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Uroczyście oddali hołd
powstańcom warszawskim

Wczorajsze uroczystości przed pierwszympomnikiem poświęconym powstańcom

Zbigniew Marecki
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zbigniew.marecki

Słupsk

P

rzed pierwszym wPol
sce pomnikiem po
święconym powstań
com warszawskim ze
brali się wczoraj przed
stawiciele działających w re
gionie sił politycznych i orga
nizacji społecznych, aby ucz
cić 75.rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego.
W mieście uroczystości
rozpoczęły się o godz.14.20
od wystawienia posterunku
honorowego przez Batalion
Ochrony Bazy w Redzikowie

przy Pomniku Powstańców
Warszawskich, który - jak
wiadomo - zbudowano już
15 września 1945 roku.
Wtedy miał charakter
prowizoryczny, bo wzniesio
no go z desek, symbolizują
cych warszawski mur,
przed którym Niemcy roz
strzeliwali warszawiaków.
Po roku odsłonięto jego no
wą wersję zaprojektowaną
przez Jana Małetę, a wyko
naną przez Stanisława Koło
dziejskiego i S. Wąsowicza.
Ta wersja pomnika ist
nieje do dzisiaj. To właśnie
przed nią odbyła się wczoraj
msza polowa z udziałem
Kompanii Honorowej Wojska
Polskiego i pocztów sztanda
rowych. Towarzyszył jej cały

ceremoniał włącznie z od
śpiewaniem hymnu RP,
wciągnięciem flagi RP
na maszt, okolicznościowymi
przemówieniami, apelem pa
mięci, salwą honorową oraz
składaniem przez delegacje
wiązanek i zniczy pod pomni
kiem.
Na zakończenie uroczy
stości odbyło się wręczenie
odznaczeń Honorowym Daw
com Krwi „Zasłużony dla
Zdrowia Narodu".
Z kolei o godz.16.30 roz
poczęła się już siódma rekon
strukcja historyczna upa
miętniającą wybuch i prze
bieg powstania, która tym ra
zem odbyła się przy ul.Party
zantów. Relacja na str. 4.

©®

POGODA

Trochę ochłody
na weekend. Deszcz
pokropi przelotnie

Za namimocno deszczowy
czwartek, ale przednami już ra
czej suchepiątek, sobota inie
dziela.
Przelotne opadydeszczu w te dni
są wprawdzie jeszczemożliwe,
alejedynie napojezierzach oraz
nad samymmorzem w pasie
od Koszalinado Słupska.
- W piątek spodziewanejest zach
murzenie umiarkowane,a tempe
ratura powietrza sięgnie tylko18
stopni Celsjusza na wybrzeżu
iokoło 22stopni w głębi ląduprognozował wczoraj Krzysztof
Ścibor, szef Biura Prognoz Calvus.
- W sobotęi niedzielę pod wzglę
dem temperaturpowinno byćpo
dobnie, natomiastzdecydowanie
przejaśni sięniebo. Można więc
będzie spokojnieszykować się
na plażowanie.
Przyszły tydzień to kolejnapo
prawa pogody. We wtorek ma być
znowu 26 stopni Celsjusza.

(OBA)

Jutro u nas
Bolesny
problem
Choroba hemoroidalna to
skutek nieodpowiedniej
diety i braku ruchu.

Kuchnia

Chłodniki
izupy
Latem należy jeść dużo
pomidorów. Można z nich
wyczarować mnóstwo dań.

Szpital odsyła na zabiegi
do innych placówek
Sprostowanie
Po publikacji artykułu„Nie ma
lekarzy, oddział ogranicza licz
bę zabiegów", otrzymaliśmy
wyjaśnienie od zarządu Woje
wódzkiego Szpitala Specjali
stycznego w Słupsku.
„Na podstawie art. 31 ustawy
Prawo Prasowe zwracam się
z prośbą o opublikowanie spro
stowania informacji zawartej
w
artykule
Magdaleny
Olechnowicz pt. „Nie ma leka
rzy, trudnasytuacja naoddziale
laryngologicznym", któryuka
zał się 30 lipca 2019 na portalu
gp24.pl oraz dnia 31.07.2019
w wersji papierowej „Głosu Po
morza".
Informacje przedstawione
przez redaktor Olechnowicz
wprowadzają
czytelników
w błąd.
Zgodnie z przyznanym limi
tem Narodowego Funduszu
Zdrowia na styczeń-czerwiec
2019 r. (świadczenia - ryczałt,
szpital w ramach PSZ) dla Wo
jewódzkiego Szpitala im. Janu
sza Korczaka w Słupsku - Od
dział Otolaryngologiczny otrzy
mał limit na poziomie l 516
084,68 zł- zczego wartość wy
konania na styczeń- czerwiec
2019 wyniosła 1684 492,00 co
daje kwotęnadlimitowego wy
konania na poziomie168 407,32
zł.
Nie jest więcprawdą, że„nie
jest wykonywana większość
zabiegów na oddziale", jak su
geruje w artykule redaktor.
Obecnie OddziałOtolaryngolo
giczny wykonał 111,1 proc. li
mitu świadczeń. Podobnie nie
jest prawdą, że w jakikolwiek
sposób nastąpiło ograniczenie
dostępności do zabiegów ope
racyjnych. Świadczeniodawca
(Wojewódzki Szpital Specjali
styczny im. Janusza Korczaka
w Słupsku) zgodnie z przepi
sami prawa może nie wykonać
jakiegoś badania, ale ma obo
wiązek wskazać inny ośrodek.
Faktycznie WSzS wSłupsku ko

rzysta z tej możliwości i wska
zuje ośrodek wyższej lubtożsa
mej referencji.
Aleksandra Chacińska,
rzecznik prasowy, p.o. kie
rownika Działu Rozwoju Pro
mocji i Marketingu"
Od autora:
Dzwoniąc na oddział laryn
gologiczny w słupskim szpi
talu z chęcią umówienia dzie
cka na zabieg wycięcia trze
ciego migdałka, usłyszałam:
„Niestety, obecnie zabiegi nie
są wykonywane i nie wiado
mo, kiedy zostaną wznowio
ne. Nie ma lekarzy, a my nie
wiemy, jaka jest przyszłość
naszego oddziału i jak długo
będzie istniał. Proszę uma
wiać się w innej placówce,
ewentualnie zadzwonić
pod koniec sierpnia. Być mo
że do tego czasu sytuacja się
wyjaśni."
Przyznaję, że jestem zasko
czona sprostowaniem, w któ
rym pani Chacińska z jednej
strony zaprzecza, jakoby szpi
tal miał ograniczać dostęp
ność do zabiegów, jednocześ
nie przyznaje, że szpital ko
rzysta z możliwości prawnej
i odsyła pacjentów do innych
placówek. Może się mylę, ale
jeśli szpital odsyła pacjentów
do innych placówek, to jed
nocześnie oznacza ogranicze
nie dostępności do zabiegów
w słupskim szpitalu.
Podane liczby świadczące
o nadlimitach w terminie
od stycznia do czerwca tylko
potwierdzają informacje po
dane w artykule. Do końca
czerwca zatrudniona była jesz
cze drSylwia Górska,która była
koordynatorem
oddziału.
Z końcem czerwca zakończył
się jej kontrakt, którego nie
przedłużyła.
Na zadane panirzecznik py
tanie „Czy prawdą jest, żenie są
wykonywane planowane za
biegi?", nie uzyskałam odpo
wiedzi.
Magdalena Olechnowicz

——__i>29247229
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 lipca 2019 roku
zmarła ukochana Mama i Babcia

Nasze zoo

Skoczny
i bojowy
Myszoskoczek mongolski
coraz częściej staje się
domowym pupilem.

śtP Sabina Deleszkiewicz
Pogrzeb odbędzie się 3 sierpnia 2019 roku
na Starym Cmentarzu w Słupsku.
Wystawienie o godz. 13.30, wyprowadzenie o godz. 14.00.
Msza żałobna o godz. 8.00 w kościele św. Faustyny.
Pogrążona w smutku Rodzina

009245292

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 lipca 2019 r.
odeszła nasza najdroższa Mama, Babcia i Siostra

Danuta Tłuchowska

śtp
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 3 sierpnia
o godz. 12.10 na Starym Cmentarzu. Msza żałobna
w dniu pogrzebu o godz. 8.00 w kościele pw. M. Kolbego.
Pogrążona w smutku Rodzina
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Słupska rekonstrukcja scen z Powstania Warszawskiego poruszyła nie tylko
dzieci, ale i starszych. Była ciekawą lekcją historii dla wielu osób
Słupsk

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Aleksandra Vtokzak\Piotr
Stas&owski ze Szczecina wzięfi
wczoraj ślubwSłupskuna za
kończenie siódmejrekonstruk
cji scen zPowstania Warszaw
skiego.
W ten sposób spełnili swoje
marzenie, aby zawrzeć zwią
zek małżeński w nietypowych
okolicznościach. Ślubu udzie
liła im Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydentSłupska.
Przedtem rekonstruktorzy
pojawili się na ulicy Partyzan
tów. Wybrano ją specjalnie, bo
jest pokryta kostką brukową,
po której może się poruszać
czołg. To właśnie zacięta walka
o niego była jednym z najcie
kawszych elementówtegorocz
nej rekonstrukcji.
- Mamo, to dzieje się na
prawdę? - pytał jeden z sied
miolatków, który razem z rodzi
cami oglądał działania wolon
tariuszy związanych z Funda
cją Indygo i grupami rekon
strukcyjnymi. Sądząc po reak
cjach zebranych, realizm
przedstawianych scenporuszył
także i wielu starszych.©®

To była już siódma w Słupsku rekonstrukcja historyczna upamiętniająca wybuch i przebiegPowstania Warszawskiego

Zabójstwo w centrum Słupska. Oskarżony twierdzi, że nie zabił, bo spał pijany
w krzakach. Świadek najpierw jako sprawcę wskazała niewinnego mężczyznę
ZsaUsądowej

Bogumiła Rzeczkowska
bogumila.rzeakowska@gp24.pl

Wczoraj przed Sądem Okręgo
wym w Słupsku rozpoczął się
proces bezdomnego Andrzeja
P.. oskarżonego o zabójstwo
Tomasza O. Sprawa niby pro
sta. ale ma sporo niejasności.
4 października ubiegłego roku
późnym popołudniem wparku
przy pl. Dąbrowskiego w Słup
sku pili bezdomni mężczyźni,
mieszkający na działkach
w Redzikowie. Jeden z nich,
Kamil W., najmniej pijany, bo jak się później okazało - miał
tylko dwa promile w organi
zmie, poszedł kupić alkohol.
Co działo się na ławce? Wed
ług Prokuratury Rejonowej
w Słupsku, siedzieli na niej
dwaj pozostali - 45-letni obec
nie AndrzejP. i37-letni Tomasz
O. W pewnym momencie An
drzej P. wyciągnął długi nóż
i uderzył nim TomaszaO. Zadał
mu cios w klatkępiersiową pro
sto w serce, po czym zranił go
jeszcze raz.
Liliana K. wracała z po
grzebu. Czekała na autobus
na przystanku po drugiej stro
nie ulicy przy Manhatanie.

- Spojrzałam przed siebie zaczęła zeznawać kobieta. Na ławce siedziało dwóch pa
nów. Jeden tęższy, ubrany
na jasno. Drugi szczupły
ubrany na ciemno. W pewnym
momencie ten drugi wyjął
z torby nóż. Uderzył chyba trzy
razy tego pierwszego. Nie było
kłótni. Tamten nawet się nie
bronił.
Świadek demonstrowała
w sądzie ruchy nożownika.
Twierdziła, że zarówno on, jak
i jego ofiara cały czas siedzieli
na ławce. Później sprawca
wstał ipowoli odszedł w stronę
ul. Deotymy.
LilianaK. niepamięta, jak to
się stało, że pokonała barierki
na jezdni, jednocześnie dzwo
niła na policję i znalazła się
przy pokrzywdzonym.
Przyznaje, że była w szoku,
bo zanim przebiegła na drugą
stronę, młodzi chłopcy na przy
stanku podpowiadali jej,że aby
zadzwonić, w komórce trzeba
nacisnąć zielony telefon. Skon
centrowała sięna ofierze i stra
ciła z oczu napastnika.
Pogotowie przyjechało na
tychmiast. Policja też. Jednak
kobieta, nie wiadomodlaczego,
wskazała policjantom mężczy
znę siedzącego na drugiej

Oskarżony Andrzej P. twierdzi, że to nie jego nóż, że ktoś mu podrzucił do torby, bo wystawał.
Gdyby sam go schował, to noża nie byłoby widać. W parku oskarżony miał trzy promilealkoholu

ławce. Ten zostałprzeszukany,
skuty kajdankami i zaprowa
dzony do radiowozu.
Świadek, któranosi okulary,
w sądzie zapewniała, że widzi
w nich dobrze, a na odległość
nawet bez nich,bo jest dalekowidzem. Skąd ta pomyłka? Nie
może tego wytłumaczyć.
- Siedzę na ławce. Nicnie wi
działem. Kobieta krzyczy, że
ktoś krwawi. Przyjeżdża poli
cja, atapani na mnie wskazuje,
że to ja. Zakajdankowali,do ra

diowozu włożyli - zeznawał
Zdzisław C., kowal hartownik,
który wypił trochę po pracy
na ławce obok.
Tymczasem trwała reani
macja. Pokrzywdzonego ka
retka zabrała do szpitala. To
masz O. zmarł na stole opera
cyjnym. Narzędzie zbrodni
przeszyło go prawie na wskroś
- przez żebra i serce.
A na miejscu zdarzenia
po jakimś czasie do radiowozu
podeszła Liliana K.

- To nie ten - stwierdziła
wtedy, a w sądzie dodała:
- Przeprosiłam tego pana.
- Nikt mnie nie przeprosił.
Ani ta pani, ani policja - mówił
Zdzisław C.
Gdy policjanci znaleźli An
drzeja P., miał w organizmie
trzy promile. Liliana K. stwier
dziła, że to jednak on zaatako
wał tego drugiegona ławce.
Bezdomny Andrzej P.
mieszka na działkach. Ma wy
kształcenie średnie. Jest tech

nikiem elektronikiem, ale
„w dzisiejszych czasach, wy
soki sądzie, w tym zawodzie
trudno o pracę, bo ludzie wy
rzucają sprzęt i kupują nowy".
Kilka latbył w wojsku.Młodszy
chorąży - szyfrant. Odszedł, jak
twierdzi, na własne życzenie.
Rodzina nie chce go znać. Brat
wyciera ponim klamkę,ojciec,
jak już, to wpuszcza go tylko
do kuchni. Tylko szwagier
z nim rozmawia. I wypije cza
sem.
Andrzej P. rozumie, że od
powiada za zabójstwo z zamia
rem bezpośrednim. Ale...
- Nie mogę się przyznać
do tego,gdyżwtymczasie spa
łem w stanie upojenia alkoho
lowego parę metrów od tej
ławki, w krzakach - wyjaśniał,
że już wcześniej urwał mu się
film. - Bardzodobrze znam sie
bie i wiem, że ja nie zabiłbym
żadnego człowieka, bo to jest
sprzeczne z moim wychowa
niem, moją naturą, moją religią.
A nóż?
- Nie rozpoznaję tego noża.
Nie jest to mój nóż.Ktoś mi go
włożył do torby - zapewniał.
Gdy Kamil W. wrócił z zaku
pionym alkoholem, było już
po zabójstwie. Wczoraj świa
dek nie przyszedł dosądu. ©®
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SILNI
RAZEM
PGNiG od 2010 roku jest Sponsorem Strategicznym
Polskiej Piłki Ręcznej. Nieprzerwanie kolejny
już rok wspiera seniorskie Reprezentacje Polski
Kobiet i Mężczyzn, Reprezentacje Młodzieżowe,
a także jest sponsorem tytularnym Summer
Superligi oraz Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn.
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Nie żyje Hamza bin
Laden, syn szefa al-Kaidy
Waszyngton

lazimierz Sikorski
azimierz.sikorski@polskapress.pl

NAe żyje Hamza bin Laden,

syn byłego przywódcy
il-Kaidy Osamy bin Ladena
i zarazem jego spadkobierca.
Czyjego też zabili Amerykalie?
informacja pochodzi ze źródeł
amerykańskich. Nie wiadomo
jednak, kiedy, jak, i w jakim
miejscu poniósł on śmierć.
Nie wiadomo też, czy jakąś
rolę odgrywali w tym Amery
kanie. Zapytany przez dzien
nikarzy, czy Stany Zjedno
czone mają dane wywiadow
cze o tym, że Hamza nie żyje,
•rezydent Donald Trump po
wiedział: „Nie chcę tego ko
mentować".
Ostatnie publiczne oświad
czenie Hamzy bin Ladena po
chodzi z ubiegłego roku.
W portalu zbliżonym do alKaidy groził on Arabii Saudyj
skiej i wezwał mieszkańców
Półwyspu Arabskiego do wy
stąpienia przeciwko rządzą
cym tym krajem. Dlatego
w marcu tego roku pozba
wiony został saudyjskiegooby
watelstwa. Zdaniem amery
kańskich analityków, Hamza
stawał się prawdziwym przy
wódcą Al-Kaidy. Był aktywny
w społecznościowych me
diach. W ciągu czterech lat
opublikował szereg nagrań,
w których wzywał do ataków
przeciwkoStanom Zjednoczo
nym i ich zachodnim sojuszni
kom. Groził też wielokrotnie,
że zaatakuje Amerykę za to, że

w maju 2011 roku zabito jego
ojca. Hamza bin Laden od dłu
giego czasu figurował na „czar
nej liście" terrorystów islam
skich, którzy zagrażają intere
som StanówZjednoczonych.
Niewiele wiadomo o jego
życiu. Prawdopodobnie uro
dził się w1989 roku w Afgani
stanie, choć nie jest to pewne.
Trzy lata wcześniej przeniósł
się tam jego ojciec, który wy
powiedział wojnę USA. Jako li
der al-Kaidy Osama bin Laden
nadzorował operacje prze
ciwko zachodnim celom, któ
rych kulminacją były 11 wrześ
nia 2001 roku, terrorystyczne
ataki na World Trade Center
w Nowym Jorku i Pentagon
w stolicy. Hamza pojawiał się
później w wielu filmach pro
pagandowych al-Kaidy.
Kiedy polujący na Osamę
bin Ladena komandosi z elitar
nej amerykańskiej grupy Navy
SEALS zabili go w Abbottabad
w Pakistanie, w willi terrory
sty niebyło Hamzy. W odnale
zionych listach Osama bin
Laden pisał, że chciał ściągnąć
Hamzę do Abbottabad i tam
miał go szkolić na przywódcę
al-Kaidy.
W artykule z września 2017
roku ekspert do spraw prze
ciwdziałania terroryzmowi
i były agent FBI Ali Soufan po
wiedział: „Hamza jest przygo
towywany do roli lidera w or
ganizacji założonej przezojca".
W lutym tego roku amery
kański Departament Stanu
ogłosił, że zapłaci1 milion do
larów za informacje o miejscu
pobytu Hamzy bin Ladena.
©®
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Rocznica Powstania. Polska
przypomina o reparacjach
Warszawa

Jakub Oworuszko

jakub.oworuszko@polskapress.pl

- Chciałbymprosić naród pol
ski o przebaczenie, wstydmi
za to, co Niemcy wyrządzili
Polsce -powiedział w trakcie
obchodów 75. rocznicy wybu
chu Powstania Warszawskie
go szef niemieckiego MSZ
Heiko Maas.-Szkody wyrzą
dzone Polsce iPolakom nie
zostały przez ich sprawcę na
prawione -stwierdził z kolei
minister spraw zagranicznych
Jacek Czaputowicz.
Okrągłej rocznicy, jak co roku,
towarzyszyły uroczyste ob
chody, którerozpoczęły się już
wieczorem 31 sierpnia na pl.
Krasińskich.
Prezydent i premier spotkali
się z powstańcami, a w czwar
tek uczestniczyli m.in. w uro
czystościach na wojskowych
Powązkach oraz na warszaw
skiej Woli.
- Rzeź Woli to było wielkie
ludobójstwo, o którym przez
lata PRL-u nic nie mówiono.
Trudno tosobie dzisiaj wyobra
zić, ale taka była wtedy ta rze
czywistość; to była cena, jaką
zapłaciła Warszawa za dążenie
do wolności. Oddali życie po to,
by Polska mogła być wolna
- mówił prezydent Andrzej
Duda przed tablicą upamiętnia
jącą 2500 mieszkańców Woli
zamordowanych przez Niem
ców w pierwszych dniach
sierpnia1944 roku.

Zerowy PIT dla młodych. Osoby
do 26 roku życia nie zapłacą podatku
Warszawa

Zbigniew Biskupski

:bigniew.biskupski@polskapress.pl

Od sierpnia młodzi Polacy za
rabiający na etatach lub zleceliach nie płacą podatku PIT.
Płatnicy nie pobiorą zaliczki.
.1wypłacą całą pensję na rękęjo potrąceniu ZUS.
Od 1 sierpnia obowiązuje
ustawa dotyczącą zwolnienia
Dd podatku dochodowego
od osób fizycznych przycho
dów ze stosunku służbowego,
stosunku pracy, pracy nakład
czej, spółdzielczego stosunku
pracy oraz z przychodów
z umów zlecenia,otrzymanych
przez podatnika doukończenia
26 roku życia.
Zerowy PIT jednaknie obej
muje zatrudnionych woparciu
o umowy o dziełooraz prowa
dzących własną działalnośćgo

spodarczą. Takieosoby dalej są
zobowiązane do zapłaty po
datku dochodowego.
Limity zwolnienia z podatku
Zerowy PIT ma dotyczyć przy
chodów z pracy oraz z umów
zleceń zawartych z firmą,osią
ganych przez osoby do 26roku
życia - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatko
wym 85 528 zł (odpowiada to
górnej granicy pierwszego
przedziału skali podatkowej).
W 2019 r. limit zwolnienia wy
niesie 35636,67 zł, czyli5/12 li
mitu rocznego,ponieważ zwol
nienie będzie obowiązywać
przez 5 miesięcy (od sierpnia
do grudnia). Nadwyżka przy
chodów ponad limit 85 528 zł
(w 2019 r. ponad 35 636,67 zł)
podlegać będzie opodatkowa
niu na ogólnych zasadach
przy zastosowaniu skali podat
kowej.

