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Operują spece od skalpela
MEDYCYNA Wybitni specjaliści chirurgii onkologicznej przyjechali do Słupska na wykłady i warsztaty związane
z leczeniem nowotworów. Wczoraj w słupskim szpitalu przeprowadzili dwie trudne pokazowe operacje.
Monika Zacharzewska
monikajzachafzewska@mediareqionalne.pl
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onferencja pod ha
słem Usteckie Dni On
kologiczne organizo
w a n a jest już p o raz
dziewiąty. - Tym razem
warsztaty i wykłady odby
wają się gównie w Słupsku,
bo chcemy promować nasz
szpital i pokazać świetne wa
runki, jakie tu m a m y - mówi
dr med. Zoran Stojcev, ordy
nator oddziału chirurgii
ogólnej, naczyniowej i onko
logicznej słupskiego szpitala
i przewodniczący komitetu
organizacyjnego zjazdu.
Udało m u się zaprosić do
Słupska najwybitniejszych
polskich chirurgów onkolo
gicznych oraz profesora
Tsunei Oyamę, specjalistę le
czenia raka przewodu po
karmowego z Japonii, który
dzisiaj podzieli się z leka
rzami swoimi doświadcze
niami. - Po raz pierwszy je
stem w Polsce i jestem
ciekaw waszego jedzenia,
picia oraz warunków i metod
pracy w szpitalach - zdradził
nam gość z Japonii.
Te ostanie mógł zobaczyć
już wczoraj, gdy w słupskim
szpitalu przeprowadzono
dwie operacje pokazowe,
którym poddano pacjentów
oddziału chirurgii onkolo
gicznej. Uczestniczyliśmy w
nich razem z lekarzami.
Pierwsza to nieprzeprowadzane dotąd w Słupsku la-
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A pieniędzy brak

Laparoskopowo operacjęjelita przeprowadził u 59-letniego chorego dr med. Wojciech Makarewicz. Na ręce patrzyło mu kilkunastu innych fa-

chowców.

Fot. Łukasz Capar

paroskopowe usunięcie no
wotworu jelita grubego. U
59-letniego pacjenta prze
prowadził ją dr med. Woj
ciech Makarewicz, specja
lista
z
Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Przy stole operacyjnym n a

ręce patrzyło m u kilkunastu
innych fachowców, a kolejni
obserwowali transmisję n a
żywo z operacji, siedząc w
auli Akademii Pomorskiej,
współorganizatora wyda
rzenia.
- Im większe audytorium,

tym większe krwawienie
- komentowali chirurdzy
pracę kolegi.
Po pomyślnym zako
ńczeniu tej operacji prze
nieśli się do drugiej sali ope
racyjnej, gdzie za skalpel
chwycił prof. dr hab. n. med.
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Bez granic

Ekshibicjonista

Przyprawili mi gębę PiS-iaka

Kiedy pan Józef wychodzi na balkon,
sąsiedzi zaciągają żaluzje. Emeryt
wcale nie chce zaczerpnąć świeżego
powietrza. W niedzielę, gdy jego
żona idzie do kościoła, obnaża się na
tarasie. Zimą pokazuje genitalia przez
okno. I tak od lat. Po rozmowie dys
cyplinującej z policjantami trochę się
uspokoił. Na jak długo?

- W potocznym rozumieniu jestem
homofobem, psychopatą, faszystą i
zapiekłym PiS-iakiem. Owszem, po
parłem Marsz 11 Listopada, ale z za
strzeżeniami, że to mój hołd dla
wielkiego polskiego święta - mówi
Paweł Kukiz. - Mam zresztą na to
dowód, choćby w korespondencji z
organizatorami marszu.

Firmy skarżą się, że nie dostały pieni Na wózku, bez rąk, nóg - niepełno
ędzy za materiały i usługi przy rewi sprawni mogą zawojować świat. I
talizacji Klasztornych Stawów.
robią to. Prowadzą auto stopami, la
tają na paralotni, biegają, jeżdżą na
nartach. - Ograniczenia leżą tylko w
naszych głowach. Niezależnie, czy je
steś sprawny, czy niepełnosprawny
- mówią bohaterowie naszego re
770137 952756
portażu.

okołostomijnej, poprzez
wszczepienie
specjali
stycznej
siatki,
która
wzmacnia ścianę brzucha.
- To bardzo droga operacja,
b o siatka jest bardzo kosz
towna. Nam udało się ją
jednak zdobyć i dlatego ten
zabieg pan profesor może
przeprowadzić w słupskim
szpitalu-chwali się drZoran
Stojcev.
Podczas tej operacji pro
fesor tłumaczył zebranym
każdy swój ruch, przy okazji
przekomarzając się z instrumentariuszkami i żartując na
temat szpitalnego żargonu.
Tegoroczne Usteckie Dni
Onkologiczne potrwają do
soboty.
- Planuję jednak, by po
dobne warsztaty n a salach
operacyjnych odbywały się w
Słupsku co trzy miesiące
- zdradził „Głosowi" Zoran
Stojcev.
Ponadto w tym roku po
szerzył formułę konferencji
o sesję dla pielęgniarek. Ko
rzystając z e spotkania tak
wielu
specjalistów
w
Słupsku, organizuje też spo
tkanie grupy ekspertów n a
temat metod postępowania
w przypadku biopsji raka
piersi. Jak podkreślają orga
nizatorzy, impreza zyskuje
miano jednej z najbardziej
prestiżowych tego typu kon
ferencji na świecie.»

Marek Szczepkowski, ordy
nator Klinicznego Oddziału
Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej w Szpitalu Bielańskim
w Warszawie, który jako
jeden z zaledwie laiku
ośrodków n a świecie wyko ZOBACZ FILM I ZDJĘCIA N A
n u j e operacje przepukliny www.gp24.pl
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Firmy: Utopiona robota
PROBLEM Słupscy przedsiębiorcy budowlani skarżą się, że nie dostali pieniędzy za materiały i usługi przy rewitalizacji
Parku Kulturowego Klasztorne Stawy.
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@mediaregionalne.pl

milion złotych. Boimy się, że
tych pieniędzy nie zoba
czymy - oznajmia właściciel
słupskiego zakładu (imię i
nazwisko do wiadomości re
dakcji).
Przedsiębiorcy mówią, że
prosili o interwencję Po
morską Agencję Rozwoju Re
gionalnego, które zleciła in
westycję i płaci za nią.
- Nie uzyskaliśmy po
mocy. Usłyszeliśmy tylko, że
dla Pomorskiej Agencji Roz
woju Regionalnego part
nerem do rozmów jest Golf
Projekt, bo z tą firmą jest za
warta umowa. Wiemy, że
PARR ma jeszcze do zapła
cenia firmie Golf Projekt
dużą fakturę - informują
przedsiębiorcy.
Natalia Burdz, dyrektor fi
nansowy firmy Golf Projekt,
mówi, że wszystkie nale
żności zostaną uregulowane.
- Przyznaję, że terminy płat
ności minęły, ale my też
później, niż zakładaliśmy,

Prace budowlane zako
ńczono w czerwcu tego roku.
W ostatni czwartek inwe
stycję odbierał powiatowy in
spektor nadzoru budowla
nego. Mimo tego słupskie i
okoliczne firmy nie dostały
swoich pieniędzy.
- Wykonywałem prace
elektryczne. Golf Projekt (wy
konawca inwestycji) nie za
płacił mi kilkudziesięciu ty
sięcy złotych. Jest już prawie
miesiąc po terminie. Nie od
powiadają na monity. Nie
odbierają telefonów- dener
wuje się słupski przedsi
ębiorca (imię i nazwisko do
wiadomości redakcji).
Kolejny mówi, że firma
Golf Projekt jest mu winna
około 100 tysięcy złotych.
Zwłoka wynosi ponad mie
siąc.
- Monity nic nie dają. Poli
czyliśmy, że wszystkie ich za
ległości w stosunku do do
stawców materiałów i
usługodawców sięgają nawet wiąca 1/3 wartości projektu

Stawy Klasztorne już są po odbiorze technicznym. Prace budowlane zakończono w czerwcu.
- oznajmia Burdz (wartość
inwestycji to około 2,7 min zł
brutto - dop. autora).
W PARR dowiedzieliśmy
się, że ostatnia faktura ma
być zapłacona do 20 wrze

śnia tego roku. - Jak dosta
niemy pieniądze, to wtedy
rozliczymy się z firmami-za
pewnia Burdz.
Słupscy przedsiębiorcy
boją się, że pieniędzy mogą

Z powodu nawału pracy fotoradar nie pstryka
dant Straży Gminnej w Człu
chowie.
Taki poślizg spowodował
jednak, że wykroczeń do opi
sania jest więcej, niż zwylde,
a więc i pracyjest więcej. Po
jawiły się informacje, że wła
śnie z tego powodu we wrze
śniu nie będzie w ogóle
używany przenośny foto
radar, którym dysponuje
człuchowska straż.
- Faktycznie we wrześniu
mobilny fotoradar nie był
jeszcze używany i nie ma
planu kontroli na ten mie
siąc, ale nie wynika to z obci

ążeń związanych z koniecz
nością opisywania zdjęć i
wysyłki zawiadomień ze sta
cjonarnych fotoradarów
- twierdzi Bulwan. - Stra
żnicy mają też inne zadania
do wykonania w związku z
ustawą o utrzymaniu czy
stości. Ponadto nie ma obo
wiązku stałego używania
przenośnego fotoradaru, a
radar mobilny od stycznia do
sierpnia tego roku był użyty
raptem około 30 razy. Nie jest
powiedziane, że we wrześniu
;o nie będzie. Mogę na przyad dostać telefon od ko

nie dostać. Dwóch z nich
przedwczoraj sporządziło
pismo z wezwaniem do za
płaty do firmy Golf Projekt (z
5-dniowym terminem) oraz
oficjalnie ujawnili się jako

Szczecińska dla rowerów

CZŁUCHÓW Straż gminna wstrzymuje się z wysyłką zawiadomień do kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość.
W ten sposób oszczędza pieniądze. We wrześniu mobilny fotoradar nie był używany przez strażników.
- Dostosowujemy termin
wysyłki do możliwości ich re
alnego odebrania przez
sprawców
wykroczeń.
Powód jest prosty. W wakacje
zdjęcia w dużej mierze ro
bione były kierowcom,
którzy jechać nad morze. Nie
ma sensu od razu wysyłać im
zawiadomień na domowe
adresy, bo ich tam po prostu
nie ma. Nasze pisma wrócą
jako nieodebrane i będziemy
musieli wysyłać j e jeszcze
raz, ponosząc dodatkowe
koszty - tłumaczy decyzję
Krzysztof Bulwan, komen
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podwykonawcy. - Jako pod
wykonawcy możemy starać
się bezpośrednio o zapłatę w
PARR - mówi jeden z przed
siębiorców.
Agata Kubea, zastępca dy
rektora działu rozwoju regio
nalnego w PARR, mówi, że
Golf Projekt nie zgłaszał żad
nych
podwykonawców.
- Zresztą musielibyśmy wy
razić na nich zgodę. Słupskie
firmy traktowane są jako do
stawcy - oznajmia Kubea.
Dodaje, że jeśli faktycznie
firmy były podwykonaw
cami, to mogły wcześniej
złożyć takie oświadczenia, a
nie po zakończeniu inwe
stycji. - Na wszelki wypadek
skonsultujemy to jeszcze z
prawnikiem - mówi Kubea.
- Nie przewidywaliśmy, że
będą takie problemy z pieni
ędzmi. Zresztą inżynier kon
traktu wiedział, że de facto
jesteśmy podwykonawcami
- odbijają piłeczkę przedsi
ębiorcy. Rewitalizacja parku
jest elementem projektu bu
dowy parku wodnego w
Słupsku, m

mendanta policji z taką
prośbą i na drugi dzień stra
żnicy wyjadą z urządzeniem
- mówi szef człuchowskiej
straży.
W czasie wakacji fotoradary człuchowskiej straży
gminnej
wykonywały
średnio po 700 zdjęć
dziennie. W lipcu i sierpniu
było ich więc kilkadziesiąt ty
sięcy.
Dodajmy, że człuchowska
straż ma kilka stacjonarnych
fotoradarów. Te działają ca
łodobowo.
(ANG)

Pod takim hasłem zapro
testują dziś słupscy rowe
rzyści. Żądają remontu
ścieżki rowerowej biegnącej
wzdłuż ulicy Szczecińskiej. W
tym celu zebrali już ponad
1100 podpisów.
Wystartują o godz. 16 spod
budynku dawnego kina Mi
lenium. Stamtąd pojadą uli
cami Grodzą, Kopernika,
Wolności, Kołłątaja i Tu
wima, by skręcić w ul. De
otymy i dostać się pod
miejski ratusz. Cały przejazd
ma zająć im około 40 minut,
co nie powinno rozdrażnić
kierowców.
Pod ratuszem na ręce
przedstawiciela urzędu miej
skiego złożą petycję o wpi

saniu do przyszłorocznego
budżetu miasta, budowy wy
dzielonej i asfaltowej drogi
rowerowej oraz nowego
chodnika wzdłuż ulicy Szcze
cińskiej. Pod wnioskiem w tej
sprawie - jak zapewnia Piotr
Rachwalski ze Stowarzy
szenia Aktywne Pomorze,
które obok Centrum Ini
cjatyw Obywatelskich i
Klubu Freeriders ze Słupska,
jest organizatorem akcji
- udało się zebrać już ponad
1000 osób.
Organizatorzy jutrzejszą
paradą rowerową chcą po
kazać decydentom swoją
siłę. Zapraszają wszystkich,
by wzięli w niej udział.

(0L0)

Zmiany po aferze mandatowej
w słupskim fiskusie

Wycinka drzew u ministra

SŁUPSK Jeden pracownik już odszedł z urzędu skarbowego, drugi się do tego przygotowuje.
Wobec trzynastu trwa postępowanie dyscyplinarne.

Słupska posłanka PiS wy
słała do ministra ochrony
środowiska pismo, w którym
domaga się sprawdzenia, czy
prezydent Słupska nie złamał
prawa, gdy zgodził się na wy
cinkę 158 drzew w Lasku
Północnym, bez pobierania
opłat.
To następna odsłona
sprawy, którą szeroko opisy
waliśmy na naszym portalu i
na łamach „Głosu Pomorza".
Chodzi o wycinkę drzew,
którą przeprowadzili słupscy
biznesmeni, zajmujący się
zagospodarowaniem te
renów wokół dawnego pre
wentorium.
Sposób
załatwiania
sprawy i decyzja prezydenta
miasta wywołały falę szero
kiej dyskusji społecznej.

