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Nasz specjalny dodatek już
jutro razem z „Głosem"!
Rocznica

Piotr Połechoński
iiotr.polechonski@gk24.pl

Już jutro,10 listopada, z „Gło
sem" idcaże sięnasz specjalny
dodatek - „Głosma Historia".
Dodatek ten idcazuje się comie
siąc wspólnie z naszą gazetą i
jest dedykowany naszym pre
numeratorom. Teraz jecbiak bęizie on dostępny dla wszystitich naszych Czytelników,bo
•kazjajest też wyjątkowa-setna rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości.
\ w niepodległościowym nu
merze „Głos ma Historia"
m.in. znajdziecie takie tematy
jak: •Wielka wojna - dla
czego tak na nią liczyli Polacy
i jak wpłynęła na odzyskanie
wolności? |Rok 1918 - ale
nam się udało!- czyli jak omi
nęliśmy albo zburzyliśmy
wszystkie przeszkody.|Dla
czego 11 listopada - wielki
niędzywojenny spór o samą
datę i sposób świętowania.|
Okoliczności wywalczenia
niepodległości oraz o tym, kto
ej się bardziej przysłużył Dmowski, czy Piłsudski - ro
zmawiamy z profesorem An
drzejem Paczkowskim, zna
nym historykiem i publicystą.
•1920 - jak wygraliśmy tę
wojnę|Tajemnice Marszałka,
:zyli Piłsudski jakiego nie zna
cie. |Kryptonim „Wieczór".
Kulisy niezwykłej misji do Ja
ponii iBłękitna Armia gen.
Hallera i zaślubiny z morzem
w Pucku |W 1918 roku nie

tylko Polska zyskała bardzo
wiele. W tym samym roku
prawa wyborcze uzyskały pol
skie kobiety |Walka o wol
ność 1918 -1920 z rodzinnej
perspektywy. Koszalinianin
Andrzej Żebrowski opowiada
o ojcu i stryju, którzy w latach
1918 -1920 bili się o Polskę.

Tylko u nas: kto się
bardziej przysłużył
wolności: Dmowski,
czy Piłsudski?rozmawiamy z prof.
A. Paczkowskim

Pogoda w regionie
Pochmurno, pochmurno

Od Człuchowa poHel będziemy
dzisiaj oglądaćna Pomorzuzach
murzone całeniebo -zachmurze
ska nie była bogata. Na luksus nie ma sięgać94 proc.Tyle do
mogli liczyć tylko nieliczni.| brego, że ztych chmurnie po
Prezydent i naczelnik, czyli winno dzisiajpadać. Chmury
dwa wielkie pogrzeby w IIRP. w sobotę mają nawetjeszcze
I Alfabet wolności. Odzyska zgęstnieć, zwłaszcza w zachod
nie po123 latach przez Polskę niej części województwa, nato
niepodległości od A do Z, czyli miast we wschodniej tui tam
świetna pomoc dla uczniów!| spoza chmur przebijesłońce.
Od carskiej cytadeli do Belwe Zbyt wielego jednaknie zoba
deru. Józef Piłsudski i jego czymy.
Najbardziej interesujenas oczy
wiście niepodległościowa nie
dziela11 listopada.Niestety, nicsię
Tylko u nas: alfabet
szczególnie na stulecieNiepodle
głej niezmieni, poza tym,że prze
wolności. Odzyskanie
jaśnień możnasię spodziewać
po 123 latach przez
częściej w zachodniej części Po
Polskę niepodległości
morza. Wiatr zesłabego zmieni
od A do Z, czyli świetna się
w umiarkowany,ale tonie wy
pomoc dla uczniów!
starczy, by rozpędzić chmury.Po
zostaje liczyć na to,że kolorowo
będzie nalicznych niepodległoś
Warszawa.|Wojenna propa ciowych imprezach.
ganda w zbiorach słupskiego
Archiwum Państwowego.

Drodzy Czytelnicy! To tylko
część tego, co przygotowali
śmy. Na 32 stronach znaj
dziecie szereg innych cieka
wych tematów, które w do
skonały sposób przybliżą
Wam niezwykły czas sprzed
stu lat: wydarzenia, ludzi,
Nieznane fakty, unikatowe ich motywacje, nadzieje,
zdjęcia.|Kaszuby, Powiśle, rozczarowania. Nie zabrak
Warmia i Mazury- w odradza nie też komentarzy history
jącym się państwie polskim• ków i politologów z naszego
Strażnicy na płonącym pogra regionu. Pamiętajcie - wyjąt
niczu. Początki międzywojen kowy „Głos ma Historia" już
nej
straży
granicznej jutro, 10 listopada.
na Bytowszczyźnie sięgają Zapraszamy do lektury!
1928 roku.|Odrodzona Pol ©®

Jutro u nas

Sobota
w stylu retro
Helena Modrzejewska,
wielka aktorka. Czy dziś
byłaby celebrytką?

Barometr
1018 hPa
Wiatr
9 km/h
Uwaga
pochmurno

Dzisiaj

13°C
8°C

Barometr
1019 hPa
Wiatr
15 km/h
Uwaga
pochmurno

Sobota

13°C
8°C

Niedziela

12°C
8°C

<£>

Magdalena
Olechnowicz

NIEPODLEGŁA
DO HYMNU.
ZAŚPIEWAJ TEŻ
Komentarz

Porady
Dla pań
i gospodyń
Co radzono gospodyniom
domowym i paniom
w pismach 100 lat temu.

Co wiesz o
niepodległej
Rozwiąż quiz i sprawdź, co
wiesz o wydarzeniach
sprzed 100 lat.

iepodległa
do hymnu" to akcja
ogólnopolska. 11 listo
pada 2018roku w ca
łej Polsce i w wielu
miejscach na świecie w samo
południe będziemy śpiewać
hymn państwowy. Dołącz
do akcji i solidaryzuj się z Pola
kami na całym świecie! Po
każmy, że w stulecie odzyska
nia niepodległości jesteśmy
jedną, biało-czerwoną ro
dziną. Zademonstrujmy to
w najbliższy sercom Polaków
sposób -śpiewając wspólnie
hymn. „Niepodległa
do hymnu" to jedyne

Barometr
1019 hPa
Wiatr
19 km/h
Uwaga
pochmurno

w swoim rodzaju wydarzenie,
możliwość wspólnego zaśpie
wania hymnu przez każdego
Polaka. Zaśpiewajmy razem
z bliskimi, przyjaciółmi, sąsia
dami. Uczcijmy najważniejsze
święto i jedyny taki jubileusz
w naszym życiu!
Hymn zostanie wykona
ny 11 listopada podczas ofi
cjalnych uroczystości pań
stwowych i podczas niewiel
kich uroczystości lokalnych
w kraju i za granicą. Mazurka
wyemitują stacje radiowe
i zagrają orkiestry straży po
żarnej, wojska, policji. Zespo
ły polskich teatrów, oper, fil
harmonii również planują za
proszenie lokalnych społecz
ności do wspólnego święto
wania. Ty też przyłącz się
do akcji!
W dzisiejszym Magazy
nie „Głosu" wiele tekstów
0 tematyce patriotycznej. Po
lecam rozmowę z publicystą
1 historykiem Stefanem
Chwinem na str. 22-23 oraz
panem Józefem, który jest
starszy niż nasza Niepodległa!

11 listopada w kościołach
będą bić u nas dzwony
Kościół

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Tl listopada w dniu uroczy
stych obchodów IOO. roczni
cy odzyskania przez Polskę
niepodległości we wszystkich
kościołach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej o godz.12
zabrzmią dzwony.
Tak zdecydował biskup ordy
nariusz EdwardDąjczak, który

w swoim liście doproboszczów
napisał: „W nawiązaniu
do prośby Prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej, Pana An
drzeja Dudy zarządzam, aby
w dniu 11 listopada 2018 r.,
o godz. 12.00, we wszystkich
kościołach diecezji zostały włą
czone dzwony kościelne. Przy
łączmy się w tensposób douro
czystych obchodów Narodo
wego Święta i uczcijmy Nie
podległą Ojczyznę".
©®
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wydarzenia
04
12 listopada nie wszyscy będą świętować, choć Sejm Konkurs na logo Starej
przedwczoraj ustanowił ten dzień wolnym od pracy Osady Rybackiej w Ustce
Glos Dziennik Pomorza
Piątek, 9.11.2018

Wydarzenia
Zbigniew Marecki
zbigniew.mafBcki@gp24.pl

Ustanowiony 7 listopada
przez parlament dzień wolny 12 listopada spowodował spo
re zamieszanie. Dlatego po
stanowiliśmy pozbierać infor
macje na temat tego. czy
wszystkie instytucje w Słup
sku i regionie nie będą praco
wać tego dnia.
Urzędy, sąd.prokuratura iszko
ły nie praają
12 listopada Urząd Miejski
w Słupsku będzie zamknięty,
tylko w godzinach 9 -13 w pok.
05 - niski parter pełniony będzie
dyżur UrzęduStanu Cywilnego
w sprawach rejestracji zgonów
(wejście od strony portierni).Tel.
kontaktowy59 84 88334.
Starostwo słupskie:12 listo
pada będzie całkowicie zam
knięte.
Sąd Rejonowy wSłupsku po
informował, żena mocyustawy
z 7 listopada 2018roku oustano
wieniu Święta Narodowego
z okazji Setnej Rocznicy Odzy
skania Niepodległości Rzeczy
pospolitej Polskiejdzień12 listo
pada ustalono dniem wolnym
od pracy. W związku z tym Sąd
Rejonowy wSłupsku niebędzie
czynny tego dnia i nie odbędą
się wyznaczonesprawy ilicyta
cje komornicze.
- W poniedziałek mamy
wolne - poinformował nas z ko
lei Paweł Wnuk, rzecznik pra
sowy prokuratury okręgowej.
Akademia Pomorska wSłup
sku poinformowała, że12 listo
pada jest dniem wolnym

JAK USTANOWIONO
NOWY WOLNY DZIEŃ
12 listopada wolny od pracy
to pomysł warszawskiego
radnego PiS Pawła
Zalewskiego, który
tłumaczy, że 11 listopada
w tym roku wypada
w niedzielę, więc Polacy
i tak mieliby wolne. Dlatego
należy dołożyć dodatkowy
dzień, żeby godnie
świętować tak ważne
obchody. Zalewski powołał
się na marszałka Józefa
Piłsudskiego, który 10
lutego 1919 roku także
ustanowił dodatkowy dzień
wolny - związany
z pierwszym posiedzeniem
Sejmu Ustawodawczego.
Sejm przegłosował w środę
projekt ustawy o Święcie
Narodowym z okazji 100lecia niepodległości.
Przyjęto również poprawki
Senatu mówiące o zakazie
handlu. Jeszcze tego
samego dnia nową ustawę
podpisał prezydent RP
Andrzej Duda.
Tak szybkie ustalanie dnia
wolnego podzieliło jednak
Polaków. Wielu uznaje, że
jest to świetny pomysł,
a inni są przeciwnego
zdania. Głosowanie
w Sejmie poprzedziła ostra
wymiana zdań między
posłami partii rządzącej
i opozycji, która
protestowała przeciw
nowemu świętu.

od pracy,a więc tego dnia nie odbywają się zajęcia.
Wolne mają także wszystkie
szkoły i przedszkola. Anna
Sadlak, dyrektor wydziału edu
kacji w słupskim ratuszu, nie
ma co do tego żadnych wątpli
wości.
Przychodnie pracują!
Centrum ZdrowiaSalus wSłup
sku: wszystkie jednostki Salusa
będą pracować normalnie, bo jak poinformował Tadeusz
Wardziak-placówkataniemoże
pozwolić sobie naprzekładanie
zabiegów i innychumówionych
usług dla pacjentów,bo harmo
nogram jest ustalony zpółrocz
nym wyprzedzeniem.
SPMZOZ w Słupsku: Dyrek
cja Samodzielnego Publicznego
Miejskiego Zakładu OpiekiZdro
wotnej wSłupsku informuje,że
12 listopada 2018 r. wszystkie
przychodnie i poradnie praco
wać będą normalnie - zgodnie
z wcześniej ustalonym harmo
nogramem przyjęć.
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Dermis, który działa
przy ul. Prostej l/la w Słupsku,
informuje, iż12 listopada20i8r.
pracuje według wcześniej usta
lonego harmonogramu.
Apteki: 12 listopada przez
całą dobę z pewnością będzie
czynna Apteka Ratuszowa
przy ul. Juliana Tuwima.
Komunflcaga autobusowa
12 listopadaautobusy MZK będą
kursować wg rozkładu świąteczno-niedzielnego.
W PKSi uinnych przewoźni
ków połączenia autobusowe
w regioniebędą się odbywać wg

rozkładu świąteczno-niedzielnego.
Komunikacja
miejska
w Ustce12 listopada nie będzie
przewozić pasażerów.
Kto musipracować?
Zgodnie z obowiązującym Ko
deksem pracy istnieją zawody,
których nie dotyczą święta. Ich
przedstawiciele muszą praco
wać mimo świąt. Należą
do nich: prace związane z ak
cjami ratowniczymi (w celu
ochrony życia i zdrowia ludz
kiego), zaldadowe straże po
żarne, prace związanez ochroną
mienia i środowiska, prace zwią
zane zusunięciami awarii, prace
w ruchu ciągłym, prace zmia
nowe, prace, które są świad
czone wyłącznie w weekendy
i święta, branża gastronomiczna
i hotelarska.
Które sklepy będą czynne
BEstopada?
Święto narodowe, którym bę
dzie12 listopada, ogranicza han
del. To oznacza, że zamknięte
będą galerie handlowe, super
markety idyskonty.
Wyjątkami są jednak kwia
ciarnie, stacje benzynowe, cu
kiernie, piekarnie, sklepy z pa
miątkami, salony prasowe,
sklepy z tytoniem i biletami ko
munikacji miejskiej i placówki
pocztowe. Polacy będą mogli
również wybrać się na zakupy
do sklepów na dworcach czy
lotniskach. Handlować będą
mogli także właściciele małych
sklepów, ale zaladą mogą stanąć
tylko oni i ich rodziny, ale nie
pracownicy.
©®

Wojciech Freikhowskl
wojciech.frelichowski@gp24.pl

Słowińska Grupa Rybacka
ogłosiła Konkurs na logo iha
sło promocyjne dla Starej Osa
dy w Ustce. Do wygrania jest
2500zł.
Stara Osada w Ustce to najstar
sza część tego miasta. Jej kształt
można dostrzec między uli
cami MarynarkiPolskiej aCzer
wonych Kosynierów.
Osada została założona
w średniowieczu na planie
owalnicy. Układ urbanistyczny
dawnej osady rybackiej wy
kształcił sięna przestrzenikilku
wieków (od XH-XD( w).Charak
teryzuje się wąskimi uliczkami
i niewielkimi domami. Po
mimo przebudowy na przeło
mie XIX i XX wieku starych ry
backich chat o konstrukcji szachulcowej na piętrowe kamie
niczki, układ ten zachował się
bez większych zmian do dziś.
Dzisiejsza starówka ustecka
to jedno z najbardziej klima
tycznych miejscw mieście,zlo

kalizowana tuż obok gwarnej
ulicy MarynarkiPolskiej. Totu,
w zaciszu turystycznego cen
trum Ustki, podziwiać można
pomorską kratę, czyli charakte
rystyczne szachulcowe chaty
rybackie - krainę wkratę.
Słowińska Grupa Rybacka
postanowiła, żeby Stara Osada
w Ustce miała swoje logo i dla
tego ogłosiła konkurs na pro
jekt oraz hasło promocyjne.
Będą one wykorzystywane
do celów promocyjnych, iden
tyfikacyjnych, reprezentacyj
nych i korespondencyjnych.
Do wygrania jest 2500 zł.
Uczestnikiem konkursu mogą
być jedynie osoby fizyczne,
które ukończyły18 lat.
Zainteresowani powinni się
skontaktować
z
biurem
Słowińskiej Grupy Rybackiej
w Przewłoce,ul. Ustecka 8,tel.
tel. 59 3070757lub 516559181.
Biuro jest czynne od ponie
działku do piątku w godz. 7-30-15.30.
Szczegóły
na
stronie
internetowej Słowińskiej Grupy
Rybackiej http://sgr.org.pl/*

©®

W Starej Osadzie w Ustce podziwiać można pomorską kratę,
czyli charakterystyczne szachulcowe chaty rybackie

Policjanci dalej na zwolnieniach.
Służby mundurowe z ręką na pulsie
Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

Słupska policja dalej na zwol
nieniu. Funkcjonariusze cho
rują na potęgę w całym kraju.
Niewykluczone, że masowo
dołączą do nich inne służby.
Rozmowy w ministerstwie
wtoku.
Liczba niepokojąco wysoka.
Tak związki zawodowe defi
niują grupę policjantów,którzy
przebywają na zwolnieniachle
karskich. W skali całego woje
wództwa pomorskiego na L4
w dalszym ciągu przebywa
od 20do 30 proc.funkcjonariu
szy. Policjantów na służbie bra
kuje też wsłupskiej komendzie.
- Dla nas najważniejsze jest
zapewnienie bezpieczeństwa,
w związku ztym staramysię za
chować ciągłośćsłużby i dyslo

kujemy funkcjonariuszy tam,
gdzie policjanci są najbardziej
potrzebni - informuje nadkom.
Robert Czerwiński, oficer pra
sowy słupskiej policji. - Oczy
wiście wymaga to pewnego
przeorganizowania
służb.
W pierwszej kolejności zała
twiane są interwencje pilne. Są
komórki w poszczególnych ko
mendach, gdzieabsencja funk
cjonariuszy wynosi od kilku
do nawet kilkudziesięciu pro
cent.Sytuacja zmienia się zdnia
nadzień.
Słupsk
może
liczyć
na wsparcie szkoły policji. Jej
słuchacze uzupełniają patrole
w ramach praktyk.
- Wiem, że chorować zaczy
nają też przedstawicieleinnych
służb - mówi Józef Partyka,
przewodniczący ZW NSZZPoli
cjantów w województwie po
morskim. -Z szefem MSW spo
tykają się przedstawiciele Fede

racji StowarzyszeńSłużb Mun
durowych. Jeżeli rozmowy nie
przyniosą rezultatów, to fala
zwolnień może się zwiększyć,
a wówczas zagrożone będzie
bezpieczeństwo państwa i oby
wateli.
W Słupsku w tym względzie
spokojnie. W straży pożarnej
nie ma nowych zwolnień poza
tymi długoterminowymi.
- Liczba zwolnień nie jest
wyższa niż zazwyczaj - zapew
nia zkolei kpt.Andrzej Juźwiak,
rzecznik Morskiego Oddziału
Granicznej.
Straży
- Monitorujemysytuację.
Przypomnijmy, że policjanci
mają dość statystyki, biurokragi
i staregosprzętu w swojej pracy.
Nieiozumięją, dlaczego wojskowi
dostają od stycznia podwyżkę
w wysokości 650 zł,a oni309 zł.
Chcą powrotu starego systemu
emerytur ipłatnych nadgodzin.
©®

Pysznie, zdrowo,
kolorowo w SP1

Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr1w Słupsku wzięliudział w Dniu
Zdrowego Śniadania w ramach
Ogólnopolskiego ProgramuEdu
kacyjnego „Śniadaniedaje moc".
Uczniowie wraz znauczycielami
zorganizowali wspólne przygoto
wanie idegustację zdrowego
i pysznego śniadania.- W ten spo
sób dzieci uczą się o12 zasadach
zdrowego odżywiania,które
opracował Instytut Matkii Dzie

cka oraz obardzo ważnej roliśnia
dania, któredaje ąjłędo naukii za
bawy. Uczniowie,pracując w ze
społach, przygotowalipyszne
śniadanie, przypomnielisobie za
sady higienicznego przygotowa
nia posiłków ico najważniejsze uczyli się,że śniadanieto najważ
niejszy posiłek dnia.Dzięki niemu
mają oni energię donauki, lepiej
koncentrują się podczas lekcji
imają siłę do zabawy -mówi
Wioletta Subocz, wicedyrektor SP
nrlwSłupsku.

Dzięki wsparciufinansowemu Biura
Programu „Śniadanie dajemoc"
w szkolezostało przygotowane
zdroweśniadanie dla wszystkich
uczniów, którebyło wspólniedegu
stowane naprzerwach. Program
„Śniadanie dajemoc" organizo
wanyjest przezkoalicję Partner
stwo dlaZdrowia, anauczyciele bio
rący w nim udział mogĘ korzystać
z nowoczesnych scenariuszylekcji,
które wprowadzają najmłodszych
wświat zdrowegoodżywiania.
(MAG)
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Ksiądz Łukasz Blkun wystąpił w teleturnieju
Stupsk

Krzysztof Głowinkowski
krzysztof.glowinkowski@gp24.pl

Ksiądz Łukasz Bikun wystąpił
w wiedzowym teleturnieju
TVP The Wall. Wygraj marze
nia.Emisja odcinka z jego
udziałek odbędzie się dzisiaj
wieczorem.
Ks. Łukasz działa w parafii Św.
Jana Kantego w Słupsku, jest
także katechetą w technikum
i przedszkolu, kapelanem

w hospicjum i duszpasterzem
w Akademii Pomorskiej.
W programie telewizyjnym
wystąpił razem z Aleksandrą
Orzechowską, z którą na co
dzień organizuje wiele akcji
charytatywnych na rzecz naj
bardziej potrzebujących. Tym
razem wspólnie powalczyli
0 pieniądze, które (jeżeli oczy
wiście wygrają) przeznaczą
na wyjazd do Afryki.
Emisja odcinka, w którym
wystąpił ksiądz Łukasz Bikun
1 Aleksandra Orzechowska, od

będzie się dzisiaj (piątek)o go
dzinie 20.35w TVP l.
The Wall. Wygraj marzenia
to nowoczesny teleturniej
wiedzowy. Jakzapowiadają or
ganizatorzy - emocjonalny
rollercoaster. Każdy odcinek te
leturnieju to występ jednej
pary. Uczestnicy walczą oswoje
marzenia, a od spełnienia dzieli
ich tylko tytułowa ściana. To
ona decyduje o wielkości wy
granej lub przegranej. U spodu
wysolaej ściany znajdujesię15
kieszeni z kwotami od l do100

tysięcy złotych.Po każdym py
taniu ze strefy u góry ściany
spada kula, która odbija się
od gęsto rozmieszczonych koł
ków. Te w nieprzewidywalny
sposób zmieniają kierunekspa
dania kuli tak, żedo ostatniego
momentu nie wiadomo,
w którą z 15 kieszeni wpadnie
kula i jaką wskaże kwotę. Widz
do samego końca nie wie, co
spotka uczestnikówani jaka bę
dzie wysokość wygranej. Pro
gram prowadzi Paweł Orleań
ski. ©®

y. mjPyh

Ksiądz Łukasz zawalczył w teleturnieju o misję w Afryce
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Ministerstwo pisze,
że szczepionki będą
Zdnmie

Magdalena Olechnowicz
magdalena.olechnowia@poiskapres5.pl

Ministerstwo Zdrowia w od
powiedzi na nasze zapytania
dotyczące braku szczepionek
na grypę Vaxigrip Tetra infor
muje. że minister wydał zgodę
na wprowadzenie na rynek
dodatkowow 55 tysięcy da
wek produktu w opakowa
niach obcojęzycznych.
We wtorkowym wydaniu
„Głosu Pomorza" na str.l w ar
tykule pt.„Miały być za połowę
ceny dlaseniorów, a niema ich
wcale" pisaliśmy o braku w ap
tekach szczepionek na grypę
Vaxigrip Tetra, które są refiindowane dla osób powyżej 65.
roku życia w 50 procentach.
Szczepionek nie ma nie tylko
w Słupsku, ale w całym woje
wództwie. Są jedynie w nie
wielu aptekach w kraju,
w mniejszych miejscowoś
ciach.
Wówczas Michał Trybusz,
rzecznik prasowy głównego in
spektora farmaceutycznego
w Warszawie, wyjaśniał nam,
że GIF skierował do ministra
zdrowia wniosek,aby wprowa
dzić na rynek więcej tych szcze
pionek, ale w opakowaniach
obcojęzycznych.
Pytania o brakujące szcze
pionki wysłaliśmy także
do biura prasowego ministra
zdrowia. Teraz otrzymaliśmy
odpowiedź.
„Zgodnie z informacją uzy
skaną od producenta szcze
pionki - firmy Sanofi, począw
szy odsierpnia 2018 r. na polski
rynek zostało dostarczonych
550 000opakowań szczepionki
Vaxigrip Tetra do zakładów
opieki zdrowotnej oraz350 000
dawek na rynek apteczny.
W celu zapewnienia dostęp
ności szczepionki Vaxigrip Te
tra Minister Zdrowia wydał
w trybie art. 4 ust. 8 ustawy
z dnia 6 września2001r. Prawo
farmaceutyczne (Dz.U. z 2017
r. poz. 2211, z późn. zm.) zgodę

na czasowe wprowadzenie
do obrotu 55000 dawek ww.
produktu w opakowaniach ob
cojęzycznych. Wedługszacun
ków, w chwili obecnejna rynku
jest dostępnych około 60 000
dawek.
W tym samym czasie za
pewniona została dostępność
innej szczepionki przeciw gry
pie: Influvac Tetra, Vaccinum
influenzae inactivatum ex
corticis antigeniispraeparatum,
szczepionka przeciw grypie
(antygen powierzchniowy),
inaktywowana,
zawiesina
do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce, w ilości 500 000
opakowań, za odpłatnością
w wysokości100 proc.Zgodnie
z Charakterystyką Produktu
Leczniczego,
szczepionka
Influvac Tetra jest wskazana
w profilaktyce grypy, zwłaszcza
u osób o zwiększonym ryzyku
wystąpienia powikłań pogrypowych. Influvac Tetra jest
wskazany dla osób dorosłych
(w wieku18 lat i starszych).
Szczepienia przeciw grypie
mają charakter sezonowy,
a ilości produktów leczniczych
zarówno Vaxigrip Tetra, jak
i Influvac Tetra dostarczone
na rynek powinny zaspokoić
potrzeby pacjentów polskich.
W sytuacji braku zapewnienia
ciągłości dostawleku narynek
zostaną uruchomione proce
dury określone w art. 4 ustawy
z 6 września 2001 r. Prawo far
maceutyczne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2211, z późn. zm.)" - napi
sał Krzysztof Jakubiak, dyrek
tor Biura Prasy iPromocji Mini
stra Zdrowia.
Z naszych informacji wy
nika, że wszelkie szczepionki
na grypę, nie tylko te, które
miały być tańsze dla seniorów,
znikają z aptecznych półek jak
świeże bułeczki. W jednejz ap
tek w Słupsku usłyszeliśmy
wczoraj, że zamówione szcze
pionki Influvac Tetra rozeszły
się w jeden dzień.Farmaceutka
zapewniła, że zamówiła ko
lejną pulę, która powinna być
już jutro. ©®
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RUSZYŁA WYPRZEDAŻ
RODZINA TIPO OD' *: 90 ZŁ
LUB W KREDYCIE OD 39 ZŁ BRUTTO/MIES.*