Co istotne,limit roczny obo
wiązywać będzie niezależnie
od liczby zawartych umów lub
liczby podmiotów(płatników),
z którymi umowa o pracę czy
zlecenie została podpisana.
W 2019 r. płatnik nie będzie
musiał obliczać i pobierać zali
czek na PIT (od sierpnia
do grudnia) - jeżeli młody po
datnik złoży oświadczenie, że
jego dochody w całości zostaną
objęte zwolnieniem z PIT.Cho
dzi o zminimalizowanie zmian
w systemach księgowo-płacowych płatników. Podatnicy,
którzy nie złożą takiego
oświadczenia - zwrot podatku
z tytułu zwolnienia otrzymają
w zeznaniu rocznym za 2019 r.
Oświadczenie tonie będziewy
magane do przychodów uzy
skanych od l stycznia 2020 r. od tego roku z pensji nie będzie
pobierana zaliczka,a zatem wy
nagrodzenie będzie wyższe.

m

Wielka flaga z symbolem Polski Walczącej na budynku PGNiG

- Jesteśmy winni im nie
tylko pamięć, jesteśmy winni
im wdzięczność: jako naród,
jako państwo,bo bronili wtedy
człowieczeństwa -mówił z ko
lei premier Mateusz Morawiecki. - Bronili nie tylko szans
na przetrwanie, honoru i wal
„Piątka Kaczyńskiego"
Zerowy PIT dla młodych to je
den z elementów tzw. Piątki
Kaczyńskiego. W lutym PiS
przedstawiło pięć propozycji,
które miały pomóc partii
w osiągnięciusukcesów w roku
dwóch wyborów: w maju
do Parlamentu Europejskiego
i na jesieni do parlamentu.
Od lipca wypłacane są pie
niądze z programu 500 plus
na pierwsze dziecko. Wcześniej
program ten obejmował drugie
i kolejne dzieci. Od 1 lipca wy
syłane są wnioski drogą elek
troniczną. Od l sierpnia można
także składać wnioski papie
rowe.
Tzw. trzynasta emerytura
została wypłacona w maju.
Do Sejmu w lipcu trafił pro
jekt ustawy o obniżeniu po
datku PIT z18 proc. do 17 proc.
Ma wejść w życie 1 paździer
nika, czyli przed wyborami.
Ostatni punkt „Piątki Ka
czyńskiego" to przywracanie
lokalnych połączeń autobuso
wych. W tym roku rząd chce
przeznaczyć na to 300 min zł.
©®

czyli nie tylko o przyszłość na
rodu. Walczyli o elementarne
zasady, wartości, jak miłość
do ojczyzny, wierność, honor,
prawda. Dlatego powstańcy
warszawscy są dzisiaj dla nas
na pierwszym miejscu w pan
teonie naszych wszystkich bo

W KRAJU
Warszawa

Były wiceminister
środowiska zatrzymany

Funkcjonariusze Centralnego
Biura Antykorupcyjnego na pole
cenie prokuratury zatrzymali
byłego wiceministra środowiska
w latach 2014-15 Janusza 0.
Drugą zatrzymaną osobą jest
przedsiębiorca z Włocławka.Były
wiceminister sprawowałrównież
funkcję przewodniczącegoRady
Nadzorczej NarodowegoFundu
szu Ochrony Środowiskai Gospo
darki Wodnej. Wedługprokura
tury krajowejurzędnik w zamian
za obietnicępracy po zakończe
niu służby państwowejmiałzobowiązać siędo doprowadzenia
do wstrzymania kar umownych
od jednego zprzedsięwzięć
współfinansowanych przezten
fundusz. Podymisji były wicemi
nister rzeczywiście podjął pracę
w spółkachprzedsiębiorcy. Za
rzuty korupcyjnezwiązane są
z wykonywaniem
robót budowlanychdla kieleckiej
spółki wodociągowej.
(AIP)

haterów. Niebyłoby wolnej Pol
ski bez tamtej postawy, bez
walki z bestią niemiecką, która
wbiła kły w Warszawę, w Pol
skę - przekonywałszef rządu.
Szerokim echem odbiło się
przemówienie szefa niemiec
kiego MSZ oraz wpis ambasa
dora Niemiec w Polsce. - Chciał
bym prosić rodziny zabitych
i rannych, chciałbym prosić
naród polski o przebaczenie;
wstyd mi za to, co Niemcy,
działając w imieniu Niemiec,
wyrządzili Polsce,(...) wstyd mi
też, że wina ta po wojnie była
zbyt długo przemilczana- mó
wił minister Heiko Maas.
„Na znak żałoby i wstydu
oraz dla uczczenia pamięci ty
sięcy ofiar Powstania War
szawskiego opuściliśmy flagi
przed Ambasadą do połowy
masztu. Przekazywanie pa
mięci o zbrodniach niemiec
kich jest i pozostanie naszym,
Niemców, zadaniem i zobowią
zaniem dla przyszłych poko
leń" -napisał na Twitterze am
basador Rolf Nikel.
W okolicznościowym wy
stąpieniu szef polskiego MSZ
zwrócił uwagę na kwestięrepa
racji. - Szkody wyrządzonePol
sce iPolakom nie zostały przez
ich sprawcę naprawione - pod
kreślił minister spraw zagra
nicznych Jacek Czaputowicz.
Po godzinie17(godzina „W")
z ronda Dmowskiego ruszył
marsz organizowany przez śro
dowiska narodowe. Kontrmanifestację zorganizowali Oby
watele RP. ©®

KostrzynnadOdm

Wystartował festiwal
Pol'and'Rock

Wczoraj w Kostrzynie nadOdrą
rozpoczęła się25. edycjafestiwalu
muzycznego organizowanego
przez JurkaOwsiaka, wcześniej
znanego podnazwą Przystanek
Woodstock. Co rokuna koncerty
przyjeżdżają setki tysięcy mło
dych ludzi.Oprócz koncertów
atrakcją są spotkania z artystami
iintelektualistami. W tymroku
organizatorzy zostali zaskoczeni
przez PrzewozyRegionalne,
które odmówiły zapewnienia do
datkowych pociągówdla uczest
ników festiwalu.-Pierwsi po
mocną dłoń wyciągnęli marszał
kowie województw,zapewniając
aż 46połączeń kolejowych
-informował KrzysztofDobies,
rzecznik prasowy festiwalu.
W sprawie interweniował
również premierMateusz Morawiecki. Policjapo razczwarty zao
piniowała festiwaljako imprezę
podwyższonego ryzyka. Kryty
kują to organizatorzy,którzy uwa
żają, żejest tonajlepiej zabezpie
czona impreza w Polsce. Festi
wal potrwa do soboty, (AIP)

artykuł reklamowy
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Numer 1 na zbicie cukru u diabetyków!
immi

Pokonałam cukier
i przestałam się objadać
Dzięki nowej metodzie pani Maria (671.) obniżyła
nadmierne stężenie glukozy we krwi w 7 dni. ?

Wieloletnia walka z cukrzycą nareszcie może być zwycięska. Nowatorski preparat może zapobiegać gwałtownym wyrzutom insuliny i utrzymuje
prawidłowy poziom cukru we krwi już od 1. zastosowania, chroniąc przed hiperglikemią i groźnymi powikłaniami cukrzycy. „Wystarczył
tydzień, by stopy przestały boleć i drętwieć. Objawy stopy cukrzycowej zaczęły się cofać!"- potwierdza pani Maria.

P

ani Maria jest jedną z 9800 osób,
które dzięki nowemu produktowi
błyskawicznie ustabilizowały
poziom cukru i zahamowały
zaburzenia wydzielania insuliny.
„Byłam ospała, utyłam 13 kg i bardzo
szybko przybierałam na wadze, bo ciągle
miałam ochotę na słodycze. Gdy do złego
stanu zdrowia dołączyło drętwienie stopy, a
specjaliści zaczęli podejrzewać zespół stopy
cukrzycowej, postanowiłam sięgnąć po
nowy środek. Dzięki niemu uspokoiłam
cukier, obniżyłam cholesterol i odzyskałam
energię już po 7 dniach".

Moje stopy
są bezpieczne
Choruję na cukrzycę
od 10 lat Zmiana diety
okazała się niewystar
czająca, z kolei leki
obniżały cukier za
Maria K.,
bardzo, doprowadza
67 lat, Olsztyn
jąc do drętwienia koń
czyn, problemów z nerkami i co najgor
sze - rozwoju stopy cukrzycowej. Mój
lekarz nie pozostawiał złudzeń: „ Pani
stan jest krytyczny". Na szczęście odkry
łam nowy preparat Już po 14 dniach
wróciło czucie w nogach - objawy stopy
cukrzycowej błyskawicznie ustąpiły.

Cukrzyca? Nie taka straszna!
„Zanim trafiłam na nowy środek, cukier we
krwi szalał, a ja byłam wiecznie głodna.
Cały czas chodziło mi po głowie coś słodkie
go, wstawałam w nocy do lodówki, śniłam,
że jem tort. Po stosowaniu preparatu przesta
łam czuć te okropne napady głodu, nie
nachodzi mnie już niepohamowany apetyt,
nie opadam z sił jeśli nie zjem jakiegoś bato
nika. Ten preparat był absolutnym strzałem
w dziesiątkę - błyskawicznie wyregulował
poziom cukru we krwi, a przy okazji ułatwił
zapanowanie nad wagą - schudłam 14 kg
w 2 tygodnie" -opowiada pani Maria.

Zapomnij o wahaniach cukru
W Polsce na cukrzycę choruje już ponad
3 miliony osób, z czego 600 tysięcy jeszcze
o tym nie wie. Choroba potrafi latami rozwi

jać się w ukryciu, po cichu pustosząc orga
nizm. Na szczęście na polski rynek właśnie
dotarł preparat, który zapowiada prawdziwą
rewolucję w skutecznym, domowym zwal
czaniu cukrzycy. 9 na 10 osób stosujących
go potwierdza, że obniżyło poziom cukru do
prawidłowych wartości zaledwie po kilku
dniach - i to bez względu na swój wiek, pre
dyspozycje genetyczne, styl życia oraz sto
pień zaawansowania choroby.
Zajmuję się cukrzycą
od ponad 20 lat
i muszę przyznać, że
byłem sceptyczny,
kiedy Pani Maria
oznajmiła mi, że za
mierza pokonać po
wikłania tej podstępnej choroby za
pomocą nowej, naturalnej metody Nie
dowierzałem, że odkrycie naukowców
ze Szwajcarii zasadniczo wspomaga
usprawnianie komórek trzustki i spo
wolnienie procesu uwalniania cukru
do krwi, hamując rozwój choroby.
Wbrew moim obawom, badania nie
pozostawiły wątpliwości - poranna
glukoza utrzymuje się u Pani Marii na
stałym poziomie 80 mg/dl, a powikła
nia cukrzycy ustąpiły. Muszę przyznać
- ta metoda to najlepszy strażnik
trzustki, a także nieocenione źródło
witamin i minerałów, które spowalnia
ją rozkład skrobi na cukry proste, przy
nosząc nareszcie wymierne rezultaty
w walce z cukrzycą.
Specjalista ds. diabetologii

Innowacyjny środek może:

V

V
V

USPRAWNIĆ PRACĘ TRZUSTKI
1 PROCES WYKORZYSTANIA GLUKOZY
ZWIĘKSZYĆ 2-KR0TNIE WYDZIELANIE
NATURALNEJ INSULINY
UTRZYMAĆ GLUKOZĘ
NA WŁAŚCIWYM POZIOMIE
SPOWOLNIĆ PROCES
UWALNIANIA CUKRU DO KRWI

Schudłam, bo cukier przestał szaleć

Cukrzyca rujnowała moje życie - pomimo restrykcji żywieniowych
wciąż przybierałam na wadze. Konieczność ciągłej kontroli gluko
zy utrudniała życie towarzyskie. Odżyłam dzięki preparatowi, który
poleciła mi moja sąsiadka - pani Maria. Przestałam czuć ochotę
na podjadanie, minęły napady hipoglikemii. Pozbyłam się przewle
kłych infekcji układu moczowego, skóra przestała mnie swędzieć,
odzyskałam energię. Po 14 dniach stosowania preparatu schudłam
6 kg, a waga sukcesywnie spada. Rewelacja!

Jagoda,
42 lata, Olsztyn

Znowu czerpię z życia pełnymi garściami

Choruję na cukrzycę od 5 lat. Cukier na poziomie 290 mg/dl spra
wił, że postanowiłem sięgnąć po całkowicie naturalną metodę.
Preparat pomógł obniżyć poranną glikemię do perfekcyjnej warto
ści 80 mg/dl w zaledwie 7 dni. Ostatnio zjadłem karkówkę z ziem
niakami i szarlotkę na rodzinnym grillu, a cukier nie poszybował
w górę. To cudowne uczucie, móc na nowo cieszyć się z małych
przyjemności!
A

ftn
Arek, 63 lata,
Szaedn

Jak to działa?
Skoncentrowane w doskonałych propor
cjach źródło witamin i składników mineral
nych spowalnia rozkład skrobi na cukry
proste - dzięki temu możliwe jest utrzyma
nie glukozy na odpowiednim poziomie.
Brak gwałtownych wahań cukru skutkuje
regulacją apetytu, eliminuje zachcianki na
słodycze i może pomóc pozbyć się nadwagi.
Już 1. dawka unikatowej formuły eliminuje
przewlekłe bóle głowy. 9/10 osób przyznaje,
że po 7 dniach ustąpiły typowe dla cukrzy
cy: nadmierne pragnienie, mdłości i swędze
nie skóry. Specjaliści są w szoku, że nowa
metoda oparta wyłącznie na drogocennych
składnikach roślinnych może unormować
poziom glukozy we krwi i może błyska
wicznie poprawia wyniki badań.

iSTiSim RODZAJOM i
CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA (TYPU I)
• CUKRZYCA INSUUNONIEZALEŻNA (TYPU II)

]

CUKRZYCA CIĄŻOWA
CUKRZYCA WTÓRNA

*

Nie przegap promocji!
Popularność nowego preparatu rośnie
z każdym dniem, a osób zachwyconych
jego działaniem wciąż przybywa. Już dziś
dołącz do 10 tysięcy Polaków, którzy
z pomocą preparatu wygrali z cukrem
i zatrzymań jej niebezpieczne powikłania jak
stopa cukrzycowa, otyłość czy utrata wzroku.
Nie zwlekaj, bo przegapisz promocję!

OFERTA LIMITOWANA
Pierwsze 100 osób, które zadzwonią do 16.08.2019 r.
otrzyma DARMOWĄ WYCENĘ oraz 75%
DOFINANSOWANIA OD PRODUCENTA!

g 1344421 18
PRZESYŁKA GRATIS*

pon.- pt. 08:00 - 20:00, sob.- nd. 09:00 - 20:00
Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat.
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Czterech chętnych na Legionów.
Oferty niższe od miejskich możliwości
Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

Słupsk
Zarząd Infrastruktury Miej
skiej otworzył wczoraj koper
ty przetargowe na budowę ul.
Legionów Polskich. Jeśli
urzędnicy po sprawdzeniu do
kumentacji zdecydują się
na wybór najtańszej oferty, to
miasto zaoszczędzi na tej inwestycji 1,6 min zł.
Cztery przedsiębiorstwa ubie
gają się o jedno, za to kluczowe
zlecenie drogowe. Wczoraj Za
rząd Infrastruktury Miejskiej
otworzył oferty złożone
do przetargu na budowę ulicy
Legionów Polskich i moderni
zację
sąsiedniej
ulicy
Małcużyńskiego. W przeci
wieństwie do poprzednich
przetargów, które były zry
wane, ten najpewniej zakończy
się podpisaniem umowy. Naj
niższą ofertę przedłożyłasłup
ska Egida, która chce poprowa
dzić tęinwestycję, zakwotę 6,1

ZIM musi sprawdzić dokumentację, wyłonić wykonawcę i podpisać umowę. Termin
rozpoczęcia prac wyznaczono wstępnie na wrzesień. Prace potrwają do lipca 2020 roku
miliona złotych. Dla porówna
nia FB Serwis z Warszawy za
proponował 6,8 min zł,
pruszkowski Strabag 7 milio
nów a Krężel z Kobylnicy 7,2
min zł. Co ważne, każda z pro
pozycji mieści się w finanso
wych możliwościach ratusza,
który na ten cel przeznacza 7,8

min zł. To nowość, ponieważ
właśnie z powodu braku wy
starczających środków po
przednie przetargi zrywano.
W lipcu ubiegłegoroku z ofertą
zgłosił się tylkoStrabag. Wów
czas cena opiewała na 6,8 min
zł brutto.Miasto naten cel prze
znaczyło o2,3 min złmniej. Za

mówienie powtórzonow sierp
niu i przy zaplanowanej już
kwocie 4,5min zł. Jednaksuma
znów okazała się zbyt niska.
Propozycja Strabagu urosła
wówczas opół miliona złotych.
Planowaną na20l8 rok budowę
przełożono na ten obecny.
Znany już oferent zapropono

wał 7,8 min zł i realizację bu
dowy do grudnia. Miasto w bu
dżecie takiej kwoty nie miało.
Przypomnijmy, że poten
cjalny wykonawca na realizację
budowy będzie mieć czas
do końca lipca 2020 roku,
a miastodwa budżety,czyli po
dwójną możliwość sfinansowa
nia inwestycji. Zakładano, że
nowa droga ma w tym roku
kosztować 4,5min zł, a w2020
roku poprzetargową resztę,
czyli 3,8 min zł, bo tyle zapi
sano w prognozach.
Roboty wykonywane mają
być etapami. Najpierw roz
poczną się prace na ul. Legio
nów Polskich wraz z budową
nowego ronda na skrzyżowa
niu i możliwe, że z dojazdem
do ul. Zaborowskiej. Później,
choć terminy mogą ulec prze
sunięciu, bo oharmonogramie
decyduje wykonawca, wyre
montowany zostaniedziurawy
odcinek ulicy Zaborowskiej.
Zanim to nastąpi, ZIM musi
sprawdzić dokumentację, wy
łonić wykonawcę i podpisać
umowę. Termin rozpoczęcia
prac wyznaczono wstępnie
na wrzesień.
©<D

Magdalena Wozniak

teł, 57

Główczyce
ul.Kokiusckt'12

Nasza kwiaciarnia powstała z pasji do kwiatów. Jesteśmy małą
lokalną firmą, która działa na rynku od 2015 roku. Dbamy
0 naszych wiernych klientów, ale też pozyskujemy tych
mieszkających poza granicami naszego
kraju, obdarowując ich bliskich kwiatami.
Wręczenie kwiatów to dla nas coś więcej niż
gest. Gdy dajemy komuś bukiet, ofiarujemy
mu także emocje - wdzięczność, uznanie,
czułość, najlepsze życzenia.
Kwiaciarnia - to miejsce wyjątkowe z wielu
względów. Kwiaty działają na zmysły
1 korespondują z pięknymi chwilami, które
chcemy upamiętnić.

Dzisiaj spotkanie zpanią
poseł Arciszewską- Mielewczyk

Dzisiaj (piątek,2 sierpnia)
w GminnymOśrodku Kultury
przy ul.Pomorskiej1w Kępicach
odbędzie sięspotkanie zpanią
poseł PiS Dorotą ArciszewskąMielewczyk, przewodniczącą Ko
misji SejmowejGospodarki Mor
skiej iŻeglugi Śródlądowej.Począ
tek spotkania o godz.17. Spotka
nie jest otwartedla wszystkich za
interesowanych bieżącymiprob
lemami regionui kraju.
(MAG)

Piknik ekologiczny:
pomagamy pszczołom

Wielki DzieńPszczół odbędziesię
w SłowińskimParku Narodowym
w sobotę,3 sierpnia.Organizato
rzy zachęcają do obchodów
mieszkańców okolicznychmiej
scowości orazturystów. Piknik
odbędzie się w Czołpinie w godzi
nach10-14. Uczestnicy,którzy
przyjadą do byłejjednostki woj
skowej, będą mogli wziąć udział
w różnychgrach orazrozwiązy
wać zadaniao pszczołach. Nasto
iskach podczaspikniku rodzin
nego dostępne będą też mate
riały edukacyjnedla dorosłych
i dla dzieci.Organizatorzy zapra
szają też wszystkich chętnych
do udziału w terenowej grze edu
kacyjnej. (MAG)

Od 1 sierpnia w Słupsku trwa
26. Pomorski Rąjd Trzeźwościowy
\

iaciar^
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Kępkę

Stupsk

Zbigniew Mareoii
zbigniew.marecki@gp24.pl

1 sierpnia rozpoczął się
XXVI Pomorski Rajd
Trzeźwościowy Gryfa Ziemi
Słupskiej.Potrwa do niedzieli.
Rajd ma na celu integrację
trzeźwych osób, które wyszły
z
uzależnienia
oraz
współuzależnionych. Biorą
w nim udział członkowieSto
warzyszenia Krokus Centrum
Trzeźwości w Słupsku i stowa
rzyszeń z całej Polski, m.in.
z Sopotu i z Warszawy.
W programie wydarzenia
zaplanowano rozgrywki spor
towe, m.in. w siatkówkę i ko
szykówkę w obiekcie sporto
wym przy ul. Rybackiej. Im
prezę patronatem objęli prezy
dent miasta Słupska, wójt

//

gminy Słupski starostasłupski.
- Pragniemy propagować
nowy styl w trzeźwym życiu.
Skutki alkoholizmu i innych
używek niosą ze sobą ogrom
nieszczęść. Bo jednym co
warto, totrzeźwym być warto jak głosi nasza maksyma - mó
wią organizatorzy rajdu.
Stowarzyszenie Krokus
Centrum Trzeźwości w Słup
sku udziela wsparcia osobom
uzależnionym od alkoholu, jak
również członkom ich rodzin.
Działa przy ul. Sienkiewicza 7

(mx

- Alkoholizm tochoroba i te
mat, który wciąż trzeba nagłaś
niać. Niemożna milczeć,bo zja
wisko narasta i staje się coraz
bardziej niebezpieczne. My
pragniemy pokazać ludziom
uzależnionym, że jest droga
do zatrzymania choroby mówi Maria Podlipna,wicepre

zes Stowarzyszenia Krokus
Centrum Trzeźwości.
Piją ludzie ze wszystkich
grup społecznych.
- W swoich grupach terape
utycznych mamyksięży, dyrek
torów dużych przedsiębiorstw,
biznesmenów. Niestety, pije
też coraz więcej kobiet i im jest
jeszcze trudniej, bo pijana ko
bieta w społeczeństwie jest
spostrzegana jeszcze gorzej niż
pijany mężczyzna - dodaje
Podlipna.
Najbardziej niepokojące jest
to, żealkohole piją corazmłod
sze dzieci. Międzynarodowe
badania pokazują, że piją już
sześcioletnie dzieci. Problem
coraz częściej spotykany jest
w szkołach podstawowych
i gimnazjach. Zdaniem działa
czy trzeźwościowych za mało
się tam mówi o alkoholizmie.

©®

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 5.08.2019 r. planowane jest
rozpoczęcie przebudowy chodników wzdłuż ulic: Adama
Mickiewicza, Władysława Reymonta i Zygmunta Krasińskiego
w Słupsku.

^a^|taxi bgr^

Prace potrwają do 4 września 2019 roku.