Prowadzi je rzecznik dys
cypliny. Dotyczy nieprawi
dłowości w zakresie regulo
wania mandatów karnych
przez zatrudnionych w słup
skim urzędzie skarbowym
pracowników.
Postępowanie, którego
celem jest wyjaśnienie tej sy
tuacji, dotyczy osób ukara
nych mandatami drogo
wymi, jak i pracowników
odpowiedzialnych za ich eg
zekucję.
Sprawa jest poważna i w
stosunku do niektórych osób
może się zakończyć zwolnie
niem z pracy. Prawdopo
dobnie dlatego dwie osoby

postanowiły same odejść z
Urzędu Skarbowego w
Słupsku.
Afera wybuchła wiosną
wskutek donosu, który trafił
do przełożonych słupskiej
skarbówki. W efekcie do
Słupska przyjechali kontro
lerzy z Izby Skarbowej w
Gdańsku, którzy stwierdzili,
że w latach 2001-2008 pra
cownicy urzędu skarbowego
anulowali sobie 20 man
datów na kwotę około trzech
tysięcy złotych.
Polegało to na tak długim
przetrzymywaniu
man
datów, aż te ulegały przedaw
nieniu. W rezultacie pracę

straciła Danuta Sobocińska,
od 2006 roku naczelnik
Urzędu Skarbowego w
Słupsku, a teraz trwa we
wnętrzne postępowanie dys
cyplinarne.
Jednocześnie swoje do
chodzenie prowadzi także
Prokuratura Rejonowa w
Słupsku. Dotyczy niedope
łnienia obowiązków przez
grupę pracowników Urzędu
Skarbowego w Słupsku.
- Na razie nikomu nie po
stawiono żadnych zarzutów
- poinformował nas wczoraj
Dariusz Iwanowicz, proku
rator rejonowy w Słupsku.
ZBIGNIEW MARECKI

SPORY Sprawa słupskiego Lasku Północnego u ministra ochrony środowiska.
Choć magistrat zapewnia, że
wszystko jest w porządku, to
jednak sporo wątpliwości
pozostało.
- Po analizie Ustawy o
ochronie przyrody doszłam
do wniosku, że w Słupsku
złamano prawo, bo gdy wy
cinka drzew jest przeprowa
dzana w związku z działal
nością komercyjną, to opłata
powinna być pobrana - tłu
maczy poseł Jolanta Szczypi
ńska.
Teraz czeka na odpowiedź
ministra. Jej dalsze kroki
będą zależały od niej.
Z rozmów z miejskimi rad
nymi, którzy już także dys
kutowali z urzędnikami o tej
sprawie na sesji rady miej
skiej, wynika, że trzeba do
cenić działania przedsi

ębiorców zmierzających do
ożywienia Lasku Północ
nego, ale z drugiej strony po
winny one być zgodne z
prawem.
- Poza tym w naszym mie
ście różnie już załatwiano
sprawy dotyczące wycinki
drzew. Wszyscy pamiętamy
zamieszanie wokół wycinki
drzew przy ulicy Portowej,
ale warto także powiedzieć o
tym, że właściciel hotelu Pod
Kluką, który, gdy ubiegał się o
wycinkę dziewięciu małych
akacji-samosiejek, został zo
bligowany do nowych nasa
dzeń i opieki nad młodymi
drzewami przez kilkadziesiąt
lat - mówi miejska radna
Krystyna Danilecka-Woje
wódzka.
(MAZ)

Byłeś świadkiem ciekawego
wydarzenia, które powinni
zobaczyć też inni? Przyślij zdjęcia na
www.gp24.pl

wydarzenia
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Daniel Klusek

daniel.kliisek@mediareqionalne.pl
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Kibicu, płać za oglądanie
TELEWIZJA Dziś o godzinie 20.30 pierwszy mecz eliminacyjny do MŚ 2014 naszej kadry. A już budzi spore emocje,
ale tylko dlatego, że musimy płacić za jego oglądanie.
Rafał Żeglarski
alarm@gp24.pl

Dysponująca prawami do
meczów kadry firma SportFive zadecydowała, że trans
misja spotkania Polska
- Czarnogóra (pierwszy eli
minacyjny mecz do mi
strzostw świata w Brazylii
2014) będzie dostępna tylko
dla odbiorców telewizji cy
frowych i kablowej UPC i to
w systemie Pay-per-View
(dosłownie:
zapłać-za-oglądanie).
Wystarczy poruszyć ten
temat w towarzystwie, by wy
buchła ożywiona dyskusja.
Krótkie spojrzenie na sondy
czy fora internetowe daje
jasno do zrozumienia, że
społeczeństwo jest takim de
cyzjom przeciwne.
Średnio tylko 4 procent re
spondentów wyraża chęć za
płaty za obejrzenie meczu re
prezentacji Polski.
Abonenci telewizji cy
frowej Vectra mogą bez prze
szkód obejrzeć nadchodzący
mecz. By to zrobić, należy za
dzwonić pod numer 801 08
08 80 i poprzez infolinię od
blokować sobie dostęp do
meczu. Oczywiście ponosząc
koszt 20 złotych.
- Przecież płacę abona
ment telewizyjny - nie kryje
złości pan Ryszard (nazwisko
do wiadomości redakcji) ze
Słupska. - Więc dlaczego

Paweł Kryszałowicz,
prezes Gryfa Słupsk SA
-To skandal, co robi tele
wizja. Zresztą obie strony
powinny się dogadać i
szkoda, że dochodzi do ta
kich sytuacji. Piłka nożna
jest najbardziej popularnym
ze sportów i dostęp do me
czów reprezentacji powi
nien być dla wszystkich Po
laków.

Waldemar Walkusz, trener ll-ligowego Druteksu-Bytovii Bytów
- To wielkie nieporozu
mienie. Jest spore zaintere
sowanie reprezentacją, po
czątkiem eliminacji. Wszyscy
są ciekawi, jak trener Fornalik sobie poradzi i dla
wszystkich to spotkanie po
winno być dostępne.

Łukasz Jaworski,
kibic Gryfa Słupsk
- Reprezentacja to dobro
narodowe i nikt nie powi
nien myśleć o zarabianiu na
tym kosztem ludzi, z których
wielu opłaca abonament i
czegoś w zamian wymaga.
Nie może być tak, że nagle
meczu zobaczyć nie można,
bo ktoś wyczuł biznes.

mecze, zwłaszcza reprezen
tacji. Zrobimy wszystko, by
także ten mecz pokazać
- mówi Daniel Bogusz, kie
rownik słupskiej piwiarni
Warka. - Wstęp do lokalu
będzie wolny, nasi klienci
płacą tylko za rezerwację sto
lików, jedzenie i picie.
- Nikt do nas jeszcze nie
dzwonił w sprawie tego
meczu, więc nie wiemy, jakie
faktycznie jest zaintereso
wanie. Niemniej wykupimy
transmisję spotkania Polska Czarnogóra - poinformo
wała nas wczoraj właścicielka
klubu bilardowego Kosmos
w Słupsku. - Cena nie jest
duża, a sami kibicujemy na
szej reprezentacji, więc jak
najbardziej będzie można u
nas ten mecz obejrzeć.
Wiele portali interneto
wych zajmujących się tema
tyką sportową planuje udo
Daniel Kaniewski, organizator
stępnić
internautom
turnieju AmberCup
darmową możliwość śle
- Wydaje mi się, że wina dzenia przebiegu meczu
jest po stronie Sportfive. Oni biało-czerwonych.
Darmowa
transmisja
i tak zarobią, a kibic, którego
nie stać na wydatki, pozo audio dostępna będzie na
stanie z niczym. Powo portalu gwizdek24.pl.
Obejrzeć mecz będziemy
dzenie akcji ppv może ozna
czać, że możemy nie mogli na stronie weszlo.com
zobaczyć innych spotkań. i południowoamerykańskim
(STEN, FOT. KN) portalu goltv.tv. M

O PŁATNYCH TRANSMISJACH

mam jeszcze dodatkowo kadra narodowa, powinNa szczęście pomocną ągają właściciele pubów, MECZÓW PIŁKARSKICH
płacić, by obejrzeć mecz re- niśmy ich oglądać wTVP! Za dłoń do kibiców polskiej re- - Zawsze staramy się trans- PODYSKUTUJ NA FORUM
prezentacji? Przecież to jest co ja płacę?
prezentacji piłkarskiej wyci- mitować interesujące ludzi www.gp24.pl/forum

6-latek w szkole. Najfajniejsze są przerwy - mówi pierwszoklasista
SZKOŁA Sześciolatek Cyprian Weiland ze Słupska wytrzymał już prawie cały tydzień w szkolnej ławce. Na razie frajdę sprawia mu nawet odrabianie lekcji.
- Oby tak chętnie siadał do
zeszytów za kilka lat - mówi
tata Cypriana, śledząc, jak
chłopiec rysuje szlaczki w la
biryncie, czyli jak odrabiał
pierwszą prace domową za
daną uczniom z I c słupskiej
podstawówki nr 3. Cyprian
nie chciał słyszeć o jakiejkol
wiek pomocy. Świetnie radził
sobie sam.
Przez ostatni tydzień to
warzyszyliśmy Cyprianowi

Weilandowi, 6-latkowi ze
Słupska, w pierwszych
dniach w szkole.
Chłopiec jest prawie naj
młodszym dzieckiem w
klasie I c szkoły, bo urodziny
będzie obchodził dopiero w
listopadzie, ale jego rodzice
już zdecydowali o posłaniu
go do szkoły.
- Mam fajną klasę i no
wych kolegów. No i na Uff, nareszcie piątek. Cyprian dziś kończy pierwszy tydzień nauki w
uczyłem się na przykład szkole.
Fot Monika Zacharzewska

W sobotę w „Głosie"

Zdrowie, porady, relaks

W dodatku „Weekend z
rodziną" w sobotę, 8 września,
piszemy o tym:
• Dlaczego zabawki są ważne
dla rozwoju dziecka, jak je
wybierać, na co zwracać uwagę
przy zakupie.
• Jak zachęcić ucznia, żeby w
sklepiku szkolnym kupował nie
niezdrowe chipsy czy słodkie
napoje, ale zdrowe przekąski.
Podajemy też, jak przygotować
drugie śniadanie dla ucznia.
* Komu grozi cukrzyca, jakie są
jej typy i jak można zapobiegać

tej chorobie oraz jakie są
niebezpieczeństwa, gdy jej nie
leczymy.
• Jak odzyskać podatek VAT
zapłacony przy zakupie
materiałów budowlanych na re
mont mieszkania albo domu.
Poza tym znajdziesz w
„Weekendzie"
• Reportaż z procesu w sprawie
szczekających psów.
• Dwie strony krzyżówek.
• Horoskop i recenzję książki z
konkursem dla czytelników.
• Felietony.

Tylkó w „Głosie"

Sprawdź swój kapitał
Od poniedziałku na naszych
stronach poradniczych piszemy
o kapitale początkowym. W
sobotę natomiast poradzimy, jak
można zamieszkać w domu
pomocy społecznej.
• Poniedziałek, 10 września
-Kapitał początkowy (cz.l)
-Kto może wystąpić o
| jegowyliczenie i jakie
dokumenty są potrzebne.
I Wtorek, 11 września
- Kapitał początkowy (cz. II)
- Gdzie złożyć dokumenty i jak
udokumentować okresy

składkowe i nieskładkowe.
• Środa, 12 września-Kapitał
początkowy (cz. III)
-Pracowałeś za granicą?
Sprawdź, ile uzbierałeś na
przyszłą emeryturę.
• Czwartek, 13 września
- Kapitał początkowy (cz. IV)
-Jakie dokumenty i gdzie
muszą złożyć osoby, które
pracowąły za granicą i chcą mieć j
wyliczony kapitał początkowy.
• Sobota, 15 września - Kto
i kiedy może zamieszkać w
domu pomocy społecznej.

przywitać po angielsku.
Różnie o różnych godzinach
dnia - chwali się chłopiec.
- Najbardziej lubię wf, tylko
to przebieranie się nie jest
fajne. No i przerwy są super,
bawimy się z chłopakami w
walki na takie niby miecze.
-Tak szaleje, że zapomina
zjeść drugie śniadanie
- śmieje się mama chłopca,
która przestaje mieć wątpli
wości, czy dobrze zrobiła,

posyłając synka do szkoły.
- Cyprian jest zadowolony,
zna już swoją klasę i panią.
Wytrzymuje w ławce kilka
dziesiąt minut i uwielbia za
bawy z panią na dywanie w
kąciku z tyłu sali. Mam tylko
nadzieję, że zawsze będzie
tak pilnym uczniem jak teraz.
(NIK)

GALERIA ZDJEC NA
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Dnia 6 września 2012 r., zmarła w wieku 75 lat
śp.

JADWIGA PROSZOWSKA
Msza żałobna odbędzie się dnia 10.09.2012 o godz. 8:00
w kościele pw. Świętej Siostry Faustyny w Słupsku.
Wystawienie w kaplicy na starym Cmentarzu
o godz. 12:50 wyprowadzenie na miejsce
spoczynku o godz. 13:20.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina
582912K03A

Dnia 5 września 2012r. w wieku 76 lat odszedł

= ^ s

Czesław Marian Biały

Msza żałobna odprawiona zostanie
w dniu 8 września 2012r. o godz. 1,2.00
w kościele pw.św Pawła Apostoła (kaplica wojskowa),
ul.Westerplatte w Słupsku.
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 8 września 2012r.
o godz. 13.30 w kaplicy na Starym Cmentarzu w Słupsku,
wyprowadzenie do miejsca spoczynku o godz. 14.00.
Rodzina

Hd
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54,5 mld zł różnicy. Kto ma rację?
POLITYKA Jarosław Kaczyński obliczył, że koszt zmian, które zaproponował w swoim programie „może wyjść na zero". Mini
ster finansów nazwał jego pomysły „piramidą finansową", która będzie kosztowała budżet dwa razy więcej niż deficyt.
Wczoraj w TVP 1 Kaczyń
ski powiedział, że koszt pro
pozycji zawartych w nowym
programie polityczno-go
spodarczym PiS to 12-13,5
mld złotych. Zaznaczył jed
nak, że m.in. dzięki wzrosto
wi dochodów z powodu
zmian podatkowych i podat
ku dla banków i wielkich sie
ci handlowych jest „szansa,
że wyjdzie to na zero"
To wyliczenia dotyczące
propozycji zmian w prawie,
które szef PiS zaprezentował
w niedzielę. Kaczyński na
kreślił wtedy 10-letni plan
walki z bezrobociem i pod
kreślił, że to propozycja neu
tralna dla budżetu. PiS chce
też wspierać rodziny po
przez zwiększanie stawki,
którą można odliczyć od po
datku o 50 proc. za każde
dziecko. Chce też przywró
cić możliwość przechodze
nia na emeryturę w wieku 60
i 65 lat (z pozostawieniem
wyboru, czy ktoś chce pra
cować dłużej). PiS proponu
j e połączenie podatków PIT i
CIT oraz obowiązkowe od
prowadzanie
podatków

przez wszystkie podmioty,
prowadzące w Polsce dzia
łalność gospodarczą.
Trzeba jak w Szwecji
Wczoraj Kaczyński pod
kreślił, że program jego partii
jest „realistyczny".
- Ten program trzeba roz
łożyć w czasie. Tu dobrym
wzorem jest Szwecja z po
czątku lat 90. Tam taki pro
gram się znakomicie udał powiedział Kaczyński. - W
pierwszym roku będziemy
mieli 9 mld zł z powodu tych
dwóch proc. obniżenia
stawki, jeżeli chodzi o skład
ki. Będziemy mieli 3 mld zł
na początek tego programu
pracy, 1 mld zł na politykę
rodzinną i 400 min zł z po
wodu zniesienia tego podat
ku dla ludzi, którzy mają
emeryturę poniżej 1 tys. zł,
czyli krótko mówiąc razem
to będzie 12-13,5 mld. Nato
miast wzrost dochodów z
powodu zmian podatko
wych i tego podatku odno
szącego się do banków i sie
ci powinien dać około 11 Jacek Rostowski jest gotów na debatę o pomysłach Jarosława Kaczyńskiego,
Fot. PAP/Paweł Supernak Fot. Archiwum
mld, przy czym jest jeszcze a l e debatował będzie t y l k o Z szefem Pis.

