Nr ISSN 0137-9526

Nr indeksu348-570

Piątek 7 czerwca 2019

magazyn

ZŁ
W TYM
8%VAT

9 7 7 01 3 7 9 5 2 0 5 3

•
B arty
r

,s

v*\

j* ^0^ V\

D Z I E 1M N i K P O M O R Z A

EJmh
tfroestępczosff

IHI: 1'Oszuśdj
doskonalg
działania

l

,*

k
tv

obyb^f$%:
s D-day w Pas-de-C alais.
Desant utopiom we krwi

i

v

Prokuratura chce
skazania lekarzy
za narażenie życia

Przed Sądem Okręgowym wSłupsku rozpoczęła się
rozprawa apelacyjna w sprawie śmierci pacjenta Str.8
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IV szczyt EUROWAW
Przedstawiciele parlamentów
państw Europy Środkowej
i Wschodniej dyskutowali
o wspólnej historii i przyszłości
państw regionu
Czytaj w środku
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Nie wspominali razem
czerwcowych wyborów
Zbigniew Marecki
Zbigniew marecki@gp24.p

Słupsk
W panelu, który w środę odtiył się w Ośrodku Teatralnym
Rondo z okazji 30. rocznicy
wyborów do Sejmu kontrak
towego. uczestniczyła tylko
część słupskich parlamenta
rzystów z1989roku. Do re
dakcji dotarły opinie, że pre
zydent Słupska zorganizowa
na polityczne spotkanie.
lak już informowaliśmy, w cza
sie wyborówdoSejmu kontrak
towego w czerwcu 1989 roku
w województwie słupskim wy
brano pięcioro posłów oraz
dwoje senatorów. Posłami zo
stali wtedy: ze strony solidar
nościowej Edward Muller i Jan
Król, a ze strony grupy rządzą
cej (PZPR, SD i ZSL): Marianna
Borawska, Józef Bogusz oraz
Marian Kędzierski. Natomiast
•nandaty senatorskie zdobyli:
\nna Bogucka-Skowrońska
1 Henryk Grządzielski.
Jednak podczas panelu
w Rondzie na miejscach dla
30Ści usiedli jedynie: Anna
3ogucka-Skowrońska, JanKról,
Jan Ryszard Kurylczyk (w1989
oku ubiegałsię omandat sena
tora z listy PZPR) i Jerzy
Lisiecki, który wtedy kierowi
Komitetem Obywatelskim Soidarność wSłupsku. Panel pro
wadził natomiast Kazimierz

SAWKA RYSUJE

Głos Dziennik Pomorza
Piątek, 7.06.2019

Pogoda w regionie
Chwila ochłody, ale
upały jeszcze wrócą

Dzisiaj

Przed namidwa dnize zdecydo
wanie niższą temperaturą powie
trza niż wczoraj.Termometry po- każą dziś w regionie maksymalnie
22 stopnieCelsjusza. Too 8stopni
mniej niż wczoraji aż o11 stopni
mniej niżw środę.
Sobola
- W ciągu dnia spodziewanejest
umiarkowane zachmurzenie,ale
raczej powinno byćsucho. Ewen
tualne lokalne burzemożliwe są
w głębilądu -mówił nam wczoraj
Krzysztof Ścibor,szefBiura Prog
noz Calvus.Powieje tylkoumiar
kowany wiatr zzachodu. - So
bota, zrana, powinnabyć po
Niedziela
dobna, ale wpołudnie przejdzie
nad regionemchłodny front, więc
temperatura powietrza może
spaść do16 stopniCelsjusza - mó
Uczestnicy środowego panelu w słupskim Rondzie
wił dalejsynoptyk.Spodziewane
są też przelotne opadydeszczu.
Kleina, obecny senator z listy Klubu Radnych PiS w Radzie W niedzielę powrótplażowej po
PO.
Miejskiej wSłupsku.
gody. Temperaturaznowu sięgnie
Na sali zabrakło natomiast
-Wyszedłem z tego spotka 24 stopni Celsjusza,(OBA)
Henryka Grządzielskiego oraz nia, gdy prowadzący oraz
Edwarda Mullera.
uczestnicy panelu przeszli
- Nie przyszedłem na to od wspomnień do bieżącej po
spotkanie, bo zostałem oszu lityki. Moim zdaniem zepsuto
Magdalena
kany. Gdy prezydent Krystyna częściowo przyjętą konwencję
Olechnowicz
Danilecka-Wojewódzka zapra - ocenia radnyBobrowski.
Z innych powodów swoje
szała mniena panel,to mówiła,
że będziego prowadziłJan Król. oburzenie wyraża Maria
Nakilka dniprzed panelemoka Wańkowska, która w 1989 roku
zało się jednak, że prowadzą była kierownikiemsekretariatu Charakterystycznego
cym panel będzie senator Wojewódzkiego ZespołuPosel „brzuszka piwnego" nie
Kleina, który w czerwcu 1989 skiego wSłupsku.
należy bagatelizować.
- W Sejmie kontraktowym
roku nie istniał wsłupskiej poli
tyce. Miało być spotkanie wszyscy posłowie ze sobą
*
wspomnieniowe, a potem za współpracowali, aby doprowa
Komentarz
hamenta
tym roku już
częło to wyglądać inaczej dzić do zmian. To dziwne, że
po raz dziesiąty za
- mówi Edward Muller.
pani prezydent zaprosiła tylko
praszamy naszych
Jednak wśród zaproszonych przedstawicieli jednej strony.
Czytelników
na panel gości znaleźli się nie Podczas uroczystości w Gdań
do udziału w plebi
tylko przedstawiciele obecnej sku pamiętano o wszystkich.
opozycji. Otrzymał je także Dlaczego Słupsk niepotrafi tego
scycie Hipokrates2019. Akcja
Temat ilnla
m.in. Tadeusz Bobrowski, szef zrobić? -pyta Wańkowska.©®
z roku na rok ewaluuje, gdyż
jesteśmy otwarci na Państwa
głosy i sugestie.Stąd poja
wiają się nowe katego
rie. W tym roku oprócz kate
gorii: najpopularniejszy le
karz, najpopularniejsza pie
Śluby cywilne poza
lęgniarka/położna, przychod
urzędem cieszą się coraz
nia przyjazna pacjentom, wy
większą popularnością.
bierzemy dodatkowo najpo
pularniejszych lekarzy specja
listów, dietetyka,ratownika

Ciśnienie
1015.1 hPa
Wiatr
NW 9 km/h
Uwaga
słonecznie

14°C

23°C
io°c

ćd)

Ciśnienie
1022,9 hPa
Wiatr
WSW 12 km/h
Uwaga
burze z piorunami

Ciśnienie
1026.2 hPa
Wiatr
ESE 9 km/b
Uwaga
słonecznie

24°C

13°C

Jutro u nas
Otyłość
brzuszna

Ślub na plaży
czy w lodzi?

Kuchnia
Naturalne
torty
Pary młode na wesela
zamawiają chętnie naked
cake, czyli tzw. gołe ciasto.

HIPOKRATES 2019.
EDYCJA
JUBILEUSZOWA

w

medycznego. Dzięki pomocy
Czytelników chcemy wybrać
takich pracowników służby
zdrowia, którzy są oddani pa
cjentom, ciągle podwyższają
swoje zawodowe kompeten
cje, a zdobyte umiejętności
wdrażają w życie. Poszuku
jemy ludzi, którzy bez
względu na spotykane trud
ności związane z systemem
służby zdrowia w naszym
kraju - który nie jest dosko
nały - kierują się ponadcza
sową dewizą Hipokratesa
„nie szkodzić" -„primum non
nocere" - i pomagać uzdra
wiającym siłom natury.Mó
wił też: „Zdrowie chorego naj
wyższym prawem, a lekarz
ma tylko jedno zadanie: wyle
czyć chorego. Jaką drogą tego
dopnie, jest rzeczą obojętną".
Przez najbliższy czasmiesz
kańcy regionu będą mogli
wyrazić swoje uznanie dla
pracy i zaangażowania pra
cowników służby zdrowia,
nominując ich do plebiscytu,
a następnie oddając na nich
głos.

W sobotę Kobylnica
będzie stolicą tańca
Gmina Kobyhrica
Zbigniew Marecki

zbigniew Marecki@gp24.pl

Wsobotę w HaSSportowej Ze
społu Szkól Samorządowych
w Kobylnicy odbędzie się Grand
Prix Polski FederaqiTańcaTowarzyskiegoi XVIOgólnopol
ska Wakacjada Taneczna. Rnał
rozpocznie sięogodz.1&30
Z naszychinformacji wynika,że
podczas całego dnia wKobylnicy
naparkieciemożnabędzie zoba

czyć ponad 260 par. Atrakcją
wieczoru niewątpliwiebędą wy
stępy Agnieszki i Grzegorza
Cherubińskich, rodzeństwa po
chodzącego z Warszawy, które
boogie
woogie,
tańczy
rock'n'rolla tradycyjnego, lindy
hop i szerokopojęty taniecswingowy, włączając w totakie style
jakcharleston czyauthentic jazz.
Swoją wspólną przygodę ta
neczną zaczęli jednak dopiero
w 2009 roku,mimo żeGrzegorz
tańczył jużod1998, a Agnieszka
od 2004.©®
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HIPOKRATES 2019. Wybieramy pracowników roku
w służbie zdrowia Zgłoś swoich kandydatów!
Plebiscyt

Prezentacje liderów
izwycięzców
Przez cały czas trwania plebi
scytu nałamach „GłosuPomo
rza" i w serwisieinternetowym
www.gp24.pl oraz na naszym
fanpage na Facebooku bę
dziemy prezentować liderów
rankingów.

Magdalena Olechnowicz
magdalena.olechnowja@polskapress.pl

Znasz dobrego lekarza rodzin
nego lub pediatrę albo facho
wą i sympatyczną piełęgniarkę lub położną? Wiesz, które
go stomatologa warto polecić
innym? Chcesz podziękować
lekarzowi specjaliście
za świetną opiekę nad Twoim
zdrowiem? Nominuj medy
ków do prestiżowych nagród
w wielkim plebiscycie
HIPOKRATES 2019!
Zdrowie dla każdego z nas jest
najważniejsze. Dlatego, gdy je
tracimy, zależy nam, aby
szybko znaleźć lekarza, który
postawi dobrą diagnozę i zasto
suje skuteczne leczenie. Szu
kamy medyków, którym mo
żemy zaufać ze względu naich
doświadczenie i uważnepodej
ście do pacjenta. Jeszcze więk
sze wymagania mamy co
do pediatrów, którzy leczą na
sze dzieci.
HIPOKRATES 2019 to ple
biscyt organizowany przez redakcję „Głosu Pomorza".
Kandydatów zgłoszą, a póź
niej laureatów wybiorą Ci,
którzy najlepiej znają medy
ków - ich pacjenci. Do na
szego konkursu można zgła
szać osoby, które w stosunku
do pacjenta wykazują się wy
jątkową empatią, wrażliwoś
cią, życzliwością, a także ta
kie, które podziwiamy za po
nadprzeciętną wiedzę lub
umiejętności.

Specjalny dodatek
HIPOKRATES 2019
Po uroczystej gali docałego na
kładu „Głosu Pomorza" dołą
czymy specjalny dodatek
Hipokrates 2019, w którym za
prezentujemy wszystkich zwy
cięzców naszego plebiscytu.
Na jego stronach znajdzie się
także relacja z uroczystej gali.

Do plebiscytu Hipokrates 2019 można zgłaszać osoby, które w stosunku do pacjenta wykazują
się wyjątkową empatią i życzliwością, które podziwiamy za ponadprzeciętną wiedzę
Kategorie
Do plebiscytu można zgłaszać
kandydatów w następujących
trzynastu kategoriach:
* Lekarz Rodzinny Roku
* Pediatra Roku
* StomatologRoku
* Pielęgniarka Roku
* Położna Roku
* GinekologRoku
* ChirurgRoku
* OrtopedaRoku
* KardiologRoku
* Fizjoterapeuta Roku
* Dietetyk Medyczny Roku
* Ratownik Medyczny
Roku
* Przychodnia lub Gabinet
Lekarski Roku

Zgłoszenia kandydatów
Zgłoszenia kandydatur można
dokonać
na
stronie
internetowej gp24.pl w za
kładce Plebiscyty/Hipokrates
do dnia28.06.2019 r.
Głosowanie
Głosowanie w plebiscycie bę
dzie odbywało się na dwa spo
soby: zapomocą SMSPremium
oraz za pomocą tzw.KLIK-a od
danego nastronie gp24.pl. Gło
sowania SMS dokonuje się po
przez przesłanieSMS nanumer
72355, w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np.
ABC.l. Pełna lista prefiksów
wraz z numerami kandydatów

przypisanymi do odpowied
nich kategorii będziedostępna
w internecieod 17.06.2019r.
Ważne terminy
Na nominacje do plebiscytu
czekamy dopiątku, 28 czerwca
br. Głosowanie rozpocznie się
we wtorek, 18 czerwca, a za
kończy się w piątek, 19 lipca,
do godzinie23.
Gala z wręczeniem nagród
W drugiej połowie sierpnia
wszyscy zwycięzcy zostaną za
proszeni na uroczystą Galę
Hipokratesa 2019,podczas któ
rej odbędzie się wręczenie na
gród.

Nagrody w plebiscycie
Osoby, które w każdej z katego
rii zdobędą najwięcej głosów,
otrzymają.-tytuł Lekarza Ro
dzinnego Roku,Pediatry Roku,
Pielęgniarki Roku, Położnej
Roku, Stomatologa Roku,Gine
kologa Roku, Chirurga Roku,
Kardiologa Roku, Ortopedy
Roku, Fizjoterapeuty Roku,
Dietetyka Medycznego Roku
lub Ratownika Medycznego
Roku, statuetkę HIPOKRATES
2019, dyplom uznania, zapro
szenie na uroczystą galę plebi
scytu HIPOKRATES2019, która
odbędzie się w sierpniu,pre
zentację wspecjalnym dodatku
„Głosu" - Hipokrates 2019,
dwuosobowe
zaproszenie
na wydarzenie kulturalne, za
proszenie dla dwóch osób
na weekendowy pobyt w SPA
w Dolinie Charlotty.

Osoby, które zajmą drugie
i trzeciemiejsce, otrzymają:dy7
plom uznania, zaproszenie na
galę, prezentację wspecjalnym
dodatku „Głosu" -Hipokrates
2019, dwuosobowe zaprosze
nie na wydarzenie kulturalne,
zaproszenie dla dwóch osób
na dzienny pobyt w Day SPA
w DolinieCharlotty.
Nagrody dla przychodni
i gabinetów lekarskich
Przychodnie lubgabinety, które
w regionie słupskim zdobędą
najwięcej głosów, otrzymają:
pamiątkowy grawerton przygo
towany do prezentacji w pla
cówce, zaproszenie na uroczy
stą galę, voucher na promocję
placówki w „Głosie" i tygod
niku „Nasze Miasto"o wartości
5000 zł.
Przychodnie lub gabinety,
które zajmą drugie i trzecie
miejsce, otrzymują: pamiąt
kowy grawerton przygotowany
do prezentacji w placówce, za
proszenie dla przedstawicieli
placówki na uroczystą galę,
prezentację wdodatku „Głosu"
- Hipokrates 2019, vouchery
na promocję placówki w „Gło
sie" i tygodniku„Nasze Miasto"
o wartości 3000 zł (n miejsce)
oraz 2000 zł (D3miejsce)
Kontakt
Informacji o akcji udziela Pa
weł Flak, tel.697770104 (pon.pt. w godz. 11-15), e-mail:
pawel.flak@polskapress.pl.
Regulamin
plebiscytu
na www.gp24.pl w zakładce
plebiscyty/Hipokrates.

SŁUPSK

W dniu 5 czerwca 2019 r.
odszedł nagle w wieku 83 lat
mój Tata

r *

-

x.

Tadeusz Brzozowski
dobry człowiek
„... odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić....
Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"
ks. J. Twardowski
Pogrążeni w żalu
Córka i Wnuk

GŁOS
POMORZA
„Umarłych wieczność dotąd trwa
Dokąd pamięcią im się płaci
Chwiejna waluta. Nie ma dnia
By ktoś wieczności swej nie stracił"

Zamieść nekrolog, kondolencje lub wspomnienia
0 najbliższych, którzy odeszli, w Głosie Pomorza
1 bezterminowo na stronie www.nekrologi.net

NEKROLOGI

m

Policja istraż uratowała kaczuszki

Szczęśliwie zakończyła sięinterwencja poli
cjantów istrażaków wezwanych na pomoc
do małychkaczek. Zwierzęta wpadły dostu
dzienki na ul.Lawendowej. Poprzyjeździe
na miejsce funkcjonariuszez IIKomisariatu zo
baczyli przy właziematkę z dwoma pisklętami.

Podejrzewali, żew studziencemogły utkwić
pozostałe pisklęta zestada. Napomoc w od
kryciu mocnozakleszczonej pokrywystudni
ruszyli strażacy.Już pochwili udałosię dostać
do wnętrza. W kanaleznajdowało się w sumie
siedem piskląt.Dzięki szybkiejreakcji mundu
rowych wszystkiekaczuszki wróciły w swoje

M

naturalne środowisko.Sierżant Dariusz
Świebodziński ist. asp.Zbigniew Rzeźnicki
na codzień podejmują raczej innego rodzaju
działania. PodobnieTomasz Czubak z PSP
(zdjęcie polewej). W przypadku policjantów
była to pierwsza interwencja,podczas której
mogli uratować życiedziko żyjące zwierzę.

Glos Dziennik Pomorza
Piątek, 7.06.2019
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Zyskasz do 12% w Klubie MM przy zakupie telewizora*
W zestawie
soundbarzalPIN

A W PUPLB
TBLBWIZOf?/

MediaMarkt

KlUB
Zyskujesz

SAMSUNG

,

SAMSUNG QE55Q60RATXXH
Telewizor 55" QLED

• Procesor Quantum4K
• Miliard odcieni kolorów lśni dzięki
• technologii Quantum Dot
> System Maskowania Kabli
• Tryb Ambient - ekran, który dostosuje
• się do Twojego wnętrza i upodobań
Nrart. 1399116

S 1^1ART TV

na kolejne zakupy*

tULTRĄ

ND

*Dla członków Klubu na kolejne zakupy. Akcja trwa od 6 do 12 czerwca 2019 r. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl
Asortyment w podanych cenach dostępny od 6.06 do 1Z.06.2019 r. lub do wyczerpania zapasów. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. Asortyment dostępny w sklepie internetowym mediamarkt.pl oraz
w wybranych sklepach stacjonarnych MediaMarkt.

mediamarkt.pl
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Pomorze
Zjazd Kaszubów
wraca do Chojnic

Pierwszy Światowy ZjazdKaszu
bów odbył się w1999r.
w Chojnicachi teraz wraca
do tego miasta.Odbędzie się6
lipca. Ogodzinie10 na dworzec
wjedzie pociąg,Jranscassubia",
którym doChojnic dotrą uczest
nicy zjazdu zcałych Kaszub.Po
wita ich burmistrz Arseniusz
Finster. Zdworca ulicami miasta
kolorowy korowód przejdzie
do bazyliki,gdzie ogodzinie11.15
rozpocznie sięuroczysta msza
święta. Z dworca wyruszyjedna
z grup.Ci, którzy przyjadą
do Chojnic autokarami,przejdą
do kościoła zinnej strony miasta.
- Ze względu naprzebudowę ka
nalizacji autobusy,którymi przy
jadą goście zjazdu, będą parko
wały przy ul. Derdowskiego,
na terenie zakładów mięsnychmówi Adam Kopczyński,wice
burmistrz Chojnic.- Stamtąd cała
grupa wyruszy do bazyliki.
Wszystkie uroczystości po za
kończeniu mszy będą odbywały
się w Parku Tysiąclecia.Zaprosze
nia wysłano do wszystkichgmin
kaszubskich ido samorządu wo
jewództwa pomorskiego, w tym
do marszałka Struka.Otrzymają
je też pomorscy parlamenta
rzyści.
Zaproszeń nie wysłanoani
do Donalda Tuska,ani do prezy
denta Andrzeja Dudy.
018806579

Glos Dziennik Pomorza
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Wokal placu po staremu.
Nowa władza sięga po stary układ
Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

Stopsk
Zmiany wokół placu Zwycię
stwa. Wczoraj przywrócono
tam wcześniejszy układ dro
gowy. Wnioskowała oto Rada
Bezpieczeństwa Ruchu Dro
gowego. Naciskali też miesz
kańcy.
Powrót do przeszłości
na głównych skrzyżowaniach
w rejonie słupskiego ratusza.
Nowa władza, zgodnie
z wcześniejszymi zapowie
dziami, ruguje postanowienia
tej poprzedniej, której była
częścią. Wczoraj przywróco
no tam organizację ruchu
sprzed trzech lat. Zmian nie
odczujemy, jadąc ul. Anny
Łąjming od strony rodna Soli
darności i skręcając w ul. Tu
wima. Podobnie w przypad
ku, kiedy jedziemy
na wprost. Trzy lata temu wy
budowano tu wyspę segregu
jącą, która odgięła tor jezdni.

Przez dwa tygodnie na wlotach na skrzyżowania będą wisieć znaki informujące o nowej
organizacji ruchu
Ponownie udostępniono za to
lewy pas na ul. Anny Łąjming
zaraz po przekroczeniu ul.
Tuwima. Nie jest to jedyny
wyłączony wcześniej obszar
w tym rejonie, a który od te
raz jest przejezdny. Mowa
o pasie do skręcania w prawo
z ul. Władysława Jagiełły.
Z kolei na ul. Deotymy wrócił

REKLAMA

009147246

też pas do skrętu w lewo.
Jaki jest powód, dla którego
sięgnięto po stare rozwiąza
nia. Wnioskowała o toRada
Bezpieczeństwa Ruchu
przy prezydencie Słupska.
Jak nas zapewniono, urząd
odczuł też „duży nacisk spo
łeczny" ze strony mieszkań
ców. - Aby miasto było dosto

sowane do ruchu samocho
dowego i aby samochodom
ułatwiać życie - precyzuje
Robert Linkiewicz, kierownik
Referatu Transportu UM
Słupsk. - Mieszkańcy dostrze
gali duże, wyłączone frag
menty jezdni, a nie widzieli,
aby ta przestrzeń była zago
spodarowana w inny sposób,

np. przekazana pieszym ro
werzystom czy zagospodaro
wana pod zieleń. Zdaniem
ekspertów zamiana to powrót
do normalności i koniec ab
surdu drogowego. - Poprzed
ni wiceprezydent miasta
chciał spowalniać ruch w wo
kół placu Zwycięstwa, ale
przecież nie po to budowano
szerokie ulice, aby je potem
zwężać - podkreślał w „Gło
sie" Zbigniew Wiczkowski,
były dyrektor Wojewódzkie
go Ośrodka Ruchu Drogowe
go w Słupsku i biegły sądowy.
Były wiceprezydent Marek
Biernacki podkreśla z kolei,
że wyłączenie pasów
na Deotymy, Jagiełły i Tuwi
ma miało na celu właśnie po
prawę bezpieczeństwa po
między tymi skrzyżowaniami
i przyniosło efekt. Liczba wy
padków spadła, a nowoczes
ne trendy zmierzają do uspo
kojenia ruchu w centrach. Ra
tusz uczula kierowców, aby
zwracać uwagę na oznakowa
nie poziome i pionowe.Przez
dwa tygodnie na wlotach
na skrzyżowania będą wisieć
znaki informujące onowej or
ganizacji ruchu. ©®

PROMOCJA

Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
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598422700

w dniu 10 maja 2019 r. ogłosił konkurs na
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SPECJALISTY W ZAKRESIE PSYCHOLOGII
w wymiarze 0,5 etatu
w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów
w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

607 271717

W>

W.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku

http://www.slupsk.so.gov.pl/
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Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej „Lech"
Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu
ul. J.C. Korzeniowskiego 1
78-100 Kołobrzeg
tek: 94 35 252 91

ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu
Spółdzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej „Lech"

NETTO ARENA

Sanatorium Uzdrowiskowe w Kołobrzegu

» $ i ft * * # »

^ * * % »-«*••«»»

Oferty należy składać do dnia 15 lipca 2019 roku do godz. 15.00
na adres: SSW „Lech" ul. J.C. Korzeniowskiego 1,
78-100 Kołobrzeg
Wymagania kwalifikacyjne, wykaz dokumentów oraz pełna treść
ogłoszenia dostępne są w sekretariacie Spółdzielni oraz na stronie

www.sanatoriumlech.pl
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Środek możeuwolnić

darmowy
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od niubzywmiia
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mocni W 21DNI

Krępująiice dolegliwości związane z nietrzymaniem moczu nie muszą dłużej uprzykrzać Ci życia.
f(
Nowa formuła
pomaga szybko i dyskretnie złagodzić nadwrażliwość pęcherza oraz może
zmniejszyć uporczywe parcie na cewkę moczową, przywracając komfort życia nawet po
3 tygodniach stosowania. „Częste wizyty w toalecie i niekontrolowane popuszczanie moczu to już
przeszłość" - potwierdza ponad 164 tysięcy osób w całej Polsce. Kiedy do nich dołączysz?
Odczuwasz ciągłe parcie na pęcherz
Zdarza Ci się popuszczać mocz
podczas śmiechu, czy kaszlu
Często musisz korzystać z WC
TA FORMUŁA M06ACA ZŁAGODZIĆ
NADREAKTYWNOSO PfCHERZA JEST PLA CIEBIE.

M

imowolne wycieki moczu podczas
intensywnego wysiłku fizycznego,
śmiechu, czy kaszlu, popuszczanie
o charakterze neurologicznym albo takie,
które pojawiło się po ciąży - każdy rodzaj
nietrzymania moczu da się pokonać.
Nowatorska metoda właśnie dotarła do
Polski i może wspomóc proces uszczelniania
pęcherza, hamowania niekontrolowanego
popuszczania moczu oraz osłabić nieprzy
jemne uczucie parcia na cewkę moczową,
wydłużając czas pomiędzy kolejnymi wizy
tami w toalecie. Jak to możliwe?

kiedykolwiek powstała. Wykorzystuje
bowiem naturalne właściwości regene
racyjne organizmu, pobudzając komórki
do wzmożonej produkcji estrogenów
i testosteronu - związków odpowiedzial
nych za przywracanie prawidłowego
odruchu opróżniania pęcherza. Właśnie
dlatego efekty takie jak: zwiększenie
kontroli nad pęcherzem, zmniejszenie
dyskomfortu, czy złagodzenie uczucia
parcia na cewkę moczową mogą być
zauważalne w bardzo krótkim czasie bez względu na Twój wiek i płeć oraz
przyczynę dolegliwości.

Ciągłe parcie na pęcherz i brak kontroli nad trzymaniem moczu całkiem
wyłączyły mnie z życia towarzyskiego. Strach było wyjść do restauracji,
pojechać pod namiot, pójść na basen... Nie ma słów, by opisać, jak bardzo1
preparat poprawił komfort mojego życia. Dzięki nowej formule odzyskałam
panowanie nad pęcherzem już po 3 tygodniach - nie popuszczam, nie muszę
biegać co chwilę do WC, nie obawiam się mokrych plam na spodniach. Żyję normalnie,
bez strachu i skrępowania wychodzą do ludzi. Jestem zachwycona!
^„^5^ 47 |at poznań

Żadnych przykrych niespodzianek
Jeżdżę tirami, wiele godzin spędzam w podróży, a nerwowe
poszuidwania toalety w trasie były nie do zniesienia. Wiele razy nie
zdążyłem dojechać do WC na czas. Wstyd, upokorzenie- problemy
z pęcherzem totalnie odbierały mi poczucie męskości. Zgłosiłem się do
specjalisty-to od niego dowiedziałem się o preparacie. Wystarczył miesiąc kuracji, bym
zapomniał o problemach z popuszczaniem moczu. Nie odczuwam ciągłego parcia, bólu
i dyskomfortu, a przede wszystkim w 100% kontroluję swój pęcherz. Polecam.
Mirosław, 55 lat, Katowice

większą kontrolę nad trzymaniem moczu już
po 5-6 zastosowaniach, a każda z nich jest
w stanie wytrzymać z pełnym pęcherzem
nawet 4x dłużej.

ZAPANUJ NAD PĘCHERZEM to łatwiejsze, niż myślisz
By pozbyć się krępujących
dolegliwości związanych
z nietrzymaniem moczu, po
trzeba silnego aktywatora środka, który pomoże zwiększyć
sprężystość oraz szczelność tkanek budują
cych układ moczowy już na poziomie
komórkowym. Innowacyjna formuła może
wpływać na regenerację błony śluzowej
cewki moczowej i wzmacniać mięśnie dna
miednicy, zwiększając kontrolę nad
pęcherzem już od 1. zastosowania.

