają 
już chyba kompleksów przed teoretycznie sil
niejszymi rywalami. 

Zgadza się. Ta drużyna - jak każda gru
pa - ma swoich przywódców. Jest w niej krę
gosłup pozytywnych zawodników. Są: Ro
bert Lewandowski, Grzesiek Krychowiak, 
Wojtek Szczęsny, Kamil Glik czy Kamil 
Grosidd. To są piłkarze, którzy ciągną za so
bą grupę. Oni optymistycznie patrzą 
na świat, mają dobre kontrakty. To jest do
bry czas w ich życiu. A do tego jest trener, 
który stworzył znakomitą atmosferę, ma 
swoją wizję i wszystko na razie funkcjonu
je bez zarzutu. 

Adam Nawałka to był Pański autorski pomysł? 
Wszyscy dziennikarze podpowiadali mi, 

że powinienem sobie kupić spokój i zatrud

nić zagranicznego trenera. Ja jednak, żeby 
zrobić to, co mi podpowiadają dziennika
rze, musiałbym być na 200 proc. przekona
ny, że to jest dobre. Tymczasem najczęściej 
jest tak, że na 200 proc. to jestem przeko
nany, że te podpowiedzi to jest głupota 
i trzeba zrobić inaczej. Mogliśmy zatrudnić 
zagranicznego trenera, mogliśmy zrobić su
per konferencję, show, wydać na niego ku
pę kasy, a po dwóch latach okazałoby się, 
że nie zagramy na Euro. Ja tymczasem, gdy 
zostałem prezesem PZPN, powiedziałem, 
że chcemy jechać do Francji i chciałem te
go słowa dotrzymać. Dlatego zdecydowa
łem się postawić na trenera, którego znam, 
który identyfikuje się w pełni z polską piłką. 
Proszę nie zapominać, że nawet w najlep
szych czasach Leo Beenhakkera to była bar
dziej kadra PZPN niż Polski. Dzisiaj nie ma 
żadnych afer, niedomówień. A jeśli chodzi 
o Adama, to tak, to był mój pomysł. Nikt mi 
nie podpowiadał tej kandydatury. Nawet 
się dziwiłem, że na giełdzie przed wyborem 
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nowego selekcjonera jego nazwisko nie 
funkcjonowało. Nie mogło jednak funkcjo
nować, bo Adam to jest człowiek solidny, 
spokojny, pracowity, szczery, wymagający, 
a co najważniejsze - szczelny. Nawałka nie 
jest typem trenera, który potrzebuje tuby 
medialnej czy działania popleczników. 

Wiadomo, że Adam Nawałka jest bardzo wy-
m^ąący. również od swoich współpracowni
ków. Jest trudny we współpracy? 

Trudno mi powiedzieć, jaki jest we 
współpracy ze swoim sztabem, natomiast 
my znamy się ponad 30 lat i nie mam z nim 
żadnych problemów. Pewnie inaczej wyglą
da jego zależność z podwładnymi. Ja aku
rat jestem w tej sytuacji, że to ja mam 
nad nim pieczę. Nasza współpraca układa 
się wzorowo. Spokojnie rozmawiamy, ma
my do siebie pełne zaufanie. Oczywiście, 
czasami trudno jest go do czegoś przeko
nać, bo Adam bywa uparty, ale to jest jego 
duży plus. Żeby jednak była jasność, jeśli 
chodzi o obszar sportowy, ma pełną 
decyzyjność. 

SztabAdamaNawałkijestwczęści krakowski. 
To była w pełni jego autorska koncepcja? 

Jak się bierze trenera reprezentacji, to 
musi sobie dobrze dobrać sztab. I musi to 
zrobić sam. W klubach czasami tak to 
funkcjonuje, że zatrudnia się pierwszego 
trenera, ale drugi to już jest miejscowy, że
by prezes czy właściciel miał swoje ucho 
w szatni. W przypadku sztabu Adama 
Nawałki na początku miałem wielu pod-
powiadaczy, którzy różne rzeczy mówili. 
Słyszałem np., jak Tkocz może być trene
rem bramkarzy czy Zając asystentem? Jak 
oni mogą pracować z kadrowiczami, sko
ro sami w wielkiej piłce nie zaistnieli? Ta
cy ludzie nie rozumieją, że autorytetu nie 
zdobywa się przez swoje CV, a przez co
dzienną, ciężką pracę. Dzisiaj i Zając, 
i Tkocz, i pozostali członkowie sztabu 
świetnie się w nim odnajdują. Szefem tej 
„bandy" jest Adam i ma to wszystko bar
dzo dobrze poukładane. Każdy ma swoją 
rolę i to mi się na razie podoba. Mówię „na 
razie", bo ciągle pamiętam o tym, że celu, 
jakim jest wyjazd do Francji, jeszcze nie 
zrealizowaliśmy. 

Sam Pan jednak powiedział, że nie wyobraża 
sobie, żeby natcj ostatniej prostej nasza repre
zentacja się przewróciła. Załóżmy, że wszyst
ko skończy się dobrze. Myśli Panjużotym.co 
biało-czerwoni mogą osiągnąć nad Sekwaną? 

Nie chcę, żebyśmy jechali do Francji tyl
ko po to, żeby odfajkować kolejną imprezę 
i zagrać - jak się to mówi - mecz otwarcia, 
mecz o wszystko i mecz o honor. Chcę, że
byśmy wyszli z grupy. Na ten temat jednak 
tyle, bo nie mam syndromu spadochronia
rza... 

To znaczy? 
Spadochroniarzowi powiedzieli w cza

sie wojny, że jak będzie skakał, to tam, 
gdzie wyląduje, będzie stał rower. I tak le
ci ten biedny spadochroniarz, spadochron 
się nie otwiera, a on sobie myśli, pal licho 
spadochron, ważne, żeby rower stał. I to 
trochę przypomina naszą sytuację, bo roz
mawiamy, o tym, co chcielibyśmy osiągnąć 
we Francji, a jeszcze nie wywalczyliśmy 
awansu na Euro. Jestem człowiekiem am
bitnym. Półtora roku temu powiedziałem, 
że ta drużyna ma duży potencjał, który 
trzeba tylko wydobyć. To powoli następu
je. Jeśli natomiast rzeczywiście awansuje
my na Euro, to przy takim regulaminie, ja
ki tam będzie obowiązywał, że wychodzą 
po dwie najlepsze drużyny z grupy plus 
cztery najlepsze trzecie, trudno stawiać in
ny cel przed drużyną niż awans do dalszej 
fazy turnieju. 