możliwość cięć w admini
stracji (...) i jest pewna na
dzieja na to, że tego rodzaju
program zostanie dobrze
przyjęty przez rynki (...),
czyń jest szansa, że w ogóle
wyjdzie to na zero, a w każ
dym razie na pewno to bę
dzie bardzo niewiele.
Niebezpieczny kalkulator
Wczoraj swoje wyliczenia
dotyczące zmian propono
wanych przez PiS przedsta
wił Jacek Rostowski, mini
ster finansów Pomysły Ka
czyńskiego nazwał „kla
syczną piramidą finanso
wą". Stwierdził również, że
prezes PiS nie powinien ba
wić się nawet kalkulatorem.
Kilka dni wcześniej premier
Donald Tusk komentując
propozycje PiS stwierdził,
że „woli, kiedy Kaczyński
bawi się kalkulatorem, niż
zapałkami".
- Te propozycje stanowią
klasyczną piramidę finan
sową - przyjemną, łatwą do
przyjęcia na początku, ale
nie do utrzymania nawet w
średnim okresie czasowym

- mówił wczoraj Rostowski.
Z jego wyliczeń wynika, że
wprowadzenie w życie tych
zmian może kosztować bu
dżet państwa nawet 54,5 mi
liarda złotych w 2013 roku:
wydatki kosztowałyby 62,6
mld złotych, a przychody 8,1
mld.
- Ponad 10 mld to koszt
propozycji ulgi dla dzieci.
Koszt ulgi inwestycyjnej wy
nosiłby 13,2 mld zł. Koszty
uzyskania przychodów w
podatku dochodowym - 1,1
mld. Obniżenie składki ren
towej to 7,7 mld - wyliczał
Rostowski. - Dzisiaj rano Ja
rosław Kaczyński powie
dział, że według jego obli
czeń obniżenie składki bę
dzie kosztowało 9 mld. My
śmy obliczyli niższy koszt.
Zwroty podatku dla emery
tów kosztowałby 13,9 mld.
Pozostałe propozycje PiS
wyniosłyby 15,8 mld zł. Pro
pozycje Jarosława Kaczyń
skiego są prawie dwukrotnie
większe od deficytu w bu
dżecie. Widzimy absurd tych
propozycji - podsumował
minister.
(oprać pap)

Dzieciaki coraz bardziej
brutalne. Biją, napadaja

,

m

Szkoła to miejsce, gdzie zagrożone
jest bezpieczeństwo uczniów. Lawi
nowo przybywa przypadków prze
mocy. Tylko w I półroczu tego roku
popełniono tam więcej przestępstw
niż w całym 2007 czy 2008 r. - infor
muje „Rzeczpospolita". Najczęściej
notowane przestępstwa to wymu
szenia rozbójnicze, kradzieże, pobi
cia i napaści na nauczycieli. - Obser
wujemy większy poziom agresji w
szkołach, zwłaszcza w gimnazjach,
kiedy nastolatki uważają, że są już
dorosłe mówi Mariusz Sokołowski z
Komendy Głównej Policji. Według
szacunkowych danych policji od
stycznia do czerwca odnotowano ich
ponad 20 tys.
(pap)
Prześladował opozycję,

Na motocyklach do Smoleńska wyjechało wczoraj z Warszawy 11 funkcjona
pochowany z honorami
riuszy Biura Ochrony Rządu. Na miejscu katastrofy smoleńskiej z 10 kwiet
nia 2010 roku chcą uczcić pamięć swoich kolegów», którzy zginęli w kata Gen. Kazimierz Dudek, który „wsła
strofie prezydenckiego Tu-154M. Jak informuje Polskie Radio, to już trzecia wił się" brutalnością w zwalczaniu
opozycji w PRL, został pochowany z
motocyklowa pielgrzymka funkcjonariuszy BOR do Smoleńska. Trasa liczy
ok. 900 km. Motocykliści pokonają ją w dwa dni. Na miejscu zapalą znicze i państwowymi honorami - donosi
wezmą udział w mszy świętej. Odwiedzą także groby polskich oficerów po „Gazeta Polska Codziennie". Olsztyń
mordowanych w 1940 roku przez NKWD w Katyniu. Uczestnicy pielgrzymki, scy opozycjoniści z tamtych lat uwa
żają to za skandal. Pogrzeb odbył się
przed wyruszeniem w trasę, złożyli wczoraj wieniec przed pomnikiem po
święconym kolegom, którzy oddali życie na służbie. W katastrofie smoleń z udziałem władz wojewódzkiej poli
skiej zginęło 96 osób - członków polskiej delegacji na obchody 70. rocznicy cji, w asyście pocztu sztandarowego i
kompanii honorowej. - Komendant
mordu katyńskiego. Wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką, a
także dziewięcioro oficerów BOR.
(mago) Fot. PAP/Bartłomiej Zborowski podjął decyzję o wysłaniu asysty ho

norowej (...) po tym, jak poprosiło go
o to stowarzyszenie emerytów i ren
cistów policji oraz rodzina zmarłego tłumaczy policja. - Ocena prawna
Kolejna śmierć niemowlaka. Rodzice usłyszeli zarzuty,
przeszłości zmarłego nie leżała w
śledczy czekają na ustalenie przyczyny zgonu
kompetencji policji i nie był on osobą
karaną. "GPC" zapytała też MSW o
We wrześniu warszawscy prokurato dziewczynki mógł być wypadek
rzy powinni dostać szczegółową opi przyduszenie przez położenie się na oddawanie honorów b. szefowi SB.
nię biegłych ws. przyczyn śmierci 2- nie jednego z rodziców, ale nie wy Rzeczniczka resortu stwierdziła, że
miesięcznej dziewczynki z Mokoto kluczył też innego powodu. Rodzice ministerstwo wystąpiło do KGP o in
twierdzili, że spali razem z córeczką i formacje w tej sprawie. Jak podkre
wa. Jej rodzice usłyszeli zarzuty
śla "GPC", gen. Dudek w okresie ma
m.in. znęcania się nad nią ze szcze rano zauważyli, że się nie rusza.
Podczas sekcji zwłok okazało się, że sakry stoczniowców w 1970 r. był w
gólnym okrucieństwem. Zostali
niemowlę było niedożywione, miało Gdańsku wicekomendantem MO ds.
aresztowani. Lekarz stwierdził
(pap)
złamane żebra i uraz głowy, (pap) współpracy z SB.
wstępnie, że przyczyną śmierci

POZYCZKI

NA DOWOLNY CEL
pożyczasz 2 5 tys. z ł

płacisz 184,05 zł miesięcznie

pożyczasz 15 0

tys. z ł

płacisz 1104,30 zł miesięcznie

pożyczasz3 0 0

tys. z ł

płacisz 2208,60 zł miesięcznie

INFOLINIE:

z te# stacjonarnych

z lei.komórkowych

801 0 0 3160
6 0 8 9 2 16 0 8
89 5321060
BIAŁYSTOK
85 6537060
OLSZTYN
77 4022005
33 8164346
OPOLE
BIELSKO BIAŁA
PŁOCK
24 2623229
BYDGOSZCZ
52 3455123
POZNAŃ I
61 8510090
BYTOM
32 7876109
POZNAŃ II
34 3611475
61 8352234
CZĘSTOCHOWA
58 3074316
RADOM
GDAŃSK
48 3623123
32 2315611
RZESZÓW
GLIWICE
17 8621320
25 6440307
62 7671009
KALISZ
SIEDLCE
32 2000434
43 8225303
KATOWICE I
SIERADZ
32 7826060
KATOWICE II
59 8485305
SŁUPSK
KIELCE
41 3434711
91 3594053
SZCZECIN
KRAKÓW I
12 4261081
ŚWIDNICA
74 8519763
KRAKÓW II
12 4331035
TARNÓW
14 6277175
KROSNO
13 4251343
TORUŃ
56 6220392
LUBIN k/Wroclawia 76 8443302
WARSZAWA I
22 4360546
WARSZAWA II
81 5284508
LUBLIN I
22 4203340
WROCŁAW I
81 5323237
LUBLIN II
71 3428718
WROCŁAW II
86 2166111
ŁOMŻA
71 3357607
ZAMOŚĆ
42 6319370
ŁÓDŹ
84 6392720
18 4145353
NOWY SĄCZ
Przykład reprezentatywny: czas spłaty: 15 lat; kwota kredytu: 45 000,00 zł; tata: 445,59 zł. Składniki raty:
nominalna stopa procentowa 4,99%; opłaty administracyjne 90,00 zł. Całkowita kwota kredytu: 45 000,00 zł. Opłata:
2 700,00 zł; prowizja 0 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania: 10,25%; całkowita kwota do zapłaty: 82 985,42 zł.
**Koszt połączenia wg stawki operatora. Reklama nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego
229412K01M

kraj świat

Jak wybudować energooszczędny
dom. Doświadczeniami dzielą się,
ci którym się to udało
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Szef gdańskich sędziów pod lupą za Amber Gold «"tonpomszyłdekgatówpaitó
GDAŃSK Minister sprawiedli
wości zarządził kontrolę
działalności nadzorczej pro
wadzonej przez prezesa Są
du Okręgowego w Gdańsku.
Przedmiotem kontroli m a
być m.in. nadzór nad wyko
naniem orzeczeń w postę
powaniach karnych wobec
szefa Amber Gold Marcina P.
Kontrola powinna zakoń
czyć się do 20 września
- Lustracja zostanie prze
prowadzona w związku
z niezadowalającymi do
tychczasowymi efektami
wewnętrznego
nadzoru
nad działalnością admini
stracyjną sądów na obszarze
okręgu gdańskiego w spra

wach dotyczących Marci
na P. - informuje minister
stwo sprawiedliwości.
Lustrację przeprowadzą
sędziowie z Poznania.
Kontrola obejmie nadzór
prezesa gdańskiego sądu
okręgowego nad sądami re
jonowymi w zakresie wyko
nywania orzeczeń w postę
powaniach karnych, spra
wach o wykroczenia oraz
w sprawach o przestępstwa
i wykroczenia skarbowe.
Ma objąć w szczególności
postępowania karne wyko
nawcze prowadzone w spra
wach Marcina P. w sądach
rejonowych na obszarze
okręgu gdańskiego.

Prokuratura Okręgowa
w Gdańsku od początku
lipca prowadzi - przejęte
z jednostki rejonowej śledztwo w sprawie dzia
łalności Amber Gold. 17
sierpnia prezes Amber
Gold Marcin P. usłyszał
sześć zarzutów, w tym pro
wadzenia b e z zezwolenia
działalności bankowej. 29
sierpnia śledczy postawili
P. kolejny zarzut - oszu
stwa znacznej wartości.
Śledczy przyjęli, że działał
on w celu osiągnięcia ko
rzyści majątkowej, czyniąc
ze swojej działalności stałe
źródło dochodu. Grozi m u
do 15 lat więzienia.
(pap)

Były prezydent Bill Clinton formal
nie nominował wczoraj Baracka
Obamę na kandydata Partii Demo
kratycznej w listopadowych wybo
rach prezydenckich w USA. Obama
Zmierzy się z republikaninem Wit
tem Romneyem. Clinton gorąco za
apelował o poparcie dla Obamy, bro
niąc jego dorobku z pierwszej ka
dencji i przedstawiając druzgocącą
ocenę Partii Republikańskiej, jej wi
zji Ameryki i jej kandydata do Białe
go Domu. Przemówienie Clintona,
entuzjastycznie przyjęte przez dele
gatów, oceniono jako majstersztyk
sztuki oratorskiej.
(pap) Fot. PAP/EPA

e

LOTTO

Multi Multi z 6.09 z godz. 14
2,3,10,14,15,17,23,25,27,
28,32,34,40,42,46,50,62,63,
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Rosja: atak na Iran? To byłaby katastrofa Multi
22.15
ROSJA Wiceminister spraw za
granicznych Rosji Siergiej
Riabkow ostrzegł wczoraj
Izrael i inne kraje przed za
atakowaniem Iranu z powo
du jego programu atomowe
go. Powód? Zdaniem Riabkowa miałoby to katastrofal
ne skutki dla Bliskiego
Wschodu i innych regionów
- Ostrzegamy tych, któ
rym nie są obce rozwiązania
wojskowe, (...) że byłoby to
szkodliwe, dosłownie kata
strofalne dla stabilności re
gionu i wywołałoby głębokie
wstrząsy w sferze bezpie

czeństwa i gospodarki, które
wykraczałyby poza granice
regionu bliskowschodniego
- powiedział Riabkow.
Zapewnił też, że Rosja nie
widzi dowodów na to, iż ce
lem programu nuklearnego
Iranu jest uzyskanie broni
jądrowej.
- Tak jak wcześniej nie wi
dzimy oznak tego, że istnie
j e wojskowy wymiar progra
mu nuklearnego Iranu - po
wiedział wiceminister.
Przedstawiciele władz już
w przeszłości wypowiadali
się w podobnym tonie.