607 271717

W czasie trwania prac mogą wystąpić utrudnienia dla ruchu pieszego
i kołowego, za które z góry przepraszamy.
Wykonawca -„KRĘŻEL" Sp. z o.o.
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Aleksandra Morawiak. Każdy jej
kolaż toinna historia

Wszyscy mile widziani,
ale całkiem rozebrani

Festiwal Woodstock to już
zupełnie inny festiwal
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Poznali się latem w 1957 roku w Ustce. Przez lata żyli własnym życiem, ale los ich złączył. Pobrali się po 62 latach.

Na miłość zawsze jest pora

Hans przyjeżdża! na polowania koło Słupska. Tak odnalazł kobietę, która wpadła mu w oko
62 lata wcześniej. Okazało się, że to miłość jego życia• Strona 11

magazyn
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Poznali się latem 1957 roku. Pobrali się

też latem, ale... 62 lata później

Zbigniew Marecki

spadków przez Polaków, któ
rych krewni zmarli w Niem
czech. To wszystko docenił pre
zydent Lech Wałęsa, który
w 1995 roku wręczył mi Krzyż
Zasługi - zdradza HansPapkę.
Wtedy też razem z żoną za
częli corazczęściej przejeżdżać
do Polski. Najpierw kupili
mieszkanie w Lęborku, a po
tem w Słupsku. Hans zaczął
polować w kole Darzbór
w Żelkówku. Na polowania
przejeżdżał też po śmierci żony.
Od znajomych dowiedział się
0 atrakcyjnej wdowie.
- Najpierw myślałem, że to
moja dawna znajoma Niemka.
Dopiero później uświadomi
łem sobie, że Wiesiępoznałem,
gdy pracowała jako fryzjerka
w 1957 roku w Ustce - opo
wiada.

<mw

zb^iew.mafedó@pofckapress.pl

Ludzie
Przyjeżdżał na polowania ko
ło Słupska. W końcu mnie też
upolował -mówi z uśmie
chem na twarzy słupszczanka
Wiesława Malinowska- Papkę,
od 20 lipca żona Hansa,które
go poznała w 1957 roku.

P

ierwszy raz Wiesia
i Hans poznali się la
tem1957roku. Wtedy
ona pracowała w za
kładzie fryzjerskim
przy ul. Marynarki Polskiej
w Ustce.
- Byłam zdolną fryzjerką.
Umiałam dobrze dobrać i wy
konać fryzury, więc moi słup
scy szefowie zdecydowali, że
w sezonie będę czesać turystki
w Ustce. W czasie dojazdów
do pracy zrobiłam sobie przyjemność, bo, w funkcjonują
cym obok salonu fryzjerskiego
zakładzie fotograficznymFoto
Mewa, zrobiłam sobie fotogra
fię. Fotografowi tak się spodo
bało, że wystawił je na wy
stawce, Hans także na nie zer
kał -opowiada pani Wiesława.
Szef ją swatał,
ale Hans był już żonaty
Być możez tegopowodu przy
szedł sięostrzyc do zakładu fry
zjerskiego, gdzie pracowała
atrakcyjna fryzjerka.
- Kierownik zakładu nawet
chciał mnie swatać ze swoją
pracownicą, ale mnie wtedy nie
były w głowie romanse, bo
od 1952 roku byłem żonaty,
a jako prezes Gminnej Spół
dzielni Samopomoc Chłopska
w Ustce musiałem dbać, aby
wszystko grało w sezonie wspomina Hans.
Choć do pracy w Ustce jeź
dzili tym samym pociągiem ze
Słupska, to w 1957 roku nic
z tegonie wyniknęło,bo właści
wie nigdy sięnie spotkali. Potem
każde poszłow swoją stronę.
Sokista pomógł mu stawić się
w polskimżyciu
W1959 rokuHans Papkę,poto
mek niemieckich właścicieli
majątku w Wielistowie koło
Wejherowa wyjechał do Nie
miec.
- Dziadkowie ucieklido Nie
miec już w styczniu 1945 roku.
W obawie przed Rosjanami,
którzy zabijali niemieckich
właścicieli majątków. Moi ro
dzice z dziećmi, czyli także ze
mną przenieśli się doLęborka,

" '

Od 20 lipca Wiesława i Hans (dla niej Janek)są małżeństwem. Będą mieszkać na dwa domy - w Polsce iw Niemczech

Zdjęcie Wiesławy z 1957 roku zrobione w Foto Mewa w Ustce

W tym samymczasie Hans byłGS Samopomoc Chłopska w Ustce

gdzie rodzina miała mały do
mek. Tam zamieszkał z nami
polski sokista.Dzięki niemu do
stałem siędo polskiego gimna
zjum. On przekonał mnie
także, żepowinienem się zaan
gażować w życie społeczne
państwa komunistycznego.Po
słuchałem go. Wstąpiłem
do Związku MłodzieżyPolskiej.
Dzięki temu bez matury trafi
łem na kursy przygotowawcze
do studiów wyższych. Chcia
łem być lekarzem, aleostatecz
nie trafiłem do WyższejSzkoły
Handlu Morskiego wSopocie,
gdzie zostałem magistrem eko
nomii -opowiada pan Hans.
Po studiachchciał pracować
w Polskich Liniach Oceanicz
nych, ale podczas potańcówki
zorganizowanej przez aktyw
ZMP w Lęborku poznał
Mariannę, w której prawie na

zes GminnejSpółdzielni Samo
pomoc Chłopska w Ustce nie
poradził sobiez jego obsługą, to
mnie przerzucono na ten odci
nek. Dość szybko poznałem
miejscowe układy.Na przykład
co tydzień musiałem dawać
mięsno-wędliniarską dolę sze
fowi UB wSłupsku. W pewnym
momencie to jednak mipomo
gło, bo gdy po dwóch nieuda
nych próbach uzyskania pa
szportu wyjazdowego do Nie
miec, gdzie już czekali namnie
rodzice, zwróciłem siędo niego
o pomoc, to nie odmówił. Po
mógł, choć nie za darmo. Poza
tym - jak się dowiedziałem szukał wtedy dyrektorskiego
stanowiska dla brata, a ja je
zwolniłem - wspomina pan
Hans.
W1959 zaczął nowe życie
w Dortmundzie, gdziedwa lata

tychmiast się zakochał. Aby jej
nie stracić, wciągu kilku dni za
łatwił sobie nakaz pracy w roszarni w Lęborku.Znowu miał
szczęście, bo jejdyrektor zacho
rował, a aktyw partyjny uznał,
że trzeba dać szansę młodemu
magistrowi. Tak -trochę z przy
padku - został jednym z naj
młodszych w województwie
koszalińskim dyrektorów.
Dawał mięsno-wędlinarską
dolę szefowi UB
W 1952 roku ożenił się
z Marianną, a wkrótce razem
przenieśli siędoSłupska, gdzie
ona pracowała w żłobku
przy ul. Poniatowskiego, a on
tworzył od podstaw Słupskie
Zakłady Przemysłu Maszyno
wego Leśnictwa.
- Chyba szło mi dobrze, bo
gdy przedletnim sezonem pre

wcześniej osiedli jego rodzice.
Zatrudnił się w miejscowym
koncernie, gdzie poroku, także
dzięki polskiemu doświadcze
niu , został dyrektorem.
- Było mi dobrze, ale chcia
łem czegoś więcej, więc już
w Monachium otworzyłem
własną firmą doradztwa i po
średnictwa gospodarczego.Do
brze się rozwijała, a ja cieszy
łem się uznaniem. Przez kilka
lat byłemdeputowanym w par
lamencie Bawarii. W tym cza
sie moja żona prowadziłabutik
krawiecki i coraz bardziejanga
żowała się w działalność polo
nijną. Była nawetszefową orga
nizacji polonijnej Zgoda na całą
Bawarię. W latach 90. ubie
głego wieku zaangażowałem
się w pomoc przy tworzeniu
Konsulatu Generalnego Polski
w Monachiumi przejmowanie

Przysyłał kwiaty
z Monachium
Nie da się ukryć: zakochał się.
Przysłał jej nawet kwiaty zMo
nachium, które odebrała, gdy
pracowała w sklepie koleżanki
na słupskimManhatanie.
Coraz częstsze spotkania,
rozmowy
telefoniczne
1 wspomnienia z dawnych lat
zrobiły swoje. Od 2010 roku
Wiesława iHans są razem. Ona
dążyła do legalizacji związku,
ale ichchoroby iśmierć naraka
jednej z jej córek-bliźniaczek
długo stawały im na przeszko
dzie. Jednak 20 lipca w końcu
powiedzieli sobie tak w Urzę
dzie Stanu Cywilnego w Słup
sku.
Nigdy nie jest za późno, aby
coś kompletować- uważa pani
Wiesława, która także przeszła
wiele w swoim życiu. W Słup
sku - jako czterolatka -pojawiła
się z rodzicami i rodzeństwem
w 1945 roku, gdy jej najbliżsi
po wojennych przeżyciach po
stanowili zacząć nowe życie
nad morzem. W tym czasie
miała już na koncie bohaterski
wyczyn, bo jejpłacz po wyrzu
ceniu z wózka przez niemie
ckiego żołnierza tak wzruszył
jego przełożonego, że wypuścił
jej matkęz więziennego aresztu
w Kielcach, gdzie czekała
na wywózkę do obozu. Jako
młoda dziewczyna musiała
zrezygnować zmarzeń o zakła
dzie kosmetycznym. Została
fryzjerką, założyła rodzinę
i wychowała dwie córki.
- Teraz czuję się szczęśliwa.
Gdyby nie to, że niemiecka
służba zdrowia stoi na wyż
szym poziomie niż polska, to
pewnie nie wyjeżdżalibyśmy
do Niemiec. Teraz żyjemy
na dwa domy, ale moje serce
zawsze jest w Polsce - nie
ukrywa pani Wiesława.0®
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Już ponad 140 tys. osób miało szansę zmniejszyć problemy ze zdrowiem - bez wychodzenia z domu, stania w kolejkach

Bioenergoterapeutka zdradza tajemnicę:

MAGNETOTERAPIA
może złagodzić ból i

*
zkła

i

Wyobraź sobie, że stosowane przez Ciebie dotychczas leki przestają
radzić sobie z bólem. Boisz się, że pewnego dnia nikt ani nic nie będzie
w stanie Ci pomóc i zaczynasz zastanawiać się nad swoją przyszłością.
Na szczęście ja mam inne podejście do walki z bólem. Dobrze wiem,
co Ci dolega, i być może jestem w stanie Ci pomóc, nawet jeśli nigdy
nie zobaczymy się twarzą w twarz!
azywam się Anna
i od 30 lat poma
gam ludziom jako
bioenergoterapeutka.
Jeśli mam pomóc także
Tobie, uważnie wczytaj
się w moje słowa. Jest dla
mnie niezmiernie ważne, byś wiedział o mnie
jak najwięcej: kim jestem, co robię i jak wy
glądam.
Już jako dziecko odkryłam w sobie pewne
niezwykłe zdolności, ale bioenergoterapeutką zostałam dopiero w wieku 32 lat. Mogła
bym wychwalać moje sukcesy, cytować listy
od ludzi, w których dziękują mi za cud uzdro
wienia. Opowiadać o długich latach praktyk,
medytacji, i specjalnych ćwiczeń. Przekony
wać Cię, że dla spektakularnych efektów nie
zbędne są częste wizyty i długie sesje tera
peutyczne. Ale nie jestem taka jak większość
bioenergoterapeutów.
Udoskonaliłam moje umiejętności tak, że
jestem w stanie prowadzić bioenergotera
pię nawet na odległość. Moją życiową mi
sją jest niesienie pomocy każdemu, kto cier
pi z powodu:
* zmęczenia (niezwiązanego
z wysiłkiem fizycznym);
* stresu czy bezsenności;
v bólów głowy;
v bólów pleców i kręgosłupa;
•zaburzeń trawienia;
•nadciśnienia, kłopotów z kładem krążenia.
Nie uwierzysz, ale wszystkie te objawy
mają jedną i tę samą przyczynę. Twoje zdro
wie cierpi, ponieważ masz zaburzoną rów
nowagę magnetyczną i niedobór pola ma
gnetycznego.
Zła wiadomość jest taka, że zwykłe środki
farmaceutyczne nie zawsze pomagają. Czę
sto po prostu łagodzą na chwilę objawy, nie
Magnesy neodymowe mogą „popychać, od
pychać i przyciągać" żelazo, które jest obecne
w każdej cząsteczce krwi. Dzięki temu istnieje
szansa, że będą mogły oczyścić i odmłodzić
krew. Energia magnetyczna przenika przez
ciało i może zmniejszyć dyskomfort powo
dowany bólem, urazem lub stresem. Dlatego
magnetoterapię można traktować jako, niein
wazyjną metodę mogącą wspomóc leczenie
bólu, złamań i innych dolegliwości, w tym
nadciśnienia. A także jako sposób na ogólną
odnowę biologiczną organizmu.

poprawiając Twojego zdrowia i samopoczu
cia. Dobra wiadomość jest taka, że osobom,
takim jak Ty, z pomocą może przyjść bio
energoterapia, a w szczególności magnetoterapia, w której także się specjalizuję.

Jak może wpływać niedobór
pola magnetycznego?
Każda żywa istota wytwarza pole magnetycz
ne i jednocześnie jest pod wpływem działania
pola magnetycznego Ziemi, które ma bardzo
korzystny wpływ na nasze zdrowie. Nieste
ty, obecnie mocno odczuwamy jego niedobór.
A to dlatego, że żyjemy w budynkach z betonu,
podróżujemy zamknięci w samochodach, a na
co dzień przebywamy w pobliżu urządzeń ta
kich jak: telefony komórkowe, telewizory, od
biorniki radiowe czy komputery.
Wszechobecny smog elektromagnetyczny
(generowany przez nowoczesne urządzenia)
to jeden z największych i najniebezpieczniej
szych wrogów Twojego zdrowia!
Terapia, którą Ci proponuję, odbywa
się na odległość za pomocą wyjątkowego
przedmiotu - bransoletki magnetycznej
z wtopionymi w nią magnesami neodymo
wymi. To właśnie ten rodzaj zdrowotnej
biżuterii magnetycznej ma szansę stać się
najbezpieczniejszy, a jednocześnie^ może
przynosić najlepsze i najszybsze efekty.

Jak bransoletka magnetyczna
może działać na ludzki organizm?
Bransoletka z magnesami neodymowymi
może pomóc w utrzymywaniu prawidłowej
równowagi TwojegS pola magnetycznego,
redukując szkodliwe skutki współczesnego
życia w otoczeniu nowoczesnych technologii.
W ciele osoby, która nosi bransolet
kę neodymową, może dochodzić do pobu
dzenia wewnętrznych sił regeneracyjnych,
dzięki czemu istnieje szansa na odbloko
wanie kanałów energii odpowiadających za
samoistną regenerację organizmu.
Do bioenergoterapii używam wyłącznie
bransoletek z magnesami neodymowymi,
ponieważ są to magnesy o bardzo silnych
właściwościach. Mogą zachowywać swoją
siłę magnetyczną przez bardzo długi czas
(po 100 latach obniża się ona zaledwie
o 1%), więc możesz w przyszłości przekazać
bransoletkę swojemu dziecku lub wnukowi
- wciąż będzie perfekcyjnie działać!

.
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Te magnesy generują energię,
która może złagodzić niemal

każdy rodzaj bólu!

Magnesy
o najsilniejszych

Siła magnetyczna

właściwościach

tej bransoletki nie
zmniejsza się przez

100 lat!

„Nie potrafię słowami wy
razić mojej wdzięczności
za poprawę zdrowia, jaka
zaszła u mojego męża, od
kiedy nosi bransoletkę magne
tyczną! Jego ciśnienie krwi było
niebezpiecznie wysokie, teraz utrzymuje się
na książkowym poziomie. Żyję w poczuciu
większego bezpieczeństwa, wiedząc, że mój
mąż nosi na nadgarstku tę bransoletkę. Dla
siebie też zamówię!"
Ewa (62 lata) z rodziną
Bransoletka, którą pragnę Ci wysłać,
została zaprojektowana tak, by nosząca ją
osoba mogła skorzystać nie tylko z mocy
magnesów neodymowych, ale także ze zdro
wotnych materiałów, z jakich została stwo
rzona: germanu i turmalinu.

Jak wygląda seans
bioenergoterapii na odległość?
Po otrzymaniu bransoletki rozpakuj ją
ostrożnie i nałóż na rękę. Po chwili praw
dopodobnie poczujesz, jak rozchodzi się
w Twoim ciele kojące ciepło. Na samym po
czątku możesz (ale nie musisz) odczuwać

Pole magnetyczne może:
•wspomagać przywracanie równowagi
magnetycznej organizmu
•pomagać w regulacji odpowiedniego
krążenia krwi
•pomóc w procesie oczyszczania organizmu
ze szkodliwych toksyn
•rozluźniać napięte mięśnie
v łagodzić ból i stany zapalne
•wyciszać szmery w uszach
•wspomagać regulowanie ciśnienia krwi
•korzystnie wpływać na tarczycę
•pomagać w walce z bezsennością
przejściowe nasilenie objawów, np. nad- £
mierną potliwość czy większą senność. £
Ich wystąpienie oznacza jedynie, że orga- J
nizm otwiera się na działanie bransoletki. £
Przeprowadzam seans bioterapeu|
tyczny w ciągu 48 godzin po otrzyma- %
niu przez Ciebie przesyłki z bransolet-i
ką. Będziesz wiedział, że seans został
|
przeprowadzony, ponieważ nagle mo- £
żesz poczuć się niebiańsko zrelaksowany
|
i spokojny. Pamiętaj, że bransoletka ma- f
gnetyczna jest niezbędna do tego, bym §•
mogła przeprowadzić bioenergoterapię
|
na odległość.
J

ODBIERZ BRANSOLETKĘ WRAZ Z PREZENTEM!
Pierwsze 100 osób, które złoży zamówienie do 7 sierpnia 2019 r..otrzvma 70% zniżki!
Oznacza to, że otrzymasz bransoletkę magnetyczną z magnesami neodymowymi
za udział w klubie rabatowym
o za 323-2*97 zł (przesyłka GRATIS)!

ZADZWOŃ już dziś! teł.

42 230 09 77

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

SPECJALNY PREZENT dla osób, które złożą zamówienie teraz!
Cały seans terapeutyczny przeprowadzony na odległość nic Cię nie kosztuje! To mój prezent dla
Ciebie. Jego skuteczność bazuje na powiązaniu naszych energii. Dlatego ważne jest, byś był/była
pozytywnie nastawiony do seansu.
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Aleksandra Morawiak

- każdy kolaż to inna historia
Długo szukała siebie, aż wkońcu znalazła we fragmentach archiwalnych fotografii i rycinach - Aleksandra
Morawiak, jedna z najbardziej obiecujących ilustratorek młodego pokolenia.Z pozornie niepasujących
do siebie elementów potrafi budować nowe światy i opowiadać fantastyczne historie
stycznych i wyrazistych
kolażach.
Agata Maksymiuk

Najwspanialsze dzieła
zwykle zaczynają się
od aktów prozaicznych.
Jak to jest u Pani? Od cze
go zaczyna się praca
nad kolażem?
Czas zwykle nie jest dla
mnie zbyt łaskawy i wciąż go
brakuje na własne realizacje.
Skupiam się głównie na pracy
dla innych, zatem najpierw
staram się jak najlepiej po
znać temat lub oczekiwania
klienta. Po tych rozmowach
przystępuje do researchu przez około 2 lub 3 dni poszu
kuję materiałów do kolażu,
elementów, z których będę go
budować. Mowa tu o ilustra
cjach, rycinach czy fotogra
fiach. To dość żmudny pro
ces, ale od niego w dużej mie
rze zależy, czy kolaż będzie
dobry. Później zostaje naj
przyjemniejsza część - proces
twórczy.

a^tajnak^miuk@poiskapress.p<

Ludzie
Aleksandra Morawiak nie
dawno we współpracy ze
szczecińską Foonką stworzyła
nowy wzór pościeli i już szy
kuje kolepie projekty.które
opuszczą ramy .Jcartek papie
ru". Jak ona to robi?
Do czego ma Paninajwięk
szą słabość?
Zdecydowanie do pięk
nych miejsc i przedmiotów.
Patrzenie na dobrze zaprojek
towane wnętrza oraz ich
poszczególne elementy spra
wia mi ogromną przyjem
ność. Jednocześnie, ważne
jest dla mnie, by móc w ta
kich miejscach przebywać,
tworzyć i żyć. Wiedziałam to
już od jakiegość czasu, ale do
piero od niedawna miałam
możliwość realnego wpływu
na przestrzenie, w których
spędzam najwięcej czasu wyremontowaliśmy z mężem
mieszkanie, teraz czeka mnie
remont nowej pracowni
w centrum Łodzi. To bardzo
miłe, móc realizować się
twórczo w odpowiednio
przygotowanej przestrzeni.
Acoz filmem? Wśród Pani
prac znalazłam plakat
do „Na pokuszenie" Sofii
Coppołi.
W 2017 roku zostałam za
proszona przez magazyn kulturalno-kulinarny KUKBUK
do prowadzenia rubryki „Danie+film", w której redakcja
wybierała film z wątkiem je
dzeniowym, a moim zada
niem było stworzenie nowe
go, kolażowego plakatu do te
go filmu. Podczas serii, która
powstała, to właśnie„Na po
kuszenie" było moim ulubio
nym tematem do tworzenia.
Wszystko z powodu połącze
nia wątku miłosnego, życia
kobiet, muzyki klasycznej
i wielkiej namiętności.
W tym miesiącu kilkagorą
cych premier.Fani kinema
tografii czekają na nową

Artystka szczególnie lubi czerpać inspiracje z filmu, projektowania graficznego lub realizacji projektantów wnętrz

produkcję Jima Jarmuscha
„The Dead Don't Die",z ko
lei amatorzy kina domowe
go na „Dom z papieru"
i „Stranger Things". Gdyby
zamówiono u Pani plakat
do jednej z tych produkcji,
którą by Pani wybrała?
Od jakiegoś czasu, jako
odbiorcy, jest mi bliżej
do formy jaką jest serial.
Czuję że jest bardziej pojem
na - mnogość wątków, od
niesień, połączeń wydarzeń
i bohaterów sprawia, że moc
oddziaływania na widza
w świecie wykreowanym
przez twórców jest niejedno
krotnie silniejsza, niż w kla
sycznym filmie. Z wymienio
nych produkcji, zdecydowa
nie najbardziej czekam
na kolejny sezon „Domu
z papieru", który ma bardzo
mocną identyfikację wizual
ną - czerwień, czerń i biel.
Do tego bardzo inspirujący
hiszpański temperament i je
go konsekwencje. Ten temat
szczególnie dobrze odnalaz
łby się w moich minimali-