Pan też ma takie wrażenie, że ta drużyna 
pod względem czysto piłkarskim robi postęp? 

Mam, a przy tym jest jeszcze jeden 
aspekt, o którym nikt nie mówi - że do tej 
drużyny wchodzi coraz więcej młodych za
wodników. W tym zespole Milik ma swoją 
określoną pozycję, której musi bronić. Jest 
Linetty, który jeszcze dużo tej drużynie nie 
dał, bo ciągle ma problemy zdrowotne, ale 
jestem pewien, że w końcu da. Jest Zieliń
ski, który ciągle może urosnąć. Pojawił się 
też Kapustka. Proszę zauważyć, że np. 
Szwedzi zdobyli mistrzostwo Europy U-21, 
mogą teraz nie pojechać na Euro 2016, 
a z tamtej młodej drużyny nie wprowadzi
li do pierwszej reprezentacji ani jednego pił
karza. My byliśmy trzy minuty od finałów 
młodzieżowych mistrzostw Europy, ale na
szej reprezentacji ta drużyna dała kilku pił
karzy. Nasza koncepcja jest prosta. Nie na
pinamy się na wielkie sukcesy w młodzie
żowej piłce, bo ona ma przede wszystkim 
służyć dorosłej kadrze. Zresztą ciągle jest 
paru młodych chłopaków, którzy wkrótce 
do tej reprezentacji mogą się pchać. Mamy 
np. Dawidowicza, o którym mało się jesz
cze mówi, bo nie gra w pierwszej drużynie 
Benfiki. Ale jak tam zacznie grać, to szybko 
do reprezentacji trafi. To jest szalenie uta
lentowany środkowy obrońca. Mamy 
Kędziorę, mamy kilku innych. Adam 
Nawałka to wszystko monitoruje. Jak cza
sami przyjdzie do mnie i zaczyna mówić 
o tych młodych chłopakach, to aż widać 
błysk w jego oczach. Potrzeba tylko spokoj
nie ich wprowadzać. 

Czylidiabg między prezesemasełekgonerem 
w sprawach kadrowych jest? 

Oczywiście. Rozmawiać trzeba zawsze, 
ale to trener ma pełną autonomię. Źle dzie
je się wtedy, gdy trener robi wszystko sam, 
z nikim nie rozmawia. My z Adamem dy
skutujemy o wszystkim, a i tak ostateczna 
decyzja należy do niego, bo za to jest odpo
wiedzialny. Im jednak więcej wymieni się 
poglądów, tym później trenerowi łatwiej 
jest podejmować decyzję. 

Chciałem Pana zapytać o krakowskich piłkarzy 
w tej kadrze. Ostatnio zadebiutował w repre
zentacji Bartosz Kapustka. 

Zadebiutował, tylko żebyście teraz mu 
krzywdy nie zrobili. To jest bardzo fajny 
chłopak, który ma jedną naturalną rzecz 
- jest fizycznie przygotowany do wielkiej 
piłki. Jest szczupły, ma silne nogi, jak mó
wi Adam Nawałka, ma dobrą lokomocję. 
Dajmy mu tylko rok czasu, żeby spokojnie 
mógł dojrzeć. Nie starajmy się obarczać go 
wielką odpowiedzialnością, bo to jest mło
dy chłopak i może sobie z nadmierną pre
sją po prostu nie poradzić. Na razie wpro
wadził się dobrze do reprezentacji. Chłopa
ki go lubią. Pewnie jeszcze parę razy wróci 
do drużyny U-21, żeby nabrał odpowiednie
go doświadczenia, ale to bardzo pozytyw
ny młody chłopak. Ja lubię, jak młodzież się 
rozpycha, walczy o swoje miejsce. 

Najwięcej tzw. hejtu w tej reprezentacji zbiera 
natomiast KizysztofMączyńskL Jego rołęwre-
prezentaqi krytykuje wiełu dziennikarzy, rów
nież spora część kibiców. APan jak ocenią .Mą
kę? 

W każdej drużynie jest ktoś, kogo wszy
scy lubią, i ktoś, o kim mówi się, że nie pa
suje. Piłka nożna to jest prosta gra, wszyscy 
mają swoje zdanie na jej temat, ale to nie 
znaczy, że wszyscy się na niej znają. 
Mączyński, dopóki nie znajdzie się lepszy 
piłkarz na pozycję numer osiem, będzie 
grał. A na dzisiaj lepszego zawodnika nie 
ma. Krzysiek ma dobrą wydolność, jest wy
biegany, taktycznie pasuje trenerowi. W na
szej kadrze on jest bardzo ważnym elemen
tem. Jest pełnoprawnym członkiem tej dru-

QZbigniew 
Z ^ B o n i e k  
ma 59 lat. Jest byłym 
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z piłkarzy wielkiego 
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Superpuchar Europy 
(1984) i Puchar Euro
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Po zakończeniu karie
ry piłkarskiej był trene
rem, który m.in. przez 
kilka miesięcy 
w 2002 r. prowadził 
reprezentację Polski. 
W 2012 r. został preze
sem Polskiego Związ
ku Piłki Nożnej 

W Warszawie 
wygraliśmy 
historyczną bitwę, 
ale pełnia satysfakcji 
będzie dopiero 
wtedy, gdy wygramy 
wojnę o Euro 2016 

żyny, strzelił bramkę w eliminacjach, wal
czy, pracuje, biega, a to, co mówią inni, to... 
No cóż, trzeba wpuścić lewym uchem i wy
puścić prawym. 

Prócztego, że reprezentacja gra dobrze, że jest 
wokół niej pozytywny klimat, zczego jest Pan 
najbardziej zadowolony po dotychczasowym 
okresie swojej prezesury? 