Rosja należy do grona sze
ściu mocarstw, które prowa
dzą z Iranem negocjacje
mające zagwarantować, że
kraj ten nie uzyska broni ją
drowej. Jednak Moskwa
twierdzi, że Zachód utrud
nia wysiłki dyplomatyczne
nakładając na Teheran zbyt
wiele sankcji.
Zachód obawia się, że
Iran dąży do produkcji broni
jądrowej, natomiast rząd
w Teheranie utrzymuje, że
wzbogaca uran do zaspoko
jenia potrzeb energetycz
nych.
(pap)

GŁOS

Dziennik Pomorza
Dyrektor zarządzający oddziału
Piotr Grabowski

1,3,9,10,12,18,19,32,34, Redaktor naczelny
40,43,44,46,55,56,57,67,68, Krzysztof Nałęcz
Zastępcy
70,73 Plus 3

Przemysław Stefanowski
Bogdan Stech (internet)

Kaskada z 5.09
1,2,4,6,9,11,12,13,15,17,
18,23

Wydawca:

Joker z 5.09
34

Media Regionalne Sp. z o.o.
ul Prosta 51,00-838 Warszawa

23,25,26,37

KURSY WALUT

EUR
USD
CHF
GBP

media
regionalne

kun średni

4,1580
3,2955
3,4508
5,2421

0

E

zmiana

-1,37 •
-2,19Y
-1,68 •
-1,88Y

Drukarnia

Media Regionalne
ul. Słowiańska 3a, 75-846 Koszalin
tel. 94 340 35 98, drukamia@mediaregionalne.pl
IZBA
WYDAWCÓW

PRASY

u m i mnoioim

ze^MEn
im
ij rauuPMsr

Głos Koszaliński - www.gk24.pl
ul. Mickiewicza 24
75-004 Koszalin
tel. 94 347 35 99
fax 94 347 35 40
tel. reklama 94 347 3512
redakcja.gk24@mediaregionalne.pl
reklama.gk24@mediaregionalne.pl
Głos Pomorza-www.gp24.pl
ul. Henryka Pobożnego 19
76-200 Słupsk
tel. 59 848 8100
fax 59 848 8104
tel. reklama 598488101
redakcja.gp24@mediaregionalne.pl
reklama.gp24@mediaregionalne.pl
Głos Szczeciński - www.gs24.pl
ul. Nowy Rynek 3
71-875 Szczecin
tel. 914813 300
fax 9143 34 864
tel. reklama 91481 33 92
redakcja.gs24@mediaregionalne.pl
reklama.gs24@mediaregionalne.pl
PRENUMERATA:
tel. 94 34 73 537

Na podstawie art 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Media Regionalne Sp. z o.o.
zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w «Głosie Dzienniku Pomorza" jest zabronione bez zgody Wydawcy.

Infolinia: 801200 400 (opłata jak za jednostkę taryfikacyjną połączenia lokalnego)

www.volkswagen.pl

doskonałą ce

Golf CityUne

3 #
k r e d k i

Golf CityLine z klimatyzacją i systemem audio.
Wśród wielu ofert wybierz najlepszą okazję. Volkswagen Golf kusi najwyższą jakością i perfekcyjnym
dopracowaniem każdego detalu. W wersji specjalnej CityLine, Golf zyskał jeszcze jeden atut: niezwykle
atrakcyjną cenę. Odpoczynek od miejskiego zgiełku zapewni Ci m.in. klimatyzacja i system audio.
Odwiedź salon Volkswagena, zapytaj o największe atrakcje.
VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.

VOLKSWAGEN SERWIS UBEZPIECZENIOWY SR Z O.O.

Kredyt 50/50 0% - reprezentatywny przykład ustalony i przekazywany zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim: cena samochodu: 75 766,16 zł; wkład własny: 37 883,08 zł; całkowita kwota kredytu: 37 883,08 zł; stopa oprocentowania
kredytu: 0%; całkowity koszt kredytu: 2 727,58 zł obejmuje składkę ubezpieczenia komunikacyjnego: 2 727,58 zł; rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 7,22%; czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty
przez konsumenta: 40 610,66 zł; kwota jednorazowej spłaty: 40 610,66 zł. Oferta dostępna przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego oferowanego za pośrednictwem Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

Autoryzowani dealerzyV W :
Krotoski-Cichy, Szczecin, ul. Struga la, tel. 91 431 31 32, d_sc_krotoski_cichy@kulczyktradex.com.pl
Krołoski-Cichy, Koszalin, ul. Gnieźnieńska 24b, tel. 94 346 83 12-13
Krołoski-Cichy, Słupsk-Bolesławice, ul. Sezamkowa 7, tel. 59 848 59 12

291112S01A

magazyn

Uwagi dotyczące
Magazynu, pytania,
propozycje
tematów,
kieruj na adres:
magdalena.oledinowicz@mediaregionalne.pl

piątek 7 września 2012 r.

Moim zdaniem

Bariery? Tylko w głowie

Joanna Krężelewska
joanna.krezelewska@mediareqionalne.pl

wiedzą, że marzenia są po to,
żebyje spełniać, ale ciągle coś
staje nam na drodze. Dziś za
praszam Cię Czytelniku na
niezwykłe spotkanie. Nie
zwykłe, bo z niezwykłymi lu
dźmi. Rafał nie ma nogi,
Bartek obu rąk, a Maciej jest
częściowo sparaliżowany.
Pierwszy biega i podnosi
ciężary, drugi jest kierowcą
rajdowym, trzeci lata na para
lotni. Czerpią z życia pełnymi
garściami i realizują swoje
pasje. Niepełnosprawność nie
jest dla nich przeszkodą.-Je
dyna blokada przed spełnia
niem marzeń jest w naszej
głowie - mówią. Są przy
kładem nie tylko dla osób z
ograniczeniami ruchowymi
Są przykładem dla sprawnych
i niesprawnych. Czego mo
żemy się od nich nauczyć?
Moim zdaniem pokazują
nam, jakmożnażyć. I czuć, że
się żyje. 0

I l e razy mówimy sobie,
że nie damy rady czegoś
zrobić? Wstać rano, żeby
pobiegać. A może zacząć
biegać regularnie. Wspiąć
się na jakiś szczyt, zapisać
na kurs hiszpańskiego,
ugotować te wszystkie
dania z książki kuchar
skiej.
Ba,
wyłączyć
wreszcie telewizor, spa
kować plecak i pojechać
na spływ kajakowy, o któ
rym marzyliśmy. Ciągle
jest jakaś wymówka,
prawda? Ile dni przepły
nęło nam już przez palce? R E P O R T A Ż O S P R A W N Y C H NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Nie wrócą.
Powiecie - banał. Wszyscy czytaj na str. 8-9

m i n o w e

Kto i jak sieje mak

Piotr Cywiński
Komentator „Uważam Rze"

Z

Tuskami, jak z Chuck'iem Norrisem, żartów
nie ma! Ani z tatą-premierem, ani z jego synem, któ
rego cała Polska poznała
bliżej na marginesie afery
Amber Gold. Michał Tusk
może coś i nawywijał za ja
kieś pieniądze, o czym sam
opowiadał w ponoć auto
ryzowanych wywiadach
- młody to głupi... ale teraz
zmądrzał i zatrudnił mece
nasa Giertycha, byłego
wicepremiera, byłego mi
nistra edukacji, byłego pre
zesa Ligi Polskich Rodzin i
MłodzieżyWszechpolskiej,
żeby rozprawił się z
„Wprost", „Faktem" i „Super-Expressem", które rze
komo nabruździły mu,
znaczy juniorowi Tuskowi,
w sławie. Ha!, nie wiem,
skąd ten nagły przypływ
podziwu w rodzinie pre
miera dla mądrości Gier
tycha, nie wiem też, czy
mecenas nie myśli o comeback u na polityczną plat
formę i poczyna właśnie
nową obywatelsko-wszechpolską koalicję, ale jestem
przekonany, że jeśli on wy
toczy redakcjom proces w
imieniu młodego lUska, to
sam sędzia... przyzna się do
winy.

W tym samym czasie
były szef Giertycha, ekspremier Kaczyński uderzył
w tatę Michała. Wyliczył,
czego nie robi „premiernic-nie-mogę-Tusk", a co
powinien, aby Polska rosła
w siłę i ludziom żyło się do
statniej. Rzecz jasna, platformersi i ludowcy wykpili
prezesa prawych i sprawie
dliwych, że snuje banialuki
i, gdy sain rządził, też nie
wiele zdziałał. Co prawda,
to prawda: rządził, dokład
nie od lipca 2006 do
listopada 2007 r. Od tej
chwili władzę ma spółka
PO-PSL. Jej niepodwa
żalnym osiągnięciem jest
perfekcyjne opanowanie
gry na skarykaturowanym
wizerunku Kaczyńskiego,
który - jak Norris - wia
domo, nie tworzy i nie jada
miodu, tylko żuje pszczoły.
Coś jednak ważnego zda
rzyło się w naszym stabloizowanym teatrze kukie
łkowym: mniej czy bardziej
sensowne postulaty pre
zesa PiS zmuszają jego ak
torów do dyskusji o kon
kretach, o walce z
bezrobociem, z szarą stre
fą, o reformie podatków,
naszej najgorszej w Eu
ropie służby zdrowia itd.
Jak zareaguje Tusk? Prze
konamy się w końcu wrze
śnia, gdy przedstawi swój
program na resztę ka
dencji. Jeśli będzie tak, jak
z setką jego czczych
obietnic, złożonych w ta
siemcowym expose z 2007
r., pozostanie nam jedynie
przyśpiewka: „Siała baba
mak, nie wiedziała jak, a
dziad wiedział, nie powie
dział, że to był sam
Chuck"... m

11 latpoWTC
ROZMOWA z Aleksandrem Makowskim, szpiegiem, autorem książki „Tropiąc
Bin Ladena. W afgańskiej matni 1997-2007".
-Pamięta pan 11 wrze
śnia 2001?
- Jak dziś. Robiłem coś w
kuchni, w pokoju leciało
CNN. Nagle całkowicie zmie
niła się narracja i poszedłem
zobaczyć, co się dzieje. Po
kazywali, jak pierwszy sa
molot wbija się w wieżę. Po
myślałem, że to może być
właśnie to, o czym miałem
informacje od kilku miesięcy.
- A jakie informacje pan
miał?
- Zaczęły się one pojawiać
na początku 2001 roku. Że
Osama bin Laden szykuje
coś wielkiego w Stanach
Zjednoczonych. Że chodzi o
zachodnie wybrzeże i lot
niska i że będą użyte mate
riały wybuchowe. Zresztą nie
tylko polski wywiad miał te
informacje. Inne wywiady
dostawały podobne sygnały
Sami Amerykanie też, do
czego się później przyznali.
-To dlaczego zamach
naWTC się udał?
- Jest różnica miedzy jakąś
wiedzą, a wiedzą konkretną.
W tym przypadku pewien
próg ogólności został prze
kroczony, ale zabrakło kropki
nad „i": kto, kiedy i gdzie. Z
drugiej strony wiele agencji
wywiadowczych zlekcewa
żyło te informacje. FBI znało
wcześniej nazwiska kilku za
machowców, ale w tym przy
padku zabrakło współpracy
i wymiany danych z CIA i in
nymi agencjami amerykań
skimi zajmującymi się bez
pieczeństwem. Zabrakło też
wyobraźni: że tak wielki atak
może zostać przeprowa
dzony na terenie USA.
-Amerykanie nic nie
wiedzieli o Al-Kaidzie?
- Wręcz przeciwnie. Wie
dzieli już, że Al-Kaida jest w
stanie działać na dużą skalę,

co pokazały zamachy na
amerykańskie ambasady w
Afryce i na niszczyciel USS
„Cole" w 2000 roku.
- Pan, dzięki swoim
podróżom do Afgani
stanu i swoim informa
torom, był w stanie „wy
stawić" Amerykanom
przywódcę Al-Kaidy. Jak
pisze Pan w swojej ksi
ążce, pod koniec lat 90.
dysponował Pan do
kładnymi informacja
mi, gdzie będzie bin Laden w najbliższych
dniach, gdzie będzie
nocował. Nie byli zain
teresowani pańskimi
informacjami?
- Byli. Do momentu, kiedy
okazało się, że informacje
pochodzące od Masuda i So
juszu Północnego są wiary
godne. Wtedy sami postano
wili nawiązać kontakty, a
mnie lekkomyślnie podzię
kowali. Lekkomyślnie, bo za
wsze lepiej mieć dwa źródła
niż jedno. Wtedy łatwiej we
ryfikować dane.
- A dlaczego Ameryka
nie nie mieli wcześniej
swoich ludzi w Afgani
stanie?
- Amerykański wywiad
robił tam świetną robotę w
latach 80. Pracowali tam do
skonali oficerowie; stare wygi
zimnej wojny. Najpierw wy
cofali się Rosjanie, potem
zmieniła się rzeczywistość
geopolityczna i Amerykanie
uwierzyli, że to koniec. Mnó
stwo ludzi poszło na emery
tury, rząd wolał inwestować
w wywiad elektroniczny i w
efekcie Afganistan pozosta
wiono Pakistanowi. Otrze
źwienie przyszło wtedy, gdy
bin Laden przeniósł się z Su
danu do Afganistanu i po ata
kach na ambasady w Afryce.

-Za późno?
- Wówczas Amerykanie
nie mieli w Afganistanie ani
siatki agenturalnej, ani ludzi,
ani polityki. Nic.
- Co pana zdaniem te
raz będzie się działo w
Afganistanie?
- Trudno o optymizm.
Kiedy NATO się wycofa w
2014 roku, to albo wybuch
nie wojna domowa, albo
będzie zbrojny rozejm, czyli
północ kontra Południe z taHbami.
- Jak pan został szpie
giem?
- W moim przypadku to
rodzinne: ojciec był szpie
giem i to on mi zapropono
wał taką karierę. Ale w cza
sach PRL-u odbywało się to
tak samo, jak w każdym in
nym państwie. Służby same
wypatrywały odpowiednio
utalentowanych ludzi na
ostatnich latach studiów
albo w innych służbach. Wy
bierano najlepszych i dosta
wali propozycję.
- Pan działał przez wiele
lat, a potem, po upadku
PRL nie przeszedł wery
fikacji.
- I nie żałuję. Gdyby nie
ona, pewnie zostałbym ge
nerałem jak wielu moich ko
legów i nie mógłbym brać
udziału w takich operacjach.
-Tymczasem swoją
książkę zaczyna pan od
opisu operacji sprzeda
ży broni IRA, zrealizo
wanej wspólnie z wy
wiadem brytyjskim na
początku lat 90. Jak pan
wrócił do zawodu?
- Ktoś taki jak ja był po
trzebny i polskie służby same
się do mnie zwróciły. A wiem
też, że Brytyjczycy dobrze
mnie znali z poprzedniego
okresu.

Aleksander Makowski i jeńcy talibscy. Dolina Pandższeru, kwiecień 1997 roku.