A. Morawiak: W każdy projekt wkładam siebie, swoje myśli, przeżycia,emocje

Pani kolaże - oniryczne,ro
mantyczne. tajemnicze w większości, zdają się być
próbą rozłożenia marzeń
sennych na części pierw
sze. W jaki sposób godzi
Pani swój unikatowy styl
z zamówieniami klientów?
Często trzeba iść na kom
promisy?
Nie mam z tym żadnego
problemu, ponieważ klienci
zgłaszają się do mnie właśnie
po ten styl, bardzo często po
kazują mi inne prace z moje
go portfolio i proszą o coś po
dobnego. To niesamowicie
miłe uczucie. Pokazuje, jak
bardzo mi ufają i utożsamiają
moją pracę z wysoką jakoś
cią. W każdy projekt wkła
dam siebie, swoje myśli, prze
życia, emocje i łączę to
z oczekiwaniami ze strony
klienta, jego pomysłami, in
spiracjami. Z wielką uwagą
słucham drugiej strony,
w końcu to dla niej tworzę
i chcę, żeby to, co powstaje
było naszym wspólnym dzie
łem.
A jak przebiegała współ
praca ze szczecińską firmą
Foonka. dla której stworzy
ła Pani nowy wzór pościeli?
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Właśnie dlatego tak często
można znaleźć w moich pra
cach fragmenty ich twarzy,
dłoni, zarysy sylwetek. Pięk
nie komponują się z innymi
elementami, których uży
wam. Te kobiety za każdym
razem są kimś innym, niejed
nokrotnie postaciami z moje
go życia. Wymyślam historie,
układam elementy
posługują się metaforą,
nieraz tylko dla mnie zrozu
miałą.
W równie wysokim stopniu
pojawia się temat natury.
Jak dobiera Pani elemen
ty? Zauważyłam, że w Pani
pracach próżno szukać ty
powo egzotycznych roślin
i zwierząt.
-Zwykle przy każdym pro
jekcie ustalam sobie paletę
kolorystyczną. Dobór posz
czególnych elementów odby
wa się na zasadzie najbardziej
trafnych zestawień. Egzotyka
pojawia się sporadycznie, po
nieważ bliższa jest mi roślin
ność i zwierzęta z naszych re
jonów - leśne zwierzęta, pol-

ne kwiaty, drzewa liściaste.
Dokładnie tak, jak w projek
cie dla Foonki - naszą inspira
cją była cisza w leśnym krajo
brazie, zapach powietrza
po letnim deszczu.
A myśli Pani już okolejnych
..wyprowadzkach" swoich
dzieł poza obręb ..kartki
papieru1?
Druga połowa tego roku
będzie obfitowała w takie
projekty - pojawią się artyku
ły papiernicze, opakowania
czekolad, produkty dla psów
i kotów, a nawet ubrania.
Wszystlde te realizacje będą
tworzone we współpracy
z polskimi markami. Niektóre
z nich dopiero wchodzą
na rynek, inne są znane
od dawna, ale nadal inspirują
i zaskakują nowościami.
Przyznam, że to zawsze moc
no ekscytujące przeżycie, kie
dy kolaż ożywa i wychodzi
poza ramy kartki papieru czy
ekranu komputera. W ten
sposób może służyć ludziom,
cieszyć ich oczy w codzien
ności. Dla mnie to wielka
przyjemność i nagroda.
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ALEKSANDRA MORAWIAK
Ilustratorka specjalizująca się
w technice kolażu. Główną
sferą jej zainteresowań jest
człowiek oraz jego relacja
z przestrzenią i samym sobą.
Jej prace można było
zobaczyć na wystawach m.in.
w Berlinie, Kopenhadze,
Mediolanie iSan Francisco.
W ilustracji szczególnie
pasjonują ją tematy
poświęcone psychologii,
literaturze, kinematografii.
Od ponad trzech lat tworzy
ilustracje dla prasy. Można tu
wymienić takie tytuły jak
m.in.: Kukbuk, Zwierciadło.
Pani, Design Alive czy
Wysokie Obcasy Bctra. Jej
ilustracje zostały również
wyróżnione prestiżowym
znakiem jakości Must Have,
przyznawanym przez Łódź
Design Festival oraz Złotą
Nagrodą KTR Klubu Twórców
Reklamy w kategorii Ilustracja
za „Zmysłownik" stworzony
dla magazynu „Kukbuk".

Ilustratorka specjalizująca się wtechnice kolażu. Główną sferą jej zainteresowań jest człowiek

W ogóle jak cioszło do tej
współpracy?
To jedna z milszych koo
peracji tego roku. Po pierw
sze, z powodu ludzi, którzy
tworzą tę markę - Gosia
i Marcin mają ogromną pasję
do tego, co robią, są wyjątko
wo otwarci i mają świetny
gust. Od razu się dogadali
śmy, a perspektywa tego, że
mój kolaż będzie mógł„ożyć"
i istnieć na przedmiocie co
dziennego użytku, w dodat
ku dobrze i przyjemnie koja
rzącym się, jak pościel, była
dla mnie czymś bardzo ek
scytującym. Foonka zaprosiła
mnie do współpracy jesienią
zeszłego roku. Poznaliśmy się
osobiście na targach Warsaw
Home, gdzie opowiedzieli mi
0 swoim pomyśle stworzenia
linii pościeli projektowanej
przez polskich artystów. Kilka
rozmów, wymiany maili
1 praktycznie od razu wie
działam, jak pościel będzie
wyglądać, w jakim kierunku
ma iść ta realizacja. Gosia
i Marcin dali mi wolną rękę,
obdarzyli ogromnym zaufa
niem i swobodą twórczą.
Artyści, szczególnie ci two
rzący w duchu sztuki
współczesnej, od czasu
do czasu muszą odbijać za
rzut.który brzmi ..przecież
każdy tak potrafi". Myśli
Pani. że naprawdę każdy
potrafiłby zrobić kołat za
projektować wzór pościeli
czy na-malować obraz?
Technika kolażu ma to
do siebie, że każdy może
w niej tworzyć. Nie ma
sztywnych reguł, a sam pro
ces daje dużą radość. Wiele

osób w wolnych chwilach ro
bi kolaże, zwłaszcza analogo
we, eksperymentuje nożycz
kami ze skrawka- mi papieru.
Sytuacja ma się nieco inaczej
w pracy komercyjnej
i w kolażu cyfrowym. Tutaj
potrzeba już konkretnych
umiejętności i tego, co spra
wia, że prace są wyjątkowe,
doceniane przez innych. My
ślę, że tym „pierwiastkiem
wyjątkowości" jest odnale
zienie swojego, rozpoznawal
nego stylu, a to może się wy
darzyć tylko wtedy, gdy czer
piemy inspirację ze swojego
umysłu, otaczającej rzeczy
wistości i nie staramy się ni
kogo naśladować.
Nie zdarza się Pani sięgać
po inspiracje do takich kla
syków kolażu, jak choćby
Max Ernst?
Nie, staram się nie sięgać
po inspiracje z dziedziny,
w której tworzę i polecam to
wszystkim twórcom. To bar
dzo otwiera głowę i pozwala
spojrzeć szerzej na otaczającą
nas rzeczywistość. Szczegól
nie lubię czerpać inspiracje
z filmu, projektowania gra
ficznego lub wspomnianych
realizacji projektantów
wnętrz. Ale moim zdaniem
podstawą jest wsłuchiwanie
się w siebie i swoje prawdzi
we pragnienia, tworzenie rze
czy, które naprawdę nam się
podobają. A nade wszystko
polubić się ze swoją intuicją
i nauczyć się jej słuchać.
Publikowała Pani m.in.dla
magazynów Kukbuk,
Zwierciadło czy Wysokie
Obcasy Extra. Z której rea

lizacji jest Pani najbardziej
dumna?
Tak dużo powstaje no
wych projektów w ciągu ro
ku, że wciąż zmieniam zdanie
co do mojego ulubionego.
Myślę jednak, że taką realiza
cją, która na zawsze pozosta
nie w mojej pamięci i w ser
cu, jest projekt
„Zmysłownika". To kalen
darz, który stworzyłam dla
magazynu KUKBUK. Wyjąt
kowe wydanie w twardej
oprawie, w którym każdy
miesiąc otwiera moja ilustra
cja, na której jest kobieta,
a wokół niej sezonowe owoce
i warzywa oraz różne atrybu
ty, które odpowiadają różne
historie. Zaprojektowałam
również okładkę wydawni
ctwa, pełną ciekawych roz
wiązań drukarskich - są złote,
tłoczone napisy, a niektóre
elementy kolażu są wypeł
nione ciemnozieloną tkaniną.
Za ten projekt otrzymałam
dwie nagrody - Must Have,
czyli znak jakości przyznawa
ny przez kapitułę Łódź
Design Festival oraz pierwszą
nagrodę - złoty miecz Klubu
Twórców Reklamy w katego
rii „Ilustracja".
W Pani pracach kobieta jest
wszechobecnym moty
wem. Jakie ma znaczenie?
Kim jest ta kobieta?
Każdy kolaż to inna histo
ria. Kobieta jest jej częstym
bohaterem z kilku względów.
Należałoby zacząć od tego, że
jako kobieta silnie identyfiku
ję się z atrybutami kobiecoś
ci. Po drugie, wszystkie ko
biety są po prostu piękne,
uwielbiam na nie patrzeć.

f
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Aleksandra Morawiak: Z wielką uwagą słucham drugiej strony, w końcu to dla niej tworzę..
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Obyczaje
To miał być lekki, letni tekst
o plażach dla nudystów:
o tym. co komu wolno igdzie.
Ale nie będzie.

T

ylko żadnych naz
wisk, żadnych adre
sów - zastrzega Mar
cin
z
Torunia.
Jako pierwszy odpo
wiedział na moją prośbę w me
diach
społecznościowych
o wskazanie ulubionych miejsc
dla naturystów w Kujawsko-Pomorskiem. „Nie sądzę, żeby
ktoś oficjalnie to napisał" - ko
mentuje Anna. Posypały się
za to prywatne wiadomości,
a wszystko wyglądało jak
uczestnictwo w konspiracji.
Maciej: „Polacy to dzicz!
Znam dobre miejsce w okoli
cach Bydzi (tu padaadres)". Ma
riusz szczegółowo opisuje, jak
dojechać naplażę podmiastem,
mówi, że jest kameralna.„Naj
lepiej iśćze znajomym"- dodaje
(tu pada zaproszenie do grona
wirtualnych przyjaciół).
„Gołąbeczku, zapraszam
do siebiena pole" - pisze z kolei
właściciel stodoły. Marcin zaś
bada grunt: „A po co ci to wie
dzieć? A nie sypniesz mnie
przed znajomymi, jak cię za
prowadzę? Wiesz, najlepiej to
się wtopić w tłum.Weź ręcznik,
coś na głowę, strój, jeśli mu
sisz" - radzi.

Debiut naturystyczny
Środek tygodnia, upalne przed
południe. - Podglądacze
w pracy, więc to idealna pora
na opalanie nago - przekonuje
Marcin. Spotykamy się na dro
dze prowadzącej nad rzekę.
Z miejsca zobowiązuje mnie
do złożenia przyrzeczenia: nie
wsypię go przed znajomymi,
a plażowe faux pas wyjaśnię
tym, że jako naturystka wystę
puję pierwszy raz.
Do morza brzegiem rzeki
jest stąd ok. 160 km. Nam
do piaszczystego brzegu zo
stało tylko kilkaset metrów.
Przez gęste zarośla przedzie
ramy się już we trójkę (jeszcze
wszyscy ubrani):na skarpiedo
łącza do nas Andrzej.
Przyjeżdża tu od ośmiu lat.
Z roku na rok spotyka coraz
mniej naturystów. Kilka dni
temu pierwszy raz go zaatako
wano. Wróg między nogami
miał rower, w ręku kij.
- Zaskoczyłmnie -opowiada
Andrzej i pokazuje ranę
na udzie. - Na plaży jakaś para
tekstylnych się opalała, zaczął
krzyczeć do nich, że jestem
zboczeńcem, że ich podglą
dam, groził, że zadzwoni
po strażmiejską. I dźgnął mnie
kijem. Czasy się zrobiły nie
pewne, toi ludzie niepewni.
Mundurowych jest pewien
-nie czepiają się.

Chorwacja była pierwszym krajem, który zalegalizował plaże dla nudystów. Nadpolskim morzem mamy ich kilka, m.in. w Łebie

Wszyscy mile widziani,

ale całkiem rozebrani
Andrzej możemieć jakieś50
lat. Przystojny, wysportowany.
Równomiernie opalony. Jak
tylko znaleźliśmy się wmiejscu
dość szczelnie osłoniętym
drzewami, a pod stopami po
czuliśmy gorący, skrzypiący
piasek, zgrabnymruchem zsu
nął spodenki i wystawił twarz
ku słońcu. Teraz do opisu wy
glądu muszę dodać kolejny
punkt: niewielki tatuaż tuż
nad pośladkiem.
- Jak człowiek ma 20 czy 30
lat, nie ogląda się za siebie mówi. - Ja pierwszy razspojrza
łem w tył po 40., kiedy włosy
zaczęły siwieć, kondycja
spadła. Zastanowiłem się, ile
już w życiu straciłem,czego nie
przeżyłem przez to, że się ba
łem, wstydziłem,głowiłem, co
ludzie powiedzą. Pytasz,
od kiedy jestem naturystą?
Od zawsze. Nagiego mnie
matka urodziła. Przełamałem
się i odtąd ciuchy na plaży mi
zwyczajnie przeszkadzają.
Ale Marcinowi i Andrzejowi,
temu mężczyźnie,który rozło
żył się na ręczniku obok, i tym
trzem innym,którzy zaszyli się

Urodziłem się
naturystą. przecież
nagiego mnie matka
powiła. Odkąd się
przełamałem, ciuchy
na plaży mi wadzą

na zakrzewionej wysepce
z dalaod piaszczystej plaży, najbardziej przeszkadzaco innego:
gdy obok nich opala się ktoś
w stroju czy zakryty ręczni
kiem. - Nigdy nie wiadomo, ja
kie taki „tekstylny" ma za
miary. Regularnie przychodzi
tu taka para -on wbokserkach,
ona w stroju. Patrzą, alenas nie
zaczepiają. Są tacy, którzy za
czynają się opalać w ubraniach,
ale jak widzą nas nago, dołą
czają. Wstyd znika międzyswo
imi - mówi Andrzej.
- Bo dla naturystów nagość
jest aseksualna - zapewnia
Marcin. -Co innego, gdy jestem
sam na sam w saunie z żoną,
a co innego, gdy jestem nagi
wśród innych nagich, obcych
ludzi nad wodą. To na plażach
dla tekstylnych ludzie mierzą
cię wzrokiem, oceniają, czy ci
fałdka spod stanika nie wy
pływa. Tu nikt, kto sam jest
nagi, nie zatrzymuje na dłużej
wzroku na innych nagich cia
łach, bo i po co?
W kulturze zasłon
Kobiety mają łatwiej. Kiedy
zdejmą stanik, nawet na plaży
dla tekstylnych, nikt ich nie
goni, nie podejrzewa o najgor
sze zboczenia.
- Samotny facet nago budzi
strach, niepewność, bo albo to
szukający przygód gej, albo
wynaturzeniec - mówi An
drzej.
Najmniej podejrzane są
pary. Nago opalają się ludzie

w każdym wieku, sporo tu se
niorów. Rozmiar? Nie ma zna
czenia, bo przecież ubrań i tak
nikt nie ogląda. Ci płochliwi
szukają dla siebie zacisznego
miejsca w zaroślach.- Tam jest
bezpieczniej, bofacet na rowe
rze cięnie dojrzy- podpowiada
Andrzej. - Na lewo też możesz
iść, ale nie za daleko, bo plażę
od stronyłąki zaanektowały dla
siebie krowy i trzeba uważać,
gdzie się kocyk kładzie.
- Jesteśmy od początku wy
chowywani w kulturzezasłon:
od dziecka szczelnie ubierani,
uczeni, że własnego ciała
trzeba się wstydzić, podobnie
jak nagościinnych. Pytanie, czy
to właśnie jest normalne? Czy
może raczej zdrowe jest wyz
walanie się ze stereotypów, ła
manie tabu, pozbywanie się
kompleksów? - pyta Marcin.
Naturystą jest od dwóch lat. Za pierwszym razem nie było
łatwo, ale że zawsze chciałem
spróbować, wkońcu się przeła
małem - opowiada. - Zamiast
myśleć, co wypada i co spo
doba się innym, zacząłem my
śleć, żeżyję dlasiebie. Niech się
wstydzi ten, kto widzi.
Marcin zawsze stara siępla
żować ze znajomymi, wtedy
raźniej. Ale bez żony. - Ona nie
wie. Nie zrozumiałaby. Służ
bowo jeżdżę po całym woje
wództwie, w bagażniku zawsze
mam ręcznik i kiedy tylko mi
się uda, wyskakuję na pół go
dziny na plażę. W ciągu dnia
jest tu najspokojniej. Ludzi nie

wielu. Przypadkowych gapiów
prawie niema. Zawistnikówteż
nie. To, co przydarzyło się An
drzejowi, to wyjątek.Poza tym
nie dochodziło tu do ataków.
Raz tylko znajomemu pocięto
opony w aucie.
Tli nagość jest legalna
Legalnych, publicznych plaż
dla naturystów w regionie nie
ma. Jest za to kilka gospo
darstw agroturystycznych ze
specjalną ofertą dla nudystów.
Można się opalać nago, można
się ochłodzićw stawie,a nawet
wziąć kąpiel borowinową.
- Ludzie tu z całej Polski
przyjeżdżają, ale najwięcej ich
z centrum: Warszawa, Płock,
Włocławek. Urywają się z blo
kowisk, szukają ciszy i spokoju
- mówi Dariusz Więch, właści
ciel gospodarstwa agroturys
tycznego Naturystyka we wsi
Kamień Kotowy w powiecie
lipnowskim (Kujawsko-Po
morskie). - Do wyboru mają
jeszcze dzikie plaże w pobliżu
miast, ale wiadomo: kobiety
obawiają się podglądaczy,
mężczyźni, że ich ktoś za zbo
czeńca weźmie. Tu jest wioska
zabita dechami. Kilkanaście
hektarów pola, odgrodzonego
od ciekawskich spojrzeń la
sami. Do najbliższego sklepu
mamy 5 km.
- A sąsiedzi wiedzą, jakie
atrakcje oferuje pan gościom?
- Na początku tutejsi byli za
interesowani, oceniali, że jeśli
ktoś jest nago, to musi upra

wiać seks,a jak seks,to orgie,li
bacje, wiadomo. Konsekwen
tnie wybijałem to sąsiadom
z głowy izadziałało. Niezdrowa
ciekawość zniknęła. I nawet
ksiądz po kolędzie przychodzi,
pensjonat święci,50 zł bierze.
- Mamy jedną zasadę: nie
wpuszczamy tekstylnych mówi JanuszSzydłowski, który
z żoną prowadzi Ranczo Natura
w miejscowości Turza Nowa
(powiat lipnowski). Oboje zaj
mują się gośćmi nago. - Ci, któ
rzy chcą spędzić urlop jak ich
matka natura stworzyła, nie za
bawią dłużnej na jednej z tych
kilku legalnych nadmorskich
plaż dla naturystów. Przyjeż
dżają do nas i opowiadają, że
czują się tam, jak małpy w zoo,
bo tekstylni zdjęcia cykają,
dronami nad nudystami latają.
Na plaży w Chorwacji to nie
do pomyślenia, ale w Polsce to
norma. Niektórzy tekstylni re
agują agresją czy niezrozumie
niem, z zawiści. W ciągu dnia
wykrzykują, jakie to złe,
a w nocy śnią,że samileżą nago
na plaży.
Jeszcze dwa lata temu
do Biura Informacji Turystycz
nej w Łebie przychodzili
na skargę turyści: że oni by
chcieli sobie spokojnie, za pa
rawanem odpocząć, a nie
mogą, bo na kocyku obok
jedna
z
drugim
się
„roznegliżowują", no ico tobę
dzie? Miasto problem rozwią
zało raz,a dobrze.Częstsze pa
trole mundurowych? Bardziej
restrykcyjne karanie (1500 zł
grzywny za „nieobyczajny wy
bryk" w miejscu publicznym)?
Nie, zamiast tego powstała
300-metrowa plaża, zarezer
wowana dla nagich turystów.
Odnowiono miejsce, które
funkcjonowało tu80 lat temu,
i wykorzystano je do bezpruderyjnej promocji miasta. Tu
ryści mogą tu spokojnie opalać
się i kąpać nago.
W sezonie dziennie rozbiera
się tuok. 50 osób.Nie maszans,
by kogoś zgorszyć: plaża jest
dokładnie oznaczona.
Jest iregulamin: nieprzyglą
daj sięostentacyjnie innym;ro
złóż ręcznik w pewnej odle
głości od pozostałych; nie rób
zdjęć, nie kręć filmów; nie do
prowadzaj do „sytuacji dwu
znacznych erotycznie"; nie
śmieć; szanuj prywatność in
nych i ubierz się, wychodząc
z plaży.
Po dwóch latach miasto wy
ciąga jednak wnioski i plażę
przenosi: - Ze względu na nie
przestrzeganie odcinka plaży
dla naturystów i wychodzenie
poza jej granice plaża ta będzie
przeniesiona na wschodnią
część miasta -informują urzęd
nicy z Łeby.
I jeszcze jeden (najważniej
szy) punkt regulaminu,bezwz
ględnie obowiązującegona pla
ży naturystów: „Wszyscy mile
widziani, alerozebrani". ©®
PS Dziękujęmojemu tajem
niczemu przewodnikowi, który
pokazał mi nagą prawdę ozwy
czajach naturystów.
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UWAGA! Długo oczekiwana substancja niwelująca problemy z erekcją
wreszcie dostępna na rynku - efekt potwierdzony przez 34 237 mężczyzn

0 każdej porze dnia i nocy
skutecznie wydłuża erekcję
1 pomaga zwiększyć grubość wzwodu o 25-30%

N

ie ma żadnych medycznych prze
ci wskazań, żeby mężczyzna mógł
uprawiać udany i zadowalający go
seks w wieku 70, BO czy nawet 90
lat- uważa Alan Frampton odkrywca nowator
skiej metody zapobiegającej zaburzeniom erekcji.
Odkryliśmy, że organizm każdego mężczyzny
jest biologicznie zaprogramowany do uzyskiwa
nia długiej, pełnej erekcji, dlatego z każdymi za
burzeniami wzwodu trzeba walczyć natychmiast.