OTWÓRZ SIĘ NA CAŁĄ GAMĘ MOŻLIWOŚCI: TIPO SEDAN.
TIPO HATCHBACK I TIPO STATION WAGON.
W STANDARDZIE: 6 PODUSZEK POWIETRZNYCH, RADIO UCONNECT™
Z USB, KLIMATYZACJA ORAZ ASYSTENT RUSZANIA NA WZNIESIENIU.
* STAŁA STOPA OPROCENTOWANIA 7,55%, RRSO 9,7%, CAŁKOWITA KWOTA
KREDYTU 24 145 ZŁ, OBOWIĄZKOWE AC, OKRES KREDYTU 72 MIESIĄCE
T W O J E Ż Y C I E S I E Z M I E N I A . E l AT T I P O TEŻ.

fiat.pl

Wyprzedaż trwa do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania zapasów i obejmuje samochody marki Fiat Tipo z rocznika 2018. informacje na temat cen wszystkich
wersji Rata Tipo dostępne są w autoryzowanych salonach Fiata. Warunki kredytu na reprezentatywnym przykładzie - Fiat Tipo Sedan 1.4 95 KM
w cenie 43 900 zł brutto: wpłata własna 19 755 zł, okres kredytu 72 miesiące, 72 miesięczne raty w wysokości 438,96 zł brutto, stałe oprocentowanie
7,55%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 9,7%. Całkowita kwota kredytu 24 145 zł (bez kredytowanych kosztów),
całkowity koszt kredytu 7460,48 zł (w tym opłata przygotowawcza 1207,25 zł, odsetki 6253,23 zł). Całkowita kwota do zapłaty 31 605,48 zł.
Wyliczenie na dzień 5.10.2018 r. Obowiązkowe ubezpieczenie AC. Kredytodawca: FCA-Group Bank Polska S.A. Dane spółki: FCA Poland SA z siedzibą
w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 141. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie
informacyjny. Prezentacja produktu ma charakter wyłącznie poglądowy, rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą się różnić od prezentowanych
w materiale reklamowym. Fiat Tipo: emisja CO od 109 do 160 g/km, zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,2 do 7,0 1/100 km.
Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów
zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie http://fiat.mopar.eu/fiat/pl/pl/recykling.
^F C A B A N K

wydarzenia

06

Głos Dziennik Pomorza
Piątek, 9.11.2018

Park Wodny Trzy Fale zaczął rekrutować
Wchłonie nawet setkę pracowników
Alek Radomski
aieksander.radomski@gp24.pl

Słupsk
Park Wodny Trzy Fale rozpo
czął proces rekrutacji pracow
ników. Poszukiwani są m.in.
specjaliści ds. kard ipersonel
do obsługi klientów. Oferty
można składać już teraz.
Praca od 1czerwca 2019.
- To nie jest pośpiech. Dziś
trudno znaleźć pracowników
na rynku - mówi Grzegorz
Juszczyński, prezes spółki
Trzy Fale, powołanej przez
Słupsk do dokończenia bu
dowy i zarządzania budowaną
wciąż pływalnią. - Mamy
sporo etatów do obsadzenia,
a dobrać kadrę wcale nie jest
prosto. Oczywiścienie jest tak,
że już od jutra będziemy za
trudniać, alefaktycznie rozpo
częliśmy proces rekrutacyjny.
Akwapark szuka personelu
sprzątającego, opiekunów
klienta i pracowników punktu
obsługi. Również techników

Słupski akwapark ma zostać otwarty 1lipca. Dach jest jużgotowy. Trwają prace wewnętrzne
obiektu. Miejska spółka zarządzająca pływalnią rozpoczęła właśnie proces rekrutacji
do obsługi maszynowni, spe
cjalistę ds. kadrowych i fa
chowca w zakresie księgo
wości. Potrzebni są też in
struktorzy nauki pływania,re
kreacji ruchowej, siłowni,
a nawet masażyści i fizjotera
peuci. W sumie do obsadzenia
jest około stu etatów, z czym
może być problem. Specjali

stów na rynku jest niewielu,
a przyciągnąć ich wcale nie jest
łatwo.
Szefostwo budowanego
wciąż akwaparku zatrudniać
chce na etat i na stałe. Trzy
Fale mają być elastyczne, jeśli
chodzi o możliwy czas pracy
i inne formy zatrudnienia. Za
robki? Zależą od stanowiska,
008708502

DZIEKUJEMYza Wasze zaufanie juz od 20 lat

Kebab roku 2018 w/g czytelników Głosu Pomorza 59/8403032

ale jak nas zapewniono, nie
będą odbiegać od średniej
pensji na podobnym stanowi
sku w kraju. Pensja ma być
uzależniona przede wszyst
kim od doświadczenia i umie
jętności pracownika.
Jeśli okaże się, że w danej
dziedzinie niebędzie pracow
ników,
rozważany
jest

outsorcing. Ale na zewnątrz
powierzyć można usługę
sprzątania czy usługę czuwa
nia nad bezpieczeństwem
użytkowników głównego ba
senu i innych wodnych atrak
cji. Dla przykładu tę ostatnią
funkcję na basenie przy ul.
Szczecińskiej pełni WOPR.
Akwapark
ratowników
chciałby mieć własnych. Go
rzej sytuacja wygląda z fizjote
rapeutami, których również
zatrudnić zamierza spółka.
Ostatecznie Trzy Fale mają być
miejscem rozpoznawalnym
właśnie dzięki tego typu usłu
gom.
- Założyliśmy, że akwapark
otwieramy l lipca 2019 roku zaznacza prezes Juszczyński.
- Co oznacza, że szkolenie
pracowników musimy rozpo
cząć przynajmniej miesiąc
wcześniej. Trzy Fale to będzie
stabilna firma, która na czas
wypłaci pensje, i z ciekawą,
nową infrastrukturą i atrak
cjami, z których nasi pracow
nicy będą mogli korzystać.
Prezes nie obawia się, że
przeszłość tej inwestycji nega
tywnie wpłynie na proces re
krutacji. Zdaje sobie sprawę

z trudności, które trawią dziś
rynek pracy. Jak zapewnia, bu
dowa idzie zgodnie z harmo
nogramem i jest na półmetku.
Dach jest ukończony, płytki są
konsekwentnie układane,
a pozostałe instalacje rozpro
sukcesywnie.
wadzane
W grudniu i styczniu moco
wane mają być instalacje wen
tylacji i klimatyzacji. Na pierw
szej kondygnacji roboty są
mocno zaawansowane. Aktu
alnie wykonawca koncentruje
się na piętrze drugim i trzecim,
czyli miejscach, gdzie uloko
wane zostaną sauna i fitness.
Dla porównania w koszaliń
skim akwaparku zatrudnione
są pięćdziesiąt trzy osoby.
Do tej liczby trzeba jednak do
dać zarząd i administrację,
która odpowiada też za inne
obiekty sportowe miasta.
Mowa o Orlikach, dwóch do
datkowych basenach czy hali
widowiskowo-sportowej.
Na zewnątrz Park Wodny Ko
szalin zleca natomiast sprawy
związane z utrzymaniem tech
nologii wody i ratownictwa.
A siłownię w obiekcie wy
dzierżawia.
©®
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Roztańczeni artyści z Zielonej
Wyspy wystąpią w Koszalinie
(iłos zaprasza

Monika Latkowska

monika.katkowska@polskapress.pl

KEBAB
HOUSE

&

-

Wybitny, fenomenalny, na
dzwyczajny - ilość komple
mentów kierowana w stronę
pokazu Gaełforce Dance jest
niemała, a wszystko wskazuje
na to. że będzie jeszcze więk
sza po występie T grudnia
w Koszalinie. Nie możesz tego
przegapić!
Historia stara jak świat - jedna
kobieta, dwóch mężczyzn, mi
łość, pasja, zazdrość i pojedna
nie. Historia może oklepana,
ale opowiedziana przez arty
stów Gaełforce Dance staje się
prawdziwą ucztą dla oka.
Gaełforce Dance jest jed
nym z najlepszych zespołów
tancerzy i muzyków na świe
cie, który ze swoim widowi
skiem pojawi się w najwięk
szych miastach w krajunad Wi
słą. Doskonali artyści, żywio
łowy taniec, perfekcyjne cho
reografie i feeria barw to zapo
wiedź widowiskowego przed
stawienia. W skład zespołu
wchodzą wielkie talenty o mię
dzynarodowej sławie.Prawdzi
wym fenomenem Gaełforce
Dance
jest
rekordzista
Guinnessa w stepowaniu

Tancerze Gaełforce Dance prezentują m.in. układy z elementami
baletu, ale największyaplauz dostają, gdy stepują
James Devine, który jako je
dyny człowiek na świecie ude
rza stopą 38razy na sekundę.
Bajkowa scenografia,rewe
lacyjne kostiumy, znakomita
muzyka, śpiew i najwyższej
klasy taniec to gwarancja nieza
pomnianych wrażeń. Artyści
oferują to, co najbardziej war
tościowe - kulturę Irlandii po
kazują w odsłonie najciekaw
szej, bo łączącej tradycję ze
współczesnością. Współczesny
taniec, celtyckie rytmy, balet
i stepowanie, a do tego dosko
nałe dźwięki i rewelacyjna
oprawa wizualna. Artyści bu

dują napięcie poprzez różno
rodny taniec, czasem subtelny
i cichy, a czasem zdecydowany
i agresywny. Każdy szczegół
jest dopracowany do perfekcji.
Start widowiska l grudnia
o godz. 18:00 w Hali Widowi
sko-Sportowej w Koszalinie.
Bilety donabycia w kasachHali
przy ul.Śniadeckich 4 wKosza
linie (informacja: tel. 94 343 61
43), w redakcji „Głosu", ul. A.
Mickiewicza 24 (tel.9434735
16) oraz sieci salonów EMPiK.
Bilety dostępne również online
na: kupbilecik.pl | hala.koszalin.pl
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aż 75% mężczyzn w Polsce jest poważnie zagrożonych na skutek problemów z prostatą!

Wskutek przerostu prostaty
byłem o krok od kalectwa.
Uratował mnie cud!
Nigdy nie narzekałem na zdrowie. Nawet po 50. nadal czułem się silny
i pełen wigoru. Owszem, miałem niewielkie (narastające z czasem) kłopoty
z oddawaniem moczu, ale jakoś nie bardzo się tym przejmowałem. Do lekarza
poszedłem przypadkowo - od kilku tygodni czułem się osłabiony, szybciej się
męczyłem, więc stwierdziłem, że warto się pokazać.
piwa, a wiadomo jak to działa na „na oko". Po trzeciej dobie dyżu
Diagnoza:
pęcherz
- tłumaczy pan Marek. rowania i dorabiania na prywat
zaawansowana
Oprócz tego w zasadzie nic nie nym człowiek ledwo widział na
niewydolność nerek
wskazywało na to, że może on oczy. Niewiele było mu trzeba, by

- To było jak uderzenie kijem mieć jakiś problem ze zdrowiem.
w głowę. Nie mogłem uwierzyć w Być może właśnie dlatego...
to, co słyszę! Jakim cudem dopro
wadziłem nerki do takiego stanu?!
Lekarz popełnił błąd
To przecież niemożliwe! - zasta
nawia się głośno pan Marek. Je - Powiedział mi, że w każdej chwi
go historia to prawdziwy dramat. li nerki mogą wysiąść, potrzeb
Od lekarza przypadkiem dowie ne będą dializy i mogą powstać
dział się, że już jakiś czas cierpi na warunki do rozwoju miażdżycy!
postępującą niewydolność nerek. A wtedy, to już wiadomo... koW ciągu kilku lat powoli
przestawały one pełnić
swoją funkcję. Zamiast
oczyszczać organizm,
zatruwały go, zwięk
szając ryzyko wystą
pienia miażdżycy i wy
lądowania na wózku
inwalidzkim.

fatalnie się pomylił.

- Rozmawiałem z nim już po
wyleczeniu problemu. Przyznał
się. Zdradził mi, że nie był przeko
nany, co mi jest. Działał na czuja,
a jego niewiedza niemal doprowa
dziła mnie do kalectwa. Gdybym
wtedy nie wziął sprawy w swoje
ręce, dziś pewnie byłbym na wóz
ku - jeśli w ogóle bym żył!
Nie zamierzałem ślepo ufać ko
muś takiemu. wiedziałem już wte
dy, co się dzieje z moją prostatą
i zdecydowałem się na jedyny roz
sądny wybór-atestowany, specja
listyczny preparat o potwierdzonej
klinicznie skuteczności - mówi.

To dedykowany mężczyznom
środek biostymułujący, który
- Gdybym wtedy nie
w trakcie 30-dniowej kuracji:
podjął szybkich i zdecy
v o 78% skuteczniej wpływa
dowanych działań, dziś
na zmniejszanie przerostu
PRZED kuracją I
PO kuracji
prostaty;
pewnie nie byłoby mnie
Ta metoda biostymulująca pozwala w na
już na tym świecie...
12-krotnie szybciej udrażnia
turalny sposób oddziaływać na zmniejsze
Dolegliwość prak
drogi moczowe;
nie przerostu prostaty. Po lewej gruczoł
tycznie nie dawała o so z przerostem, blokujący odpływ moczu (wy
v o połowę zmniejsza
bie znać. Miałem pro sokie ryzyko niewydolności nerek), po pra
częstotliwość oddawania
blemy z oddawaniem
moczu już po pierwszych
wej gruczoł działający w prawidłowy sposób.
moczu, często wyda
10 dniach;
wało mi się, że to przeziębiony pę niec! Póki co, zalecił mi więcej ru v wspomaga prawidłową
cherz (ciągle nie mogłem wysikać chu i witaminy.
pracę nerek;
się do końca), ale w moim wieku,
Pan Marek nie miał zbyt wie v 3 razy skuteczniej
powiedzmy sobie szczerze, to nie le szczęścia. Trafił na jednego
przywraca popęd seksualny.
było coś dziwnego. Lubię napić się z wielu specjalistów, leczących - Już po kilku dniach stosowania

Okiem eksperta
Prof. Wilhelm Schultze: na przerost prostaty cierpi średnio 75% wszystkich
mężczyzn. Dolegliwość rozwija się w zasadzie niepostrzeżenie, trudno
w porę ją wyłapać. Co gorsza, często kończy się błędną diagnozą.
Dlatego preparat biostymułujący powinien być stosowany przez każdego
mężczyznę po 50. roku życia. Nawet profilaktycznie.To nie żarty, a
wiadomo, że lepiej zapobiegać niż potem leczyć! Z badań wynika, że ten
preparat ma aż 96% skuteczności w działaniu. To przepaść w porównaniu
do jakichkolwiek innych środków tego typu.
Regulamin: trmsndendtns prvtplc.com; Telefon kontaktowy w sprawach zwrotów i reklamacji: 91 443 79 19

czułem różnicę - rozluźnienie,
w okolicach pęcherza, brak uci
sku i lepsze samopoczucie. Dopie
ro wtedy zauważyłem, jak mocno
mnie to ograniczało! Wystarczyło
30 dni kuracji, by radykalnie
zmniejszyć przerost prostaty
raz na zawsze. Bez operacji, za
biegów i ryzykowania zdrowiem!
To jedyne wyjście dla osób wal
czących z przerostem prostaty.

,Groziła mi urosepsa!"
Jeszcze parę lat temu nie wiedziałem, że coś takiego ist
nieje. Aż nagle lekarz mówi: urosepsa. Miałem zakażenie
całego organizmu, którego przyczyną było zaleganie mo
czu w pęcherzu. A powód? Przerost prostaty! Szczęście, że
trafił się rozsądny lekarz. Polecił preparat biostymułujący
- mówił, że to ma. 96% skuteczności, no i faktycznie. 30 dni kuracji i urato
wałem swoje zdrowie!"
Jan {70 lat), Piotrków Trybunalski

,Oć niewiedzy do nieszczęścia"
„O prostacie mówi się wszędzie, ale człowiek jakoś nie wie
rzy. że to może dotyczyć również jego. Ja też zignorowałem
temat. Gdyby nie przypadek,dziś pewnie byłbym schorowa
nym dziadkiem,zamiast pełnym wigoru facetem. Co tu dużo
mówić, ten preparat uratował moją sprawność seksualną słowo daję, raptem w 2 tygodnie postawił mnie na nogi!"

|f

^

Zbigniew (56 lat), Terespol

,Mogłem wykitować'
„Boże, jak ja się bałem! Nerki mi zaczęły wysiadać, sikałem
co 5 minut, wstawałem w nocy. I jeszcze znikąd ratunku. Le
karz rozkłada ręce, dał jakieś dziadostwo, które nic nie pomogło! Gdyby nie ogłoszenie w gazecie, to zwyczajnie bym
—^wykitował! Chryste Panie,z duszą na ramieniu stosowałem
preparat biostymułujący, ale pomogło.Pomogło i się uspokoiło po kilkunastu
dniach. A teraz przerost prostaty praktycznie znikł. Dziękuję!"
Andrzej (63 lata), Bydgoszcz
Preparat biostymułujący wpro
wadzono do Polski na początku
tego roku. Technologia produkcji
nie jest tania. Ale dzięki specjalne
mu dofinansowaniu uczestnictwa
w klubie rabatowym ograniczona

liczba mężczyzn może skorzystać
z niego aż o 70% taniej. Preparat
jest dostępny tylko w sprzedaży
telefonicznej klubu rabatowego.
Liczba opakowań jest ograniczo
na - decyduje kolejność zgłoszeń.

DOFINANSOWANIE DLA MĘŻCZYZN
urodzonych w latach 1920-1969!
Pierwszym 100 osobom, które zadzwonią
do 14 listopada 2018 r,. przysługuje
specjalne dofinansowanie. Otrzymasz wówczas
preparat biostymułujący za udział
w klubie rabatowym zamiast za "355-zk,
tylko za 97 zł (przesyłka GRATIS)!

Zadzwoń już dziś!

S 17 777 47 85

Pon.-pt. 8:00-21:00, sob. i niedz. 9:00-21:00
(Zwykłe połączenie tokalne bez dodatkowych opłat)
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Foreigner zagra w Dolinie Chariotty.
Zespól wystąpi po raz pierwszy w Polsce
Is". Nie mniejszą popularność
miał kolejny przebój „Waiting
For A GirlLike You". W tym cza
sie notowany jest również roz
kwit popularności Foreigner
w Polsce, do której przyczynił
się m.in. Marek Niedźwiedzia
lansujący utwory grupy na liś
cie przebojów radiowej Trójki.
W latach 90. zespół zwolnił
obroty, aby w następnej deka
dzie -po zreformowaniuskładu
ponownie
przystąpić
do pracy.Nowym wokalistą zo
stał Kelly Hansen, jeden z naj
większych showmenów w hi
storii rocka i poważany w świe
cie muzycznym profesjonali
sta. Na gitarzeprowadzącej na
dal gra Mick Jones, a skład
grupy wchodzą jeszcze: gita
rzysta i klawiszowiec Tom
Gimbel, bąsista JefF Pilson,
klawiszowiec
Michael
Bluestein, gitarzysta Bruce
Watson i perkusista Chris
Frazier.
Z nową energią Foreigner
ponownie znalazłsię na listach
rankingu „Billboard" w 2005
roku, a kolejne lata wypełnił
formacji udział w licznych tra
sach koncertowych i festiwa
lach, a także realizacja takich

Wojciech Frełichowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

Hoiwerty
Amerykański zespół
Foreigner jest kołepią gwiaz
dą, która wystąpi na Festiwalu
Legend Rocka 2019.Będzie to
jego pierwszy występ w Pol
sce.
Z dziesięciomaalbumami osta
tusie platynowych płyt, ze
sprzedażą przekraczającą 80
milionów egzemplarzy oraz
z 16 przebojami na liście TOP
30, Foreigner jest uważany
za jeden z najpopularniejszych
rockowych zespołów na świe
cie.
Zespół znalazł się w ran
kingu przebojów Billboard200,
z takimi utworami, jak: „Jukę
Box Hero",„Cold As Ice",„Hot
Blooded", „Waiting For A Girl
Like You",„Feels LikeThe First
Time", „Urgent", „Head
Games", „Say You Will",„Dirty
White Boy",„Long, Long Way
From Home" i światowy hit nr

Po raz pierwszy w Polsce - amerykańska grupa Foreigner będzie jedną z gwiazd
przyszłorocznego Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Chariotty
l: „I Want To Know What Love
Is".
Zespół powstał w1976 roku
w Nowym Jorku. Jej założycie
lem byłgitarzysta ikompozytor
Mick Jones, który miał wyjąt
kowy dar do tworzenia przebo
jów. Rok później grupa wydała
swój debiutancki album naz
wany po prostu „Foreigner".

Już na tej płycie pojawiły się ta
kie hity, jak „Feels Like The
First Time", „Cold As Ice"
i „Long, Long Way From
Home". Następna
płyta
„Double Vision" z1978r. zawie
rała przeboje „Urgent",„Jukę
Box Hero" oraz „Waiting For
A Girl Like You." Te utwory po
mogły grupie znaleźć się

na pierwszym miejscu listy
„Billboard".
W latach 80. XX wieku
Foreigner wdrapał się naszczyt
muzycznej sławy, a to
za sprawą bestsellerowego al
bumu „Agent Provocateur"
z 1984 roku,na którym znalazł
się największy hit tej grupy
„I Want To Know What Love

projektów, jak muzyka do pro
gramów telewizyjnych,gier wi
deo, filmów i reklam.
W kwietniu 2018 roku
Foreigner znalazł się na szczy
cie listyBillboard Classicpo wy
daniu albumu„Foreigner With
The 2lSt Ccentury Symphony
Orhcestra &Chorus", który jest
zapisem pierwszego wjiziejach
zespołu koncertu z orkiestrą
symfoniczną, jaki miał miejsce
w Lucernie wSzwajcarii. Nato
miast wkrótce szykuje się pre
miera musicalu „Jukę Box
Hero, the Musical" w Toronto
w Kanadzie.
W przyszłym rokuForeigner
zobaczymy również na Festi
walu Legend Rocka w Dolinie
Chariotty. Zespół wystąpi tam
17lipca. Będzieto pierwsza wi
zyta tej grupy w Polsce.
Bilety są już do nabycia
na platformach ticketmaster.pl
ieventim.pl.
Przypomnijmy, że na Festi
walu Legend Rocka w przysz
łym roku wystąpi również bry
tyjski zespół Status Quo, któ
rego koncert w amfiteatrze Do
liny Chariotty odbędzie się 27
lipca.
©®
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ENGIE EC serwis Sp. z o.o. poszukuje pracowników do pracy na stanowiskach:

Monter instalacji sanitarnych

Wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych
Praca w wykonawstwie lub/i serwisie

Monter instalacji elektrycznych
Wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych
Praca w wykonawstwie lub/i serwisie

NAJTANSZE TAXI W SŁUPSKU
EKLAMA

00872067

Zarząd Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Jezierzycach sp. z 0.0.
ogłasza nabór kandydatów zainteresowanych zawarciem umowy najmu
lokalu mieszkalnego jednopokojowego o pow. 31,60 m2

Wymagania:

Wymagania:

• Wykształcenie zawodowe lub średnie
• Doświadczenie na stanowisku: monter instalacji
wod.-kan., c.o.
• Umiejętność pracy w zespole
• Dobra organizacja pracy własnej
• Dyspozycyjność
• Samodzielność i sumienność
w wykonywaniu powierzonych zadań
• Gotowość do pracy w terenie
• Gotowość do przyuczenia w zakresie
prac instalacyjnych
• Mile widziana umiejętność spawania
• Prawo jazdy kat. B

•
•
•
•
•
•

Oferujemy

Stabilne warunki zatrudnienia w firmie
o ugruntowanej pozycji rynkowej
Umowę o pracę
Atrakcyjne wynagrodzenie, zależne od efektów
Możliwość rozwoju zawodowego

•
•
•
•
•
•

w m. Siemianice. ul. Kasztanowa 12 (II piętro).