-Amerykanie też.To nie
miało wpływu na
późniejsze kontakty?
- Po 11 września to nie
miało najmniejszego zna
czenia, a i wcześniej nie było
ono specjalnie duże. Wielu
moich kolegów działało w
wywiadzie PRL-owskim, a
potem świetnie współpraco
wali z Amerykanami. Zresztą
doskonale znam opinię
Amerykanów na swój temat.
Jest inna niż ta, wyrażona w
słynnym raporcie Maciere
wicza.
- A to on był powodem
powstania tej książki?
-Tak. Rok po raporcie wy
stąpiłem w programie „Teraz
My", żeby przedstawić swoją
wersję. Ale taki program ma
krótki żywot, dlatego posta
nowiłem napisać książkę. Po
raporcie polska zdolność
werbunkowa drastycznie
spadła. Priorytetem każdego
agenta jest bezpieczeństwo.
Na drugim miejscu jest bez
pieczeństwo, a na trzecim
bezpieczeństwo. Dopiero
potem są pieniądze, przy
sługi itd. A tu publikuje się
szczegółowy raport ze
wszystkimi informacjami;
łącznie z tym, ile ja miałem
źródeł w Afganistanie. Jego
angielską wersję zamieszcza
się w Internecie. Rozdawano
go też w Brukseli szefom
służb natowskich... Zagra
niczne służby nie musiały
już szukać żadnych infor
macji, a polski wywiad miał
niezwykle utrudnione za
danie.
- Napisze pan kolejną
książkę?
- Tak, bo pisanie jest
wciągające. Ale jest zbyt
wcześnie, by mówić, o czym.
ROZMAWIAŁ:
RADOMIR WIŚNIEWSKI

FoL Wydawnictwo Czarna Owca

Wszystkie teksty magazynowe:
reportaże i wywiady znajdziesz
w serwisie Magazyn na
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Balony, muzyka, wiwatujące tłumy- konwencje partii to polityczny teatr. To również Amerykańska tradycja.
Jan Pachlowski (Chicago)
redakcja@mediareqionalne.pl

Kampania prezydencka w
USA ma kilka świętych tra
dycji. Jedną z nich są kon
wencje partii. Mitt Romney,
kandydat Republikanów,
uwodził Amerykanów na
konwencji w Tampie na Flo
rydzie.
Konwencje obu partii są
znomicie wyreżyserowanym
show, choć z perspektywy
Europy ma się wrażenie, że
to raczej polityczny cyrk. In
terpretacja jest dowolna, ale
nie można tym wydarzeniem
nie oddać jednego - zwracają
uwagę całego świata.
Republikańska impreza
rozpoczęła się z jedno
dniowym opóźnieniem. Ob
rady zostały na krótko
otwarte pierwszego dnia, co
miało jednak tylko symbo
liczny charakter. Zawieszono
je i przeniesiono na dzień na
stępny. Wszystkiemu winny
był Huragan Isaac, którego
skutki na Florydzie odczu
walne były na tyle mocno, że
wiele osób miało problem z
dotarciem na miejsce. Od
wołano dziesiątki lotów, a z
tego powodu kilkanaście
przemówień, wiele innych

punktów programu zostało
skróconych.
Czy te działania nie były
trochę na wyrost? Oto przy
kład reporterki jednej z naj
ważniejszych amerykańskich
stacji telewizyjnych. Opo
wiedział nam o nim Marcin
Wrona,
korespondent
Faktów TVN z USA. Był on
świadkiem, jak dziennikarka
przyjechała na plażę, aby za
kończyć przygotowywany na
temat konwencji materiał.
Wysiadła z samochodu w
letnim stroju i okularach
przeciwsłonecznych, czyli
"odzieniu", jakie było odpo
wiednie dla akurat panującej
aury. Jednak dla potrzeb jej
produkcji przebrała się
szybko w przeciwdeszczową
kurtkę, poczekała na po
dmuch wiatru i opowiadała,
jak Isaac wszystkim krzyżuje
plany.
Republikanie wyciągnęli
wnioski z błędów, jakie po
pełniali w przeszłości. Zapa
miętali, z kim przegrali w la
tach 90. Chodzi oczywiście o
Billa Clintona. To był bardzo
energiczny i nowoczesny
kandydat, zdecydowanie od
różniający się od polityków
tej formacji. Podobny wizerunkowo kandydat przejął

Fot.PAP/EPA

dniowej imprezy. - Teraz jest
moment, że możemy coś
zrobić i z waszą pomocą
wspólnie tego dokonać krzyczał z mównicy Romney.
Wspomniał nawet, że wierni
sojusznicy Stanów Zjedno
czonych, czyli Polacy, zostali
porzuceni przed obecnie
rządzącą administrację za
niechaniem budowy tarczy
antyrakietowej, a co za tym
idzie prowadzenia polityki
uległości wobec Moskwy.
Nieporadność Romne/a, która jest przedmiotem żartów, podczas kon Przyszły kandydat na pre
wencji zamieniła się w jego siłę. Jego żona Anna z miłością opowiadałazydenta wzbudził swoim
o mężu, żeby wyborcy zobaczyli w nim człowieka.
»T PAP/EPA
przemówieniem wiele en
tuzjazmu. Nawiązywał do
pałeczkę od Georga Busha - stoszenie, jakiego dokonał najważniejszych punktów
to Barack Obama, który Isaac i bardzo dużej pomo programowych Republi
cztery lata temu zaprezen cowej roli rządu federalnego, kanów, stawiających na
tował ujmujący uśmiech, a przede wszystkim prezy ekonomię i poprawy wa
elokwencję i w taki sposób denta, nie wypadało prze runków życia, przede
pociągnął za sobą młodych. prowadzić nagonki na wszystkim dla Amerykanów
Teraz o takich atutach władze. Cóż za ironia losu... klasy średniej, która najbar
Sama konwencja była po dziej ucierpiała wskutek
swoich przedstawicieli w wy
ścigu do Białego Domu litycznym spektaklem, przy kryzysu. - Prezydent Obama
mówią Republikanie, mając gotowanym z wielkim roz obiecywał, że naprawi pla
Mnóstwo netę i spowolni wzrost po
na myśli przede wszystkim machem.
osobę która ma zostać wice przemówień, trochę muzyki, ziomu wody w oceanach. Ja
prezydentem, czyli Paula tysiące balonów, a przede obiecuję, że pomogę Tobie i
Rayana. Podczas konwencji wszystkim oficjalne namasz Twojej rodzinie - mówił sta
w Tampie chcieli oni za czenie na kandydata w wy nowczo w stronę milionów
wszelką cenę atakować borach prezydenckich Mitta swoich rodaków, którzy na
swoich przeciwników, a Romney' a. Jego prze żywo oglądali transmisję z
przede wszystkim Obamę. mówienie było najwa Tampy. Ponadto dodał, że
Jednak ze względu na spu żniejszą częścią cztero będzie walczył o świętość
F

Teraz okna VELUX

małżeństwa i życia ludz
kiego.
Niespodzianką było poja
wienie się na konwencji ak
tora i reżysera Clita
Eastwooda. Zaliczył on
świetny występ, bo to co za
prezentował trudno to na
zwać zwykłym politycznym
przemówieniem. Dużo dow
cipkował. Mówił do pustego
krzesła, symbolizującego Baracka Obamę. Zdecydowanie
poparł Romney a i podkre
ślił, że politycy w USA za
trudniani są przez naród,
więc jak ktoś się nie
sprawdza, należy go zwolnić
i dać szansę rządzenia biz
nesmenom, do których na
leży obecny kandydat Repu
blikanów, a nie prawnikowi,
który zwykle dzieli wszystko
na czworo (to wyuczony
zawód Obamy - przyp. red.).
W poniedziałek rozpo
częła się konwencja Demo
kratów. Niespodzianek nie
ma. Obama będzie ubiegać
się o reelekcję. Na razie pro
wadzi w sondażu poli
tycznym, jaki został zapre
zentowany przez telewizję
CNN. Obamę popiera 49
procent wyborców, kandy
data Republikanów o 7 pro
cent mniej. M
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Fotogalerie zdjęć orazfilmy wideo
z wydarzeń w naszym regionie,
znajdziesz na

www.gk24.pl;www.gs24.pl;www.gp24.pl

Sprawni jak niepełnosprawn

SPOŁECZEŃSTWO - Ktoś nie ma ręki, ktoś nie ma nogi, ktoś jeszcze inny siedzi na wózku. Ale jeśli ten ktoś ma w życiu ce
ski, sportsman bez nogi. Trzech naszych bohaterów może zawstydzić niejednego z nas. Są aktywni, realizują swoje pasje.
Joanna Krężelewska
joanna.krezelewska@mediareqionalne.pl

W Koszalinie trwa 9. Euro
pejski Festiwal Filmowy „In
tegracja Ty i Ja". Święto nie
tylko kina, ale wszystkich
niepełnosprawnych. Spotka
liśmy się z gośćmi imprezy
- ludźmi niezwykłymi i za
dziwiającymi, dla których po
prostu - nie ma rzeczy nie
możliwych.
Bartek za kółkiem
Bartosz Ostałowski ma 26
lat. Przystojny, uśmiechnięty,
otwarty. Sześć lat temu poje
chał z kolegą po notatki z
uczelni. Na motorach. - On
jechał pierwszy. Ja za nim.
Nagle z lewej strony wyjechał
na nas samochód. Kolega
zdążył odjechać. Ja nie. Żeby
uniknąć zderzenia musiałem
odbić gwałtownie w prawo.
Tam była taka stara barierka.
Uderzyłem w nią - wspo
mina. Bartek stracił obie ręce.
- Lekarze musieli je ampu
tować - mówi.
Wielką pasją chłopaka od
zawsze była motoryzacja.
Przed wypadkiem trenował
już na torze wyścigowym.
Rajdy - to było jego marze
nie. Nie tylko z niego nie zre
zygnował, ale... zrobił licencję
kierowcy rajdowego. - Po wy
padku dowiedziałem się, że
jest taki artysta, który urodził
się bez rąk. I że jeździ samo
chodem. Lewa noga na kie
rownicy, prawa obsługuje gaz
i hamulec. Automatyczna
skrzynia biegów. Zacząłem
próbować i sprawiało mi to
całą masę frajdy- opowiada.
Najpierw jeździł z innym kie
rowcą. Po kilu miesiącach
poczuł się na tyle pewniej, że
jeździł już sam. Lęku przed
wyjechaniem na drogę nie
miał. - Ten wypadek to nie
była moja wina. Człowiek je
dzie spokojnie od punktu A
do punktu B i dzieje się coś
takiego. Na pewne rzeczy po
prostu nie mamy wpływu
-mówi Bartek.
Zrobienie licencji kierow
cy rajdowego przysporzyło
mu sporo problemów tech
nicznych. - Na przykład je
den z wymogów jest taki, że
trzeba opuścić auto w ciągu
ośmiu sekund. Musiałem
opracować system, który po
zwolił mi wypiąć się z pasów
bezpieczeństwa w tak krót
kim czasie. Udało się w cztery
sekundy. Zdałem egzamin i

Ten wypadek to
była moja
wina. Człowiek
jedzie spokojnie
od punktu A do
punktu B i dzieje
się coś takiego.

Lewa stopa na kierownicy, prawa obsługuje gaz i hamulec - Bartosz Ostałowski jest licencjonowanym kierowcą rajdowym.
świat motosportu stanął
przede mną otworem - nie
kryje radości.
Setki kilometrów, przeje
chanych podczas treningów,
wiele godzin ćwiczeń, do
skonalenie techniki jazdy,
kontrolowane poślizgi brzmi jak ciężka praca? Dla
Bartka to sama przyjemność.
Każdego dnia udowadnia, że
sprawne nogi do kierowania
autem mu wystarczają. I
choć mógłby smucić się, na
rzekać, czerpie z życia jak
najwięcej. I do wszystkiego
podchodzi z humorem. Wy
starczy posłuchać jego ane

gdot: - Musiałem przepalić
rajdówkę. To było dosłownie
parę metrów od domu. Depnąłem mocniej na obwod
nicy. Zatrzymali mnie poli
cjanci. Prawo jazdy podałem
im stopą i... konsternacja.
Chcieli zobaczyć, jak jeżdżę.
Zawołali jeszcze kolegę. My
ślałem, że z mandatem mi się
upiecze, ale wreszcie go wy
pisali. Więc zażartowałem
sobie, że nie mogę go przy
jąć, bo... nie mam jak go pod
pisać. Ale mieli miny! Za
dzwonili do komendanta, co
robić. W końcu zaczęli mnie
prosić, żebym chociaż kro

peczkę postawił. Wreszcie się jest wina skrzydła - odpo
zlitowałem i podpisałem wiada. Znienawidził jednak
mandat stopą - opowiada.
siebie. Na szczęście nie
trwało to długo.
Maciej w chmurach
- Jestem pielęgniarzem,
- My wcale nie robimy wię miałem odpowiednie przy
cej. Robimy te same rzeczy, gotowanie psychologiczne.
tylko wymaga to od nas Książkowo to jest tak, że po
więcej wysiłku - zaczyna czymś takim człowiek zadaje
rozmowę Maciej Horbowski, sobie pytanie: dlaczego ja?
paralotniarz, który uległ wy Dlaczego nie trafiło to tego
padkowi na lotni, łamiąc przede mną, czy za mną. Jest
kręgosłup, a już po kilku mie ogromny żal do świata. A ja
siącach wzniósł się ponow miałem inaczej. Nie zada
nie. Brzmi niewiarygodnie? wałem sobie tego pytania. Ja
Jak to możliwe, że nie zniena miałem żal do siebie, że zgo
widził paralotni? - Bo mia towałem taki los żonie i sy
łem świadomość, że to nie nowi. Że będą mieć kalekę.
Nie chciałem żyć - opowia
da.
Maciej był przerażony nie
pełnosprawnością. Sam miał
pod opieką takich pacjentów.
Z każdym tygodniem było
jednak coraz lepiej. Uczył się
nowego życia. Niespełna rok
po wypadku (doszło do niego
13 maja 2001 r. - red.), w
długi weekend 2002 roku, na
przepustce ze szpitala pole
ciał. Nie mógł żyć bez para
lotni. - Jak tylko uniosłem się
w powietrze poczułem, że
nie potrzebuję nóg. Ból od
puścił. Poczułem się wreszcie
jak normalny facet. Musia
łem zrezygnować łazęgowsta
po górach, ale z latania, z
mojej pasji nie mogłem zre
zygnować - mówi.
Dziś nie postrzega siebie
jako ciężaru dla kogokolwiek.
- Po złamaniu kręgosłupa, po
- My wcale nierobimy więcej. Robimy te same rzeczy, tylko wymaga to od nas więcej wysiłku - mówi para
urazie rdzenia kręgowego nie
lotniarz Maciej Horbowski.
Fot Radek Kołeśnik czuję się niepełnosprawny,

Fot Radek Koieśnik

Kiedyś postrzegaosoby niepełIprawne jako
rzegrane życio
wo. Musiałem się
przestawić, bo
sam zostałem
taką osobą. I
chciałem sobie
udowodnić, że
jest inaczej.
ale jestem chory. Człowiek po
amputacji to człowiek zdro
wy, tylko bez nogi czy ręki.
Ale po urazie rdzenia zostaje
się chorym. Wpisane mamy,
że nie dożyjemy sędziwej sta
rości. Każdy z nas umrze, bo
prędzej czy później siądą mu
nerki, jelita. Porażenie to nie
tylko fakt, że nie ruszają się
nogi. To też uraz narządów
wewnętrznych - opowiada.
Życie z tą świadomością to
życie z przeświadczeniem, że
każdy dzień może być tym
ostatnim. -Jeśli go zmarnuję,
to co? Może nie być kolejnej
szansy.
Rafał ciągle w ruchu
Podnoszenie ciężarów,
lekkoatletyka, kulturystyka,
pięciobój siłowy, curling, uni-