Już nie boję się, ze nie dobiegnę do toalety

Już 1 dawka preparatu dziennie pomaga
uszczelnić pęcherz, zahamować niekontro
lowane popuszczanie moczu, a także wzmoc
nić mięśnie dna miednicy nawet o 81%.
i Koniec wstydliwych incydentów
!
[ Eksperci są zgodni, że nowy preparat może
| łagodzić problem nietrzymania moczu na
j niespotykanym dotychczas poziomie. To

zasługa silnie stężonych składników, które
wykazują zdolność do hamowania nadPaweł Jastrzębski, spec. ds. schorzeń urologicznych J
s
j reaktywności pęcherza moczowego, a do
tego mogą niwelować uczucie parcia na
Siła 100% naturalnych składników cewkę, regenerować i uelastyczniać ściany
Warto mieć świadomość, że nowatorska pęcherza oraz budować odpowiednie napię
formuła może być najsilniejszą metodą cie i jędrność tkanek układu moczowego.
zwalczającą nietrzymanie moczu, jaka Szacuje się, że aż 9/10 osób odzyskuje

Pieluchomajtki mogę rzucić w kąt!
Stosuję nowy środek od miesiąca - od tego czasu znacznie rzadziej
dochodzi do przykrych incydentów, nie moczę się nocami, ustąpił też
ból i nieprzyjemne parcie nawet tuż po skorzystaniu z toalety. Kilka
dni temu zrezygnowałam nawet z noszenia pieluchomajtek. Czuję się
o wiele bardziej niezależna, znów bez obaw śmieję się, kaszlę i wychodzę
\ na długie spacery. Z całego serca polecam.
Stanisława, 72 lata, Olsztyn

MOZĘ POMOC:
ZNIWELOWAĆ PROBLEM
^ NIETRZYMANIA MOCZU
ODZYSKAĆ KONTROLI NAD PĘCHERZEM

Jif-

NA CEWKĘ MOCZOWA

0 WYDŁUŻYĆ CZAS WYTRZYMANIA
Z PEŁNYM PĘCHERZEM
ZAHAMOWAĆ MIMOWOLNE
POPUSZCZANIE MOCZU

Spiesz się, by skorzystać
z preparatu za darmo
Z programu skorzystało już ponad
164 tysięcy osób, które z pomocą nowej
formuły odzyskały kontrolę nad trzyma
niem moczu i pozbyły się krępującego po
puszczania już po kilkunastu dniach. Ty też
możesz odzyskać komfort korzystania z to
alety i pozbyć się uciążliwego parcia na
pęcherz - a to wszystko szybko, naturalnie
i dyskretni. Jeśli masz skończone 35 lat
i posiadasz obywatelstwo polskie, przysłu
guje Ci bezpłatny preparat.

I LICZBA DARMOWYCH
I OPAKOWAŃ JEST OGRANICZONA!

OFERTA LIMITOWANA
Pierwsze 150 osób, które zadzwonią do 21.06.2019 r. otrzyma
100% refundacji producenta na kurację o wartości 329 zH

ZADZWOŃ: 41373 2179
pon. - pt. 08:00 - 20:00, sob. -nd. 09:00 - 20:00.
Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat.

;«rjw -w 'v.jne. nr- «t ».-••
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Proces odwoławczy słupskich lekarzy.
r—i

Bogumiła
Rzeczkowska

,

bogumila.rzeczkow5ka@gp24.pl

Wczoraj przed Sądem Okręgo
wym w Słupsku rozpoczęła się
rozprawa apelacyjna w spra
wie pięciu słupskich lekarzy
łskarżonych o narażenie pa
cjenta na bezpośrednie niejezpieczeństwo utraty życia.
Prokuratura Rejonowa wSłup
sku oskarżyła Wojciecha S.,
Jamesa Krzysztofa W.-W., Jaro
sława G., MarcinaK. iJanusza K.
onarażemeżyciapaęjentawwyliku zaniedbańpooperacyjnyćh.
W grudniu ubiegłego roku Sąd
Rejonowy w Słupsku jednego
z oskarżonych skazał, drugiego
sprawę warunkowo umorzył,
trzech uniewinnił. Od wyroku
odwołała się prokuratura, ro
dzina zmarłego pacjenta oraz
dwaj obrońcy.
72-letni Zbigniew A. przeby
wał w słupskim w Wojewódz
kimSzpitalu Specjalistycznym
im. Janusza Korczaka naprzeło

Rozprawa apelacyjna przed Sądem Okręgowym w Słupsku. Nie doszło do wygłoszenia mów
końcowych. Sąd przesłucha lekarza, który nie zeznawał przed sądem pierwszej instancji
mie lutego i marca 2014 roku.
Zmarł w szpitalu 11 marca
po operacjii reoperacji.
Według prokuratury zespół
lekarzy ze szpitala na oddziale
urologii niepodjął żadnychdzia
łań diagnostycznych, by wyjaś
nić przyczynyobserwowanych
u pacjenta objawów chorobo
wych. Lekarzom zarzucono na

rażenie pacjenta nabezpośrednieniebezpieczeństwoutraty ży
cia wsytuacji,gdy ciążyłna nich
obowiązek opieki nad pacjen
tem. Przed sądem pierwszej in
stancji oskarżeni nieprzyznali się
do winy. Janusz K.twierdził, że
ryzyko operacji było duże.Chory
wiedział, że to jedyna szansa
przedłużenia mu życia iznał za

grożenia. Obrońcy oskarżonych
domagali się uniewinnienia,
twierdząc, że zaniedbania nie
było. Janusz K. wniósł o unie
winnienie jegoi zespołu.
Sąd uniewinnił lekarzy,któ
rzy w czasie pobytu w szpitalu
Zbigniewa A., pełnili dyżur
na oddziale urologii: Wojciecha
S., Jamesa Krzysztofa W.-W.i Ja

Oferta pracy

rosława G. Lekarze byli oskarżeni
o to, że niepodjęli działań diag
nostycznych, by wyjaśnić ob
jawy, co zmniejszyło szanse
na uratowanie życia.
Jednak sąd uznał, że Marcin
K. jako lekarz prowadzący paęjenta i mający obowiązekopieki
nad nim, jest winny, bo nie
umyślnie naraził go na bezpo
średnie niebezpieczeństwo
utraty życia poprzez nieprawid
łową diagnostykę, a w tym za
niechania badań. Sąd umorzył
warunkowo
postępowanie
na czas próbydwóch lat i orzekł
2 tys. zł świadczenia na rzecz
funduszu pomocy.
Według sądu największaod
powiedzialność ciążyła naJanu
szu K., który pełnił wówczas
funkcję koordynatora na od
dziale urologiii odpowiadałzaleczenie merytoryczne.Tymcza
sem lekarz zaniechał wprowa
dzenia procedur medycznych
obowiązujących na oddziale wo
bec pacjentów potakim zabiegu,
jaki przeszedł Zbigniew A.,oraz
zaniechał prawidłowego na
dzoru polegającegona koniecz
nej diagnostycepooperacyjnej.
Lekarz zostałskazany nakarę
3,2 tys. zł grzywny.Marcin K. i Ja

D

nusz K. mają zapłacić żonie
i córceZbigniewa A. ponad 20,8
tys. zł tytułemwydatkówna peł
nomocnika oraz pook. l tys. zł
kosztów sądowych.
Z nieprawomocnym wyro
kiem nie zgodziła się żadna ze
stron, oprócz uniewinnionych
lekarzy. Wczoraj sędzia Robert
Rzeczkowski zrelacjonował
sprawę i przedstawił zarzuty
wszystkich apelacji.
Prokuratura domaga się po
dwyższenia kary JanuszowiK.
oraz uchylenia wyroków pozo
stałych oskarżonych i ponow
nego rozpoznania sprawy. Po
dwyższenia kary Janusza K.,
a takżeskazania MarcinaK. i Ja
rosława G. domagają sięoskar
życielki posiłkowe.
Obrońcy MarcinaK. i Janusza
K. wnieśli o uniewinnienie.
W tychapelacjach pojawiłsię za
rzut, że sąd pierwszej instancji
nie przesłuchałZorana S.
To właśniezamierza uzupeł
nić sądokręgowy, który zgodził
się z wnioskiemobrony. Lekarz
zostanie przesłuchany na oko
liczność, czy konsultował pok
rzywdzonego Zbigniewa A.
przed reoperacją. Rozprawę
odroczono dowrześnia. ©®

DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

Jesteśmy wiodącym producentem okien w Europie, cieszącym się uznaną marką i wysoką jakością produkowanych wyrobów.
Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

Specjalista ds. sprzedaży z językiem francuskim i/lub włoskim
MIEJSCE PRACY: BYTÓW

Opis stanowiska:
pozyskiwanie oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z Partnerami Biznesowymi
obsługa Klienta zgodnie ze standardami firmy
aktywna sprzedaż produktów i usług
realizacja i koordynacja działań wsparcia sprzedaży
realizacja planów sprzedażowych

Oferujemy:

sś

pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
o ugruntowanej pozycji rynkowej w Europie
możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia
oraz podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
dostęp do nowoczesnych rozwiązań
pracę w młodym zespole
ambitne, samodzielne stanowisko
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
atrakcyjny system premiowy

Wymagania:
znajomość języka francuskiego i/lub włoskiego (warunek konieczny)
wysoka motywacja i nastawienie na osiąganie celów
samodzielność i proaktywne nastawienie do pracy
bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem
łatwość w nawiązywaniu kontaktów z Klientami
umiejętność raportowania
dyspozycyjność
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres
e-mail: hr@drutex.com.pl lub składanie aplikacji bezpośrednio
w działe HR w siedzibie firmy w Bytowie, ul.Lęborska 31.
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie
z wybranymi osobami.
Wysłanie CV i listu motywacyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów rekrutacji na stanowisko pracy prowadzonej przez Drutex SA, z siedzibą w Bytowie przy ul. Lęborskiej 31.
Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych
kandydatów do pracy znajdują się na stronie WWW: https://www.drutex.pl/pl/rodo-kariera/.

wydarzenia

Głos Dziennik Pomorza

Piątek, 7.06.2019

Wrażenia
z Korony Ziemi
Słupsk odwiedziła Miłka Raidn.
najmłodsza Polka iKaszubka.
która zdobyła Koronę Ziemi.
Kobiety są fizycznie słabsze niż
mężczyźni, alemają dużesamo
zaparcie. To pozwala pokonać
największe przeszkody -mówiła
Miłka Raulinpodczas środowego
spotkania w słupskim salonie
Hondy.
Organizatorami imprezy w ra
mach cyklu „Porozmawiajmy
ogóiach" byłygrupy IgmariAuto
Diug oraz Fundacja Wspierania

Inicjatyw Niekonwencjonalnych
Sub Ventum komandora Dariu
sza Kloskowskiego.
Miłka Raulin także zaczynała
od zdobywania Śnieżki. Choć
z wykształcenia jest kolejarzem
i dużo czasu zajmuje jej macie
rzyństwo, to jednakpostanowiła
także zrealizowaćswoje marze
nie o zdobyciu Korony Ziemi,
czyii wszystkichnajwyższychgór
na Ziemi.
Swój pomył zrealizowała w la
tach 2011-2018. Najpierwgromadziła sprzęt, zabiegała osponso
rów i zaczęła ćwiczyć, aby się
wzmocnić. (MAZ)
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Marsz dla Dzieci
iMłodzieży przejdzie
ulicami Słupska
Tegoroczny Marszdla ŻyciaiRo
dziny wSłupskuodbędziesię9
czerwca. Wyruszyna ulicemiasta
ogodz.12.30zanaz pomszy św.
wkościeleśw.Maksymiliana Marii
Kolbego,która rozpoczniesię
ogodz.11.30.
Marszwyruszyzparkingu przykoś
cielnego, azakończy sięw parku
przy ul.SzarychSzeregów,gdzieodbędziesię festynrodzinny.Tego
rocznymi koordynatoramimarszu
wSłupskujest małżeństwo Joanna

iKrzysztofKaczmarczykowie.Orga
nizatorzy zapraszają doudziałucale
rodzinyzdzieOTi.osobystarsze,du
chownychiwszystkieosoby,które
pragną publiczniedać wyraztroski
okażdeludzkieżycieiumocnienie
polskich rodzin.
MarszedlaŻyoaiRodziny organizo
wanej wcelupublicznego świadectwaowartośdludzkiego życia
odpoczęcia oraz rodziny opartą
na małżeństwiekobietyimężczy
zny,otwartymna przyjęcieiwychowaniedziea.Pierwszy Marszdla Ży
da iRodziny odbyłsięw2006roku
w Warszawie.
W tym roku MarszedlaŻyciaiRo
dziny poświęconesą problemowi
edukacji seksualnej,zagrażającej
prawidłowemu rozwojowi dziea

imłodzieży orazpodważającej
pierwszeństwo wychowawczero
dziców.
-Tenieobliczalne wskutkachdziała
niajużodnowegorokuszkolnego
2019/2020dotkną ponad200tys.
dziea\^ warszawskichszkołach, ale
w dalszejperspektywie zagrażają
ponad4J5 milionomnajmłodszym
w całą Polsce.W poczuauodpowiedzialnośa zaprzyszłość naszej
Ojczyzny, wychodzimyna ulicena
szychmiast,abychronić młodepo
kolenie Polakówprzeddemoraliza
cją ibronićautonomii wychowaw
czej polskichrodzin-wyjaśnia Kazi
mierz Przeszowski,wiceprezes Cen
trumŻyciaiRodziny.
W tymrokuogólnopolskimhasłem
marszu będzie:„Seksedukacjato

deprawacja".Marsze dlaŻycia iRo
dziny poprzedzimiędzynarodowa"
konferencja naukowa„Edukacja
seksualna dzieaimłodzieży.Prze-:
gląd zagrożeń",która odbędziesię£;
czerwca nastadionie PGENaro
dowy.
„Wobliczutoczącą sięwFolsce dy
skusji natemat edukacjiseksualnej
dzieti wszkołachiprzedszkolach,
wartoodnieśćsiędodoświadczeń
krajów Zachodu,gdziepodobne
programyfunkęjonują odwielulat,
Prześledzenieewolucji tychprogra
mów pomoże wodpowiedzina p$r
tanie,czy edukacja seksualnanaj
młodszych jest rzeczywistą po
trzebą cywilizacyjną" - piszą o pro
gramiekonferencji jejorganizato
rzy. (MAZ)
00911713

REKLAMA

TYLKO T/ CZERV/a
NAJWYŻSZE RABATY
NA WSZYSTKIE MODELE

Co Miłka Raulinopowiadała w Słupsku, zobacz nagp24.pl

W Łosinie zakończyli
przebudowę mostu
GmimUiobytnka
Siedem miesięcy trwały prace
związane z przebudową mostu
na Słupi wokoGcadhŁosina.Re
mont przeprawy,która znajduje
się na granicygmin Słupsk
i Kobylnica,kosztował934ty
siące złotych.
Realizacja zadania była możliwa
dzięki finansowemu zaangażo
waniu obydwu samorządów
oraz NadleśnictwaLeśny Dwór.
Uroczystego otwarcia wyremon
towanej przeprawy dokonano 6
czerwca.
W samo południena moście
pojawili się wójtowie Leszek
Kuliński oraz BaibaraDykier, któ
rzy wspólnie z Grzegorzem

Goliszkiem
i
Leonem
Kiziukiewiczem przecięli wstęgę,
dokonując wtensposób symbo
licznego otwarcia wyremonto
wanej przeprawy.
- To ważnymoment, gdyżmo
żemy cieszyć się z otwarcia no
wej, ważneji długowyczekiwa
nej inwestycji Bardzosię cieszę,
że w tak krótkim czasie, a zara
zem tak solidnieudało się wykonaćto zadanie-stwierdził Leszek
Kuliński, wójtgminy Kobylnica.
Realizowana przez ostatnie
miesiąceinwestycja obejmowała
wykonanie m.in. robót rozbiór
kowych starej konstrukcji oraz
przeprowadzenie pracziemnych
i zbudowanie nowegi mostu,
który wyglądabaidzo elegancko.
(MAZ)

TYLKO 14 CZERWCA WSZYSTKIE MODELE FIATA W NAJLEPSZYCH
CENACH. NIE PRZEGAP OKAZJI! TAKA NOC ZDARZA SIĘ TYLKO RAZ!
SZCZEGÓŁY NA NOCCUDOW.PL.
Promocja obowiązuje w dniu 14.06.2019 r. do godziny 24.00 i obejmuje samochody marki Fiat z roczników 2018 i2019,
będące na stanie danego salonu. Lista aut objętych promocją u autoryzowanych dealerów Fiata ina stronie noccudow.pl.
Dane spółki: FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 141. Niniejszy materiał nie stanowi oferty
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Prezentacja produktu ma charakter
wyłącznie poglądowy, rzeczywisty wygląd i cechy samochodu oraz wyposażenia mogą się różnić od prezentowanego
na zdjęciu. Fiat Tipo Sedan: emisja C02: od 105 do 128 g/km, średnie zużycie paliwa: od 4,2 do 6,3 1/100 km.
Fiat Tipo Hatchback: emisja C02: od 107 do 154 g/km, średnie zużycie paliwa: od 4,2 do 7,0 1/100 km. Fiat Tipo
Station Wagon: emisja C02: od 106 do 154 g/km, średnie zużycie paliwa: od 4,2 do 7,0 1/100 km. Informacje
o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów
wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie http://fiat.mopar.eu/fiat/pl/pl/recycling. ^ F C A B A N K

W otwarciu mostu uczestniczyli wójtowie gmin Kobylnica i Słupsk
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kraj
Biedroń nie zrzekniesię
mandatu europosła?

list Kaczyńskiego
do Polaków

„Zwycięstwo w wyborach
do ParlamentuEuropejskiego
jest niezmiernieważne, aleone
same odeszłyjuż doprzeszłości.
Teraz czekają nas jesienne
wybory do Sejmui Senatu. To
w nichrozstrzygać siębędzie
przyszłość naszejOjczyzny oraz
dalsze losydobrej zmiany. Abyją
kontynuować irozszerzać,
musimy w tych wyborach
uzyskać - takjak w 2015 rokuwiększość bezwzględną,czyli
zdobyć ponadpołowę
mandatów doSejmu RP. Jest to
dla pomyślności naszejOjczyzny
sprawa kluczowa" -napisał
Jarosław Kaczyński w liście
do Polaków,opublikowanym
przez PrawoiSprawiedliwość
w mediachspołecznościowych.
„Dlatego jużdziś pragnęPaństwa
prosić, byściejesienią jeszcze
tłumniej udalisię dourn
wyborczychioddali jeszcze
większą liczbę głosów na Prawo
iSprawiedliwość, a takżejeszcze
mocniej wspierali podczas
kampanii wyborczejnaszych
kandydatów. (...)Ze swejstrony
obiecujemy, żebędziemy jeszcze
ciężej pracowaćdla Polski,
jeszcze ciężejpracować na rzecz
wzrostujakości orazpoziomu
życia wszystkich Polaków" dodał prezes PiS. (AIP)

Choć lider Wiosnydeklarował
przed wyborami do Parlamentu
Europejskiego, żew przypadku
objęcia mandatueuroposła odda
gojednemu zeswoich ludzi,to
słowa jegopartnera Krzysztofa
Śmiszka wskazują, żeBiedroń
może niedotrzymać słowa.- Dzi
siaj Robertjest europarlamentarzystą. Dasię topołączyć
zciężką pracą w Polsce.Można
poświęcić tekilka tygodni,żeby
poprowadzić partiędojak najlep
szego wyniku.Jestem zwolenni
kiem, żebyRobert Biedrońbył
w europariamencieprzez pięćlat mówił wczwartek naantenieTOK
FM KrzysztofŚmiszek, partner
Biedronia iczłonek Wiosny. Dodał,
że decyzja,czy szefugrupowania
wystartuje doSejmu, będziepod
jęta w ciągunajbliższych tygodni.
(LR)

Mamuka K.usłyszał
zarzut zabójstwa

Mamuka K.,40-letni Gruzin,po
dejrzany ozamordowanie28-letniej Pauliny D.,został wczwartek
przed południemdowieziony
na przesłuchanie zaresztu wŁodzi doprokuratury. Usłyszałtam
zarzut dokonania brutalnegoza
bójstwa. Zarzucona muzbrodnia
zagrożona jestkarą pozbawienia
wolności w wymiarze nieniższym
niż lat12, zdożywociem włącznie.
MACIEJ KAŁACH

Glos Dziennik Pomorza
Piątek, 7.06.2019

Rząd w nowym składzie jeszcze
bardziej poprawia ściągalność VAT
Kacper Rogadn
Twitter:@krogacin

Podczas czwartkowego posie
dzenia Rada Ministrów, już
w nowym składzie, zajmowała
się m.in. dalszym uszczelnie
niem systemu podatkowego.
W tym celu zaproponowano
zmiany w prawie, które popra
wią ściągalność VAT.
W projekcie przygotowanym
przez Ministerstwo Finansów
zaproponowano m.in. noweli
zację tzw. pakietu paliwowego
oraz zmianę definicji paliwa.
Doprecyzowano definicję pa
liw ciekłych przez wskazanie,
że określone wyroby stanowią
paliwa bez względu na różne
możliwe ich zastosowania.
Zdaniem autorów zmian po
zwoli to uszczelnić system
koncesjonowania i nadzoru
nad obrotem, produkcją
i przywozem paliw. Zmiany
mogą
się
przyczynić
do zmniejszenia szarej strefy
w przypadku przedsiębiorstw
działających na rynku paliw
ciekłych.

i

Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął czwartkoweposiedzenie
Rady Ministrów od powitania nowychszefów resortów

Jeśli zaś chodzi ouszczelnia
nie luki VAT, to zapropono
wano wyłączenie możliwości
korzystania ze zwolnienia
z VAT przez niektórych podat
ników. Projekt dotyczy przed
siębiorstw
zajmujących
się handlem w intemecie nie
którymi towarami wrażliwymi
na oszustwa, np. sprzętem
elektronicznym, RTV i AGDczy
kosmetykami. Ze zwolnienia

nie będą też korzystać podat
nicy dokonujący sprzedaży
hurtowej i detalicznej części
do pojazdów samochodowych
i motocykli oraz firmy świad
czące usługi ściągania długów.
Podczas posiedzenia rządu
przedstawiono też projekt
zmiany, zakładający, że podat
nicy podatku od towarów
i usług będą składać do urzędu
skarbowego deklarację VAT

w formie nowego pliku
JPK_VAT - przesyłaną tylko
w formie elektronicznej.Skła
danie do urzędu skarbowego
deklaracji VAT w formie no
wego plikuJPK_VAT będzie do
tyczyć ok.1,8 min podatników
VAT (dane za 2017 r.). Od l
stycznia 2020 r. nowy JPK_VAT
będą składać duże przedsię
biorstwa (chodzi o firmy za
trudniające ponad 250 osób
i mające obroty przekraczające
50 min euro lub zatrudniające
ponad 250 osób, w których
suma aktywów bilansu prze
kracza 43 min euro).
„Będzie to prostsze narzę
dzie do rozliczania podatku
VAT z urzędem skarbowym
oraz wałki z nadużyciami po
datkowymi, w tym wystawia
niem „pustych faktur" i wyłu
dzeń podatku VAT" - czytamy
w uzasadnieniu.
Podczas posiedzenia Rady
Ministrów zadecydowano rów
nież, że wprowadzone zostaną
przepisy zakładające, iż podat
nik nie otrzyma zwrotu podat
ku, gdyby miał się przez to
wzbogacić w sposób nieuza
sadniony. ©®

Ojca Grandę przepisy na zdrowe życie.
Zadbaj o jelita i układ pokarmowy
Zdrowie

Anna Kowalska

Jednym z najczęstszych scho
rzeń. z jakimi przychodzą
do mnie pacjenci, są przyjpadłości jelitowe. Jest to konse
kwencja osłabienia odpornoś
ci nerwowej na stresy, złego
odżywiania iniewłaściwego
trybu życia. W Stanach Zjed
noczonych na zespół jelita
drażliwego choruje ponad
2 miliony ludzi.
W chorobie jelita drażliwegonie
ma zmianorganicznych, upośle
dzona jest perystaltyka, czyli ru
chy jelitpowodujące przesuwa
nie treści pokarmowej.U czło
wieka zdrowego są oneharmo
nijne, uchorego rozregulowane.
Podobny typ zaburzeń wystę
puje przy innych przypadłoś

ciach jelitowych: polipach, gu
zach, uchyłkowatości jelita gru
bego, zapaleniuCrohna, czy za
paleniu śluzówki.
Dobroczynne działanie
cynamonu iryżu
Przy stwierdzonej nadwrażli
wości jelita grubego,zapaleniu
śluzówki, zmianach organicz
nych, należy wprowadzićdietę
ubogą w węglowodany. Ogra
niczyć do minimum słodycze
i cukier.Należy go zastąpićmiodem. Kojąco,rozgrze-wająco,
przeciwzapalnie i bakteriobój
czo wpływa na śluzówkę
układu pokarmowego cyna
mon. Jest to zmielona kora
drzewa cynamonowegorosną
cego naCejlonie. Można godo
dawać do twarożku, naleśni
ków, jabłek pieczonych. Zale
cam też częste spożywanie
ryżu na sypko przyprószonego

cynamonem. Ryż gotujemy
na mleku w proszku. Wyklu
czone jest płynne, słodkie
mleko, które prowokuje pro
cesy fermentacyjne. Ograni
czamy też surowe warzywa
i owoce.
Ważna rola białka
Przy chorobach jelit ważną rolę
pełni białko. Wysokowartościowe zawarte jest w jajach,
chudym mięsiei nabiale.W na
szym jadłospisie powinny zna
leźć się jajka gotowane
na miękko. Są lekkostrawne
i bogate w substancje odżyw
cze. Pamiętajmy,by nie łączyć
ich z cukrem. Stosujmy też za
sadę niemieszania różnych ty
pów białka. Na śniadaniespo
żywajmy jednego dnia tylko
nabiał z herbatą, a następnego
dnia - plasterki gotowanego
mięsa na zimno z razowym

OJCA GRANDĘ
przepisy na zdrowe życie

chlebem, sałatą i rzodkiewką.
Unikajmy picia coca-coli.
Na ochronę cebula,
zioła i woda
Ryzyko rozwojuraka jelita gru
bego zmniejszy łykanie jednej
tabletki na dobę Selenium
Bonus, zawierającejselen, cynk
i witaminy. Profilaktycznie,
przy zdrowejśluzówce, powin
niśmy wzmacniać jej odpor
ność, poprzez zwiększenie
dawki lekkostrawnych, łatwo
przyswajalnych
białek.
Ochronę stanowi też cebula.
Śluzówka wymaga też stałej
dostawy czystej,niegazowanej
wody (do 6 szklanek dziennie).
Stosujmy teżgotowe mieszanki
ziołowe, uzupełniającleczenie
farmakologiczne. Pijmy napary
ziołowe 3-4 razy dziennie,
po pół szklanki przed posił
kami. ©®

m

Cztery tomy zporadami Ojca Grandę możnanabyć w placówkach
Poczty Polskiej
WARTO WIEDZIEĆ

BADANIA PROFILAKTYCZNE
Obserwujmy własny organiz.n. Korzystajmy też z badań
profilaktycznych - kolonoskopii i gastroskopii.
Wybrane placówki medyczne oferują programy
bezpłatnych badań przesiewowych.
Warto być na bieżąco.

Wznowiona edycja książek dostępna

w dobrych księgarniach
oraz Placówkach Pocztowych
Poczta Polska

Książki możesz też zamówić
na www ksiegarnia.dziennikbaltycki.pl
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O 7 lat ból pleców zatruwał mi życie.
Bałem się, że skończę jako inwalida.
Po 30 dniach noszenia tego pasa
mogłem znów pracować na działce! O

Pan Paweł cierpiał na poważne bóle kręgosłupa. Nie mógł się
ruszać ani chodzić. Brał garściami proszki przeciwbólowe.
Lekarz powiedział, że może nie wrócić do dawnej sprawności. Wkrótce jednak...
ból zaczął stopniowo się zmniejszać!

K

iedy chwytał mnie ból pleców, brałem
proszki i pracowałem dalej. Jako me
chanik godzinami garbiłem się nad sil
nikami, co bardzo mi zaszkodziło na plecy.
Póki byłem młody, machałem na to ręką. Ale
gdy bóle kręgosłupa zaczęły się nasilać...
Kręgosłup zaczął się sypać, gdy mia
łem 57 lat. Tygodniami leżałem jak mu
mia. Proszki działały coraz słabiej. Lekarz
ostrzegał, żeby nie przedawkowywać, bo to
niszczy żołądek, ale co robić, gdy skręca Cię
z bólu? Po cichu brałem je dalej. Próbowa
łem zabiegów u chiropraktyka i bioenergo
terapeuty, ale dawały ulgę na krótko.
Kiedy neurochirurg obejrzał moje rentge
ny i rezonans, powiedział: „Dyski międzykręgowe ma pan w fatalnym stanie. Dlate
go kręgi stykają się, uciskają i podrażniają
nerwy kulszowe... Może pan nie wrócić do
dawnej sprawności". Tak mnie to zdener
wowało, że postanowiłem wziąć sprawy w
swoje ręce.

Myślałem, że nie dożyję...
U neurochirurga wynotowałem sobie ter
miny medyczne i poprosiłem żonę, żeby
sprawdziła w internecie, czy są jakieś inne
metody ratunku. Jakież było moje zdzi
wienie, gdy parę dni później, wręczając mi
dziwny pas, powiedziała: „Kochanie, dlacze
go tego nie spróbujesz? To może Ci pomóc
z Twoim kręgosłupem - tak, że kręgi mogą
przestać uciskać nerwy i ból może stopnio
wo się zmniejszać - nazywają to dekom
presją. Piszą, że gdy będziesz go nosić stale
to dzięki wbudowanym biomagnesom masz
szansę wspomóc poprawę stanu dysków
międzykręgowych. Kiedy stan dysków się
poprawi, te mogą przestać uciskać nerwy
kulszowe i ból ma szansę się zmniejszyć".

Wierzcie lub nie, ale już po pierwszym
dniu noszenia tego pasa odczułem ulgę. Na
stępnego dnia prawie zapomniałem o bólu.
Jest wygodny i nie krępuje ruchów. Po około
10 dniach mogłem bez bólu wstać, wypro
stować się, a nawet zawiązać sznurowadła!

Nosiłem pas od rana do wieczora
Gdy ból zmniejszał się, a plecy odzyskały
sprawność, chciałem sprawdzić, co się wła
ściwie stało. Jakież było zdziwienie specja
listy, gdy oglądał moje nowe rentgeny: „To
niewiarygodne, ale stan dysków się popra
wił... Nie wiem, co pan robi, ale niech pan
nie przestaje... Przestrzeń międzydyskowa
powiększyła się, kręgi przestały uciskać ner
wy". Poprosiliśmy twórcę pasa dekompresyjno-magnetycznego, dr Davidą Changa,
aby zdradził tajemnicę jego skuteczności.