Wykształcenie zawodowe lub średnie
Uprawnienia elektryczne do 1kV
Umiejętność pracy w zespole
Dobra organizacja pracy własnej
Dyspozycyjność
Samodzielność i sumienność
w wykonywaniu powierzonych zadań
Umiejętność czytania schematów/instrukcji
Obsługa komputera
Gotowość do pracy w terenie
Gotowość do przyuczenia w zakresie
prac instalacyjnych i serwisowych
Prawo jazdy kat. B
Doświadczenie w obsłudze sterowników/regulatorów

Oferujemy

• Stabilne warunki zatrudnienia w firmie
o ugruntowanej pozycji rynkowej
• Umowę o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie, zależne od efektów
• Możliwość rozwoju zawodowego

Planowane zasiedlenie 21.01.2019 r.
Wnioski o przydział lokalu mieszkalnego należy składać w siedzibie GTBS, Jezierzyce,
ul. Kolejowa 5,76-200 Słupsk, w terminie od dnia 12.11.2018 r. do dnia 16.11.2018 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej http://www.bip.gtbs.slupsk.ug.gov.pl). Tel. 59 841 06 40.
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JESIENNO-ZIMOWE
KONTRAKTY Z PREMIĄ!
PRACUJ JAKO OPIEKUNKA SCNIOKOW W NIEMCZECH
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Zapraszamy do skfadania ofert na nasz adres e-mailowy: sekretariat.ecs@engie.com
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PHILIPS
PHILIPS AC2S89/10
Otzyszczacz powietrza
• 3 tryby automatyczne: ogólny,
,
alergeny, bakterie i wirusy
• Automatycznie monitoruje, informuje
i oczyszcza powietrze
* Wizualizacja informacji o jakości
powietrza
• Aplikacja mobilna
Nr art. 1362539

PHILIPS
PHILIPS SpeedPro Max Aqua FC6904/01
Odkurzacz bezprzewodowy z funkcją
mycia

• Funkcja mycia z Systemem Aqua6oost
do uporczywych plam
• Odkurzacz ręczny z minielektroszczotką
• Zintegrowane akcesoria
Nr art.1382836

5 ustawień manualnych
(w tym cichy tryb snu)

fll
'

Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank
S.A z siedzibą we Wrocławiu, dla propozycji „Do 50 rat 0%" wyliczenia dla przykładu
reprezentatywnego na dzień 19.06.2018 r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)
0%; cena towaru 1600 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%, całkowita kwota kredytu
1600 zł, całkowita kwota do zapłaty 1600 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; czas obowiązywania
umowy: 10 mies., wysokość 10 równych rat miesięcznych 160 zł. Propozycja kredytu dotyczy
umów zawartych w terminie od dnia 05.11.2018 r. do dnia 14.11.2018 r. Niniejsza propozycja nie
jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu,
z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta, zostanie podjęta przez Santander Consumer
Bank S.A. 0 szczegóły zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl
!

mediamarkt.pl
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Narodowcy zorganizują swój marsz
mimo sprzeciwu władz Warszawy i PiS
Jakub Oworuszko
jakub.owomszko@polskapress.pl

Warszawa
Mimo zakazu wydanegoprzez
prezydent Warszawy naro
dowcy nie zamierzają zrezyg
nować z organizacjiniedziel
nego MarszuNiepodległości.
Nie chcą też dołączyć domar
szu zudziałem prezydenta
i premiera.Pojawiaj^ siępyta
nia o bezpieczeństwo uczest
ników obchodów imieszkań
ców - szczególnie,że wielu po
licjantów w ramach protestu
jest nazwolnieniach.
Na zakaz organizacji Marszu
Niepodległości wydany przez
prezydent Warszawy błyska
wicznie zareagował prezydent,
który wśrodę późnym popołud
niem spotkał się z premierem.
Ustalono, że ll listopada odbę
dzie sięBiało-Czerwony Marsz
100-lecia Odzyskania Niepodle
głości. Formalnym organizato
rem jestDowództwo Garnizonu
Warszawa. W czwartkowe popo
łudnie w MON odbyło sięspot
kanie organizacyjne. W marszu
wezmą udział prezydent, człon
kowie rządu, a także prezes
Prawa iSprawiedliwości.
Pojawiły się informacje, że
bezpieczeństwa w trakcie pań

W POLITYCE
Warszawa
Stefan Michnik ścigany.
Jest Europejski Nakaz
Aresztowania

Wydano EuropejskiNakaz Aresz
towania za StefanemMichnikiem
- sędzią Wojskowego Sądu Rejo
nowego w Warszawie -poinfor
mował szefpionu śledczegoIn
stytutu PamięciNarodowej prok.
Andrzej Pozorskipodczas konfe
rencji prasowej wMuzeum Żoł
nierzy Wyklętych. 89-letniStefan
Michnik jestpodejrzany ozbrod
nie komunistyczne.Zarzuca mu
się popełnieniew1952 i1953 roku
w Warszawie 30 przestępstw sta
nowiących zbrodniekomuni
styczne, wyczerpujących zna
miona zbrodni przeciwkoludz
kości - informujeIPN. Tojuż ko
lejna próba zatrzymania Mich
nika, który od końcalat 60.
mieszka w Szwecji. W 2010 roku
jego zatrzymaniezablokował
szwedzki sąd.
Stefan Michnikprywatniejest
przyrodnim bratemAdama Mich
nika. CAIP)

Warszawa dość już wycierpiała przez agresywnynacjonalizm. Przez rok nie sporządzonoaktu
oskarżenia dot. wydarzeńna marszu w 2017 roku -argumentowała Hanna Gronkiewicz-Waltz

formule prawnej Marsz Niepod
ległości odbędziesię11listopada
iruszyogodz. l4zronda Dmow
skiego" - napisał na Twitterze
Robert Bąkiewicz, prezes stowa
rzyszenia Marsz Niepodległości.
Wśród narodowców panuje
przekonanie, że zakaz wydany
przez Gronkiewicz-Waltz to...
ustawka pomiędzy ratuszem
(PO) a PiS-em, której celem
miałby być właśnie jeden,
wspólny marsz państwowy.
Organizatorzy stołecznego
Marszu Niepodległościodwołali
się w czwartek rano od decyzji
prezydent Warszawy do sądu.
Wyrok nie będzie miał jednak
większego znaczenia, bo oba
marsze mają tę samą trasę.
Pierwszeństwo ma jednak ten
o charakterzepaństwowym.
Z kolei we Wrocławiu Sąd
Okręgowyuchyliłdecyzję prezy
denta RafałaDutkiewicza zaka
zującą organizowania Marszu
Niepodległości, zaplanowanego
na niedzielę przez środowiska
narodowe. W decyzjisądu uchy
lającej
zakaz
prezydenta
Dutkiewicza czytamy: Prawo
zgromadzeń to wartość chro
niona konstytucyjnie. Wolność
zgromadzeń nie jestabsolutna,
ale jejograniczenie powinnobyć
jednakże traktowane jakoabso
lutny wyjątek. I stosowane
w wypadkachściśle wskazanych
w ustawie.
Zdaniem wrocławskiego
sądu miasto nie podało takich

powodów. Wrocławski magistrat
ma czas do piątku do południa
na złożeniezażalenia nadecyzję
Sądu Okręgowego doSądu Ape
lacyjnego.Decyzja tegodrugiego
będzie już ostateczna. Musi ją
podjąć wciągu 24 godzinod mo
mentu złożenia.
0 jedność podczas święta
apelują politycy Prawa i Spra
wiedliwości. - Trzeba im (naro
dowcom) przyznać, żeto oniorganizowalitemarsze od wielulat
i w związku z tym mają prawo
obywatelskie do tego, zresztą nie
tylko obywatelskie, bo ustawa
o zgromadzeniach cyklicznych
też o tym mówi - podkreślił
w Radiu Zet wicepremier Piotr
Gliński.- Apeluję o rozsądne po
dejście do tego i włączenie się
do marszu rządowego, ponie
waż jeszcze w Polsce jest tak, że
państwowe wydarzenia mają
pierwszeństwo nad innymi podkreślił.
- W życiu publicznym
w wolnej demokracji nie ma
gwarancji, że ktoś nienadużyje
swojej wolności - dodał.
- Mamy siły, państwo jest po
ważne i mam nadzieję, że nie
będzie niepoważnych prowo
katorów, którzy znowu będą
tutaj chcieli upiec jakąś swoją
pieczeń polityczną na naszych
wspólnych radosnych obcho
dach stulecia odzyskania nie
podległości - podsumował
Gliński.

stwowego marszu ma pilno
wać wojsko. - Rolę zapewnia
jącą bezpieczeństwo będzie
pełniła polska policja - wyjaś
nił minister obrony narodowej
Mariusz Błaszczak. Podobnie
jak w latach ubiegłych
i przy innych imprezach maso
wych, policję ma wspomagać

m.in. Żandarmeria Wojskowa.
Aktualnie wielu policjantów
przebywa na zwolnieniach lekar
skich. Ci, którzy zdecydują się
przyjść do pracy ll listopada,
mają otrzymać ekstra dodatek looo zł.
Rządowy marsz rozpocznie
się o godz.15 na rondzieDmow

skiego w centrum Warszawy
ipizejdzieprzez AlejeJerozolim
skie orazmost Poniatowskiego.
Zakończy się na błoniach Sta
dionu Narodowego. Jego trasa
będzie zatemtaka sama jakMar
szu Niepodległości. Z jego orga
nizacji niechcą zrezygnowaćna
rodowcy. „Niezależnie w jakiej

Warszawa
Szef MSWiA spotkał się
ze związkowcami

Warszawa
Platforma będzie
świętować oddzielnie

Sejmowe komisje przeciwko likwidacji
obowiązku szczepień ochronnych

- Widzędobrą wolę zestrony mini
sterstwa,rozmowy trwają -przy
znał wrozmowie zdziennikarzami
szefNSZZ PolicjantówRafał Jan
kowski. Wczwartek wMSWiA
spotkalisię przedstawicielezwiąz
ków służbmundurowych zmini
strem JoachimemBrudzińskim.
Policjanci domagają sięmin.po
dwyżek. Odkilkunastu dniprowa
dzą prostest -przebywają na zwol
nieniachlekarskich.(AB>)

Warszawa
Sąd Najwyższyświętuje
niepodległość

W holugłównym SąduNajwyż
szego wyłożonoksięgę pamiąt
kową z okazjijubileuszu100-lecia
niepodległości Polski,w której
każdy obywatelmożepozostawić
swój wpis.Z budynku zniknąłteż
wielki banerznapisem „Konstytu
cja" (powieszony wtrakcie antyrzą
dowych protestów). Zastąpiłgocy
tat AndrzejaFrycza
Modrzewskiego:„Sprawiedliwość
jest ostoją mocyitrwałościRzeczy
pospolitej".(Ai»)

-11listopada będziemy razem
z przewodniczącymTuskiem,
z przyjaciółmiz Platformy.Z prezy
dentemTrzaskowskim będziemy
składać kwiatypodpomnikiem
marszałka Piłsudskiegoprzy Bełwederzeogodz. 8.45. Potembę
dziemy mieliróżne inneaktywności
- zapowiedziałGrzegorzSchetyna
w rozmowie zTVN24.(AJP)

Warszawa
Powraca sprawa„urodzin
Adolfa Hitlera"

Portal wPolrtyce.pldotarłdo ze
znań MateuszaS., organizatora
„urodzin Hitlera",które odbyłysię13
maja 2017r. w lesiew okolicach
Wodzisławia Śląskiego.Oskarżony
miałoświadczyć, żepadłofiarą pro
wokacji,a za organizacjęwydarze
nieotrzymał 20tys. zł.
W wPolityce.plsugeruje, żeza pro
wokacją stoi TVN,który przygoto
wał reportażna temat„urodzin Hit
lera". „Kategoryczniezaprzeczamy,
abyjakikołwiek członekekipy TVN
(...) przekazałkomukolwiek pienią
dze"-oświadczyłTVN.(AP)

Warszawa
Madej Badowski
m.badowski@poiskatimes.pl

Sejmowa komisja zdrowia
oraz komisja polityki społecz
nej irodziny zagłosowały
za odrzuceniem projektu
przewidującego likwidację
obowiązku szczepień ochron
nych.
- Członkowie Komisji Zdrowia,
Komisji Polityki Społecznej
i eksperci! Dzięki za dobrą ro
botę. Teraz tylko Sejm i odrzu
camy ten szkodliwy projekt
znoszący obowiązek szcze
pień dla dzieci! - napisał
na swoim koncie naTwitterze
Bartosz Arłukowicz, przewod
niczący Komisji Zdrowia.
W czwartek w Sejmie od
było się posiedzenie dwóch
komisji, które rekomendowały
odrzucenie obywatelskiego

projektu zakładającego likwi
dację obowiązku szczepień,
tym samym wprowadzającich
dobrowolność.
Za odrzuceniem projektu
zagłosowało 55 posłów oby
dwu komisji.Barbara Chrobak
oraz
Jarosław
Porwich
z Kukiz'15 zagłosowali prze
ciwko - poinformował Agencję
Informacyjną Polska Press
Bartosz Arłukowicz. Nikt nie
wstrzymał się od głosu.
- Nasza decyzja jest taka, że
szczepienia nadal będą obo
wiązkowe. Nic w tej kwestii
się nie zmieni, nie pracujemy
nad nowym rozwiązaniem mówiła podczas konferencji
w Sejmie Beata Mazurek,
rzeczniczka PiS. Jednocześnie
dodała, że szczepienia obo
wiązkowe obowiązują „bo
dajże od 60 lat i będą utrzy
mane w takiej formie jak do
tychczas".

Współpraca: Marcin Rybak

- Odrzucenie projektu
ustawy o doborowolności
szczepień to sukces zdrowego
rozsądku. Szczepionki są naj
lepiej przebadanymi lekami mówił wiceminister zdrowia
Zbigniew Król.
Projekt ustawy znoszącej
obowiązkowe
szczepienia
dzieci trafił do sejmu w lipcu.
W pierwszej połowie paździer
nika Sejm zdecydował o skie
rowaniu projektu do komisji
zdrowia oraz polityki społecz
nej i rodziny.
Projekt zakładał likwidację
obowiązku szczepień, wpro
wadzając ich dobrowolność.
Wyjątek miał stanowić stan za
grożenia epidemicznego. Ini
cjatorem ustawy o szczepie
niach jest Ogólnopolskie Sto
warzyszenie Wiedzy o Szcze
pieniach „StopNop". Pod pro
jektem zebrano121 tys.podpi
sów poparcia. ©®
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Reguluje perystaltykę i rytm wypróżnień już od pierwszego użycia

POZBĄDZ SIĘ ZAPARĆ
RAZ NA ZAWSZE!

/#

DZIĘKI TEJ METODZIE SZYBKO I BEZPIECZNIE
UWOLNISZ SIĘ OD ZAPARĆ, WZDĘĆ, KOLEK!
Zapomnij o długich i męczących wizytach w toalecie, uczuciu pełności,
gazach i wzdęciach. Dzięki tej metodzie możesz, tak jak 365 tysięcy
Polaków, szybko i skutecznie odzyskać prawidłową pracę jelit oraz
regularny rytm wypróżnień. I to bez wizyt u lekarza.

J

uż co druga osoba w Polsce cierpi na
problemy z regularnym wypróżnia
niem. Ta dolegliwość nie tylko po
garsza samopoczucie, ale jest też bardzo
niebezpieczna dla zdrowia.

DLACZEGO?

Tłumaczy dr Antoni Malicki,
specjalista ds. gastrologii
„Zaparcia mogą
być bardzo szko
dliwe,
dlatego
nie można ich
lekceważyć.Zale
gające w jelitach
produkty
prze
miany
materii
mogą wywołać szereg nieprzyjem
nych powikłań. Jeśli problemy z wy
próżnianiem zostaną zignorowane,
mogą spowodować poważne zatru
cie organizmu. Wynika to z tego, że
zalegające resztki pokarmowe za
czynają fermentować, uwalniać się
do krwiobiegu i zatruwać organizm.
Powoduje to bóle głowy, wzdęcia,
gazy, a nawet kłopoty z cerą czy
przykry zapach z ust. Nierozwiąza
ny problem zaparć może prowadzić
długotrwałego stanu zapalnego,
a nawet do raka jelita grubego".

WAŻNE!
Jeśli cierpisz nie tylko na zaparcia, ale
również czujesz się ociężały, osłabiony,
często chorujesz lub cierpisz na aler
gie, może to oznaczać, że Twój orga
nizm jest bardzo zatruty. A stąd tylko
krok do poważnych chorób.

Jak skutecznie
pozbyć się zaparć?
Środki przeczyszczające to tylko tymcza
sowe rozwiązanie. Stosowane długoter
minowo rozleniwiają jelita i zaburzają
ich naturalną pracę. Osoby cierpiące na

problemy z regularnym wypróżnianiem
wcale nie powinny ich stosować, ponie
waż; w przyszłości w ogóle nie będą mo
gły się wypróżniać bez nich. Uszkodzo
ny przez środki przeczyszczające układ
trawienny nie będzie przyjmował skład
ników odżywczych z jedzenia, co może
prowadzić do niedożywienia, a w konse
kwencji wyniszczenia organizmu.
Dlatego, aby pozbyć się zaparć raz na
zawsze bez skutków ubocznych, trzeba
skorzystać ze sposobu, który naturalnie
aktywuje jelita do pracy, a nie rozwiązu
je problem jednorazowo.

Poznaj metodę, opartą
na naturalnej mieszance
roślinnej, która pozwala:

v przywrócić naturalny rytm wypróżnień
i pozbyć się zaparć;

•długotrwale usunąć wzdęcia
i towarzyszący im ból brzucha, kłucie, gazy
lub rozpieranie;
•przywrócić prawidłową pracę jelit
i uregulować przemianę materii.

Lecznicza moc natury
Niezwykła skuteczność tej metody po
lega na tym, że w przeciwieństwie do
środków przeczyszczających, trafia ona
w samo źródło problemu i działa dłu
gofalowo. Reguluje napięcie mięśniowe
jelit i pobudza je do pracy. Jest w 100%
naturalna i bezpieczna - nie podrażnia
przewodu pokarmowego ani ścian jelit.

Najskuteczniejszy
sposób na zaparcia
Środek zbiera też pochlebne opinie
specjalistów, którzy przyznają, że na
rynku w tym momencie nie ma niczego
lepszego: „To pierwszy tego typu su
plement, który działa tak skutecznie,
a przy tym jest bezinwazyjny" - przy
znaje dr Malicki.

„Wizyty w toalecie przestały być udręką"
„W przeszłości byłam wielką fanką herbatek odchudzających
i przeczyszczających z senesem, co doprowadziło do olbrzymich
problemów z wypróżnianiem. Miałam poczucie, że mój metabo
lizm zaniknął. Nie byłam w stanie się wypróżnić bez środków prze
czyszczających. Doszłam do momentu, że musiałam wypić 10 herbatek
na odchudzanie pod rząd, żeby na mnie podziałało. Czułam się jak balon. Wzdęta
i napuchnięta. Nie miałam energii do życia, bolał mnie brzuch i głowa. Dopiero za
stosowanie naturalnego środka pobudzającego pracę jelit przywróciło moje życie
do normy. Mogę wreszcie funkcjonować bez ciągłego myślenia o pójściu do toalety".
Maria 6. (60 lat) z Koszalina

Pomoc w walce
z jelitem drażliwym

To metoda dla Ciebie,
jeśli chcesz:

Dzięki swoim właściwościom regene
-^pozbyć się zaparć i wzdęć
rującym suplement przywraca prawi
zyścić organizm ze złogów
dłowe napięcie mięśni i odnawia układ
|
i
toksyn
trawienny. To właśnie dlatego 98% osób,
które go spróbowały, przyznają, że już po < -^uregulować rytm wypróżnień
pierwszej dawce przestały mieć proble
my z zaparciami, a bóle brzucha i wzdę Nic w tym dziwnego, skoro tak szybko
cia zniknęły jak ręką odjął. Kolejne 79% przywraca ona regularny rytm wypróż
potwierdza, że w pierwszych dniach re- nień, uwalnia od bólu brzucha i wzdęć
fluks i uciążliwe skurcze żołądka minęły. oraz działa bez efektów ubocznych.
Preparat od niedawna jest dostępny
w Polsce. Można go otrzymać jedynie
Natychmiastowe
w telefonicznej sprzedaży klubu raba
działanie
towego. Dodatkowo w ramach jesiennej
Dzięki tak wysokiej skuteczności tysiące promocji pierwsze 100 osób ma szanse
osób sięga coraz częściej po tę metodę. dostać atrakcyjną zniżkę.

WIELKA PROMOCJA KLUBU RABATOWEGO!
Pierwsze 100 osób, które zadzwoni do 14 listopada 201£_l,
dostanie 70% zniżki! Otrzymasz wówczas naturalny
arat na zaparcia za udział w klubie rabatowym
gKO zaU23-zi97 zł (wysyłka GRATIS)!

Zadzwoń już dziś!

221223419

SB

Poniedziałek-piątek 8:00-21:00, sobota i niedziela 9:00-21:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Telefon kontaktowy w sprawach zwrotów i reklamacji: 91 443 79 19
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SUBIEKTYWNY PRZEGLĄD TYGODNIA
Sobota

JerzyWłtaszczyk

[' "W

j.witaszczyk@d2iennik.lod2.pl

Piątek

Były szef Amber Gold Mar
cin P. i jego żona Katarzyna
mogą otrzymać odszkodowa
nie - podaje Radio Gdańsk. Eu
ropejski Trybunał Praw Czło
wieka uważa, że ich pobyt
w areszcie jest zbyt długi i nie
uzasadniony.
Zapewne na jednym od
szkodowaniu się nie skończy,
bo właśnie Sąd Apelacyjny
w Gdańsku przedłużył „tym
czasowe" aresztowanie do14
stycznia 2019 roku.W „tymcza
sowym" areszcieMarcin P. sie
dzi od sierpnia 2012roku.
Jeśli tak dalej pójdzie, cał
kiem możliwe, że małżeństwo
P. posiedzi w „tymczasowym"
areszcie dłużejniż wynosi gro
żąca im 15-letnia kara więzie
nia.

Dziś św. Huberta, patrona
myśliwych. To chyba dzięki
jego łaskawości myśliwy Sonny
Gilligan z Nowego Meksyku
(USA) przeżył po tym, jak jego
pies Charliestrzelił mu w plecy.
Według telewizji CBS, pocisk
złamał mukilka żeber i roztrza
skał obojczyk. Nie wszystkim
dopisuje takie szczęście.
W styczniu we wsi Diakowka
w Rosji pies skutecznie upolo
wał swojego pana myśliwego
z jego własnego sztucera.
Częściej jednak to myśliwi
strzelają do ludzi niżpsy domy
śliwych; sądy na ogół są dla
nich
łaskawe.
Łowiec
z Wągrowca,który w 2016 roku
na drodzepublicznej upolował
rowerzystę, został skazany we
wrześniu na rok odsiadki. Kry
minaliści taką karę kwitują
krótko: Rok nie wyrok!

Niedziela

Wybory dosamorządów za
kończone. Teraz nastąpi naj-

34 tysiące odmów obowiązko
wych szczepień.

Wtorek
HH

W Polanie na Podkarpaciu
zanotowano 26.2 stopnia C.

Premier Kanady Justin
Trudeau

ważniejszy etapsamorządowej
demokracji: podział łupów.
A jest sięczym dzielić.Przy oka
zji stary,ale wciąż aktualny ka
wał. -Dziadku, czy wszystkie
bajki zaczynają się od: Dawno,
dawno temu...?- Nie. Niektóre
zaczynają się od: Gdy wygram
wybory..."

pobity listopadowy rekord cie
pła. W1968roku w obserwato
rium meteo w Krakowie termo
metr pokazał 24 stopnie.Było
ciepło, ale wtedy nikt nie mó
wił, że to skutek globalnego
ocieplenia.

Poniedzudek

Na posterunku klimatycz
nym wPolanie na Podkarpaciu
zanotowano temperaturę 26,2
stopnia C. Tym samym został

*

W ten weekendutonęło 400
antyszczepionkowców. Chcieli
przejść Odrę i się uodpornić żartuje „ASZdziennik". Tym
czasem sprawa zaczyna być po
ważna: według RMF FM,
od stycznia odnotowanoponad

Donald Trump wyrzucił prokuratora generalnego
i przejechał się po dziennikarzu stacji CNN
Waszyngton
Kazimierz Sikorski
redakcja@polskatimes.pl

Amerykański prokurator ge
neralny iJednocześnie mini
ster sprawiedliwości Jeff
Sessions jest pierwszą ofiarą
wyborów uzupełniających
do Kongresu USA.
Sessions złożył rezygnację
z urzędu na prośbę Donalda
Trumpa, aletak naprawdę
prezydent zmusił go do ustą
pienia dosłownie kilka godzin
po ogłoszeniu wyników wybo
rów. Jegoobowiązki będziepeł
nił tymczasowoszef kancelarii
Sessionsa, Matthew Whitaker.
Taki ruch był już spodzie
wany od wielu miesięcy.
Trump wpadł ponoć w furię
po tym, jak Sessions zrezygno
wał z nadzorowania dochodze
nia wsprawie rosyjskiegowtrą
cania się w wybory w Stanach
Zjednoczonych w 2016 roku.
Trump oczekuje teraz, że
Whitaker będzie to dochodze
nie nadzorował, choć publicz
nie je krytykował. Whitaker był
nawet za tym, żeby zakończyć
prace byłego dyrektora FBIRo
berta Muellera, który jest spe
cjalnym prokuratorem w śledz
twie wsprawie ingerencji Rosji
w wybory prezydenckie w2016
oraz kontaktów otoczenia
Trumpa z przedstawicielami
Kremla. Mueller to tak na
prawdę człowiek, od którego
zależy los Donalda Trumpa.
Kilka minut po decyzji pro
kuratora generalnego Demo
kraci domagali się ujawnienia
prawdziwych powodów jego
rezygnacji i uzyskania zapew-

Dziennikarzom CNN, którzy krytykują poczynania Donalda Trumpa. prezydent odwzajemnia
się równie mocnymi uwagami, a jednemu z nich odebrano teraz akredytację przy Białym Domu
nienia ze strony administracji
Trumpa, że Whitaker nie będzie ingerował w śledztwo
Russiagate.
Przywódca demokratycznej
mniejszości w Senacie Chuck
Schumer ogłosił, że termin rezygnacji Sessionsa jest bardzo
podejrzany i dodał, że utrudnianie śledztwaprowadzonego
przez prokuratora Muellera,
spowodowałoby kryzys konstytucyjny.Schumerprzypomniał, że nie kto inny, ale
Whitaker sugerował,by pozbawić Muellera środków, co

wstrzymałoby śledztwo i dladla
tego urzędującyprokurator gege
neralny nie powinien tej
sprawy nadzorować.
O tym, jak gorący jest temat
dochodzenia
w sprawie
Russiagate świadczy postawa
Trumpa na środowej konferenkonferen
cji prasowej. Nerwy puściły
Trumpowi, kiedy zobaczył, że
pytania będzie mu zadawać
Jim Acosta zCNN. Pierwszedodo
tyczyło karawany migrantów,
zmierza do granic
granic USA
która zmierza
i prezydent je przełknął. Drugie
dotyczyło śledztwa o prawdo-

podobnych związkach Trumpa
i jego ludzi z Kremlem i ingerencji Moskwy w wybory
wUSA. Wtedy Trump rozkazał:
Odłóż mikrofon!
Acosta nie posłuchał i mikrofon odebrała mu osoba
z otoczenia prezydenta.- CNN
powinno się wstydzić,że cięzatrudnią -mówił Trumpi mikrofon przekazano innemu dziennikarzowi. Ten jednak stanął
w obronie kolegi z CNN. Twoim wielkim fanem też nie
jestem-rzucił wtedy wściekły
Donald-Trump. ©®

W drugim dniu wizyty
w Gruzji marszałek Sejmu Ma
rek Kuchciński odwiedził
w Odzisi linię rozgraniczenia
z Osetią Południową. - Nie ma
zgody Polski na okupację Ose
tii Południowej; wyrażamy so
lidarność z Gruzją, która sta
nowczo domaga się zwrotu
okupowanych przezRosję tere
nów - oświadczył.
Tak
się
składa,
że
Osetyjczycy też nie chcą żyć
pod okupacją... ale gruzińską.
Z dwojga złego wolą rosyjską.
Panie marszałku, od czasu
do czasu wartospojrzeć praw
dzie w oczy i w historię odwie
dzanego regionu.

Środa

Premier Kanady Justin
Trudeau oficjalnie przeprosił
za odmowę przyjęcia 907nie
mieckich Żydów, którzy

—
kaliforiMi

Szaleniec zastrzelił
12 osób w barze

Masakra wjednym zbarów w kali
fornijskiej miejscowości
Thousand Oaks. Szaleniecza
strzelił^ osób, kilkanaściezostało
rannych, napastnik też zginął.
Dramat wydarzyłsię podczasim
prezy studentów,którzy bawilisię
przy dźwiękachmuzyki country
wjednym znajspokojniejszych
miast Kalifornii.Przed północą
wtargnął dopubu ubrany
na czarnonapastnik, który wcześ
niej wrzucił dolokalu świece
dymne. Sprawca oddał30 strza
łów. Wśród ofiarjest Ron Helus,
szeryf hrabstwa Ventura. Zmarł
on w szpitalu LosRobles. W tym
roku miałpo 30latach służby
przejść naemeryturę, zostawił
żonę isyna. Pierwszekule trafiły
kasjerkę lokalu.Trzy minuty
po otworzeniuognia przez sza
leńca byli już na miejscupolicjanci.
Kiedy oddział SWATwkroczył
do lokalu,było już jednak
po wszystkim,sprawca masakry
strzelił sobie wgłowę. Zdaniem
śledczych była tostarannie przy
gotowana akcja, (AIP)

Madryt
Chciał zabić premiera
Hiszpanii. Trafił za kraty

Hiszpańskie służby aresztowały
mężczyznę, który szykował za
mach napremiera Pedro
Sancheza. Mężczyzna znanybył
jako dobrystrzelec. W jegomiesz
kaniu w miejscowości Terrassa,
oddział katalońskichsił specjal
nych znalazłcały arsenał broni.
Miejscowe mediapodają,
że aresztowanymjest 63-latek,
który oddawna planował zamach
na hiszpańskiego premiera.Miała
to być zemsta za planowaną
przez Sancheza ekshumację
szczątków Francisco Franco.(AIP)

Polacy pokłócili się o Marsz
Niepodległości
w czerwcu1939 roku na pokła
dzie statku „St. Louis" przybili
do wybrzeży Nowej Szkocji.
Schronienia odmówiły im też
Stany Zjednoczone, które teraz
z pozycji pierwszego sprawied
liwego chętnie krytykują Polskę
za rzekomy antysemityzm.