Zespół ekspertów z Oxford u na czele z Framptonem opracował nieznaną wcześniej, naukowa me
todę, której działanie oparte jest na biostymulacji
ciał jamistych prącia. Jest ona oparta na niezależ
nych testach amerykańskich autorytetów Roberta
Furchgotta, Louisa lgnarro i Ferida Murada, którzy
odkryli organiczny związek tlenku azotu. Znacz
nie przyspiesza on transport krwi do członka,
reguluje krążenie i regeneruje gruczoł krokowy.
Badania laboratoryjne preparatu opartego na
bazie tlenku azotu wykazały jego skuteczność
na czterech płaszczyznach:

4x BARDZIEJ UWRAŻLIWIA
PRĄCIE NA BODŹCE
znacznie intensywniejsze

orgazmy

ROZSZERZANACZYNIA
KRWIONOŚNE
4 x dłuższe (nawet o 25 minut)
i silniejsze erekcje
ZWIĘKSZA WYTWARZANIE
TESTOSTERONU W JĄDRACH

apetyt na seks jak u 20-latka
3X ZWIĘKSZA ILOŚĆ
HORMONU PROLAKTYNY

członek jest grubszy o 30-35%
O jego fenomenalnym działaniu świadczą
też relacje tysięcy zachwyconych mężczyzn.
Zamiast krótkich, niepełnych erekcji w ciągu
24-48 godzin mogli oni osiągnąć pełny wzwód.
Jedni wreszcie stanęli na wysokości zadania po
latach impotencji, inni pokonali niedobór testo
steronu i zbyt krótką erekcję. Kobiety twierdziły,
że nie pamiętają, kiedy ostatnio seks z partne
rem był tak udany i ekscytujący. Niestety, do tej

pory z ta rewolucyjna metoda dostępna była
jedynie dla wybranych.

Jak cieszyć sie udanym
seksem bez truiacei chemii?
Alan Frampton, twórca nowej metody: Do
produkcji naszego środka użyliśmy jedynie na
turalnych, roślinnych substancji, które dzięki
aktywnej biostymulacji komórek pozwalają
przywrócić erekcję, pobudzić libido i zwięk
szyć sprawność seksualną. Nasza metoda
w przeciwieństwie do popularnych wspomagaczy potencji nie jest oparta na niebezpiecznych
dla organizmu, trujących chemicznych sub
stancjach, jej siła tkwi w naturze.

prowadził życie w przymuszonym celibacie.
Przestaniesz czuć się jak prawdziwy męż
czyzna. Być może doprowadzi Cię to do pro
blemów zdrowotnych, a nawet psychicznych
(np. przerost prostaty, nadciśnienie). W końcu
Twoja żona będzie miała tego dość, najpierw
znajdzie sobie kochanka, a potem Cię zostawi.
Czy tego właśnie chcesz?

Jak wygrać z zaburzeniami
Testy potwierdzają, źe 9 na 10 osób stosują
cych metodę aktywnej biostymulacji ciał ja
mistych cieszy się silnym stalowym wzwodem - bez konieczności wizyt u specjalistów.

Twój penis może odzyskać dawną sztywność
i sprawność już w ciągu doby. Jak pokazują
wyniki przeprowadzonych testów:

{/...EU /
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Jeśli chcesz cieszyć się silną młodzieńczą
erekcją jak kiedyś: nie płać z góry, nie zama
wiaj drogich suplementów. Zadzwoń na poniższy numer teletbnu (rozmowy są prywat
ne i nie są nagrywrane), aby otrzymać specjalne
dofinansowanie na preparat Framptona.

Skuteczność metody Framptona jest bez
dyskusyjna. Niestety koszt produkcji był tak
wysoki, że na jego zakup mogli sobie pozwolić
tylko najbogatsi. Sytuacja uległa zmianie, gdy
skończył się monopol na wytwarzanie bioaktywnego ekstraktu Ruscus Aculeatus L. w USA.
Pozwoliło to na obniżenie kosztów walki z im
potencją z 1000 do 100 dolarów miesięcznie!

Przysługuje ono tylko pierwszym 150 oso
bom, więc warto się pospieszyć. A już za kilka
dni nie będziesz mógł odpędzić się od mał
żonki, która będzie tak wniebowzięta Twoją
sprawnością seksualną, że nie będzie chciała
wypuścić Cię z łóżka przez wiele godzin.

Jeżeli należysz do grupy aż 75% mężczyzn po
40-stce zmagającej się z problemami z erekcją
«*• nie wolno Ci tego ignorować! Z początku
będziesz uprawiać seks raz na miesiąc, potem
parę razy w roku... Następnie Twoje życie sek
sualne całkowicie się skończy, a Ty będziesz

Krzysztof K. (561.), Bytom

unikam

Dla prawidłowego działania naszego su
plementu diety kluczowy jest bioaktywny
ekstrakt Ruscus Acirieatus L Wspomaga on
produkowanie w penisie tlenku azotu, który
rozszerza naczynia krwionośne i pozwala na
dopływ krwi do penisa.

Twórca metody przestrzega

Przez ostatnie klika lat mój
seks był kompletną porażką!
Każda próba kończyła się tylko upokorze
niami i rozczarowaniem. Kiedyś kochaliśmy
się z żoną 3-4 razy w tygodniu, a później
ona wolała odwrócić się do mnie plecami
i iść spać, bo wiedziała, że i tak nic z tego
nie będzie. Postanowiłem zacząć działać,
bałem się, że ją stracę. Gdy trafiłem na tę
nową metodę, działałem natychmiast. We
wtorek zamówiłem, w czwartek dostałem
paczkę, a w piątek rano miałem najlepszy
seks w życiu. Serdecznie polecam! *

100%

Nawet Panowie, którzy nie uzyskali pełnej erekcji od
wielu miesięcy, dzisiaj uprawiają seks 3, a nawet 4 razy
wciągu1dnia.Dzięki tejnowatorskiej metodzie sztywny,
pełny wzwód i młodzieńcza sprawność seksualna jest]
możliwa nawet u 90-latków.

jednak 100 dolarów to dla Polaków wciąż zbyt
wiele. Frampton postanowił więc ominąć pośred
ników i wielkie koncerny. Jeżeli mieszkasz w Pol 
sce i urodziłeś się przed 1990 rokiem, już teraz
masz szansę wypróbować metodę Framptona
w wyjątkowo korzystnej promocyjnej cenie.

,Moje małżeństwo
odżyło!"

Po kilku latach od śmier
ci mojej żony, poznałem
cudowną kobietę. Nasz związek rozwijał
się w dobrym kierunku, jednak miałem pe
wien problem: obawiałem się zbliżeń. Nasz
pierwszy raz był dla mnie wielkim upokorzęniem. Emilia jest kobietą, której wielu pożą
da, a ja zwyczajnie nie stanąłem na wysoko
ści zadania. Niepełna erekcja bardzo mnie
krępowała. Pewnego dnia znajomy polecił
mi nowy preparat. Na drugi dzień po jego
zażyciu, w końcu się przełamałem. Tak nie
ziemskich doznań nie doświadczyłem od 20
lat. W końcu mogłem zobaczyć rozkosz na
twarzy mojej kobiety.

Mirosław S. (45 L), Zakopane

SPECJALNA PROMOCJA!
Zniżka dla 150 pierwszych osób!
By otrzymać orginalny środek na
potencję z rabatem -70%, zadzwoń:

61 300 34 14
Od pon do niedz. 8:00-20:00
{Zwykle połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Promocja trwa do 5 SIERPNIA 2019 t.
więc należy się spieszyć!

Szc^3yoSlnfÓTOa4e3ótya^^^3iryzwTOtów!r3«!amaqs3óśt^nesąSaa3res®m: www.grouptairs.com
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Oddajcie nam nasz festiwal!

Teraz jest tu jak nad Bałtykiem

W ciągu trzech festiwalowych dni na obrzeżu niewielkiego Kostrzyna nad Odrą wyrasta metropolia( przez która przewija się około
200 tys. ludzi. To miejscedobrej zabawy i dobrych... interesów

Jakub Pikulik
jakub.pikufik@polskapress.pl

Festiwal
16 lat minęło odincydentu
w Żarach, gdzieJurek Owsiak
zniszczył stoisko z okularami.
Na organizowany przez niego
Wóodstock nie przyjeżdżają
już biedne„brudasy".To im
preza. za którą kryje się ogrom
ny biznes icała machina marketingowa. gdzie wszystkoma
swoje miejsce.Icenę.

Z

roku na rok festiwal
coraz bardziej się roz
budowuje, cywilizuje.
Jest więcej kontene
rów, toalet, pryszni
ców, amy mamy więcejroboty.
To naprawdę sporej wielkości
miasto - mówił nam dwa ty
godnie przed rozpoczęciem
PoPand'Rock Festiwalu jeden
z pracowników firmy, która
pracuje nad przygotowaniem
terenu.
Udogodnienia
wprowa
dzane są praktycznie co roku.
W 2009 r. znana do tej pory
z wynajmu przenośnych toalet
firma Toi Toi po raz pierwszy
uruchomiła płatne polenamio
towe. Dla sporej części
woodstockowiczów byłto szok.
Twierdzili, żew pełnidarmowa

impreza zaczyna tracić swój „hipisowski" klimat. Na płatnym
polu było niemal wszystko:
ochrona, depozyt, prysznice
z ciepłą wodą. Zresztą tak jest
do dzisiaj, a miejscawyprzedają
się jak ciepła bułeczki. Płatne
prysznice są też ustawione
w kilku miejscach ogromnego,
bezpłatnego polanamiotowego.
Każdego dnia praktycznie
od rana do wieczora ustawiają
się donich długiekolejki.
- Często trzeba odstać grubo
ponad godzinę - mówi Kasia
Nowaczyk z Zielonej Góry. I niechmi ktośteraz powie,że tu
przyjeżdżają brudasy.
Dziewięć lat temu uczestnicy
festiwalu przeżyli kolejny szok.
Wówczas po raz pierwszy
w ogromnymnamiocie otwarto
polowy market. Było tam
wszystko, co woodstockowiczom potrzebne do przeżycia:
artykuły spożywcze, napoje,
sprzęt biwakowy.I podobnie jak
wcześniej, jedni pomysł kryty
kowali, inni byli nim zachwy
ceni. Podróż do miasta na za
kupy trwałazwykle ponaddwie
godziny. Dzięki marketowibyło
szybciej, choć kolejki dawałysię
we znaki.
Otwarcie polowegomarketu
skutkowało kuluarowym zgrzy
tem z władzami miasta, które
miały organizatorom za złe, że
ci odciągają klientów od zaku
pów w mieście, przez co miej
scowi zarobią mniej. Ci, którzy

pamiętali Woodstock wŻarach,
narzekali, że impreza traci du
cha.
Na festiwalu zaczęły poja
wiać się znane,często światowe
marki. Ich loga po dziś dzień
kłują w oczy niektórych uczest
ników imprezy. Woodstockowi
„konserwatyści" niemogli na to
patrzeć, aleorganizatorzy argu
mentowali, że tylko w ten spo
sób imprezamoże pozostaćbezpłatna, ana sceniewystępować
mogą znani wykonawcy.Każdy
skrawek przestrzenina festiwa
lowym polu zaczął mieć swoją
wartość. Każdy sponsori osoba,
która chcetu handlować,ma ści
śle wytyczony kawałek gruntu.
Istną ucztą dla duszy było
za tootwarcie w2006roku Aka
demii Sztuk Przepięknych. Po
mysłodawcą był Zbigniew Hoł
dys, który zresztą przez kilkakolejnych lat prowadził spotkania
z gośćmi na ASP. To miejsce
wolne od alkoholu,gdzie zanim
zaczną się ostre, rockowe kon
certy nafestiwalowych scenach,
można spotkać się z ludźmi
z pierwszychstron gazet,każdy
może zadaćim pytanie,a teczę
sto są trudne iodważne.
- Tomiejsce wymiany poglą
dów i poszerzania horyzontów.
Od kilku lat specjalnie wstaję
wcześnie rano, żeby zdążyć
na wszystkie spotkania w ASP.
Dużo mnie one nauczyły,
można było sobie wyrobić opi
nię na wiele kontrowersyjnych

i trudnych tematów - przyznaje
Kamil Kruczkowski z Katowic,
który na festiwal przyjechał ze
swoją dziewczyną. Także
na ASP prowadzone są war
sztaty zróżnych dziedzinsztuki.
Jest tu muzyka, jest malarstwo
i teatr. Są też organizacje poza
rządowe. Bywało, żeswoje stoi
ska rozkładała tu policja, a na
wet wojsko.
- Ludzie robią wioski, grodzą
się, jakbymieli wokółsiebie wro
gów.Kiedyś tegonie było. Każdy
rozstawiał namiot,gdzie akurat
było miejsce.Teraz jest inaczej.
Szkoda... - mówi Mariusz
Kczorski. Na Woodstock jeździ
od 2005 r. - Dziś festiwalowe
pole przypominatrochę polskie
morze, gdzie ludzie grodzą się
parawanami, jak jacyś wariaci.
Jesienią 2015 r. w Polsce
zmieniła sięwładza. Jużrokpóżniej festiwal, który do tej pory
szczycił się idealną współpracą
z policją i innymi służbami, zo
stał przeztę samą policję uznany
za imprezą podwyższonego ry
zyka. Od tego czasu już cztery
razy organizowany przez Ow
siaka festiwal miał taki status. Jest to jedyna tego typu im
preza, jedyne wydarzenie mu
zyczne w Polsce, które ma po
dwyższone ryzyko - mówi
Krzysztof Dobies, rzecznik pra
sowy fundacji WOŚP.
Co roku Jerzy Owsiak sprze
ciwia się uznawaniu festiwalu
za imprezę o tym statusie. Bez-

któryś jużrok z rzędu

skutecznie, choć powinnosię ra
czej mowie, że skutki są dwa.
Pierwszy to wizerunkowy, bo
organizatorzy wciąż przyta
czają argumenty, że festiwal jest
bezpieczny, coi tak nie na wiele
się zdaje. Drugi, ważniejszy
efekt, to kwestiefinansowe. Po
dwyższone ryzyko oznacza
m.in. konieczność zatrudnienia
większej liczbyprzeszkolonych
ochroniarzy, przed festiwalo
wymi scenami musi być
monitoring, a teren festiwalu
mieć ogrodzenie, przy którym
ochrona sprawdzaosoby wcho
dzące podscenę, czy niewnoszą
alkoholu. To wszystko kosztuje
setki tysięcy złotych.
Drugi rok z rzędu niegdysiej
szy Przystanek Woodstock nosi
nazwę Pol'and'Rock Festiwalu.
W tym przypadku też oczywiś
cie poszło o pieniądze. Organi
zatorzy amerykańskiego Woodstocku widząc, jak sięna tejnaz
wie zarabia wPolsce, upomnieli
się o swoje. Chcieli zapłaty
za używanie nazwy. Fundacja
WOŚP stwierdziła, żepłacić nie
będzie, wykorzystano więc
nazwę, która przewijała się już
w poprzednich latach w mate
riałach marketingowych,wyko
rzystywanych przez WOŚP
przy promocji festiwalu.
PoPand'Rock Festiwal za
czął się w czwartek,1 sierpnia
i potrwa do soboty,3 sierpnia.
Szacuje się, że w tych dniach
do Kostrzyna przyjedzie nawet

liej. Często

30 tys. samochodów, a około
80 tys. osób dotrze do miasta

pociągami. Początkowo spe
cjalnych pociągów na festiwal
miało nie być w ogóle. Spółka
Przewozy Regionalne argu
mentowała to m.in. kwestiami
finansowymi i stratami, wyrzą
dzanymi przez wandali w po
przednich latach. Głos zabrał
były prezes Przewozów Regio
nalnych, który twierdził, że
straty wyrządzone przez wan
dali były stosunkowo niewiel
kie. Interweniowałteż premier
Mateusz Morawiecki, a mar
szałek lubuska Elżbieta Anna
Polak apelowała do innych
marszałków, aby przygotowali
pociągi do Kostrzyna. Osta
tecznie uczestników festiwalu
dowiezie aż150 składów.
Przez festiwalowepole może
się przewinąć nawet 200 tys.
osób. - Liczbę samochodów
na parkingachoraz uczestników
imprezy będziemy oceniali
m.in. z powietrza - mówi
nadkom. Marcin Maludy,rzecz
nik prasowy lubuskiej policji.
Do Kostrzyna przyleciał jeden
z trzech policyjnych śmigłow
ców BlackHawk. Funkcjonariu
sze z nieba będą obserwować,
gdzie tworzą siękorki, gdzieza
czyna brakować miejscna par
kingach iile osóbbawi sięna te
renie festiwalu. W sumie
przy zabezpieczeniu imprezy
pracuje blisko1,6 tys. policjan
tów. ©®
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Jak ustaliła sędzia Magda
lena Glinkiewicz, postępowa
nie kierownika prosektorium
było niezgodne ze szpitalną
procedurą
postępowania
w przypadku zgonu pacjenta.
- Do wydania ciała zmarłego
przez pracownika prosekto
rium powinno dojśćpo uprzed
nio przeprowadzonej identyfi
kacji przez rodzinę - zaznaczyła
sędzia w uzasadnieniu wyroku.
Co istotne wtej sprawie, ro
dzina Jerzego Żurka nie była
wzywana do przeprowadzenia
takiej identyfikacji i nie zda
wała sobie sprawy z takiej ko
nieczności.

m >m

@polskapress.pl

Prawoiźycie
Pogrzeb 108-letniego Jerze
go Żurka w Czarnowie pod To
runiem odbił się szerokim
echem w kraju, bo na cmen
tarz przywieziono w trumnie
inne zwłoki. Sąd uznał,że
symboliczne 5 tys. zł zadośću
czynienia wystarczy...

C

iekawe i obfite w wy
darzenia miał życie
Józef Żurek. Uzna
wany zanajstarszego
Polaka i takiegoż
kombatanta dożył108 lat. Zmo
bilizowany w sierpniu 1939 r.
w szeregach czwartejtoruńskiej
dywizji piechoty uczestniczył
w kampanii wrześniowej. Jako
żołnierz trafił do niemieckiej
niewoli, w konsekwencjiczego
został robotnikiem przymuso
wym. Po wojnie wrócił
do domu, a w 1978 roku prze
szedł na emeryturę. Marszałek
województwa kujawsko-pomorskiego przyznałmu najwyższe wojewódzkie odznaczenie,
Medal Unitas Durat Palatinatus
Cuiaviano-Pomeraniensis.
Pogrzeb Jerzego Żurka nie
był ceremonią prywatną. 108latka z honorami postanowili
pożegnać nie tylko bliscy
i mieszkańcyCzarnowa pod To
runiem, ale i władze regionu,
gminy, wojska.Niestety, doszło
do skandalu...
Inny zmarły, bez nogi...
Senior zmarł wtoruńskim szpi
talu w marcu 2018 roku wsku
tek powikłań pooperacyjnych.
Organizacją jego pogrzebu za
jęła się pani Malwina z mężem najbliższe mu osoby. Pani
Malwina (imięna jej prośbę zo
stało przeznas zmienione)była
siostrzenicą żony pana Józefa
i od dwudziestu latopiekowała
się wujem. Jeszcze za życia
obiecałamu, że pogrzeb będzie
miał spokojny...
22 marca 2018 roku
w Czarnowiespokojnie jednak
niebyło. Kwadrans przed go
dziną n.oo karawan zakładu
pogrzebowego
przyjechał
do kaplicy z trumną. W tym
czasie nie było jeszcze tam ni
kogo z żałobników. Tuż
przed godz. 11.00 pojawił się
kościelny i otworzył kaplicę.
Po wniesieniu trumny
do środkakościelny wraz zsio
strzeńcem zmarłego uchylili
wieko trumny i... Okazało się,
że leży w niej ktoś zupełnie
inny. Były to zwłoki starszego
mężczyzny po amputacji nogi.
Alaram! Szybka zamiana
Zakład pogrzebowy natych
miast zabrał trumnę i ruszył
w drogę powrotną do Torunia.
Zaalarmowany kierownik pro
sektorium, który wydał zwłoki,
zgłosił sprawę swojemu sze
fowi - dyrektorowi Wojewódz
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Przed pogrzebem 108-latka doszło do koszmarnej pomyłki. Prosektorium wydało zakładowi pogrzebowemu cudze zwłoki...

Skandal
najstarszego Polało.

Sąd: 5 tysięcy za krzywdę
kiego Szpitala Zespolonego
wToruniu.
O godzinie 11.50 karawan
pogrzebowy pojawił się znów
w Czarnowie, tym razem już
z ciałem Józefa Żurka.Różaniec
w tym czasie odmawiano w ka
plicy bez trumny. Pogrzeb od
był się z opóźnieniemi w atmo
sferze skandalu.
Policja: nie byłoprzestępstwa
Nie dało się bolesnej pomyłki
utrzymać w tajemnicy. Do pani
Malwiny, jako organizatorki po
grzebu, zaczęli podchodzić
z pytaniami zaniepokojeni
zwłoką oficjele. Gdy powód

opóźnienie się wydał, gruch
nęło. „Skandal na pogrzebie
najstarszego Polaka", „Pomylili
ciała" -donosiły ogólnopolskie
media.
Pod nadzorem prokuratury
dochodzenie wszczęła Ko
menda Miejska Policji w Toru
niu. I dość szybko je zakoń
czyła.
- Policjancinie dopatrzylisię
przestępstwa w postaci znie
ważenia zwłok - przekazała
dziennikarzom Wioletta Dą
browska, rzeczniczka toruń
skiej policji. Dodając, że decy
zję co do ciągu dalszego podej
mie standardowoprokuratura.

I podjęła:postępowanie zostało
umorzone.
Rodzina zmarłego, która
sama zawiadomiła o koszmar
nej pomyłce policję,była roz
czarowana. PaniMalwina zde
cydowała się jednak dochodzić
satysfakcji na drodze sądowej cywilnej.
Zawinił szef prosektorium
Ponieważ cudze zwłoki wydał
zakładowi pogrzebowemu kie
rownik szpitalnego prosekto
rium, pani Malwina pozwała
Wojewódzki SzpitalZespolony
w Toruniu. Za krzywdę, wstyd
i ból domagałasię 50 tysięcy zł

Józef Żurek dożył 108 lat. Uznawany był za najstarszego Polaka i takiegoż kombatanta

zadośćuczynienia. Przyznano
jej zaledwie 10 procent tej
kwoty, z czym się absolutnie
nie zgadza (o tym dalej), ale
za sprawą sądowego procesu
ustalono przynajmniej, co się
dokładnie wydarzyło.
Sprawą zajmował się I Wy
dział Cywilny Sadu Rejono
wego wToruniu.Tutaj potwier
dzono, głównie na podstawie
zeznań świadków, że do smut
nej pomyłki doszło z winy kie
rownika prosektorium.
„22 marca 2018 roku w pro
sektorium znajdowało się ciało
J. Ż.oraz zwłokiinnego mężczy
zny. Ciała te znajdowały się
na osobnychwózkach transpor
towych, a każde z nich na ręce
i nodze posiadałoopaski infor
macyjne zawierającedane zmar
łych osób,to jestich imię,nazwi
sko, nrPESEL oraz datęśmierci.
K. S.- kierownik prosektorium przygotowywał obydwa ciała
do pochówku. Nie sprawdziłich
tożsamości naopaskach, a jedy
nie kierując się wyglądem obu
ciał, ciałomężczyzny z amputo
waną nogą, które wyglądałowi
zualnie na starsze, ubrał w strój
przygotowany przez rodzinę
i przekazał je pracownikom za
kładu pogrzebowego" - odnoto
wał sąd.
„Przepraszam" dla bliskich
Kierownik prosektorium złożył
kondolencje rodzinie zmarłego
108-latka i przeprosił. Czy to
jednak wystarczy?