Reprezentacja to jest wisienka na torcie, 
ale to, co jest najważniejsze w polskiej pił
ce nożnej, to to, że cały tort się zmienił. Jak 
ktoś tego nie widzi, to jego problem. Jak np. 
słyszę, że Centralna Liga Juniorów to jest to 
samo co Młoda Ekstraklasa, to mogę się tyl
ko uśmiechnąć. Poza tym mogę wyliczać. 
Jak przychodziliśmy do PZPN, to był inny 
system licencyjny, kluby opłacały sędziów, 
był inny system prowadzenia młodzieżo
wych reprezentacji, inna była Szkoła Tre
nerów. Odciążyliśmy kluby od opłat sę
dziowskich na szczeblu centralnym. Przy
wróciliśmy rangę rozgrywkom o Puchar 
Polski. Ten niesamowity finał na Stadionie 
Narodowym, o którym już marzą wszyst
kie polskie kluby... Finał poprzedza wielkie 
święto polskich dzieciaków, czyli finał Tur
nieju z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku. Zmieniliśmy też wizerunek 
związku. Jak kiedyś człowiek klikał na stro
nę www.pzpn.pl, to pojawiała się jedynie 
niebieska plansza. Dzisiaj nasza strona no
tuje ponad 4 min wejść na miesiąc, bo coś 
się na niej dzieje, choćby w związku z pro
gramem „Łączy nas piłka". Obudowaliśmy 
to w taki sposób, żeby ludzie widzieli, co się 
dzieje w związku, w poszczególnych repre
zentacjach. Przecież my nawet mecze trans
mitujemy naszych młodzieżowych drużyn. 
Idziemy do przodu, a że świat się dzieli 
na tych, którzy lubią zmiany, i takich, któ
rzy ich nie akceptują, to się tym nie przej
mujemy. 
Dla Pana potwierdzeniem tega że wasze dzia
łania są akroptowane. jest reakcja kibiców?Ge-
szy się Pan choćby, że ulubioną piosenkę pol
skich piłkarskich fanów jakby rzadziej słychać 
na stadionach...? 

Ta piosenka to ma przede wszystkim 
bardzo przyjemną melodię... Fakt, że kie
dyś kibice śpiewali ją, żeby dać wyraz deza
probaty temu, co dzieje się w polskiej piłce. 
Takim rzeczom jak ściąganie orzełka z ko
szulek itp., itd. Dzisiaj śpiewają ją natomiast 
głównie wtedy, gdy sędzia się pomyli. 

Jeśfipojawiają się pod Pańskim adresem jakieś 
zarzuty, to one płyną gkównieztzw. terenu. Jak 
Pan na to reaguje? 

A konkretnie, jakie to zarzuty? 

Na przykład prezes Małopolskiego Związku 
Piłki Nożnej Ryszard Niemiec podnosił, że 
marginalizuje Pan regionalne związki. 

To proszę zapytać pana Ryszarda, 
na czym polega ta marginalizacja. Daliśmy 
dwa razy więcej pieniędzy związkom 
na szkolenie. Podnieśliśmy wszystkie sy
stemy szkolenia trenerów. Doprowadzili
śmy do tego, że na terenie każdego woje
wództwa grupy dzieci od 8 do 12 lat mogą 
trenować na najlepszych naszych progra
mach szkoleniowych za darmo. Dajemy 
więcej pieniędzy na rozwój bazy informa
tycznej każdego wojewódzkiego związku. 
Wszystkie wyniki rozgrywek można zna
leźć na naszej stronie. Można krytykować, 
tylko trzeba pamiętać o tym, że nie jest 
problemem PZPN, kto rządzi na terenie da
nego województwa. W każdym regionie 
rządzi prezes związku regionalnego. Jeśli 
taki prezes ma jakieś problemy, to może 
się do nas zwrócić o pomoc. Nie jesteśmy 
natomiast od tego, żeby rozwiązywać 
problemy np. podokręgów czy zajmować 
się takimi sprawami jak spadki i awanse 
z V do IV ligi. Krytykę przyjmuję z pokorą, 
ale lubię konkrety. Mogę zapewnić, że 
PZPN nie będzie wtrącał się w funkcjono
wanie związków regionalnych. Wracając 
do Ryszarda Niemca, to nie było nigdy 
między nami wojny, nie miałem z nim nig
dy problemów. Jakaś nieufność mogła 
wziąć się natomiast ze strony Krakowa czy 
Małopolski stąd, że ten region nie głoso
wał akurat na Bonka. Więc jak wygrałem 
wybory, to byli rozczarowani i patrzyli 
na mnie krytycznie. Mój topór wojenny 
z Krakowem wyglądał jednak tak, że od ra
zu dałem tutaj kadrę U-21. Teraz zresztą 
nasza współpraca układa się bardzo do
brze, choć Kraków, jak to Kraków, zawsze 
lubi być trochę na kontrze... 

Potrzebne było zamieszanie w sprawie przy-
znania Krakowowi organizacji młodzieżowych 
mistrzostw Europy w 2017 r.? 

Kraków trochę przysnął. Skoro nic nie 
robił w tej sprawie, to wydawało nam się, 
że nie jest zainteresowany organizacją me
czów na tej imprezie. Później, gdy okazało 
się, że jest sześć miast, to pojawiło się py
tanie z Krakowa, dlaczego nie my? Udało 
nam się coś dla Krakowa wynegocjować 
i mistrzostwa pod Wawelem będą. To chy
ba też świadczy o tym, że z nikim topora 
wojennego nie wykopuję. Nie mam na to 
czasu. 

Stawiąjąckropkęnadiwnaszęjrozmowie-bę-
dzie Pan kandydował na następną kadencję? 

W ogóle się nad tym nie zastanawiałem. 
Za nami trzy czwarte drogi, ale musimy 
jeszcze kilka ważnych projektów zakoń
czyć. Najważniejsza jest reprezentacja, a ja 
jako prezes PZPN muszę mieć satysfakcję 
z tego, co robię. Mam ją, jeśli chodzi o za
rządzanie, organizację czy jak zmienia się 
polska piłka. To jest dla mnie ważne. Saty
sfakcja jest ważna, bo czasami spotykam się 
z prezesem federacji hiszpańskiej i mówię 
do niego, że czy on stoi, czy leży, to i tak ma 
same sukcesy. Dzisiaj nie tylko ja, ale cały 
PZPN ma satysfakcję ze zmian organizacyj
nych, ale chciałby ją również mieć z wyni
ków reprezentacji. 

Na to chyba ona jest skoro ta kadra pierwszy 
raz w historii ograła Niemców, mistrzów świa
ta? 