Czwartek

A co w Polsce? Jak zwykle
kochamy siękłócić. Tym razem
pretekstem jest tradycyjny już
Marsz Niepodległości, bo każda
okazja jest dobra.

! Z KRAJU 1
Warszawa
Krzysztof Rutkowski
udawał detektywa

Sąd Okręgowy w Warszawienie
zmienił wyroku pierwszejinstan
cji. KrzysztofRutkowski został
skazany na rokpozbawienia wol
ności w zawieszeniu.Dodatkowo
58-latek będzie musiałzapłacić
20 tysięcyzłotych grzywny. De
tektyw z wyrokiemsię niezgadza
i zapowiada kasację.Rutkowski
usłyszał sporo zarzutów. Jednym
z nichbyło prowadzeniedziałal
ności w zakresie usługdetektywi
stycznych bez wymaganego
wpisu do rejestru.
(AIP)

Gdynia
Sześć lat więzienia
dla księdza

Na karę sześciulat pozbawienia
wolności skazał sąd WojciechaL.,
byłego księdza zparafii pod wez
waniem świętego Andrzeja
Boboli w GdyniObłużu. Duchow
nego prokuratura oskarżyłao mo
lestowanie dwóchchłopców,
w tymniepełnoletniego. Domo
lestowania miało dojśćw czerwcu
i lipcu ubiegłegoroku w pokoju
parafialnym, zajmowanymprzez
duchownego, orazpodczas
wspólnych wyjazdów doStężycy
i na obóz harcerski wBieszczady.
(AIP)

Tarnów
Zwyrodnialec pobił
matkę patelnią

Mężczyzna zgotował swojej85letniej, schorowanejmatce „pie
kło na ziemi".Jak ustalili tarnow
scy policjanci. 45-latekregularnie
urządzał w domurodzinnym
awantury. Będącpod wpływem
alkoholu, biłstaruszkę ipopychał,
poniżał oraznie pozwalałjęjspać
w nocy.
(AIP)
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Urodzony 11.11.1911.
Pan Józef żyje i ma się dobrze
Str. 14

Młodzi w skórze staruszków.
Uff, łatwo nie było...

Stefan Chwin: Historyczny
walec przejechał przez Polskę

magazyn
Str. 20

Str. 22-23

Kadr z filmu, w którym Stanisław Łobacz wcielił się w rolę Piłsudskiego

Marszałek roku 2018

Łobacz jak Józef Piłsudski jest zdyscyplinowany, ma dwiecórki,jest historykiem samoukiem i - jak
podkreśla - patriotą.Mężczyzna, z charakterystycznymi wąsami,wciela się w postać Marszałka str. w
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Urodzony 11 listopada.

Józef, starszy od Niepodległej
Wit L. Leśniewicz
wit.tesnKwia@potskapre55.pl

Polskietosy

sie Ochrony Pogranicza na Kre
sach, jeszczeza Wilnem.Do woj
ska wróciłemznów w1939 roku.
Byłem zmobilizowany do 28.
Pułku Strzelców Kaniowskich
wŁodzidoobsługikarabinumaszynowego.
***

Data urodzenia: 11.TI.19TI.
Przez cale życie, nielicząc 6
lat wojennej tułaczki mieszka
w Woli Buczkowskiej w domu
pod numerem... Tl.Nie ma
chyba mieszkańca gminy Bu
czek (Łódzkie), który bygo
nie znał lub chociaż po nimnie
słyszał. Jest pierwszym Hono
rowym Obywatelem Gminy.
Józef Woźniak w niedzielę, Tl
listopada, skończy107 lat

U

rodziny obchodzę
w Święto Niepodle
głości, choć jak się
urodziłem, to tego
święta nie było. Był
tylko święty Marcin, i świętego
Marcina się obchodziło - wspo
mina Józef Woźniak.
Józef Woźniak urodził się li
listopada 1911 roku. Jak żartuje,
te jedynki „jakoś" za nim cho
dzą.
- Pewnie jedenastki przyno
szą mi szczęście i pewniedożyję
111 lat! Nawet numer mojego
domu to11- wskazuje. Zdaniem
rodziny, coś wtym musibyć, po
nieważ jego wnuki miały 11 nu
mery wdzienniku,a synowa też
urodziła się11.11...
Pan Józef doskonale się
trzyma. Ma świetną pamięć,jest
pogodny i choć wspomagać
musi sięlaską, czy czasem bal
konikiem, porusza się samo
dzielnie. Mówi,że zawdzięcza
to temu,że dobrze się odżywia;
lubi kiełbasę i dużo się rusza.
Kiedyś po całej gminie jeździł
na rowerze. Jeszcze po setnych
urodzinach kosił kosą podczas
żniw w gospodarstwie, które
przeszło na jednego zwnuków.
- Najbardziej w życiu udała
mi sięrodzina - podkreśla Józef
Woźniak.
- Tata jest kochany, nie ma
z nim żadnych problemów.Słu
chamy jego rad. Cale życie robił
sporo rzeczy. Najwięcej społecz
nie. Jest takim społecznikiem,
że nawet i terazoddałby emery
turę, gdyby byłataka potrzebamówi Teresa Kowalczyk, córka
pana Józefa.
Gdy Józef miał 3 lata, w I
wojnie światowej zginąłjegooj
ciec. Po latach matka wyszła
ponownie zamąż, a małegoJó
zefa wychowywał dziadek.
W 1932 roku ożenił się
z Walerią Borowiecką.
- Przez półtoraroku, do1934
roku byłem w czynnej służbie
wojskowej. Służyłem wKorpu

Wojna wybuchła w piątek,
jakorezerwistazkartąmobilizacyjną zgłosił się w niedzielę, 3
września.
- Takich rezerwistów jak ja
było bardzo dużo, a sprzętu
mało. Ani mundurów, ani
sprzętu bojowego, nic. Przy
szedł rozkaz i 5września wyru
szyliśmy zŁodzi doobrony War
szawy.
Koło Brzezinzłapał ich nalot.
- Zostaliśmy zbombardowani
przez hitlerowskiesamoloty. Po
tem zniżyłylot istrzelały zkara
binów. Dopiero tam dostałem
do ręki broń, po koledze, który
poległ, albo został ranny.Kara
bin... icałe pięć sztuk naboi.Itak
ruszyłem dalejna wojnę.Doszli
śmy do Góry Kalwarii, a tam
znowu bombardowanie. I czołgi
niemieckie już się pojawiły wspomina pan Józef.
Z Góry Kalwarii szli dalej
do Warszawy.Tam przezzbom
bardowany już most Kierbedzia
przeprawili się przez Wisłę iru
szyli na południedo Garwolina.
Mieli wrócićdo Warszawy,aleta
już była oblężona.Rozkaz skie
rował ich na Lublin. I dalej
na Chełm.
- Tam już nie doszliśmy.
Z jednej strony mieliśmy Ru
skich, z drugiej Niemców.Roz
broiliśmy się sami, ja zostawi
łem sobie tylko torbę po masce
przeciwgazowej i chcieliśmy
wracać dodomu. Wszyscy mó
wili, że wojna się skończyła.
Przez Wieprz przeprawialiśmy
się łódkami, już pod lufami nie
mieckich karabinów.W Lublinie
nas zatrzymali,rewizjainabok.
Zgromadzili nas coś ze dwa ty
siące ludzi i pod eskortą popę
dzili
przez
Radom
aż
do Szydłowca. W Szydłowcu
zrobili lager, dali prycze i trzymalinas przez sześć tygodni jako
jeńców. Potem nocą, pociągiem
towarowym wywieźli nas
do Niemiec. Tam znowu lager.
Spali pod płachtamina gołej
ziemi przezosiem dni.
- W końcu zabrali nas
dołaźni, odwszyli izawieźli 300

Józef Woźniak w otoczeniu młodszej części rodziny
osób do Bad Durrenberg. Tam
przyszły bauery i wybierali nas
do roboty. Ja trafiłem donawet
dobrego.
Przez 3 lata wstawaliśmy
rano, pod eskortą szliśmy
do bauera i wieczorem
pod eskortą, wracaliśmy do la
gru. Jak Niemcyzaczęli przegry
wać, totych co nas eskortowali
zabrali na front, a nas przenieśli
na stałe do bauerów.I tak było
do końca wojny. Aż nas 6 maja
1945 roku Amerykanie wyzwo
lili. Później jak się wycofywali
i oddawali ziemieSowietom, to
nas zabrali do Bawarii. Tamnas
trzymali, bo mówili, że będzie
wojna z Ruskimi. W końcu
w lipcu ogłosili, że każdy może
jechać gdzie chce, do Polski,
Ameryki, Anglii. Większość
chciała wracać do domu- koń
czy wojenna opowieść Józef
Woźniak.
Znów towarowym pocią
giem, przez Czechosłowację
wrócił doPolski. WKatowicach
dostałdokumentyiprzezŁódź,
Łask dotarłdo domu.
***

-Domu nie było. Żona miesz
kała na komornym po są
siedzku. Zacząłem remontswo

jego gospodarstwa. Zaraz za
częła siętworzyć straż pożarna.
Mianowali mnie zastępcą ko
mendanta. Później zaczęliśmy
działać przy remizie. W 1947
roku zostałemsołtysem. Potem
to już szybkoszło, człowiek nie
miał na nic czasu. Przyszła
do wsi melioracja, trzeba było
szukać dla robotników podwody, budynków. Potem znów
była elektryfikacja. Też człowiek
nie próżnował.
42 lata był komendantem
straży OSP, teraz jest honoro
wym strażakiem.
- 47lat byłem sołtysem, by
łem teżspołrcznym kuratorem,
całą gminę rowerem zjeździłem
do podopiecznych. Trzy kadencje byłem wGminnej RadzieNarodowej, działałem w radzie
Banku Spółdzielczego, wGmin
nejSpółdzielni. No ijeszcze mia
łem 5hektarów ziemi, którą się
koniem obrabiało. Nie to co te
raz - wylicza zażywny107-latek
z WoliBuczkowskiej.
*•*

Mając 83 lata, w 1994 roku
zrzekł się wszystkichfunkcji Jak
podkreśla, z własnej woli.
- Jak zostałem sołtysem to
trwała odbudowa kraju.W1950

roku zapisałem się do Stronni
ctwa Ludowego i w PSL jestem
do dziś. Jak jako sołtys zbiera
łem podatek, to co jakiś czas
były dodatkowe zbiórki. To
na odbudowę Warszawy, to
na Dom Chłopa,to na szkołyty
siąclatki, czy na odbudowę
Zamku Królewskiego wWarsza
wie - przypomina pan Józef.
Na zdrowie nie narzeka. Raz
tylko był w szpitalu, ale przez
miesiąc. Po operacji zapaleniaje
lita, wdałosię zapalenie otrzew
nej, potrzebna była druga ope
racja. -Od tejpory nic Diety spe
cjalnej nie trzymałem. Zjeśćlu
bię .Kieliszekteżnieraz wychy
liłem. Na urodzinach tortu też
posmakuję. Pamiętam na moje
102. urodziny wnuki zamówiły
taki wkształcie czołguRudy102
- mówi z uśmiechem
Z żoną Walerią przeżyli 75
lat. Zmarła tuż przed rocznicą
ich ślubu. Józef Woźniak ma
dwoje dzieci córkę Teresę Ko
walczyk i syna Stanisława.
Dwóch synów zmarło w wieku
dziecięcym przed wojną na za
palenie płuc.
Pan Józef ma też 4 wnu
cząt oraz8 prawnucząt.

- Najbardziej
w życiu udała mi się
rodzina -podkreśla
Józef Woźniak.
W 2011roku Woźniak otrzy
mał jako pierwszy tytuł Hono
rowego Obywatela Gminy Bu
czek. Ma wszystkie odznacze
nia strażackie, Złoty Krzyż Za
sługi, Krzyż kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Medal za za
sługi dla Ruchu Ludowego
i oczywiście medal zaDługolet
nie pożyciemałżeńskie.
Gdy miał prawie 105 lat,
na wniosek lokalnejorganizacji
Związku KombatantówRPiBy
łych Więźniów Politycznych
otrzymał od Prezydenta RP no
minację oficerską i został awan
sowany na stopień podporucz
nika WP. Choćuroczystość od
była się w domu rodzinnym
pana Józefa, to wzięli w niej
udział przedstawiciele Woje
wódzkiegoSztabu Wojskowego
w Łodzi, WKU Sieradz, komba
tantów oraz samorządowcy,
druhowie OSP. Oraz rodzina.
©®
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Historia rosyjskich robotników, którzy odkryli metodę bezinwazyjnej odbudowy zniszczonego mechanizmu erekcji.

Syberyjski hit na
MŁODZIEŃCZA EREKCJĘ
dla mężczyzn 40-851.
Odbuduj zniszczony mechanizm erekcji! Blisko 40% większe libido
3-krotnie większa moc i młodzieńcza grubość - wciąż są możliwe! Naturalny
preparat o potwierdzonej klinicznie 100% skuteczności, po 7 dniach od zażycia
okazał się gwarantem efektów niezależnie od wieku, schorzeń zażywanych leków.

i

seksualną 24h na dobę! W tosku ogromna erekcja uzyskana bezsztuczny.hd
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Tabletki z biomolekułami zwiększają
wany o 57%. Co więcej, w pojedynczych
światło tętnicze w penisie dzięki do
przypadkach preparat zwiększył apetyt
starczeniu bioaktywnych substancji
na seks nawet o 72%! Dzięki biomoleczynnych, umożliwiając pełne erekcje i
kułom biorący udział w testach mężczyźni
(7/10 przypadków), całkowicie pozbyli
zwiększenie grubości członka o 30-35%.
się wszelkich problemów z erekcją w za
doświadczeniami. Opowiada, jak biomoleledwie 8-tyg., bez konieczności ponownego
kuły odmieniły jego życie seksualne, (patrz
preparatu.
Najcięższym
przy
stosowania
W 2015 r. inż. Vladimir Nabokovic,
ramka)
by mieć pewność swoich przypuszczeń, padkom zajęło to pełne trzy miesiące*
postanowił napisać o tym rewolucyjnym
O opinię zapytaliśmy cenionego rosyj
i li MI
odkryciu do cenionego prof. Aleksieja Kizi- skiego, eksperta ds. Urologii. Antoniego Ra- WCi tMMS
lova z Petersburskiego Instytutu ds. Uro pacza: Sekret tkwi w molekułach, które trans fliftdfemfen
li
logii. Ten, zdumiony relacjami robotników portują m.in. fitotestosteron (naturalną viagrę), Biomolekularny preparat wprowadzono
i Nabokovicia samemu nie mogąc uwierzyć, czyli składnik działający identycznie, jak te do Polski na początku tego roku. Technolo
Niezależnie od tego, czy mężczyzna wyekstraktował przesłane próbki tłoczo zawarte w jadzie czarnej wdowy. Przedłużają gia produkcji specjalnie zaprojektowanego
ma 40, czy 85 lat - dzięki specjalnie opra nych na zimno roślinnych molekuł i poddał one młodzieńczą sprawność na lata, a co wię rdzenia preparatu nie jest tania, ale dzięki
cowanej molekularnej formule (patent nr: je badaniom klinicznym.
cej, opóźniają proces starzenia układu roz specjalnej refundacji uczestnictwa w Fabryce
4,502,218), preparat okazał się niebywale
rodczego aż 4-krotnie. W rezultacie organizm Zdrowia, ograniczona liczba osób może sko
skuteczny, bez najmniejszego udziału nie f#sty nte peamtswWy ztuóuA
ponownie pracuje na najwyższych obrotach, rzystać z niego aż o 72% taniej. Preparat jest
bezpiecznych farmaceutyków czy sztucz „Badane substancje wykazały 98% sku automatycznie likwidując problemy nie tylko dostępny tylko w sprzedaży tel. Nie wymaga
nych wspomagaczy. Swoją popularnością teczności działania proseksualnego. Za związane ze słabym wzwodem, czy brakiem recept i krępujących wizyt w aptece. Tablet
podbił kraje takie jak Niemcy, Wielka Bryta pytani przez Kizlova mężczyźni między 40, chęci na seks, ale i oddawaniem moczu, spowo ki trafiają prosto do Twojej skrzynki (dys
nia czy Czechy. Z pewnością podbije kolejne. a 85 rokiem życia, jednoznacznie potwier dowanym dysfunkcją prostaty.
kretne opakowanie). Przed odbiorem paczki
To przypadkowe wzwody okazały się le dzili, że preparat po około 4-8 tyg. regular
W najcięższych przypadkach wieloletnie odpowiednio wcześniej skontaktuje się z Tobą
karstwem! Wielu rosyjskich robotników nego stosowania:
go braku erekcji, przy regularnej aplikacji dostawca. Ponadto, otrzymasz do Niego pry
pracuje przy wydobyciu metali ciężkich. •
Przywraca libido i wydłuża czas wzwodu biomolekuł, naprawia się mechanizm jej watny kontakt, by móc osobiście umówić się
To tam każdego ranka wspólnie parzą so
na odbiór paczki. Ilość opako
średnio o 89%.
uzyskiwania. Wykształcenie pamięci mięśni
bie ziołowe napary i... pewnego dnia, przez # Zwiększa twardość i niezłomność gładkich prącia pozwala na natychmiastową
wań jest ograniczona - de
przypadek podczas prac zauważyli krępują
cyduje kolejność zgłoszeń.
członka o nawet 67% w stosunku do sta erekcję już po 15 sekundach od ich zażycia.
Wf
ce dla nich niekontrolowane wzwody. Z cza
nu wyjściowego.
Co ważne, na skuteczność preparatu nie li* i
SPECJALNA
sem odnaleźli odpowiedź na pytanie, czym #lch mocna erekcja wydłużyła długość wpływają negatywnie wiek, schorzenia, jak
*az©TV
zostały wywołane... I to bez udziału kobiet.
przeciętnego stosunku aż 4-krotnie.
£££UNDACJA
i stosowane leki. Nie wywołuje on skutków
Pierwsze 1ęn
Podejrzewali, że to właśnie pod wpływem #8 na 10 przypadków mężczyzn wielo ubocznych, a jego zażywanie w żaden spo
które ?!i,?50 °sóf>,
krotnie zwiększyło swoją częstotliwość sób nie koliduje ze stosowanymi leka
M
12 liston^Woni do
współżycia, w bardzo krótkim odstępie mi, nie wywołuje też erekcji sztucznie.
P72ti0^.
dosta
t
n
r
czasu.
Molekuły działają na poziomie komórko
Po 60-tce byłem już seksualnym in
Po zakończeniu stosowania preparatu wym, wzmacniają i rozszerzają światła
walidą, zacząłem obawiać się o swój
substancje czynne wywołały stałe rozsze zwężonych na skutek zmian miażdżyco
związek. Ze względu na wieńcówkę
rzenie naczyń krwionośnych o 30-35%. wych naczyń krwionośnych. Zwiększa
i inne problemy zdrowotne nie mogłem korzystać
Dzięki
temu po 8-tyg regularnego zaży to aż 3-krotnie swobodny napływ krwi
z aptecznych preparatów. Lekarz polecił mi natural
i zmniejszeni rekcJi
wania preparatu, mężczyźni odzyskiwali tętniczej do prącia, którego zaburze
pro
ne tab. biostymulacyjne. Mówił, że mają nawet 98%
ftyfy,Z%dy^kcji
dawną sprawność seksualną już po 4 mi nia są główną przyczyną problemów
(PKesylka g%Z&I87zi
skuteczności, no i faktycznie. Przez powiększoną pro
nutach
od każdego kolejnego zażycia, a ich z erekcją. To właśnie dzięki wykształ
statę problemy zaczęły narastać. Nie miałem wyjścia,
prącie zwiększyło rozmiar od 3 do 8 cm w ceniu nowej pamięci mięśniowej, pro
spróbowałem 60 tab. i... Znów odzyskałem dawną
ces ten zostaje zażegnany i nie wymaga
porównaniu do wcześniejszych stosunków.
moc, mam chyba nieco większy rozmiar, achce mi się
w
przyszłości ponawiania terapii."
Dalsze spektrum badań wykazało, że
czasami bardziej niż, gdy byłem młody! 29 lat po ślu
dkryto, że napar z roślin Tundry
i Tajgi blisko o 1/3 rozszerza
światło naczyń krwionośnych
podczas zbliżenia. Dzięki temu
silnie działa na libido i potencję, dając face
tom szczególną, „niedźwiedzią moc" w łóż
ku. Co ważne, nawet tym od lat cierpiącym
z powodu przerośniętego gruczołu prosta
ty, choroby wieńcowej serca czy problemów
z ciśnieniem. Co więcej, bez obaw mogą go
stosować także ci po zawałach, udarach
mózgu, nowotworach czy zażywających re
gularnie leki. Fakty są niepodważalne, a ba
dania nie pozostawiają złudzeń.

niskich temp. i regularnego spożywania na
parów, „zwykłe" zioła dały tak „niepożądane
skutki uboczne". Jak się okazało, mieli ra
cję. Te biostymulacyjne molekuły aktywne,
stały się środkiem w 100% bezpiecznym
i nierzadko skuteczniejszym od niebieskiej
tabletki.

„

ssss

bie z żoną przeżywamy drugą młodość Jest ogień!

Andrzej K. (67 lat) z Bud

w niektórych przypadkach rozrost prosta
ty został trwale wyregulowany i zreduko

Pan Andrzej K. z Bud jako jeden
z pierwszych może pochwalić się swoimi

'Podane efekty w przypadku niewielkiej dysfunkcji prostaty i spadku libido były osiągane już po4-6 tyg.J/V przypadku całkowitego zaniku libido i/lub silnego przerostu prostaty - po 10-12 tyg. stosowania.
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Duma z II RP| Gdynia

W

najnowocześniejszy
port na Bałtyku

ybudowany
pol wojnieświa
towej
port
w Gdyni, który
wiście ekspreso
wym tempie stał się najnowo
cześniejszym portem na Bałtyku,
nie tylko był miejscem bazowa
nia rozwijającejsię coraz szybciej
polskiej floty wojennej. Cumo
wały tu również przybywające
zróżnychstronświata statki han
dlowe. Wtensposób Gdyniastała
się przysłowiowym oknem
na świat. Nagłe pojawienie się
na jałowych piaskach wielkiego
portu sprawiło, że inwestycja
obrosła wielomamitamiilegendami. Część społeczeństwa, nienawykła do bezpośredniego
kontaktu z morzem, począt
kowo była zszokowana rozmachem przedsięwzięciai tempem
powstawania kolejnych base
nów i nabrzeży. Dopiero z upły
wem czasu zaczęto w kraju
uzmysławiać sobiewagę portu

gdyńskiegoirolę,jakąbędzieon
pełniłwżyciuRzeczypospolitej.
Zrozumiano, że przybywające tu
statki, zarównopolskie, jakipływające pod inną banderą, oży
wią handel zagraniczny, przy
czyniając siędo rozwoju gospo
darczego Polski.Ponadto poja
wienie się Gdyni jako portu zca
łym przynależnym jej zapleczem
- magazynami,składami, dźwi
gami portowymiiwarsztatami jak również rosnące z każdym
dniem miasto utrwalały obec
ność dopiero co odrodzonej
Rzeczpospolitej na brzeguBał
tyku.
Budowę Gdyni postrzegać
należy w kategoriach gospodar
czych, ale też było to zjawisko
o znaczeniu politycznym. Nie
chętnym okiem na postępy ro
bót patrzyły władze Wolnego
Miasta Gdańska. Wiadomobyło
bowiem, że stary portgdański ze
swoją przestarzałą strukturą nie
może już konkurować z nowo

|
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Port w Gdyni był konkurencją dla portu gdańskiego
czesnym ośrodkiem morskim,
jaki wyrósł w pobliżu. Mówiąc
o sukcesieGdyni, pamiętać na
leży, że za tym „cudem gospo
darczym" kryła się ciężka praca
tysięcy robotników napływają
cych domiasta z całej Polski.