Co czuła rodzina?
To oczywiste, że każdy chce
swoich bliskich żegnaćgodnie.
Jeszcze większą odpowiedzial
ność czują rodziny organizu
jące pogrzeby osób publicz
nych. Tak było tym przypadku.
Pani Malwina wiedziała, że jej
wuja pożegnać chcą przedsta
wiciele władz samorządowych
i wojskowych; że zaintereso
wane są tym media.
„Jako organizator pogrzebu
miała poczucie winy za zanied
bania, do którychdoszło napo
grzebie wuja. Czuła, że go za
wiodła, nie zapewniając mu
godnego pożegnania.Przygnę
biał ją fakt, że w jej poczuciu,
w wyniku zamiany ciał,
na drugi plan zeszły zasługi
wuja. Temat ten pojawił się
w mediach, na pierwszych
stronach gazet" - odnotowano
w toku sądowego procesu.
Symboliczna kwota za ból
Sędzia Magdalena Glinkiewicz
nie przyznała pani Malwinie50
tysięcy zł zadośćuczynienia.
Owszem, uznała że dobra oso
biste powódki w postaci zakłó
cenia prawa do spokojnego
kultu zmarłego zostały naru
szone, ale wynagrodziła je
kwotą tylko 5tysięcy zł.
Jakie okoliczności ważył
sąd? To, że zamienione zwłoki
w trumnie widziały „tylko
dwie osoby"- miało w sprawie
znaczenie, alenie decydujące.
Istotnym okazało się to, że
pani Malwina pozbierała się
psychicznie po traumie ze
wsparciem rodziny, otrzymała
przeprosiny z prosektorium
i zakładu pogrzebowego,
a koszmarną pomyłkę szybko
naprawiono. Prawodo spokoj
nego kultu po bliskiej zmarłej
osobie zostało naruszone, ale
nie drastycznie - w ocenie
sądu.
„Z tych też względów,mając
na uwadze rozmiar cierpień
psychicznych powódki oraz jej
sytuację życiową, sąd stanął
na stanowisku, że wymóg od
powiedniego zadośćuczynie
nia wstosunku doniej powinna
spełnić kwota 5000 zł" - czy
tamy w uzasadnieniu wyroku,
który opublikowanona Portalu
Orzeczeń Sądu Rejonowego
w Toruniu.
Wiadomo, że pani Malwina
orzeczenia nie zaakceptowała
i wniosła apelację.©®
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kładach świetne warunki ło
wieckie i od wielu lat chętnie
zakłada gniazda we wnękach
wysokich budynków fabryki.

Karolina Ryniak
karolina.iyniak@polskapress.pl

Przyroda
Człowiek coraz bardziej inge
ruje w środowisko, zaś zwie
rzęta zmieniają swoje przyz
wyczajenia. bo w pobliżu sied
lisk ludzkich łatwiej o pokarm.
Tym sposobem wyjątkowe
ptaki znajdują coraz częściej
swe miejsce do życia w mia
stach ina terenach zakładów
przemysłowych.

G

niazdo sokoła wę
drownego na komi
nie elektrociepło
wni Zakładów Azo
towych w Puła
wach można oglądać na żywo
w internecie. I chętnych nie
brakuje. Okazuje się jednak, że
na terenie spółki swój dom od
nalazło wiele innych,rzadkich
gatunków ptaków, m.in. pu
stułka, derkacz, czy białorzytka. Swoją własną ewiden
cję ptactwa prowadzi tam je
den z pracowników tego za
kładu, GrzegorzSierocki.
Pan Grzegorz z zamiłowa
nia jest ornitologiem i fotogra
fem. Poprzez swoje zdjęcia,
które robi na terenie zakładów
i ichobizeżach, prowadzidoku
mentację. Doskonale orientuje
się, które z ptaków tam za
mieszkały, aktóre są tylko prze
lotem. Swoje obserwacje za
trzymuje w kadrze od lat.
Robienie zdjęć dziko żyją
cym zwierzętom to jednak dość
skomplikowany proces i wy
maga specjalistycznej wiedzy
o ich zwyczajach. Oczywiście
można fotografować niepło
chliwe i żyjące w naszym oto
czeniu gawrony, sroki czy
wróble. Jednak chcąc uwiecz
nić te gatunki, które żyją z dala
od nas, a czasem wręcz stronią
od człowieka, trzeba się nasta
wić m.in.na czatowanie w kry
jówce, która pozwala być nie
widocznym dla ptaka.
Sierocki podkreśla, że nieli
czą się jedynie umiejętności
praktyczne. Najważniejsza jest
wiedza. Stara się ją poszerzać
przez cały czas.
- Trzeba wiedzieć, gdzie
dany gatunek znaleźć, jakiema
zwyczaje, o jakiej porze roku
czy nawet dnia lubi przebywać
w danym miejscu i tak dalej.
Cały czas się dokształcam.Nie
ma dnia, abym nie czytał ksią
żek, artykułów, nie przeglądał
stron internetowych, nie oglą
dał programów telewizyjnych
o skrzydlatych bohaterach mo
ich zdjęć. To ciągła przygoda
w poznawanie i odkrywanie dodaje.
Z gór do budynków
Teren Zakładów Azotowych
w Puławach jestsilnie przemy
słowy, zmieniony przez czło
wieka, co za tym idzie nie tak
przyjazny dzikim zwierzętom
jak naturalne obszary:lasy, po

•

Sokoła wędrownego można dostrzecna kominie elektrociepłownipuławskich Azotów

Skryty derkacz
iterkoczącylelek
W granicach zakładu w Puła
wach znajdują się dość duże
połacie terenu niezagospodarowanego. Są tu zatem miejsca
porośnięte niewysokimi drze
wami czy krzewami, a także
łąki z wysoką trawą.Te ostatnie
są siedliskiem wpisanego
do Czerwonej Księgigatunków
zagrożonych, derkacza. Ten
niebywale skrytyptak, którego
zdecydowanie łatwiej usłyszeć
niż zobaczyć, potrafi zasiedlać
również nieskoszone trawniki.
Tuż za ogrodzeniemfabryki
można spotkać też świergotki,
białorzytki oraz dudki. Warto
też wspomnieć o tajemniczym
ptaku, jakim jest lelek. To
nocny łowca owadów, ubar
wieniem przypominający ra
czej ćmęniż ptaka. Terkoczący
głos w okresie godowym usły
szeć można w całej okolicy. Ale
spotkać te ptaki łatwiej nocą
na drogach wokół zakładu, gdy
najedzone odpoczywają nana
grzanym za dnia asfalcie.
- Wielokrotnie udało mi się
spotkać lelka właśnie w takiej
sytuacji i zrobić mu wówczas
zdjęcie. Takie fotografowanie
wymaga jednak późnowieczomych, anawet nocnych wy
praw - relacjonujeSierocki.
Wszystkie gatunki, o któ
rych opowiada nam pan Grze
gorz, to ptaki lęgowe,a więc ta
kie, któreskładają jaja i wycho
wują potomstwo. Zdarza się
jednak, że pasjonat spotyka
także takie ptaki, które zaglą
dają na teren spółki chociażby
po to, by żerować. Do cieka
wych gości należą np. egzo
spółki - opowiada Grzegorz tycznie wyglądający dudek, czy
jeden z dwóch najrzadszych go
Sierocki.
łębi w Polsce- turkawka.
Mewa wcale nie pospolita
- Trzeba przyznać, że tego
Wszelkiego rodzaju nieużytki typu zestawienie ptaków jest
czy tereny poprzemysłowe to dość nietypowe. O ile dla kop
także świetne środowisko dla ciuszka, czy białorzytki tereny
białorzytki, czy świergotka pol przemysłowe są klasyczne, to
nego. Można tu spotkać oba te np. występowanie na tym tere
gatunki, a obecność tego dru nie derkacza czy świergotka
giego jest powodem do dumy, polnego, który jestbardzo rzad
bo jego liczebność w Polsce kim gatunkiem, jest zupełnie
dość szybkospada.
niezwykłe - stwierdza Marcin
Pan Grzegorzuważa, żebar Urban z Lubelskiego Towarzy
dzo ciekawym zjawiskiem jest stwa Ornitologicznego.
Jak uważa specjalista,
występowanie w tym miejscu
mewy siwej. Jeszcze do nie główną przyczyną takiego
dawna bardziej znana była stanu rzeczy jest fakt, żetereny
pod nazwą mewa pospolita, puławskiej spółkisą bardzo roz
choć wcale tak pospolicie nie ległe imocno zróżnicowane.
występuje. - Zazwyczaj mewy
- Ptaki zmieniają także
te gnieżdżą się nad wodą, skła swoje przyzwyczajenia w zwią
dając jaja w piachu, np. na ła zku z ingerencją ludzi wich na
chach wiślanych. Tymczasem turalne środowisko. Np. mewa
żwirowate podłoże przy insta siwa występujegłównie wśrod
lacjach Azotów okazało się kowej dolinie Wisły, ale natu
na tyleatrakcyjne, żeod lat,kil ralne rzekimogą wylewaći nisz
kanaście par mew siwych do czyć jej lęgowiska, dlatego za
chowuje się tu młodych - częły wybierać sztuczne zbior
niki stworzone przez ludzi. Po
mówi.
Podobnie jest z pustułką, dobnie jest z sokołem pustułką,
blisko spokrewnioną zsokołem którego od kilkunastu lat obserwędrownym. Ten spotykany wujemy większe skupienie
przede wszystkim w środowi w każdym większym mieście sku rolniczym ptak,ma przy za tłumaczy ekspert. ©®

Sokół, lelek i derkacz,
czyli skarby, które kryje

polski przemysł

rośnięte łąki czy nieuregulo
wane rzelri. Tymczasem ist
nieją gatunki, które doskonale
odnajdują się wtakim środowi
sku.
- Trudno sobie wyobrazić,
by jerzyki czy jaskółki można
było zobaczyć z dala od siedzib
ludzkich. To ptaki, które bli
skość człowieka wykorzystują
doskonale, gnieżdżącsię wbudynkach mieszkalnych lub in
stytucjach publicznych.Podob
nie jest z niepozornie ubarwio
nym naszaro-czarno kopciusz
kiem. Ten niewielki wróblak
z pomarańczowym ogonkiem
to ptak związany niegdyś tylko
z terenami górskimi. A dziś ko
rzysta z domów wielorodzin
nych, zwałów kamieni, wnęk
w budowlach i chętnie gnieździ
się również na terenie naszej

O ile dla kopciuszka
czy białorzytki tereny
przemysłowe są
klasyczne, o tyle
obecność derkacza czy
świergotka polnego
jest nietypowa

Derkacz jest na liście gatunków zagrożonych

magazyn

Glos Dziennik Pomorza
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Grażyna Kuźnik
grazyna.kuznik@polskapress.pl

kontnmerye
Heroina jest w odwrocie, naj
większym problememsą nar
kotyki syntetyczne.Narkomani
wyglądają inaczej niż kiedyś mówi Krzysztof Czekaj,dyrek
tor Stowarzyszenia „Szansa" w
Pławniowicach, superwizor
Kr^ow^oBiura ds.Przeciw
działania Narkomanii.
Co czwarty nastolatek sięga
po narkotyki po raz pierw
szy w czasie wakacji. Jakie
jest ryzyka że częśćznkh
trafi wkońai dozakładu te
rapii uzależnień, takiegojak
w Pławniowicach?
Spore, ale do uzależnienia
potrzebne są głębsze przyczy
ny niż tylko chęć zabawy czy
eksperymentu. Musi być czyn
nik sprzyjający. Chodzi najczęś
ciej o cierpienie, którepowstało
jeszcze w dzieciństwie. Narko
tyki i alkohol muszą trafić na
odpowiedni grunt.Dlatego
część imprezowiczównigdy się
nie uzależni,a reszta szybko.
90 proc.naszych pacjentów ma
za sobą bardzo poważnetraumy, właśnie zokresu dzieciń
stwa i dorastania.
Uzależnieni to tak napraw
dę skrzywdzone dzieci?
Przecież to nie są aniołki. Sa
mi też potrafią krzywdzić.
Mają czasem w sobie wielką
złość, ocean wściekłości. Trze
ba wiedzieć, żewiększość ma
za sobą wstrząsające historie.
W naszym ośrodku leczyłosię
ponad półtora tysiąca osób,
wiem o czym mówię.Pamię
tam kobietę, którą jako kilku
letnia dziewczynka była sprze
dawana za wódkę pedofilom.
Córką handlowała matka,oso
ba, która dla dziecka jest
wszystkim. Trudnoo większą
zdradę. Po takim doświadcze
niu świat wydaje siętak strasz
ny, że można go znieśćtylko
przez ucieczkę od rzeczywi
stości. Środki odurzające koją,
łagodzą przerażenie. Może
gdyby osoby po podobnych
przeżyciach przestały się odu
rzać, toby nie przetrwały?Dla
nich to sposób ratunku.Sprawa
życia czy śmierci.
Ale uzależniają się również
wychowani w dobrych do
mach,bez patologii?
Ze słowem patologia jestem
ostrożny, bobywa różna, ukry
ta. Czegoś jednak w tych ro
dzinach musiało brakować. Ak
ceptami, rozmów o emocjach,
może nikt nie wiedział, jak mą
drze radzićsobie z problema
mi. Polacysporo piją,niemal
przy każdej okazji, dobrejczy
złej, to metoda na stres. Dzieci
się tego uczą. Zagrożeniem jest
też nadopiekuńczość, gdy ro
dzice karmią dzieci strachem
przed światem, chcą je od sie
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Krzysztof Czekaj, dyrektor ZLO „Szansa" oraz prezes Stowarzyszenia „Szansa". 29 czerwca
w Pławniowicach Zakład Leczenia Odwykowego obchodził jubileusz 20-lecia istnienia

Abstynencja - szczyt

nie do zdobycia.
Więc jak żyć?

bie uzależnić, odseparować od
innych. Mamy pacjentów zu
pełnie nieprzygotowanych do
realnego życia, uciekają przed
nim w fikcję. Alkohol, narkoty
ki dają im poczucie mocy, a po
takich złudach światna trzeź
wo stajesię nie do zniesienia.
W wielu rodzinach młodzież
ma tylko dobrze sięuczyć,
żeby rodzice bylidumni. Ale
dobre oceny nie oznaczają
piątki z życia.
Niepokoi mnie nacisk rodzi
ców na świadectwa z czerwo
nym paskiem,na umieszcze
nie za wszelką cenędziecka
w prestiżowej szkole, boina
czej rzekomo czeka je klęska.
Gdy nastolatek niepotrafi spro
stać tym oczekiwaniom, może
szukać substancji, która daje
mu ulgę; częściej jest toalko
hol, rzadziej narkotyk. Ale to
tylko złudzenie, odurzanie się
coraz bardziej wypycha z życia.
Nie ma już prawdziwych zwy
cięstw, są tylkoiluzje.
Nie każdy,kto przeżył trud
ne dzieciństwo, wpada w na
łóg. Ludzierzadko współczują alkoholikom inarko
manom, bardziej się ichboją.
Tego, żenie mąją hamulców.
Uzależnieni niszczą głównie
samych siebie. Ale nie wiem, co
miałbym powiedzieć komuś,
kto został pobity,zaatakowany
przez odurzonego napastnika.

Zdarza się, że uzależnieni sięga
ją dna, na ich agresję wpływa
wiele różnych warunków. Po
trzebne są ośrodki terapeutycz
ne, tymczasem z jednejstrony
ludzie boją sięnarkomanów
i alkoholików, a z drugiej nie
chcą w swoim sąsiedztwie
ośrodków do ich leczenia.

roina jest droga, bardzo uzależ
niająca, trzeba dawać sobieza
strzyki. W naszym ośrodku
na około35 pacjentów znajdzie
się jeden, może dwóch heroinistów. Obecnie największym
problemem są różne mieszan
ki, dopalacze- czyli narkotyki
syntetyczne.

Tak było też na początku
w Pławniowicach.
Kiedy 20lat temu otworzyli
śmy ośrodek terapii „Szansa"
we wsi Pławniowice kołoGli
wic, mieszkańcy bardzo bali się
naszych pacjentów. W kościele
nie chcieli przy nich stać, omi
jali każdego pensjonariusza
szerokim łukiem.To był strach
naturalny. Panował wtedy lęk
przed AIDS, a niektórzy z leczo
nych istotnie byli zarażeni. Ro
zumieliśmy panikę sąsiadów,
ale najgorszescenariusze się
nie spełniły.

Są bezpieczniejsze?
Nie trzeba ich brać codzien
nie, żeby egzystować. Mogą
jednak wywoływać zaburzenia
lękowe czy afektywnedwubie
gunowe, maniakalnei depre
syjne. Czasem nie wiadomo,co
wchodzi w skład tych nowych
substancji psychoaktwnych.
Gdy nastąpi przedawkowanie,
lekarze nie wiedzą, z czego od
truwać. Dopalacze są względ
nie tanie, dostępne i śmiertel
nie groźne. Ale osoby, które je
biorą, wyglądają jak inni.O ile
nie przedawkują,nie możnaod
razu wskazać ichna ulicyi po
wiedzieć: O, idzie narkoman.
Czasem dopalacze bierze ktoś
znajomy, ainni w ogóle go o to
nie podejrzewają.

Zmienił się też wizerunek
narkomana. Nie widujęjuż
w centrum Katowic wynisz
czonych osobników dają
cych sobie w żyłę.
Polska była kiedyśheroinowym eldorado, dostępny pow
szechnie był tzw. kompot,czyli
wymyślony w naszym kraju
wywar ze słomymakowej. Dzi
siaj heroina jest w odwrocie,a
najbardziej chyba w regionie
śląskim. W Krakowie,Wrocła
wiu jeszcze ją sięspotyka. He

Marihuana też ma wielu
zwolenników. Uchodzi
za mało szkodliwą.
Nie można jej śmiertelnie
przedawkować, jednak wszyst
kie środki zmieniające świado
mość mają czasem nieprzewi
dywalne skutki.Mogą wywo
łać stany psychotyczne, upo

śledzają życie społeczne, zresz
tą jak wszystko, co jest zasłoną
dymną, izolującą od rzeczywi
stości. Nie wiadomo, jak zarea
guje organizm, bo to jest indy
widualne. Niektórzy będą palić
i nic wielkiegosię niestanie, dla
innych będzie wstępem do
uzależnienia. Ale całkowita ab
stynencja jest tak trudna,że
wiele osób w ogóle ją sobieod
puszcza, niestara się nawet do
niej dążyć.Uzależnieni myślą,
że abstynencja jest dla nich
szczytem nie do zdobycia, no i
naprawdę tak bywa, bonie po
trafią bez środków odurzają
cych zapomnieć o bólu. Dlate
go WHO (Światowa Organiza
cja Zdrowia)stwierdza, że w te
rapii uzależnionych nacisk na
leży kłaśćnie tylena całkowi
tą abstynencję, cona psychote
rapię i poprawę dobrostanu pa
cjenta. Wtedy może niebędzie
chciał ani musiał zatracać się
w mroczeniu.
Nie wszyscy, którzy trafią
na terapię, mimotakiego
wyrozumiałego podejścia,
kończą leczenie. Dlaczego?
W ośrodku „Szansa" skoń
czyło terapię 465 osób, czyli
nieco mniej niż jedna trzecia.
Leczenie trwa12 miesięcy. Pa
cjenci trafiają do nas zwyklepo
jakiejś katastrofie życiowej.Ści
ga ich policja albo komornicy,
rodzice wyrzucili z domu, stra
cili resztki komfortu. Znaleźli
się w beznadziejnej sytuacji.
Może właśnie to wpływa na ich
motywację doleczenia, aleby
wa również jedynie preteks
tem, żeby świat dał im na razie
spokój. Nie każdy uzależniony
znajduje wewnętrzne powody
do leczenia,a przecież to one
ostatecznie decydują o skut
kach terapii.
Czym różnią się pacjenci
uzależnieni odalkoholu od
narkomanów?
Z naszych doświadczeń wy
nika, że alkoholizm degraduje
później. Trafiają donas alkoho
licy, którzy w życiu wiele straci
li, ale przedtem zdążyli jednak
sporo osiągnąć.Skończyli szko
ły, zdobyli zawód i jakiś doby
tek, mieli lub mają pracę, part
nerów. U narkomanów wyglą
da to gorzej, uzależniają się
szybciej, w młodszym wieku.
Nałóg tak bardzo ich pochła
nia, że zdobycie narkotyku sta
je się najważniejszym celem.
Dobrze byłoby podać jakieś
optymistyczne przykłady
zerwania z nałogiem, wspa
niałych sukcesów byłych
uzależnionych. Są takie?
Mam mieszane uczucia co
do tego rodzaju przekazu. Cza
sem jeszcze szkoły zapraszają
tak zwanych ozdrowieńców,
którzy mają robić jak najlepsze
wrażenie. Są ładni, widać, że
dobrze im się powodzi.Opo
wiadają lekko oswoim nałogu,
upadku i powrocie do zdrowia.
W takich relacjach narkomania
jest jednak przygodą, z której
można wyjść bez strat.Mło
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dzież może sobie wyobrażać,
że jeśli ktoś tak interesujący,
atrakcyjny był narkomanemi
już nie jest, w dodatku osiągnął
społeczny sukces, to można .
śmiało eksperymentować z
narkotykami. A tonieprawda.
Szkody częstosą ogromne,
wpływają na całe życie.
Pan dostrzega idocenia
skromniejsze sukcesy?
Gdy obchodziliśmy niedaw
no 20-leciepowstania ośrodka
w Pławniowicach, przyjechał
jeden z byłych pacjentówi
wpłacił dużą sumę na rzecz na
szej fundacji„Szansa". Opo
wiedział, że wiele lat temu po
życzył ode mnie sporą gotów
kę, niby na jakiś ważny cel,któ
ry mnie przekonał, ale jak przy
znał, wszystkie pieniądze prze
pił. Teraz, gdy się ogarnął i ra
dzi sobie w życiu, postanowił
spłacić dług.Poprosiłem, że
by przekazał pieniądze ośrod
kowi, pomogą innym uzależ
nionym. Tobyła dla nas oby
dwóch ważna chwila.
Media piszą czasem o nar
komanach wformie sensa
cji. Szkoły chcą odwiedzać
z uczniami ośrodki leczenia
uzależnień, traktują to jako
ciekawą wycieczkę.
Uważam, że takie wycieczki
są szaleństwem. Terapia nar
komanów i alkoholików to nie
sensacja, chodzi o prawdziwe
ludzkie cierpienie. Uzależnio
nych pacjentów nie można
traktować jak eksponaty,nie
zwiedzamy przecież szpitali,
żeby pooglądać chorych i w re
zultacie lepiej zadbać oswoje
zdrowie. Nie na tym polega
profilaktyka. Szkoły powinny
być wrażliwsze na to, jakucz
niowie czują się w swoich do
mach. Czy nie wieje stamtąd
chłodem, czy bliscy dają im
wsparcie, czy dzieci są kocha
ne iszanowane. Skłonni do
uzależnień rodzą się w niesz
częśliwych rodzinach.
Aczy pana pacjenci chcą
pojednać się z rodzinami,
pokazaćjej, żesię leczą,zaprasząją kh do ośrodka?
To byłby jakiś piękny obra
zek, aprawda jest taka, żenasi
pacjenci często wstydzą się ro
dzin. Pochodzą naprawdę z
okropnych środowisk, gdzie
jest alkohol i wszelkie używki,
przemoc, bieda,fatalne warun
ki mieszkaniowe. Wieletam
było krzywdy,czasem wzajem
nej. Ale mimo wszystko zdarza
się, że rodziny odwiedzają le
czonych. W terapii ma wielkie
znaczenie, jeśli bliscy okazują
sobie współczucie, wsparcie
i wiarę wsiebie.
Jak dzisiaj układa się pa
cjentom ośrodka z miesz
kańcami Pławniowic?
Pomógł nam czas. Możemy
liczyć na sąsiadów, na sołtysa
wsi. Niema wrogości, chociaż
miłości także nie. Ale po co?
Po prostu nauczyliśmy się żyć
obok siebie.©®
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Niesamowita energia czyli muzyka zespołu
Queen symfonicznie zabrzmi w Słupsku
mmmwmmmm
Nazywanie tego koncertem,
byłoby niedomówieniem. Już
14 września w Hali Gryfia od
będzie się niezwykłe koncer
towe show. Posłuchamy nie
zapomnianych przebojów
muzyki, która porusza serca
milionów do dziś.
Z zespołem Queen kojarzą
się takie przeboje jak:
„Somebody To Love", „Don't
Stop Me Now", „We Are The
Champions"czy „WeWillRock
You".Te piosenki przez lata
stały się klasyką światowej ro
zrywki. Sięgają po nie inni,
także orkiestry symfoniczne.
W sobotę,14 września usły
szymy
koncert
„Queen
Symfonicznie"w Słupsku. Jego
wykonawcami będą zespół Alla
Vienna, chór VividSingers oraz
śpiewający aktor Mariusz
Ostrowski, który wcieli się
w postać Freddiego Mercury.
To jedyny w swoim rodzaju
projekt z pograniczagatunków,
łączący symfoniczne pier
wiastki muzyki zespołu Queen
z rockowym potencjałem or
kiestry salonowej i majesta
tycznego, dwudziestoosobo
wego chóru.
Niesłabnąca popluarnośc ze
społu Queen
Co stoi za tak wielką popu
larnością przebojów zespołu
Queen zapytaliśmy Jana
Niedźwieckiego dyrektora ar
tystycznego projektu Queen
Sympfonicznie oraz kontraba
sistę. -Chyba najważniejsza jest
wspaniała muzyka - bogata