Zarobki, oferty pracy;
prawo pracy - czytaj
nasz serwis internetowy
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i. Dla nich nie ma granic
zapomina o niepełnosprawności, bo jedyne ograniczenia, które ma człowiek, są w jego głowie - mówi Rafał GręźlikowNiepełnosprawność im w tym nie przeszkadza.
Ja miałem żal do
)ie, żezgotołem taki los
żonie i synowi. Że
będą mieć kalekę.
hokej, rower, a do tego wę
drówki szlakami średnio
wiecznych zamków - n a
jednym oddechu nie sposób
wymienić wszystkiego, czym
zajmuje się Rafał Gręźlikowski. Ma jeszcze czas na
pracę. Podobno na sen rów
nież. A rano wstaje skazany
na optymizm. - Bo nie mogę
wstać z łóżka lewą nogą!
- śmieje się.
Miał 20 lata, kiedy zgłosił
się na ochotnika do wojska.
Noga potwornie zaczęła
boleć. Przełożeni myśleli, że
chłopak symuluje. Wreszcie
w szpitalu prześwietlili m u
nogę. Guz n a kości strza
łkowej. Diagnoza: rak. Zło
śliwy - miał w ambicjach
niszczyć. 16 lat temu lekarze
amputowali Rafałowi nogę.
Nad kolanem. -Ten moment
złamania ducha jest dla
wszystkich jednakowy. Wszy
scy tracą wiarę, tracą po
czucie wartości. Ten cały fun
dament, plany n a życie,
ambicje, to wszystko się
sypie. I z tego co zostało,
trzeba posklejać życie. Inne
życie, ale to wciąż j a - mówi.
Choroba, amputacja, inne
życie. To sprawiło, że Rafał

zadał sobie pytanie - co jest
ważne. Odpowiedział: - Nie
to, co miałem przedtem.
Wcześniej było w moim ży
ciu dużo pozorów. Zresztą
wielu z nas stara się podpo
rządkować trendom, rówie
śnikom, rzeczom, które nie
wynikają z nas. Staramy się
zaistnieć, zapominając o ide
ałach, które powinny nami
przewodzić - opowiada o
chwilach refleksji.
Chłopak zaczął układać tę
„piramidę życia" na nowo. Kiedyś postrzegałem osoby
niepełnosprawne jako prze
grane życiowo. Kiedy do
stałem kopniaka w postaci
amputacji, musiałem się
przestawić, b o zostałem
osobą, którą uważałem za
przegraną. I chciałem sam
sobie udowodnić, że jest ina
czej. Eh, każdego cwaniaczka
można zmienić! - śmieje się.
Najpierw kupił zestaw do
ćwiczeń siłowych. Po pobycie
w szpitalu był bardzo słaby.
Potem w telewizji zobaczył
informację o klubie spor
towym dla niepełnospraw
nych. I zaczęło się. Kolejne
dyscypliny. W 1 9 9 9 roku zo
stał mistrzem Polski niepe
łnosprawnych w biegu n a
200 m. W 2002 roku wygrał
Mistrzostwa Polski niepełno
sprawnych w wyciskaniu
sztangi. Zdobył też złoto na
zawodach n a Litwie i Sło
wacji, a w końcu Puchar Eu
ropy.
Na przeszkodzie takiej ak
tywności niepełnosprawne

m u mogą stanąć pieniądze.
Rafał jest dziś szczęśliwym
posiadaczem „myślącej"
nogi, która 50 razy na sekun
dę zbiera dane z podłoża i
wysyłaj e do kolana.-To naj
wyższy poziom zaawanso
wania. Do dziś nie jestem w
stanie ogarnąć j e j ceny. To

Rafał Gręźlikowski zauważył, że im więcej ćwiczy, tym lepiej radzi sobie
z niepełnosprawnością. Zdobył ponad 50 pucharów i sto medali w kilku
dyscyplinach sportowych.
mmmua

zbyt gigantyczne pieniądze.
Protezę sfinansowała mi an
gielska fundacja. Bez zewnę
trznej pomocy praktycznie
nie widzę szans n a samo
dzielne zakupienie takiego
sprzętu. NFZ daje dziś 2800 zł
na zakup protezy p o ampu
tacji nogi. Wtedy refundował

jeszcze mniej - mówi Rafał.
Dobra proteza, n a której
można swobodnie i bez
piecznie chodzić, kosztuje
kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Skąd w niepełnospraw
nych taka siła? Skąd ta moc,
by robić więcej, niż niejeden
sprawny?

- Ograniczenia leżą tylko
w naszych głowach. Niezale
żnie, czy jesteś sprawny, czy
niepełnosprawny- mówi Ra
fał. - Pokazujemy, że można
pokonać praktycznie każde
ograniczenie. I że jesteśmy
niesamowicie szczęśliwymi
ludźmi. E
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Masz firmę? Sprawdź nas!
Zapraszamy do negocjacji. Usiądziemy, porozmawiamy, policzymy. Przecież nic nie słoi na przeszkodzie,
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Jak zaprojektować dom?
Jak gustownie urządzić pokój?
Porad szukaj na
www.regiodom.pl
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Ewa Biłicka
ewa.bilicka@mediaregionalne.pl

nternetowe pamiętniki okazały się jednym
z fenomenów XXI wieku. W Polsce zaczęły
powstawać w 2000 roku, zaś pod koniec de
kady praktycznie każdy może mieć błoga,
tak jak każdy teraz chce być na „Pejsie" lub
„Twicie". Blogują kucharze, gospodynie do
mowe, politycy, ich dzieci, artyści,
nawet psy i koty, a że internet nie toleruje
stagnacji - błogi się zmieniają i czytane są
tylko te najlepsze. Czyli jakie?
„Wypiłem kawę, nie wiem, co z sobą zro
bić, zaparzyć kolejną, podrapać się w...? te typowe wpisy z początku ery blogowej
już nie mają siły magnesu.
- Prowadzić takie wpisy można, ale
rzadko kto na ów blog zajrzy, dla kogo
więc pisać? - zastanawia się Dorota Szostek-Rejowska z onet. pl, zajmująca się
blogami. - Trend pamiętnikarski w blogosferze zanika, tego rodzaju wpisy prze
niosły się na portale społecznościowe uściśla Rejowska. - Współczesne błogi
się wyspecjalizowały, ale w warunkach
konkurencji wyróżnić mogą się tylko
te specjalistyczne witryny, które są
prowadzone z pasją.
Prowadzący blog zdobywa
wówczas rząd dusz. A to może
się przełożyć na konkretną kwo
tę. - Dziennie na blogu - za sprawą
prezentowanych tam treści reklamowych - moż
na zarobić nawet do kilkuset złotych - mówi Re
jowska.
Blog zmienił mu życie
Postacią w blogowym światku jest Maciej Mazu
rek, grafik, bloger, znajduje się na liście trzydziestu
najbardziej wpływowych blogerów w Polsce. Za
słynął z blogów pisanych... komiksami.
Zaczęło się niewinne: - Po firmowej imprezie
w kuchni pomieszczenia socjalnego w lodówce
została sałatka. Kilka dni nikt się do sałatki nie
przyznawał, a sałatka wychodziła z lodówki. Nary
sowałem więc na ten temat komiks, wzywając wła
ściciela potrawy do jej ewakuacji.
Komiks podziałał, sałatka zniknęła. Maciej zaczął
zbierać zamówienia na kolejne komiksy, publiko
wał grafiki na blogu, a że pracował w wymagającej
korporacji, w komiksach szydził z podpatrzonych
firmowych porządków i zwyczajów: wyścigu szczu
rów, restrukturyzacji, reorganizacji, karuzeli stano
wisk... Inteligentnie, ale bez litości. Każdy szef,
obejrzawszy kolejny „zuchowy" komiks (bo blog
nazywa się Zuch) w końcu straciłby dystans i cier
pliwość, zwolniłby „zucha". Ale szef Macieja nie
musiał tego robić, chłopak odszedł sam.
- Blog stał się popularny, linki do niego rozcho
dziły się jak świeże bułeczla. Moje rysunki zdobyły
markę. Zacząłem dostawać tyle zleceń i nawiąza
łem tyle kontaktów, ile nigdy w pracy bym nie do
stał i nie nawiązał - wspomina bloger. Podziękował
korporacji, założył własne studio, zarabia więcej,
pracuje w domu tak długo jak chce. - Mam zupeł
nie inny komfort życia - mówi przyciszonym gło
sem, bo obok jego komputera śpi mała córeczka.
Blog na dodatek zarabia. Zuch i dwóch innych
znanych polskich blogerów reklamowało nowe
scrabble. To nie była migająca reklamka w górnym
rogu witryny. To była cała społecznościowa akcja,
umawianie się na sieciowe rozgrywki.
- Na tym polega nowoczesna reklama na blogu
- wyjaśnia Mazurek. - W Polsce jeszcze krzywo
na to patrzą, zaraz krzyczą, że bloger się sprzedał.
Na Zachodzie bloger to już zawód, a blog to pro
dukt, który się wycenia. Jak strony w gazecie, czas
w programie radiowym czy TV
Premierówna miała nosa
I w Polsce są błogi konkretnie wycenione. Blog
Kasi Tiisk wyceniono na około 250 tysięcy złotych
(na podstawie umieszczanych tam treści reklamo
wych oraz liczby wejść). Na samych reklamach
z migaczy Kasia dziennie zarabia ponoć i 400 zło
tych. Pod zakładką „kontakt" autorka umieściła in
formację: „Jeśli chcesz zamieścić reklamę, zgłoś
się". Zgłaszamy się, ale z prośbą o chwilę rozmowy,
a nie ofertą biznesową. Miło mi, że uznała Pani
moją sylwetkę za interesującą:) - odpisuje blogerka. I grzecznie odmawia.
Kasia Tusk wykorzystała modę na błogi w spo
sób najprostszy: publikuje przemyślenia dotyczą
ce trendów w modzie, wchodzi do sklepów
i po przymierzeniu ciuchów nowej kolekcji robi
swemu odbiciu w lustrze przebieralni fotki komór
ką, pozując jak modelka. A że jest zgrabna - to, co
widać w zwierciadle, zwykle podoba się odbior
com. Są też bardziej profesjonalne zdjęcia Kasi

Zawód: bloger
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Europoseł
Marek Migalski
po wpisie
na blogu wyleciał
z partii. Grafik
Maciej Mazurek
za sprawą swego
błoga zwolnił się
z firmy.
A pies Azorek
dowie się,
oczywiście
z psiego błoga,
po jakich
podłogach
chodzi mu się
najwygodniej

z sesji lub fotorepor
taże, jak spędza wolny czas i wy
poczywa. Głębszych refleksji Kasia raczej nie
publikuje. „Dziś rano nie zjadłam śniadania' - na
pisała niedawno, po czym publikowała serię pięk
nych śniadaniowych aranżacji stołu.
- Ona ma dystans do siebie - twierdzi Dorota Rejowska (Onet przyznał rok temu wyróżnienie blogującej córce premiera).
Gdy rząd Tuska był atakowany masowo
za wpadkę z ACTA, hakerzy blokowali ministerial
ne strony, a także założyli stronę bliźniaczą do wi
tryny Kasi i napisali tam: „Powiedz tacie, że z nami
nie wygra". Kasia wówczas opublikowała swoją
mało atrakcyjną fotę, gdy skrzywiona rozmawia
przez telefon: „Że niby czyja strona nie działa?" taki komentarz umieściła pod zdjęciem.
Autorki profesjonalnych blogów o modzie kryty
kują TUskównę za brak profesjonalizmu i bezguście. Sugerują, że Kasia nie bloguje sama.
„Błoga prowadzę sama. Pozdrawiam ciepło i ser
decznie, życzę więcej wiary w ludzi i ich możliwo
ści:) Kasia" - odpowiada. I święci triumfy. Jej nie
skomplikowany blog odwiedza - wedle szacunków
firmy Gemius - aż 347 tys. osób miesięcznie.
Piszę blog za zeta
Błogi wykorzystywane są jako kanały komunika
cji z rynkiem, a ich właściciele zatrudniają wów
czas kogoś na kształt sprzedawców treści. To mogą
być celebryci i gwiazdy albo - w wersji bardziej
oszczędnej - bezimienni copywriterzy. Maja Sablewska do czerwca prowadziła blog uwielbiany
przez nastolatki. Prezentowała swe stylizacje,
a jednocześnie zachwalała kosmetyki znanej firmy,
z którą podpisała kontrakt. Kontrakt się skończył,
blog został zamknięty, a kasa, jaką Sablewska do
stała za blogowanie, pozostanie tajemnicą.
Bezimiennych copywriterów zatrudniają właści
ciele blogów mających pomysł na witrynę, ale np.
nie potrafiący pisać. Jednym z takich copywriterów
do wynajęcia jest Mervol, czyli Tomasz Merwiński.
Pisywał dla witryn historycznych (to jego pasja),
podróżniczych (bo trochę zwiedza), ostatnio z branży informatycznej (zgodnie ze swym wy
kształceniem). - Mam umowę-zlecenie na robie
nie paru wpisów w miesiącu - mówi. - To całkiem
legalny zarobek.
Czytający nie wiedzą, że wpisy są robione przez
kogoś innego niż właściciel witryny.
- Stawki zależą od specyfiki tekstu. Za teksty spe
cjalistyczne można wyciągnąć więcej niż za „lanie
wody" - mówi Tomek. - Pytanie: „po co komuś la
nie wody?" Ano przydaje się pod pozycjonowanie
stron internetowych... Np. gdy ktoś chce wypro
mować swoją stronę, na której oferuje drzwi
do mieszkań, potrzebuje dużo tekstów z frazami
„drzwi", a owe frazy podlinkowane są właśnie
pod tę stronę. I teksty te umieszcza się na różnych
blogach. W ten sposób wyszukiwarki typu Google
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po wpisaniu przez użyt
kownika frazy „drzwi" wy
świetlają „naszą" stronę
na wyższym miejscu, dzięki
czemu prawdopodobnie trafi na nią więcej osób.
Standard za „lanie wody" to 1 zł za 1000 znaków.
- Z tym, że taki tekst to często totalne bzdury, byle
by się pojawiła pożądana fraza. Np. można pisać
0 pływaniu na drzwiach na jeziorze, byleby w da
nym tekście na 1000 znaków pojawiły się np. trzy
frazy: „drzwi pokojowe", „tanie drzwi", „drzwi wej
ściowe" - uściśla Tomek.
Być może dlatego na jednym z blogów pisa
nych... dla psów lub ich właścicieli znalazłam po
radę dotyczącą tego, po jakich podłogach psiakowi
chodzi się najbardziej komfortowo i bez szkody dla
stawów biodrowych. Na tym samym blogu znaj
duje się reklama odpowiednich desek.
„Pisaczy" blogów znajduje się, a jakże, w Inter
necie. Wystarczy zamieścić anons, określając swe
oczekiwania.
Zwykle odpowiada wielu chętnych, można więc
wybierać, a nawet obniżać stawki.
Polityk się wygada
Ze sztuką prowadzenia blogów bardzo szybko
oswoili się politycy. Nic dziwnego - dla rządzących
blog to przedłużenie sejmowej mównicy. Opozycji
1 partiom, które do Sejmu się nie dostały, błogi za
stępują mównice i stają się często jedyną metodą
zainteresowania sobą dziennikarzy oraz obywateli.
Znanym blogerem jest europoseł Marek Migalski, wiceprezes PJN. Po opublikowaniu na swym
blogu listu otwartego do prezesa Jarosława Ka
czyńskiego autor listu i błoga wyleciał z partii. I tak
zaczął się kolejny etap w jego politycznej karierze,
co ostatecznie zaowocowało powstaniem nowej
formacji politycznej. - Jak widać, blogowanie trak
tuję całkiem poważnie - mówi. - Początkowo są
dziłem, że blog będzie nie tylko sposobem na ko
munikowanie się z wyborcą, ale i miejscem poli
tycznej dyskusji.
To pierwsze się sprawdziło. Codziennie na błoga
wchodzi kilka razy więcej gości niż na jego oficjal
ną stronę.
Co do dyskusji: Zrezygnowałem z odpowiadania
na zaczepki pod moimi wpisami. I wkrótce zrezy
gnuję z możliwości wpisywania komentarzy. Niech
owi internauci o gnojnych duszach idą gdzie in
dziej, znikną z błoga - mówi europoseł.
Blogujący posłowie są też mistrzami w komuni
kowaniu się ze światem za sprawą „Pejsa" czy „Itoita". -IWitter jednak nie zastąpi błoga, bo ogranicza
go liczba znaków, jakie można wpisać. Blog daje
nam możliwość szerokiego wyjaśnienia intencji,
poglądów, stanowisk - podkreśla Migalski (który
ostatnio na „Ttoicie" zwierzył się ze swych do
świadczeń z narkotykami).
I dlatego blogujący nigdy nie zrezygnują z inter
netowych pamiętników.
#
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Latem obnaża się na balkonie,
zimą staje w oknie.
Sąsiedzi ekshibicjonisty
z inowrocławskiego osiedla
mają już tego dość i postanowili
zrobić z nim porządek
Dariusz Nawrocki
dariusz.nawrocki@mediaregionalne.pl