Decyzja o stworzeniu portu
w Gdyni zapadła już w 1920 r.,
lecz mimo to z rozpoczęciem
prac zwlekano. Początkowo
plany były dość okrojone i spro
wadzały się do wykonania
„Tymczasowego Portu Wojen

nego i Schroniska dlaRybaków".
Postanowiono bowiem, że ze
względu na ograniczenia, jakie
zaczęło stosowaćWolne Miasto
Gdańsk wobec stacjonujących
w jego porcie okrętów polskich,
w pierwszej kolejności zostanie
zbudowany port wojenny
w Oksywiu, natomiast wykona
niem portu handlowego, na
stępcy rybackiego (anie „Schro
niska dla Rybaków"), zajęto się
później, m.in. ze względu na
brak odpowiednich funduszy.
W owympionierskim okresie
budowniczowie musieli się zma
gać z narastającymi problemami.
Zjednęj strony nikły budżetpań
stwa hamował podjęcie poważ
niejszych prac, z drugiej brako
wało w kraju firm, które mo
głyby prowadzićspecjalistyczne
roboty. Wprawdziejuż 23 wrześ
nia 1922 r.Sejm przyjął ustawę,
na mocy którejmiano przystąpić
do budowy portu. Odpowie
dzialnością za jej wykonanie
obarczono ministerstwo przemysłu ihandlu wporozumieniu
z ministrami spraw wojskowych,
skarbuirobótpublicznych.Sejm
zdając sobie sprawę, że
w skarbcu nie ma pieniędzy
na budowęportu, upoważnił re
alizatorów inwestycji do finan
sowania jej z kredytów. Wśród
oferentów, którzy zgłosili się
do budowy portu w Gdyni,byli
Francuzi, którzy weszli w skład
Konsorcjum Polsko-Francu
skiego. Podobnie jakprzy budo
wie okrętów dla floty polskiej,

partnerzy znadSekwany niebar
dzo kwapili się do przestrzegania
terminów podjętych prac. Zawi
łości płatnicze,słaba organizacja
działań i niedostateczne zainte
resowanie rządu polskiegospra
wiły, że budowa przebiegała
opieszale.Sytuację zmieniły nie
oczekiwanie zdarzenia- wzrosła
koniunktura na rynku węglo
wym, a równocześnienastąpiło
zablokowania eksportu pol
skiego węgla poprzez Niemcy
drogą lądową. W tej sytuacji al
ternatywą stał się eksport su
rowca na rynki skandynawskie
drogą morską.To zadecydowało
o podjęciu przez rząd decyzji
0 nadaniu budowie portu
w Gdyni rangi priorytetowej,
jako mającej ogromneznaczenie
dla rozwoju gospodarki. W kon
sekwencji Sejm zgodnie z podję
tymi ustawami przyznał sto
sowne fundusze na rozwójportu
1 miasta z budżetu państwa.
Prace budowlane nabrały
tempa. W1935r.port gdyńskina
brał swojego zasadniczego
kształtu. Plany przewidywały
jeszcze większą rozbudowę
i doposażenie, gdy chodzi
o liczbęmagazynów i dźwigów
portowych. Kontynuacje prac
przerwałjednak wybuchdrugiej
wojny światowej. Gdynia była
też nowoczesną bazą dla okrę
tów Polskiej Marynarki Wojen
nej,portem handlowym dlastat
ków przybywających z całego
świata i nowoczesnymmiastem.
Eugeniusz Koczorowski

Materia) Informacyjny Kongresu 590

Były prezes Snapchata Imran Kahn oraz generał George Close
pojawią się na Kongresie 590
imran Kahn, były czło
nek zarządu Snap Inc.,
właściciela aplikacji Snapchat oraz generał Armii
Stanów
Zjednoczonych
George Close dołączyli
do grona zagranicznych
prelegentów
Kongresu
590. Pierwszy z nich weź
mie udział w debacie na
temat budowy kultury
Innowacji i wspierania
przedsiębiorczości. Drugi
z gości opowie o wpływie
przemysłu zbrojeniowego
na rozwój gospodarczy.
Grono tegorocznych, zagra
nicznych prelegentów Kongresu
590 powiększyło się o kolejne,
„gorące" nazwiska. Swój udział
w przyszłotygodniowym wyda
rzeniu gospodarczym zapowie
dział Imran Khan, założyciel
oraz dyrektorem Proem, spółki
inwestycyjnej, której działalność
skupia się na finansowaniu firm
z sektora technologicznego. Sze
rzej dał się poznać jako Członek
Zarządu ds. Strategii w Snap Inc.,
który jest właścicielem popularnej,
bijącej rekordy popularności apli
kacji mobilnej do wysyłania zdjęć
i filmów Snapchat, gdzie od roku
2015 nadzorował kwestie zwią
zane z przychodami spółki, jej
działalnością biznesową, zasoba

mi ludzkimi oraz ogólną strategią
korporacyjną. Przedtem pracował
jako Dyrektor Zarządzający i Dy
rektor ds. Globalnej Bankowości
Inwestycyjnej w banku Credit Suisse. Na tym stanowisku świadczył
usługi doradcze przy transakcjach
dotyczących fuzji i przejęć spółek
internetowych opiewających na
kwotę przekraczającą 45 miliar
dów dolarów. Imran Kahn przyje
dzie na zaproszenie partnera Kon
gresu 590 - KGHM Polska Miedź
S.A. Będzie jednym z głównych
mówców drugiego dnia wyda
rzenia. Ponadto weźmie udział
w dwóch panelach: „Rynek PE-VC a start-upy w Polsce - budo
wa kultury innowacji i wspierania
przedsiębiorczości" oraz „Storytelling in the age of social media".
Kolejnym gościem z zagranicy,
który pojawi się w Jasionce, jest
generał Armii Stanów Zjednoczo
nych George Close, prezes SPEC
TRUM Group. Obecnie doradza on
klientom z USA i innych krajów,
czerpiąc ze swojego rozległego
doświadczenia na polu administra
cji rządowej wyższego szczebla
i zarządzania korporacyjnego. Ge
nerał Close oferuje specjalistyczną
wiedzę, za sprawą której pomaga
tworzyć zmotywowane zespoły
w sektorze publicznym i prywat
nym, przyczyniając się do wzrostu
wydajności organizacji oraz ich
wartości dla akcjonariuszy. Przed

dołączeniem
do SPECTRUM
Group generał Close pełnił funkcję
dyrektora i prezesa licznych spółek
z różnych sektorów. W sektorze
bezpieczeństwa pracował między
innymi jako dyrektor prywatnej
spółki wojskowej 01iveGroup NA,
LLC, a wcześniej również jako dy
rektor International Development
Solutions, międzynarodowej spół
ki wojskowej z siedzibą w USA.
W trakcie Kongresu weźmie udział
w panelu pt. „Wpływ przemysłu
zbrojeniowego na rozwój gospo
darczy".
Przypomnijmy, że wcześniej
swoją obecność w G2A Arena po
twierdzili inni wybitni specjaliści
z zagranicy. W dwóch panelach:
„Marka kobiecego przywództwa"
oraz „Odbudowa globalnej rów
nowagi 1918-2018" uczestniczyć
będzie Prezes Zarządu, Republican
Main Street Partnership, Sarah
Chamberlain. Amerykańska aktywistka, przedsiębiorca, mówca,
orędowniczka zaangażowania ko
biet w politykę, stoi na czele orga
nizacji wspierającej blok zarządza
jący Partii Republikańskiej w Kon
gresie. Jest jedyną kobietą w USA,
która pełni funkcję dyrektora dużej
organizacji republikańskiej.
Uczestnikiem aż trzech pane
li będzie z kolei Thomas J. Lee,
współzałożyciel i Partner Za
rządzający w Fundstrat Global

Advisors. Posiada on 20-letnie
doświadczenia w badaniach makrorynków oraz eąuity research.
W ostatnim czasie skupił się na
kryptowalutach i tzw. łańcuchach
bloków, ponieważ innowacje
w tej dziedzinie jawią się jako
nowa odsłona rewolucji technolo
gicznej. Ta sama tematyka będzie
miała także innego przedstawicie
la Apolo Ohno - kiedyś znakomi
tego sportowca, wielokrotnego
medalistę olimpijskiego w short-tracku, a dziś założyciela wielu
spółek w branży nieruchomości,
technologicznej, technologii ży
wienia, wydobycia metali ziem
rzadkich/alternatywnych źródeł
energii, marketingu elektronicz
nego oraz produkcji telewizyjnej.

Więcej informacji o całym Kon
gresie 590 dostępnych jest na ofi
cjalnej stronie wydarzenia:
www.kongres590.pl.
Rejestracja odbywa się
poprzez formularz:
https://rejestracja.kongres590.pl
• Jak uwolnić potencjał polskiej
gospodarki?
• Jakie bariery i ograniczenia
wstrzymują polskich
przedsiębiorców przed rozwojem?
• Co może być kołem zamachowym
polskiej gospodarki?
Odpowiedzi na te pytania muszą po
wstawać w ścisłej współpracy polskie
go biznesu i instytucji publicznych.
Podczas Kongresu 590 w dniach 15-16
listopada br. w Jasionce koło Rzeszo

wa przedstawiciele polskiego biznesu
będą wymieniać się doświadczeniami
i wiedzą, oraz wypracowywać propo
zycję rozwiązań instytucjonalnych,
które przełożą się na rozwój polskiej
gospodarki. Nie zabraknie czołowych
postaci polskiej sceny politycznej, eko
nomistów i ekspertów z wielu dziedzin
gospodarki, prezesów i dyrektorów
dużych firm, wśród których znajdują
się Partnerzy Strategiczni Kongresu
590. PKO Bank Polski, PKN ORLEN,
KGHM Polska Miedź, Grupa Cedrob
i Grupa PKP, a przede wszystkim
przedstawicieli polskiej średniej i ma
łej przedsiębiorczości. Cel: Połączenie
działań środowisk biznesowych oraz
przedstawicieli administracji publicz
nej, na rzecz rozwoju gospodarczego
w oparciu o założenia zrównoważo
nego rozwoju i rosnącą rolę polskiego
kapitału.
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Energia dla domu
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Jak marszałek Piłsudski.

Przeczytał o nim
wszystko i nauczył się go grać
Magdalena Siemińska
magdatena.sieminskafi>
polskapress.pl

Pasje
Stanisław Łobacz z Suwałk
z mundurem związany jest
od najmłodszych lat iodnosi się
do niego z wielkim szacun
kiem. A że jest podobny
do marszałka Józefa Piłsud
skiego, zaczął wcielać się w je
go postać na różnegorodzaju
wydarzeniach patriotycznych.

N

ajbardziej znanym
odtwórcą roli mar
szałka Józefa Pił
sudskiego do2009
roku był Janusz
Zakrzeński, który pojawiał się
na uroczystościach związanych
ze Świętem Niepodległości.Nie
stety, aktor zginął w katastrofie
smoleńskiej. W marszałka wcie
lali siętakże Mieczysława Baka,
Jerzy Duszyński czy Zbigniew
Zapasiewicz.
- Mój tata był wojskowym,
a w domu rodzinnym bardzo
często rozmawialiśmyo historii
Polski. Interesowały mnieszcze
gólnie opowieści oI wojnieświa
towej, o której za wiele się nie
mówi. Postać Marszałka już
w latach młodości miała dla
mnie ogromne znaczenie, bu
dziła podziwiprzede wszystkim
wielki patriotyzm - opowiada
67-letni Stanisław Łobacz.
Jego przygoda z wojskiem
zaczęła się ponad pół wieku
temu. Kiedy był w technikum,
przyjechał do niego kolega
w mundurze. W chwili, gdy go
zobaczył, już wiedział, że nie
chce nic innego w życiu robić,
tylko być żołnierzem.
I tak się stało. Ukończył Woj
skową Akademię Techniczną.
Przez pierwsze lata służył
w Ełku,a następnie przeprowa
dził siędo Suwałk. Łącznie, nim
przeszedł naemeryturę, żołnie
rzem był przez30 lat.
Marszałkiem został rok temu
Około 10 lat temu Grupa Re
konstrukcji HistorycznejGarni
zon Suwałki tradycyjnie przy
gotowała historyczną grę miej
ską dla mieszkańców Suwałk.
Z racji, że Łobacz mieszka
w centrummiasta, poproszono
go oudostępnienie swojegopo
dwórka do tej gry. Zgodził się,
a przy okazji sam został zaan
gażowany w działalnośćgrupy,
do której należy do dziś.

Stanisław Łobacz na planie filmu „Suwalszczyzna. W drodze do Niepodległej", w którym wcielił
się w postać Józefa Piłsudskiego
Dzięki temu został też Mar
szałkiem. - W minionym roku,
kiedy przygotowywaliśmy re
konstrukcję na 11 listopada,
Krzysztof Skłodowski z GRH
Garnizon Suwałki stwierdził,
że jestem bardzo podobny
do Piłsudskiego i zapropono
wał, abym wcielił sięw jego po
stać. Uznałem to za wielkie wy
różnienie, ale też obowiązek,
z którego muszę się jak najle
piej wywiązać - opowiada
suwałczanin. - Mundur Mar
szałka został uszyty specjalnie
dla mnie, na miarę. Zawsze,
kiedy go zakładam, mam
dreszcze na całym ciele - opo
wiada.
Łobacz podczas wkładania
munduru zawsze też myśli
o tym, jak ważną postacią dla hi
storii Polski był Józef Piłsudski.
- Ten mundur spośród
wszystkich, które miałem na
sobie, jest wyjątkowy. Dbam
o niego szczególnie, zajmuje on
honorowe miejscewmojej sza
fie i nigdy nikomu go nie poży
czam, ponieważ wiem, żemusi
on mi służyć jeszcze przez kilka
lat. Może jak już nie będę miał
sił, zdecyduję się go przekazać
osobie, która mnie zastąpi opowiada 67-latek.
Łobacz czuł się w obo
wiązku, aby jak najdokładniej
odtworzyć postać Piłsudskiego,
dlatego do tej roli przygotowy
wał siędługo i sumiennie.
- Nie chciałem popełnić
względem tak ważnej postaci
żadnego faux pas - tłumaczy.Dlatego też przeczytałem
na jego temat bardzo dużoksią
żek i wgłębiałem się w naj
mniejsze szczegóły,słuchałem
jego wywiadów, oglądałem też
zdjęcia i filmy, aby móc też od

wzorować jego zachowanie.
Zauważyłem, że zawsze cho
dził lekko przygarbiony, więc
też w taki sposóbsię poruszam.
Nie jestem jednak w stanie po
drobić jego głosu, ale staramsię
nad tym pracować.
Warto dodać, że Stanisław
Łobacz nie ukończył żadnej
szkoły aktorskiej i wszystkiego
uczy się sam.
Rzecz owąsach
Piłsudskiego iŁobacza wiele łą
czy.
Obaj
zdyscyplino
wani, skromni, dwie córki,słu
żyli w armii, patrioci, zaintere
sowani historią Polski, samo
ucy zdobywający wiedzę głów
nie z książek.Bardzo do siebie
podobni, mają charaktery
styczne siwe wąsy.
- Noszę je od zawsze, ale
zazwyczaj są krótsze. Kiedy
wiem, żezbliża się jakieś wyda
rzenie i gdzieś muszę wystąpić,
wówczas je zapuszczam, aby
były dłuższe,takie, jak posiadał
Marszałek. Przycinam je póź
niej. Ten rok jest jednak wyjąt
kowy, boobchodzimy 100-lecie
odzyskania niepodległości
przez Polskę,więc tychuroczy
stości jest bardzo dużo, a co
za tym idzie - długie wąsy no
szę prawie przez cały rok mówi.
Łobacz dodaje, że Marszałek
nosił wąsy, ponieważ chciał
ukryć jeden mankament w
swoim wyglądzie.
- Gdy byłna zesłaniu,sowie
cki żołnierz wybił mu przednie
zęby. Marszałek, mimo cechu
jącej go odwagi, strasznie bał
się iść do dentysty, więc ten
ubytek postanowił ukryćza po
mocą wąsów - śmieje się ro
zmówca.

Łamał serca
Mimo toPiłsudski uważany był
za atrakcyjnego mężczyznę,
a kobiety się w nim kochały.

Świadczy o tym fakt - ciągnie
Łobacz - że Aleksandra była
jego drugą żoną. Będąc na ze
słaniu,miał też kobietę, z którą
planował ślub.Kiedy ta dowie
działa się,że Marszałek związał
się z inną, popełniła samobój
stwo.
Suwalszczanie są oczaro
wani postacią Piłsudskiego,
w
którego
wciela
się
Łobacz i gdy tylko go gdzieś wi
dzą, natychmiast podchodzą
i robią sobie z nim zdjęcia.
- Cieszę się, że wzbudzam
zainteresowanie i zachwyt
mieszkańców. Przecież nie
każdy ma możliwość zrobienia
sobie zdjęcia z Piłsudskim
w 2018roku. Poza tym wycho
dzę z założenia, że każdy czło
wiek żyje po to,aby coś w życiu
osiągnąć i zostać przez ludz
kość zapamiętany. Mam na
dzieję, że mnie także miesz
kańcy będą kiedyś wspominać
jako odtwórcę Marszałka, a kto

-ćtsf

CC

wie - może za sprawą tej po
staci chętniej będą sięgać
po książki historyczne i zapo
znawać się z historią naszego
kraju, szczególnie tą z czasów
I wojny światowej, która często
w szkołach jest pomijana mówi z uśmiechem.
Łobacz
spotyka
się
z dziećmi i młodzieżą zarówno'
w szkołach, jak i na różnegoro
dzaju wystawach, gdzie przy
bliża im życiorys Piłsudslaego
i jego dokonania z naciskiem
na to, aby były to ciekawostki,
a nietylko nudna lekcja historii.
Spotkania z Marszałkiem
Łobacz zagrał teżw krótkich fil
mikach pt. „Suwalszczyzna.
W drodze do Niepodległej",
które są obecnie wyświetlane
na terenie miasta.
- Praca na planie filmowym
jest bardzo przyjemna. Jak ja
kaś scena pójdzie nie tak lub
wykonam jakiś zły ruch, zaw
sze można to nagrać jeszcze raz
- tłumaczy. - Kiedy występuję
na żywo przed publicznością,
muszę się bardzo skupiać, aby
nie popełnić żadnego błędu.
Stanisława Łobacza w roli
Marszałka można będzie zoba
czyć w czasie uroczystości
Święta Niepodległości 11 listo
pada w Suwałkach. Wówczas
rozgrywany będzieturniej sza
chowy, apierwszy ruch na sza
chownicy wykona... no wia
domo, że Józef Piłsudski!
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Czy można
płaci
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Marek
mechanik samochodowy,
nie wie, jak zatrzymać klientów,
którzy chcą płacić kartą

Wreszcie powiedz TAK i zyskaj zadowolonych klientów!
ieraz możesz mieć terminal
płatniczy za darmo'

przez

miesięcy,

Konto Przekorzystne Biznes
za darmo po spełnieniu
jednego z warunków 2 .

Promocja 3 - zyskaj 100 zł za
podpisanie umowy o terminal
i 100 zł za pierwszy przelew do ZUS.

Bank Pekao
Docenisz różnicę

mastercard

Oferta jest skierowana do klientów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przyjmowali płatności kartami płatniczymi.
Wystarczy, że w każdym miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: wpływy na rachunki klienta min. 2000 zł (z wyłączeniem wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielo
nych kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami klienta w banku), przelew z rachunku do ZUS lub US, wpływ na rachunek z terminala wydanego przez bank, transakcja wymiany walut
w banku, opłacenie raty leasingu w Pekao Leasing.
3
Szczegółowe warunki promocji dostępne w regulaminach promocji na stronie: www.pekao.com.pl/konto-terminal. Promocja trwa do 31 marca 2019 r.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.
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Szymon Spandowski
sipandowski@polskapress.pf

Społeczeństwo
Ubrani wspecjalne kombinezo
ny ograniczające nich.słuch
i wzrok,symulujące typowe dolegfiwość wieku seniorainego,
krążyliśmy po toruńskiejstarówce,boryk^ąc się z proble
mami osób starszych.

lecenie, że druk mam wypełnić
dużymi literami.Serio?!
II

Byłem w skórze staruszka

N

a początku było na
wet dość wesoło.
Współpracownicy
naszegogospodarza
zakuwali Irminę
Marcinkiewicz ztoruńskiej agen
cji reklamowej i mnie w kolejne
elementy kostiumu usztywnia
jącego stawy i obciążającego
kończyny, upodabniając nas
do przybyszy z Matplanety.
- Kombinezon jeststworzony
po to, aby dawać niepowtarzalne
odczucie empatii - mówi dr hab.
Rafał Moczkodan, filolog z Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika,
a poza tym współtwórca działa
jącej przy toruńskiej uczelni
firmy Idea Spin,która w swojej
działalności m.in. realizujepro
gram „Poczuj,co czująinni" poz
walający zrozumieć problemy
osób z niepełnosprawnośtiami.
- Pozwala doświadczyć,przeżyć
coś, co jest dla nas obce, czego
możemy się domyślać, ale bez
kombinezonu pozostaje jedynie
w obszarzewyobrażeń.
Później przestajebyćzabawnie. Dostaliśmyspecjalne gogle
symulujące jaskrę i słuchawki,
ograniczające słuch. Momental
nie znalazłemsię jakby w jakiejś
bańce, odizolowany odotaczają
cego mnieświata. Jeszczeręka
wiczki symulujące schorzenia re
umatyczne, laska,która później
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Przechodnie na ogół spoglądali na nas ze zdziwieniem, ale kiedy dowiadywali się, o co chodzi,
kiwali głowami z uznaniem
okazała się bardzo potrzebna,
i ruszyliśmy w drogę. O tym, że
na wieluprzejściach dlapieszych
trzeba byćsprinterem, wiedzia
łem już, gdy byłem w pełni
sprawny. Jednak dopiero teraz
na własnej skórze przekonałem
się, jaki problem z ich pokona
niem na czas mogą mieć osoby
mniej mobilne.Poszliśmy dokio
sku kupić bilety i po sąsiedzku
zaopatrzyć się w pieczywo.
Chciałem być uprzejmy i podać
sprzedawczyni drobne. Podsta
wiłem sobie portfel pod nos

i monetynawet udałomi sięzo
baczyć, jednak niebyłem w sta
nie ich wyjąć.Cóż, poprosiłem
panią, aby wybrała je sama.Tak
samo robiła mojababcia.
Pierwsze zadaniewykonane,
przed nami cel drugi - komuni
kacja miejska.
O tym,że peronywęzła prze
siadkowego są zbyt wąskie,
mówi się od dawna. Jego minusy
odczuwam na własnej skórze.
Dobrze by było gdyby ci, którzy
węzeł zaprojektowali,i ci, którzy
w takiej formie dopuścili go

do użytku, ubrali się w takie
kombinezony ispróbowali zdo
brodziejstw tego węzła skorzy
stać! Rozkład jazdy udało misię
jakoś odczytać, jednak z lawiro
waniem między ludźmi oraz
podjeżdżającymi autobusami
i tramwajamimiałem problemy.
Bałem siętam chodzić.Tramwaj
na szczęście podjechał niskopodłogowy. Co prawda guzik
otwierający drzwi wciskaliśmy
po omacku,ale dośrodka wesz
liśmy jużbez problemu. Wysied
liśmy na placu Rapackiego.

Stamtąd mieliśmy się udać
na RynekStaromiejski, aby wy
pełnić druk na poczcie. Dla ko
goś, ktoma problemy z chodze
niem, jest todługi odcinek. Nie
ma na nim ławki, a przydałaby
się,boobdążeniaiusztywnienia
stroju coraz bardziej dają się we
znaki. Południowe wejście
na Pocztę Główną jest zam
knięte, na drzwiach wisi kartka
informująca, że wchodzi się
z drugiejstrony budynku.
Stojąc przed schodami, nie
byłem jednak w stanie jej do
strzec. Trzeba się było wspiąć
po stromych stopniach tylko
po to, abysię dowiedzieć, że ten
wysiłekbyłdaremnyibędziego
trzeba jeszcze
powtórzyć
przy właściwym wejściu. Ko
lejne strome schody, ciężkie
drzwi i jesteśmy. Dalej poszło
sprawnie,
poprosiliśmy
o druczki nalist poleconyi udało
się nam je lekko rozchwianym
pismem wypełnić.
Spacer zajął nam dwie go
dziny. Miałem ochotę zedrzeć
z twarzy okulary i wyrzucić słu
chawki. To przecież tylko dwa
ruchy, a mógłbym znów nor
malnie widzieći słyszeć.Ja mo
głem sobie na to pozwolić...
Ale wcześniej dostaliśmy
jeszcze do wypełnienia druczki
z ZUS-u. Gogle symulujące
zaćmę sprawiły, że długo wpa
trywałem sięw kartkę, próbując
się domyśleć: co oznaczają te
plamy? Wreszcie udało mi się
złożyć znich zdanie.Było topo
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Credit Agricole Bank Polska S.A.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1 000 z),
całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł), 9 mie
sięcznych równych rat w wysokości 100 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 100 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień
07.08.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. Wysokość przyznanego kredytu
zostanie wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Lista akceptowanych przez Bank dokumentów znajduje się na stronie
internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A. pod adresem www.credit-agricole.pl oraz w punktach sprzedaży Partnerów.
Podany materiał ma charakter informacyjny. Oferta dostępna u Autoryzowanych Dealerów STIHL, którzy oświadczają,
iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. są upoważnieni do wykonywania czynności faktycznych związa
nych z zawarciem umowy kredytu na zakup towarów/ usług. Oferta ważna od 15.09 do 30.11.2018 r.
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Wyjątkowy projekt

Jak to się stało, że powiązana
z Uniwersytetem Mikołaja Ko
pernika firma opracowała taki
kombinezon i zajęłasię proble
mami osóbstarszych?
Zaczęło sięodprojektumebli
dla seniorów,jaki powstałna zle
cenie jednego z toruńskich
przedsiębiorstw. Chodziłooto,
aby produktrzeczywiście odpo
wiadał potrzebom osób star
szych, zatem trzeba je było naj
pierw zrozumieć, później zdefi
niować, opracować pomysł,
stworzyć model,przetestować
go, wreszcie opracować proto
typ. Itak się zaczęło. ZespółIdei
Spin zajmujesięproblemamise
niorów już od trzech lat.
- Nasze społeczeństwo sta
rzeje się w takim tempie, że
w 2050 roku co piąty mieszka
niec kraju będzie miał powyżej
65 lat - mówi Rafał Moczkodan.
I dodaje ze śmiechem - Można
zatem uznać,że robimy totakże
dla siebie.
Kombinezony „postarzające"
nie są nowością. Stosują je pod
czas testów fiimy motoryza
cyjne, konstruują Japończycy
i Niemcy. Jedni zakładają kom
binezony, prowadząc badania,
inni - w ramach różnych akcji
społecznych, jeszczekolejni się
gają po nie ze względów czysto
biznesowych. Przedsiębiorca czy
projektant możez niegoskorzy
stać, aby lepiej zrozumieć po
trzeby swoichklientów.
- Sięgając po kombinezon,
całkowicie przebudowaliśmy
sposób myślenia o empatii -wy
jaśnia naszrozmówca. -Nie ogra
niczamy się do rozmów czy an
kiet, bo te już robiliśmy,ale one
nie pozwalały nam w pełni zro
zumieć seniorów.
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11 listopada, godz. 12: Niepodległa do hymnu!
„Niepodległadohymnu" to pro
jekt, który li listopada ma połą
czyć całą Polskę. Warto wziąć
w nim udział, boto historyczne
wydarzenie.Głównym celemak
cji jest zaangażowaniePolaków
do wspólnego, jak Polska długa
i szeroka,odśpiewania Mazurka
Dąbrowskiego.Organizatorzy za
chęcają, by razem z bliskimi,
przyjaciółmi i sąsiadami uczcić
wiek niepodległościw ten wyjąt
kowy sposób. Można to zrobić
nawet wdomu!
Hymn polski zostaniewyko
nany11listopada podczasoficjal
nych uroczystościpaństwowych
i podczas niewielkich uroczy
stości lokalnych w kraju i za gra
nicą.Pierwsze akordy wybrzmią
w samopołudnie, punktualnie
z wybiciem godz. 12. Mazurka
wyemitują stacje radiowe i za
grają orkiestry straży pożarnej,
wojska i policji. Do wspólnego
śpiewania zaproszają obywateli
także instytucje,takie jak teatry,
operyifilharmonie.
Organizatorzy akcjizachęcają
wszystkich, którzy wezmą
udział wewspólnymśpiewaniu,
doumieszczeniazdjęćifiłmików
w mediach społecznościowych
opatrzonych
hasztagiem
#niepodlegladohymnu.
Lokalne wydarzenia zwią
zane ze śpiewaniem Mazurka
w
ramach
„Niepodległa
do hymnu" umieszczone są też
na specjalnej mapie udostępnio
nej w Internecie, na stronie
niepodlegla.gov.pl
Takich miejsc jest już prawie
400,acodziennie przybywają ko
lejne. Hymnpolski śpiewany bę
dzie w największych metropo
liach i najmniejszych gminach.
Zabrzmi podczas imprez plene
rowych, koncertów, biegówi za
wodów sportowych. Polacy
iprzyjacielePolskizaśpiewajągo
w Australii, obu Amerykach,
w Azji i wielu miastach Europy.
Dołączcie i zróbciefotkę na pa
miątkę tegobezprecedensowego
wydarzenia.

mmmmm

1Go oznaczają kolory biei
iaerwłenlnapolskfcj fladze
narodowej?

a/ Bieloznacza mądrośćnarodu
polskiego,czerwień -jego nieztomnośćimęstwo
b/To symbol przelanejkrwi przez
Polaków
cjBiel oznaczadobroiczystość dą
żeń narodu polskiego,czerwieńdostojność,majestatipotęgę wład
ców polskich
3. KIDbył twórcą reformy
samoiządowg:
a) AleksanderKwaśniewski
b) JarosławKaczyński
c) MichałKulesza

Zaśpiewajmy razem
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy wy żyjemy.
Co nam obca przemoc
wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
PrzejdziemWisłę,
przejdziemWartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład
Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz Dąbrowski...
Jak Czarniecki
do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz,
Dąbrowski...