Muzyka tworzona przez Freddiego Mercurego oraz zespół Queen ożywa n£ nowo. Choć nie możemy zobaczyć tego wokalnego geniusza na żywo. polscy
artyści, oddając mu hołd, sprawiają, że każdy może się poczuć, jakby był na koncercie legendy i jego zespołu.

harmonia, pięknemelodie, róż
norodność stylów i form, cie
kawe partie wokalne i instru
mentalne... To nie przypadek,
ze właśnie muzyka zespołu
Queen jest najczęściej - ze
wszystkich zespołów rocko
wych -grana wsalach filharmonicznych. Oczywiście także
niebanalna postać Freddiego,
która jednak bez genialnejmu
zycznej spuścizny zostałaby już
zapomniana. Wpierwszej, kla
sycznej, części koncertu za
brzmią utwory zróżnicowane

stylistycznie, w wybiórczy spo
sób odzwierciedlające dysko
grafię zespołu od pierwszych
płyt z lat siedemdziesiątych
po utwór „Let Me Live" z płyty
wydanej w 1995 roku. Usły
szymy premierowe opracowa
nia stworzone specjalnie na tę
okazję
przez
Jana
Niedźwieckiego. Wszystko to
w towarzystwie nastrojowego
światła i klasycznego nagłoś
nienia.
Energetyczna gruga część

Drugą częścią koncertu bę
dzie show w stylu zespołu
Queen. Największe hity grupy
zabrzmią w rockowycharanża
cjach: gitara basowa zamiast
kontrabasu, dynamiczne na
głośnienie, koloroweświatła...
A na deser,po wykonanej wca
łości „Bohemian Rhapsody",
na scenie pojawi się aktor Ma
riusz Ostrowski jako Freddie
Mercury i wykonautwory: „We
Will Rock You",„We Are The
Champions" oraz „I Want To
Break Free".

Występ do złudzenia przypomina prawdziwy koncert grupy. Artyści dbają o przygotowanie sceny oraz kostiumów.

Warto wiedzieć, że orkiestra
Alla Vienna to zespół złożony
z siedmiu instrumentalistów
związanych z Filharmonią
Łódzką oraz Filharmonią Świę
tokrzyską. Natomiast chór
Vivid Singers śpiewa już 10 lat
jego różnorodny, nieustannie
rozszerzany repertuar obej
muje głównie muzykę chó
ralną a cappella wielu epok
od renesansu po utwory XXI
wieku i opracowania standar
dów muzyki rozrywkowej.

Gdzie po bilety?
Start koncertu 14 września
o godzinie 19:00 w słupskiej
Hali Gryfia. Bilety do nabycia:
wredakcji „GłosuPomorza", ul.
H. Pobożnego19, tel.59 84881
03, sieć sklepów Media Markt,
www.kupbilecik.pl
www.ebilet.pl

POMORZA

Piątek, 2.08.2019

r~

gra
niczy
z
Polską

szpital
dla
elity
władzy

\

kata
strofa
w
kopalni

król
Polski
1573-74
oferma
4

waćpani

\
roślina
wodna

£_
ślad po

ciosie
będzie
sianem
odrzuce
nie wro
ga od granicy

bona,
pias
tunka

14

atrofia

\

i

-

SLD lub
PSL - \
komedia
Machul
skiego

tłuszcz
z
walenia

1

1

tapczan
w
kajucie

„wyści
gowe"
miasto we Francji

-

„Halki"

29
27

puje,

węgiel
jezuici

i

u

i

ma
dwie
lewe
ręce

potomek rodu
lilak
w
parku

posłów
grec
kich"

na
ekranie
kompu
tera

-

filut,
spry
ciarz

i

wolna
posada

na dro
maderze
sonda,
czujnik
1

r

antonim
nadawcy

r-

ł

cichy
płacz,
szlo
chanie

13

12
Sumac,
śpie
waczka
z Peru
(ana
gram:
May)

20
jabłkowe
w
karto
nach

spora
ilość

-\

°u
szachu łobu
ziak,
andrus

2
bazie
na
iwie

małe
cyranki
opatrywana przez
cnirurga
3

4

5

6

7

8

9

c~

r~

pora
dnia

\

zero

1

pus
tynny
orszaK

—•

\
środek
usypia
jący

model
Seata

i

1

21

muzyka
Laay
Pank
lasso

-

8
fusy na
dnie naczynia
powolny chód
konia
ł

-

-

19

figle,
harce

i

12

13

14

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 30 utworzą rozwiązanie -myśl Hezjoda.

w ropie
naftowej

góry
z Kon
dorami

1

i

j

u

22
pląsy

ciągle
się
zmienia

zbiornik

i

i

7

15

16

l

6
przypo
mina
elipsę

film
Sławo
mira
Idziaka

1

rzadki
okaz,
biały
kruk

-

niezbyt
inteli
gentny

1

i

19

20

21

-

angiel
ska
pani

i

1

-

23

grun
towe

122

gwiazda
opery

kloce,
bale

1
ma
ciemne
włosy

118

jedno
stka
natę
żenia

-

—•

17

strój
gimnastyczki

ryjówka

18
24

broń
drzewcowa

11

przetwór
owo
cowy

marzy
ciel,
fantasta

-

10

pokrywa
kufra

i

kolejna
faza wyborów

induski
asceta

2

roślina
na
tapiokę

i

-

bogatka

U

obu
marcie
tkanki
roślin

»

P

ł

zalotna
kobieta,
kokietka

pełzak

10

U

1

9

l

starogreckie
igrzyska
malarka
lub
rzeźbiarka

atak
bom
bowców

bankietowa
w restauracji

odmiana
gryki

3

składnik
leczo
tytuł
naukowy

warstwa
zaprawy
na
ścianie

r

Joanna, sposób
aktorka
z
•
serialu
„Anna
German"

stolica
Omanu

28

ł

r

gwarowo
o wieprzu

r
wystaje
z jachtu

l

lody
włoskie

i

wyjeż
dża
z
fabryki
Opla

i

Gandhi

wiertło
rosyjski
króle
wicz

mały,
maryno
wany
śledzik

i
krótkie
okrycie
wierzch
nie

1

miesza
nina

nauczy
ciel
Nerona

i

fińska
łaźnia

-

r

posag
panny
młodej

-

-

ł

kopyto
jelenia

imię
Dance
wicz,
aktorki

-

rosyjski
mary
narz

i

-

16

regionalna
nazwa
koślarza
czerwonego

broń
bib
lijnego
Dawida

kwietnik

zastę

5

popo
łudniowe
przy jęcie

-

-

1

staroskandynawski
bard

przyjaciel
Stasia i Nel

\

przezro
czysta
tkanina

4

kuzyn "
kondora

11

25

26

i

kończy
pacierz

l

brazy
lijski
złoty

Arciuch

30
stolica
Jemenu

17

-

np. lis

spot
kanie
zako
chanych

-V

pod kanałem
La Manche
i

zOWP

piłkarska
for macja

pieśń

r

\

wyjąt
kowy
borowik

laska
żebraka
miłoś
nik
Włoch

paryski
hotel
Jasir

atrybut
aktora
czeskie
auto

grosz
Jankesa

u

i

15

1

c

kijek,
kołek

«

1

-

ł

hartowana
w
hucie

r~

mąż
Sawy

same
konkrety -

praca za
robkowa spijany
przez
za
granicą kolibry

4
grun
towny
miesz
kania

słup
przyś
cienny

~v

np. „Noc
listopadowa"

dawny
harcownik

r

czarna
owca w
rodzinie

zbudował arkę

krzew
parkowy

wyob
cowanie

stolica
Turcji

»

21

krzyżówka

Głos Dziennik Pomorza

-

23

24

25

26

27

28

29

30

nwnzou ^is Azon >himotzo Hova^ia vn :3invzVimzou

22

ogłoszenia drobne

Drobne

Glos Dziennik Pomorza
Piątek, 2.08.2019

Jak zamieścić ogłoszenie drobne? Telefonicznie: 94 347 3516
Przez internet ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:

Oddział Koszalin ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin, tel. 94 347 3516,3473511,347 3512, fax 94 3473513
Oddział Słupsk: ul.Henryka Pobożnego19,76-200 Słupsk, tel. 59 848 8103,fax 59 848 8156
Oddział Szczecin: ul.Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin,tel. 9148133 61,48133 67, fax 91433 48 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

•ZDROWIE
•USŁUGI
•TURYSTYKA

i BANK KWATER
i ZWIERZĘTA
i ROŚLINY, OGRODY

Aniela Sarzycka -19 lat na rynku

MIESZKANIA - SPRZEDAM
KAWALERKA CENTRUM 730-311-252

kupimy

za gotówkę przy ulicy

M-3 w Słupsku umeblowane, po
remoncie lub wynajmę, 59/842-95-05.

Wańkowicza, Jagoszewskiego, Jana Pawła II

MIESZKANIA - KUPIĘ
SŁUPSK.KUPIĘ 1- 2 -pok. 500218503.

J

(obok Związkowca)

tel. 661-841-555

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

www.abakus-nieruchomosci.pl

OSOBOWE KUPIĘ

2-P0K. tel. 785-770-510 Koszalin

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

MIESZKANIE 3-pok. 880259706 K-lin

ABASKUS -Auto skup 791035861

POKÓJ tanio starszej Pani,
795743162,Koszalin

AUTA i busy kupię, 504-672-242

2-P0K, Tel. 514-940-681Koszalin

AUTO skup wszystkie 695-640-611

LOKALE UŻYTKOWE - SPRZEDAM
UNIA Sp. z o.o. posiada do sprzedaży
nieruchomości gruntowe zabudowane
budynkiem biurowo-usługowym,
położone w Kołobrzegu przy
ul. Piastowskiej. Więcej informacji na
www.unia.koszalin.pl

3 pok. z wyposażeniem, balkon
rej. Śniadeckich

263 000,-

klucze w biurze

AUTOKASACJA Bierkowo. Skup

całych i uszkodzonych. 59/8119150,
606206077.
MASZ dłużnika- sprzedaj dług.
Gotówka, tel. 94/347-32-86.
MOTOCYKLE KUPIĘ

39 ha k/Ustki, 608587104.
ATRAKCYJNA działka bud. w terenie
zabudowanym Koszalin, 609-665-977
OSIEKI koło Łaz, bud.-rekreacyjna,
blisko morza i jeziora,tanio,
tel. 504038583

rej. Moniuszki 174 900,do negocjacji

Kupię jednoślady i części z czasów
PRL, stan obojętny: 888-105-575.

008994049

Najniższe
Różne wymiary

TŁUMIKI, katalizatory, złącza. Czekaj
Zbigniew. Koszalin, Szczecińska13A
(VIS). Tel: 94-3477-143;501-692-322.

HHP

RATY

3 pok. II p., balkon

Transport i montaż
cały KRAJ

rej. Żeromskiego 233 000,-

3RATIS

DREWNO opałowe, 781963666.

POŚREDNICTWO

KOMINEK, opał, gałęziówka
792669632

"OMEGA" - wyceny, obrót Słupsk,
ul. Starzyńskiego llt tel.
598414420,601654572
www.nieruchomosci.slupsk.pl

MATERIAŁY OPAiOWE

ZŁOM kupię, potnę, przyjadę
i odbiorę, tel.607703135.

Handlowe
!NAJTANIEJ Używane konstrukcje
stalowe, blachy dachowe, profile i rury
stalowe tel.889009001 NIEMICA
ZIEMIA pod trawnik, kamień do
drenażu, piasek płukany, pospółka
(Koszalin i okolice) tel. 94 3140084

FORD Fusion Silver, 1.4 benzyn,
2005r., klima, hak holowniczy,salon
Polska tel. 601-772-192
OPEL Tigra, 507-088-416 Tanio!

Zastępcy
YrionaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)

SPRZEDAWCĘ w barze z kebabem
i kurczakami, 14-17 zł/h. Umowa
0 pracę (dwie zmiany). Słupsk,
502444741.
TERMOGAZ sp. z.o.o. zatrudni
operatora minikoparki oraz
pracowników do budowy sieci
1 przyłączy gazowych. Wysokie
wynagrodzenie, możliwość zdobycia
uprawnień.Tel.609 505 642

ELEKTRYKÓW z dośw. oraz do
przyuczenia. Słupsk,601633952
HURTOWNIA budowlana Tęcza
zatrudni kierowcę HDS, kat CE.
Oferty hurtowniatecza@interia.pl lub
osobiście Szczecińska 49, Koszalin.

W gospodarstwie mlecznym,
z doświad.- zamieszkanie, 517-433-784

Ki<
Kierowcę
kaLD. Dowóz
pracowników. Mile widziany
emeryttel.607654663 Koszalin.

ZATRUDNIĘ budowlańców do pracy
w Niemczech. Kontakt pod
nr tel. 0049 15152371796.

KUCHARZA, pomoc kuch., kelnerkę,
na sezon. Ustronie Mor. 602282775

ZATRUDNIĘ Panie do sprzątania Koszalin 601808947

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

NIEMCY, murarze, cieśle, spawacze,
elektrycy, malarze, ocieplenia,
piaskarce, ślusarze: 730-011-300.

GfNEKOLOGIA

OPIEKUNKI do Niemiec
tel. 730497770 www.ambercare24.pl
dzisiaj 70 ofert!

!515417467 Ginekolog farmakologia
A - Z 501385552 dr Ginekolog

PANIE/ÓW z orzeczeniem Sprzątanie-szpital Szczecin lub
Goleniów. TEL 664032479

KOREPETYCJE

NEUROLOGIA

PRACA na plaży, Młodzi. 500-090-830

Prenumerata, teł.94 3401114
Głos Koszafiński-wwwgk24.pl
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,tel. 943473599,
fax 94 347 35 40, tel. reklama 94 347 3512,
redakqa.gk24@poiskapress.pl,
reklama.gk24@polskapress.pl
Głos Pomorza -wwwgp24.pi

Głos Szaeóński-wwwgs24.pt
ul. Nowy Rynek 3,
70-533 Szczecin,
tel. 9148133 00, fax 91433 48 64,
tel. reklama 914813392,
redakqa.gs24@polskapress.pl
reklama.gs24@polskapress.pl

Robert Gromowski, tel. 94 347 3512

SPEC. Neurolog. NFZ. Bez kolejek.
Codziennie. Koszalin, 605-284-364.
INNE SPECJALIZACJE
ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762

PRACUJ jako Opiekunka Seniorów
w Niemczech. Kursy niemieckiego
od podstaw w Koszalinie,
Szczecinku i Kołobrzegu.
Atrakcyjne zarobki ibonusy! Pełna
organizacja wyjazdu. Promedica24,
tel. 501357 022,Koszalin,
ul. Zwycięstwa 37/22

ogloszenia.gratka.pl
SUCHE zabudowy 94/3412184.
SZPACHLOWANIE, malowanie
hydrodynamicznie tel. 782-052-183,
791-297-572. Profesjonalnie.
INSTALACYJNE
HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.
HYDRAULIK solidnie 509-765-180. GK
PORZĄDKOWE
SPRZĄTANIE strychów, garaży
piwnic, wywóz starych mebli oraz
gruzu w big bagach, 607-703-135.

ŚCINKA Drzew/Niwelacja, 792669632

Turystyka
KRAJ • GÓRY
KARPACZ 1tydz. 560 zł 603-59-11-69

Zwierzęta
KURKI odchowane, kaczki, gęsi,
indyki, perliczki, Dowóz. 600-539-790
OWCZAREK niemiecki, suczka
7 tygodni tel. 693-364-060.

Różne
DETEKTYW-KOSZAUN.PL 602601166

Rolnicze

Usługi

MASZYNY ROLNICZE
KOMBAJN Lawerda 3850 na części,
663-830-770
KUPIĘ ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne. Tel. 602 811423.
PŁODY ROLNE
KUPIĘ grykę tel 604250237
ZWIERZĘTA HODOWLANE

AGD RTV FOTO
59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

KURKI odchowane, 696-462-482.
SPRZEDAM krowę wysokocielną,
516-186-136

PRALKI Naprawa w domu.603-775-878

Poszukujemy właśnie Ciebie!

BUDOWLANO-REMONTOWE

Towarzyskie

•Elektryk•Hydraulik

BALUSTRADY bramy 602 825 699.

•Stolarz•Dekarz
•Ślusarz•Spawacz
•Pracownik budowlany
•Mechanik
•Lakiernik samochodowy

CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147

ADA Słupsk, 513-751-832.

CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367

AKTYWNA dojrzała. 507-719-333. GK

DACHY- dekarstwo 94/3412184

ATRAKCYJNA dla dojrzałych661177611

MALOWANIE dachów788-016-988

BASIA Słupsk 797-221-767

REMONTY od A do Z tel. 660-683-933 gk

SŁODKA Asia Koszalin, 516-603-622

STANY surowe 94/3412184

WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.

POLSKA
PRESS
GRUPA

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 teł. 22 20144 38, joanna.
pazio@polskapress.pl

ANGIELSKI korepetycje/ egzaminy
Koszalin kom. +48 663399444

Dyrektor działu marketingu

•ROLNICZE
•TOWARZYSKIE

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

SZYBKIE pożyczki. 501982756.

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk,
tel. 59 848 8100, fax 59 848 8104,
tel. reklama 059 848 8101,
redakqa.gp24@polskapress.pl,
reklama.gp24@polskapress.pl

Dyrektor drakami
Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98

Redaktor naczelny
Krzysztof Natęcz

POŻYCZKI z dowozem -pierwsza za
darmo tel 511-030-295

Nauka

OSOBOWE SPRZEDAM

Dyrektor działu reklamy
Ewa Żelazko, tel. 94 347 35 27

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.

UPADŁOŚĆ konsumencka
943473286.

Motoryzacja

MATERIAtY BUDOWLANE

KREDYTY, POŻYCZKI
KREDYT 50 000 zł, rata 572,
730 809 809

WORKI foliowe produkcja, sprzedaż.
Słupsk, Grunwaldzka 3,604-208-414

SPRZĄTANIE w sklepie dla Pań Świnoujście 601808 947

PRACA w gospodarstwie hodowlanym
z kwaterunkiem 587711686

Finanse biznes

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

CCT-BREMMEN zatrudnia ok.150
polskich kierowców poszukuje
kierowców kat C+E w transporcie
spozywki na terenie Niemiec.Praca
w systemie 2/2 dwa tyg. pracy/dwa
tyg. wolnego,12 dni urlopu noclegi
auto lub baza (pok.1lub 2 os.)
koniecznie niem.ub ang. info maciej
+4915129253063

MOPR w Koszalinie ogłasza nabór
kandydatów na stanowisko opiekun
w ośrodku pomocy społecznej.
Informacje
http://mopr.koszalin.ibip.pl

2 pok. loggia, szybkie wydanie

GARAŻE Blaszane
BRAMY Garażowe
XPRODUCENT KOJCE dla Psów

Prezes oddziału Pofcfca Press
Piotr Grabowski

PRO-WAM Sp. z o.o. w Koszalinie
zatrudni spawaczy TIG do
przyuczenia, pomocników w dziale
produkcji w Koszalinie oraz
inżyniera produkcji w oddziale
w Sianowie. Kontakt tel 94 345 46 30
lub osobiście ul. Zwycięstwa 278
Koszalin

MALOWANIE, DOCIEPLENIA Niemcy- praca od zaraz. Telefon:
774270543 lub 662187368. Cert. 9875

DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM

wwwgp24|ll; wwwgk24.pl; wwwgs24.pt

i KOMUNIKATY

ZATRUDNIĘ

1-pokojowe mieszkanie

i ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

i RÓŻNE

/

Nieruchomości

Dogodne

i MATRYMONIALNE

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

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

©®- umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku
le, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci.
www.gp24.pl/tresci.www.gs24.pl/tresd.iwzgodzie
z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Polskie Badania Czytelnictwa

Stargard ul. Wojska Polskiego 42,73-110 Stargard,
tel. 915784728, fax 9157817 97.
reklama tel. 91578 47 28

Nakład Kontrolowany ZKDP

WYDAWCA
Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45.02-672 Warszawa,
tel. 22 20144 00, fax: 22 2014410
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes zarządu Dariusz Świder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz
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Tour de Pologne: z Majką,
ale bez Kwiatkowskiego
Kolarstwo

również oDavide Formolo- no
wym mistrzu Włoch, który
w20i6rokubyłczwartywklasyfikacji generalnej TdP.