Jestem takim człowiekiem, który nie lu
bi wygrywać bitew, jeśli nie przynoszą one 
zwycięskiej wojny. W naszej historii kilka 
takich bitew wygraliśmy, ale wojny prze
grywaliśmy. W Warszawie wygraliśmy 
11 października 2014 r. historyczną bitwę, 
ale pełnia satysfakcji będzie dopiero wte
dy, gdy wygramy wojnę o Euro 2016. 
A do tego potrzeba jeszcze trochę cierpli
wości i czasu. • 
O® 

http://www.pzpn.pl
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Muzyką trzeba się nacieszyć. Jazz to 
umożliwia. Pozwól mu więc grać 
Nie bój się jazzu - zachęca Michał Urbaniak, skrzypek 
i saksofonista, który dziś o godzinie 17 zaprasza na koncert 
laureatów UrbanatorDays, Big Bandu Urbanatora i paradę 
zespołu nowoorleańskiego w łódzkim Pasażu Rubinsteina 

Rozmowa 

Dariusz Pawłowski 
d.pawlowski@dziennik.lodz.pl 

Po raz dziewiąty spotykamy się w Łodzi na 
UrbanatorDays Fest. organizowanych w klu
bie Wytwórnia. Przyjechał Pan z czołowymi 
jazzmanami z Nowego Jorku, by wyławiać ta
lenty i zarażać muzyków pasją, otwierać ich na 
jazz. Jak na przestrzeni tych lat, w Pana oce
nie, zmienili się ludzie zgłaszający się na war
sztaty? Mam wrażenie, że dziś są bardziej 
odważni... 

To się zgadza. Pewnie też dlatego, że na
sza inicjatywa zdążyła już mocno zaistnieć 
w świadomości łodzian zainteresowanych 
muzyką. Ci, co się do nas teraz zgłaszają, 
zdecydowanie wiedzą, czego chcą. Ale mu
szę też podkreślić, że z warsztatów w ko
lejnych edycjach wywodzi się parę zawo
dowych zespołów, a także parę wokalistek 
i wokalistów zajmujących się dziś jazzem. 
Co roku przyznajemy nasze nagrody i przy
wołam choćby zespół z Gomunic pod Ra
domskiem, który brał udział w naszych 
warsztatach, dostał nagrodę, a dziś są to 
znakomici, zawodowi muzycy. To nas bar
dzo cieszy i dowodzi, że właśnie w żywych 
relacjach muzyków doświadczonych 
z młodymi rodzą się diamenty. 

Wystarczy odpowiedni impuls? 
Czasem rzeczywiście tak. Młodzi ludzie 

na początku drogi bywają nieśmiali, nie
pewni swoich umiejętności, grają w do
mach, czasem coś zachałturzą, nie wiedzą, 
co dalej ze sobą zrobić. Tymczasem wspól
ne muzykowanie ze znakomitymi i goto
wymi do pomocy muzykami ze Stanów 
Zjednoczonych czy z Anglii nagle otwiera 
mu głowę i uświadamia, że oto on może 
grać, że muzyka jest tym, czemu chce się 
poświęcić. A my mu mówimy: graj, jak 
równy z równym! Oczywiście, dajemy rów
nież uwagi. Ale w konsekwencji i tak pły
nie muzyka. 

Jakie błędy młodzi ludzie popełniają najczęś
ciej na początku warsztatów? 

Przede wszystkim próbują „za dużo 
grać", żeby pokazać, jak wiele potrafią, po
pisać się. Kolejny podstawowy błąd poja
wia się, gdy dzielimy ich na małe zespoły 
i każemy zagrać coś wspólnie, na przykład 
prostego bluesa. I okazuje się, że oni nie 
słuchają się wzajemnie, każdy gra dla sie
bie i sobie. Mówimy wtedy: zamknijcie 
oczy i wtedy próbujcie grać, usłyszcie co 
gra wasz partner i grajcie razem z nim. Gdy 
sytuacja robi się stresowa, dodajemy: nie 
bój się, gdy nie wiesz co zrobić, przestań 
grać, nie musisz grać cały czas. Zdarzają się 
sytuacje, w których zawodowym muzy
kom ciężko jest się porozumieć. Nie trzeba 

:: 

• Michał Urbaniak już dziewiąty raz zaprosił młodych muzyków 
na warsztaty muzyki rytmicznej UrbanatorDays 

panikować, czasem lepiej przestać grać, 
wsłuchać się i gdy się ponownie „wejdzie" 
w utwór ze swoim instrumentem, będzie 
to miało większą wartość. Na tym też po
lega jazz. 

Brzmi prosta 
Bo to nie filozofia. Ale gdy młodzi ludzie 

usłyszą to od muzyków, którzy spędzili ży
cie na scenie, jest to dla nich prawdziwe 
i bezcenne. 

A wiele zmian w postawie muzyków dokonał 
internet? 

O, tak! Zresztą w tym roku właśnie du
ży nacisk kładziemy na internet i ten spo
sób funkcjonowania muzyki. Zresztą dla 
młodych to już oczywiste. Przychodzą 
do nas i pokazują na SoundCloudzie (por
tal internetowy dla artystów tworzących 
muzykę - dop. red.) swoje miksy, remiksy, 
prowadzą ze sobą bogatą korespondencję 
muzyczną. Wiedzą, co się dzieje na świe
cie. Od nowego roku chcemy takie forum 
stworzyć przy Urbanatorze, działać moc
no online i offline, wciągać w to ludzi z ca
łego świata. Rzecz jasna dużo zależy od 
funduszy, poszukujemy mecenasa. 

Muzycy dostaną więc swój zastrzyk wiedzy. 
A co z publicznością? Odnoszę wrażenie, że 
jazz jest ciągle muzyką, której słuchacze tro
chę się boją, nie wiedzą, jaksię przy niej zacho
wać... 

Zgadzam się. Daliśmy sobie wmówić ja
kieś zasady i konwenanse, nawet gdy chce
my zaklaskać, to spoglądamy na innych, 
czy biją brawo. A przecież muzyka ma nam 
przede wszystkim sprawiać radość, więc 
jeśli masz ochotę klaskać, człowieku, to 
klaszcz! To też chcemy pokazywać na na
szych koncertach, które odbywają się w ra
mach UrbanatorDays. To wspólna celebra
cja muzyki zawodowców z niezawodow-
cami i publicznością. Organizujemy też pa
radę ulicą Piotrkowską, by przekonać rów
nież ludzi, którzy nie chodzą na koncerty 
jazzowe, by usłyszeli i powiedzieli sobie: o, 
to ja lubię jazz! 

Z czego. Pana zdaniem, wynikają te nasze 
problemy z jazzem? Czy dlatego, że edukacja 
muzyczna w szkołach leży? 