Jak wykuwał się polski
hymn-mówi Roman
Herrmann, historyk,
dyrektor IV Liceum
Ogólnokształcącego
im. M. Sktodowskkj-Curie
wChorzowie
W tradycjinowożytnych państw
narodowych hymn obok godła
i barw(flagi) stanowi istotnyele
ment oficjalnej symboliki.
W wielu z tych państw wybór
hymnu wzbudzał kontrowersje
i spory nie tylko wśród elit poli
tycznych (np. we Włoszech hym
nem miała być słynna aria
z opery Verdiego Nabucco). Nie
inaczej sprawahymnu miała się
w odrodzonej Rzeczpospolitej.
Dowodem tego choćby brak
wzmianki o hymnie w tekście
Konstytucji marcowej z 1921
roku. Pierwsza Brygada była nie
do zaakceptowania przez prze
ciwników politycznych Józefa
Piłsudskiego. Rota MariiKonop
nickiej odnosiła się w swej treści
tylko do polityki jednego
z państw zaborczych, aBoguro
dzica i Gaudę MaterPoloniabyły
zbyt archaicznymi dla społeczeń
stwa kraju aspirującegodonowoczesności. Walka o granice pań
stwa, a potempowojenny kryzys
gospodarczy zepchnęły nadalszy plan spory o wartości symbo
liczne.Również sanacja wpierw
szych miesiącach po zamachu
majowym miała inne priorytety
polityczne.Potwierdzeniem tego
jest fakt, że Mazurek Dąbrow

Już tam ojciec doswej Basi
Mówi zapłakany
Słuchaj jeno, pono nasi
Bijąwtarabany.
Marsz, marsz,
Dąbrowski...

skiego stałsię hymnemnarodo
wym namocyOkólnikaMinistra
Spraw Wewnętrznych dopiero26
lutego1927 roku.
Pozytywne konotacjeepoki
napoleońskiej, wktórej powstał
tekst oraz ludowy charakter war
stwy muzycznej hymnu zdawały
się przesądzićo jego zaakcepto
waniu przez społeczeństwo.
Fakt, iż przetrwał on w niezmie
nionej formie jakosymbol pań
stwowy w latach powojennych
zawdzięczamy Józefowi Stali
nowi, który zbyłsugestienadgor
liwych dygnitarzy partyjnych
0 konieczności zmiany hymnu
1 dostosowania jego treści formy
do „nowych czasów".
Współcześnie symbole pań
stwowe, w tym hymn, „pozo
stają pod szczególną ochroną

prawa",co potwierdza stosowna
ustawa, której integralną częścią
jest tekst literacki izapis nutowy
obowiązującej wersji. Ponadto
ustawa określanietylkookoliczności wykonywania i odtwarza
nia, ale także zachowania jakie
powinnytemu towarzyszyć.
Po wielu latach praktyki wy
konywania tylko pierwszej
zwrotki i refrenu od pewnego
czasu upowszechniłsię zwyczaj
wykonywania dwóch zwrotek
i refrenu.100-lecie odzyskania
niepodległości jest bardzo dobrą
okazją do tego, aby upowszech
nić znajomość wszystkich czte
rech zwrotek hymnu - żal by
łoby tej okazji zmarnować i nie
przyłączyć się do propagowanej
inicjatywy wspólnego śpiewa
nia.

Czy wiecie, że w Będominie,
na Kaszubach,znajduje się Mu
zeum
Hymnu
Narodo
wego? Mieści się w dworzeszla
checkim, należącym w latach
1740-1785 do rodziny Wybickich.
Tu właśnie urodził się Józef
Wybicki, autor tekstu polskiego
hymnu.
W budynku zebrano m.in.
pamiątki porodzinie Wybickich.
Interaktywne ekspozycje opo

wiadają o polskich symbolach
narodowych czy o losach Ma
zurka Dąbrowskiego. Są też
śpiewniki i nuty polskich pieśni
(wtymnuty itekst MazurkaDą
browskiego wydane w Paryżu
wi826r. wjęzyku polskimi fran
cuskim).
Muzeum Hymnu Narodo
wego wBędominie jest oddzia
łem zamiejscowym Muzeum
Narodowego w Gdańsku.

Z Najdużcjstoicą Polski byk*

a/ Władysław Bełza
b/Adam Mickiewicz
c/Julian Tuwim

a/Gniezno
b/ Kraków
c/Płock

9lPolskim tańcemnarodowym
niejest:
a/Kujawiak
b/Mazur
c/Polka

4, Grobykrtiewsldeznąfchfesię:
a/ Na Wawelu
b/Na Powązkach
cj W ŚwiątyniOpatrzności Bożej
w Warszawie

6. Kbnstytucja3Małaobowiązy
wała prac

TAK SIĘ BUDOWAŁA POLSKA

1989 ROK/PIERWSZE
(PRAWIE) WOLNE
WYBORY
PARLAMENTARNE
4 i18 czerwca 1989 r.
odbyły się w Polsce wybory
do Sejmu i Senatu.
Po raz pierwszy mogliśmy
głosować na kandydatów
niepodległościowej opozycji
z drużyny „Solidarności",
którzy na ulotkach
wyborczych mieli zdjęcie
z Lechem Wałęsą. Wybory
1989 roku (tzw. wybory
do Sejmu kontraktowego) przeprowadzone zostały
na zasadach uzgodnionych
w trakcie rozmów Okrągłego
Stołu.

Weź udział w naszej zabawie i sprawdź swoją wiedzę

ŁNjjdfcifa/4 polską raekąjesfc
a/Odra
b/Warta
c/Wisła

21

a/ DoI wojny światowej
b/14 miesięcy
c/Do1795roku

a/49
b/12
c/25

7. Na lewojewództw Polska była
podzielona rrśędzy1975aT998
rokiem?

ŁKtonapfajłwtaMrugwaynający sięsłowami: JOoiyjesteś,
Polak mały"(_)

KX Rok 2019 rok będzie myobchodzJćjato:
a/ rok reformy samorządowej
b/ rok100 lecia niepodległości
c/ rok20-lecia województwa
śląskiego
OOPOWIEDZKK.2B.3C4A.5A.6A.7A

1^ O ROM KONIEC RAD
NARODOWYCH. CZAS NA
RADY GMIN
W marcu 1990 r. Sejm
kontraktowy uchwalił
ustawę o samorządzie
terytorialnym. Na jej
podstawie wprowadzono
w ponad dwóch tysiącach
istniejących gmin prawdziwy
samorząd.
27 maja 1990 r.
przeprowadzono wybory
do rad gmin - pierwsze
całkowicie wolne po 1989
roku. Nowo wybrane rady
gmin wybrały władze
wykonawcze: prezydentów,
burmistrzów i wójtów.

f995 ROK/KONTRAKT
REGIONALNY DLA WOJ.
KATOWICKIEGO
5 października 1995 r. Rada
Ministrów i strona
społeczna podpisały
Kontrakt Regionalny dla
Województwa Katowickiego.
Intencją sygnatariuszy było
zapewnienie warunków
do transformacji regionu.
Kontrakt umożliwił
powstanie instytucji
mających na celu wspieranie
przedsiębiorczości, przyszłą
integrację z UE
i powstrzymanie degradacji
ekologicznej.

1999 ROK REFORMA
ADMINISTRACYJNA
I SAMORZĄDOWA
1 stycznia1999 r. nastąpił
kolejny etap reformy
samorządowej. Polegał
na wprowadzeniu oprócz
gmin także powiatów
i samorządowych
województw. Miało ich być
nie 49, ale 16. Pomysł
przywrócenia powiatów
pojawił się już w latach
1992-1993, a jego autorem
był w rządzie Hanny
Suchockiej prof. Michał
Kulesza, pełnomocnik ds.
reformy także rządu Jerzego
Buzka.
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wtedy państwa, w których
przeciwników politycznych
po prostu mordowano.

Stefan Chwin:

Historyczny walec
przejechał przezPolskę
Józef Piłsudski kojarzy się dziś
z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości po latach zaborów

Barbara Szczeputa
b.szaepula@prasa.gda.pl

tKt
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Rozmowa
- Mamy co świętować 11 listo
pada. Jaka by nie była ta nasza
niepodległość, zawsze jest
lepsza od życia bez niepodle
głości -mówi nam profesor
Stefan Chwin. powieściopisarz, krytyk literacki i histo
ryk literatury.
Porównajmy odzyskanie
niepodległości w 1918
i w1989roku...
To zupełnie nieporówny
walne. Moment historyczny
inny, inny też sposób odzyska
nia niepodległości.
Bo „niz tego. ni z owegoma
my Polskę na pierwszego"jak mawiał Józef Piłsudski
Zawaliły się mocarstwa za
borcze, ale też - paradoksalnie
- pomogły nam rewolucje
w Rosji i Niemczech. Powstała
„szczelina w dziejach", a my
umieliśmy ją wykorzystać.
A zwycięstwo nad bolszewi
kami w1920roku uczyniło
z Józefa Piłsudskiego boha
tera.
Z wojną bolszewicką mam
kłopot. Nie jestem pewien, czy
zwycięstwo to było w pełni
polską zasługą. Sowieci popeł
nili bardzo poważnestrate
giczne błędy. Przede wszyst
kim ich łańcuch zaopatrzenia
został nadmiernie rozciągnię
ty, co spowodowało, że część
wojsk sowieckich pozostała
bez dostaw. Poza tym mam
wątpliwości co do sprawstwa
Piłsudskiego. Niektórzy histo
rycy uważają, że Marszałek
odegrał w tej wojnie główną
rolę, inni są zdania, że
„ukradł" zwycięstwo genera
łowi Tadeuszowi
Rozwadowskiemu. Mówi się,
że w decydujących momen
tach przeżywał coś w rodzaju
depresji i manewr znad Wie
prza, czyli oskrzydlenie wojsk
sowieckich, wymyślił właśnie
Rozwadowski. Nie wgłębia
łem się w to tak bardzo, by
rozstrzygać, jak było rzeczy

wiście. Fakt, że wtedy bardzo
umocnił się mit Marszałka ja
ko zbawiciela Polski.
A gdybyśmy mieli wymie
nić plusy dwudziestolecia
międzywojennego?
Naszych przodków podzi
wiam przede wszystkim
za to, co zrobili między ro
kiem 1918 a1926. Pierwsze
rządy Ignacego Daszyńskiego
i Jędrzeja Moraczewskiego
wprowadziły rozsądne pra
wodawstwo społeczne:
ośmiogodzinny dzień pracy,
system ubezpieczeń społecz
nych, prawa wyborcze kobiet.
Dwudziestolecie było także
dobrym okresem dla polskiej
kultury. Warto również pa
miętać o imponującej budo
wie portu w Gdyni.
Natomiast reformy rolnej
nie przeprowadzono, choć
bieda na wsi była straszna.
Nie przeprowadzono, ale
pomysły były różne, chciano
nawet nacjonalizować mająt
ki ziemskie. Powstały oddzia
ły milicji robotniczej, które
zajmowały fabryki i próbowa
ły przekształcić je w zakłady
zarządzane przez rady robot
nicze. Wtedy jednak wkro
czył Piłsudski. Rząd
Moraczewskiego ustąpił i Pił

sudski, który był Tymczaso
wym Naczelnikiem Państwa,
mianował premierem Ignace
go Paderewskiego. Był to rząd
umiarkowanie prawicowy
i z radykalnych pomysłów się
wycofano. Od początku jed
nak jasne było, że Polska po
winna być demokracją parla
mentarną.

Dwudziestolecie było
dobrym okresem dla
polskiej kultury. Warto
również pamiętać
o imponującej budowie
portu w Gdyni
Ładna demokracja! Naczel
nik Państwa decyduje
o najważniejszych spra
wach. na przykład„mianu
je" premiera.
Piłsudski naczelnikiem
państwa stał się zasługą swo
jej charyzmy i społeczeństwo
na to przystało. Nie było jesz
cze wtedy konstytucji, a ta,
zwana potem „marcową",
uchwalona w roku1921, nie
przewidywała takiego stano
wiska. Piłsudski jednak pozo
stał naczelnikiem, czyli nie
formalną głową państwa. I to

stworzyło pole do działań po
zaparlamentarnych. Parla
ment niby ustanawiał prawa,
rząd niby rządził, ale decydo
wał jeden człowiek. Czasem
był ministrem obrony, cza
sem premierem, a w gruncie
rzeczy nieznoszącym sprzeci
wu szefem wszystkiego.
Piłsudski gardził demokra
cją parlamentarną. O po
słach wyrażał się w najgor
szych słowach...
Z wielką przykrością czyta
się wypowiedzi Marszałka
na temat demokracji oraz pol
skiego społeczeństwa iPola
ków. Są to formuły obraźliwe,
lekceważące, a nawet pogar
dliwe.
Polacy to nieuformowana
bryła gliny -mawiał.
To delikatna metafora.
Zdarzały się bardziej brutal
ne. On miał traumę wywo
dzącą się jeszcze z Kielc z1914
roku. Był przekonany, że gdy
wkroczy ze swoimi legioni
stami doKongresówki, to
porwie za sobą cały naród
do powstania.
Tymczasem strzelcy ma
szerują gówną ulicą Kielc,
a mieszkańcy zatrzaskują
okiennice...

To słynna, dramatyczna
scena przytaczana przez nie
których pamiętnikarzy. Inni
z kolei piszą, że nie było tak
źle, bo nawet część kielczan
wstąpiła do legionów, no ale
rzeczywiście - z powstania
nic nie wyszło. I tego Piłsud
ski Polakom nie zapomniał
do końca.
A Polacy wszystko mu wy
baczali. Też wojskowy za
mach stanu w 1926 r. Prze
ciw legalnemu rządowi wy
prowadził wojsko na ulice
Warszawy, w walkach zgi
nęło czterysta osób. po
deptał konstytucję...
Sejm był podzielony, Pił
sudski nie miał większości
konstytucyjnej, stosował
więc triki prawne. Specjalistą
od nich był Stanisław Car,
z którym porównywano po
tem Lecha Falandysza, mini
stra prezydenta Wałęsy. Car,
jakbyśmy dziś powiedzieli,
„falandyzował" polskie pra
wo, dostosowując je do ży
czeń Marszałka. ISejm zale
galizował zbrojną napaść
na legalną władzę. Tak zwaną
nowelę sierpniową poparli
nawet endecy! Wprowadziła
ona poprawki do konstytucji,
wzmacniające władzę wyko
nawczą, a osłabiające Sejm.
Godząc się na powstanie no
wego systemu politycznego,
liderzy opozycji zachowali się
jak samobójcy. Potem ude
rzyło to w nich bezpośrednio.
Myślę o procesie brzeskim
i Berezie Kartuskiej.
Dlaczego to zrobili?
Gdy zobaczyli karabiny
maszynowe rozstawione
na skrzyżowaniach ulic War
szawy, gdy zobaczyli, że woj
ska Piłsudskiego użyły artyle
rii do ostrzeliwania Belwede
ru - w którym przebywał le
galny polski prezydent i gru
pa jego współpracowników zorientowali się, że nie ma
żartów. W tym sensie od 1926
roku niepodległa n Rzeczpo
spolita była państwem stra
chu. Marszałek eliminował
przeciwników politycznych
bez pardonu. Nie zabijał ich,
ale wsadzał do więzienia,
upokarzał, gnębił... Pamiętaj
my jednak, że w Europie były

A jak się zachowuje inteli
gencja? Skamandryci są
Piłsudskim zachwyceni.
Jednoznaczna ocena Pił
sudskiego jest trudna. Posłu
giwał się metodami, które
można nazwać gangsterką
polityczną, ale trzeba zasta
nowić się nad celami zama
chu majowego. Tu nie ma
zgody wśród historyków.
Część uważa, że zamach był
uzasadniony wyższymi
względami. Chodziło o to, by
zapobiec skrajnościom w pol
skiej polityce, zablokować
możliwości prawicowego
przewrotu w stylu Mussoliniego, a z drugiej strony - re
wolucji komunistycznej. Zgo
da, to było możliwe. W imię
czego jednak Piłsudski prze
ciwstawił się faszyzmowi
i komunizmowi? Nie w imię
demokracji przecież. Jak to
się czasem elegancko mówi:
wybrał umiarkowany
autorytaryzm. Ale chyba bar
dziej pasuje określenie: leczył
dżumę cholerą. Bo niewątpli
wym celem zamachu majo
wego było przede wszystkim
umocnienie pozycji obozu le
gionowego. I to tak,by wła
dzy raz zdobytej - używając
sformułowania Gomułki - nie
oddać nigdy. Charaktery
styczna jest wypowiedź Pił
sudskiego przed „wyborami
brzeskimi" w 1930 roku: „Wy
bory? Proszę bardzo, ale nie
przewiduję przegranej!".
Utrudniano rejestrację list
wyborczych, a przed głoso
waniem aresztowano pięć ty
sięcy ludzi, wśród nich około
tysiąca działaczy Polskiej Par
tii Socjalistycznej, z której
zresztą Piłsudski się wywo
dził. To byli ludzie, którzy
wcześniej poparli zamach
majowy!
Mieli za swoje. Ale wróćmy
do Skamandrytów, którzy
tak Piłsudskiego hołubili...
Czuli do niego sympatię,
bo uważał, że polskość nie
musi być utożsamiana ani
z narodowością, ani ze świa
topoglądem, ani z wyzna
niem. Skamandrytom bardzo
się to podobało, było dalekie
od twardego endeckiego
obrazu Polaka-katolika. Pił
sudski był zwolennikiem tra
dycji Polski Jagiellońskiej.
Marzyła mu się federacja z Li
twą, Ukrainą, Białorusią...
Przejdźmy do roku1989.
Solidarność wywalczyła
nam wolność?
Mieliśmy wtedy ograni
czone możliwości nacisku
na zaborcę, czyli na Związek
Sowiecki. Sprawę ułatwił
nam Michaił Gorbaczow,
po swojemu reformując
ZSRR. W efekcie na gmachu
imperium pojawiły się rysy
i wkrótce sowiecka Rosja się
zawaliła. Gdyby zamiast Gor-

baczowa na Kremlu był wte
dy Putin, nie wypuściłby nas.
Zresztą, moim zdaniem, nie
podległość należy liczyć nie
tyle od wyborów 4 czerwca
1989roku, ile raczej od 17
września 1993roku, kiedy
Polskę opuściły ostatnie woj
ska sowieckie. Na terytorium
państwa niepodległego nie
ma wszak obcych żołnierzy.
A rola Solidarności?
Chętnie zapominamy, że
kiedy trwały obrady Okrągłe
go Stołu, w59 garnizonach
na terenie Polski stacjonowa
ły tysiące obcych żołnierzy
gotowych do działania. Na
wet gdyby Solidarność miała
więcej niż 10 min członków,
nie byłaby w stanie zmusić
wojsk sowieckich do opusz
czenia kraju. Nie da się wy
walczyć niepodległości
przy pomocy styropianu. Ale
nie lekceważmy polskiej opo
zycji. Odegrała ważną rolę;
podtrzymywała w społeczeń
stwie niezgodę na niewolę,
równocześnie wysyłając
w świat komunikat, że Polacy
nie zgadzają się na sytuację,
na jaką zostali skazani.
Jak sobie radzimy znie
podległością i demokracją,
do którejtak tęskniliśmy?
Jesteśmy podzieleni. Jedni
uważają, że najważniejsza jest
wolność, inni, że ważniejsze
jest umacnianie ideologicznej

Gdy trwały obrady
Okrągłego Stołu,
stacjonowały u nas
tysiące obcych żołnierzy.
Solidarność nie mogłaby
ich zmusić do wyjazdu
spoistości narodu. Można zbu
dować niepodległość, tak jak
zrobił to Piłsudski, to znaczy
jako niepodległość państwa,
której fiindamentem jest od
bieranie Polakom wolności.
Czy teraz Jarosław Kaczyń
ski nie chce odbierać nam
wolności?
Jeśli władza centralna dą
ży do ograniczenia roli samo
rządów - a są takie oznaki - to
znaczy właśnie, że chce od
bierać Polakom wolność. Pol
ska pozostaje niepodległa ja
ko państwo, ale wewnątrz nie
wszyscy będą mogli korzy
stać z wolności w jednako
wym stopniu. Wyniki wybo
rów samorządowych wskazu
ją jednak, że znaczna część
społeczeństwa zrozumiała,
na czym polega niebezpie
czeństwo. Albo mamy praw
dziwe samorządy, które same
podejmują decyzje, albo sa
morządy sprowadzone doroli
przybudówek władzy central
nej, sterowanych za pomocą
dyrektyw z Warszawy. Tak,
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jak było to w Polskiej Rzecz
pospolitej Ludowej.

Wydajesię.żeJarosław Ka
czyńskichdałbybyć Józe
femPiłsudskim-NaczełnikiemPaństwa.Niemając
wdodatkujego zasług.

Ależ z punktu widzenia
wyborców PiS ma zasługi i to
jeszcze jakie! Broni Polski

i polskiego Kościoła
przed podłymi ateistami
z Unii Europejskiej, którzy
chcą nas zniszczyć.
Przecież to nieprawda.
W polityce ważniejsze jest
to, co ludzie mają w głowach,
niż to, czy coś jest czy nie jest
prawdą. A w głowach mają to,
że Kaczyński jest obrońcą

Mi
tir

Stefan Chwin: W ostatnim stuleciuprzez Polskę przejechał
historyczny walec, miażdżąc wszystko po drodze. Potężne siły
chciały rzucić nas na kolana. Stądtak wielka rola patriotycznego
kłamstwa
008713735

Polski prześladowanej przez
podły świat. Defensor
Poloniae. Broni jej przed prze
robieniem na jakiś europejsko-kosmopolityczny kom
pot, w którym może rozpły
nąć się nasza narodowo-religijna tożsamość.
Dlaczego wielu Polaków
w to wierzy?
W stuleciu, o którym ro
zmawiamy, przejechał przez
Polskę historyczny walec,
miażdżąc wszystko podro
dze. Potężne siły chciały nas
rzucić na kolana. Stąd wielka
rola w naszej kulturze patrio
tycznego kłamstwa, wypo
wiadanego w szlachetnych
intencjach: narodowi, który
przeszedł tak straszne rzeczy,
potrzebne są tylko takie
prawdy, które go wzmocnią.
Nie należy dla jego dobra mó
wić mu prawdy, która osłabia!
Nie powinno się zatem mó
wić, że Polacy zabijali Żydów,
bo to nas psychicznie dołuje
w konfrontacji ze światem.
Nie należy mówić oakcepta
cji znacznej części Polaków
dla PRL, bo z tego wynikało
by, że nie byliśmy tak nie
złomni, jak byśmy chcieli.
Trzeba mówić, że w tamtych
czasach były tylko więzienia,
UB, mordy i żołnierze wyklęci
i ani słowa o tym, że miliony
Polaków chętnie korzystały
z socjalnych dobrodziejstw
„realnego socjalizmu"... Trze

ba narodowi wmawiać, że
zawsze byliśmy niezłomni jak
stal. Dlatego tak bardzo prze
mawia do Polaków metafora
wstawania z kolan. Wystarczy
uderzyć w ten ton i od razu
polskie dusze odpowiadają: Nie będzie Niemiec pluł nam
w twarz!Prawo i Sprawiedli
wość umiejętnie gra na tej nu
cie, silnie obecnej w polskich
sercach.
Jest więc co świętować 11 li
stopada?
Pewnie. Jaka by nie była ta
nasza niepodległość, zawsze
jest lepsza od życia bez nie
podległości. ©®

KIM JEST

STEFAN CHWIN
(ur. 11 kwietnia 1949 r.)
powieściopisarz, krytyk
literacki, eseista, historyk
literatury, grafik związany
z Gdańskiem. Jako naukowiec
zajmuje się romantyzmem
i romantycznymi inspiracjami
w literaturze nowoczesnej.
Wykłada na Uniwersytecie
Gdańskim. Prowadził także
warsztaty prozatorskie na UJ
w Krakowie. Przełomowym
momentem w karierze
pisarskiej było ukazanie się po
wieści „Hanemann" (1995 r.),
tłumaczonej na wiele języków
obcych.

AUTOPROMOCJA

KSIĄŻKA

GŁOS MA HISTORIA
-100 LAT
NIEPODLEGŁOŚCI
Już w sobotę
Specjalne Wyjątkowe Okazjonalne Wydanie „Głosu"

JEDNO TAKIE NA 100 lat

Z każdym „Głosem" specjalny dodatek, 32 strony,

„Głos ma Historia"
na 100-lecie Niepodległości

tf 61 ? ¥
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JUZ W SPRZEDAZY!

Książka z filmem
na DVD
Zł

45

Książkę można kupić:
- w salonikach prasowych sieci Kolporter,
- na portalu www.allegro.pl,
- w Biurze Ogłoszeń w Szczecinie,
Nowy Rynek 3,
czynne: poniedziałek- piątek: 9.00-15.00
- w Biurze Ogłoszeń w Słupsku,
ul. Henryka Pobożnego 19,
czynne: poniedziałek- piątek: 8.00-16.00
- w Biurze Ogłoszeń w Koszalinie,
ul. Mickiewicza 24,
czynne: poniedziałek- piątek: 8.00-16.00
- po przedpłacie na konto - koszt wysyłki pocztowej to 11zł.
Należy go doliczyć do ceny książki i dokonać wpłaty
na konto: 481050 0099 6557 0003 0034 9583.
W tytule wpłaty należy podać:
imię, nazwisko, adres oraz tytuł książki.

www.naszekresy.info.pl
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Wiosenna Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska

Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego

Pomorze

Zachodnie

W dniach 28-29 kwietnia br. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizował
I Wiosenną Wystawę Ogrodniczo-Pszczelarską.
Wystawa to idealne miejsce
spotkań dla pasjonatów pszcze
larstwa, miłośników kwiatów
i amatorów aranżacji zieleni, któ
rzy w atmosferze sprzyjającej na
wiązaniu kontaktów handlowych
przygotowują się do nowego
sezonu ogrodniczego i pszczelar
skiego.
Podczas imprezy odwiedzający
mogli zapoznać się z bogatą ofertą
roślin, drzew i krzewów owoco
wych, narzędzi i maszyn ogrodni
czych, florystyki, sadzonek i cebul
kwiatowych. Dla wymagających
przygotowaliśmy również prezen
tację systemów nawadniających
oraz usług ogrodniczych, które
skutecznie wpływają na poprawę
komfortu pracy w ogrodzie.