ichał Kowalski odsuwa firankę
i pokazuje mi balkon w bloku
naprzeciwko. - Odkąd była
u niego policja, w ogóle się nie
pokazuje - opowiada. Początko
wo nie wierzył w to, co ludzie
mówią o Józefie Sikorskim, eme
rycie mieszkającym na ostatnim piętrze. Widział go,
jak przez lornetkę podpatruje jego sąsiadów. Nie
wierzył, że się obnaża. Aż do czasu.
- Tato, zobacz, ten pan bawi się swoim „ptasz
kiem" - oznajmił mu nastoletni syn. Na balkonie
stał pan Józef. Między barierkami Michał dostrzegł
jego genitalia. - Byłem w szoku. Wiedziałem, że on
nas podgląda. Nie wiedziałem jednak, że się onani
zuje - wspomina. Potem dowiedział się od sąsia
dów, że to trwa już od dłuższego czasu. - Najczęściej
zdarza mu się to w niedzielę, gdy jego żona idzie
do kościoła. Jedna kobieta robiła mu zdjęcia z lam
pą błyskową, żeby go odstraszyć. W ogóle go to nie
ruszało - opowiada Kowalski.
To go rajcuje
Michał Kowalski zamontował w swoich oknach
rolety. Dzięki temu ma pewność, że nikt nie zoba
czy, jak spędza wieczory ze swoją żoną. - Moje dzie
ci od czasu do czasu wychodzą jednak na balkon.
W jaki sposób mam je zabezpieczyć przed tym
ohydnym widokiem? - dopytuje zrozpaczony. Dla
tego wezwał policję. - Powiedzieli, że mam mu za
łożyć sprawę cywilną, czy coś takiego. I poszli
do niego. Mam nadzieję, że ten koszmar się wresz
cie skończy.
Sąsiedzi z bloku pana Michała potwierdzają, że
emeryt z naprzeciwka notorycznie się obnaża.
-Wychodzi na balkon. Czasami rano, czasami wie
czorem lub po południu. Czy chodzą ludzie, czy nie,
zupełnie się tym nie krępuje. Wręcz odwrotnie. To
go rajcuje. Chyba ma jakieś skrzywienie - przypusz
cza młoda kobieta.
- Pan Michał mówi prawdę - potwierdza Żaneta
Losik. - Jak jest zima, to staje w oknie. Ma tam chy
ba jakiś taboret, żeby go było lepiej widać. Odsłania
sobie firanę. To nie jest przyjemny widok. Zapew
niam.
Gdy rozmawiamy na korytarzu, drzwi otwiera jej
sąsiadka i po cichu dodaje: To dzieje się od wielu lat
Widziałam, jak stawał w oknie i obnażał się - rzuca
szeptem.
Zawsze to robił
Postanawiam odwiedzić pana Józefa. Mam pro
blem ze znalezieniem lokalu, w którym mieszka.
Nieśmiało zaczepiam więc panią spacerującą
przed jego blokiem.
- Podobno gdzieś tutaj mieszka facet, który się
obnaża. Nie wiem, jak do niego trafić - zagajam.
Pomoc przychodzi błyskawicznie. Zaczepiona ko
bieta podaje mi jego nazwisko oraz wskazuje klat
kę schodową. - Odkąd pamiętam, zawsze to robił.
Dziś to już emeryt. Może mieć nawet 70 lat.
O tym, żeby robił to na dworze, nie słyszałam ni
gdy. Mowa była tylko o mieszkaniu. Słyszałam, że
w drugim bloku żyje chłopak, który robi to samo.
Nie wiem, czy robią to jednocześnie. Wszyscy
o tym wiedzą, ale nikt nie chce z tym zrobić po
rządku - opowiada. Na chwilę przerywa. Przecie
ra oczy i tłumaczy: Przepraszam. Jak o nim mó
wię, to się denerwuję.

Nie chodź
majtkac
widać
Aaa... To pewnie w tej sa
mej sprawie co policja.
Proszę wejść - zaprasza.
W drzwiach wita mnie
starszy, siwy mężczyzna. Jest
w samych majtkach. Ma
uśmiech na twarzy. - Pogonił
mnie pan z sedesu. Właśnie
miałem się kąpać - tłumaczy.
- Ale głupizny ktoś narobił tym
zgłoszeniem. Już żona mi mówiła:
„Nie chodź w tych majtkach, bo ci
widać". A z tamtej strony to siedzą
bez przerwy w oknach. I widocznie
coś mi tam zauważyli - opowiada.
Od razu zaznacza, że to nie o te majt
ki chodzi, które ma na sobie, ale o te,
co ma w szafce. Nie chce być gołosłow
ny, więc po nie sięga i demonstruje. - Ja
sobie suwak zrobiłem z przodu. Jak jadę
na ryby, to szybciej mogę mocz oddać. Żo
na mówiła, że zdarzało się, że jądro mi się
wysuwało. Dlatego tutaj wymieniłem gumę
- pokazuje, jak gumka mocno sprężynuje.
Tłumaczy, że ma już 70 lat. Żona jest spo
ro od niego młodsza. No i że „dekiel miałby
chory", gdyby w tej sytuacji popisywał się
przed
sąsiadami
swoją
golizną.
- Na balkon wychodzę ubrany w podkoszulek
i w te majtki. Na golasa nie wychodzę. A po
za tym, to jest mój prywatny dom. Znam sprawę
z Warszawy. Taki jak ja, co jest obserwowany
przez sąsiadów, podał ich do sądu i ich ukarali opowiada.
Zaczyna się denerwować. - To teraz ja im będę
robił zdjęcia. Tam ludzie na golasa chodzą i się
grzmocą. Jedna kobita legalnie chodzi
po mieszkaniu rozebrana do naga. I co? To ja
mam ją skarżyć, że ona w swoim domu roze
brana chodzi? - pyta.
- A pan po domu chodzi na golasa czy nie?
- dopytuję. Chwilę się zastanawia, po czym
z uśmiechem odpowiada: Kiedyś to tak. Obo
je z żoną chodziliśmy. Cały dzień. Rozebrani.
Wolnoć Tomku w swoim domku. Zdradza, że
lubił to robić, a dziś by robił, gdyby miał takie
możliwości. Córka jest w domu. Przy niej nie
wypada. - Na balkon nago nie wychodzę. Jak
Boga kocham. Niech mi kto w łeb strzeli, jak
mnie widział rozebranego na balkonie.
W tych kolorowych majtkach chodzę. Nawet
gdyby firanka była odsunięta, to nikt nie ma
prawa mnie podglądać. To jest karalne!

Tajemnice za firanką
Przekonuje, że każdy skrywa jakieś swoje ta
jemnice.- W tym oknie mieszka nierób i nałóg.
Nigdy w życiu nigdzie nie robił. Dalej chłopak,
który nieustannie moczy się w nocy i ciągle koł
dry suszy - wylicza. Przyznaje, że ma lornetkę
i w przeszłości z niej korzystał. - Wyszedłem raz
na balkon. Rozłożyłem parasol, bo gorąco było.
A z drugiej strony na balkonie kobieta stawia
okrągły stołeczek. Wchodzi na ten stołek. Su
kienkę podnosi, majtki ściąga. A obok niej sta
je facet i też się rozbiera. No to wtedy wyciągną
łem lornetkę, żeby zobaczyć co oni robią - tłu
maczy. Do głowy mu jednak nie przyszło, żeby
dzwonić na policję.
A sąsiedzi z bloku naprzeciwko jednak na pa
na Józefa się poskarżyli. Policjanci przyszli, po
rozmawiali. - Poradzili mi, żebym lepiej uważał
i inaczej się ubierał, jak wychodzę na balkon - re
lacjonuje. Dzień po wizycie policjantów na bal
Na golasa nie wychodzę
Znajduję nazwisko pana Józefa na liście przy do kon nie wychodził. - To ze wstydu - tłumaczy
mofonie i dzwonię. Mówię oględnie, że jestem tu, i od razu dopowiada, że nie ma sobie nic
bo ludzie z sąsiedniego bloku się na niego skarżą. - do zarzucenia.

Jest zbulwer
sowany, gdy rzu
cam pod jego ad
resem kolejny są
siedzki zarzut. - Jak
ja mogę się onanizo
wać, jak uszkodziłem
sobie „małego"? Leczę go
u pani doktor. Już trzeci
rok. Ja z własnej żony nie
mogę korzystać, a mam ona
nizować się na balkonie? Toć
to absurd. Jakbym był spraw
ny, to... Mam wspaniałą żonę.
Żegnamy się. Pan Józef prosi
mnie, bym nie wierzył sąsia
dom. - Bzdury opowiadają.
Niech pokażą dowód rzeczowy...
Czyn wywołał zgorszenie?
Michał Kowalski taki dowód ma. To
zdjęcia, na których widać stojącego
na balkonie pana Józefa z genitaliami
na wierzchu. Na sobie ma te słynne
majtki z rozporkiem. Najwidoczniej roz
pina go nie tylko podczas wędkowania.
Pan Michał twierdzi, że pokazał te zdję
cia policjantom. Zapewnia, że funkcjona
riusze mieli okazję również na własne oczy,
na żywo, zobaczyć pana Józefa z wyciągnię
tymi genitaliami.
Tymczasem Izabella Drobniecka, rzecznik
prasowy inowrocławskiej policji, przekonuje,
że funkcjonariusze nie potwierdzili, iż pan Jó
zef obnaża się na balkonie. - W rozmowie ze
zgłaszającym pouczyli go o możliwości zło-

Żona mówiła, że zdarzało się,
że jądro mi się wysuwało.
Dlatego tutaj wymieniłem gumę
żenią zawiadomienia o popełnieniu wy
kroczenia, jeżeli czyn ten wywołał u nie
go zgorszenie - relacjonuje Drobniecka.
Przypomina, że „kto publicznie dopusz
cza się nieobyczajnego wybryku, podlega
karze aresztu, ograniczenia wolności,
grzywny do 1500 złotych albo karze naga
ny". - Wybryk ma charakter nieobyczajny,
gdy poprzez publiczne zachowanie sprawcy
naruszającego określone normy obyczajowe
prowadzi do wywołania uczucia wstydu, za
żenowania, zakłopotania po stronie osoby
będącej jego świadkiem - tłumaczy pani
rzecznik. - Nieobyczajny wybryk może po
legać na nieuzasadnionym prezentowaniu
swojej nagości, ekshibicjonizmie czy pre
zentowaniu czynności seksualnych.
Michał Kowalski zapewnia, że dziś zarów
no jemu, jak i jego sąsiadom żyje się dużo
lżej. Józef Sikorski od czasu wizyty policjan
tów już nie wychodzi na balkon.