Z całym szacunkiem dla tradycji, uwa
żam, że problem tkwi z jednej strony z bra
ku przyzwyczajania do muzyki w szkołach 
powszechnych, a z drugiej w zbyt konser
watywnym podejściu do grania w szkołach 
muzycznych. Za moich czasów za zagranie 
akordu jazzowego można było dostać od 
nauczyciela po łapach, a za boogie woogie 
byli wzywani rodzice. W naszej edukacji 
brakuje otwartości, zbyt dużo jest teorii, 
niepotrzebnie każe się wszystkiego wku
wać na pamięć. Nie pozwala się na ciesze
nie się muzyką. Na nasze warsztaty przed 
kilku laty przyszła młoda skrzypaczka 
z Akademii Muzycznej i mówi do mnie: ja 
takkocham jazz, tak bardzo chciałabym sie 
nauczyć improwizować, jak to zrobić? Od
powiedziałem jej, że na pewno jej to nie
potrzebne, bo już impowizuje. - Jaka me
lodia przychodzi ci teraz na myśl? - zapy
tałem. Taka i taka. Kazałem jej zaśpiewać, 
potem zagrać. - Teraz to rozwijaj - mówię 
- i zobacz, improwizujesz. Doradziłem, by 
grała do płyt z muzykami jazzowi. W na-

Życie musi trochę 
„przeczołgać". Bez 
tego nie ma artyzmu 
i głębi. Ci, których 
życie nie dotknęło, 
nigdy nie stają się 
najwięksi 

stępnym roku przyjechała i dostała nagro
dę. U nas, niestety, się raczej ogranicza niż 
rozwija. 

Myślał Pan o tym, że zająć się edukacją? 
Nigdy nie myślałem, że znajdę się w ta

kiej sytuacji, że ktoś się będzie ode mnie 
uczył. Ale prowadząc warsztaty, że wielu 
rzeczy młodym muzykom się nie mówi, 
tylko uczy ich schematów. Uważam, że nie 
wszystko da się ubrać w ramy, ba, nie wszy
stko w muzyce da się zapisać. Doświadcze
ni, znakomici muzycy grają, moim zda
niem, nuty nie do zapisania. On wypraco
wał coś takiego, czego nie da się nazwać, 
trzeba poczuć. To jest jego nuta. Ja taką 
mam i gdy ją zagram, to przechodzą mi 
ciarki po grzbiecie. A jakie nuty miał Miles 
Davis i wielu innych! Ta nienazwana, nie
określona część muzyki bywa ważniejsza. 
Nie zawsze bowiem chodzi o to, by wszyst
ko precyzyjnie odegrać, tylko by wywołać 
w sobie i słuchaczu emocje. 

Najtrudniej jest przekazać te emocje... 
Trzeba być prawdomównym. Wtedy 

można dotrzeć do każdego. Tak jest zresz
tą w każdej dziedzinie sztuki. I, co porusza
jące, tego w szkołach też się nie mówi. Mnie 
profesorowie uczyli grać tak, jak oni uwa
żali. Jeden, pamiętam, gdy pomyliłem coś 
grając w kwartecie smyczkowym, wyko
pywał spode mnie krzesło i spadałem na 
podłogę. A naucz też mówienia od siebie! 

A może, żeby dojść do tej prawdy, życie musi 
człowieka po prostu trochę „przeczołgać'? 

Ha! Bez „przeczołgania" przez życie nie 
ma twórczości. Wymuskani artyści, w bia
łych rękawiczkach, wychowani w salo
nach, którym wszystko się udawało i życie 
ich nie dotknęło, nigdy nie stają się naj
więksi. Artyzm to krwawica. Ale bez tego 
nie ma głębi. 

Co zatem przed artystą jazzu? 
Mam nadzieję, że pod koniec roku na

gram nową płytę. Zebrałem znakomitych 
muzyków, mam przygotowany materiał, 
myślę, że będzie dla wielu zaskoczeniem. 
Sięgniemy bowiem do bluesa, pokażemy 
jego różne odcienie, ale wychodząc od blu
esa, będziemy jazzować. To było marzenie. 
A jeśli nie masz marzeń, których się boisz, 
to znaczy, że słabo mierzysz. • 

mailto:d.pawlowski@dziennik.lodz.pl
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Pana Boga się nie 
boję, ale nie będę 
z Niego drwić 
Doprowadza do śmiechu miliony Polaków. Ale, jak twierdzi, też 
do refleksji. O tematach zakazanych w żartach i polskim 
poczuciu humoru Marcin Daniec opowiada Marii Mazurek 

Maria Mazurek 
m.mazurek@gk.pl 

Umówiłem się dziś z panią tylko dlatego, że 
była pani bardzo uparta. Mam mnóstwo 
rzeczy teraz na głowie: hydraulik, ogród, 
z menedżerem muszę się spotkać. Napisać, 
co będę mówił za kilka dni w telewizji... 

Musi Pan oddać tekst wcześniej? 
Tak i strasznie z tego powodu cierpię. 

Niby mamy wolny kraj i wszystko można 
mówić, ale trzeba najpierw napisać, co się 
będzie mówiło. Lubię improwizować, wy
myślać żarty na scenie. Jestem ekologicz
ny po prostu - nie zużywam papieru, jak 
nie muszę. To moja wielka słabość, żeby 
widzowie wiedzieli, że to, co słyszą, pow
stało teraz, na scenie. Ale czasem trzeba na
pisać scenariusz. I to jest dla mnie męka, 
bo taki scenariusz liczy tyle kartek, ile pra
ca magisterska zdolnego studenta. I muszę 
tam opisać, co dzieje się na lewej stronie 
sceny, na prawej stronie sceny, głosy z offu, 
didaskalia i wreszcie teksty. Wie pani, że 90 
procent tekstów, które przez 35 lat mówi
łem ze sceny, powstało w mojej głowie, 
a nie na papierze? 

Skąd Pan wie, co pubficzność będzie śmieszyć? 
Zawsze mówię to, co rozbawiło mnie. 

I mam to szczęście, że moi widzowie nada
ją na podobnych falach. I dlatego nigdy nie 
odpowiadam na pytanie, do kogo adresuję 
swoje występy. Wielką przykrość sprawił 
mi recenzent, który twierdził: „Daniec naj
pierw sonduje widzów, a potem dopiero do
biera teksty". Nie testuję nigdy na rodzinie, 
przyjaciołach. Widz zawsze jest pierwszy. 
Staram się natomiast mówić zawsze o rze
czach ważnych, aktualnych. Bez względu 
na to, czy występuję w Polsce, Kanadzie, 
Niemczech czy Stanach Zjednoczonych. 