Pasjonaci szukający inspiracji
mogli zapoznać się z ciekawą ar
chitekturą ogrodową, a pszcze
larze pokazali bogatą ofertę mio
dów odmianowych i akcesoria
pszczelarskie. W trakcie dwóch
dni Wystawy specjaliści z Zachod
niopomorskiego Ośrodka Do
radztwa Rolniczego w Barzkowi
cach udzielali fachowych porad
z zakresu pielęgnacji i uprawy
roślin oraz działań ekologicznych.
Podczas Wystawy zaprosiliśmy
również zainteresowanych do
udziału w seminarium pszcze
larskim oraz konferencji pod ha
słem „Zarządzenie ryzykiem
w gospodarstwie rolnym".
Oficjalnie ogłosiliśmy wyniki
konkursu fotograficznego „Za

chodniopomorskie Rolnictwo
w Obiektywie". Ponadto odbyły
się degustacje produktów dobrej
Polskiej jakości, rozstrzygnięty
został konkurs promujący pro
dukty żywnościowe na bazie
miodu „Złoto z ula - produkty
na bazie miodu", zrealizowana
została wystawa rękodzieła, a dla
najmłodszych zabawa plastyczna
pt. „Kraina mlekiem i miodem
płynąca".
Ważnym akcentem podczas
I Wiosennej Wystawy było spot
kanie z okazji lOO-lecia odzy
skania przez Polskę niepodle
głości. To forma upamiętnienia
i uczczenia wydarzeń oraz osób,
które przyczyniły się do odzyska
nia naszej niepodległości, a także

budowy Polski niepodległej.
Patronat
honorowy
nad
I Wiosenną Wystawą Ogrodniczo-Pszczelarską objął Pan Krzysz
tof Jurgiel, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Pan Henryk Ko
walczyk, Minister Środowiska,
Pan Tomasz Hinc, Wojewoda
Zachodniopomorski, Pan Ja
rosław Rzepa, Wicemarszałek
Województwa Zachodniopomor
skiego, Pani Iwona Wiśniew
ska. Starosta Stargardzki, Pan
Kazimierz Szarżanowicz, Wójt
Gminy Stargard oraz Pan Rafał
Zając, Prezydent Miasta Stargard.
Sponsorem przedsięwzięcia
była firma Infra-Port Sp. z o.o.,
sponsorem branżowym PKN ORLEN S.A., partnerem ekolo

gicznym Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, oficjalnym
konsultantem merytorycznym
Instytut Hodowli i Aldimatyzacji
Roślin - Państwowy Instytut Ba
dawczy w Boninie.
Patronat medialny nad wy
darzeniem objęli: Polskie Radio
Szczecin S.A., TVP S.A. Oddział
Szczecin, Kurier Szczeciński Sp.
z o.o. oraz Dziennik Stargardzki.
Już dziś zapraszamy na to wy
jątkowe w naszym regionie wy
darzenie plenerowe. II Wiosenna
Wystawa Ogrodniczo-Pszczelar
ska odbędzie się w dniach 27-28
kwietnia 2019 r.
Każdy, kto jeszcze nie odwie
dził Barzkowic wiosną, powinien

sobie zaplanować ten czas w przy
szłym sezonie. Podobnie jak pod
czas I Wiosennej Wystawy orga
nizatorzy dołożą starań, aby spro
stać oczekiwaniom odwiedzają
cych. Bądźcie z nami w kwietniu
podczas U Wiosennej Wystawy
Ogrodniczo-Pszczelarskiej.

ZAPRASZAMY!!!

Piątek, 9.11.2018
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OCHRONA CIAŁA

PRACA NA WYSOKOŚCI

OCHRONA GŁOWY

o treści: ND.31

OCHRONA
OCZU I TWARZY

OCHRONA SŁUCHU

Li
V"
OCHRONA DRÓG
ODDECHOWYCH

"*

OCHRONA NÓG

OCHRONA RĄK

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

KOMPLETY DLA GOŚCI

•

RĘCZNIKI I CZYŚCIWA

%

sprzedaż artykułów BHP
PROFESJONALNE
ŚRODKI CZYSTOŚCI

"

AKCESORIA DO SPRZĄTANIA

735 918 999 • 59 842 78 45• biuro@simbhp.pl • ul. Borchardta 35,37 • 76-200 Słupsk
Oddaj głos na swojego kandydata
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Rzeczoznawca
samochodowy

Zakład Mechaniki
Pojazdowej

Szczecin, ul. Wojska Polskiego 237a

ul. Olsztyńska 14, 71-042 Szczecin

Robert Haliński

Denis Haliński

tel.: 48 508 423 012

tel. 48 504 614 760

e-mail: robert@krdhalinski.pl

e-mail: krdhalinski@wp.pl

Dowiedz się więcej na: WWW.krdhalinski.pl

Dla nas
nie ma rzeczy
niemożliwych

i

Marszalek
Województwa
Zachodniopomorskiego
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zonowo lub których nie używamy na co dzień, wręcz stworzone dla niewielkich firm potrzebu
to idealne rozwiązanie przede wszystkim dla a z którymi, z tych czy innych względów, cięż jących do różnych celów niewielkiej powierzch
osób prywatnych szukających sposobu na ko się nam rozstać. W naszych magazynach sa ni magazynowej, nierzadko jedynie okresowo,
przechowanie przedmiotów, na które brakuje moobsługowych przechowywać można także gdy długoterminowy wynajem dużego ma
miejsca w domu czy mieszkaniu. W ten sposób meble na czas remontu czy też zdeponować na gazynu nie ma ekonomicznego uzasadnienia.
przechować można np. sprzęt turystyczny, ro czas wyjazdu czy urlopu cenniejsze elementy Wszelkiego rodzaju dokumenty, materiały pro
wery, motory czy też skutery, różnego rodzaju wyposażenia domu lub mieszkania. Ze wzglę mocyjne i reklamowe, próbki towarów, wyko
zbiory i kolekcje, księgozbiory, meble i wszyst du na elastyczny czas najmu oraz zróżnicowaną rzystywane okazjonalnie meble biurowe itp.
kie te rzeczy i przedmioty, których używamy se powierzchnię, magazyny samoobsługowe są znajdą w Self Storage swoje miejsce.

Wynajem magazynu Self Storage

MAGAZYN

. r- • '

' -' -

-.

.V-,.

'n -

?y-:-

i

www.ht-storage.com
wynajem@ht-storage.com
tel. 501 966 508, tel. 790 211 600
REKLAMA
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Wędliny

OD 1992
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WWW.

WedlinyMasarpi

ul. Kazimierza Królewicza 4,71-550 szczecin
tei 091423 34 90
Zamówienia: tei. kom. +48 50912 22 44
e-maii:zamówienia@wedlinymasar.pl
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Jedna firma, setki wyposażonych obiektów w Polsce, Europie, na świecie!
Firma ERGOLIFT ma swoją siedzibę w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 65.
Jest liczącym się na rynkach polskich oraz zagranicznych producentem
w branży metalowej. Specjalizuje się w produkcji podnośników nożycowych
oraz wind towarowych. Zastosowane do produkcji materiały i komponenty
najwyższej jakości oraz wdrożone normy jakościowe pozwalają na wyko
rzystanie podnośników ERGOLIFT w najbardziej wymagających projektach.
Podnośniki nożycowe ERGOLIFT to najczęściej stosowane dźwigniki insta
lowane w projektach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Wysokie możliwości
adaptacyjne pozwalają na dowolne zastosowanie we wszystkich gałęziach
przemysłu i logistyki.

Urządzenia wyprodukowane w ERGOLIFT
zaprojektowane zostały do pracy w naj
trudniejszych warunkach i znajdują za
stosowanie min.;
- przy rampach przeładunkowych
- obsługujące kilku kondygnacyjne hale ma
gazynowe, produkcyjne
- nierdzewne podnośniki, umieszczone w ha
lach produkcyjnych przemysłu spożywcze
go oraz na statkach
- samochodowe, umieszczone przy hote
lach, na parkingach
- w obiektach użyteczności publicznej tj. tea
trach, w filharmonii.
W ofercie firmy znajdują się urządzenie stan
dardowe jak również wysoce spersonalizowane.
ERGOLIFT wspiera swoich Klientów na
każdym etapie realizacji projektu poprzez;
- pomiary i konsultacje
- dostawę i montaż urządzeń
- odbiór UDT
- serwis i przegląd
-szkolenia pracowników obsługujących
urządzenia w zakresie bhp
Produkty ERGOLIT spełniają wszystkie eu
ropejskie standardy i są dostarczane do od
biorców krajowych i zagranicznych, nie tylko
w Europie ale też w Japonii, Australii.
ERGOLIFT jest firmą rodzinną, istnieje na
rynku zaledwie kilka lat. Pracowitość, wy
kształcenie i kreatywność synów w połącze

niu z doświadczeniem i wiedzą ojca zaowo
cowało przekształceniem się niewielkiego
zakładu mechanicznego w wyspecjalizowa
ne przedsiębiorstwo produkcyjne.
Dotychczasowe realizacje oraz zadowoleni
Klienci motywują ich do działania i zachęca
ją do dalszego rozwoju.
ERGOLIFT
ul. Połczyńska 65, 75-811 Koszalin
TEL. 505 879 808, TEL. 507 988 061
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Zaledwie 8 km od Kołobrzegu, w Charzynie, koszalińska firma EkoWodrol Spółka z o.o. przygotowała nowoczesne osiedle domków jednorodzinnych
VILPARK. W pełni uzbrojone w media działki można zakupić w konkurencyjnych dla Kołobrzegu cenach. Jeszcze możesz tu zamieszkać.
LOKALIZACJA MARZEŃ
Na skraju miejscowości Charzyno, w pobliżu lasu rozwija się Osiedle VILPARK.
W skład inwestycji wchodzą 273 działki przeznaczone pod budowę domów
jednorodzinnych. Działki z pierwszego i drugiego etapu zostały już sprzedane.
Trzeci etap inwestycji spotyka się z nie mniejszym zainteresowaniem. Wszystkie
działki, których powierzchnia wynosi od 500 do 1150 m2, są w pełni uzbrojone
w media (woda, kanalizacja, prąd, gaz). Osiedle jest już zagospodarowane (droga
z oświetleniem oraz zieleń), co jest ich niewątpliwym atutem. To, co wyróżnia
VILPARK od innych powstających osiedli, to kompleksowe przygotowanie terenu
do zamieszkania.
Osiedle VILPARK położone jest w cichej, kameralnej okolicy. Dojazd samochodem
do Kołobrzegu zajmuje zaledwie 10 minut. Za kilka miesięcy przewidywane jest
oddanie drogi S6/S11, która zdecydowanie skróci i ułatwi dojazd do Kołobrzegu,
Koszalina, a także Szczecina. Najbliższy wjazd na drogę ekspresową znajduje się

zaledwie 3 km od osiedla. Ci, którzy cenią sobie aktywność fizyczną, bezpiecznie
dojadą do miasta inad morze ścieżką rowerową. Bliskość natury idobrze rozwinięta
infrastruktura w okolicy pozwala na aktywne spędzanie czasu wolnego.
VILPARK- DLA KOGO?
Oferta osiedla VILPARK skierowana jest głównie do osób chcących zamieszkać
w sąsiedztwie natury, w kameralnej i nowoczesnej okolicy. Inwestycja powstała
przede wszystkim z myślą o osobach mieszkających w blokach, pragnących
zamieszkać w domku z ogródkiem, bez tupiących nad głową sąsiadów i sznurów
samochodów pod oknami. Ceny uzbrojonych w media działek w Kołobrzegu są
bardzo wysokie,EkoWodrol Spółka z o.o.może zaproponować konkurencyjną ofertę.
Zamieszkanie tak blisko morza, w zielonym i luksusowym otoczeniu jest
bardzo atrakcyjne dla szukających drugiego domu jako miejsca odpoczynku od
wielkomiejskiego zgiełku, a tym samym jest opłacalną i bezpieczną inwestycją.

Więcej o inwestycji:

www.vilpark.pl
e-mail: info@vilpark.pl
tel. 48 732 722 861
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ogłoszenia drobne

Głos Dziennik Pomorza
Piątek, 9.11.2018

Drobne

Jak zamieścić ogłoszeniedrobne? Telefonicznie:94 347 3516
ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:

Odd
(

ABAKUS

Nieruchomości
MIESZKANIA-SPRZEDAM
2-POK. z aneksem 47m2,694-623-802.
3-POK. 48m2, Koszalin 694-103-085.

S a r , / k a - 18 lat na rynku

szukamy

fl

-pokojowego mieszkania
przy ulicy

4-POK. 102m w Świdwinie,
502684737
2

tel. 661-841-555

MIESZKANIE do 38 m2 parter lub I p.
do remontu- gotówka, 514-778-871GK

www.abakus-nieruchomosci.pl

DOMY - SPRZEDAM
PIĘTRO domku o pow. 82,21
z garażem i udziałem w gruncie.
Kusowo gm. Słupsk. 603611482,
605033150

Absolutny Autoskup, 728773160.
AUTA i busy kupię, 504-672-242
TAN wolnostojący dom

LOKALE UŻYTKOWE - SPRZEDAM

2 kuchnie, 2 łazienki garaż

SPRZEDAM działający kiosk przy
Szerokiej Koszalin Telefon 661516 688

Świeszyno - 374 000,-

AUTO Auto - Skup. Tel.791-035-861.
AUTO skup wszystkie 695-640-611
AUTO skup, każde. 797552040
AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych. 59/8119150,
606206077.

LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA
5 pomieszczeń biurowych,
połączonych-107 mkw. Koszalin,
508-386-431.

3 pokoje I piętro Nasz Dom
229 000,-

TŁUMIKI, katalizatory, złącza.
Czekaj Zbigniew. Koszalin,
Szczecińska 13A (VIS). Tel:
94-3477-143;501-692-322.
WSPOMAGANIE kierownicy. Koszalin,
Kupiecka 3.606-998-591. Naprawa.

DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM
DZIAŁKA 75 ar. Konikowo 602480015
TEREN pod usługi z dopuszczeniem
mieszkania w Kretominie przy ul.
Rolnej o pow. 4,54ha. Cena 40zł/
m2 511-167-474.

klucze w biurze, ciepłociąg

2 pok. wyremontowane
154 900,- rej. Modrzejewskiej

GARAŻE blaszane, drewnopodobne,
kojce dla psów, partnerstal.pl,
698-230-205,798-710-329

KUPIĘ stary samochód lub motocykl,
min. 40-letni.Może być niekompletny
lub uszkodzony, 609-499-555.

Najniższe
Hual

KSIĄŻKI, płyty muzyczne. Skup.

Finanse biznes

Transport i montaż
cały KRAJ

94-318-80-02 91-311-11-94
58-588-36-02 95-737-63-39
59-727-30-74 512-853-323

www.konstal-garaze.pl

MATERIAŁY BUDOWLANE

ŚWIĘTA tuż tuż, 508-593-834.

STYROPIAN producent, dostawa, tel.
52/331-62-48.

SKODA Super B, 1,9, TDI, 2007r.,
501-355-472

Zastępcy
YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)

FIRMA zatrudni: Kwalifikowanych POF
do patroli interwencyjnych, wymagane
prawo jazdy. Miejsce: Szczecin,
system 24/48, Umowa o pracą. Tel:
667-998-342 (oferta zatrudnienia
tymczasowego PERSONALA wpis
do rejestru agencji zatrudnienia Nr
13354)

Glos Pomorza-wwwgp24.pl

EwaŻelazko, tel. 94 347 35 27

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Stupsk.
tel. 59 848 8100. fax 59 848 8104,
tel. reklama 059 848 8101,

Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98

Krzysztof Nałęcz

DPD zatrudni KURIERA na teren
Shipska.Wlasna działalność
isamochód dostawczy.507003350

Dyrektor działu reklamy
Dyrektor (kilkami

Redaktor naczelny

OPIEKUNKA Seniorów
w Niemczech. Teraz atrakcyjne
bonusy jesienno-zimowe! Kurs
języka od podstaw w Szczecinie bez
opłat, po nim gwarantowana praca
w Niemczech. Tel. 517175599,
Promedica24

Robert Gromowski, tel. 94 3473512

Głos Koszaliński -wwwgk24.pl

ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,tel. 94 347 35 99,
fax 94 34735 40, tel. reklama 94 347 3512,
redakqa.gk24@polskapress.pl,
reklama.gk24@polskapress.pl

ALKOHOLIZM- leczenie, zastrzyki,
Esperal tel: 601-968-537

PRACA w magazynie - od zaraz!
Nowa, wyższa stawka 17,5 zł brutto/h
+ premiei dodatkowy bonus 1000 zł
brutto! Darmowy transport i obiady!
Zadzwoń już dziś: 695-060-634.
APT 364.
PRACA w Niemczech dla
Opiekuna/ki Seniorów. Atrakcyjne
wynagrodzenie, szybkie wyjazdy,
pełna organizacja wyjazdu ipobytu.
Promedica24:505 337 777.

Głos Szczeciński - www.gs24.pl

ul. Nowy Rynek 3,
71-875 Szczecin,
tel. 9148133 00, fax 91433 48 64,
tel. reklama 9148133 92,
reklama.gs24@polskapress.pl

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

BALUSTRADY bramy 602 825 699.
CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147
CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367
CYKLINOWANIE bezpyłowe
884912222

SPRZĄTANIE dla mężczyzn
w centrum handlowym - Koszalin, tel.
601808947
ST.SUROWE, mal.elewacji 503135643

INSTALACYJNE
GAZOWE -urządzenia, naprawa/
wymiana 606-579-846 GK

I HERZOG

•(certyfikat nr 5950)

HttHUmimÓW. EIEKTR¥K8W. SLtfSSRZY.

lub angielskiego oraz prawo jazdy kat. B.

Kontakt: filia Koszalin uf. Adama Asnyka 5

S 532 249 928

ODDZIAŁY
Kołobrzeg

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

Szczecinek ul. Plac Wolności 6,78-400 Szczecinek,

tel. 94 374 8818. fax 94 374 23 89

Śwmot^tie ul. Armii Krajowej 12,

72-600 Świnoujście,tel. 9132146 49,
fa* 9132148 40, reklama tel. 91578 47 28

P3C

Towarzyskie
ADA Słupsk, 513-751-832.
ADRIANA Koszalin, 516-310-343
AMANDA Koszalin tel. 881-617-579.

HYDRAULIK solidnie 509-765-180.
GK

ATRAKCYJNA dojrzała, 661177611.

HYDRAULIKA 24h, inne, 798-618-871.
PORZĄDKOWE

DOJRZAŁA 40-stka Słupsk 500362030
FAJNA blondynka Koszalin 516603622
JUSTYNA Nowa Koszalin,798-535-753
KOSZALIN, 531-600-712.
WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy
ul. Warcisława IV 16 zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
nieograniczonym na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiadowo, gm. Borne Sulinowo, oznaczonej działką
nr 26/5 o pow. 0,2943 ha.
Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 208 Starostwa Powiatowego lub
telefonicznie pod nr 94 372 92 73.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone również na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Szczecinku pod adresem www.powiat.szczecinek.pl oraz w BIP.

Stargard ul. Wojska Polskiego 42,73-110 Stargard,
tel. 91578 47 28, fax 9157817 97,
reklama tel. 91578 47 28
©® - umieszczenie takichdwóch znaków przy Artyku
le, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie pouiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci,
www.gp24.pl/tresci,www.gs24.pl/tresci.iwzgodzie
z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Polskie Badania Czytelnictwa

SKUP bydła w każdej kondycji
GOTÓWKA z vat. tel 791-248-252,
665-804-060.

Starosta Szczecinecki

$!»•* 0-°*

snmsn DŁRftRZ*. STOLARZY WśAURZY
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KURKI odchowane, kaczki, gęsi,
indyki, perliczki,przepiórki. Dowóz.
600 539 790

ASIA Koszalin, 516-310-328.

SPRZĄTANIE strychów, garaży
piwnic, wywóz starych mebli oraz
gruzu w big bagach, 607-703-135.

poszukuje do pracy w Niemczech:

UMfcRWKGW POMOCNIK**

ZWIERZĘTA HODOWLANE
KROWY,UBÓJ do 6,30zl,tel,
889-186-749

HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.

AGENCJA pracy

Mile widziana podstawowa znajomość j. niemieckiego

PROSIĘTA Sprzedam, 788930709.

SKUP cieląt i bydła opasowego tel
608368694

SUCHE zabudowy 94/3412184

12/24 A - Z Ginekolog 501-385-552

PŁODY ROLNE

DACHY- dekarstwo 94/3412184
REMONTY tel. 513-351-076

CHIRURGIA Ogólna, Estetyczna, USG
laseroterapia. Brodawki,korekta uszu,
mezoterapia, trądzik zmarszczki. K-lin,
94/353-89-34; 507-233-959.

KUPIĘ ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne. Tel. 602 811423.

PROSIAKI 517 602 480

STANY surowe 94/3412184

CHIRURGIA

KILKADZIESIĄT TYSIĘCY
ZŁOTYCH zapłacę za zbiór
czystych znaczków CHINY z lat
1960-1968. Kupię też pojedyncze
serie i kasowane. KONTAKT:
576848220.

CYKLINOWANIE parkietu, układanie,
szczotkowanie, bejcowanie,
olejowanie, woskowanie, deski
dębowe lite i dwuwarstwowe.
facebook/Pardet696727338

MALOWANIE, remonty 798-994-839.

ZATRUDNIĘ na parking (emeryt/
rencista).Słupsk, 609-536-802

Różne

MASZYNY ROLNICZE

AGD RTV FOTO

BUDOWLANO-REMONTOWE

PRACOWNIKÓW do pracy przy
produkcji elementów betonowych
ogrodzeń. 605948883,60-594-88-83,
Słupsk

Matrymonialne

Rolnicze

Usługi

PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878

PRACOWNIKA ogólnobudowlanego,
elewacje tel. 602-213-532.gk

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

Dyrektor działu marketingu
Prenumerata, teL94 3473537

INNE SPECJALIZACJE
ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762

OPIEKUNKI do Niemiec tel.
730 497 771 www.ambercare24.pl
dzisiaj 70 ofert!

DETEKTYW-KOSZALIN.PL 602601166

37-LATEK pozna kobietę, 604-660-404.

STOMATOLOGIA specjalistyczna:
dzieci i dorośli, anestezjolog,
protetyka. K-lin,Małopolska 1"B",tel.
94/343-84-68. Również w soboty.

ZATRUDNIĘ

I ZŁOM kupię, potnę, przyjadę
iodbiorę, tel. 607703135.

STAROCIE, antyki kupię, 506022528.

STOMATOLOGIA

SZYBKIE pożyczki. 501982756.

BUDOWLAŃCÓW tel. 508-158-100.
"OMEGA" - wyceny, obrót. Słupsh
ul. Starzyńskiego 11, tel.
598414420,601654572 www.
nieruchomosci.slupsk.pl

SPEC. Neurolog. NFZ. Bez kolejek.
Codziennie. Koszalin,605-284-364.

NIEMIECKA Firma poszukuje ludzi
do pracy sezonowej przy zbiorze
szparagów w 2019 r. ikierowców kat
C,D,E z kodem "95n. Tel.12-2845175

NAJLEPSZA pożyczka na rynku,
506-240-450.

!NAJTANIEJ Używane konstrukcje
stalowe, blachy dachowe, profile
i rury stalowe tel.889009001
NIEMICA

Dogodne

GOTÓWKA dla każdego, 511-030-295.
KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.

509-675-586,508-245-450. ~

NEUROLOGIA

TERMOGAZ sp. z.o.o. zatrudni
operatora minikoparki oraz
pracowników do budowy sieci
i przyłączy gazowych. Wysokie
wynagrodzenie, możliwość zdobycia
uprawnień.Tel.609 505 642

KREDYTY, POŻYCZKI

GARAŻE Blaszane
BRAMY Garażowe
PRODUCENT KOJCE dla Psów

Prezes oddziału Polska Press
Piotr Grabowski

A-Z GINEKOLOG, 790-80-35-37

NIEMCY -murarze, cieśle, malarze,
elektrycy, spawacze 730 011300

MASZ dłużnika- sprzedaj dług.
Gotówka, tel. 94/347-32-86.