W jaki sposób pas wspomaga
pozbycie się bólu kręgosłupa?
„Z wiekiem, gdy około V3 grubości dysku
zużyje się, przestaje on amortyzować kręgo
słup. Wówczas kręgi zaczynają drażnić nerwy
kulszowe, powodując ostry ból podobny do
bólu zębów. Można oszukiwać ból proszka
mi, maściami i zastrzykami w kręgosłup, ale
nie wpływa to na polepszenie stanu. Mój
zespół badawczy ponad 3 lata pracował nad
bezoperacyjną metodą poprawy kondycji
kręgosłupa. Pozytywne efekty dało dopiero
połączenie dwóch metod:
1. DEKOMPRESJA. Anatomiczna kon
strukcja pasa przenosi wysiłek z pleców na
mięśnie brzucha, co ma szansę odciążyć
kręgosłup. Może to spowodować bezpiecz
ne rozciągnięcie kręgosłupa jak harmonij
ki. Przestrzenie między kręgami mogą się

Przed dekompresj., zużyte dyski zmniejszają

przestrzeń między kręgami. Gdy grubość dysku
zmniejszy się o 7 mm, kręgi zaczynają uciskać
nerwy. Powoduje to ból
Po de iompresj dzięki zastosowaniu pasa
dekompresyjno-magnetycznego:
znika nacisk na nerwy i ból;
stany zapalne są wygaszane;
powiększa się przestrzeń międzydyskowa,
tworząc miejsce do odbudowy.

zwiększyć. Ma szansę zmniejszyć się nacisk
kręgów na nerwy.
2. MAGNETOTERAPIA - za sprawą 12 biomagnesów umieszczonych wzdłuż kręgosłu
pa tworzy się okład magnetyczny głębokiego
działania o mocy 3000 Gaussów. Pole ma
gnetyczne blokuje sygnały bólu i nie pozwala
im dotrzeć do mózgu. Wzrasta natlenienie i
odżywianie komórkowe. Gojenie się stanów
zapalnych przyspiesza.
Dzięki temu połączeniu powstał pas dekompresyjno-magnetyczny, który może
wspomóc zmniejszanie się bólu bez żad
nych skutków ubocznych".

Dzięki rzepom pas można z łatwością do
pasować do swojej sylwetki, więc może być
stosowany zarówno przez kobiety, jak i męż
czyzn. Wykonany jest z trwałego,elastycznego
materiału, który dopasowuje się do kształtu
ciała, więc nie uciska i nie hamuje krążenia.
Nie powoduje oparzeń i podrażnień i można
go nosić stale, w dzień i w nocy.
W Polsce pas dekompresyjno-magnetyczny
można otrzymać wyłącznie w telefonicznej
sprzedaży klubu rabatowego (nie jest do
stępny w sklepach). Obecnie trwa promocja:
pierwsze 100 osób,które zadzwoni, dostanie
dużą zniżkę.

PROMOCJA KLUBU RABATOWEGO!
Pierwsze 100 osób, które zadzwoni do 12 czerwca 2019 r.. dostanie
70% zniżki! Otrzymasz wtedy pas dekompresyjno-magnetyczny za
udział w klubie rabatowym tyl^O za
107 zł (przesyłka GRATIS)!

Zadzwoń: 23 680 55 99

Poniedziałek-piątek 8:00-21:00, sobota i niedziela 9:00-21:00
,'Zwykłe połaczeme lokalne bez dodatkowych opłat)
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Badania w USA wykazały: fałszywe
informacje groźniejsze od terroru!
Waszyngton

Kazimierz Sikorski
redakqa@polskatimes.pl

Nie terroryzm, ale fałszywe
informacje są dla Ameryka
nów większym problemem,
wynika z sondażu.
Zdziwienie w USA wywołały
wyniki badańopinii publicznej.
Okazało siębowiem, że Amery
kanie postrzegają fałszywewia
domości jako większy problem
niż terroryzm!Zdaniem miesz
kańców USA wymyślone informacje stanowią dla nich więk
szy problem niż takie prob
lemy, jak terroryzm,imigracja,
zmiana klimatu czy wreszcie
rasizm, wynika z badania Pew
Research Center.

Dlaczego wyniki tych badań
mają duże znacznie? Bo poka
zują, żeAmerykanie są dziś bar
dziej zaniepokojeni fałszy
wymi wiadomościami niż in
nymi problemami współczes
nego świata, podważają też ich
zaufanie dotak kluczowych in
stytucji, jak rząd i media. Je
dyne problemy, które górują
nad fakenewsami to uzależnie
nie odnarkotyków, dostępność
pod względem ceny do opieki
zdrowotnej, amerykański sy
stem polityczny i oraz gigan
tyczna różnica w dochodach lu
dzi w tym kraju.
Zdecydowana większość
Amerykanów (68 proc.) uważa,
że wymyśloneinformacje mają
duży wpływ na ich zaufanie
do rządu. 54 proc. Ameryka

nów twierdzi, że fake newsy
wpływają na ich zaufaniedo in
nych obywateli kraju, a 51proc.
jest zdania, że wymyślone in
formacje wpływają na pracę
przywódców politycznych.
Choć większość Ameryka
nów wini bardziej polityków i
grupy aktywistów za tworzenie
dezinformacji niżdziennikarzy,
to jednak zdaniem większości
to „media informacyjne" są
najbardziej odpowiedzialne
za naprawienietego problemu.
Ze wspomnianego sondażu
wynika również, że republika
nie bardziejobwiniają dzienni
karzy o ten problem niż demo
kraci.
Dezinformacja od zawsze
istniała w różnych formach,ale
dopiero eraintemetu sprawiła,

że trudno ten problem po
wstrzymać w czasierzeczywi
stym.
Według sondażu ponad po
łowa Amerykanów spotyka się
czasami z fałszywymi informa
cjami w intemecie, a wieleosób
przyznaje siędo zmianynawy
ków internetowych,aby unikać
fałszywych wiadomości.
Nasza bańka myślowa jest
taka: „fałszywe wiadomości"
i „dezinformacja" są abstrakcyj
nymi pojęciami, które dają
sprawującym władzę oręż do
potępiania takich informacji,
których nie lubią. Coraz więcej
Amerykanów dostrzega zagro
żenie ze strony fałszywych in
formacji i uznaje, że problem
staje się coraz ważniejszy we
współczesnym świecie.©®

SUBIEKTYWNY PRZEGLĄD TYGODNIA
Jerzy Wltaszczyk
j.witaszczyk@dziennik.lodz.pl

Piątek

52-letnia Karen Cooper
z Plymouth przez osiem lat wy
łudzała zasiłek dla niepełno
sprawnych; udawała, że ma
trudności z samodzielnym po
ruszaniem się. Jednocześnie
pracowała jako opiekunkastar
szych ludzi, co wymagało nie
małej krzepy - pisze „Polish
Express". Kiedy oszustwo
wyszło na jaw, sąd nakazał
zwrot wyłudzonych 34 tysięcy
funtów: co miesiąc z jej konta
będzie pobierane 36 fiintów.
Oznacza to, że dług ureguluje
w wieku...130 lat!

Sobota

Ogólnopolski Związek Za
wodowy Lekarzy protestował
w stolicy przeciw niedofinansowaniu publicznej ochrony
zdrowia. Nasz czytelnik twier
dzi, żeskoro demonstracjiprze
wodził dr Bukiel, to znaczy, że
lekarze znowu chcą więcej za
rabiać „dla dobra pacjenta".
Tego samego dnia Interia po
dała wiadomość, że dentysta
z Radlina wyłudził z NFZ pra
wie 180 tysięcy złotych. Jest
pewne, że nie tylko on wyłu
dził, ale tylko jego przyłapali.
Bo przez system opieki zdro
wotnej pieniądze przepływają
jak woda przez sito.

Niedziela

Przy okazji obchodów 40.
rocznicy pierwszejpielgrzymki
Jana Pawłan doOjczyzny, usil
nie sugerowano nam,że tonasz
papież obalił komunę.

Poniedziałek

Stojąc na tejświętej ziemi,deklarujemy, żena
sze narody zavyszepozostaną silne izjedno
czone - mówiłDonald Trumpna uroczystości

75. rocznicylądowania aliantów w Colleville-sur-Mer w Normandii.10 tys.osób poświęciło
życie nietylko dlaswoich towarzyszy broni i

swoich krajów,ale ipo to,by „przetrwała wol
ność" -Francja nie zapomniała,komu zawdzię
cza wolność, dodał EmmanuelMarcon. (AIP)

Prawica przegrała wybory w Danii, nowa ekipa nie
będzie budować Mcatraz dla przestępców imigrantów
Kopenhaga

Kazimierz Sfl(orski
redakqa@potskatime5.pl

Mieszkańcy nadmorskiego
Kalvehave liczą, że nowy rząd
zmieni decyzję o budowie
pod ich bokiem ośrodka dla
skazanych morderców i gwał
cicieli. którzy nie chcą być de
portowani z Danii.
Nadal jednak jest strach, bo ak
tualne są plany stworzenia
na pobliskiej wyspie ośrodka

dla zagranicznych przestęp
ców, którzy odmawiają po
wrotu do domu. Mieszkańcy
Kalvehave mają wspaniały wi
dok na wyspę Lindholm i boją
się o przyszłość. Plany zakła
dają osadzenie od2021 r. na wy
spie 100-150 imigrantów, naj
groźniejszych przestępców,
którzy obronilisię przeddepor
tacją do ojczystych krajów.
Będą mieli możliwość przy
jazdu promami do Kalvehave
i tylko na noc muszą wracać
na wyspę.Perspektywa odwie

dzin mężczyzn z kryminalnym
bagażem jest dla 650mieszkań
ców Kalvehave przerażającą
perspektywą.
- Niechcemy tego problemu
- mówią zdesperowani miesz
kańcy i organizują na
Facebooku komitet protesta
cyjny przeciwko budowie
„duńskiego Alcatraz".Od obję
cia władzy w 2015 r., a był to
szczytowy moment kryzysu
migracyjnego w Europie, pra
wicowa ekipa Rasmussena
wprowadziła środki ma

jące zniechęcić do przyjazdu
migrantów i deportować tych,
którzy dopuścili się zbrodni.
Mieszkańcom miasta mogą
przyjść z pomocą ostatnie wy
bory parlamentarne, które
przegrała prawica.Będą rządzić
socjaldemokraci i jej sojusznicy.
Premier Rasmussen złoży dy
misję, amieszkańcy Kalvehave
być możedoczekają się zmiany
decyzji o budowie ośrodka
dla kryminalistów na wyspie
i wreszcie odetchną z ulgą.

©®
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Francja. W Villers-Ecalles
strajkuje największy zakład
produkujący nutellę (600 tys.
słoików dziennie)- podała AFP.
Jest topodwójnie dobrawiado
mość. Po pierwsze, podstawo
wym składnikiem nutelli jest
olej palmowy, który - jak ogło
sił Europejski Urząd Bezpie
czeństwa Żywności - działa ra
kotwórczo.
Po
drugie,
pod uprawy palm oleistych wy
cinane są lasy tropikalne,
zwane płucami Ziemi.
*

Sekretarz stanu USA Mike
Pompeo wezwał Chiny do roz
liczenia się z masakry na placu
Tiananmen 4 czerwca 1989
roku. Wydarzenia były tra
giczne. Dodziś nie jest pewne,
ilu demonstrantów zginęło.
Czy Pompeo ma moralne
prawo do upominania Chin?
Stany Zjednoczone nigdy nie
rozliczyły się z eksterminacji
Indian. Zacznijcieod siebie.

Wtorek

W Gdańsku obchody,
w Warszawie pomnik

browskiego", tortem oraz pod
pisaniem Deklaracji Wolności
i Solidarności. W tym czasie
przedstawiciele najwyższych
władz państwowych uhonoro
wali w WarszawieJana Olszew
skiego z okazji27. rocznicy oba
lenia jego rządu.
*

W Zakładzie Medycyny Są
dowej Uniwersytetu Medycz
nego wŁodzi strzelano do ludz
kich zwłok. Lekarze chcieli
sprawdzić, czy pistolety pneu
matyczne są wstanie zabić- in
formuje portal 02.Ostatecznie
stwierdzono naukowo, że nie
boszczyka nie da się zabić.

Środa

Z okazji Dnia Środowiska
do rezygnacji z prasowania
ubrań namawiaŚwiatowy Fun
dusz na rzecz Przyrody, gdyż
prasowanie prowadzi do ocie
plenia klimatu.Z kolei profesor
Magdalena Środa proponuje
zwiększenie imigracji z krajów
muzułmańskich do Polski:
„muzułmanie nie jedzą wie
przowiny, co by z całą pewnoś
cią ograniczyło hodowlę,
a ograniczenie hodowli by po
prawiło klimat wPolsce".
*

Nad wybrzeżem Normandii
niebo zaroiło się odspadochro
nów - kilkuset żołnierzy uczest
niczyło w desancie dla upa
miętnienia inwazji sprzymie
rzonych na niemieckie linie
obrony 6 czerwca 1944 roku.
Wśród skoczków znalazł się
97-letni weteran, Amerykanin
Tom Rice, który powtórzył
swój skok sprzed 75lat.

Czwartek

5,4 proc. wyniosła stopa
bezrobocia w maju; takdobrze
nie byłood września1990 roku.
W praktyce nie pracują tylko
osoby, którenie chcą pracować.
Tymczasem naBiałorusi rośnie
niedobór pracowników.Praco
dawcy chcą zatrudnić„od ręki"
90 tysięcy ludzi.

30. rocznicę pierwszych
częściowo wolnych wyborów
opozycja uczciła w Gdańsku Strajk w zakładach nutelli we
odśpiewaniem „Mazurka Dą- Francji uratuje klimat?
/K ,"jj Y*,

13

Glos Dziennik Pomorza
Piątek, 7.06.2019

Oszukują nie tylko „na wnuczka".
W modzie są mundury

Desant utopiony we krwi.
, To mogło się wydarzyć

Czerwiec 89'.
Kolejki i telefon w budce
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Czesław Lang był pierwszym Polakiem, który odnosił sukcesy w zawodowym kolarstwie

Nowe życie Czesława Langa

Miał tak silne ataki, że leżał po nich bez tchu przez kilka godzin. Dwukrotnie stanęło mu
serce. Ratunek znalazł w Meksyku dzięki wegańskiej diecie str. 20

i

14
Jolanta Tęcza - Ćwierz
jolanta.tecza@polskapress.pl

Przestępczość
Wyłudzanie pieniędzy metodą
„na wnuczka" to wciąż pfcęa.
Na oszustwa najbardziej nara
żone są osoby starsze; miesz
kające samotnie. Mimo wieki
apeli ludzie w podeszłym wie
ku wciąż nie zdają sobie sprawy z zagrożenia i chętnie na
wiązują kontakty z obcymi.
Na własną zgubę.

magazyn
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Na wnuczka, policjanta,
żołnierza. Oszuści

doskonalą metody

M

ałopolska policja
każdego dnia od
notowuje przy
padki oszustw
(lub ichprób) do
konywanych na tzw. legendę,
(między
innymi:
„na
wnuczka",„na policjanta",„na
wypadek", „na żołnierza").
Ofiarami tych przestępstw pa
dają już nie tylko seniorzy, ale
także osoby w średnim wieku.
Oszuści prowadzą rozmowę ze
swymi ofiarami w taki sposób,
aby wywołać u nich zdenerwo
wanie i uśpićczujność. Zręczna
manipulacja sprawia, że wiele
osób wierzy w historieopowia
dane przezoszustów. I przeka
zuje imoszczędności.
Historia Marcina
Pan Marcin ma 42lata i pracuje
w domu. Pewnego dnia ode
brał telefon: -Dzień dobry, na
dinspektor Jakub Gęsiarz,Ko
menda Wojewódzka Policji
w Krakowie.Dlaczego niezgło ' Pomimo apeli policji i kampanii społecznych, nadal setki osób dają się naciągnąć telefonicznym oszustom. Hitem ostatniego
sił się pan dzisiaj na komisariat sezonu jest metoda „na żołnierza". Naciągacze kierują „swą ofertę" w stronę młodszych niż zazwyczaj kobiet
przy ulicy Mogilskiej?
- Nie otrzymałem żadnego i faktycznie prowadzają inspek przestrzegać seniorów, by uwa zyskują numery do swoich
Dlaczego ofiarą oszustów
wezwania - odpowiedział zdu tor Gęsiarz. A potem pewnie żali, komu okazują zaufanie, ofiar z książek telefonicznych najczęściej padają osoby star
miony pan Marcin i poprosił poproszono by go odane konta a także, by ukrywali prywatne lub wcześniej chodzą po do sze?
0 wyjaśnieniepowodu wezwa celem pilnego zablokowania informacje: numery telefonów, mach na zwiad, podającsię np.
- Wynika to z samotności
nia na komendę.
środków. Skończyłoby się naj adresy, dane o bliskich - radzi za pracowników opieki spo tych osób - mówi dr Rafał
- Została złapana grupa, prawdopodobniej na utracie psycholog.
łecznej. Metody stosowane Abramciów. - Z badań wynika,
która zajmowała się wyłudza oszczędności całego życia.
przez złodziei są w każdej że osoby starsze są spragnione
z tych sytuacji podobne i mają kontaktu i rozmowy.Bywa, że
niem środków z kont. Podczas
- Tylko w I kwartale 2019 r. Historia Marii
zatrzymania znalezionoszereg w województwiemałopolskim - Pewnego dnia odebrałam te tylko jeden cel: przejęcie pie ludzie w podeszłym wieku
mają problemy poznawcze,
podrobionych dokumentów udaremniono 80 prób wyłu lefon - opowiada zdenerwo niędzy-dodaje.
z pana danymi osobowymi.Ist dzeń na kwotę1,6 min złotych wana paniMaria. -Usłyszałam,
W przypadku metody „na które mogą wynikaćz funkcjo
nieje możliwość,że ktośbędzie - mówi drPrzemysław Barbrich że moja wnuczka miała wypa wnuczka" dopokrzywdzonego nowania umysłu,stają się więc
próbował wyłudzić kredyt ze Związku BankówPolskich. - dek. -Ola? - zapytałam. - Tak, dzwoni osoba podająca się łatwą ofiarą dla przestępców na pana nazwisko. Zdaje pan W wielu sytuacjach udaje się - Ola - podchwycił mój ro za wnuka (lub innego członka zauważa.
sobie sprawę zpowagi sytuacji? złapać przestępców na gorą zmówca i kontynuował: - Nie rodziny), który uległ wypad
Z analizy bilingów wynika,
Czy ma pan jakieś oszczęd cym uczynku. Niestety, gdy stety, nie mogę dodzwonić się kowi lub pilnie potrzebuje po iż sprawcy wykonują bardzo
ności? Musimy zablokować ktoś upiera się, by wypłacićpie do rodziców, dlatego dziew mocy finansowej. Rozmowa dużo połączeń na numery staniądze, nie mamy prawnego czynka podała numer telefonu zawsze prowadzona jest w taki q'oname. Przyjąć też należy, iż
pana konto.
W tym momencie panu narzędzia, by mu w tymprzesz babci, ten pod który dzwonię. sposób, by ofiara sama podała znaczna liczba przestępstw nie
Marcinowi zapaliła się czer kodzić. Zdarzały się sytuacje,
- Byłam przerażona - mówi imię wnuka czy wnuczki. Póź jest zgłaszana przez pokrzyw
wona lampka i zapytał poli w których pracownik banku dalej paniMaria. -Na szczęście niej następuje wypytywanie dzonych. Osoby wykorzy
cjanta otożsamość. Rozmówca ostrzegał, proponował telefon obok stał mąż, który słyszał 0 zgromadzone oszczędności stane lub narażone na tego ro
nawet na moment nie stracił na policję, ale klient odmawiał całą rozmowę i przypomniał 1 opowiadanie wyimaginowa dzaju oszustwa wstydzą się lub
pewności siebie i stanowczym takiej współpracy. A po 24 go sobie ostrzeżenia przed oszu nych historii o przeznaczeniu nie mają wiedzy okonieczności
głosem powtórzyłimię, nazwi dzinach trafiał na komisariat stami, którzy przez telefon pieniędzy. Jednocześnie pada zgłaszania policjipodejrzanych
sko, podał numer legitymacji mówiąc, żezostał oszukany,bo wyłudzają pieniądze. Wielo zapewnienie o szybkim zwro sytuacji. Tymczasem takie
służbowej i stopień. Po czym miał wrażenie, że uczestniczy krotnie widzieliśmy je w tele cie długu. Oczywiście będący zgłoszenia mogą uchronić
wizji. Mąż szybko zadzwonił w potrzebie członek rodziny przed wyłudzeniami, pomóc
dodał: -Proszę sięnie rozłączać w tajnej operacji.
Jak wyczuć, że mamy do wnuczki ze swojej komórki. nie może odebrać „pożyczki" w wykryciu sprawców i odzy
1 wybraćnumer112 lub997, tam
uzyska pan potwierdzenie.
do czynienia z oszustem? Jak Okazało się, że jest cała osobiście, bo właśnie załatwia skaniu utraconego mienia.
- Stworzyliśmy stronę
i zdrowa!
ważną sprawę, ale ma znajo
Jednak panMarcin rozłączył bronić sięprzed manipulacją?
- Oszuści, którzy próbują mego, który się po nią chętnie www.SeniorzeNieDajSie.pl
się. A potem szybko wybrał
- Sprawcom zależy na zdo
997. Dowiedział się,że niewiele byciu zaufania - mówi psycho wyłudzić oszczędności metodą zgłosi. Pokrzywdzeni dowia w ramach internetowego por
brakowało, a zostałby oszu log dr Rafał Abramciów. - na wnuczka, wciąż działają - dują się o tym, że zostali oszu talu dokumentyzastrzezone.pl,
kany metodą „na policjanta". W przypadku osób starszych mówi mł.insp. Sebastian Gleń, kani w momencie, gdy docho gdzie można siędowiedzieć, ja
Gdyby wybrałnumer bez rozłą jest łatwiej. Najczęściej więc rzecznik prasowy Komendy dzi dorozmowy zprawdziwym kimi metodami posługują się
podszywają
się Wojewódzkiej Policji w Krako członkiem rodziny, który o po przestępcy i jak reagować
czania się,usłyszałby potwier oszuści
w przypadku próby wyłudzędzenie, że akcja ma miejsce pod członków rodziny. Warto wie. - Sprawcy najczęściej po życzce nic nie wie.

nia - mówi Przemysław
Barbrich. - Apelujemy dodzieci
i wnuków osób starszych, aby
poczytali, jak perfidni potrafią
być przestępcy, którzy wyko
rzystują tego typu metody so
cjotechniczne.
Historia Beaty
Pani Beata najpierw zdziwiła
się, że napisał do niej
na Facebooku amerykański
żołnierz i chce zostać jej znajo
mym. Zastanawiała się, dla
czego jakiś oficer z Aleppo jest
nią zainteresowany. Przez kilka
tygodni
korespondowała
z „żołnierzem", który miał
przebywać wSyrii. Mężczyzna
bombardował ją pianiami
0 paczkę, którą chciałbywysłać
na jej adres. Miała ją odebrać,
a on za jakiś czas przyjechałby
do niej po swą własność.
W pewnym momencie pani
Beata nabrała podejrzeń, bo
przeczytała wsiedo oszustwach
„na żołnierza".Najczęściej takie
historie przebiegają według
schematu: kobieta otrzymujein
formację, że przesyłka znajduje
się na granicy,trzeba tylkoopła
cić cło lub uiścić inne opłaty.
1nieświadoma oszustwadziew
czyna płaci,chcąc wywiązaćsię
z obietnicy danej żołnierzowi. Miałam wysłać swoje dane
do firmy
kurierskiej, która
po otrzymaniu potwierdzenia
wpłaty, miała mi dostarczyć
paczkę. Całe szczęście, że prze
czytałam w intemecie podobną
historię. Tylko dzięki temu nie
dałam sięnabrać. Niebyłoby ani
paczki, ani pieniędzy,ani żołnie
rza -mówi paniBeata.
Ofiarą metody „na żołnie
rza" padają najczęściej młode
kobiety. Z czego wynikaich na
iwność? - „Za mundurem
panny sznurem" - cytuje po
wiedzenie dr RafałAbramciów.
- Estyma tego zawodu powo
duje, że młode kobiety są
skłonne dozaufania potencjal
nemu żołnierzowi i dzielenia
się z nieznajomym różnymi in
formacjami. Magia munduru
wzbudza współczucie i litość,
ale w tym wypadku stanowi
także formęuwodzenia i oszu
kiwania -dodaje psycholog.
Policja apelujeo zachowanie
ostrożności w nawiązywaniu
kontaktów w sieci oraz o czuj
ność podczas rozmów telefo
nicznych.
- Pamiętajmy, że przez tele
fon każdy może być wnucz
kiem, policjantem, urzędni
kiem, synem znajomego mówi Sebastian Gleń.- Dlatego
należy zachować ostrożność
i kierować się ograniczonym
zaufaniem wobec rozmówców
podających się za bliskich, po
trzebujących wsparcia finanso
wego lub inne osoby, które za
pewniają o chęci ochrony na
szych oszczędności.Nie należy
także wpuszczaćdo domu nie
znajomych i przekazywać im
pieniędzy. Policja nigdy nie
prosi o przekazanie gotówki
i nie informuje przez telefon
o przeprowadzanych tajnych
akcjach. ©0
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Śmierć w plastikowych śmieciach

albo zacznij myśleć. Innej drogi nie ma!
Joanna Phita

joanna4>lutći@poł5kapress.pl

^

Ekologia
Nie ma dnia.byśmy nie miefi
w rękach fbfiówklRocznie Po
lak zużywa kh prawiepół tysią
ca, choć.zużywa" to złesłowa
bo jedna takaniepozorna siatka
będzie sięrozkładać nawet
400iaŁCoponas zostanie?
Smutny, foliowy świat

J

ak w ciągu czterech lat
wyprodukować tylkoniewieMsłoikśmieci?Odpo
wiedź na to pytanie zna
m.in. Stevie Van Horn,
Amerykanka walcząca na rzecz
zrównoważonego rozwoju.
Jej mieszkanie na Brook
lynie jest wyposażone w więk
szości w przedmioty z drugiej
ręki lubz odzysku.Stevie ubiera
się w second-handach, do kawiami idzie z własnymkubkiem,

w torebce nosi mały kompostownik, akosmetykiiśrodki czy
stości wytwarza sama.Jeśli nie
wierzycie, zajrzyjcie na stronę
internetową amerykańskiego
„Vice" - jedna z redaktorek ma
gazynu spędziłazeStevie popo
łudnie, podglądając jakwygląda
życie kogoś, kto praktycznienie
produkuje śmieci.
Pytanie oto, skąd wniej taka
potrzeba -wydaje się byćskraj
nie naiwnym.Jak donosi WWF
(Światowy Fundusz na rzecz
Przyrody), rocznie w morzach
i oceanach na całymświecie lą
duje 10 min ton plastikowych
odpadów i zabija okołomiliona
zwierząt. Słyszeliście o śmie
ciowej wyspie? Great Pacific
Garbage Patch unosi się na Pa
cyfiku międzyHawajami aKali
fornią i ma powierzchnię dwa
razy większą niż Teksas (700
tys. km kw. razy dwa!).
Zero waste-o co chodzi?
Żyć w zgodzie z ideą „zero
waste" (zero marnowania). Co to
właściwie jest?JaknastroniePol-

skiegoStowarzyszeniaZero Waste
pisze Dorota Czopyk, bezśmieciowe życie sprowadza się do stosowania zasady „5R".
Po pierwsze „refuse", czyli
odmowa. Rezygnuj z plastiko
wych opakowań, przeciwstawiaj
się zaśmiecaniuśrodowiska, nie
korzystaj z produktów, których
wytwarzanie ma zły wpływ
na naszą planetę. Po drugie
„reduce",czyli ograniczanie. Nie
kupuj wciąż więcej i więcej, za
stanów się, jakie są twoje po
trzeby i staraj się otaczać tylko
tymi przedmiotami, które są ci
niezbędne. Po trzecie „reuse",
czyli ponowne użycie. Na za
kupy idź z własnymi workami,
słoikami, pudełkami, a przed
miotom, które przestały być
w jakiś sposób funkcjonalne staraj się nadać drugie życie.
Czwarte: „recycle", wiąże się
właściwie z punktem trzecim tu chodzi o segregowanie, ale
też przetwarzanie. I wreszcie
popiąteichybanajbardziej kło
potliwe w warunkach własnego
„M": „rot", czyli kompostuj.

Czy to trudne? Na pierwszy
rzut oka bardzo, ale, jak mówi
Stevie Van Hom, gdy już się to
załapie, to życie w duchu „zero
waste" stajesięprosteisatysfakcjonujące. Powiedzmy sobie
jednak szczerze: kto z nas jest
w stanie osiągnąć taki poziom
bezśmieciowego życia?Pewnie
niewielki odsetek. Dlatego le
piej zacząć od „less waste",
czyli małymi krokami próbo
wać ograniczać produkcję od
padów.
Moda mieszczuchów
By poszukać dobrych praktyk
i doświadczeń na tympolu, po
prosiłam kilkaosób należących
do facebookowej grupy „Zero
Waste Bydgoszcz" o to, by po
dzieliły się swoimi sposobami
na to, jak na co dzień żyć tak,by
najmniej przykładaćrękę do za
lewania planety odpadami.
- Zaczęłosię od chęciprzesta
wienia sięna naturalne kosme
tyki i środki czystości ze
względu na dzieci - mówi Zuza.
- Bardzoszybkosięwto wkręci

łam. Teraz widzę każdy śmieć,
który produkuję i świadomie
zmniejszam do minimum. Prze
niosłam te praktyki również
do sklepu internetowego,który
prowadzę istaram sięminimalizowaćilośćplastiku przypako
waniu produktów.
Od czego najłatwiej zacząć?
- Moim zdaniem od drobiaz
gów, czylinp. zastąpienia zwy
kłej szczoteczki do zębówbam
busową - kontynuuje Zuza.
- Kolejnym krokiem mogą być
naturalne mydła dociała i wło
sów, wielorazowe waciki, do
mowa, własnej roboty „che
mia" do sprzątania.
Zuza do sklepów chodzi
z własnymi woreczkami
na chleb, owoce i warzywa.
Nie wszędzie są akceptowane.
- Kilka razy w dużych skle
pach odmówiono mi użycia
własnych opakowań, ale mam
swój sklepik osiedlowy, gdzie
właścicielka „współpracuje"
z moimi ekoszaleństwami
i ma nawet mleko w szklanych
butelkach - mówi.