A pubficzność u nas i za granicą reaguje tak sa
mo? 

Identycznie! To najlepszy dowód, że świat 
się skurczył. Ale dodam (proszę napisać to 
mniejszą czcionką), że nie mam obsesji, że
by śmiech pochodził z wszystkich miejsc 
na sali. I nigdy nie miałem, nie mam i nie bę
dę miał gonitwy za ciągłym śmiechem. 
W moim programie, jak w życiu, zawsze jest 
warstwa refleksyjna. Żeby widzowie mogli 
się zastanowić nad sobą. Bo choć nigdy nie 
robię programów o „was", tylko „o nas", to 
widzowie lubią śmiać się ze szwagra, z sąsia
da, z doktora, z księdza. Z siebie rzadziej. 

Bo mamy ponoć dość proste poczucie humo
ru i nie stać nas na dystans. 

Marcin Daniec: Uśmiechać się, mimo wszystko. To jest dopiero 
sztuka. 

Z tym się nie zgodzę. Polacy, na to, co dzie
je się wokół, mają znakomite poczucie hu
moru. Tym bardziej że byt określa poczucie 
humoru (kiedyś pani dzieci będą uczyć się 
w szkole, że wujek Daniec wymyślił takie 
stwierdzenie). Łatwiej się śmiać Niemcowi, 
Anglikowi, Amerykaninowi, jeśli wysiada 
z luksusowego samochodu, zarabia tysiące 
euro, funtów czy dolarów. Nam, w tych sza
rościach i biedzie, trudniej. I to jest dopiero 
sztuka. Uśmiechać się, mimo wszystko... 

Polska taka szara już nie jest. Nie pamiętam 
czasów komuny,ale pamiętam transformację. 
I nawet od tego czasu bardzo się zmieniło. 

To powinna pani cieszyć się, że uniknę
ła pani tego, co było wcześniej. I modlić się, 
żeby to już nie wróciło. Kiedyś prowadzi
łem program „Hit dekady". Kończyłem go, 
cytując fragment piosenki mojego idola, 
Andrzeja Sikorowskiego. „Nim na pożarcie 
rzucą nas tłumom, chcemy powiedzieć nie
którym gościom, to nie tęsknota jest za ko
muną, to jest tęsknota za młodością". Raz 
dostałem list od zagorzałego komunisty 
z pretensjami: „ten ustrój cię przecież wy
kształcił, a ty go parodiujesz". No tak, po

PMarcin Daniec 
urodził sięw1957 

roku w Wielopolu 
Skrzyńskim na Podkar
paciu. Rok po zakoń
czeniu liceum został ab
solwentem Studium Te
atralnego we Wzdowie. 
W1981 roku ukończył 
Akademię Wychowania 
Fizycznego w Krako
wie. W1984 r. z Krzysz
tofem Januszem zało
żył kabaret Jakich 
Dwóch". Od1986 r. pra
cował w Krakowie 
w Akademickim Cen
trum Kultury „Alma-
Art", a następnie współ-
pracowałz kabaretami 
„Wały Jagiellońskie" 
i „Pod Egidą". Od 1994 
roku występuje samo
dzielnie. Dużą popular
ność zapewniły mu re
gularne występy w 2. 
programie TVR 

myślałem, jakby mnie jeszcze nie wykształ
cił, to już niczego by mi nie dał. Szalenie mi 
imponuje, jak dwie trzecie Europy stoi 
na krakowskim Rynku i mówi „oh my God", 
zachwycając się naszymi zabytkami. Cie
szy, że nikt już nie myśli, że mamy drewnia
ne chodniki, duże traktory z kominami i nie
dźwiedzie chodzące po ulicach. Ale też nie 
można nie zauważyć, że wciąż żyje nam się 
gorzej niż na Zachodzie. Mniej zarabiamy... 

A naprawdę Pan uważa, że nasze poczucie hu
moru zależy od tego. ile zarabiamy? 

Trudniej śmiać się komuś, kto ma proble
my od pierwszego do pierwszego. Dlatego 
Amerykanom wydaje się śmieszne, jak ktoś 
poślizgnie się na skórce od banana. Wyobra
ża sobie pani, żeby wnaszym filmie ktoś wy
myślił „śmieszną" scenę, że ludzie obrzuca-
jąsię tortem? No, przyzna pani, dośćto prymi
tywne. Choć na kontrze mają też Woddŷ ego 
Allena. W każdym narodzie jest jakaś część 
społeczeństwa, która wyławia subtelności, 
dwuznaczności i ironię. Choć, mam wraże
nie, w Ameryce ta część jest mniejsza. 

Za tooni są wciąż uśmiechnięci Mnieto męczy
ło jak bytamwSłanadi. Aż mięśnie twarzy mnie 
bolały od tego sztucznego uśmiechania się. 

Oni są śmieszni w tej swojej życzliwoś
ci. Nie można schować się w sklepie 
przed deszczem, zaraz 30 osób zapyta, czy 
nie potrzeba pomocy. Obcy ludzie na ulicy 
pytają wciąż, jak się czujesz. Inna sprawa, 
że nie czekają na odpowiedź! Wiem, co mó
wię, bo jeżdżę tam regularnie od 20 lat. 

A jak naprawdę potrzeba pomocy, myślę, że 
Polacy są bardziej uczynni. W Stanach prze
mieszczałam się z walizką - metrem, pociąga
mi. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mnie zapy
tał, czy nie trzeba jej wnieść po schodach. 
W Polsce zaraz znajdzie się jakiś mężczyzna, 
który pomoże. 

Nasi mężczyźni są prawdziwie szar
manccy. I niech zawsze tacy będą. Niech 
puszczają panie przodem i całują w rącz
kę. I nie przejmują się tym, że ktoś mówi, że 
jesteśmy staroświeccy. 

Akurat całowania w rękę nie pochwalam. To 
niehigieniczne. 

Błagam, jak ktoś panią całuje w rękę, 
niech się pani nie zastanawia, czy to jest hi
gieniczne! Jest milion rzeczy mniej higie
nicznych. Widziałem wczoraj na dworcu 
w Warszawie Japończyków w maskach. 
A to u nich szaleje ten wirus, nie u nas. Za
tkało mnie. 