Firma ELTECH Kołobrzeg
ul.Szarych Szeregów 4 wynajmie
pomieszczenia pod handel
lub usługi. Parter 177 m2 oraz
pierwsze piętro 170 m2
tel.693 483 380

wvmgp24.pt www.gk24.ptwvmgs24.pl

515417467GINEKOLOG -farmakologia

NA fermą drobiu, Brojlera, 789255662

OSOBOWE KUPIĘ
A do Z skup- skupujemy każde
pojazdy, płacimy nawet za wraki,
oferujemy najwyższe ceny,
536079721

ul. Mickiewicza24.75-004 Koszalin, tel.94 347 3516,3473511,347 3512. fax 94 347 3513
ul. Henryka Pobożnego19.76-200 Słupsk, tel.59 848 8103.fax 59 848 8156
ul. Nowy Rynek 3.71-875 Szczecin,tel. 9148133 61,4813367,fax 91433 48 60 _

MURARZA tel. 507-418-063

(obok Związkowca)

KAWALERKĘ Koszalin, 503-796-160

Różne wymiary

C2>

Wańkowicza, Jagoszewskiego, Jana Pawła II

MIESZKANIA - KUPIĘ

o
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Nakład Kontrolowany ZKDP

POLSKA
PRESS

GRUPA
WYDAWCA

Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45.02-672 Warszawa,
tel. 22 20144 00. fax: 222014410
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes zarządu Dariusz Świąder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz

Dyrektor artystyczny

Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu

Sławomir Nowak, slawomir.nowak@polskapress.pl
Dyrektor zarządzający biura reklamy

Maciej Kossowski
maciej.kossowski@polskapress.pl
Dyrektor kolportażu

Karol Wlazło karol.wlazlo@polskapress.pl
Agencja AIP

kontakt@aip24.pl
Rzecznik prasowy

Joanna Pazio tel. 22 20144 38. joanna.
pazio@polskapress.pl
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Chcą pokonać Bruk-Bel
po raz drugi w sezonie

20-letni Juliusz Letniowski jest najlepszym snajperem Bytovii. Strzelił 7 goli dla bytowian

Krzysztof Mckiasz
krzysztof.niekrasz@gp24.pl

v

/

PHkanożna
Fortuna I liga jest już na pół
metku sezonu 2018/2019. Po
siedemnastu meczach rundy
jesiennej Bytovia zajmujedzie
wiąte miejsce. Bytowianie
mają 24 punkty. Z kolei BrukBet Termalica ma19 punktów.
Po spadku z Lotto Ekstraklasy
drużyna z Niecieczy miała
mieć długie serie zwycięstw
i walczyć o natychmiastowy

Brydż
siódmym turnieju
Wsióc
pierwsi byliustczanie

Kontynuowana jestrywalizacja
brydżowa w ramach Jesiennego
Grand PrixUstki. Tej imprezie pa
tronuje Stanisław Podlewski,dy
rektor Ośrodka Sportui Rekreacji
w Ustce. W siódmymturnieju
triumfowała ustecka para wskła
dzie: Wiesław Rudnicki - Grzegorz
Rybak. Nadrugim miejscuuplaso
wała siępara Karina Drobiniak Całka - Mirosław Całka(oboje STB
Słupsk). Trzecią pozycję wywal
czyli Jan Lange (Słupsk)- Woj
ciech Lewandowski (Ustka).
Po siedmiuturniejach nastąpiła
zmiana na czele stawki.Nowym
liderem został ustczanin W. Rud
nicki, któryzgromadził 117 pkt. Na
drugie miejsceawansował inny
ustczanin G.Rybak, któryma
na koncie115 pkt. Dotychczasowy
przodownik Łukasz Gackowski
(Słupsk) spadł na trzecie miejsce
ima 99 pkt. Ósmy turniej z tego
cyklu rozegranyzostanie w naj
bliższy wtorek (13.11) o godz.17.
Rywalizacja w saliDomu Kultury
przy ul.Czerwonych Kosynierów
wUstce. (FEN)

powrót na najwyższy szczebel
rozgrywek. Tymczasem zawo
dzi, bo utknęła w dolnych re
jonach tabeli i zajmuje czterna
ste miejsce. Słaba forma piłka
rzy to niejedyny problem.
Na klubie żerują piłkarscy
agenci i piłkarze, których kon
trakty są zawyżone. Budżet
wynosi prawie 8 min złotych.
Rządząca klubemrodzina Wit
kowskich postanowiła zarea
gować na bardzo kiepskie wy
niki i zwolniła trenera Jacka
Zielińskiego. Od 17.09 ster
szkoleniowy przejął Marcin
Kaczmarek, który ma ratować
I ligę dla Niecieczy. Do
czwartku (8.11) Adrian Stawski

I Boks
Mecz z Niemcami
w sobotę w Słupsku

Kolejny międzynarodowy mecz
będą mieli okazję zobaczyćfani
boksu w Słupsku.W najbliższą so
botę ogodz.16.00 w hali
przy ulicy Ogrodowejzawodnicy
SKB EnergaCzarni zmierzą się
bokserami z niemieckiego Hanse
Kooperation Boxen. Walki będą
toczone zkategoriach wiekowych
senior,junior orazkadet. Łącznie
w hali Energastoczonych zosta
nie11 pojedynków.Jako gospoda
rze, pięściarzeCzarnych muszą
dostosować siędo kategoriiwa
gowych, w którychwystąpią goś
cie z Niemiec. Dlatego w barwach
Słupska zobaczyć będziemożna
sportowców z Fight ClubKosza
lin, Beniaminka StarogardGdań
ski oraz Ósemki Chojnice.Spotka
nie obuekip będą punktowali sę
dziowie PomorskiegoOkręgo
wego ZwiązkuBokserskiego oraz
delegaci z ich odpowiednika z nie
mieckiego Landu.Jak mówi Ma
rek Pałucki, prezesSKB Energa
Czarni kibicebędą mieli okazję zo
baczyć boksna wysokim pozio
mie, csmo

(szkoleniowiec Bytovii) prze
bywał na warsztatach trener
skich w Nyonie (Szwajcaria)
w ramach kursu UEFA Pro.
Pod nieobecność Stawskiego
treningi prowadził obrońca Łu
kasz Wróbel, który pełni funk
cję trenerskiego asystenta.
- Wszyscy solidnie trenowali
i gotowi są do gry opunkty. Nie
ma kartkowiczów - oznajmił
35-letni Wróbel, pupil kibiców.
Mecz rozpoczynający serię re
wanżową (to już runda wio
senna) w Bytowie Bytovia Bruk-Bet Termalica zacznie się
o godz. 16 w sobotę (10.11).
Bytowianie wygrali pierwsze
spotkanie w Niecieczy 2:1.©®

Czarni podejmować
będą niepokonanych
Koszykónka
Podopieczni Roberta Jakubiaka
po dotkliwej porażce weWrocła
wiu zrobią wszystko, aby z do
brej strony zaprezentować się
słupskim kibicom. Czeka ich
jednak niesamowicie trudne
zadanie. Do Słupska przyjeżdża
(mecz 11.11o godz. 19.00) lider
pierwszoligowych rozgrywek
Sokół Łańcut,który w tym se
zonie nie zaznał jeszcze po
rażki. Słupscy kibice liczą jed
nak na niespodziankę i wierzą,
że magia Gryfii po raz kolejny
pomoże wdokonaniu niemoż
liwego.
Czarne Pantery przegrały
trzy mecze z rzędu i chyba mó
wić można już o lekkim kryzy
sie. O ileprzegrane mecze zPo
lonią Leszno oraz Astorią nie
przyniosły
słupszczanom
wstydu (w obu spotkaniach
grali w osłabieniu), ponieważ
widać było w nich wolę walki,
o tyle ostatni mecz we Wrocła
wiu był w ich wykonaniu fa
talny. Gracze zeSłupska kom
pletnie dalisię zdominowaćgo

spodarzom, a ich obrona prak
tycznie nieistniała. Problemem
trenera Jakubiaka jest także
niestała forma poszczególnych
zawodników - kiedy we Wroc
ławiu w ataku całkiem nieźle
wyglądała gra obwodowa Czar
nych - pod tablicami praktycz
nie nieistnieli. Dobrą informa
cją dla słupskichfanów jest po
wrót do gry Patryka Pełki oraz
Mantasa Cesnauskisa. Ten
drugi bardzo dobrze rozpoczął
ostatnie zawody i pokazał, że
cały czas potrafi być realnym
wzmocnieniem drużyny. Aby
w niedzielę myśleć jednak
o zwycięstwiecała drużyna za
grać musi najlepsze spotkanie
w sezonie. Perfekcyjnie sezon
rozpoczęli zawodnicy z Łań
cuta. Wygralioni wszystkiesie
dem rozegranych do tej pory
spotkań, w tym trzy wyjaz
dowe. W ostatniej kolejce nie
dali szans drużynie z Prudnika
pewnie pokonując ją 98:89.
Najlepszymi strzelcami ze
społu są Filip Małgorzaciak
oraz BartłomiejKarolak.©® *
MICHAŁ PIĄTKOWSKI

Kibice liczą na powrót Patryka Pełki do formy po kontuzji

W Kostrzyniu spotkanie na szczycie

SPORTOWY WEEKEND
Brydż

XVIII Tunią o Puchar Prezydenta
Słupska -sobota:godz.10 - turniej
paropuchary prezeszarządu spółki
MZK; 16- turniejparopuchary pre
zesa GinoRossi; niedziela:godz.10turniej paropuchary prezydenta
Słupska (GPwoj.pomorskiego,40
rozdań)-30 rozdań liczonych
doogólnopolskiej klasyfikacjiOPod
kowęKasztanki Marszałka;18 -za
kończeniekongresu. Dwudniowa
rywalizacja będziewSPnr5 przy ul.
HubalczykówwSłupsku.

Lekkoatletyka

XXIII BiegMepodeglośd w
Borzytuchomiu-rywalizacja w nie
dzielęna terenachleśnych zastacją
PKP w ramach imprezy Cross
Festival.Program:godz. 10.45otwarcie zawodów, 11.11-bieg
główny,12 -biegi młodzieżowe.

Pilkanożna

IV figa: Anioły GarczegorzeKaszubia Kościerzyna (sobota,
godz.13),Jantar Ustka-Pogoń
Lębork (sobota,14,ul.Sportowa),
Gryf Słupsk-GKS Kolbudy(nie
dziela,13, ul. Zielona).Słupska klasa
okręgowa sobota: Karol Milarex
Pęplino-Stal Jezierzyce(godz Tl),
Słupia Kobylnica- JantariaPobfocie
(13).Sokół Wyczechy-Sparta
Sycewice (14),Chrobry CharbrowoZawisza Borzytuchom(14); nie
dziela: MKSDebrzno-Myśliwiec
Tuchomie(T3), Upniczanka LipnicaPrime FoodBrda Przechlewo(13),
BłękitniGłówczyce- Piast
AgrochemCzłuchów (B),Leśnik
Cewice-Start Miastko(14).Skjpska
ktasaA-gnpa I-sobota:KS
Włynkówko- BartonBarcino 03),
Diament Trzebielino - Pomorze
Potęgowo (1330),Unison
Machowino-WybrzeżeObjazda
(14), PolonezBobrowniki -Rowokół
Smołdzino(14, wDamnie),Echo
Biesowice- DąbKusowo (14); nie
dziela:Sokół Szczypkowice- Garbar
nia Kępice02),Granit KbńczewoKS Damnica(13); grupa II- sobota:
Czarni Czarne- PogońIILębork (14);
niedziela: OrkanGostkowo- Zenit
Redkowice(13),G15 GR Bieliński
Czarna Dąbrówka-Sparta
Konarzyny 03), Kaszubia
Studzienice- StartŁebień(13),
Arkonia Pomysk Wielki - LKS
Łebunia033O),Skotawa BudowoDdina-Speranda Gałąźnia Wielka
(14),GKS Kołczygłowy-Magie
Niezabyszewo (14).Turnią piłkarski
Bursztyn Qp 2018z udziałem
chłopoćw z noczrfl<a2001i młodsi
-granie wsobotę od godz 9
do1630whali przy ul.Olimpijskią
wJezierzycach.

Pływanie

Liderem Warty jest 30-letni Daniel Bąk. którybył
lęborskim graczem w sezonie 2016/17 (superliga)
Tewsstokmy
Krzysztof Mekrasz
krzysztof.niekrasz@poiskapress.pl

W sobotę (10.11) o godz. 16
w Kostrzyniu nad Odrą dojdzie
do hitu pingpongowego w mę
skiej I lidze grupy północnej
z udziałem lidera i wicelidera.
Spotkają się tenisiści stołowi

31-letni Bogusław Koszyk był pingpongistą Warty
w edycji 2017/2018. Teraz gra dla lęborskiej ekipy

Warty i lęborskiego Poltareksu
Pogoni. Ten mecz rozegrany
zostanie awansem,bo zgodnie
z terminarzem figuruje w 8.
kolejce. W tej konfrontacji nie
ma zdecydowanego faworyta,
bo wszyscy grający zawodnicy
doskonale się znają i o wygra
nej zadecyduje dyspozycja
dnia. Zespół Warty to spadko-

wicz z LottoSuperligi i jegoce
lem w sezonie 2018/2019 jest
powrót do ekstraklasowej eli
ty. Gospodarze i goście nie
przegrali jeszcze meczu pierw
szoligowego. Warta ma kom
plet punktów wsiedmiu grach.
Z kolei Poltarex Pogoń ugrał 11
oczek (5 zwycięstw, 1 remis).
Kto będzie triumfatorem ?©®

Ogólnopolskie zawody pływackie
dzieci i młodzieżyMeyn - wsobotę
otwarcieimprezyo godz 930
na pływalni Rafaprzy ul.Ołimpijczyków31 w Lęborku.

Teimstokmy

Indywidualny turniej amatorów w
Nową Wsi Lęborskią-piątek,
godz17,szkolna sala-ul.Polna9a.
KaLme25czyźra"18-50lati+50lat
oraz kobietyopen.
TraedtLirią XXXI Grand Prix By
tów 2018- gry wniedzielę w małej
sali ZSP (ul. Wł.Sikorskiego) w
Bytowie: godz10 -kobietyijunio
rzy, godz1230- seniorzy, (FEN)
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Burek kontra przyczajony kot,
czyli kto zostanie w biznesie
Tomasz Biliński

tomasz.bilifiski@polskapress.pl

Boks
To pojedynek byłych pięściarzy
-ocenił włoski sponsor kifou
polskich bokserów Marco
BrioschL mówiąc o starciu Artu
ra Szpfflti z Mariuszem Wachem. Dziś trudnojednak o ze
stawienie Polaków wywołujące
większe zainteresowanie.
Andrzej Gołota to historia, To
masz Adamekteż zakończyłka
rierę, a Marcin Najman budzi
emocje, aleniesportowe. Medial
nie dobrze wypadaArtur Szpilka,
ale choć pokonał Adamka, to
jego umiejętnościbrutalniezwe
ryfikowała czołówka wagi cięż
kiej. Po porażkach z Deontayem
Wilderem (mistrz światafedera
cji WBC)i AdamemKownackim
wrócił zwycięstwemnad boksu
jącym od czasu do czasu Dominićkiem Guinnem.
- Znalazłem się wtakim mo
mencie kariery, że ta walka jest
dla mnie o być albo nie być. Dla
Mariusza zresztą też. Zwycię
stwo może wywindować jed
nego z nasdo miejsca, w którym
będziemy mogli walczyć z czo
łówką -podkreślił 29-letni Szpil
ka, który wygrał21starć (15 przez
KO), a trzy przegrał.
Bokser z Wieliczki mówi to,
jakby w przeciwieństwie do
przytoczonej we wstępie brutal
nej oceny Marco Broschiego,
właściciela firmy
doradczej
B.ILO Poland, który sponsoruje
m.in. Ewę Brodnicką czyMacieja
Sulęckiego (w Gliwicach dlapod
trzymania formy zmierzy się
z Jeanem Michelem Hamilcaro,
natomiast EwaPiątkowska bę
dzie bronićpasa mistrzyniświata
federacji WBC w potyczce
z Ornellą Domini).

mmmm
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Mariusz Wach stoczył 36 walk. wygrał 33 z nich (17 przez KO)
Wach też walczył o tytuł mi
strza świata wagiciężkiej i to dwa
razy. Za pierwszym razem z Wła
dimirem Kliczką (w sobotę od
tego pojedynkuminie sześć lat),
w drugim z Aleksandrem Powietkinem. Inna sprawa, że
w walce z Kliczką, jak wykazały
badania, był nadopingu. Tak czy
inaczej przegrał obie potyczki.
Podobnie jak 11 listopada rok
temu, w swojej ostatniej do tej
pory walcez JarrellemMillerem.
Tym samym, z którym miesiąc
temu przegrałTomasz Adamek.
Ale we wszystkich starciach zo
stawił posobie niezłe wrażenie.
- Weźmy choćby moją walkę
z Millerem, który znokautował
Tomka. Też przegrałem, ale
w dobrym stylu przeboksowałem z nim paręrund i to ze zła
maną ręką. Postawiłem mu się,

a mimo to nie było takiego
odzewu jak po walce Adamka.
Zresztą dlatego dochodzi domo
jego pojedynku z Arturem. Po
moim zwycięstwie przeciętny
Kowalski dowiesię, kim jestem
- zapowiedział Wadi.
To tyleze słownychutarczek
jednego i drugiego przed sobot
nim spotkaniem w ringu w Are
nie Gliwice (transmisja w TVP
Sport od godz. 20.05, a od 22.20
też w TVP 1). Choć obu dzieli
dziesięć lat,to znają się dosko
nale. Szpilka zapowiedział, że
od środy Wach przestaje być jego
kolegą. Wtedy miał sięodbyć po
kazowy treningw centrum han
dlowym w Krakowie, ale udział
w nim wziął tylko 39-letni „Wi
king". NieobecnośćSzpilki orga
nizatorzy tłumaczyli awarią sa
mochodu...

W Gliwicachtakich numerów
nie było.Szpilka podtrzymywał
zmianę swojego podejścia. Jest
jak kot, który kumuluje energię
i zaatakuje w z impetem. Wach
uśmiechał siępod nosem,kpiąc
z filozoficznego
podejścia. Mogę być zwykłym burkiem,
który i tak przegoni kotka.
Po walce wieczoru w Gliwi
cach w Manchesterze dojdzie
do pojedynku o mistrzowskie
pasy wagi junior ciężkiej czte
rech federacji. Wszystkie należą
do OłeksandraUsyka, a odebrać
mu je chce Tony Bellew (trans
misja gali w Polsacie Sport
od godz. 20). - Aż poderwałem
się z kanapy,gdy usłyszałem, jak
Usyk chwilę po zdobyciu czte
rech pasów, jeszczew ringu, wy
zywa mnie na pojedynek. Nie
mogłem odmówić- wspominał
36-letni Brytyjczyk.
Opisywana sytuacja miała
miejsce w lipcu, po finale tur
nieju WorldBoxingSuper Series,
w którym Ukrainiec pokonał
Murata Gassijewa. Jak w całej
imprezie, tak i wtedy Usyk wal
czył w imponującym stylu. To
wkońcu mistrz olimpijski z2012
r. Dwalata temu, w swoimdzie
siątym zawodowympojedynku,
został mistrzem świata federacji
WBO (rekordowo szybko), od
bierając pas Krzysztofowi Gło
wackiemu. W sobotę stoczy16.
walkę. I(przynajmniej na razie)
ostatnią w wadze junior ciężkiej.
Po niej zaplanował przejście
do ciężkiej.
Z kolei Bellew zakończy
po niej karierę. - Żona powie
działa mi,że jeślitego nie zrobię,
nie mam poco wracaćdo domu
- wyjaśnił. To oznacza, że pasy
zostaną z wakowane. Kilka go
dzin później,podczas haliw Chi
cago, właścicielem tego federa
cji WBO może zostaćKrzysztof
Głowacki. Warunkiem jest poko
nanie Maksima Własowa
w ćwierćfinaleWBSS(godz. 4.30,
TYP li TYP Sport).©®

Jose Mourinhoodpłacił się kibicom Juventusu za gwizdy

Tomaszewski atakuje,
Mourinho prowokuje
Pilkanożna

Hubert Zdankiewicz

redakcja@polskapress.pl

Środowy mecz Juventusu
z Manchesterem United w Li
dze Mistrzów obfitował wsytuaqe, któremedia ikibice mogli
zapamiętać na długo.Zapamię
tali głównie zachowanie Jose
Mourinho ikrytykę pod adre
sem Wojciecha Szczęsnego.
Juventus, przypomnijmy, pro
wadził do86. minuty1:0 po golu
Cristiano Ronaldo, by w samej
końcówce stracić dwie bramki.
Pierwszą po fantastycznym ude
rzeniu Juana Maty z rzutu wol
nego, drugą po podbramkowym
zamieszaniu, w którym piłkę
do własnejbramki skierował pe
chowo Alex Sandro (według in
nych źródełLeonardo Bonuccń).
InterwencjęSzczęsnego wtej
sytuacji skrytykowali w studiu
„BT Sports" dwaj byli piłkarze
Manchesteru United,Owen Hargreaves i Paul Scholes.- Ile dru
żyn wygrało LigęMistrzów bez
bramkarza światowejklasy? - za
pytał pierwszy. Drugi odparł: Mógł wyjść do piłki, ale okazał
swoją największą słabość. Brak
zdecydowania. To słaby bram
karz. Młodszego kolegę pofachu
broni zato Jan Tomaszewski.
- Tylko bramkarscydyletanci
mogą winić Wojtka za stracone
bramki. Hargreaves i Scholes

Kulka Miedzi Legnica znaleziona. Przeciwnicy na 1/8 finału
POkanożna

Kaja Krasnodębska

redakcja@polskatimes.pl

Zagubiona kulka Miedzi spra
wiła, że dwukrotnielosowano
pary 1/8 finałuPucharu Polski.
Nowe sprzyja Legiii Górnikowi.
Szczęście uśmiechnęło się do Le
gii Warszawa.Choć pierwszelo
sowanie wysyłało ją do Często
chowy, to w drugim trafia już
na nieco słabszy na papierze
Chrobry Głogów. Godzinę dłużej
na poznanie przeciwnika w1/8
finału Pucharu Polski czekało

Wszystko z powodu zaginionej
kulki Miedzi Legnica. Nazwa
ekipy z Lotto Ekstraklasy pod
czas pierwszejpróby znajdowała
się poza przezroczystą miską,
z które kule wyciągał sekretarz
PZPN MaciejSawicki w związku
z czym nie dało się jej wyloso
wać. Organizatorzy spostrzegli
się dopiero po wylosowaniu
siedmiu par,gdy w puli pozostał
już tylkoŚląsk Wrocław. Począt
kowo kontynuowano, ale chwilę
po zakończeniutransmisji zade
cydowano o powtórce. Sensa
cyjny triumfator meczów z Ko
roną Kielce i Podbes-kidziem
Biel^o^iałaYyisłą-Sandomierz

zmierzy sięzOdrą Opole.Wystę niec kraju. Tym razem zagrają
pująca w DI lidze drużyna jest z Bruk-BetTermalicą Nieciecza,
najniżej sklasyfikowanym ze która w poprzedniej rundzie
społem, który dotarł do tego okazała sięlepsza odCracovii.
- Obojętnie z kim zagramy,
etapu rozgrywek. W1/8 zoba
czymy także jedną drużynę z 2. będziemy chcieli zwyciężyć.Je
ligi. RozwójKatowice podejmie żeli jednak miałbym wybierać,
Górnika Zabrze.Podopiecznych to jak się mierzyć, totylko z naj
Marcina Brosza czeka więc bliski lepszymi - powiedział Krzysztof
wyjazd. Niedaleko mają też pił Drzazga potym, jak jegoPuszcza
karze Miedzi, którzy trafili Niepołomice wyeliminowałaKP
na Śląsk Wrocław, który był im Starogard Gdański. Napastnik
pisany także podczas pierw zdobył wszystkie trzy bramki
szego losowania. Znacznie dłuż w wygranym 3:1 meczu, dzięki
sza podróż przedLechią. W1/16 czemu włączył się do wyścigu
jechała najdalej, bo aż do Rze o koronę króla strzelcówrozgry
szowa. Wygrała3:1 i teraz przed wek. O kolejne gole zawalczy
niąkojejnywyjazd ną^L^Jkp^ pi^wk9V^?loQk.Ep$qb*ię

nadzieje na losowanie miał Pa
weł Bochniewicz. Zabrzanie jak
dotąd wyeliminowali Unię
Hrubieszów oraz Legionovię
Legionowo.- Osobiście wolał
bym wylosować jakiś klub z ek
straklasy. Mam nadzieję, że
wreszcie się uda - przyznał
obrońca. Nie udałosię. Po ekipie
z ligiokręgowej oraz HI ligi,teraz
zmierzą się z H-ligowcem.
Niektóre zespoły staną
do walki z przeciwnikiem ze
swojej klasyrozgrywkowej. Zo
baczymy starcia Wigier Suwałki
z Rakowem Częstochowa oraz
Arki Gdynia z Jagiellonią Biały
stok.©®
i J 3 L

grali w pomocy, więc o pracy
bramkarzamająmniej więcejta
kie pojęcie jakja obudowieWiel
kiego Muru Chińskiego- podkre
ślił. - Przy drugiej bramce dla
Manchesteru zawinilitylko i wy
łącznie defensorzy Juventusu.
Przy dośrodkowaniu Wojtekstał
prawidłowo. Nie mógł wyjść
z bramki, bo nie doszedłby
do piłki,tam przecież wcześniej
była główka jednego z piłkarzy
United. Nie mógł przewidzieć,
w którąstronę poleci igdzie osta
tecznie wyląduje. Mógł się z nią
minąć. Zostanie w bramce było
w tej sytuacji słuszną decyzją tłumaczył Tomaszewski. Sporo
krytycznych komentarzyzebrał
również szkoleniowiec„Czerwo
nych Diabłów" JoseMourinho,
który po ostatnim gwizdku sę
dziego wbiegł na płytę boiska
i zironicznym uśmiechemprzy
łożył dłońdo ucha. ©®

Wyniki, strzefcy. Gmpa E: Bayem- AEK 2:0 (1:0), Ro
bert Lewandowski (31• kamy, 71); Benfica - Ajax 1:1
0:0), Jonas(29) - Dusan Tadić(61).Gajpa F: Man.
City - Szachtar 6:0 0:0),David Silva 03), Gabriel
Jesus (24 i72 - kame, 90), Sterflhg(49), Riyad
Mahrez (84); 0lympique L. - Hoffeheim 12 (2:0),
Nabił Fekir 09), N'Dombele (28) - Andrej Kramarić
(65), Kadrabek (90).Grupa G: Wktoria -Real 05
(0:4), Benzema (21,37), Casemiro (23),Gareth Bale
(40), Toni Kroos (67); CSKA - Roma12 (0:1), Amor
Sigurdsson (50) - Kostas Manolas (4),Lorenzo
Pellegrini (59).Grupa H: Awentus - Man.Utdli
(0:0), CRonaldo (65) - Juan Mata(86), Leonardo
Bonucci (90 - samobójcza); Valentia• YBB 3:1 (2:1),
Santi Mina (14,42), Solef (56)- Roger Assale (37).

LOTTO

Czwartek, 08.11

MULTIMULTI - GODZ.14.00

6,8,9.12.13,21,30,34,36,39,
40.43.49.56.57,59,69,71.74.
79 plus56
KASKADA

1,2,4,8,9,12,14,16,17.21.23,24

Środa. 07.10

MULTI MULTI -GODZ. 21.40

3.5.10,12,21,22,24,28,37,39,
42.46.48,51.56,57,63,67,68.
76 plus10

KASKADA

1,2.4,6.7,11,12.13,17.19,22.23
EKSTRA PENSJA

7,11.20.28.30+4
MINI LOTTO

1,4,13,15,29
(STEN)

,
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WYBIERZ SŁUPSK!

NIERUCHOMOŚCI MIASTA NA SPRZEDAŻ
LOKAL UŻYTKOWY
: MIEJSCE NA TWÓJ BIZNES
Nieruchomość dla Ciebie
w Słupsku przy ul. Armii Krajowej 34
przyziemie + piwnica budynku
powierzchnia 40,87 m2
cena wywoławcza 125.000 zł
wadium 12.500 zł
wpłata do 2$ listopada 2018 roku
Przetarg odbędzie się w dniu 4.12.2018 roku o godzinie 11:00 w sali 212
Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 19.11.2018 roku o godz. 15:00

DOBRE MIEJSCE NA TWÓJ BIZNES
Nieruchomość dla Ciebie
w Słupsku przy ul. Przemysłowej
działka niezabudowana nr 692 w obr. 12
powierzchnia 4.461 m2
przeznaczone pod zabudowę usługową
cena wywoławcza 950.000 zł + VAT
wadium 95.000 zł
wpłata do 29 listopada 2018 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 5.12.2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 212
Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

i

LOKAL UŻYTKOWY
! MIEJSCE NA TWÓJ BI
Nieruchomość dla Ciebie
w Słupsku przy al. Sienkiewicza 1
piwnica budynku
powierzchnia 70,35 mź
mm wywoławcza 208,000 zł
wadium 20,800 zł
wpłata do 21 listopada 2018 roku
Przetarg odbędzie się w dniu 27.11.2018 roku o godzinie 11:00 w sali 212
Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 12.11.2018 roku o godz. 15:00
lub w indywidualnie uzgodnionych terminach

DOBRE MIEJSCE NA TWÓJ DOM
Nieruchomości dla Ciebie
w Słupsku przy ul. Grechuty
4 działki niezabudowane nr 60, 62, 77, 78 obr. 8
powierzchnia od 1.255 m* do 1.329 m2
przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną
cena wywoławcza od 106.000 zł do 111,000 zł•VAT
wpłata wadium do 19 listopada 2018 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 212
Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).
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