Nie marnuj
Co zyskujemy? Mniej śmieci,
mniej marnowania. Większą
świadomość tego,co jemy ijak
powinniśmy kupować. Osz
czędności (choć niew początko
wej fezie) i poczuciesatysfakcji,
że udaje nam sięnie tylkowpro
wadzić coś w życie,co jest less
waste albo zerowaste, ale że za
rażamy tym innych. Wkręceni
w akcję „zero waste" mówią,
żeby dodatkowo nie jeść
na mieście,a jeśli już - tozjadać
wszystko na miejscu lub pako
wać do własnych pojemników.
Kupować (jeśli nie da sięinaczej)
w opakowaniach ze szkła, pa
pieru lub metalu, a najlepiej
do własnychtoreb. Wspieraćlokalnychrolnikówiproducentów
żywności. Wielu z nas wydaje
się, że sukcesem jest to, że
w segregujemy śmieci, a nie
których produktów nie kupu
jemy. Okazuje się, że w całej
Polsce są tylko trzy sortownie,
które mają system do recy
klingu Tetrapak. Segregacja to
dużo zamało, żeby ocalić świat.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY WE WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ SEJMU

Szczyt EUROWAW2019 w 30. rocznicę demokratycznych przemian
IV Szczyt Przewodniczących
Parlamentów Państw Euro
py Środkowej i Wschodniej
#EUR0WAW2019 rozpoczął
się we wtorek w Sejmie
od spotkań bilateralnych.
Goście wydarzenia uczest
niczyli także w uroczystym
koncercie w Teatrze Wielkim
- Operze Narodowej zorga
nizowanym z okazji
30. rocznicy wyborów
z 4 czerwca 1989 r.
We wtorek marszałek Sejmu
Marek Kuchciński oraz wice
marszałek Ryszard Terlecki
odbyli serię spotkań z prze
wodniczącymi parlamentów
Armenii, Turcji i Bułgarii.
Rozmowy w głównej mierze
dotyczyły wzajemnych relacji
i współpracy pomiędzy kra
jami. Wiceprzewodniczący
Wielkiego Zgromadzenia
Narodowego Turcji Leventem
Gókiem przypomniał, że
Polska jest jednym z głów
nych sojuszników Turcji na
świecie, a wymiana handlowa
i turystyka z roku na rok
notują wzrosty. Z uznaniem
mówił o budowie Centralne
go Portu Komunikacyjnego
w Polsce, a także realizacji
szlaku transportowego Via

Carpatia. Wicemarszałek
Terlecki zapewnił Leventa
Góka o poparciu dla Turcji
w sprawie jej wejścia do Unii
Europejskiej.
- Dyplomacja parla
mentarna okazuje się być
dobrym uzupełnieniem
polityki zagranicznej rządów
poszczególnych państw
-przekonywał marszałek
Kuchciński w trakcie spotka
nia z zagranicznymi dzienni
karzami, uczestnikami #EUR0WAW2019. - Zauważalne
jest rosnące zainteresowanie
zacieśnianiem współpracy,
wymianą informacji, nie
tylko ze strony parlamentów,
ale także ze strony różnych
środowisk politycznych i nie
politycznych. Do niedawna
były między nami mury,
teraz nadrabiamy to, z czym
Europa Zachodnia poradziła
sobie trzy pokolenia temu podkreślał. Marek Kuchciński
ocenił, że głównym efektem
dotychczasowych spotkań
w formacie szczytów rozpo
czętych w 2016 r. jest przede
wszystkim ułatwianie działań
na rzecz rozwoju infrastruk
tury jak np. Via Carpatia, Via
Baltica czy Raił Baltica. Jak
mówił, nie jest wykluczone,

że kolejne szczyty w zapro
ponowanym w Warszawie
formacie, będą odbywać się
w innych państwach.
Ważnym wydarze
niem poprzedzającym IV
Szczyt Parlamentarny był
uroczystość w Pałacu Pre
zydenckim, podczas której
prezydent Andrzej Duda
wręczył sir Rogerowi Scrutonowi Krzyż Wielki Orderu
Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej. Brytyjski filozof i pi
sarz otrzymał odznaczenie
w uznaniu wybitnych zasług
w działalności na rzecz
wspierania przemian demo
kratycznych w Polsce oraz za
rozwijanie polsko-brytyjskiej
współpracy naukowej i uczel
nianej.
Pierwszego dnia szczytu
jego uczestnicy oraz najwyż
si rangą urzędnicy państwowi
wzięli udział w uroczystym
koncercie orkiestry Sinfonia
Varsovia w Teatrze Wielkim
- Operze Narodowej zorgani
zowanym przez Biuro Progra
mu "Niepodległa". - Chcemy,
aby te uroczystości budowa
ły jedność Polaków - przeko
nywał marszałek Senatu Sta
nisław Karczewski. - Dbajmy
o naszą demokrację, dbajmy

Prezydent Andrzej Duda wręczył Rogerowi Scrutonowi Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP.
Brytyjski filozof był jednym z gości Szczytu Parlamentarnego #EUR0WAW2019

o naszą niepodległość, dbaj
my o naszą wolność i róbmy
to wspólnie - apelował. Wy
darzenia sprzed 30 lat wspo
minano przy takich dziełach
jak fragmenty opery „Halka"
Stanisława Moniuszki czy
jednej z fantazji Fryderyka
Chopina, a także suita Witol
da Lutosławskiego i tańców
Henryka Góreckiego.

Odbywające się od
trzech lat w Warszawie
międzynarodowe szczyty
parlamentarne, których
inicjatorem jest marszałek
Sejmu Marek Kuchciński,
mają na celu wzmocnienie
współpracy w tej części
kontynentu. Spotkania są
uzupełnieniem i wzmocnie
niem zaangażowania Polski

w koncepcję Trójmorza czy
kooperacji w ramach Grupy
Wyszehradzkiej. W szczycie
wzięło udział 21 delegacji na
czele z przewodniczącymi
lub wiceprzewodniczącymi
parlamentów Węgier, Litwy,
Estonii, Łotwy, Armenii, Buł
garii, Chorwacji, Czech, Sło
wenii, Turcji i Słowacji.
AUTOR: ANNA NAGEL
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Niezapomniany czerwiec 1989 roku. Kole]
Grażyna Kuźnik
g.kuznik@dz.com.pl

Rokl9S9

Końcówki PRL niemógjby wy
myślić żaden dzisiejszy autor
gier komputerowych.Za dużo
absurdów bredni iparanoi.
W ostatniej dekadzie PRLpra
wie wszystko trzeba było zdo
bywać Teczasy szybko wyrzutiliśmy z pamięci. Ale dziśprzy
pominamy. jaknam się żyła

W

Największe kolejki ustawiały się po wojnie i w latach 80. XX wieku. Powstała fucha „stacza"

ładza miała złe
przeczucia już
od
początku
1989 r. Ale żeby
upadł komu
nizm? Nigdy. Biuro prasowe
rządu reagowałona plotki:„Ko
munizm nie upada i postaramy
się to udowodnić, dając nowe
impulsy dla rozwoju". Impulsy
jednak nie wystarczyły, ludzie
mieli dosyć. Pustych sklepów,
kolejek i kartek. Tłumaczeń, że
zaciskanie pasadoprowadzi kie
dyś dodobrobytu.

Raport:2godziny dziennie
stoimy wkolejce

Na targu można było wszystko kupić i sprzedać. Towar z paczek albo z przemytu tani nie był
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Katowice, schyłek PRL. Jezdnie prawie puste, rządzą piesi. Samochód był wtedy luksusem

W czerwcu 1989 roku Komitet
Gospodarstwa DomowegoLigi
Kobiet ogłosił raport,w którym
pisze wprost: „W kolejkach sto
imy godzinami, żeby kupić co
kolwiek do jedzenia. Na usługi
nie mamy co liczyć,awięc obsłu
gujemy sięsami. Szwagier prze
pycha zlew, ciocia szyje. Droga
do pracyjestprawdziwą katorgą,
wędrówką w zapchanych do gra
nic możliwości tramwajachi au
tobusach, jeżdżącychwedługso
bie tylkoznanych rozkładów".
Według raportu, żeby kupić
żywność, trzeba było każdego
dnia stać w kolejce średnio dwie
godziny. A przedtem sprawdzić,
gdzie coś rzucili. Czasem
w obuwniczym znalazł się pa
pier toaletowy, w rybnym pasz
tetowa. Ludzie ustawiali się
w przypadkowej kolejce;
wszystko jednoco „dawali" itak
się przyda.Ojciec stał w kolejce
za kawą, mama w kolejce za
proszkiem, a dzieci w ogonku
po kiełbasę- tak żyło się wPRL.
Za to bezrobocie nieistniało, są
siedzi żylipodobnie,dzieci miały
luz. Biegały z kluczem na szyi
i zwisały z trzepaka.Obiady ja
dało się w domu.Pod koniec lat
80. XX wieku zaledwie11 proc.
rodzin korzystało ze stołówek
czy barów mlecznych.Stołówki
zakładowe podupadały wraz
z komunizmem, bary mleczne
były dla singli,pizza na telefon
stanowiła abstrakcję. Chociaż
pierwsza pizzeria otworzyła się
w Polsce w1975 roku, wSłupsku.
Jadło się bez grymaszenia.
Autorzy raportu narzekali, że
wmenupolskichrodzinbrakuje

świeżych warzyw,a zadużo jest
tłuszczu.Skromne jedzenieitak
sporo kosztowało. Według ra
portu, 60 proc. gospodarstwdo
mowych wydawało ponad 75
proc. swoich dochodów tylko
na wyżywienie. Liczyło się
mięso, którebyło na kartki. Ist
nieli co prawda jarosze,dowód
na to, że można nie jeść mięsa
i żyć, ale większość społeczeń
stwa marzyłao pieczeniach,go
lonkach i kotletach wieprzo
wych. Dla pokolenia,które prze
żyło wojnę, niechęć do mięsa
groziła chorobami. Do lekarzy
zachodziły babcie, zaniepoko
jone dietą wnuków, jedzących
„jak króliki". Szokiem była dla
nich wiadomość, że młodym nic
nie grozi. Poniedziałki bez
mięsne, gdy w sklepach czy lo
kalach nie można było kupić
mięsa, uważano za złośliwość
władzy. Taki zakaz wprowa
dzono 31lipca 1959 roku i nigdy
oficjalnie nie odwołano. Sytua
cję ratowały kurczaki, ale ape
tyty na nie państwo też starało
się ograniczyć. Pojawiły się
plotki, że spożywanie kurcza
ków „wpływa na patologię
w rozwoju płciowym dziew
cząt". Specjalna komisja temu
zaprzeczała, ale z upływem
ostatniej dekady PRL kurczaki
Znikały ze sklepów, a razem
z nimikwestia hormonów.
Co więcjeść?Do gazet zaczęły
nadsyłaćlisty gospodynie,które
z kury o wadze1,2 kgrobiły trzy
obiady dlaczterech osób.Potem
piło się herbatę w szklance. Pa
nie domu dodawały do tego na
poju trochę soli, wtedy oszczę
dzały nasamej herbacie.
W epoce schyłku PRL kupo
wano książkę „W mojej kuchni
nic się nie marnuje" AnnyGasik,
gospodyni oszczędnej do kwa
dratu. Polecała ze spleśniałego
dżemurobićwinoalbo po prostu
usunąć pleśń i jeść, co zostało.
Zepsuty kompot przecedzić,do
prawić i podać domownikom
z miłymuśmiechem. Uczyła też,
jak zrobićplacuszki z okruszków
chlebowych, starannie zbiera
nych ze stołu po kolacji. Do pol
skich gazet nadsyłali przepisy
obywatele ZSRR. Kuchnia ra
dziecka nie cieszyła się jednak
u nas powodzeniem, mimo że
znany krytyk kulinarny z pisma
„Polityka" zapewniał,że jest wy
śmienita. ZSRR zajmował wtedy
i/6kuli ziemskiej,składałsięzis
republik związkowych i wszys
tko miał najlepsze. Ale Polacy
w latach 80. XX wieku woleli
paczki od zachodnich sąsiadów,
pełne niezdrowych słodyczy
i używek.

Cenne woktwez kością

Gdyktośjadłplackiz okruszków
i starym dżemem, nie miał nic
przeciwko kartkom. Wieluuzna
ło, że sytuacjanareszcie się unormuje. Kartkina cukier wprowa
dzono już w 1976 roku,

a na mięso i inne produkty
wl98iroku.System rozwijał się
jak ośmiornica i przetrwał 8,5
roku.
Najdłużej trzymałysię kartki
na mięso. Zniesiono je dopiero
w sierpniu1989 roku. Można się
było nimi wymieniać, chociaż
zasady były skomplikowane.
Niektóre sklepy obcym nie
sprzedawały, tylko tym, którym
wbiły pieczątki.Poza tymtrzeba
było mieć jeszcze kartę zaopa
trzenia, która uprawniała
do określonych kartek.Kto nie
palił, za bon na papierosy mógł
dostać cukier, za trzy - pół litra
wódki. Za kartkę na cukier i pa
pierosy należały się dwie półlitrówki. Kartkę na wołowe z koś
cią można było wymienić
na skarpetki iodwrotnie. Za wo
łowe z kością dawano też kartki
na dwie paczki kawy lub dwie
kostki mydła. Biegli w handlu
wymiennym dawali sobieradę,
innibyli całkiem bezradni.Na co
wymienić kartkę na pędzel?A tę
na garnitur żałobny?
W restauracjachkelnerka wy
cinała świstek z bloczkaklienta
i dopierowtedy podawałakotlet.
Na wczasyteżtrzebabyło zabie
rać cenny druczek, bo kucharz
musiał sięrozliczyć. Kleiłpierogi
z mięsem, a potem kartki
na wielką tablicę. W dodatku
w jakimś sklepiku można było
upolować buty, które też były
na kartki. Nie szkodzi, że niepasujące. Wymieniano je z kimś,
kto akuratkupił nasz numer.
Władza uznała,że pracownik
umysłowy zje 2,5 kg mięsa
na miesiąc,a fizyczny 4 kg.Róż
nice w wykształceniu nie miały
znaczenia w kwestii alkoholu,
każdemu dorosłemu należało
się pół litra na miesiąc. Dwie
kostki mydła, 300 gramów
proszku, ćwierćkilo cukierków,
10 dekagramów wyrobów
czekoladopodobnych, 1,3 kg
mąki, kaszylub ryżuoraz 12 pa
czek papierosów.
Karda różniły się zależnie
od tego, komu je przydzielono.
Praca nad ustalaniem tego była
bardzo kłopotliwa. Liczyły się:
wiek, zawód, płeć, miejsce za
mieszkania, przydatność dla
społeczeństwa, nawet wyzna
nie. Matki w połogu dostawały
przydział na dodatkowe środki
higieniczne, narzeczeni na 10 li
trów alkoholu. Władza prze
świetlała każdegona wylot.
Uznała więc, że kartki się
sprawdzają. Obywatele znali
swojemiejsce wszeregu.Wpro
wadzano kolejne kartki na dy
wany, artykuły szkolne,ubrania,
zależnieodterenuiokoliczności.
PZPR dokońca swojegoistnienia
nie wierzyła,że wPolsce można
żyć bez reglamentacji. Jedno
z haseł wyborczych partii
brzmiało: „Wałęsa zamiast
mięsa".
Społeczeństwo powinnobyć
wdzięczne,ale nie było, bokartki
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, telefon w budce, a benzyna na talony
nie oznaczały jeszcze towaru.
Żeby go kupić, trzeba było stać
wkolejkach, często do zapisania
się do kolejki. Społeczna lista
była sprawdzana w dzień
i w nocy, kto się nie odezwał,
przepadał istawał na końcu. Dla
tego wynajmowanotzw. staczy.
Tak dorabiali emeryci istudenci.

Muszkitakcemwużeśkid
pokupniebyłw dowodzie

Wyposażenie domustawało się
dziełem przypadku. Najłatwiej
chyba było kupić odkurzacz.
Według raportu Komitetu Go
spodarstwa Domowego, w1989
roku aż 90 proc rodzin posiadało
odkurzacz.Inne sprzęty bywały,
ale często stare lubzepsute. Bra
kowało pralekautomatycznych.
AjakobliczyłKGD, wdomuprze
ciętnej rodziny statystycznie
trzeba było rocznie uprać100 kg
bielizny. Zaledwie półkilograma
z tego ciężaru oddawano
do pralni. Usługi były drogie.
Tylko ok. połowa rodzin cho
dziła czasem do szewca czy
krawcowej.Pan domuczęsto na
prawiał obuwie,a matka szyła,
jak umiała.
Trudno było zadbać o ła
zienkę. Muszla klozetowa była
tak cenna,że jeszczew1989 roku
sklep firmowy Zakładów Płytek

i WyrobówSanitarnych wCzela
dzi stawiałpieczątkiwdowodzie
osobistym tym, którzy kupilitu
taj muszlę. Chodziło o to, żeby
taki szczęściarz nie nabyłkolej
nej,tylko dał szansęinnym klien
tom. Na papier toaletowy polo
wało się nieustannie. Bony
na jego zakup wydawała skład
nica makulatury, ale itak wciąż
go szukano. Władza twierdziła,
że winna jest wieś.Zaczęła uży
wać rolek,co wywołało zapaść
w miastach. Wytwórniepapieru
toaletowego możliwości talaego
awansu wsi w ogóle nie brały
pod uwagę.

którakończyłasięna jeden,poz
walano
tankować
tylko
w dniach 1,11 i 21 danego mie
siąca. Tez dwójką wyłącznie 2,
12 i 22, te z trójką w kolejnych
dniach. Kierowcy czekaligodzi
nami, mylili się, kombinowali;
kwitły afery.
Gdy w życie weszły kartki
na benzynę, pracownik stacji
sprawdzał je,wycinał iprzyjmo-

Schyłek PRL: 60 proc.
aut na drogach to były
maluchy. W kolejkach
stali najmowani „stacze",
Podróż&benzyna
a kartki na papierosy
mi kartki aiitostnulbmk
W1989 roku samochód byłluk można było wymienić
susem. Zgodnie z raportem KGD, na alkohol
należało spuścić zasłonę miło
sierdzia na tę kwestię. Badacze
twierdzili, że„sytuacja, wktórej
każdy dorosły człowiekwrodzinie ma własny wóz, wydaje się
w ogóle niewyobrażalna".
I zresztą skąd wziąć paliwo?
Kartki na benzynę wprowa
dzono wlutym1984 roku.Na je
den samochód w 1988 przypa
dało 60 litrów (bak malucha
mieściłZL litrów).Wcześniej było
dziwacznie, jak we śnie wariata.
Samochodom z rejestracją,

wałnależność. Wszystkotrwało
wieczność. Kartki na benzynę
zlikwidowano dopiero na po
czątku 1989roku.
A jednak Polaków ciągnęło
do samochodów i w świat,
zwłaszcza tych, którzy mieli
żyłkę do handlu. Paszport
w PRL był upragnionym do
brem, kto go miał, rzadko tracił
czas na zwiedzanie obcych kra
jów.Sprowadzał stamtądpostęp

i modę. W 1983 Polacy przy
wieźli z wojaży 3350 ton kawy,
potem już poszło. Radia, telewi
zory, komputery, wideokasety,
magnetowidy, chemia, odzież.
Michał Ogórek w książce„Polskamiędzywierszami" zauwa
żył: „Przywieźliśmy w waliz
kach niezłykawałek świata.Bie
gliśmy zanim niezmordowanie
i biegniemy nadal, jak baga
żowi".
Właśnie, podróże. W1989
roku w regionie nie było auto
strad. W zasadzie nie było ich
w ogóle w Polsce. Zaautostradę
robiła „gierkówka" do War
szawy. Mieliśmy za to ponie
miecką drogę od Gliwic
na Wrodaw, którą nazywaliśmy
„betonówką", bo wyłożona
była betonowymi płytami,
na których auta podskakiwały.
Zwłaszcza maluchy, które
wtedy stanowiły 60 procent
wszystkich aut w Polsce.
W miejscu, gdzie dziś krzyżują
się autostrady Al i A4- w Gliwicach-Sośnicy - hulał wiatr
na przepięknych polach upraw
nych. Dopiero w 1996 oddano
do użytku A4 zKatowic na Kra
ków. Odcinek między Katowi
cami iGliwicami- w2005roku.
Apodróż samolotem?Rokl989
to dla lotniska w Pyrzowicach

ostatnie podrygi po latach pro
sperity (samoloty wPRL latały
stąd do Gdańska, Koszalina,
Bułgarii), a przed kilkoma laty
przestoju. W1990roku LOT za
wiesił rejsy.Był jeden terminal.
W roku 1989 nie istniał też
obecny zarządca portu,bo Gór
nośląskie Towarzystwo Lotni
cze powstało w 1991.

Tekfon-tylkowbudce,Po
lacy w49 województwach

W1989 roku często obywano
się bez telefonu. Instalowano
aparat u specjalistów waż
nych w pracy, a także u opozy
cjonistów, żeby ich podsłuchi
wać. Cała reszta musiała długo
czekać, aż doczekała się komó
rek. Zdarzało się, że ceny ro
zmowy z miast A i B zależały
od tego,czy dzwoniono z A czy
z B.Jest to jedna z nierozwiąza
nych tajemnic PRL. Dzięki
książce telefonicznej wiadomo,
że w latach 80. XX wieku było
21ministerstw (obecnie19). Re
sort Handlu Wewnętrznego
w ostatniej dekadzie PRL naj
więcej roboty miał z kartkami.
Biedziło sięnad nimi BiuroRe
glamentowanej Sprzedaży, Wy
dział Rozliczeń Kart Zaopatrze
nia oraz Wydział Doskonalenia
Reglamentowanej Sprzedaży.

Ten ostatni sukcesów nie miał.
Polacy, którzybrali udziałw wy
borach w czerwcu 1989 roku,
mieszkali w 49 wojewódz
twach. Prezydenta nie było.Do
piero podczas obrad Okrągłego
Stołu przywróconourząd, który
zniosła Konstytucja PRL z 1952
roku. Pierwszym prezydentem,
jeszcze PRL, został Wojciech Ja
ruzelski. Pierwszym w III RP Lech Wałęsa. Właśnie tamtego
czerwca otworzyła się droga
do reformy administracyjnej.
W1999 roku powstało16 woje
wództw, silną pozycję uzyskał
marszałek
województwa.
W PRL był tourząd nieznany.
W końcu doszłodo sytuacji,
której w PRL nikt się nie spo
dziewał. W styczniu 1990 roku
rozwiązała się PZPR, wkrótce
znikło nawet ZSRR. Życie
w wolnej Polsce zrobiło się dla
zwykłych ludzi inne, czasem
jednak gorsze, bezwzględne.
Trudno to było przewidzieć
i temu zapobiec, gdy cieszyli
śmy się z wyników czerwco
wych wyborów. Ale jak powie
dział wtym czasiebyły kanclerz
RFN, Helmut Schmidt: „Poli
tycy i dziennikarze dzielą
smutny los; częstomówią dziś
o sprawach,które będą wstanie
pojąć dopiero jutro". ©®
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Przepis na spokojne i bezpieczne wakacje

Obozy sportowe, kolonie czy zabawy z rówieśnikami na podwórku - podczas wakacji dzieci są bardziej aktywne niż w ciągu roku szkolnego. To z kolei sprzyja powstawaniu kontuzji. Aby
zwiększyć poczucie bezpieczeństwa rodziców. PZU Pomoc przygotował z myślą o nich i wszystkich dzieciach w Polsce akcję „Wakacje z PZU. Bezpieczne Dziecko". Ma na celu bezpłatne
objęcie ich dzieci polisą od następstw nieszczęśliwych wypadków do 1 września. Akcja potrwa do 21 czerwca br.
PZU zlecił realizację badania,
które pokazało, jak rodzice
postrzegają wakacje swoich
dzieci. Zdaniem prawie trzech
ankietowanych
czwartych
rodziców na dzieci w trakcie
wakacji czyha dziś więcej
niebezpieczeństw, niż kiedy
sami byli mali. To też powo
duje, że dorośli chcą czuwać
nad bezpieczeństwem swo
ich pociech, dlatego najczęś
ciej decydują się na waka
cyjne wyjazdy całą rodziną.
Aż 79 proc. dzieci wyjeżdża
z rodzicem jako opiekunem
bądź współopiekunem. Ta
kie obawy nie przekładają
się jednak na zabezpieczenie
przed ewentualnymi skutka
mi nieszczęśliwych wypad
ków w postaci skorzystania
z ochrony ubezpieczeniowej.
Z badania wynika, że jedynie
co trzeci rodzic kupuje dodat
kową polisę NNW dla swojego
dziecka*.
Więcej trosk rodziców
Obawy dorosłych najczęściej
dotyczą negatywnego wpły
wu innych osób na ich dzie
ci. 68 proc. martwi się, żeby

sportu. Dzięki świadczeniu
można pokryć koszty leczenia
1 rehabilitacji, a poszkodowany
otrzyma wsparcie finansowe
za czas pobytu w szpitalu -

W

m
ich pociechy nie doznały
przemocy od swoich rówieś
ników. Niewiele mniej - 65
proc. ankietowanych odpo
wiedziało, że obawiają się
0 to, że ich synowi czy córce
może zabraknąć wyobraźni
1 ulegnie nieszczęśliwemu
wypadkowi. Więcej niż po
łowa zastanawia się, czy ich
pociecha poradzi sobie sama
w trakcie wyjazdu.
Z myślą o obawach rodziców
PZU Pomoc ruszyła z wa

mm ^

kacyjną akcją dla rodziców
wszystkich dzieci w Pol
sce. Akcja „Wakacje z PZU.
Bezpieczne Dziecko" może
zmniejszyć lukę ubezpiecze
niową. Jej celem jest bezpłat
ne objęcie jak największej
liczby dzieci w Polsce polisą
NNW PZU Edukacja i zapew
nienie im ochrony przez całe
wakacje, do 1 września. Akcja
obejmuje także pełnolet
nich uczniów i studentów do
25. roku życia, którzy mogą
-j r

SI

--

i

samodzielnie
przystąpić
do ubezpieczenia. Ochrona
działa w trybie 24 godziny
na dobę na całym świecie.
Ubezpieczenie obejmuje rów
nież nieszczęśliwe wypadki
powstałe w czasie uprawiania
sportu.
- Polisa NNW w PZU zapew

ni ochronę w razie następstw
nieszczęśliwych
wypadków,
takich jak np. złamanie ręki
czy zwichnięcie stawu, i po
wstałych w wyniku uprawiania

mówi Grzegorz Goluch, prezes
PZU Pomoc SA.
Aby skorzystać z akcji, na
leży wypełnić formularz
deklaracji przystąpienia do
ubezpieczenia na stronie
internetowej wakacjezpzu.
pl i wyrazić zgody na prze
twarzanie swoich danych
we wskazanych celach. Jed
nocześnie rodzice dziecka
mogą być pewni, że dane
dziecka, które podają - tylko
imię, nazwisko oraz numer
PESEL - posłużą wyłącznie
do objęcia dziecka ochroną
ubezpieczeniową.

Rowerowe wakacje
Elementem akcji jest kon
kurs fotograficzny zorgani
zowany przez PZU. Do zdo
bycia są vouchery o wartości
2 000 zł każdy. Osoby, które
chcą wziąć udział w konkur
sie, powinny przesłać swoje
zdjęcie wraz z krótkim opi
sem wspomnień z nim zwią

i.'a 1 fu\rv' tT. tcif»c.vxć

r, ->

zanych. Konkurs potrwa do
21 czerwca. Szczegóły są do
stępne na oficjalnym profilu
PZU na portalu Facebook.
*Badanie na próbie N=600
rodziców dzieci w wieku 7-19
lat zrealizowane na panelu
internetowym Norstat

Ubezpieczenie w ramach
Umowy Grupowego Ubez
pieczenia NNW PZU Eduka
cja zawartej pomiędzy PZU
Pomoc SA (ubezpieczający)
a PZU SA (ubezpieczyciel).
Aby skorzystać z ubezpie
czenia, należy wyrazić zgody
do wskazanych celów. Akcja
obowiązuje do 21.06.2019 r.
Szczegóły sprawdź w regu
laminie dostępnym na wakacjezpzu.pl.
Szczegółowe
informacje o zakresie ubez
pieczenia, w tym o wyłą
czeniach i ograniczeniach
odpowiedzialności PZU SA,
znajdziesz
w
aktualnych
ogólnych warunkach ubez
pieczenia NNW PZU Eduka
cja wraz z postanowieniami
dodatkowymi i odmiennymi,
dostępnych na wakacjezpzu.
Pl
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Historia
75 lat temu. 6 czerwca rozpo
częła się największa operacja
desantowa drugiej wojny
światowej. Powstał drugi front
w Europie. Zastanówmy się co
by była gdyby Alianci wylądo
wali w innym miejscu Francji
lub w ogóle zrezygnowali ze
szturmowania Wału Atlanty
ckiego.

Z

perspektywy tylu lat
wiemy, żedesant udałsię
z powodu dezinformacji.
Alianci skutecznie wmó
wili Adolfowi Hitlerowi,
że wylądują w Pas-de-Calais,
gdzie gdzie mieli najbliżej
do Francji. Jaksię to udało?Opi
sał to trafnie Jerzy Lipiński
w pracy„Druga wojnaświatowa
na morzu": „W czasie, gdy
główne siły inwazyjne koncen
trowane były w portach
południowo-zachodniej Anglii,
na wybrzeżach wschodnich po
stawiono wielkie makiety obo
zów wojskowych;u wschodnich
wybrzeży
skoncentrowano
także flotę statków handlowych
ucharakteryzowanych naokręty
wojenne. W ostatnich dniach
przed inwazją loty rozpoznaw
cze iciężar bombardowań lotni
czych skierowanogłównie wre
jon Calais, pozostawiając aż
do dnia uderzenia we względ
nym spokoju plaże Normandii
iichbezpośrednie zaplecze.Fał
szywe informacje rozsiewał rów
nież wywiadbrytyjski,dezorien
tując dowództwo niemieckie."
Dezinformacja poszłajeszcze
dalej.Dowódcą fikcyjnej l Grupy
Armii Stanów Zjednoczonych
(FUSAG), którą stworzono dla po
trzeb operacji dezinformującej
Niemców „Fortitude",był gene
rał GeorgePatton. Wyznaczenie
PattonadowódcąFUSAG-ugrało
bardzo dużą rolędla całości tego
przedsięwzięcia, jakoże Niemcy
uważali goza najlepszego zalian
ckich generałów, i fakt, że on
właśnie został dowódcą ugrupo
wania, umocniło woczachMemcówjego autentyczność,tymbardziej że generał podróżował

Żołnierze kompanii G,2. batalionu, 38.pułku 2.Dywizji Piechoty schodzą z plaży „Omaha". Zdjęcie zrobiono 7 czerwca1944 roku jużpo ciężkich walkach na plaży

Desant utopiony we krwi.