Agaasąchybaspecyfkzni? 
Nigdy tam nie byłem, ale z moich obser

wacji wynika, że uśmiechają się wtedy, jak 
mogą sobie zrobić cztery tysiące zdjęć w cią
gu dnia. Przemieszczają się jak automaty. 

Jeszcze o Anglików chciałam zapytać. Ich po
czucie humoru jest chyba znacznie subtełniej-
sze niż amerykańskie? 

Nie powiedziałbym. Wystarczy spojrzeć, 
co robią Anglicy w Krakowie. Wymyśliłaby 
pani, że Polak robi wieczór kawalerski 
w Londynie, pije 20 piw 1 załatwia potrze
bę fizjologiczną pod jednym z najważniej
szych kościołów w Wielkiej Brytanii? I jesz
cze chwalą się, że mają najlepsze poczucie 
humoru. A pani tej magii, widzę, uległa. 

Bo to magia, którą wynieśliśmyzMonthy Pyto
na. 

Nie musimy mieć kompleksów! W Pol
sce były takie kabarety, że Monthy Pyton 
powinien zapytać, jak się pisze takie pięk
ne teksty i taką cudną muzykę. 

Czy mamy tematy tabu? Z których śmiać się 
nie wypada? 

Powiem pani, z czego się nigdy nie śmia
łem i śmiał nie będę. Po pierwsze: z tematu 
śmierci. Szczególnie, odkąd odeszła do nie
ba moja największa fanka, czyli mamusia. 
Miała zaledwie 59 lat. Jak zobaczyłem re
cenzje moich występów, które miała prze
winięte wstążką, to już w ogóle zrozumia
łem, jaką tragedią jest śmierć. Więc nigdy 
nie usłyszy pani ode mnie drwinek i kpinek 
ze śmierci. 

Z czego jeszcze? 
Zchorób, kalectwa, wiary. Tych tema

tów nie dotykam. 

Czyli nie dotyka Pan rzeczy, których się boimy. 
Nie chodzi o strach, tylko o szacunek. 

Nie dotykam rzeczy, które są poważne. Ja 
się Pana Boga nie boję. Ale nie chcę z Nie
go drwić - z żadnego Boga! Żydowskiego, 
chrześcijańskiego czy muzułmańskiego. 
Najlepszym przykładem „kabaretowym" 
kpin z Boga było to, co zrobił „rozczochra
ny z Lublina" (jak nazywa tego polityka 
mój sąsiad). Pięć lat temu wsiadł na konia 
i powiedział: Ze mną ten, kto w Boga nie 
wierzy. Teraz ma 0,3 procent poparcia. 

To, z czego Pan nie robi żartów, jest zgodne 
z badaniami nad humorem Polaków. Nie 
akceptujemy właśnie żartów z wiary i ze 
śmierci. 

Nie kierowałem się badaniami. Ale intu
icyjnie: to nieakceptowane. Jak np. mało 
śmieszny artysta przebrał się za motylka i bie
gał między ludźmi na procesji Bożego Ciała. 
Wielce dumny z siebie, że udało mu się ją roz
walić. Koncert Krzysztofa Pendereckiego czy 
Antonia Boticellego też by byłrozwalony,jak
by latał na widowni taki „motylek"... 

A czy z uchodźców lub imigrantów by się Pan 
śmiał? 

Kilka dni temu na jubileuszu „Scandali" 
na Kazimierzu, w połowie występu weszła 
sześcioosobowa grupa obcokrajowców. Zo
stali minutę i wyszli. Powiedziałem tylko: 
„imigranci". Ale myślę, że z uchodźców nie 
będę chyba dworował. To jest poważna spra
wa. Ludzie uciekający ze swojego kraju, 
z dziećmi, idący pieszo po 40 km dziennie, 
narażający się na niebezpieczeństwo. Pew
nie ŵiatach 70. na Zachodzie śmiano się z Po
laków z dwoma torbami, którzy na siłę myli 
szyby samochodów. 

Taki mem: na zdjęciu Indianie i podpis: „Oni 
też mieli problem z imigrantami. Teraz miesz
kają w rezerwatach". Nie zabawne? Widzę, że 
Pan się uśmiecha. 

To świetny wyjątek potwierdzający regu
łę, że z poważnych sytuacji śmiać się nie po
winno. Tak jak z ludzi skromnych. Małysz 
nie był wdzięcznym tematem do kabaretów. 
Można było się pośmiać co najwyżej z bułki, 
ale nie z jego postawy. Bo jak się śmiać 
z „King Konga". Ale jak ktoś jest nadęty, za
rozumiały, odgraża się, że wygra, a wraca z... 
79. lokatą, jest kabaretowym diamentem. 

I politycy są takimi diamentami. 
Jasne! Oni są wybrani po to, żeby żyło 

nam się lepiej. A przez 70 lat nie ma zamiaru 
zrobić tego nikt. I jeszcze zachowują się, jak
by uważali nas za kretynów. To jak się z nich 
nie śmiać? Jak się nie śmiać z wyjazdowych 
posiedzeń rządu, skoro w Warszawie jest spe
cjalny budynek przeznaczony do tego, by mi
nistrowie w nim się spotykali? Albo z tego, 
że każdy 2-kilometrowy odcinek autostrady 
otwierają z pompą, przy wstęgach? W San 
Francisco z taką pompą nie otwierali dwu
poziomowego mostu odbudowanego 
po trzęsieniu ziemi, w czasie pięciokrotnie 
krótszym niż sześciokilometrowy odcinek 
zakopianki do Chabówki...# 
©® 
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Karty loteryjne 
dla Prenumeratora 
l Dzięki tym kartom Twoje szanse na nagrody wzrosną trzykrotnie! 

Pamiętaj, kolejne 5 kart już w następnym wydaniu magazynu. 
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KARTA DLA PRENUMERATORÓW 

IMIĘlNAŻwiŚKO 

ADRES ZAMELDOWANIA 

KOD POCZTOWY] MIEJSCOWOŚĆ ' 

NR TELEFONU* ADRES E-MAIL* 
* Nie wymagane 

Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do uczestnictwa w loterii. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby loterii Wygraj 
auto z Głosem przez Polska Press Sp. z o.o. 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. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią. 