Tomasz Kuczyński
t.kuczynski@dz.com.pl

Od 3do 9sierpnia odbędzie się
76. wyścigTour dePologne. Im

preza należydo prestiżowego cy
klu UCIWorld Tour2019. Rywa
lizacja zacznie się w Krakowie,
a zakończy w Bukowinie Ta
trzańskiej.
W tegorocznym Tour de
Pologne wezmą udział22 ekipy:
18 drużyn należących do UCI
WorldTeams, w tym polski CCC
Team orazcztery z„dziką kartą",
wtym reprezentacja Polski.Dy
rektor wyścigu Czesław Lang
bardzo cieszył się, że w naszym
narodowym wyścigu wystąpią
Rafał Majka (Bora-Hansgrohe)
i Michał Kwiatkowski (Team
Ineos). Jednak „Kwiato" ogłosił
we wtorek, żetym razem niepo
jedzie w TdP, który wygrał
w ubiegłym roku.Oswej decyzji
poinformował poprzez media
społecznościowe.

To bardzo trudnadecyla
„Nie jestem kimś, ktolubi zmie
niać plany,ale to jest właśnie ten
moment. Pomimo tego, że
uwielbiam Tour de Pologne,
a wspomnienia z ubiegłego
roku są wciąż żywe, to w tej
edycji niestetynie wystąpię.Te
raz już wiem,świeżo poprzeje
chaniu Tourde France, żeodpo
czynek i regeneracja to coś,
czego mój organizm domagał
się od dawna. Jak dotąd to nie
był wymarzonysezon ito chyba
dobry momentna refleksjęi tro
chę przemyśleń dotyczących
przygotowań do sezonu - cho
ciażby bardzo intensywnego
wyścigowo 2018 roku i próby
zbudowania na tym tegorocz
nej formy. Wierzę, że wkrótce
znówbędę sięcieszył rowerem,
a wtedy na pewno łatwiej bę
dzie walczyć o kolejne zwycię
stwa" -m.in. napisał Kwiatkow
ski. Na liście startowej jego

Rafał Majka triumfował w Tour de Pologne w 2014 r.
W poprzedniej edycji wygrał Michał Kwiatkowski

Tour dePologne. Jestemprzeko
nany, że także w tym roku do
starczy kibicomwielkich emocji,
przede wszystkim w górach ocenił dyrektorLang, cytowany
przez portalnaszosie.pl.- Na pła
skich etapachz dobrejstrony bę
dzie chciał się pokazać Pascal
Ackermann. Świetnyniemiecki
sprinter, który w tym sezonie
wygrał dwa etapy Giro dTtalia
i klasyfikację punktową tego
wyścigu, aprzedrokiem zwycię
żył na dwóch etapach Tour de
Pologne.Cieszę sięrównież, że
wystartuje Cesare Benedetti,
którywtymsezoniemanakoncie etapowe zwycięstwo w Giro
dTtalia.Polska jestmu bardzo bli
Lang liczy naemocje wgórach
ska, stąd pochodzi jego żona,
- Dwalata temuMajka zająłdru a on sam doskonale mówi
gie miejsce, a W2014roku wygrał- po polsku. Nie zapominajmy

grupy w TdP jest natomiast Mi
chał Gołaś.
- Wpełni rozumiemyi szanu
jemy decyzję Michała (...). Mi
chał, zapraszamy cię na tego
roczny wyścigwroli gościa- od
powiedział CzesławLang.
Rafał Majka wygrał Tour de
Pologne w2014 roku,nie wystar
tował w tegorocznym Tour de
France,co byłozaplanowane już
przed sezonem. Oprócz niego
wgrupieBora-HansgrohewPolsce zobaczymy Macieja Bodnara,
Pawła Poljańskiego, Niemców
Pascala Ackermanna iRudigera
Seliga oraz Włochów Davide
Formolo, Cesare Benedettiego.

Kto może wygraćTdP2019?
Silny składwystawiła AstanaPro
Team. Miguel Angel Lopez bę
dzie jednym zliderów tej grupy.
Dla kolumbijskiego kolarza to
pierwszy start wPolsce. W tym
roku Lopez wygrał klasyfikację
młodzieżową Giro dTtalia,
aw20i8byłtrzeciwklasyfikacji
generalnej tegowyścigu, a także
Vuelta a Espana. Oprócz niego
na liście startowej Astana Pro
Team znalazłsię też Hiszpan łon
Izaguirre, który wygrałTour de
Pologne w 2015 roku, a w 2013
i20l4był drugi.
Wśród faworytówdo zwycię
stwa wtegorocznymTdP, oprócz
Majki oraz wspomnianych For
molo,Lopeza i Izaguirre, wymie
niani są: Luksemburczyk Bob
Jungels (Deceuninck-Quick
Step), RosjaninPaweł Siwaków
(Team Ineos),Słoweniec Matej
Mohorić(Bahrain-Merida),Kolumbijczyk SergioHiguita (Team
EF Education First), Włoch
Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Belg Bjorg Lambrecht
(Lotto-Soudal), Australijczyk
Ben 0'Connor(Team Dimension
Data) i Rosjanin Aleksandr Własow (Gazprom-RusVelo).
W narodowymwyścigu będą
chcieli się pokazaćkolarze repre
zentacji Polski: Marek Rut
kiewicz, Maciej Paterski,Paweł
Cieślik, PawełFranczak, Adrian
Kurek, Jakub Kaczmarek i Szy
mon Rekita.
76. Tour dePologne

1. etap (3.08) Kraków -Kfaków (132 km), 2.etap
(4.08) Tarnowskie Góry -Katowice (153 km),3.
etap (5.08) StadionŚląski Chorzów - Zabrze (150,5
km), 4.etap (6.08) Jaworzno- Kocierz (173 km), 5.
etap (7.08) Kopalnia Soli„Wieliczka" - Bielsko-Bia
ła (154 km), 6.etap (8.08) Zakopane - Kościelisko
(160 km), 7. etap (9.08) Bukovina Resort- Buko
wina Tatrzańska (153 km).

Robert Kubica w końcu wywalczył punkt w tym sezonie

Jedyny taki weekend,
Kubica bohaterem
Pormutal

Mateusz Skrzyński
redakcja@polskdtimes.pl

Grand Prix Węgier,czyli domo
wywyśqgKUbicy.Wnąp3iższy
weekend kierowca WHEamsa
znów postarasię sprawićnie
spodziankę.
Przed tygodniemRobert Kubica
dokonał niemożliwego.Chociaż
pierwszy punkt w sezonie dla
Williamsa za wywalczenie 10.
miejsca w Grand Prix Niemiec
brzmi trochę groteskowo, tonie
zapominajmy, z jakimi proble
mami borykasię zespół z Grove.
Jego wyczyn śmiałomożna po
równać chociażby do sensacyj
nego trzeciego miejsca Daniła
Kwiata z ToroRosso (drugie po
dium whistorii istnieniatego ze
społu wFl).
Indywidualnie Kubica rów
nież zabłysnął. Po raz kolejny
udowodnił, że zalicza się
do grupy kierowców,którym nie
straszna jest żadna pogoda.Po
trafił świetnie zarządzać swoim
samochodem w deszczu, a mo
mentami wręczinstruował swo
ich inżynierów.Pierwszy punkt
od20l0roku-po81atach,8miesiącach i14 dniach przerwy wy
walczył konsekwencją i spoko
jem. Pobił tym samym rekord
Luciena Bianchiegoz1968 roku.
Belg czekał na punkty 7 lat, 11

Coutinho i Bale muszą odejść, ale na łatwą kasę jest za późno
l*iłkamtżna

Michał Skiba
@Skibowy

FC Barcelona musi się pozbyć
philippe Coutinho. a RealMa
dryt Garetha Bale'a.Pierwsze
go nikt nie chce kupić,a drugi
od piłki wciąż woli grę w golfa.
Chiński kierunek już nięjest
aktualny dla Walijczyka.
FC Barcelonawydałaponad200
min eurona Frenkiegode Jonga
iAntoine'a Griezmannai kwestią
czasubyłmoment, gdyktoś tego
lata opuści Camp Nou. Każdy
wskazywał palcem naPhilippe

Coutinho, a tymczasem pierw
szym, który spakował walizki
jest Malcom.Katalończycy mają
dostać za niego 40 min euro.Ku
piec jest dosyć nieoczekiwany,
bo chodzi o Zenit Sankt Peter
sburg. Rosjanie chcą podpisać
sześcioletnią umowę.
Pieniądze za Malcoma mogą
nie wystarczyć Barcelonie, bu
dżet musi dostać jeszcze spory
zastrzyk gotówki. Dlatego
Katalończycy liczą na PSG.
Dziennikarze ESPN twierdzą,że
mistrzowie Francjisą ostatnim
poważnym kandydatem do za
kupu Coutinho. Innych chętnychniema. Cena wywoławcza:

105 min euro. Trochęmniej niż
kwota, którą IiverpoolowiprzelałaBarcelona. Wtedy„Cou" tra
fił do Barcy za ok.150 mineuro.
Końca jednej transferowej
sagimożemybyćpewni. Gareth
Bale nie trafi tego lata do Chin.
Wszystko przez... zakończenie
okienka transferowegowChinese Super League.Konkretnie 31
lipca ogodzinie18. Walijczyknie
pojawił się wMonachium, gdzie
Real grał wturnieju AudiCup.
- Garetha nie ma z nami, bo
źle się czuł. Nie wyglądał zbyt
dobrze. Po rozmowach z leka
rzami uznaliśmy, żelepiej, by zo
stał wMadrycie.Został i trenuje,

tylko tyle - mówił nakonferencji
prasowej Zinedine Zidane, szko
leniowiec Realu Madryt.Dzien
nikarze „ElConfidenciaT przy
łapali Bale'a na graniu w golfa,
Real
przegrywał
gdy
z Tottenhamem(0:1).
Zespół Spurs wygrał turniej
w Monachium. Londyńczycy
pokonali wfinale Bayem Mona
chium dopiero w konkursie je
denastek. Po 90. minutach był
remis 2:2. W spotkaniu
z Tottenhamem w barwach
Bayernu zadebiutował mło
dzieżowy reprezentant Polski
Marcel Zylla.Pojawił sięna mu
rawie tuż po przerwie,ale... już

w 71. minucie opuścił boisko.
Nie zdążył więc zagrać razem
z Robertem Lewandowskim,
który na murawie pojawił się
ledwie minutę wcześniej.
Zyllę zastąpił Kingsley
Coman, ale chwilę po wejściu
na boisko doznał drobnego
urazu. Francuski skrzydłowy
stracił niemal cały poprzedni
sezon z powodu problemów ze
zdrowiem. W Monachium
wciąż trwają staraniao pozyska
nie Leroya Sane z Manchesteru
City. Anglicy chcą za niemie
ckiego skrzydłowego 80 milio
nów euro i nie planują „zejść
z ceny".©®

miesięcy i7 dni.W Hockenheim
34-latek dojechałdo mety14. raz
z rzędu.Nikt wcześniejnie zano
tował takiejserii.
Grand Prix Węgier na słyn
nym torze Hungaroring jest dla
Kubicyjak wyścignaSilverstone
dla Lewisa Hamiltona. Tona Wę
grzech w 2006 roku zaczęła się
jego słodko-gorzka karieraw kró
lowej motorsportu.Przed13 laty
przyjechał domety na7. pozyqi,
cieszącsię zwywalczenia dwóch
„oczek". Euforia nie trwała jed
nak długo.Po zważeniu jego sa
mochodu okazało się, że jest on
dwa kilogramy zalekki, coprzy
płacił dyskwalifikacją.
Od tamtej pory polscy kibice
w tysiącach pojawiają się natry
bunach Hungaroringu, dopingu
jąc swojego rodaka. Nic więc
dziwnego, że to Kubica został
wybrany przez oficjalny kanał
Formuły1na Youtube do zapre
zentowania toru.Przejechał okrą
żenie na symulatorze, wskazując
fanom fragmenty, na które na
leży zwrócićszczególną uwagę.
-Będę teraz ścigał się najbliżej
rodzinnej Polskiiliczę, że na Wę
grzech pojawi się sporo polskich
kibiców. Mój debiut wGrandPrix
miał
miejsce
właśnie
na Hungaroring W20Q6 r. Co wię
cej,GP Węgier był pierwszywyś
cigiem, jaldobejrzałem ztrybun.
To był1997 r.i miałem wtedy12
lat -wspomina Polak. ©®

LOTTO
Środa,godz.21.40

EKSTRA PENSJA: 2,5,7,9,29 +2
EKSTRA PREMIA: 1,3,5,6,20+2
MULTIMULTI
1,2,4,8,1119,22,25,28,35,37
41,44,45,48,52,54,71,74,77
plus19
MINI LOTTO: 19,12,25.28,41
KASKADA: 11,4,6,10,11,12,14.16,
17,18,19,20

Czwartek,godz.14

MULTI MULTI
6,8,10,15,16,17,24.33,38,43.
46,47,53,56.58.59,67.68.72,
76 plus76
KASKADA
3,5.6,7,8,10,11.12.16.19,22,23
(JAK)
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sport

Bytovia zagra
z Widzewem

31-letni Daniel Feruga zaliczan
piłkarzy w bytowskiej drużyni< . To jest dobry nabytek
drugoligowej Bytovii

Piłka nożna- Ii liga

Krzysztof Niekrasz

krzysrtof.niekrasz@pol5kapress.pl

W sobotę (3 sierpnia)
o godz.18 na stadionie przy
ul. A.Mickiewicza w Bytowie
Bytovia gościć będzie Widzew
Łódź.
To jeden z najbardziej utytuło
wanych krajowych zespołów.
Zatem przypomnijmy,że wdo
tychczasowej historii Widzew
ma na koncie cztery tytuły mi
strza Polski, jest siedmiokrot
nym wicemistrzem kraju, zdo
bywcą
Pucharu
Polski,
Superpucharu Polski,dwukrot
nym zdobywcą Pucharu
Intertoto, półfinalistą Pucharu
Europy Mistrzów Klubowych,
uczestnikiem fazy grupowej
Ligi Mistrzów UEFA, fazy pu
charowej Pucharu UEFA i Pu
charu Zdobywców Pucharów.
W 2015 roku z powodu kłopo
tów finansowych spółka RTS
Widzew Łódź SA upadła,
a na jej miejscepowołano nowy
podmiot Stowarzyszenie Reak
tywacja Tradycji Sportowych

Widzew Łódź,który w sezonie

2015/16 wystartował w roz

grywkach IV ligi. W 2017 roku
stowarzyszenie przekształciło
się w spółkę akcyjną o nazwie:
Widzew Łódź Spółka Akcyjna.
Obecnie występuje w II lidze.
Nowy sezon 2019/20 łodzianie
zaczęli od zwycięstwa w
Wejherowie, gdzie wygrali
z Gryfem 2:1. Bytowska dru
żyna po spadku z Fortuny I ligi
drugoligowe zmagania zainau
gurowała porażką 1:2 w Toru
niu z Elaną. Trzeba jednak do
dać, że w Bytovii doszło do re
wolucji kadrowej. Zespół jest
w trakciebudowania i dociera
nia poszczególnych formacji.
W łódzkich szeregach ważną
rolę odgrywają napastnicy:37letni MarcinRobak (wyborowy
snajper, należy do Klubu 100
piłkarzy, którzy podczas swojej
kariery strzelili co najmniej sto
bramek w polskiejekstraklasie)
i 25-letni Rafał Wolsztyński.
W drugiej linii grają dwaj piłka
rze z przeszłością w bytowskiej
drużynie Drutex-Bytovia. To
3l-letni Daniel Mąka i26-letni
Bartłomiej Poczobut.

Piąty turniej w Słupsku

Kolejne zawody w ramach XX Słupskiego Lata z Koszykówką
2019 odbędą się w niedzielę (4 sierpnia)o godz.16.30. Gry w
kategorii open na Orliku przy ul. Wiatracznej w Słupsku, (FEN)

Glos Dziennik Pomorza
Piątek, 2.08.2019

W SKRÓCIE

Piłka nożna

Artur Suruło
trenerem
KarolaPęplino

Schedę szkoleniową po Piotrze
Górniewiczu ekipy seniorskiej
Karola Pęplino (słupska klasa
okręgowa) przejął 68-letni Ar
tur Suruło. Ten trener prowadził
już w przeszłości pęplińską dru
żynę i było to w sezonie
2009/2010. Wtedy Karol zano
tował największy sukces w hi
storii klubu,bo awansował do IV
ligi. Suruło w przeszłości jako pił
karz reprezentował barwy drugoligowego Gryfa Słupsk. W roli
szkoleniowca prowadził między
innymi piłkarzy Jantara Ustka,
Echa Biesowice i Sparty
Sycewice. Pęplińscy kibice wie
rzą, że ten doświadczony szko
leniowiec z powodzeniem bę
dzie prowadził graczy Karola,
przed którymijeden z najtrud
niejszych sezonów w rozgryw
kach o ligowe punkty mistrzow
skie.

(FEN)

Piłka nożna

Mecze kontrolne

Dziś (2.08)na miasteckimstadio
nie przy ul.Słupskiej Startspotka
się zBartonem Barcino.Gra kon
trolna zaczniesię ogodz.18. W so
botę (3.08) o godz.15.30 nasta
dionie przy ul.Zielonej wSłupsku
Gryf zmierzy sięz Leśnikiem
Manowo. W PrzechlewiePrime
Food Brdapodejmować będzie
Kaszubię Studzienice. Sparing
w sobotęo godz.17.

(FEN)

Pływanie

Trwają zapisy
do zawodów
na dwa kilometry
wjeziorze

Niedługo, bo18 sierpnia (nie
dziela) ogodz.12, odbędziesię
impreza pływacka dla długody
stansowców. Dwa kilometry
będą mieli do pokonania uczest
nicy XVI Mistrzostw Lęborka W
Pływaniu Długodystansowym.
Zawody będą wjeziorze
Lubowidz (około 6 kilometrów
od Lęborka). Można się zgłaszać
do udziału w pływackim wyś
cigu. W tej sprawienależy kon
taktować się telefonicznie
pod numerem502154 860.
W dniu zawodów zapisy przyj
mowane będą od godz. 9.30
do 11.30 na plaży Miron. Dla naj
szybszych pływaków przewi
dziano nagrody pieniężne: I miej
sce - 400 zł,II - 200 zł, III-100
zł. Organizatorprzygotował
także puchar dla najstarszego
uczestnika. Prowadzona będzie
klasyfikacja w dwóch katego
riach młodzieżowa12-29 lat
i masters 30 lat i starsi. Dotyczy
to kobiet imężczyzn. Każdy star
tujący otrzyma pamiątkowy me
dal ikoszulkę. Start zaplanowany
jest z plaży Miron. Tam też znaj
dować siębędzie meta.Dzieci
i młodzież do osiemnastu lat mu
szą zgłosić się podopieką osoby
dorosłej (rodzic,trener).

(FEN)

Lato jest doskonałą porą do sprawdzenia kondycji i wytrzymałości biegowej. Nic więc dziwnego,
że sporo osób przyjeżdża na biegi do Ustki,gdzie jest odpowiedni klimat i dobra organizacja

Zaproszenie dó nadmorskiej Ustki
do przebiegnięcia dziesiątki z hakiem

Lekkoatletyka
Krzysztof Niekrasz

krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

W okresie wakacyjnym nie
zwykle aktywny jest Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Ustce,
który organizuje wiele imprez
sportowych. Kolejną okazję
do biegania będą mieli zawod
nicy i zawodniczki w najbliższą
sobotę (3 sierpnia). Niezwykle
interesująco zapowiada się te
goroczna rywalizacja w XBiegu
Leśno-Plażowym UsteckaDzie

siątka z Hakiem. Start nastąpi
o godz. li (wejście na plażę
przy Trakcie Solidarności - tu
taj teżprowadzone będą zapisy
w godz. 8.30 - 9-30). Meta bę
dzie w tym samym miejscu,
gdzie nastąpi start.Dystans to
10 kilometrówz hakiem.Młode
osoby, które w dniu biegu
ukończyły szesnasty rok życia,
a nie mają jeszcze osiemnastu
lat, to mogą zgłosićsię z jednym
z rodziców lub opiekunem.Dla
trzech najszybszych biegaczy
(dotyczy kobiet i mężczyzn)

będą nagrody: I miejsce-500 zł
i puchar, n lokata - 300 zł i pu
char, III pozycja - 200 zł i pu
char. Za miejsceIV - VI przygo
towano statuetki. Dla wszyst
kich będą medale. Startowe 50
zł. MieszkańcyUstki mogą sko
rzystać ze zniżki 50% na pod
stawie dokumentu stwierdza
jącego miejsce zamieszkania.
Rok temu w upalnych warun
kach triumfowali Tadeusz
Zblewski (LKB im. BraciPetk)
i Ewelina Paprocka z Obliwic.
Kto zatriumfuje w 2019 r.? ©®

Baltic Team najlepiej kopał piłkę nocą
PHkanażna

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

Ostatecznie dzięsięć drużyn,
a nie dwanaście ekip jak zapo
wiadał wstępnie organizator,
przystąpiło do rywalizacji w X
Nocnym Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy
Kobylnica Leszka Kulińskiego,
który osobiściedokonał otwar
cia tej imprezy. Mecze rozgry
wane były na boisku Orlik
w Kwakowie i ich poziom mógł

zadowolić nielicznych kibiców.
Wszyscy zawodnicy grali fair
play. Najpierw odbyły się spot
kania w dwóch grupach, na
stępnie rozegranopółfinały i fi
nały. Najskuteczniej i najefektowniej poczynał sobie zespół
Baltic Team, który został
triumfatorem, a jego piłkarze
mieli wielką satysfakcję ze zdo
bycia głównego trofeum. Dru
gie miejsce wywalczyła druży
na Indyk-Pol. Trzecia lokata
przypadła
Sołectwu
Bolesławice. Na czwartej po

zycji uplasowała się drużyna
FC Ziomany. Najlepszym za
wodnikiem turnieju został
uznany Dorian Jarest (Baltic),
który otrzymał nagrodę ufun
dowaną przez Andrzeja
Wojtaszka, radnego powiatu
słupskiego. Miano najlepszego
bramkarza turnieju przypadło
Mariuszowi Smutkowi (Sołe
ctwo Bolesławice). Po raz
pierwszy wręczony został pu
char fair play. Jego posiada
czem została drużyna Piątki
Słupsk. ©®

Dobre samopoczucie mieli wszyscy uczestnicy nocnego turnieju piłkarskiego w Kwakowie