To mogło się wydarzyć
od miastadomiasta,spotykał się
z mieszkańcami. Niemcy tak
bardzo wierzyliw desantw rejo
nie Pas-e- Calais, że nawet polą
dowaniu w Normandii trzymali
tu najsilniejszą 15 armię Hansa
vonSalmutha.
Najsilniej ufortyfikowane
miejsce
Co bysię stało, gdyby Alianciwy
lądowali w Pas-de-Calais, gdzie
mieli najbliżej do Francji? - Naj
prawdopodobniej zostaliby
zdziesiątkowani, gdyż Niemcy
od samego początku obawiali
się, że to właśnie w tym rejonie
może nastąpić atak i najsilniej
ufortyfikowali ten odcinek wy
brzeża - uważa dr hab. Piotr
Chrobak z Instytutu Politologii
i Europeistyki Uniwersytetu

1944 rok. Feldmarszałek Erwin Rommel wizytujący 21 dywizję
pancerną we Francji. Jego gwiazda tutaj mocno przybladła

Szczecińskiego. -Zresztą Hitler
do samego końca był przeko
nany, że to właśnie tam nastąpi
główne uderzenie, a desant
na plaże w Normandii miał słu
żyć odwróceniu uwagi. Świad
czy o tym m.in. katastrofalny
w skutkach rozkazzatrzymujący
dwie dywizje pancerne wysłane
do Normandii wpierwszych go
dzinach trwaniadesantu, narozkaz
feldmarszałka
von
Rundstedta. Ponadto Alianci
utwierdzali Hitlera wtakim prze
konaniu, tworząc fikcyjną armię
stacjonującą pod Dover pod do
wództwem gen. Pattona, która
miała rzekomo uderzyć w rejon
Pas deCalais.Oprócztego Alian
tom udało się wprowadzić
Niemców w błąddzięki odwró
ceniu niemieckich agentów
schwytanych na terytorium
Wielkiej Brytanii.
Bez wsparcia lotnictwa
i marynarki
Weźmy pod uwagę inny wa
riant. Kiepska pogoda uziemia
samoloty alianckie na lotni
skach, a sztorm wygania okręty
do portów. Czy bez wsparcia
z powietrza i z morza oddziały
alianckie utrzymałyby się
na przyczółku w Normandii?
- Bez panowania na morzu
i w powietrzu Alianci nie mie
liby najmniejszych szans. Dzięki
dominacji na morzu oraz po
przez utrzymanie panowania
wpowietrzu, Brytyjczycy zwy
ciężyli „bitwę o Anglię" - mówi
dr hab. Piotr Chrobak. - Osta

tecznie zarówno Kriegsmarine
jak i Luftwaffe okazały się
za słabe w porównaniu z siłami
brytyjskimi, więcHitler musiał
zapomnieć o inwazji na wyspy
brytyjskie. Następnie Alianci
przejmując kontrolę nad fran
cuskim niebem,mogli skutecz
nie niszczyćlub spowalniaćsiły
niemiecki zmierzające w kie
runku Normandii. Niezwykle
ważne okazały się także tzw.

Najprawdopodobniej
zostaliby
zdziesiątkowani, gdyż
Niemcy obawiali się. że
to właśnie w tym rejonie
może nastąpić atak.
pływające porty,dzięki którym
Alianci mogli dostarczać niez
będne zaopatrzenie dla swoich
sił na kontynencie. Gdyby nie
miecka marynarka wojenna
była na tyle silna, żeby unie
możliwić dostawy zaopatrzenia
przez Kanał LaManche, to siły
inwazyjne szybko straciłyby
zdolność do prowadzenia dal
szych działań wojennych. Jed
nak w tym czasie zarówno
Kriegsmarine jak i Luftwaffe nie
stanowiły już praktyczniewięk
szego zagrożenia.
Wielki desant na Bałkanach
Winston Churchill, premier
Wielkiej Brytaniiforsował swój

pomysł na uderzenie w „mięk
kie podbrzusze" Europy, czyli
na Bałkany. Co by się stało,
gdyby zrezygnowanoz desantu
we Francji, a w zamian wysz
łoby uderzenie na Bałkanach
na znacznie większą skalę?
- Churchill planował uderzyć
w „miękkie podbrzusze Eu
ropy" i dojśćaż doBałtyku poz
bawiając w ten sposób ZSRR
przejęcia kontroli nad Europą
Środkową. JednakStalin przej
rzał jego plan i przekonał Roosevelta, że należy otworzyć
drugi front we Francji. Niepo
wodzenie tegoplanu byłodużą
porażką Churchilla,gdyż sukces
wzmocniłby
powojenne
wpływy Brytyjczyków wbase
nie MorzaŚródziemnego oraz
w Europie Środkowej -komentuje dr hab. Piotr Chrobak. Stalin ze zrozumiałych wzglę
dów był temu przeciw, ale wy
daje się,że takżeRoosevelt dą
żący do likwidacji świata kolo
nialnego, nie był zaintereso
wany nadmiernym wzrostem
powojennych wpływów bry
tyjskich w tym regionie, choć
to temat na dłuższą dyskusję.
Z drugiej strony, gdyby doszło
do desantuna Bałkanach, to ze
względu na górzyste ukształ
towanie terenu oraz brak do
brych połączeń komunikacyj
nych Niemcom znacznie ła
twiej byłoby zorganizować
obronę niż weFrancji. Ale nie
stety o tym już się nie przeko
namy.
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JOANPUJOLGARCU
PSEUDONIM „GARBO"
Katalończyk, podczas II
wojny światowej podwójny
agent pracujący dla
brytyjskiego XX-Committee.
Pujol przekonał Niemców, że
lądowanie w Normandii lub
Bretanii będzie miało
charakter rozpoznawczy
i dywersyjny, podczas gdy
właściwy desant zostanie
wysadzony w Pas-de-Calais.
Niemcy do końca wierzyli
raportom Pujola, uważany
był przez nich za ich
najlepszego agenta
działającego w Wielkiej
Brytanii, planowali m.in. jego
ucieczkę do Niemiec,
a w nagrodę dostał
od Niemców 20 tysięcy
dolarów. Został odznaczony
Krzyżem Żelaznym
za specjalne zasługi,
równocześnie przez władze
Wielkiej Brytanii został
odznaczony Orderem
Imperium Brytyjskiego.
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Marcin Rybak
mafdn.rybak@poiskapress.pl

Byłam rozbierana do bielizny,
musiałam siadać na kolanach,
całować w usta, a zimne dłonie
zawsze błądziły po moichpie
cach, pośladkachi brzuchu,nie
miałam piersi w tym wieku.
Ale macał i macał,i zawsze by
ło tak samo. Zimne dłonie miał
ksiądz.Był rok1986. Dziewię
cioletnia Anna przygotowywa
ła się do Pierwszą Komunii
Świętej w paraffi Opatrzności
Bożej we Wrocławiu.
siądź miał na imię
Piotr. - Był bardzo
wysoki i szczupły.
Miał kręcone, bujne
V włosy i okulary
w czarnych oprawkach.Byłbardzo wymagający - wspomina
Małgorzata. -Ludzie bardzo go
lubili. Pięknie śpiewał, grał
na gitarze. Albo w piłkę z chło
pakami. Na pielgrzymki cho
dził. Tcikibardzozaangażowany
młody ksiądz. Nie dało się go
nie lubić. Kapłanem Kościoła
katolickiego został w1978 roku.
Wiatach 80. posługiwałw para
fii na Nowym Dworze. Potem
krótko w parafii naOłtaszynie.
Później zniknął gdzieś.
Odnalazł się 23 maja 2019 r.
jako proboszcz parafii Zmar
twychwstania Pańskiego wRuszowie koło Zgorzelca. Tego
dnia pod plebanię zajechały po
licyjne radiowozy. Ksiądz Piotr
został zatrzymany, a potem
aresztowany podzarzutem sek
sualnego wykorzystywania
dziewczynki. Do redakcji za
częły napływać wspomnienia
osób, które go pamiętają z No/

Komunia księdza Piotra.
mwi

wego Dworu z lat 80. Prawie
wszystkie zaczynają się tak
samo: „Ksiądz Piotr przygoto
wywał mnie do komunii". Au
torów niektórych wspomnień
znam osobiście.
Koleżanka pierwsza:„To był
także mój ksiądz, mnie też do
komunii przygotowywał. Nie
był w stanie utrzymać rąk przy
sobie, bez przerwy dotykał
wszystkie dzieci; poprawianie
ubrań, głaskanie po całym
ciele, braniena kolana...Pamię
tam, że dziewczynki w mojej
klasie ostrzegałysię przednim.
Przepychałyśmy się w kolejce
(kiedy odpytywał nas z mod
litw), by tyiko nie iść do niego
i nie siadać na tych kolanach.
Rodzice go uwielbiali: „taki
wspaniały, kocha dzieci".
Koleżanka druga:„Nie mam
jakichś traumatycznych prze
żyć - nie zapamiętałam tego
w ten sposób. Ale zdroworozsądkowo oceniam, żesadzanie
8-latków na kolanach, dotyka
nie i dorosłe całowanie to jed
nak nie było normalne.Nie zro
bił mi nic więcej,ale całowanie
i dotykanie było regułą - taki
paradoks - znajomość katechi
zmu recytowaliśmy u niego
zawsze na kolanach. Wpusz
czał nas na to zaliczenie poje
dynczo. Nawet po filmie
Sekielskiego sprawdzałam,czy
jeszcze pracuje".
Kolega: „Wtedy tak o tym nie
myślałem, aledziś wiem, że to,
co robił,nie było właściwe".
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NowyDwórtowielkieblokowisko. I wielkikościelny budynekniedaleko wiaduktukolejo
wego. Z zewnątrz po prostu
brzydki. Wiatach80. zaczynała
się dopiero jego budowa. Msze
odprawiano w niewielkiej tym
czasowej kaplicy.
Anna: „Sala do katechezy
znajdowała się przy kościele
w baraku, w takim półmroku zawsze wieczorem.Okres przy
gotowania do naszego wiel
kiego dnia trwał i trwał. Wra
całam późno dodomu, pamię
tam drewniane ławki i podest
z biurkiem. Drewnianą miarkę
do mierzenia nas wszystkich...
Joanna: „Pamiętam pół
mrok salkikatechetycznej ispo
conego księdza, całującego
w usta. Potem powolimnie roz
bierał ażdo majtek.Tłumaczył,
że jestem źle ubrana, że mogę
się przeziębić,że plecyodkryte,
że bluzeczka musibyć w spod
niach. Potem poczułam jak
wkłada mi rękę do majtek. Nie
myślałam o tym jak o molesto
waniu. Byłam na siebie zła, że
znowu się źle ubrałam i znowu
ksiądz musimi poprawiaćubra
nie. Nic nie mówiłam rodzi
com";
Tego, co ksiądz jej robił, nie
kojarzyła z seksualnością. Ani
z niczym złym. Przecież to
osoba duchowna.Nie możero
bić niczłego. Dopieropo latach
zrozumiała, cosię tak naprawdę
działo. Dziś jestmężatką. Męża
poznała na Nowym Dworze.

Również jego ksiądz Piotr przy
gotowywał do komunii.
Jeszcze jednaJoanna:„Salka
katechetyczna za kościołem,
półmrok, każde dziecko brał
na kolana, dotykał po nogach,
po plecach- pod koszulką,pytał
wten sposób każde z nas poko
lei - tak się zdawało modlitwy
i zaliczenia przed komunią...po
tem całus wusta i poprawianie:
majtek, rajtuz, wkładanie ko
szulki do spodni. Nowy Dwór
huczał od plotek o molestowa
niu... aleksiądz zniknął i z cza
sem sprawa ucichła.
Mejl odMałgorzaty: „Na lek
cji religii, która odbywała się
wmałej salcetuż obokkościoła,
siedział za biurkiem ustawio
nym na wysokim drewnianym
podeście. Nasze zeszyty były
opieczętowane tytułami mod
litw, które musieliśmy księdzu
recytować, siedząc na jego ko
lanach. Podciągał nam spo
denki, przy tym zwracając
uwagę, że koszulka musi się
w nich znajdowaći że zmarzną
nam plecy. Dotykał wszystkie
dzieci, w tym mnie, w tylne

i przednieczęści ciała,troszcząc
się o nasze zdrowie.Pamiętam,
że skarżyłam sięmamie, ale ta
przyznała rację księdzu, twier
dząc że jesteśmy nieposłuszni
i że zawsze się nie pilnujemy,
a potem jesteśmy chorzy".
Płakali skarżył się wiernym
na donosicieli
Ktoś pamięta,jak pewnegodnia
na koniec mszy w kościele
na NowymDworze ksiądzPiotr
podszedł do mikrofonu i z pła
czem mówił, że ktoś poskarżył
się na niego dokurii i goprzeno
szą. A onchciał tylkodobrze dla
dzieci. Kto inny opowiada, jak
ojciec jednego z dzieci pobił
księdza Piotra.
W1990 roku trafił do parafii
na wrocławskim Ołtaszynie.
Stamtąd też odezwała się ko
bieta. - Jest nas kilkanaście,
ksiądz Piotr przygotowywałnas
do komunii. Chcemy opowie
dzieć swoją historię.
Potem przeniesiono go
na drugikoniec DolnegoŚląska.
- Odi992rokunie byłonaniego
skarg - powtarza rzecznik Die

Credit Agricole Bank Polska S.A.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów)
1 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 1 000 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja
0 zł, odsetki 0 zł), 10 miesięcznych równych rat w wysokości 100 żł. Kalkulacja została dokonana na dzień 04.03.2019 r.
na reprezentatywnym przykładzie.
Przy składaniu wniosku o kredyt mogą być potrzebne dokumenty poświadczające dochody. Wysokość przyznanego kredytu
zostanie wyliczona po zbadaniu zdolności kredytowej. Lista akceptowanych przez bank dokumentów znajduje się na stro
nie internetowej www.credit-agricole.pl oraz w punktach sprzedaży partnerów. Materiał ma charakter informacyjny. Oferta
dostępna u Autoryzowanych Dealerów STIHL, którzy oświadczają, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank
Polska S.A. są upoważnieni do wykonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem umowy kredytu na zakup towa
rów/usług. Oferta ważna od 13.04. do 29.06.2019 r.
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cezji Legnickiej, ksiądz Walde
mar Wesołowski. A jak było
wcześniej? -Osobom postron
nym nie ujawniamyżadnych in
formacji z teczki personalnej
księdza. Ani w tego typu spra
wie, ani w żadnej innej - odpo
wiada ks. rzecznik. - Jeżeli
zwróci się do nas prokuratura, to
te informacje będą jej udostęp
nione. Zależy namna wyjaśnie
niu tejsprawy. Po aresztowaniu
ks. Piotrabiskupzakazałmu peł
nienia posług duszpasterskich.
Zaczęło się też postępowanieka
noniczne. Kuria poprosiła
wszystkich pokrzywdzonych
o kontakt z prokuraturą,atakże
z władzami kościelnymi.Ściślej
z Delegatem do Spraw Ochrony
Dzieci iMłodzieży.
Z oświadczenia kurii: „Bi
skup Legnicki z troską pochyla
się nad wszystkimi osobami,
które czują się zgorszone zaist
niałą sytuacją i poleca je w mod
litwieBogu Wszechmogącemu,
do czego zachęca również
wszystkich duchownychDiece
zji Legnickiej oraz wspólnotę
wiernych". ©®
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Czesław Lang o tym,jak przeżył własną

śmierć i zrozumiał, co się liczy w życiu

Maria Mazurek
maria.mazurek@polskapress.pi

Armstronga różnice w zawo
dach Word Touru to były 3-4
minuty, w zależności od tego,
kto jak przyszprycował. Ateraz
różnice między pierwszą dzie
siątką zawodników Tour de
Pologne są mniejsze niż minu
ta. Wyrównany poziom.
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Rozmowa
Czesław Lang. legendarny ko
buz, medalistaigrzysk w1980
roku. organizatorToude
Pologne-opowiadanamosobie
oraz oswoim rowerze.
W sporcie ważniejsza jest
głowa czy mięśnie?
Kiedyś mój przyjaciel po
wiedział: Wyścig wygrywa ten,
który jest w stanie daćz siebie
wszystko i jeszczetrochę. Prze
praszam, jak pani ma na imię?
Marysia.
Pięknie, jak moja mama.
Otóż, pani Marysiu, to„jeszcze
trochę" jest w głowie.Na pew
nym poziomie wszyscy są
w staniewytrenować sięmniej
więcej tak samo, ale później
wygrywa jeden - ten, który jest
w stanie przezwyciężyć swoją
słabość. Jak ja atakowałem
podczas wyścigów,to nie tam,
gdzie byłomi lekko,a gdzie był
podjazd, nogi mnie piekły, le
dwo oddychałem,myślałem:
kurczę, już niedam rady.Ale to
właśnie był ten najlepszy mo
ment do ataku. Boskoro mnie
jest tak ciężko,to znaczy, że
wszystkim jest.
Przyjechał pan doKrakowa
na konferencję..Light" da
menadżerów O czym będzie
pan imopowiadał?
O tym, jak się zdobywa żółtą
koszulkę lidera.
J«*?

Trzeba marzyć, postawićso
bie celei konsekwentnie go rea
lizować. Samodyscyplina jest
kluczowa, a o nią trudno,
szczególnie na początku spor
towej drogi. Jest sięmłodym,
rówieśnicy ciągną na balangę,
na dziewczyny. Ale ty musisz
jechać na trening, nieodpusz
czać. Miałemszczęście, że wy
chowałem się na wsi, bo wieś
uczy samodyscypliny,etosu
pracy. Mieliśmy świnie, krowy,
kury - to były obowiązki, naj
lepsza forma wychowania.
Oprócz tego trzeba być uczci
wym. Po prostu normalnym.
Musisz też szanować ludzi.
Sam w kolarstwieniczego nie
osiągniesz. To grupowa praca.
No właśnie, ostatniokolega
uświadomił mi(boja się
na kolarstwienie znam),że
to niejest tak.iż każdysobie
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Rower to niemoja bąka.
Ależ to wspaniały sport!Jak
pani pięć kilometrów dziennie
na rowerze przejedzie, tobę
dzie pani żyła pięć lat dłużej!
Wszystko siędotlenia,mózg le
piej pracuje. Najlepsze pomy
sły przychodzą do głowy.

Czesław Lang urodził się w 1955 roku. Był pierwszym Polakiem w zawodowym kolarstwie

jedzie najszybciej,jak się da.
Że to cala drużynagrana jed
nego Bdera:ktoś osłania
od wiatru ktoś wyprowadza
na metę...
Dobrze mówił. Jakbym te
raz panią zabrał narower (za
biorę kiedyś,czemu nie?)i pani
jechałaby za mną,na kole,to
pani by zużywała30-40pro
cent mniej energii niż ja.Stąd
pomocnik mówi dolidera: ja
na ciebie pracuję, tylko ty siedź
mi na kole. A przed finiszem cię
rozprowadza, tzn.nadaje szyb
kie tempo i wypuszcza kilkaset
metrów od kreski. To tak zwa
ne naprowadzaniena finisz.
Pan był takimpomocnldem.
Niewdzięczna rola?
Zupełnie nie!Srebrny medal
na igrzyskach w Moskwie
otworzył mi drzwi do zawodo
wego kolarstwa; wyjechałem
do Włoch pracowaćdla Francesca Mosera,a potem
dla GiuseppeSaronniego. Czyli
top topów. W tej włoskiej miej
scowości, w której mieszka
łem, każdy chciał się ze mną
witać, nakolację zapraszać.Bo
to było coś, dlaFrancesca pra
cować. W każdymrazie dopie
ro tam sobie uzmysłowiłem,
na czym polega profesjonalne
kolarstwo, ileż jestspecjalizacji:
jest sprinter, dobry góral, dobry
czasowiec, jest człowiek; który
l* U.
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Not ale mówisię terazodopingutechnok^icznym.
Tak, silniczki montowane
w ramie- i człowiek pomyka.
Ale na wyścigach są skanery;
wykażą to. Ale takna własny
użytek, paniMarysiu, to ja pani
taki ulepszony rowerek zała
twię. Pojedzie pani zkolegami
na wycieczkę i będzie się z nich
śmiała: co chłopaki, nienadą
żacie?
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potrafi rozprowadzićna finisz
i dogonićkażdą ucieczkę. Po
tem, jak dojechałLech Piasecki,
stworzyliśmy taki duet, że Wło
si nasnazywali: motouno,
moto due.Każdą ucieczkę po
trafiliśmy dogonić, do 70
km/godz. peleton potrafiliśmy
rozpędzić. Jak się kończyłse
zon, mieliśmy co najmniej z10
drużyn, któremówiły: kurczę,
nam są potrzebni Polacy. Nie
byliśmy niedowartościowany
mi pomocnikami wcieniu, nie.
Czy współczesne kolar
stwo...?
To już nieto samo?Tak. Ma
my teraz mniej spontanu.
Doping, przetaczaniekrwi te
sprawy?
Nawet nie,chodzi mi raczej
o to, że kolarstwo straciło naro
dowość; kibicujesię profesjo
nalnej drużynie,a nie- kadrze
narodowej, jak za czasów Wyś
cigu Pokoju(który sam, jako
dzieciak, oglądałem w telewizji
z wypiekami natwarzy - i tak
się umnie ta rowerowa przygo
da zaczęła). Wymyśliłem więc,
by reaktywować tę tradycję w tym roku zaczynam organi
zować „Orlen Wyścig Naro
dów", będą reprezentacje17
krajów. Jeślichodzi odoping, to
po Armstrongu to sięwyczyści
ło. Jak się jest zawodnikiem

Word Touru, to trzeba się pod
dać kontroli antydopingowej.
W każdym wskazanym mo
mencie, nie tylkoprzed zawo
dami.
Aieztym dopingiemjakzdopaiaczami. Coś nowegozaw
sze się znajdzie.
Oni teraz badają krew nie
tylko pod kątem obecności za
kazanych substancji,ale też - jej
ogólnych parametrów. Widać,
czy ktoś kombinował. Wcześ
niej było tak, nietylko w kolar
stwie: zawodnik wyjeżdżał
w góry,a za nim jechało całela
boratorium. Itam podnosili
mu wartości, pakowali w niego
sterydy, nie-sterydy.Budowali
masę mięśniową,siłę, aon tre
nował jak dziki osioł. Potemro
bili mu przerwę, patrzyli,co ma
we krwii płukali to,co zostało.
Zawodnik jechał naolimpiadę,
kontrola antydopingowa,a onczysty. Aż sami zawodnicy po
wiedzieli: stop.Bo to przecież
doprowadzało dotego, że oni
umierali. Krew była zagęszczo
na, szli spać, tętnospadało
do 35,40, krew się„sklejała"
i zator gotowy.
ZtrosłriozawocHkówtosię
wyczyściło?
W kontroli antydopingowej
chodzi o coś innego:o wyrów
nywanie szans. Zaczasów

,*v v w fil di>iłO> iłiUiJ: v ¥VO(l-

-i«łrt 031y<(<iOir(v/

.blinbsbfe

Ile kOometrów dziennie pan
robi?
Nawet po sto. A młody już
nie jestem. Zresztą, gdyby zo
baczyła mnie pani10 lat te
mu... Byłem wrakiem.
Co się działo?
Kiedyś budzę się -i niemo
gę wstać, tak świat wiruje. Za
częły sięsilne wymioty.Lekarz
jeden, drugi. W końcu któryś
mówi: ma pan chorobę
Meniere'a. To taka brzydka
choroba, niema nanią lekar
stwa, aleprzyzwyczai siępan.
Na czymona polega?
Organizm wytwarza zadu
żo płynu w błędniku, robisię
duże ciśnieniei nagle - słyszysz
szum, jakbyś miałśnieżący te
lewizor w głowie.Czujesz, że
świat zaczyna pływać, wymio
tujesz jak kot.I to jesttak silny
atak, żeleżysz potem kilka go
dzin. Jak usłyszałem,że się
mam przyzwyczaić, to pomy
ślałem: OK, jakoś to będzie,raz
w miesiącu zniosę. Tylko że to
działo sięraz na tydzień, a po
tem -codziennie. Zaczęli mi da
wać pigułki,one rozwaliłymi

Bytem wrakiem. Dwa
razy ustała mi praca
seiciVlldziMzg6ry
swoje ciało, lekarzy.
Dusza zastanawiała się:
wrócić tam czy nie
• i '
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serce. Niemogłem poscho
dach wejść. Dwa razy akcja ser
ca mi ustała, ledwomnie odra
towali. Dodatkowo przyplątała
się borelioza,nabawiłem się
wrzodów. Żona znalazła klini
kę wMeksyku, gdzieodbywają
się turnusyoczyszczające me
todą dr. Gersona, on zalecał to
talną zmianę żywienia, m.in.
przejście na weganizm.Do tego
obowiązkowo lewatywa z ka
wy. Pojechałem.Organizm za
czął sięoczyszczać, odstawi
łem leki.
Odstawił pan leki.zmienił
dietęichoroba.która miała
być nieuleczalna-po prostu
zniknęła?
Po10 dniachprzestało mi
się w głowie kręcić,serce wró
ciło do normy, pojawiła się no
wa energia,chęć do życia. Sam
byłem w szoku, że jedzenie
może tyle zmienić. Pani patrzy
na mniei pewnie myśli: coten
chłop wygaduje! Aleto prawda.
Ludzie,którzy przeżyli tzw.
śnńerćkTnkzn^ opowiadają
o światłach,tunelach. Też
pan to widział?
Widziałem z góry swoje cia
ło i krzątających sięlekarzy. Ja
wierzę w Boga i wierzęw du
szę. I czułem, jakby ta dusza
z góry patrzyłai zastanawiała
się: wejśćdo tegociała czy nie?
Po czymś takkn raczej się
patrzy nażycie?
Oczywiście. Inaczejpatrzę
na wiarę.I inaczej chciałbym
być jej od dziecka uczony. Nie
na zasadzie klepania pacior
ków i straszenia srogimBo
giem, który patrzy i rozlicza,
za co cię wrzucić do piekła.
Dziś rozumiem, że Boga nie
trzeba się bać. Bógjest nieskoń
czenie miłosierny - więc i ty
staraj siębyć dobry dla innych.
Zrozumiałem to dopiero
po tym doświadczeniu,
wszystko poukładałomi się
w głowie.Bardzo żałuję, żetak
późno.
Co jeszcze by pan zmienił?
Inaczej podchodziłbym
do nauki w szkole.Nie chodzi
mi ostopnie -tylko szkoda, że
człowiek wtedy nie rozumiał,
jak ważna jest wiedza,pozna
wanie świata.Nie uczyłem się
ze zrozumieniem i z pasją,tyl
ko wkuwałem regułki. Kom
pletnie bezsensu. Ale ogólnie
jestem zadowolony zeswojego
życia, spełniony.Patetycznie
nam się zrobiło, a przecież
wiosna jest, trzeba sięnią cie
szyć. I na rower się umawiamy,
pani Marysiu!©®
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ważniejszy. Cjzęstodo zapa
chów powstają też historie,by
odbiorcy mogli sobie wyobra
zić ten aromat i siebie w nim.
Są jednak niszowe marki,
w których to historia jest punk
tem wyjścia do tworzenia za
pachu.

OłgaGoździewska

Rozmowa
W zapach się ubieramy -mówi
Katarzyna Kamińska, przeko
nując. że perfumy odgrywają
w naszym żydu wyjątkową ro
lę.Biatostoczanka prowadzi
warsztaty zapachowe w całej
Polsce. Nacodzień współpra
cujmaiką Jo Malone London.

Da się dobrać zapach dooso
bowości?
Tak, ja się tym zajmuję w Jo
Malone London.Pomagam lu
dziom dopasować zapach
do ich osobowości.Najpierw
dużo rozmawiamy o cechach
charakteru klienta, o tym,co
lubi, a potem podpowiadam,
jakie nuty powinien łączyć je
go zapach. Perfum nie powin
no siękupować pochopnie.
Nie wolno sugerowaćsię tym,
że podobają mi sięte, których
używa sąsiadka, bo domnie
wcale niemuszą pasować.