Data i podpis 

Wyrażenie poniższej zgody nie jest konieczne do uczestnictwa w loterii. 
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez 
Polska Presse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul. Domaniewska 45 w 
celach marketingowych i reklamowych produktów i usług własnych spółki Polska 
Press Sp. z o.o. i innych podmiotów, a także na udostępnianie tych danych spółkom 
powiązanym z nią kapitałowo. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o 
prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolnym 
charakterze ich udostępniania. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.* 

Data i podpis 
Ochrona danych osobowych: Polska Press Sp. z o.o.(z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45) 
jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniane dane są chronione zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 
z późn. zm.). Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy 
spółki Polska Press. Udostępnianie danych jest dobrowolne. 
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KARTA DLA PRENUMERATORÓW 

IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES ZAMELDOWANIA 

' KOD POCZTOWY! MIEJSCOWOŚĆ ' 

NR TELEFONU* ADRES E-MAIL* 
* Nie wymagane 

Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do uczestnictwa w loterii. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby loterii Wygraj 
auto z Głosem przez Polska Press Sp. z o.o. 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. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią. 

Data i podpis 

Wyrażenie poniższej zgody nie jest konieczne do uczestnictwa w loterii. 
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez 
Polska Presse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul. Domaniewska 45 w 
celach marketingowych i reklamowych produktów i usług własnych spółki Polska 
Press Sp. z o.o. i innych podmiotów, a także na udostępnianie tych danych spółkom 
powiązanym z nią kapitałowo. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o 
prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolnym 
charakterze ich udostępniania. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.* 

Data i podpis 
Ochrona danych osobowych: Polska Press Sp. z o.o.(z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45) 
jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniane dane są chronione zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 
z późn. zm.). Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy 
spółki Polska Press. Udostępnianie danych jest dobrowolne. 
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* Nie wymagane 

Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do uczestnictwa w loterii. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby loterii Wygraj 
auto z Głosem przez Polska Press Sp. z o.o. 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. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią. 

Data i podpis 

Wyrażenie poniższej zgody nie jest konieczne do uczestnictwa w loterii. 
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez 
Polska Presse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul. Domaniewska 45 w 
celach marketingowych i reklamowych produktów i usług własnych spółki Polska 
Press Sp. z o.o. i innych podmiotów, a także na udostępnianie tych danych spółkom 
powiązanym z nią kapitałowo. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o 
prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolnym 
charakterze ich udostępniania. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.* 

Data i podpis 
Ochrona danych osobowych: Polska Press Sp. z o.o.(z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45) 
jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniane dane są chronione zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 
z późn. zm.). Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy 
spółki Polska Press. Udostępnianie danych jest dobrowolne. 
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* Nie wymagane 

Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do uczestnictwa w loterii. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby loterii Wygraj 
auto z Głosem przez Polska Press Sp. z o.o. 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. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią. 

Data i podpis . 

Wyrażenie poniższej zgody nie jest konieczne do uczestnictwa w loterii. 
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez 
Polska Presse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul. Domaniewska 45 w 
celach marketingowych i reklamowych produktów i usług własnych spółki Polska 
Press Sp. z o.o. i innych podmiotów, a także na udostępnianie tych danych spółkom 
powiązanym z nią kapitałowo. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o 
prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolnym 
charakterze ich udostępniania. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.* 

Data i podpis ; * 
Ochrona danych osobowych: Polska Press Sp. z o.o.(z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45) 
jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniane dane są chronione zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 
z późn. zm.). Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy 
spółki Polska Press. Udostępnianie danych jest dobrowolne. 

Jak grać w loterii? 
• Od piątku, 9 października, codziennie w „Głosie" ukazują się kupony. 

Każdy kupon jest numerowany (od 1 do 230), oznaczony datą 

wydawniczą oraz dniem tygodnia. 

• By mieć szansę na zdobycie 5 samochodów lub innej nagrody 

wystarczy zebrać zestaw 10 kuponów z kolejnych następujących po 

sobie wydań „Głosu". 

• Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden 

zestaw złożony z 10 kolejnych, oryginalnych, wyciętych z gazety 

kuponów. 

Im więcej zestawów kuponów, 
tym większa szansa na wygraną! 
Czytelnicy 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 pięć losowań nagród, jedno w Słupsku, 
drugie w Szczecinie oraz trzy w Koszalinie. W pierwszych czterech 
losowaniach będzie można wygrać samochód oraz 10 nagród 
dodatkowych, tj.: telewizor, kamerę, tablet, ekspres do kawy, aparat 
fotograficzny, 3 bony pieniężne o wartości 3 0 0  zł każdy, robot 
kuchenny i sokowirówka. W piątym losowaniu, prócz nagród jak w 
poprzednich losowaniach, dodatkowo rozlosujemy 2 skutery oraz 2 
tygodniowe pobyty w uzdrowisku w Ciechocinku. 

Pierwsze losowanie nagród odbędzie się 17 grudnia 2015 r „  drugie 
odbędzie się 24.02.2016 r „  trzecie odbędzie się 21.04.2016 r., czwarte 
odbędzie się 22.06.2016 r. oraz piąte, które odbędzie się 06.08.2016 r. 

Koperty z kuponami i kartami można przesyłać lub dostarczać pod 
jeden z podanych poniżej adresów biur loterii: 

* Głos Koszaliński, ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin 
• Głos Pomorza, ul. H. Pobożnego 19,76-200 Słupsk 
® Głos Szczeciński, ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin 

Ważne, aby na kopercie dopisać „Wygraj auto z Głosem 

Wszelkich informacji o loterii udzieli: 
Irena Ożarowska 
pod bezpłatnym numerem tel. 8 0 0  2 0  35 3 5  
lub 9 4  347 3 5  37 (w godz. 9 - 1 2 ) .  
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Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do uczestnictwa w loterii. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby loterii Wygraj 
auto z Głosem przez Polska Press Sp. z o.o. 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. Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią. 

Data i podpis 

Wyrażenie poniższej zgody nie jest konieczne do uczestnictwa w loterii. 
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez 
Polska Presse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul. Domaniewska 45 w 
celach marketingowych i reklamowych produktów i usług własnych spółki Polska 
Press Sp. z o.o. i innych podmiotów, a także na udostępnianie tych danych spółkom 
powiązanym z nią kapitałowo. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o 
prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolnym 
charakterze ich udostępniania. Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.* 

Data i podpis 
Ochrona danych osobowych: Polska Press Sp. z o.o.(z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45) 
jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniane dane są chronione zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 roku. nr 101, poz. 926 
z późn. zm.). Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy 
spółki Polska Press. Udostępnianie danych jest dobrowolne. 