Jaki trzeba mieć nos.żeby
pracować przy produkcji
perfum?
Nieprzeciętny. Ale praca
nad nosem również jest bardzo
istotna, bo trening czyni mi
strza. Ważna jest też wyobraź
nia zapachowa.
Wrażliwy nos.który czuje
więcej niżprzeciętny, tobło
gosławieństwa Ale chyba
wżyciu codziennym może
też być przekleństwem?Ja
kie zapachy panią cbażnią?
Rzeczywiście, czasami po
siadanie bardziej wrażliwego
nosa jest męczące. Szczegól
nie jeśli chodzi o zapachy,
które są niemiłe dla nas
wszystkich. Mnie chyba naj
bardziej drażni zapach palo
nych śmieci. W perfumach
zaś nie lubię zapachu waty
cukrowej. Jest zbyt słodki
i do mnie nie pasuje.
Zapadiy kojarzą nam się
z konkretnymi miejscami,
luuzjiiieniogamu.
Tak, na przykład mi za
pach trawy kojarzy się z...
bezpieczeństwem. Moi rodzi
ce byli pilotami. Na lotnisku
szybowcowym jest takie miej
sce - kwadrat przy pasie star
towym, wyznaczony przez
cztery biało-czarne chorą
giewki - w którym piloci i oso
by im towarzyszące oczekują
na lot. To miejsce silnie zwią
zane z moim dzieciństwem.
Właśnie ono kojarzy mi się
z zapachem mokrej ziemi,
wiatru, słońca i trawy, co
oznacza dla mnie bliskość ro
dziców i bezpieczeństwo. To
miejsce, w którym poznawa
łam, jak pachnie świat.
Aromaty to panipasja, ale
jedhocześnie zawód..
Od lat zawodowo zajmuję
się zapachami, głównie takimi
zamkniętymi we flakonach.
Ale ta przygoda rozpoczęła się
przypadkiem. Dosyćniespo

można

- Perfumy o zapachu skóry potrafią doprowadzić mnie do łez - mówi białostoczanka Katarzyna
Kamińska. - Zapach skóry kojarzy mi się z moimi zmarłymi rodzicami, którzy byli pilotami i mieli
skórzane hełmofony
dziewanie dostałam propozy
cję pracy w dużejfirmie kos
metycznej, która wswoim
portfolio miała perfumy presti
żowych marek.Chociaż wtedy
wydawało mi się, żepraca dla
wielkich marek nie jest dla
mnie, topodjęłam to wyzwa
nie. Systematycznie przecho
dziłam szkolenia i pogłębiałam
swoją wiedzę, ażświat zapa
chów wciągnął mnie bez resz
ty. Nawet nie potrafię spokoj
nie otym opowiadać(śmiech).
Zapachy niesamowicie wpły
wają na życie każdego znas,
nawet jeśli nie zdajemy sobie
z tego sprawy.
Jakie mają znaczenie?
Każdy z nas ma zakodowa
ne w podświadomości pewne
zapachy, którebudzą w nas po
zytywne lubnegatywne emo
cje. Jakiśczas temu do kolekcji
Jo MaloneLondon wprowa
dziliśmy perfumy o zapachu
skóry. Pachną trochę jak eksk
luzywna torebka albo wysokiej
jakości kurtka. I ta woń budzi
we mniedwie skrajneemocje,
a pewnego dnia doprowadziła
mnie nawetdo łez!Z jednej
strony bowiem zapach skóry
kojarzy mi się z moimi zmarły
mi rodzicami,którzy byli pilo
tami i mieli skórzanehełmofo
ny, a z drugiej - to zapachmojej

znienawidzonej teczki na nuty.
Jako dziecko chodziłam
do szkołymuzycznej, alenie
znosiłam grać. To jesttylko je
den przykład na to, jak aroma
ty potrafią manipulować na
szymi emocjami.
Rani opowieść dowodziże
zapachy mają niezwykłą
moc przywoływania
wspomnień.
Dokładnie. Kiedy poczuje
my jakiś zapach, wystarczy
kilka sekund, by przeniósł nas
w zupełnie inne miejsce. Czę
sto wracają do nas aromaty
z dzieciństwa albo te związa
ne z ważnymi momentami
w naszym życiu.Choćby ślu
bem, dlatego tak ważne jest,
by ten dzień miał wyjątkową
oprawę zapachową. Zresztą,
każdą chwilę możemy pod
kreślić odpowiedniodobra
nym aromatem.
Czym chcą pachnieć PoBd?
Polki najczęściej wybierają
zapachy kwiatowe, ale coraz
częściej szukają perfum dobrze
skomponowanych i korzystają
z porad ekspertów,którzy po
magają im dobrać zapach
do osobowości.
Jak przebiega procestwo
rzenia perfum?

Kiedy marka decydujesię
na wprowadzenie doswojej
kolekcji nowego zapachu, to
najpierw to opisuje, tworzy
pewne wyobrażeniena jego te
mat. Wszystko zaczyna się
od emocji.Później zapachy
powstają w laboratorium.
Technologie tworzenia są nie
zwykłe. Wymagają czasu, pre
cyzji, wiedzy trochę tajemnej,
wręcz alchemicznej. Czasami
nawet, bystworzyć nutę zapa
chową, trzeba zamknąć
w szklanychnaczyniach różne
rośliny, a następnie dokładnie
przeanalizować ich zapach.
Wszystko po to, by potemza pomocą naturalnych lub
syntetycznych składnikówodtwarzać te zapachy. Odpo
wiada za to tak zwany„nos za
pachowy", czyli człowiek po
siadający wyjątkowo rozwinię
ty zmysłwęchu.
•e czasu tenakhemBcczyfi
nos zapachowy,spędza
na procesie tworzeniaperfun?
Czas powstania perfum to
minimum pół roku, często
dwa lata albo idłużej. Wszyst
ko musi dojrzeć, zmacerować
się, dotego dochodzi czas
na testy i poprawki. Nos zapa
chowy musi idealnie wyważyć
składniki, by wydobyćten naj

Dlaczego tak ważne jest by
zapach dopasować dosie
bie?
Zapachem swoich perfum
wysyłamy komunikaty.Każda
nuta zapachowa ma swoje
znaczenie. Piwoniemówią
0 delikatności,nuty cytrusowe
dodają energii, drzewne- siły
1 mocy, a zapach skóry w per
fumach opowiada o naszej zadziomości.
Mam swoje ulubione per
fumy, ale czy powinnam
na półce mieć też inne za
pachy?
W zapach się ubieramy. Per
fumy można dobrać dookazji,
naktórąje „zakładamy". Tu też
obowiązuje zapachowy savoirvivre. Idącna rozmowę kwalifi
kacyjną, lepiejnie wybieraćza
pachu orientalnego ani też
„smacznego", boto będzienie
poważne. Lepiej postawić
na zapach cytrusowylub
drzewny. Tymostatnim doda
my sobiesiły, alemusi byćsto
nowany. Natomiastidąc
do opery,założymy piękną kre
ację, którą warto zwieńczyć
eleganckim zapachem,np.
szyprowym. Coś orzeźwiające
go „narzucimy" nasiebie, gdy
wychodzimy z siłowni Za po
mocą właściwie dobranych
perfsavoirum możemy też od
jąć sobiekilogramy, np.za po
mocą aromatu grejpfruta, który
jest bardzoświeży. A jeśli chce
my pokazać,że jesteśmy ener
giczni, warto wybrać imbir.
Goto znaczy, że zapach jest
..smaczny"?
Zawiera składniki,które są
pyszne, czyli ma w sobie nutę
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zapachu jakiegoś jedzenia, np.
pralin czy ciastek. Niezwykle
modna była ostatnio watacu
krowa. Te zapachy bardzo
przyjemnie nosi się na randki!
Chociaż na tę okazję u pań
sprawdzą się także zapachy
orientalne, bardziej zmysłowe
i bogate oraz nuty kwiatowe.
Panom zaś polecam drzewne,
by podkreślić siłę i męskość.
Jak prawidłowo nakładać
zapach?
Sposób nakładania zapa
chów jest niezwykle ważny.
Pozostając w temacierandek,
możemy bawić się zapachami
i są to niemal intymne historie.
Perfumy nie muszą być wy
czuwalne od razu. Możemy
przykładowo poperfumować
się pod ubraniem, a wtedy za
pach będzie się rozwijać
w miarętego, jak będziemy się
rozbierać. Tostara sztuka uwo
dzenia! (śmiech).Gdy dziew
czyna ma rozkloszowaną
spódnicę, wartonałożyć perfu
my na jej krawędzie,a wów
czas, pod wpływem ruchu,bę
dziemy roztaczać wokół siebie
piękny zapach.
Utarto się.że zapach tłzeba
nakładać np.na nadgarstki.
Długo panowało przekona
nie, że powinno sięnakładać
perfumy na miejsca, gdzie
krew krąży najbliżej skóry.
I stądte wszystkie nadgarstki,
szyje, zgięcia pod kolanami.
Ale z drugiejstrony tam, gdzie
jest ciepło, wytwarza się wię
cej kwasu mlekowego i zapach
potrafi siętam zmieniać nie
w tęstronę, w którą byśmy
chcieli. Nie polecam też nakła
dania zapachów za ucho, bli
sko włosów, bo tomiejsce,
gdzie sięmocno pocimy i to też
może negatywnie wpłynąć
na perfumy. Ale zapach nakła
dany na włosy to jużco innego.
W momencie, gdy nimi poru
szamy, woń może się pięknie
roznosić.
Atrwataść? Częstonawet
świetnejjakośd perfumynie
są wyczuwalne polakugoUOildCIl

Bo popełniamy błąd
w sposobie nakładania per
fum. Nie wolno nakładać ich
na suchą skórę, bo ona - jak
gąbka - wchłonie wszelkie
olejki eteryczne, by się odży
wić. Należy nawilżyćskórę,
by perfumy mogły na niej
dłużej przetrwać. Warto na
kładać też zapachy na ubra
nia, bo to sprawi, że będą się
unosić wokół. ©®
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ARTYKUŁ REKLAMOWY

Historia specjalisty, który odkrył metodę bezinwazyjnej odbudowy stawów

Chciałem uratować moją mamę przed
niedołężnością. Tak wynalazłem
„patenfna niezniszczalne stawy
Profesjonalne pisma branżowe już okrzyknęły tę kurację „pionierskim osiągnięciem pozwalającym skutecznie
walczyć z chronicznym bólem kolan, bioder, pleców czy zaawansowanym stadium wszelkiego rodzaju zwyrodnień".
Profesor za swoje osiągnięcie otrzymał nominację do jednej z najbardziej prestiżowych nagród w tej dziedzinie.
Dzięki działaniu jego formuły, osoby z najcięższymi i długoletnimi zwyrodnieniami, mogą odbudować stawy
i kręgosłup. Odzyskać młodzieńczą sprawność fizyczną i uwolnić się od niszczących wątrobę tabletek.

W

itaj... Jestem naukowcem, specjali
stą z zakresu biologii molekularnej.
Od blisko 30 lat prowadzę swój ga
binet w Kuopio. W tym artykule chcę przed
stawić Ci największe osiągnięcie mojego
życia, o którym pisma branżowe pisały jed
nym głosem - „To ponad wszelką wątpliwość
przełomowe odkrycie w dziedzinie walki z
przewlekłym bólem i schorzeniami kostno-stawowymi"

Testowałem na mojej mamie różne połą
czenie substancji aktywnych. Zaznaczę tylko,
że wszystkie były w 100% naturalne i bez
pieczne dla organizmu. Zainspirowałem się
ziołowymi, klasztornymi recepturami i połą
czyłem je z najnowszymi osiągnięciami biolo
gii molekularnej. Wiedza naukowa, wierność
naturze i odrobina szczęścia szybko zaowo
cowały -opracowałem unikalną formułę makro-molekularną.

Opracowałem metodę, dzięki której każ
dy może w prosty sposób zlikwidować ból,
rozpocząć intensywny proces odbudowy
zniszczonych stawów, w sposób automa
tyczny i bez naszego udziału walczyć z dole
gliwościami rwy kulszowej czy wieloletnią
przepukliną kręgosupa - a tym samym w
wyjątkowo szybkim tempie i bez udzia
łu skalpela odzyskiwać dawną sprawność
fizyczną. Wiedz, że możesz osiągnąć to
wszystko bez czekania w kolejkach do spe
cjalistów, którzy i tak bezradnie rozkładają
ręce. Jeśli chcesz tego dokonać - przeczytaj
koniecznie, co mam Ci do przekazania.

Natychmiast zgłosiłem ją do niezależnych
badań na szeroką skalę. Jej najwyższą sku
teczność rekomendują największe ośrodki
badawcze w Europie i USA! W trakcie trwa
nia samych testów moja formuła makro-molekularna w naturalny sposób pomogła przy
wrócić sprawne stawy i kręgosłup tysiącom
ochotników.

Nieważne, ile masz lat i jak długo dokucza
Ci ból stawów czy kręgosłupa, nieistotne, czy
strzyka Ci w kościach od 2 dni, czy od 20 lat.
Nawet jeśli lekarz powiedział, że Twoje stawy
i kręgosłup są kompletnie zniszczone, przez
co straciłeś nadzieję na normalne życie...
Wiedz, że w krótkim czasie możesz cieszyć
się młodzieńczą sprawnością ruchową. Cał
kowicie zapominając co to znaczy cierpieć!
Opracowałem naturalną metodę, która w
błyskawicznym tempie pomoże Ci zreperować Twoje popsute stawy i kręgosłup. Dzięki
niej uwolnisz się od cierpienia uśmierzając
w ból i pozbędziesz się strachu przed całkowi
tym kalectwem...

Chciałem uratować moją
mamę przed niedołężnością...

Zdumiewające efekty
Moja mama, natychmiast po zastosowaniu
formuły poczuła ulgę w bólu. Cieszyła się,
że nie dokucza jej już uporczywe świdrowa
nie w kolanach, a to był dopiero początek.
W kolejnym tygodniu stawy i kręgosłup prze
stały sztywnieć i strzykać. Następnie zniknęły
obrzęki kolan i łokci, a wszelkie stany zapalne
stawów i kręgosłupa zostały stopniowo wy
gaszone. Mama znowu zaczęła dbać o swój
ukochany ogród. Wszyscy byliśmy zdumieni,
gdy nagle wsiadła na rower i... pojechała,
krzycząc z radości!
„Czemu Wy się tak wleczecie?" - zapytała
zniecierpliwiona podczas rodzinnego wyj
ścia do restauracji. A my po prostu nie mo
gliśmy odzwyczaić się od zwalniania kroku
w jej towarzystwie. Zaledwie po 3 tyg. mama
wyznała szczęśliwa ze łzami w oczach: „Syn
ku, ja te stawy mam nareperowane. Jestem
wiotka jak za młodych lat! Ty wynalazłeś an
tidotum na bolące stawy! Ilu ludziom to po
może! Tak bardzo Ci dziękuję". I rzeczywiście
- mama tańczyła ze szczęścia z prawnukami
na swoich 85. urodzinach. Goście dosłownie
wybałuszali oczy z wrażenia, w jakiej jest for
mie!

Według najnowszych badań, w Polsce co 3.
osoba w wieku 36-95 lat ma problemy ze sta
wami lub kręgosłupem. Osoby te często na
wet nie zdają sobie z tego sprawy - myślą, że
to normalne, że ciało czasem boli, drętwieje,
albo „strzyka". Jednak większości z nich grozi
poważny uszczerbek tkanki chrzęstnej i gro Do tej pory niszczenie się stawów i kręgo
żące kalectwem zwyrodnienie!
słupa z upływem lat było nieuniknione. Dziś,
Niestety, dotknęło to także moją mamę. z pomocą mojej autorskiej formuły makroNa początku tylko ciężko było jej wchodzić -molekularnej można w sposób znaczący
po schodach, albo wstać z fotela. Później nie tylko zatrzymać ich degenerację, ale i
było jednak coraz gorzej... Przestała zapra jednocześnie rozpocząć intensywny proces
szać nas na rodzinne obiady. Zrobiła się co odbudowy już zużytych stawów czy kręgów
raz bardziej rozdrażniona i smutna. Później, w ludzkim szkielecie. Proces ten jest dość
przez ból kolan, bioder, kręgosłupa i łokci, nie skomplikowany, jednak postaram się wyja
śnić to językiem zrozumiałym dla osoby, któ
była zdolna nawet zwyczajnie się umyć.
ra nie jest naukowcem.
Stawy i kręgosłup zużywają się wraz z wie
kiem, ale niszczy je także nadwaga, inten
sywna praca fizyczna, dźwiganie ciężarów,
Pragnąłem, by mama była dla moich dzieci nadmierne uprawienie sportu, przebyte
i wnuków cudowną babcią - taką, jaką była urazy i kontuzje. Maź stawowa oraz tkanka
dla mnie matką. Pomyślałem sobie wtedy chrzęstna ulegają degradacji. Stawy są jak
„Człowieku, przecież jesteś naukowcem! nienaoliwiony zawias - zaczynają trzeć o sie
Uczestniczyłeś w odkryciach wielu substan bie nawzajem i nieustannie się degenerują.
cji, które skutecznie zwalczają różne scho Po jakimś czasie zaczynasz odczuwać sztyw
rzenia. Dlaczego nie opracujesz środka na nienie i potworny ból, uniemożliwiający swo
mocne stawy i bóle pleców?" I wtedy rozpo bodne poruszanie się. Rozwijają się stany za
palne i ciężkie zwyrodnienia.
cząłem badania...

Czym jest to odkrycie?

Jak wynalazłem „patent
na niezniszczalne stawy"?
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Niestety, komórki tkanki chrzęstnej
oraz mazi stawowej nie mają zdolności
autoregeneracji. To znaczy, że (w przeci
wieństwie do innych komórek ludzkiego or
ganizmu) nie mogą same powrócić do życia. zdrowie toksyczną chemią i żyć z widmem
Twoje stawy i kręgosłup niszczą się z dnia na postępującego kalectwa... ale po co, skoro
oferuje Ci szybki, prosty i oszczędny sposób
dzień.
na odzyskanie młodzieńczej sprawności za
Dlatego moim wyzwaniem było tworzyć pominając co oznacza słowo ból? Wystarczy
formułę, która będzie miała radykalne dzia zaledwie regularnie zażywać „Arthrocare",
łanie: uśmierzy ból, rozpocznie intensywny by dołączyć do wciąż niezwykle dynamicznie
proces gruntownej odbudowy zniszczonych rosnącego grona jego zadowolonych użyt
stawów i kręgosłupa oraz uchroni je przed kowników, którzy w niezwykle szybkim czasie
kolejnymi uszkodzeniami w przyszłości, ale pozbyli się ciągłego cierpnienia, odbudowa
będzie przy tym w 100% bezpieczna. Doko li zniszczone wysługą lat stawy, czy pozbyli
nałem tego! Opracowałem silnie regenerują się przepukliny lędźwiowego odcinka kręgo
cą formułę makro-molekularną. Nazwałem słupa, a teraz cieszą się pełną sprawnością!
ją „Arthrocare".
(patrz komentarze)

„Popłakałam się ze szczęścia"

Sekret działania mojej
metody
Unikalna formuła inteligentnie i natychmiast
wnika w bolące miejsca i gasi elektryczne
impulsy bólu na poziomie komórkowym, da
jąc ogromną ulgę w bólu. Stymuluje krążenie
komórkowe, które wielokrotnie przyspiesza
procesy regeneracyjne. W tym samym mo
mencie naturalne składniki automatycznie
uruchamiają i odbudowują tkankę chrzęstną oraz maź stawową. Wystarczy regular
nie stosować formułę, żeby automatycznie
rozpocząć głęboką odbudowę wyrządzonych
szkód. Ty robisz to, co zwykle, a Twoje stawy
i kręgosłup młodnieją i z każdą upływającą
godziną wracają do coraz większej spraw
ności. Tak, że zwyrodnienia i ból zaczynają
stopniowo ustępować. Bez żadnych skutków
ubocznych! Dlaczego więc moja formuła makro-molekularna okrzyknięta została „prze
łomowym odkryciem w walce z przewlekłym
bólem i schorzeniami kostko-stawowymi?"
Ma dotąd niespotykaną skuteczność w re
generacji tkanki chrzęstnej i mazi stawo
wej, do tej pory mogłoby się wydawać, że to
cud. Jednak to fakt, który potwierdza przypa
dek mojej mamy oraz ogromnej ilości osób,
którym moja metoda pozwoliła odbudować
mocne stawy i kręgosłup właśnie dzięki mo
jej autorskiej formule. Co więcej, działanie
mojej formuły rekomenduje niezależny nie
miecki ośrodek badawczy w Dortmundzie.
To odkrycie na skalę światową, które zdoby
ło uznanie i podziw wybitnych specjalistów
ds. reumatologii, ortopedii i neurologii. Nie
ustannie otrzymuję również wylewne listy od
osób, które dziękują mi za „uzdrowienie".
„Naturalne składniki czynią cuda - wy
starczy, że nauka opracuje ich idealną kom
pozycję!" Oto hasło, które przyświecało mi
w stworzeniu makro-molekularnej formuły
odbudowującej stawy. Wystarczy przyjąć
dzienną dawkę, żeby natychmiast uśmierzyć
ból, a później dzień po dniu cieszyć się
coraz mocniejszymi stawami i krę
gosłupem - a tym samym wrócić
do pełni życia!

Każdy ma wybór...
Możesz dalej cierpieć przez okrop
ny ból stawów i pleców, rujnować
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Po urodzeniu trójki dzieci nigdy nie wróciłam do
dawnej sylwetki. Zresztą cała nasza rodzina to
genetyczne grubasy. Niestety nadwaga okazała
się zabójcza dla moich kolan, które promienio
wały w kierunku bioder te zaś w linii
prostej w stronę lędźwi. Ktokolwiek
cierpiał na artretyzm czy prze
puklinę kręgosłupa, wie co to za
męka, gdy każdy ruch sprawia
ogromny ból. „Arthrocare"
wysłała mi siostrzenica zei
Stanów. Opuchlizna ko
lan i obrzęki wyraźnie się
zmniejszyły. Siedząc bólu praktycznie w ogóle
nie czuję, gdy chodzę czuję go znacznie mniej.
A przecież minął dopiero 45 dzień kuracji. Przede
mną drugie tyle. Z każdym dniem czuje się lepiej
i staje się coraz sprawniejsza.

Pokonaj ból, odzyskaj
młodzieńczą sprawność w 28 dni

Koncerny farmaceutyczne z USA i Japonii
biją się o patent na moją formułę makro-molekularną odbudowującą stawy. Gdy go
odsprzedam, kuracja będzie dostępna na
całym świecie, ale na pewno bardzo droga.
Jednak zanim do tego dojdzie, postanowiłem
udostępnićją w Polsce z dofinansowaniem57%
taniej pierwszym 120 osobom, które za
dzwonią nie później niż do10 czerwca 2019 r..
Wszystko po to, żeby pomóc uwolnić się od
problemów ze stawami i kręgosłupem jak
największej liczbie osób, w zamian za po
pularną w Polsce reklamę, którą nazywacie
„z polecenia".
Zamówienie jest bardzo proste i niezwy
kle bezpieczne. Nie musisz wysyłać żadnych
pieniędzy wcześniej, żeby otrzymać „Arthro
care". Wystarczy, że zadzwonisz na poniższy
numer i złożysz zamówienie tel., a już po
2-3 dniach otrzymasz przesyłkę dostarczoną
GRATIS! - którą opłacisz u kuriera lub li
stonosza.
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Niezwykle Jezioro Łabędzie w Słupsku
Monika Latkowska
monika.latkowska@polskapress.pl

(Am zaprasza
23 listopada słupska Hala
Gryfia zamieni się w baletową
scenę. Wystąpi na niej jeden
z najlepszych na świecie ze
społów baletowych-Moscow
GtyBallet w widowisku „Je
zioro Łabędzie". Już dziś war
to zapewnić sobie miejsce
na widowni.
„Jezioro łabędzie" to balet
Piotra Czajkowskiegodo libretta
Władimira Biegiczewai Wasilija
Gelcera. Wśród bogatej spuści
zny twórczej Piotra Czajkow
skiego, jednego z największych
kompozytorów rosyjskich,zna
leźć można niemal wszystkie
formy twórczości muzycznej,
od symfonii po miniatury
i pieśni. Dzieła baletowe skom
ponował trzy: „Śpiącą kró
lewnę", „Dziadka do orze
chów" i najdoskonalsze „Je
zioro łabędzie". Jego prapre
miera odbyła się w Teatrze
Maryjskim w Petersburgu, 15
stycznia 1895 roku. W Polsce
premiera odbyła się w Warsza

s

-

.Jezioro Łabędzie" to opowieść mówiąca o walce dobra ze złem,
o uczuciu przekraczającym graniceżycia i śmierci.

wie, wTeatrze Wielkim,w roku

1900.

Treść baletuzaczerpnięta zo
stała z ludowego opowiadania
o dziewczynieOdetcie, zaklętej
przez Rudowłosegowłabędzia.
To historia o księciu, który za
kochuje sięw Królowej Łabędzi,
dziewczynie zaklętej w ptaka,
tylko wmroku nocyodzyskują
cej dawną postać.Zły czar może
zdjąć zniej tylko wierna miłość
narzeczonego...

„Jezioro łabędzie" to z pew
nością największy fenomen
w literaturzebaletowej. Jego ak
cja nasycona subtelnym liry
zmem i poetycką fantastyką.
Zespół tancerzy klasycznych,
cieszący sięuznaniem nacałym
świecie, zabierze widzów
do krainypiękna.
Sukces tegospektaklu opiera
się na wspaniałej choreografii
i muzyce. Prostota wątku dra
matycznego i wzruszającainterpretacja miłości Odetty

Fenomen moskiewskiego baletu opiera się na unikatowym
budowaniu ról.

i Zygfryda jako symbolu potęgi
uczucia, są ilustrowane niezwy
kle emocjonalnymi układami
tanecznymi. Obrazują one prze
życia duchowebohaterów. Cza
rujące walce,dumne rytmypo
loneza, ognisty taniec hiszpań
ski i pełen temperamentu czar
dasz hipnotyzują i wprowa
dzają w niezwykłynastrój.
Niewątpliwym walorem jest
muzyka, która urzeka pięknem
i subtelnością melodyki.

Charakterystyczne dla wy
stępów Moscow City Ballet są
olśniewające kostiumy, impo
nująca choreografia, magia
świateł iurzekająca scenografia.
Zdaniem krytyków, czarowi tej
grupy niemożna sięoprzeć, ani
o niej zapomnieć. Tworzą tak
wielką sztukę, że jest ona prze
życiem nawetdla tych,co tańca
nie lubią.
Publiczność wychodzi ze
spektakli z wypiekami na twa
rzy, zachwycając się magicz

nym klimatem przedstawień.
Ogromne wrażenie wywołuje
talent tancerzy, jak równieżich
profesjonalizm, który został
wypracowany przez lata cięż
kich treningów. Godna podziwu
wyrazistość ruchów tancerzy
w połączeniu z fantastyczną
choreografią, pokazują nam jak
bardzo Rosjaniekochają balet.
Założyciel Moscow City
Ballet,
Victor
SmirnovGolovanov powiedziałkiedyś: To wemnie mieszkają wszyscy
bohaterowie baletów; to ja je
stem Klarą, Księciem, Królem
Myszy... To wszystko żyje we
mnie...
Być może to jest tajemnica
ich ogromnego,międzynarodo
wego sukcesu.Ten, kto jeszcze
nie miał okazji podziwiać ta
lentu grupy lub chciałby po
nownie przeżyćte niesamowite
chwile, już w listopadzie będzie
miał ku temu okazję.
Bilety, ceny. termin
„Jezioro łabędzie" będzie
można zobaczyć 23 listopada
o godz.19 wHah Gryfiaw Słup
sku. Bilety donabycia w redak
cji „Głosu Pomorza", ul.H. Po
bożnego 19, tel. 59 848 8103,
sieci sldepówMedia Marktoraz
na stronach kupbilecik.pl
ebilet.pl

*

Organizator:

redakcja „Głosu Pomorza"
www.hala.koszalin.pl|kupbilecik.pl

Bilety do nabycia:

GŁOS
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ogłoszenia drobne

Głos Dziennik Pomorza
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Drobne

Jak zamieścić ogłoszenie drobne? Telefonicznie: 94347 3516
:ez it( 2t 0gl0szenia.gratka.pl

W Biurze Ogłoszeń:

Oddział Koszalin: ul. Mickiewicza 24.75-004 Koszalin, tel. 94347 3516.347 3511,347 3512. fax 94347 3513
Oddział £ jpsk: ul.Henryka Pobożnego19,76-200 Słupsk, tel.59 848 8103.fax 59 848 8156
Idzi łSzczecin ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel.9148133 61,48133 67. fax 91433 48 60

AKUS

Nieruchomości

Najchętniej wybierane biuro nieruchomości

m
M4-61M; M3-89m.Słupsk, 607066897

z licencją państwową i ubezpieczeniem

www.abakus-nieruchomosci.pl

MIESZKANIE 2-pokojowe,
Sikorskiego,4 piętro,45 m2,
umeblowane, tel. 698-682-933

zapraszamy Kupujących i Sprzedających

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

tel. 661-841-555

wejście,tel. 539-023-513

www.abakus-nieruchomosci.pl

Motoryzacja
AUDI A3,1,9,2007r„ sprzedam tel.
601774289
OSOBOWE KUPIĘ

BSE3SHHHI
BUNGALOW we Włynkówku na
działce 3000 m2, tel. +4915772054000
(dzwonić od niedzieli do piątku).

0 % prowizji od Kupującego

3 pokoje, 167 500,- Bonin

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

ABASKUS -Auto skup 791035861

OPERATORA koparko - ładowarki
i koparki obrotowej zatrudnię,
606461948.

AUTO skup wszystkie 695-640-611
AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych. 59/8119150,
606206077.

DOMY-KUPIĘ
KUPIĘ dom w Koszalinie wolnostojący
parterowy,tel. 602-734-682
LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA
38M2, Kaszubska, 665-255-177 gk

dom wolnostojący z pełnym
wyposażeniem
Stare Bielice 769 000,-

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

TŁUMIKI, katalizatory, złącza.Czekaj
Zbigniew. Koszalin, Szczecińska 13A
(VIS). Tel:94-3477-143; 501-692-322.

DO wynajęcia magazyn z rampą 550m,
40m Koszalin tel. 602-742-814
LOKALE UŻYTKOWE - WYNAJMĘ
CENTRUM, Bar 60m2 506366269

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

DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM
125000 m2 inwestycyjna Radziejowice
przy trasie katowickiej, 604-783-270

TANIE 3 pokoje
rej. Kołłątaja 253 000,-

Finanse biznes

DZIAŁKA 7500 KONIKOWO 602480015
DZIAŁKA bud. pięknie położona na
górce, w terenie zab., K-lin, 609665977
DZIAŁKA ogrodowa, tel. 601-582-490

KREDYT 50 000 zł rata 572,
730 809809

DZIAŁKI rolne Szczeglino 512050706

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.
LODÓWKO- zamrażarka, 665-255-177

LAS 9,5 ha w Krosnowie gm.
Borzytuchom, tel. 882431643.

STAROCIE, kredens kupię, 506022528
008994049

GARAŻE Blaszane
r 1 , BRAMY Garażowe
1 PRODUCENT KOJCE dla Psów
Najniższe
Różne wymiary

Transport i montaż
"ORĄT^Scały KRAJ

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

www.konstal-garaze.pl

POŚREDNICTWO
"OMEGA" - wyceny, obrót Słupsk,
ul. Starzyńskiego 11, tel.
598414420,601654572 WWW.
nienichomosci.slupsk.pl

MATERIAŁY OPAŁOWE

WORKI foliowe produkcja, sprzedaż.
Słupsk, Grunwaldzka 3,604-208-414
ZŁOM kupię, potnę, przyjadę
i odbiorę, tel.607703135.

Dyrektor drukami
Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98

Prezes oddziału Polska Press
Piotr Grabowski
Redaktor naczelny
Krzysztof Nałęcz
Zastępcy
Ynona Husaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)

Dyrektor działu marietmgu
Robert Gromowski, tel. 94 347 3512
Prenumerata, tel94 3401114
GlosKoszafertsfci-wwwgk24.pl
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,tel.94 347 35 99,
fax 94 34735 40, tel. reklama 94 347 3512,
redakqa.gk24@polskapress.pl.
Głos Pomorza -wwvtgp24.pl

Z-CA Kierownika Działu Dystrybucji,
Koszalin, informacje na stronie www.
meckoszalin.pl
ZATRUDNIĘ budowlańców do pracy
w Niemczech. Kontakt pod nr tel.0049
15152371796.
ZATRUDNIĘ do rozdawania bezpłatnej
gazety Nasze Miasto w Koszalinie, tel.
607-140-905.
ZATRUDNIĘ do sprzątania domków
Mielenko tel. 512-860-016

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

ZATRUDNIĘ dozorcę( emeryt,
rencista). Słupsk, 793399312,
791129258

OŚRODEK Wczasowy nad morzem
zatrudni Panią do sprzątania domków
letniskowych. Oferujemy: umowę
o pracę, zakwaterowanie, wyżywienie.
Kontakt telefoniczny 664-410-798
Panią do sprzątania
w pensjonacie Mielno teł.
502563024

Zdrowie

POMERANIA Frucht Sp. Z 0.0.
z siedzibą w Dziwogórze poszukuje
Pracownika Kontroli Jakości.
Praca 3 zmianowa, zatrudnienie na
okres próbny przed umową na stałe.
CV proszę nadsyłać na:
info@pomerania.pl

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

PRACA w magazynie dla Pań
i Panów- od zaraz! Atrakcyjna
stawka: 17,5 zł brutto/h + premie do
15%. Darmowy transport z Twojej
miejscowości, obiady za 1zł. Cały etat
= 4 dni w tygodniu. Zadzwoń już dziś!
723-190-990. APT 364.
PRACOWNIKA do elewacji,
pomocnika. Słupsk, 501540749,
602598142.

ZATRUDNIMY operatorów CNC na
tokarkach i frezarkach oraz spawaczy,
frezerów i tokarzy. Mile widziani
absolwenci szkół technicznych
oraz emeryci i renciści z okolic
Białogardu,Świdwina,Połczyna
Zdr.,Drawska Pom.,Łobza i Reska.
Wysokie zarobki. Tel.602 217 835.

GINEKOLOGIA
515417467 Ginekolog farmakologia
A-ZGinekolog24h 501-385-552

EKSPEDIENTKĘ z doświadczeniem
w handlu spożywczym, piekarnia.
Słupsk, 507184789.

FIRMA "NEKO" z Miastka poszukuje
kierowców C+E w transporcie
międzynarodowym. Bardzo
dobre warunki pracy. Wymagane
doświadczenie oraz znajomości czasu
pracy kierowcy.Kontakt:
biuro@neko24.pl lub tel. 534-353-638

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

PRACOWNIKÓW ochrony na obiekty
handlowe - AUCHAN USTOWO.
786844023 lub
i.andrzejewski@justus.com.pl.
PRACOWNIKÓW ochrony
z orzeczeniem oraz panie do
sprzątania TEL 664032479
PRACUJ jako Opiekunka Seniorów
w Niemczech. Kursy niemieckiego
od podstaw w Koszalinie, Szczecinku
iKołobrzegu. Atrakcyjne zarobki
i bonusy! Pełna organizacja wyjazdu.
Promedica24, tel. 501357 022,
Koszalin, ul. Zwycięstwa 37/22

ODDZIAŁY

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

Usługi

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

PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878

BALUSTRADY bramy 602 825 699.
BUDOWLANE, remonty, 513451780.
CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147

REMONTY 536330113
UKŁADANIE glazury i terakoty, tel.
608-459-026
INSTALACYJNE
GAZOWE -urządzenia, naprawa/
wymiana 606-579-846 GK
HYDRAULICZNE, tel. 607-703-1
OGRODNICZE
OGRODY od A do Z, 691226889
PORZĄDKOWE
SPRZĄTANIE strychów, garaży
piwnic, wywóz starych mebli oraz
gruzu w big bagach, 607-703-135.
STOLARSKIE
STOLARSKIE, meblarskie, 513451780.

WYCINKI usuwanie zalesień
792669632

Zwierzęta
KURKI odchowane, kaczki, gęsi,
indyki, perliczki,Dowóz. 600-539-790

Różne
DETEKTYW-KOSZAUN.PL 602601166

Komunikaty
OKAZJA£PRZEDAM tanio duży
bezsporny dług,pełne zabezpieczenie
wypłacalności,tel. 601-895-501

Rolnicze
MASZYNY ROLNICZE
KUPIĘ ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne. Tel. 602 811423.

ZWIERZĘTA HODOWLANE
KURKI odchowane, 696-462-482.

Towarzyskie
ADA Słupsk, 513-751-832.
ANIA Koszalin tel. 574-600-097

CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367

ATRAKCYJNA dla dojrzałych
661177611

DACHY- dekarstwo 94/3412184
Stany surowe 94/3412184
Suche zabudowy 94/3412184.

ŻANETA 471,693-771-552 Koszalin

©® - umieszczenie takichdwóch znaków przy Artyku
możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci,
z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Polskie Badania Czytelnictwa

Stargani ul. Wojska Polskiego 42,73-110 Stargard,
tel. 91578 47 28, fax 9157817 97,
reklama tel. 91578 4728

MALOWANIE, gładzie, remonty tel.
509-265-341 Koszalin

OGRODNICTWO

POLSKA
PRESS
GRUPA

www.gp24.pl/tresci,www.gs24.pl/tresci.iwzgodzie
Głos Szczeciński-wwwgs24.pf
ul. Nowy Rynek 3,
70-533 Szczecin,
tel. 9148133 00, fax 914334864,
tel. reklama 9148133 92,
redakqa.gs24@polskapress.pl
reldama.gs24@polsk3press.pl

HYDRAULIK solidnie 509-765-180. GK

SPRZEDAM kombajn do porzeczki.
Inowrocław, tel. 698-683-176.

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

le, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 354 50 80,fax 94 3527149

GLAZURA, terakota, remonty łazienek
tel. 509-265-341

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

PRACOWNIKA do obsługi fermy
drobiu, gmina Kępice, 603345955.

ELEKTRYKA, warunki do uzgodnienia.
Słupsk, 609-136-659

KOMINEK, opał, gałęziówka
792669632

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

WWW&tfił* WWVŁgk24^ wwwgs24.pl

SZYBKIE pożyczki. 501982756.

!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

Dogodne

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

UPADŁOŚĆ konsumencka 943473286.

MATERIAŁY BUDOWLANE

TRAKTORZYSTĘ i kombajnistę
z uprawnieniami, atrakcyjne
wynagrodzenie, gmina Kępice,
603345955.

PRACA przy elewacji 503-135-643

KREDYTY, POŻYCZKI

Handlowe

SENIORÓW, praca lekka,
zakwaterowanie, 662-04-02-02

MŁODSZY mechanik instalacji
i urządzeń energetycznych, Koszalin,
informacje na stronie www.
meckoszalin.pl

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

AUTA i busy kupią, 504-672-242

REZYDENCJA 5 ha, 250 m lini
brzegowej z mariną na 20 łodzi tel.
600-010-101 mazury koło Giżycka

INSPEKTOR ds. kadrowoadministracyjnych, Koszalin,
informacje na stronie
www.meckoszalin.pl

MĘŻCZYZNĘ do pracy w sklepie
meblowym Lorens ul. Poprzeczna 4
tel. 94/346-24-11

OSOBOWE SPRZEDAM

FIRMA z Warszawy poszukuje do
wynajęcia mieszkań i apartamentów
na rok w miejscowościach
nadmorskich od 3 tys. zł/m-c, tel.
577-018-188

SAMODZIELNEGO cukiernika,
pomocnika cukiernika oraz piekarza
zatrudnimy od zaraz. Wymagane
umiejętności, doświadczenie i ważna
książeczka zdrowia. Gwarantujemy
zakwaterowanie (pomorskie). Bardzo
atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne
do umiejętności zawodowych.
TYLKO POWAŻNE OFERTY, tel.
501871945.

Firma DOMAR w Tatowie
zatrudni na stanowisko: operator
spycharki, Oferty prosimy
przesyłać:
tomasz.dorszynski @domar-k.pl
Teł. 664-410-796

MECHANIKA maszyn budowlanych
zatrudnię, 606461948.

(obok Związkowca)

POKÓJ+ŁAZIENKA,OSOBNE
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WYDAWCA
Polska Press 5p. z o.o.
ul. Domaniewska 45,02-672 Warszawa,
tel. 22 20144 00. fax.22 2014410
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes zarządu Dariusz Swiąder
Członek zarządu Paweł FąŁara
Członek zarząduMagdalena Chudżikiewicz

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

Dyrektor artystyczny
Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu
Sławomir Nowak, slawomir.nowak@polskapress.pl
Dyrektor zarządzający biura reklamy
Maciej Kossowski
maciej.kossowski@polskapress.pl
Dyrektor kolportażu
Karol Wlazło karol.wlazlo@polskapress.pl
Agencja AIP
kontakt@aip24.pl
Rzecznik prasowy
Joanna Pazio tel. 22 20144 38, joanna.
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Koszykówka

Piłka nożna

Weekendowe mecze
w słupskiej klasie A

Przedstawiamy terminarz gier
w 25. kolejce - grupa I- sobota
(8.06): Polonez BobrownikiWybrzeże Objazda (godz.16).
KS Włynkówko - Dąb Kusowo
(16), Echo BiesowiceGarbarnia Kępice (16). Unison
Machowino - KS Damnica
(16.30), Diament TrzebielinoRowokół Smołdzino (16.30),
Sokół Szczypkowice - Pomorze
Potęgowo (17); niedziela
(9.06): Granit Kończewo Barton Barcino (13);grupa II sobota: GKS Kołczygłowy Start Łebień (15),Czarni Czarne
- Zenit Redkowice (16), Arkonia
Pomysk Wielki - Sparta
Konarzyny (17), GTS GR
Bieliński Czarna Dąbrówka Pogoń II Lębork (18); niedziela:
Kaszubia Studzienice - DolinaSperanda Gałążnia Wielka (13).
Orkan Gostkowo - Magie
Niezabyszewo (17.30). (FEN)

Brydż

Zaczęli wakacyjne gry

We wtorek rozpoczęły się
rozgrywki brydżowe w ramach
XV Wakacyjnego Grand Prix
Ustki. W pierwszym turnieju
na zapis maksymalny grało 24
uczestników. Prym wiodła para
wrocławsko-słupska w składzie
Agnieszka Malas (Wrocław) Krzysztof Mielnik (Słupsk)-186
pkt. Oboje są wychowankami
klasy brydżowej, która była
prowadzona w Słupsku przez
Bogusława Dyka. Drugie
miejsce zajęła słupska para:
Krzysztof Materek - Ryszard
Konopka -183 pkt. Trzecia
lokata przypadła parze Jan
Hertlein - Wiesław Rudnicki
(obaj Ustka). Drugi turniej
11.06 (wtorek) o godz.17. (FEN)

Bez powodzenia grają
słupszczanie w finale
U-14 w Żarach

Po zwycięskich półfinałachw To
runiu młodziadepci koszykówki
z drużyny Energa Adkonis Słupsk
grają w finałowych rozgrywkach
U-14 w Żarach.Niestety,
słupszczanom nie wiedzie się
w turnieju o medalemistrzostw
Polski. W dwóchdotychczas roze
granych meczachpodopieczni
Roberta Kozłowicza zanotowali
dwie porażki.Pierwszą rywaliza
cję Energa Adkonis rozpoczęła
od przegranegospotkania 59:74
z ekipą Basket TeamSuchy Las.
Najskuteczniejszym koszykarzem
w słupskim zespoleokazali się:
Kacper Kozłowicz-17 punktówi
Mateusz Biernacki-11oczek.
W zwycięskiej drużyniez Suchego
Lasu niedo zatrzymaniabył Jan
Nowicki, któryswój występ za
kończył z dorobkiem22 punktów.
Wczoraj młodzi słupszczanie za
gralizdecydowanie lepiej,alei tak
musieli uznać wyższośćHutnika
Warszawa. Słupszczanieprzegrali
z przedstawicielemstolicy76:84.
Zgrana słupszczan ponownie
niesamowite zawody zaliczyłK.
Kozłowicz, którytym razem zaa
plikował rywalomaż 31punktów.
W drużynieHutnika najskutecz
niejszy byłJakub Osiński,który
zapisał na swoimkoncie 20punk
tów. DzisiajEnerga Adkonis
Słupsk spotka sięz gospodarzem
finałowego turnieju,którymjest
BC SwissKrono Żary.
MKHAŁ PIĄTKOWSKI

Podsunwmmie olimpiady

We wtorek (11 czerwca)o godz. 9
w hali Zespołu Szkół Samorządo
wych przyul. Głównej 63w
Kobylnicy odbędziesię uroczyste
podsumowanie i ogłoszenie koń
cowych wyników XX Powiatowej
Olimpiady Dziecii Młodzieży.

(FIN)

Głos Dziennik Pomorza
Piątek, 706.2019

Słupsk walczy
z Kaliningradem

Boks

Krzysztof Mekrasz
krzysztof. niekrasz @połskapress.pl

W Słupsku boks ma ogromne
tradycje. Drużyna Czarnych
zdobywała medalew rozgryw
kach ligowych,a jej przedstawi
ciele byliteż medalistamiindy
widualnych mistrzostwPolski.
Dwaj pięściarze ze słupskiego
klubu wywalczyli brązowe me
dale w igrzyskach olimpijskich
(Kazimierz Adach - Moskwa
1980, śp. Jan Dydak, który
zmarł 27 marca tegoroku-Seul
1988). Dziś (7 czerwca)o godz.
18 w słupskiej haliGryfia przy
ul. Szczecińskiej odbędzie się
niezwykle ciekawy mecz pięś
ciarski z udziałem ekip SKB
Energa Czarni (ta drużyna zo
stanie poważnie wzmocniona
znanymi zawodnikami z in
nych klubów i będą to m.in.:

Maciej Jóźwiak, Mateusz Pol
ski, Dominik Palak, Łukasz
Zyguła, Piotr Szczukowski)
i Obwodu Kaliningradzkiego
(Rosja). Mecz w ramach I Me
moriału im. Józefa Mazura (to
śp. pięściarz i trener, który ko
jarzony jest z okresem świet
ności Czarnych). Cenabiletu10
zł. Kasa będzieczynna odgodz.
17. Po meczu zaplanowana jest
II Gala Białych Kołnierzyków.
Zestaw par - 70 kg: Łukasz
Pierkoś (Gdańsk) - Krystian
Zeliszczak (Karlino); 88kg: Ma
ciej Duszewski (Gdynia) - Ma
rek Żywocki(Poznań),Mariusz
Baczyk (Słupsk)- Grzegorz Kru
piński (Gdynia); iOO kg: Dawid
Dziemidok (Słupsk) - Kacper
Zapolny (Gdańsk), Jakub
Puścian (Słupsk) - Tomasz
Kirszling (Gdańsk), Łukasz
Sadowski (Słupsk) - Adam
Jędrysiak (Gdynia). ©®

Judo

kończyła przed czasem,wyko
nując bardzo skuteczne akcje
techniczne w parterze. Triumf
judoczki ze Słupska to potwier
dzenie jej ogromnych możli
wości. Jej kariera sportowa roz
wija się prawidłowo. Nasiódmęj
pozycji była gryfitka Katarzyna
Gołojuch (52 kg).Słupszczanin
Gniewosz Gawrych (60 kg) upla

Kolejne sukcesy zanotowali
młodzi przedstawiciele judo.
Były one osiągnięte w XVIII
Turnieju JudoBaltic Cup, który
odbył się w hali Akademii Wy
chowania Fizycznego i Sportu

godz. 17, ul. Sportowa) zagra
Jantar Ustka, który podejmo
wać będzie coraz bardziej roz
pędzoną Kaszubię Koście
rzyna. Wyjazdowy mecz
w Gdańsku (sobota, godz. 13)
rozegrają piłkarze Pogoni
Lębork.
Anioły Garczegorze w so
botę o godz. 15 podejmować
będą GKS Kowale i powalczą
o kolejnetrzy punkty.Znacznie
trudniej będą mieć rezerwy
Bytovii, które wyjadą na grę
przeciwko liderowi -Gromowi
Nowy Staw(godz. 14.00). ©®

W ringu słupskiej Gryfii wystąpi Kacper Derda (z prawej),
wychowanek trenera Jerzego Walczuka. Czy wygra?

Z lewej: trener Władysław Morawski. J. Wichłacz, Kotaro Sasaki

krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

Jarosław Stenceł
jaroslaw.stencel@polskapFess.pl

To spotkanie pokaże, czy jesz
cze słupszczanie mają wolę
walki o awans do III ligi (GKS
jest spadkowiczem). Również
na własnym boisku (sobota,

Martyna Szaniawska rozwija się zgodnie z oczekiwaniami

w Gdańsku. Świetną formę za
prezentowała zawodniczka To
warzystwa Sportowego Judo
Gryf Słupsk,a była nią juniorka
młodsza Martyna Szaniawska.
Słupszczanka okazała się bez
konkurencyjna w wadze +70 kg
(tym razem spróbowała swoich
sił w wyższej kategorii wago
wej).Szaniawska dwie walki za

I*Uka nożna

35. kolejka spotkań zostanie
rozegrana w najbliższą sobo
tę. W Słupsku WKełider tabeli
Gryf podejmować będzie 5.
w tabeli GKS Przodkowo (sta
dion ul. Zielona,godz.17).

Słupszczanka była pierwsza, bytowianin

KrzysztofNiekrasz

Gryf kontra Przodkowo.
Kaszubia w Ustce

sował się na dziewiątym miej
scu. Junior młodszy Jakub
Wichłacz (Bytowski Klub Spor
tów Walki)stoczył 4 walki wkat.
wagowej +90kg. Bytowianinzaliczył 3 zwycięskie pojedynki
(2 przedczasem naippon) i osta
tecznie uplasowałsię na drugim
miejscu. Dla Wićhłacza był to
ostatni start przed wakacjami.

m»

\

u.

Dawid Więckowski gra nie tylko w obronie Gryfa Słupsk,
ale potrafi także włączyć się do akqi ofensywnych

Filip Małgorzaciak
w Czarnych Stupsk
Koszykówka

MichałPiątkowski

gły sezon zakończył ze średnią

18,3 pkt namecz.

Jeszcze kUka tygodni temu Fi
lip Małgorzaciak rywalizował
z STK Czarni Słupsk w boju
o trzecie miejsce, a wczoraj
podpisał kontrakt ze słupskim
klubem na przyszły sezon.

Warto zaznaczyć, że w hali
Gryfia 11 maja w pierwszym
spotkaniu o brąz rzucił słup
skiej drużynie 30 punktów,
z czego 5 rzutówtocelne trójki.
To bardzocenne wzmocnie
nie w drużynie Mantasa
Cesnauskisa
na
sezon

Filip Małogrzaciak ma 25 lat,
mierzy 192 cm wzrostui wystę
puje na pozycji rzucającego. To
świetny strzelec, który ubie

W sezonie 2016/17 grał
v PLK w zespole Miasto Szkła
Krosno, gdzie zdobył28 punk
tów w17 meczach.©@

michal.piatkowskj@poiskapress.pl

2019/2020.
r
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Filip Małgorzaciak jest kolejnym nowym zawodnikiem
w zespole Czarnych Słupsk
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Piątek, 7.06.2019

0^7

Sf/OfT

Z/

Najbardziej boją się polskich kibiców
Hubert Zdankiewicz.
Skopje
redakqa@polskapress.pl

Ptikanażna
Jaki mam lek na Lewandow
skiego? Z tego. co wiem. nie
jest chory-żartował przed
piątkowym meczem Macedo
nii Północnej z Polską w elimi
nacjach Euro 2020 selekcjoner
gospodarzy Igor Angekwski.
Już poważnie zapowiadał wal
kę i wyrównanespotkanie.
- Obawiam się Polski, jako ca
łego zespołu. To mocny team,
złożony z dobrych piłkarzy,
na czele z tym najsłynniejszym
- mówił przedstartem eliminacji
selekcjoner Macedończyków.
Na myśli miał oczywiście Ro
berta Lewandowskiego, na któ
rego jego obrońcy będą musieli
zwracać w piątek szczególną
uwagę. Zwłaszcza jeśli potwier
dzą się doniesienia o składzie
Biało-Czerwonych na ten mecz
(o tym za chwilę).
Nie wypisuję recept
- Jaki mam lek na Lewandow
skiego? Ztego, co wiem, nie jest
chory. Ja nie wypisuję recept rozbawił dziennikarzy Angelovski na poprzedzającej spotka
nie czwartkowej konferencji
prasowej. - Gramy przeciwko
całej drużynie, a nie jednemu
piłkarzowi. Jestem szczęśliwy,
że mam dodyspozycji takichza
wodników, boto najlepsza odlat
reprezentacja Macedonii. Za
pewniam wszystkich, że moi

piłkarze wyjdą na boisko pozy
tywnie nastawieni idadzą z sie
bie wszystko.Zagramy agresyw
nie iofensywnie - podkreślał.
Dość dyplomatycznie, bo
w wywiadach publikowanych
wcześniej przez miejscoweme
dia odgrażał się, że przy całym
szacunku dla naszych piłkarzy,
alewprzeszłościmocniejszeod
Polski zespoły miały już w Skopjeproblemy. Tak naprawdęnie
przesadzał, bo w poprzednich
eliminacjach (do ubiegłorocz
nych mistrzostw światawRosji)
na dawnej Arenie Narodowej
im. Filipa n Macedońskiego (z
przyczyn politycznychzmieniła
niedawno nazwę na Tose Pro-

Goran Pandev o meczu
z Polską: „Wiemy, jaki
zespół gościmy i wie
my. że będzie ciężko.
Jak wygramy. Krzysiek
Piątek stawia kolację"
eski Arena Narodowa) męczyli
się Włosi i Hiszpanie. Pierwsi
wygrali 3:2, po golu strzelonym
w doliczonym czasiegry, drudzy
wywieźli zeSkopje skromne2:1.
W tych eliminacjach to właś
nie Macedonia Północna jest na
razie, obokIzraela, najgroźniej
szym rywalem Biało-Czerwonych. Po dwóch kolejkach obie
drużyny mają pocztery punkty,
my mamysześć.
- Wiemy, jaki zespół gościmy
i wiemy, że będzie to ciężki
mecz. Przygotowujemysię jed
nak do niego jak dokażdego in

musimy zagrać w pełni skon
centrowani - mówił przed wylo
tem do Skopje Brzęczek.- Błę
dem byłoby podejść do rywali
zacji z myślą, że damy radę wy
grać samymi umiejętnościami.
Macedonia tozbyt dobryzespół
- ostrzegał selekcjoner.

m
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Z dwójki Lewandowski - Piątek z Macedonią od początku ma zagrać tylko pierwszy z wymienionych
nego. Atmosfera jest bardzodo
bra - zapewniał kapitan Mace
donii Goran Pandev, którego
polscy dziennikarzenie omiesz
kali zapytaćoKrzysztofa Piątka,
z którym jesienią grał we wło
skiej Genoi (zimą Polak odszedł
do ACMilan).
- Jak wygramy,Krzysiek sta
wia kolację- zażartował Pandev.
Tylko jeden napastnik
Łukasz Fabiański - Bartosz Be
reszyński, KamilGlik, Jan Bed
narek, MaciejRybus -Mateusz
Klich, Grzegorz Krychowiak -

Przemysław Frankowski,Piotr
Zieliński, Kamil Grosicki - Robert
Lewandowski - są podstawy, by
sądzić, żewłaśnie wtakim skła
dzie podopieczni JerzegoBrzę
czka rozpoczną piątkowe spot
kanie. Nie tylko dlatego, że po
dali go do wiadomości kibicom
zazwyczaj dobrze poinformo
wani dziennikarzePolsatu, Ma
teusz Boreki RomanKołtoń.
Takie zestawieniewydaje się
logiczne. Przed marcowymime
czami z Austrią iŁotwą selekcjo
ner Biało-Czerwonych miał po
zytywny ból głowy przy zesta

wianiu liniiataku, bo oprócz Le
wandowskiego strzelecką formą
imponowali równieżArkadiusz
Milik i wspomniany już Piątek.
W końcówce obaj spuścili jed
nak z tonu i w piątek bezpiecz
niejszy wydaje się wariant,
w którym za plecami snajpera
Bayemu operować będzie po
mocnik Napoli, wspieranyprzez
bardziej defensywnie usposo
bionych Krychowiakai Klicha.
- Mecze eliminacyjne to nie
czas na eksperymenty. Sześć
punktów nie daje nam kom
fortu, dlategokażde spotkanie

Arkadiusz Milik: Z Lewym i Piątkiem mamy zdrową rywalizację
Piłka nożna

Tomasz Dębek
Twitter: @themback

Macedończycy posiadają du
że umiejętności. To klasowy
zespół, ale musimy skupić się
na swojej grze -zapowiada na
pastnik Napoli i reprezentacji
Polski. Aikadiusz Milik.
Na czym skupiliście się nąjbarctziej podczas zgrupowa
nia przed meczamiz Mace
donią Północną i Izraelem?
Na treningach mieliśmy tro
chę gierek, skupialiśmy się też
na taktyce. Zgrupowanie za
częliśmy wcześniej niż zwykle,
pierwsze dni były wprowadze
niem do przygotowań. Niektó
rzy skończyli sezon wcześniej,
inni całkiem niedawno.Tre
ningi może nie były lżejsze, ale
trochę inne.Od poniedziałku
ćwiczyliśmy już typowo
pod Macedończyków. Takty
ka, poruszanie się po boisku,
ustawienie w obronie.

Co sądzi pan o naszych naj
bliższych rywalach?
Oglądaliśmy skróty ich me
czów. Widzieliśmy, że Mace
dończycy posiadają naprawdę
duże umiejętności. Trzeba do
cenić ich klasę. Ale nie chodzi
o jakąś bojaźń. Jedziemy tam
po zwycięstwo, chcemy wy
grać to spotkanie. Mając dzie
więć punktów po trzech kolej
kach eliminacji, mocno zbli
żymy się do awansu. Doda
nam to też dużo pewności sie
bie. Z meczu na mecz nasza
gra powinna wyglądać lepiej.
Na co trzeba będzie w Sko
pje najbardziej uważać?
Wydaje mi się, że musimy
się przede wszystkim skupić
na sobie. Trzeba przygotować
się jak najlepiej do tego spot
kania. Jeśli zagramy na na
szym poziomie, wszystko po
winno pójść po naszej myśli.
Poprzednio z Macedończy
kami graliśmy w grudniu

prezentacji. Trochę z przy
padku [Milik dobił strzał
z rzutu karnego obroniony
przez bramkarza - red.l, ale
widocznie tak miało być. Nie
wiem nawet, czy to nie ja by
łem wyznaczony do strzela
nia karnych. Najważniejsze,
że udało się zdobyćdebiutan
cką bramkę. Wiadomo, że by
ło to zgrupowanie dla zawod
ników z ekstraklasy, najlep
szych wówczas polskich pił
karzy na nim zabrakło. Bar
dzo cieszę się z tego, że mo
głem w nim uczestniczyć.
Milik w tym sezonie zagrał dla
Napoli 47 meczów. Strzelił 20
goli, zanotował cztery asysty
2012 roku. Obok Artura
Jędrzejczyka jest pan jedy
nym zawodnikiem obecnej
reprezentacji,który wystą
pił w tamtym spotkaniu.
Jak je pan wspomina?
Bardzo fajnie. Strzeliłem
wtedy pierwszego gola w re

Robert Lewandowski pod
kreślał. że musimy w końcu
zagrać dwa równe, dobre
mecze. W przeszłości by
wały z tym problemy.
Każdy chciałby, żebyśmy
wygrali oba mecze w bardzo
dobrym stylu. Nie zawsze
udaje się grać tak dobrze, jak
byśmy sobie tego życzyli. Naj
ważniejsze są jednak zwycię
stwa. Kiedy traci się punkty,

grając ładnie, wszyscy są roz
czarowani. Wtedy styl nie ma
żadnego znaczenia. Lepiej
brzydko wygrać, niż ładnie
przegrać. Zdaję sobie sprawę
z tego, że mecze z Austrią
i Łotwą nie były w naszym
wykonaniu najlepsze. Trzeba
jednak docenić zdobyte
w nich punkty. Przed nami
jeszcze dużo pracy. Chcemy
rozwijać się z każdym zgru
powaniem. Trener Brzęczek
ma nam wiele do przekaza
nia. W klubie każdy gra ina
czej, ale reprezentacja ma
grać tak, jak chce selekcjoner.
Zrobimy wszystko, by nasze
występy były jak najlepsze.
Do gry w podstawowej je
denastce ma pan bardzo
mocnych rywali, Roberta
Lewandowskiego iKrzysz
tofa Piątka. Jak wygląda
wasza rywalizacja?
Jest fajna, zdrowa i sporto
wa. Jesteśmy partnerami
z zespołu. ©®

Lepiej ich nie prowokować
Miejscowi, bardziej niżLewan
dowskiego, obawiają się jednak
polskich kibiców. - Podobno są
agresywni. To prawda? -takim
pytaniem przywitał nas na lot
nisku kierowca busa, którym
mieliśmy jechać do hotelu. W telewizji tak mówili - dodał,
widząc nasze zdziwioneminy.
- Kibice jak ludzie, są różni,
ale agresywni bywają tylko ci
klubowi. Ci jeżdżący za repre
zentacją wwiększości są bardzo
sympatyczni - próbowaliśmy ra
tować reputację naszych fanów
i uspokajać przy okazji naszego
nowego znajomego.
- Mam nadzieję, że są, bo
wiecie - tu w Macedonii piłka
nożna nie jest tak popularna jak
ręczna. Zwłaszcza teraz,po dru
gim zwycięstwieVardaru Skopje
w Finał Four (poprzednio w2017
roku-red.). Nasi kibiceto jednak
gorąca krew, lepiej ich nie pro
wokować, bomoże byćróżnie stwierdził w odpowiedzi.
I chyba coś w tym jest, bo
zdjęcia z mistrzowskiej fety Vardaru obiegły Europę,a wzięło
w niej udział ponad100 tysięcy
kibiców. Pytanieo szczypiomistów padło zresztą nawet na
konferencji.-Mamy nadzieję,że
nas też kiedyś powita taki tłum
- przyznał Pandev.
©®

LOTTO
Czwartek 06.06

MULTIMULTI - GODZ. 14.00

4,5,15,17,19,20,27,43,46,49,
52,56,57,58,59,65,71,75,79,
80 plus17
KASKADA

1,4,6,10,11,12,13,18,19,21,22,
24

Środa 05.06

MULTI MULTI - GODZ. 21.40

3,10,11,16,21,27,34,42,44,45,
47,53.56,58.59,60,61,73,74,
79 plus34
EKSTRA PENSJA

4, 9,14,16,31 + 3
MINI LOTTO

4,5,15,25,35

KASKADA

2,3,4,6,9,10,13,14,15,17,

18,22

Środa 05J06
MULTI MULTI - GODZ. 14.00

1,4,11,15,16,20,23,28,30,33,
34,35,53,54,59,62,65,71,73,75
plusl
KASKADA

1,3,4,7,9,10,11,13,14,15,
19,24
(STEN)
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Urząd Miasta Ustka

Natwa gminy: Gmina Stepnica

Kategoria: GMINA PRZYJAZNA TURYSTOM
Pr@*emaćja gminy:

Kategoria GMINA PRZYJAZNA TURYSTOM

Ustka to jedno z nadmorskich miast najchętniej odwiedzanych przez
turystów. Nie ma lepszej rekomendacji dla miejscowości, która posiada
jednocześnie takie atuty, jak: nadmorskie położenie, klimat miejsca,
ciekawa architektura, bogata oferta noclegowa, gastronomiczna
i rozrywkowa. W 2018 roku Ustka znalazła się w pierwszej piątce,
najczęściej wyszukiwanych miejscowości nadmorskich, a w rankingu
plaż Onet.pl, zajęła 2. pozycję. Miasto mocno postawiło na odświeżenie
oferowanych atrakcji w sezonie letnim, na wzmocnienie kampanii
w mediach oraz coraz bardziej popularny videomarketing. W 2018 roku
wykonano dwie aplikacje mobilne: Fish Market oraz Skarby usteckiej
przyrody (obie do pobrania w Sklepie Play). Nowością na mapie \
usteckich atrakcji są od ubiegłego roku także skrzynki geocatchingowe
i wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim, np. Columbus Festiwal Wiatru,
Sound of Gravity, Uliczny Pokaz Mody z Pierre Rene, Formoza
Challenge, Festiwal Teatrów Ulicznych Mistral, Grand Lubicz Festiwal
Światła.

Gmina Stepnica nad Zalewem Szczecińskim to raj zarówno dla amatorów
aktywnego wypoczynku, jak i turystów szukających kontaktu z naturą,
• Żeglarzom oferuje 4 przystanie oraz regaty, miłośnikom pieszych
i rowerowych wędrówek prawie 200 km oznakowanych ścieżek
pieszych i rowerowych, kajakarzom i wędkarzom rzekę, kanały i wody
zalewu,
•Rodzinom z dziećmi bezpieczną i czystą plażę ze świetnie wyposażoną
wypożyczalnią sprzętu plażowego i pływającego, z placem zabaw
i molem,
• Windsurfingowcom i kitsurfingowcom najdogodniejsze warunki
do uprawiania sportu zwłaszcza w okolicy Czarnocina,
•Dla miłośników natury -Park Natury Zalewu Szczecińskiego z tabunem
koników polskich, stadem krów i niezliczoną ilością ptactwa, a także
lasy puszczy z całym ich dobrodziejstwem.

Prezentacja gminy:

PLEBISCYT

76-270 Ustka,
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
tel.: 59 815 43 50
www.ustka.pl

gmina

Gmina Stepnica
ieteacfresirilte: ul. T. Kościuszki 4,72-112 Stepnica
tel. 91 418 85 21
www.stepnica.pl

gmina

00906957

Nazwa gminy:

Studzienice

DziWIlÓW

GMINA PRZYJAZNA-TURYSTOM

Kategoria GMINA PRZYJAZNA TURYSTOM >
Prezentacje gminy:

Dl CDlCfYT

Gmina Dziwnów jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin w Pol
sce. Świadczą o tym czołowe lokaty w wielu samorządowych rankingach
oraz rosnąca z roku na rok liczba turystów. Atrakcyjnie położona jest rów
nież interesującym miejscem dla inwestorów oraz żeglarzy z całego świata,
którzy dziwnowskie porty i przystanie odwiedzają w coraz większej liczbie.
- Na terenie gminy odbywa się latem szereg wydarzeń o artystyczno-sportowym charakterze. Najważniejsze z nich to cykliczny Festiwal
Gwiazd Sportu, a także Festyn Rybaka i Festyn Komandosa. Poza nimi
odbywają się liczne koncerty i występy, a także adresowane do rodzin
i wyczynowych żeglarzy regaty.
- Gmina Dziwnów może się też pochwalić najdłuższym kąpieliskiem nad
Bałtykiem (łącznie dwa kilometry strzeżonej plaży), licznymi parkami (po
rewitalizacji), nowoczesnymi i bardzo funkcjonalnymi portami (jachtowym
i rybackim oraz kilkoma przystaniami), dużą ilością placów zabaw, otwartych siłowni, krajobrazowymi szlakami spacerowymi (w tym malowniczymi
promenadami).
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GMINA DZIWNÓW,
ul.Szosowa5,72-420Dziwnów.
Tel. 48 91 327 5163,
e-mail: um@dziwnow.pl,
www.dziwnow.pl
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Gmina Studzienice w sferze rekreacji położyła nacisk na
stworzenie bogatej infrastruktury rekreacyjnej. Zdecydowana
większość stworzonych miejsc do rekreacji znajduje się przy
pięknych jeziorach, w które obfituje Gmina Studzienice. Należy
tu wyróżnić Słoneczną Przystań, która wyposażona jest
w sprzęt wodny, który umożliwia uprawianie takich dyscyplin,
jak: wędkarstwo, kajakarstwo, pływanie rowerkiem wodnym,
siatkówka wodna, windsurfing. Ponadto w roku 2018 powstały
na terenie gminy trzy kompleksy zielonych siłowni zewnętrznych,
jedna w Półcznie, druga w Ugoszczy, a trzecia w Studzienicach'
W miejscowościach, które mają dostęp do jeziora, istnieją
zagospodarowane kąpieliska zwyczajowe -niestrzeżone, które
cieszą się popularnością. Ważnym punktem na mapie gminy
w sferze rekreacji są wyznaczone i oznakowane szlaki rowerowe.
_ Urząd Gminy Studzienice
teteodrew*/* ul. Kaszubska 9
77-143 Studzienice
Telefon: 59 82166 00, Fax: 59 821 6610
E-mail: ug@studzienice.pl
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Heimem# Gmina Resko

Kałegetffer TURYSTYKA

YategM1» GMINA PRZYJAZNA TURYSTOM
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• jezioro Dobrzyca, rzeka Rega i otaczające ze wszystkich stron
mieszane lasy tworzące niepowtarzalny mikroklimat, •szlak konny oraz
40 km ścieżek rowerowych, • Park Miejski po gruntownej rewitalizacji,
• Ścieżka Edukacji Ekologicznej wzdłuż obszaru Natura 2000, •pieszy
„Szlak mocy i tradycji",• plaża gminna z pomostem, w miejscowości
Stara Dobrzyca, •nowoczesny kompleks edukacyjno-sportowy z piękną
halą oraz zespołem boisk, • nowoczesne i bezpieczne place zabaw
wraz z boiskami wielofunkcyjnymi oraz minisiłowniami, •niezapomniane
spływy kajakowe wzdłuż dziko płynącej rzeki Regi, ' wydarzenia
kulturalne i sportowe, m.in. „Bieg o Strzałę Widanta , dzięki któremu
Resko zaistniało już na mapie biegowej Polski, • perełki architektury, ;
a wśród nich kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Resku,;
• odrestaurowane obiekty wpisane do rejestru zabytków, •dynamiczny
rozwój, piękna przyroda oraz gościnność mieszkańców i władz lokalnych.

tełeedreaPWo-

Gmina Resko
ul. Rynek 1,72-315 Resko
e-mail: resko@resko.pl, www.resko.pl
tel. (91) 39 51536,39 51505,39-51-545

Najciekawsza lokalna książka
lata 2018
wydana przez „Głos

PLEBISCYT
gmina
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Międzyzdroje mają swoją Aleję Gwiazd Kina, a od lipca w Koszali
nie funkcjonuje Aleja Gwiazd Kabaretu. To nowa atrakcja na mapie
miasta. Atrakcja tym ciekawsza, że związana z naszym Festiwalem
Kabaretu, którego 24. edycja odbyła się w 2018 roku. W swoich za
łożeniach odcisk swoich dłoni pozostawią między Amfiteatrem a Fil
harmonią Koszalińską największe gwiazdy kabaretu. Na razie są
trzy płyty z odciskami dłoni należącymi do Leszka Malinowskiego
(Kabaret Koń Polski), Roberta Górskiego (Kabaret Moralnego Nie
pokoju) i Krzysztofa Hankego (Kabaret RAK).
W Koszalinie nie zapomniano także o turystach wybierających bar
dziej tradycyjne atrakcje - zakończono remont katedry i kościoła
w Jamnie, a także przeprowadzono renowacje katedralnych orga
nów. -Do tego w Jamnie otwarta została niedawno Zagroda Jamneńska, gdzie można poznać unikatową kulturę dawnych mieszkańców
okolic Koszalina.
Dane Urząd Miejski
teteacfresowe; Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
tel. 48 94 348 86 00

PATRONAT HONOROWY:

MIECZYSŁAW STRUK
MARSZAŁEK

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

SKOWROŃSKA

Wywiad rzeka z mecenas Anną Bogucką-Skowrońską
Życie zawodowe i biografia polityczna działaczki opozycji demokratycznej •
Zapis historii wydarzeń i miejsc od lat /O.
Lata 70. - mroczne czasy stanu wojennego, czerwcowy przełom 1989 i odrodzona Polska

mzzAtm

DO NABYCIA
na ailegro.pl oraz

Biurze ogłoszeń „Głosu Pomorza", ul. H. Pobożnego 19, Słupsk •Księgarni Ratuszowej, ui. Filmowa 5. Słupsk
Biurze ogłoszeń „Głosu Koszalińskiego", ui A. Mickiewicza 24, Koszalin
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Nazwa gminy.

Gmina Słupsk

* ategoria: GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
Prezentacja gminy

O

DdiCG
Katec } , ią, GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Podczas święta mieszkańca Gminy Stupsk można byto odwiedzić stoiska z lokal
nymi produktami oraz pysznymi potrawami, które przygotowały Koła Gospodyń z
gminy. Swoje stoisko miała oczywiście Gmina Słupsk, w tym roku po raz pierwszy
zaprezentowała się Rada Seniora. Poza tym swoją ofertę przedstawił Uniwersytet
Trzeciego Wieku, który zachęcał do wstąpienia w jego szeregi.
Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci, animacji, pokazów strażackich oraz po
kazu sprzętu wojskowego, który już tradycyjnie przygotował Batalion Ochrony
Bazy w Redzikowie. Poza tym występy artystyczne grup i zespołów z terenu gminy
Słupsk i tradycyjnie Konkurs dla mieszkańców „Broszura budżetowa za rok 2018
i na rok 2019". Z okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej swoje stoisko
prezentował również Punkt Informacji Europejskiej Europę Direct, natomiast gmina
Słupsk przyłączyła się do Dni Otwartych Funduszy Europejskich, organizowanych
przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prezentując inwestycje, które udało się
zrealizować ze środków unijnych. Do świętowania Dnia Mieszkańca Gminy Słupsk
przyłączyła się również Szprycha oraz grupa sportowa Best Beasts z Bydlina.
Gwiazdą tegorocznej imprezy była Natalia Szroeder, której występ przyciągnął
tłumy.

PLEBISCYT

PLEBISCYT

Dane Urząd Gminy Słupsk

ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk
tel. 059 842 84 60
info@gminaslupsk.pl
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PRZYJAZNA
MIESZKAŃCOM
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PLEBISCYT

Darie Gmina Banie
teleadresoMo: ul. Skośna 6
74-110 Banie
www.banie.pl
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039105886

Nazwa gminy; KOSZalin

MIESZKAŃCY

=6

GMINA PRZYJAZNA
MIESZKAŃCOM

•budujemy i modernizujemy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną,
•poprawiamy bezpieczeństwo na drogach, •realizujemy
inwestycje zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji
-budujemy kompleks lekkoatletyczny, przebudowujemy ulice
i termomodernizujemy szkołę, strażnicę OSP i Ośrodek Zdrowia,
•rozbudowujemy infrastrukturę społeczną, w każdej miejscowości
jest świetlica wiejska i plac zabaw, 'realizujemy program polityki
zdrowotnej w zakresie rehabilitacji, •wszystkie chętne dzieci
objęte są wychowaniem przedszkolnym, planujemy utworzenie
żłobka, •pamiętamy o Seniorach, dla nich otworzyliśmy Dzienny j
Dom "Senior+", 'realizujemy działania społeczne, "skutecznie
pozyskujemy środki finansowe z zewnętrznych źródeł.

Oane GMINA SUCHAŃ
ul. Pomorska 72 73-132 Suchań
tel. 91562 4015
sekretariat@suchan.pl www.suchan.pl

teieadresewe
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Nazwa gmmy; Gmina Tuchomie

KOSZALIN

Kategoria; GMINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Prezentacja gminy;

Prezentacja gminy?

Liczne konsultacje społeczne, cykliczne spotkania Prezydenta
Miasta z mieszkańcami i rokroczne edycje Budżetu Obywatelskie
go -to wyznaczniki działania Koszalina. Miasta otwartego na po
mysły mieszkańców i uwzględniającego ich potrzeby.
Koszalin staje się w coraz większym stopniu miastem obywatel
skim. Świadczy o tym coraz większa popularność Budżetu Obywa
telskiego, a także aktywność naszych najstarszych mieszkańców,
którzy działają w ramach Koszalińskiej Rady Seniorów, a także
w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, oraz inicjatywy podejmowa
ne przez Koszalińską Radę Kobiet. O zaangażowaniu koszalinian
w życie miasta można przekonać się chociażby podczas spotkań
na Rynku Staromiejskim, które pod hasłem „Porozmawiajmy o Ko
szalinie" prezydent Piotr Jedliński prowadzi od kilku lat.

PLEBISCYT

Dane Urząd Miejski
Rynek Staromiejski 6-7
' 75-007 Koszalin
tel. 48 94 348 86 00

gmina
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Prezentacja gminy;

- realizacja inwestycji poprzez fundusze sołectw: place zabaw,
siłownie zewnętrzne, wiaty
- modernizacja nawierzchni jezdni
- wsparcie rozwoju i działalności stowarzyszeń, klubów sportowych
i lokalnych inicjatyw społecznych
- realizacja projektów na poprawę infrastruktury sportowej
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa,
Sosnowa, Kunowska w Baniach
- utworzenie miejsca rekreacyjno - integracyjnego w miejscowości
Lubanowo

PLEBISCYT
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Mazwagmin* Gmina Suchań

Prezentacja gminy;

Kategoria:

Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice
tel. 91 564 01 29
www.dolice.pl
009085287

,

Nazwa gminy; Gmina Banie
Kategoria; GMINA

gmina

Inwestycje zrealizowane przez Gminę Dolice w 2018 roku: budowa Ośrodka
Zdrowia w Dolicach, budowa sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w
Pomietowie, Szemielinie, Ziemomyślu A i Ziemomyślu B, przebudowa odcinka
drogi Krępcewo-Rzeplino o długości 2,5 km, z dokończeniem przejścia przez
m. Krępcewo (dotacja dla Powiatu Stargardzkiego), przebudowa odcinka drogi
gminnej o długości 1km, łączącej Ziemomyśl A i Ziemomyśl B, zagospodarowanie
terenu nad jeziorem Gardzko, budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rzeplinie.
Wydarzenia organizowane przez Gminę Dolice w 2018 roku: Finał WOŚP,
„Kolęda w tradycji polskiej", Ferie w GCISiP, Dzień Kobiet, Warsztaty dekoracji
świątecznych, Kiermasz Wielkanocny, „Dolicki Piknik Patriotyczny", Dzień
Strażaka, „Dolickie Forum Przedsiębiorców i Producentów Rolnych", Gminny
Dzień Dziecka, Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, „Duży Piknik nad Małą Iną",
Wakacje w GCISiP, Dożynki Gminne, „Dolicki Bieg Niepodległości", „Magiczny
Wieczór Andrzejkowy", Mikołajki, „Mikołajkowe Spotkanie Seniorów", Kiermasz
Bożonarodzeniowy.

gmina
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gmina

Gmina Tuchomie zrealizowała w latach poprzednich, ale i jest w trakcie
realizacji szeregu projektów dotyczących infrastruktury kulturalnej, sportowej
i rekreacyjnej służącej mieszkańcom w tym m.in:
- świetlice wiejskie - place zabaw - siłownie zewnętrzne - boiska - place
rekreacyjne (w tym tereny przy jeziorach)
- ścieżki pieszo-rowerowe
Obecnie w ramach pozyskanych środków zewnętrznych (RPO WP 20142020) realizowany jest projekt pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii
na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie", w ramach
którego na posesjach należących do mieszkańców gminy zainstalowanych
zostanie 118 instalacji OZE, w tym: 61 kolektorów słonecznych,
15 instalacji fotowoltaicznych, 27 kotłów na biomasę i 15 pomp ciepła. Ponadto
zrealizowano już projekty ze środków zewnętrznych (PROW, NFOSiGW),
dzięki którym wsparliśmy mieszkańców w budowie instalacji solarnych
(260 szt.) oraz instalacji fotowoltaicznych (130 szt).

Dana Gmina Tuchomie
teieadreso^we* uI• Jana III Sobieskiego 16
77-133 Tuchomie, tel. (059) 82150-40
E-mail: biuro@tuchomie.pl
WWW: www.tuchomie.pl
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NY KRĘŻELEWSKI

Kategoria: MIESZKAŃCY

Prezentacja gminy:

Giosu Koszalińskiego", autorki cyklu zbrodniepomorza.pl
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Wiaty rekreacyjne w sołectwach
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Prezentacja gminy.

W 2018 roku zakończyły się prace dotyczące
budowy wiat rekreacyjnych w Sidłowie, Jastrzębnikach oraz Krzecku. Powstałe ze środków Fun
duszu Sołeckiego drewniane wiaty wraz ze stoła
mi i ławkami będą służyć mieszkańcom sołectw
podczas spotkań społeczności lokalnej oraz po
zytywnie wpłyną na estetykę miejscowości.
'
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URZĄD GMINY SŁAWOBORZE
Kolejowa 8 78-314 Sławoborze
e-mail: ug@slawoborze.pl
tel. 94 364 75 59
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Nazwa gminy:

SŁUPSK

Kategoria^ OMINĄ PRZYJAZNA INWESTOROM
Prezentacja gminy.
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Nazwa gmin* Gmina Kępice
Kategoria: GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
Prezentacja gminy:

Kampania Lecę za miasto ma już 10 lat. Przez ten okres wiele
zmieniło się na rynku nieruchomości Gminy Słupsk. Kiedy
zaczynaliśmy kampanię, najpopularniejszymi kierunkami były
Bydlino - Osiedle Złoty Potok oraz Krępa Słupska - Osiedle
Kwitnące Ogrody. To tam powstały nowe osiedla, w których z roku
na rok przybywa gospodarstw domowych - wspomina początki
kampanii sekretarz gminy Słupsk Adam Sędziński.
Wraz z rosnącym zainteresowaniem ofertą gminy, samorząd
sukcesywnie przygotowywał nowe tereny inwestycyjne. I tak po
10 latach w ofercie każdy może znaleźć swoje miejsce na Ziemi.
Obecnie oprócz znanych kierunków, takich jak Bydlino czy Krępa,
dużym zainteresowaniem cieszą się miejscowości nieco bardziej
oddalone od miasta, takie jak Lubuczewo czy Wrzeście.

PLEBISCYT
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Dane Urząd Gminy Słupsk
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GMINA NA6

76-200 Słupsk
tel. 59 842-84-60
boi@gminaslupsk.pl
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Stawiamy ria ekologię! -tak można podsumować działania inwestycyjne,
edukacyjne i społeczne prowadzone w Gminie Kępice. Realizując
inwestycje, dbamy o to, by zastosowane rozwiązania i technologie
były ekologiczne - wszystkie nasze szkoły zostały poddane
termomodernizacji, zamontowaliśmy na nich instalacje solarne,
zbudowaliśmy innowacyjny w skali regionu budynek półpasywny,
nasza sieć ciepłownicza opiera się na ekologicznych źródłach energii
- wykorzystujemy zrębki, dbamy o jakość powietrza, uczestnicząc m.in.
w programie „Czyste powietrze". Jako jedna z niewielu gmin w Polsce
otrzymaliśmy dofinansowanie na działania w zakresie innowacyjnych
rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami. Zbudujemy podziemne
kosze na śmieci, opracowujemy nowoczesny program kontroli segregacji
odpadów. Założyliśmy własną Spółdzielnię Socjalną „Zielony Punkt", j
która odbiera odpady w gminie i dba o środowisko. Ponad 63 proc.
powierzchni naszej gminy to lasy - dbamy o ten skarb, bo wiemy, że
człowiek jest częścią przyrody.

Dane Urząd Miejski w Kępicach
tełeadresowe- Ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice
Tel. 59 857 66 21, FAX 59 857 66 23
Adres e-mail: poczta@kepice.pl
www.kepice.pl
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Nazwa gminy: ŚwieSZynO
Kategoria: ŚRODOWISKO

Prezentacja gminy:

Prezentacja gminy:

.

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych PSZOK.

&

Stworzono w ten sposób mieszkańcom gminy możliwość
przekazywania w dogodnym dla nich czasie, odpadów
segregowanych, w tym również budowlanych.
Według „Programu Ochrony Środowisk dla Gminy Świeszyno
na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku
2025"[1] Gmina Świeszyno, pod względem jakości powietrza
jest jedną z najczystszych w województwie. Wynik ten jednak

PLEBISCYT

03ns Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Zwycięstwa 56,77-141 Borzytuchom
tel. 59 8211316
fax 59 82113 90
e-mail: ug@borzytuchom.pl

gminą
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Aby wyjść naprzeciw mieszkańcom, na terenie gminy utworzono

Gmina Borzytuchom jest dynamicznie rozwijającą się gminą wiejską położoną w powiecie bytowskim, która
postrzegana jest przez społeczność jako gmina przyjazna mieszkańcom iprzedsiębiorcom.
W dużej mierze jest to wynikiem skutecznie prowadzonej polityki prorozwojowej prowadzonej przez władze
gminne. Polityka prowadzona przez władze samorządowe zmierza w kierunku uprzemysłowienia. W 2017
roku, Rada Gminy Borzytuchom przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na tak zwaną
strefę przemysłową dla działalności produkcyjnej i usługowej. Tereny zlokalizowane są w znacznej odległości
od zabudowań idają możliwość realizacji zamierzeń inwestycyjnych na nieograniczonym terenie. Plan daje
możliwość nabycia gruntów według potrzeb, toznaczy odpowiedniego areału dla planowanej inwestycji.Plan
obejmuje grunty o powierzchni 25,24 ha, którychwłaścicielami są osoby prywatne.
Ponadto, Rada Gminy Borzytuchom, aby zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia działalności na terenie
gminy, podjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
na tworzenie nowych miejsc pracy. Na mocy uchwały nowo wybudowane budynki lub ich części oraz
nowo nabyte grunty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej zwolnione są z podatku od
nieruchomości, pod warunkiem wykorzystania ich do tej działalności, jeśli wiążą się z nowymi inwestycjami,
w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy. Na terenie gminy obowiązują również najniższe stawki
podatku od środków transportowych określone w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wszystkie te działania
mają zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia działalności na terenie gminy, co wpłynie na jej dynamiczny
rozwój. Gmina Borzytuchom jest gminą rozwijająq sięi mamy nadzieję, że ten kierunek zostanie utrzymany.
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Nazwa gminy: BorZytUChom
Kategoria; GMINA PRZYJAZNA INWESTOROM

tele vi?esowe

gmina

nie zwalnia gminy z dalszych działań wpływających na dbanie
o środowisko

Dane URZĄD GMINY ŚWIESZYNO
tełeadresowe: 76-024 Świeszyno 71
Telefon: 94 3160120
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Nazwa gminy: Gmina Dębno
Kategoria GMINA PRZYJAZNA
INWESTOROM
Prezentacja gminy:
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Inwestuj w Dębnie
Gmina Dębno to miejsce z przygotowanymi terenami inwestycyjnymi,
rozwiniętą infrastrukturą komunalną, bardzo dobrą bazą oświatową,
kulturalną i społeczną. Wszystko to daje ogromne możliwości dal
szego rozwoju.
Gmina Dębno posiada tereny inwestycyjne, które są objęte statusem
KSSSE. Położone są na obrzeżu miasta, dzięki czemu stwarzają od
powiednie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeste
śmy otwarci na inwestorów z różnych branż: rzemieślniczych, produk
cyjnych, to również miejsce na otwarcie składów, baz, hurtowni, firm
usługowych, handlowo-technicznych. W porównaniu do sąsiednich
gmin, Dębno oferuje korzystniejsze zwolnienia z podatku od nieru
chomości. Nowe inwestycje w branży przetwarzania, produkcji spo
żywczej i obrotu produktami rolnymi podlegają zwolnieniu przez okres
8 lat, natomiast branża produkcyjna przez 5 lat.

PLEBISCYT
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Nazwa gminy:

KOSZalifl

Kategoria: INWESTYCJE

KOSZALIN

Prezentacja gminy:

Koszalin to doskonałe miejsce do prowadzenia i rozwijania działal
ności gospodarczej oraz lokowania nowych przedsięwzięć inwesty
cyjnych w różnych branżach. W Urzędzie Miejskim wyłoniono zespół
ludzi, którzy zajmują się kompleksową obsługą inwestorów i przed
siębiorców, by pomóc polskim i zagranicznym firmom rozpocząć
działalność w Koszalinie, a także wspierają firmy funkcjonujące na
terenie miasta. Działania miasta nakierowane są na tworzenie do
godnych warunków inwestycyjnych oraz aktywne działania na rzecz
pozyskiwania inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, m.ln.
w specjalnej strefie ekonomicznej. Umożliwiają to liczne lokalne ulgi
dla przedsiębiorców.
Dbałość o inwestorów sprawiła, że w Koszalinie, a zwłaszcza
w Strefie Ekonomicznej, rozpoczęło budowę kilkanaście dużych
firm, co w najbliższym czasie przełoży się na nowe miejsca pracy.
Nie jest żadną tajemnicą, że do koszalińskich drzwi pukają już ko
lejni inwestorzy, z którymi prowadzone są zaawansowane rozmowy.
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PLEBISCYT

Dane Urząd Miejski
t>»adr so«p- Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
tel. 48 94 348 86 00
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KOSZALIN

Prezentacja gminy:

PLEBISCYT

Dane Urząd Miejski w Dębnie ul. Piłsudskiego 5
74 - 400 Dębno
Centrum Wspierania Biznesu
Ul. Daszyńskiego 20
48 95 760 34 05 cwb@debno.pl
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Nazwa gminy:

Kategoria: ŚRODOWISKO
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Trwają montaże EKOpunktów z półpodziemnymi pojemnikami na
odpady. EKOpunkty zastąpią tradycyjne wiaty śmietnikowe, a dzięki
nim spodziewać się możemy nie tylko oszczędności, ale także po- >
prawy estetyki miasta.
W Koszalinie rośnie zainteresowanie jednośladami. Świadczy o tym
chociażby Rower Miejski, który wystartował w minionym roku i z per
spektywy czasu okazał się strzałem w dziesiątkę. Przez siedem
miesięcy koszalinianie wypożyczyli rowery 78 tysięcy razy. W syste
mie zarejestrowało się ponad 9 tysięcy użytkowników.
Alternatywą dla rowerów jest transport publiczny, a w 2018 r. do
MZK trafiło siedem nowych, 12-metrowych autobusów marki SCA
NIA. Natomiast w tym roku MZK podpisał umowę na kupno pięciu
autobusów hybrydowych.

Dane Urząd Miejski
tełeadresowe: Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
tel. 48 94 348 86 00

^ ~

Cłynf^i Diraiieii
syp 1SL JŁJŁm II^UOll
Magazyn menadżera

"

04

Głos Dziennik Pomorza

PROMOT TA

Piątek, 7.06.2019

009120620

PROMOCJA

Organizator:

Partnerzy:

Bilety do nabycia: kasy Hali| redakcja „Głosu Koszalińskiego'

www.hala.koszalin.pl|kupbilecik.pl

fiW-żywyQnnFrW
?rr

c riv"fźrrrw yranprcwrr rerr
II TFRMF.7II'IFT>ILL