Imiona i nazwiska bohaterów
zostały zmienione.
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Wszystko o muzyce: wywiady,
recenzje, nowe gwiazdy
na rynku muzycznym. Czytaj na
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Przyprawili mi gębę
ROZMOWA z Pawłem Kukizem, artystą i publicystą, w latach 2010 i 2011 członkiem komitetu poparcia Marszu Nie
podległości, organizowanego 11 listopada przez Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny.
wzdęcia, a promocją waka
cyjnego kredytu.
-To co ich od tej płyty
PYodstręczyło na dzień
- Też czytałeś ten komen
dobry? Ttooje nazwisko?
tarz "Wyborczej"? Taki "z
Poglądy? A może tytuł
lekka" jadowity (śmiech).
- W końcu napisał go
płyty, niektórym koja
czołowy publicysta kul
rzący się jednoznacznie
turalny tego tytułu. Za
z zawołaniem narodow
rzucił Ci, że celowo
ców "Krew i Honor".
- "Siła i Honor" to zawo
szumnie podkreślasz
swoje rzekome krzywdy łanie żołnierzy "Gromu", naj
doznane od stacji radio lepszej polskiej jednostki
wojskowej, a niegdyś jednej z
wych, które nie chcą
trzech najlepszych na
Ttoojej muzyki, żeby
świecie. Żeby móc się tak po
podlizać się burmi
zdrawiać i żegnać, trzeba
strzom rożnych Pipidówek i Kaczych Dołów. sobie na to u tych twardziel!
zasłużyć.
Bo tymi Pipidówkami
- A czymi y im się za
rządzi PiS, który teraz
służyłeś, że mogłeś po
będzie ochoczo zapra
życzyć sobie to zawoła
szał cię na koncerty. A to
nie do ozdobienia
na koncertach, a nie
płytach muzycy na
- A choćby tym, że sprawy
prawdę w Polsce zara
bezpieczeństwa państwa są
biają.
- 1 to się nazywa monety- dla mnie ważne i daję temu
zowaniemjapy, czyli czerpa wyraz na wielu polach. Np.
niem korzyści z własnego wi napisałem piosenkę "Afgańzerunku. No i co ja mam skie bagnety", "KGMO" czy
teraz powiedzieć? Że nie je piosenkę promującą Biuro
Operacji Antyterrorystycz
stem kosmitą?
- Kosmitą nie jesteś, ale nych. Biorę udział w konfe
za to...
rencjach
dotyczących
-Wiem, wiem... Faszystą, ochrony praw autorskich, or
homofobem, moherem. ganizowanych przez policję.
Czytając wstępniaki nie Publicznie, poprzez media
których gazet odnoszę wra wielokrotnie
zwracałem
żenie, że "Trybuna Ludu" to uwagę na fatalny stan bez
był łagodny, poczciwy, libe pieczeństwa państwa, z
ralny organ prasowy. Jeszcze jakim mamy do czynienia
do tego wrócę, ale teraz dzięki przerostowi admini
skupmy się na tym monety- stracji w wojsku i policji. Spo
zowaniu japy. Zacznijmy od tykam się z "gromowcami"
tego, że ja wcale nie jestem od wielu lat na ich spotka
zły, a nawet paradoksalnie niach zamkniętych, na
mógłbym być wdzięczny tym "opłatkach" i "jajeczkach".
wszystkim
rozgłośniom, Przyjaźniłem się z gen. Pete
które tak gremialnie od lickim, któremu zresztą de
mówiły mi wsparcia medial dykuję tę płytę.
-Więc może boją się na
nego, ponieważ tą swoją jed
zwiska.
nomyślnością przyczyniły się
- Owszem, bo mi przypra
do wzrostu popularności
płyty, jakiego nie dałoby mi wiono gębę. Głównie "Ga
piętnaście patronatów razem zeta Wyborcza". W po
tocznym rozumieniu jestem
wziętych.
homofobem, psychopatą, fa
- Czyli można powie
szystą i zapiekłym PiS-iadzieć, że cel marketin
kiem. Na przykład opolski
gowy został osiągnięty.
-Ale na Boga, myśmy się z dodatek "Wyborczej" piórem
tymi rozgłośniami nie jej naczelnego, Leszka Frezmówili! Ja ich nie nama licha, napisał o mnie, że je
wiałem do tego, żeby one mi stem "sprzymierzeńcem
zamknęły drzwi. Uczyniły to spadkobierców polskich fa
z sobie znanych powodów. szystów" . Tak dosłownie.
- Gdy wiatach 90. śpie
Czasem słyszę na boku:
wałeś o "zetchaenie",
Paweł, masz niewygodne na
któryjuż się zbliża, by
zwisko. Ale najważniejsze, że
łeś pupilem tych środo
ich odmowa upewniła mnie
w i s k Gdy gorąco popie
w tym, że płyta mówi o wa
rałeś Platformę, też
żnych sprawach. Bo radia tą
miałeś dobrą prasę.
swoją jednomyślnością w
- To trochę nie tak, że
odrzuceniu piyty, często
nawet jej nie przesłuchawszy, kiedyś byłem dobry, a teraz
na co mam zabawne przy jestem zły. Zresztą - to nie j a
kłady, dowiodły, że wartości jestem zły, ale zły jest system
takie jak patriotyzm czy polityczny, który powoduje
prawda historyczna, o spolaryzowanie społeczeń
których na płycie mowa, stwa. Podział Polaków na po
nijak się mają do obowiązu dobieństwo kibolskich fanjącej obecnie ideologii "fajnizmu", a to z miejsca te war
żeby dop...lić "tym drugim"
tości dyskwalifikuje.
poza stadionem. Ten system
- A na czym?
- Na reklamach. Muzyka partyjniacki, który zawłasz
zatem ma być papką nie wy czył media centralne, skut
wołującą większych refleksji kuje tym, że podzieleni je
ani emocji, zapychaczem steśmy jak nigdy dotąd, a
między reklamą środka na osoba, która choćby usiłuje
- Podobno jesteś na eta
pie monetyzowania ja-

gując się "dyscypliną par
tyjną" wódz zmusza ich do
zastosowania się do jego po
leceń. W przeciwnym razie
mogą zapomnieć o kandy
dowaniu w następnych wy
borach. Mówiąc wprost-ten
dzisiejszy system powoduje,
że "posłowie" boją się wodza,
a nie wyborcy.
-Wróćmy do wrogości,
na którą się skarżysz.
Napisałeś na Facebooku, że to Michnik z
Blumsztajnem ustalają
playlisty w polskich roz
głośniach. Spotkał Cię
za to atak na forach, że
w Polsce nie m a już biu
ra politycznego, które
ustala, co ma być poda
ne do publicznej wiado
mości.
- Tylko ktoś bardzo na
iwny i czytelniczo niewyro
biony mógł odczytać tę moją
przenośnię w sposób do
słowny. Toż wiadomo, że ci
dwaj panowie nie wysyłają
do mediów wytycznych, o
czym wolno pisać, kogo pu
blikować. Ale oni w swej ga
zecie narzucają pewien
klimat myślowy, pewien
schemat do obowiązywania
wszędzie tam, gdzie wy
dawca ma ambicję być "po
stępowy" i fajny. Ja ci powiem
więcej, pewna kategoria
ludzi, i to niekoniecznie z
- Ja jestem Kukiz całośaowy, a nie - że do tego miejsca artysta, a odobozu narodowego, ale i
tak zwanych tropicieli
tego publicysta - mówi Paweł Kukiz.
Fot. Maurisz ajnombewśród
k
antysemityzmu, mogła to
natu i zmiany ordynacji wy zrozumieć jeszcze inaczej: że
Wpotocznym
borczej do Sejmu z propor oto Kukiz sugeruje, że to
rozumieniu
cjonalnej (partyjnej) na Żydzi ustalają, co ma być
większościową
(obywa grane w polskim radiu.
- Będziesz teraz robił
telską). Poparłem PO dla ich
dodatkowo za antyse
idei jednomandatowych
Homofobem,
mitę.
okręgów wyborczych, która
-Tak. Jeszcze tego brakuje
jest najlepszym lekarstwem
psychopatą,
na polskie partyjniactwo i na mi do kompletu. Jedna z pań
faszystą i
podział Polski na pięć no dziennikarek, która zadzwo
wych pezetpeerów, z których niła do mnie, od razu mi po
zapiekłym
każdy ma swojego pierw wiedziała, że jej się to kojarzy
szego sekretarza. W tej po z antysemicką nagonką.
PiS-iakiem.
- A jaka jest prawda o
dzielonej Polsce wybory to
Pawie Kukizie?
fikcja, bo tak naprawdę my
- Czyjestem homofobem?
nie wybieramy swoich po
słów, reprezentantów. Oni Faszystą? Owszem, popa
zostali już wybrani, zanim rłem Marsz 11 listopada, ale
z zastrzeżeniami, że to mój
wyszliśmy do urn.
hołd dla wielkiego polskiego
- Czy możesz wyjaśnić
święta. Mam zresztą na
Czytelnikowi dokład
dowód choćby w korespon
niej , co masz n a myśli?
- Oczywiście. Wszyscy ży dencji z organizatorami
jemy w przekonaniu, że w Marszu. Bo trochę nasz pa
samodzielnie myśleć, ma sposób demokratyczny wy triotyzm pod rządami platprzechlapane na amen, bo bieramy swoich przedstawi formersów siadł i się ogra
dostaje się jej od wszystkich. cieli - posłów, którzy zobo nicza do oblepienia sobie
Obrazowo mówiąc, mamy wiązani są przed nami do samochodów przy okazji
do czynienia z tym, że jest realizacji swoich przedwy meczu lub skoków narciar
pięciu pierwszych sekretarzy borczych obietnic. I że przed skich jak największą liczbą
i pięć organów medialnych: nami za ich ewentualne nie chorągiewek A przecież nie
PiS to "Gazeta Polska", PO to spełnienie odpowiadają. bywałej łaskawości Opatrz
"Wyborcza", SLD to "Poli Guzik prawda. "Posłowie" są ności zawdzięczamy to, że w
tyka", Palikot to "Fakty i wybrani przez wodzów - a jednym miejscu i w jednym
Mity", a PSL... mhm, mają nie przez nas - już na etapie
"Głos Strażaka" i to im wy tworzenia przez szefów partii
starczy (śmiech).
"list wyborczych". A w zwią PR-owiec. Czyli Piłsudski,
- A z a co poparłeś PO?
zku z tym oni są lojalni Dmowski i Paderewski. I
- Platformę poparłem wobec wodzów- tzw. dyscy temu zbiegowi okoliczności
głównie ze względu na obiet plina partyjna. Jeśli np. będą zawdzięczamy dziś swój kraj.
nicę zmiany systemu poli chcieli zagłosować w naszym Zaryzykuję twierdzenie, że
tycznego Polski - zmiany interesie zgodnie z wcze gdyby choć jednego z nich
konstytucji, według której śniejszymi swoimi obietni wówczas zabrakło, to teraz
prezydent posiadałby realną cami, a wódz ma swoją, inną nie rozmawialibyśmy po
władzę i instrumenty do jej wizję, niezgodną z naszymi polsku. Co do spraw "homo",
sprawowania, likwidacji Se oczekiwaniami, to posłu to owszem, jestem przeciw

pem

adopcji dzieci przez gejów
czy paradom o jakimkolwiek
podtekście seksualnym, ale
już nie przeciw usankcjono
waniu prawnemu związków
homoseksualnych, choćby
ze względu na jasność w
kwestiach wspólnoty mająt
kowej partnerów czy spra
wiedliwość w zakresie wspól
nego opodatkowania. Śluby?
Nie wiem. Zresztą to sprawy
kościołów. Mam przyjaciół
niedawno do mnie za
dzwonił i mówi: "Po co ty się
tłumaczysz tym dziennika
rzom, że nie jesteś homo
fobem. Przecież wystarczy, że
złożysz pozew do sądu o na
ruszenie dóbr osobistych, a
j a przyjadę i potwierdzę, że
mieszkałem z tobą rok pod
jednym dachem, że przyja
źnimy się do dziś, byłem go
ściem na Gosi i twoim we
selu i że nigdy ani mnie, ani
moich przyjaciół nie spotkały
żadne nieprzyjemności z
twojej strony - a jak chcesz,
to oni też zjawią się na pro
cesie".
-Gdy prosiłem Cię o ten
wywiad, rzuciłeś takie
zdanie: to już niedługo
pęknie, to się skończy.
Co pęknie i jak się to ob
jawi?
- Pęknie bańka z obywa
telską złością. Pęknie bańka z
kłamstwami, z rządowym pi
jarem. Ludzie wyjdą na ulice
i zaprotestują A wyprowadzi
ich "Solidarność" pod przy
wództwem pana Dudy, przez
co "Solidarność" wróci do
swych korzeni z lat 80-81.
Wierzę w Dudę, to twardziel,
były komandos z czerwo
nych beretów. On się nie na
bierze na pijarowe plewy.
Wierzę, że "Solidarność"
stanie ponad partiami, pe
łniąc funkcję trybuna ludo
wego, a nie zaplecza jakiejś
politycznej opcji.
-To mówił Paweł Kukiz,
publicysta polityczny.
Teraz pora na Pawła Kukizajako artystę.
- Stop! Protestuję prze
ciwko takiemu stawianiu
sprawy. Ja jestem Kukiz cało
ściowy, a nie - że do tego
miejsca artysta, a od tego pu
blicysta. Jestem przede
wszystkim obywatelem i pa
triotą, który kocha Polskę i
ma prawo do wyrażania swo jego zdania, swoich obaw,
swoich przemyśleń. To nie
może być tak, że jak piosen
karz, to już tylko może
śpiewać piosenki o chmur
kach i ptaszkach, a jak
górnik, to tylko kilof w łapę i
arbeit!
Wiesz co? Jestem już
zmęczony tą rozmową. Wy
czerpały mnie ostatnie dni,
mam dość. Chodźmy się
przewietrzyć, pokażę ci
swoje winogrona.
- Obrodziły w tym roku?
- Owszem, ale nie tak
bardzo, jak głupie teksty o
ijej osobie
S
mojej
c
RO
IOZMAWIAŁ: ZBIGNIEW GÓRNIAK

niezwykli ludzie
piątek 7 września 2012 r.

Wyjątkowa para: „Pan Tadeusz" i pani Barbara
TO CIEKAWE Miała 47 lat, gdy nauczyła się na pamięć całego „Rana Tadeusza". W dwie dekady później mickiewiczowskie dzieło recytowała na wyrywki
przed specjalną komisją. Jest jedyną osobą na świecie, która posiada certyfikat potwierdzający bezbłędną znajomość narodowej epopei.
Krystyna Pohl
redakcia@mediareqionalne.pl

Barbara Mosler mieszka w
Trzebiatowie. Od najmłod
szych lat lubiła recytować
wiersze. Wśród nich była też
inwokacja z „Pana Tadeusza"
ale najbardziej lubiła frag
ment z VI księgi zatytuło
wanej „Zaścianek", a zaczy
nający się od słów „ubogą
Litwina chatką". - „Pan Ta
deusz" trudny, bo pisany
trzynastozgłoskowcem, za
wsze był mi bliski - przy
znaje. - Zawsze mnie wzru
szał i to wzruszenie miałam
w głosie. Zauważyła to moja
ukochana nauczycielka Ja
nina Jodłowska i któregoś
dnia powiedziała: „Baśka, ja
w ciebie wierzę. I wiem, że
jakbyś tylko chciała, to na
uczyłabyś się całego „Pana
Tadeusza" na pamięć". Pami
ętałam o tych słowach, ale
sporo czasu upłynęło, zanim
powiedziałam sobie: ,A cze
mu nie, spróbuję".
Był rok 1980. Dwaj syno
wie studiowali. Ona z męż
em, dla podreperowania do
mowego budżetu, postawili
w ogrodzie trzy foliowe na
mioty. Uprawiali w nich po
midory. Zajmowała się nimi
głównie Barbara. - 1 właśnie
wtedy podjęłam decyzję, że
nauczę się na pamięć całego
„Pana Tadeusza" - opowiada.
- Najgorsze było to, że nie
miałam książki. A w tamtych
czasach o wszystko było
trudno. Ale jakimś cudem
syn w szczecińskiej księgarni
znalazł tomik „Pana Tade
usza". Wydanie Czytelnika z
dopiskiem lektura szkolna.
Mam go do dziś. Od częstego
używania cały się rozpadł.
Pokazuje pozszywane, po
sklejane pożółkłe kartki.
Każda księga jest oddzielnie.
Opowiada, jak wyglądała
nauka. Najpierw dwa, trzy
razy czytała fragment, ksi
ążkę odkłada na stołeczku
przy wejściu i ruszała w po
midorowe zagony głośno po
wtarzając przeczytany i za
pamiętany tekst. A gdy nie
zapamiętała, to wracała aby
raz jeszcze przeczytać. Śmie
j e się, że pośród tych za

gonów pomidorów, była ni
czym
mickiewiczowska
Zosia w warzywniaku. Wie
czorem powtarzała wyu
czone wersy. I tak dzień po
dniu, wieczór po wieczorze
opanowała dwanaście ksiąg
epopei. Zajęło jej to dwa lata.
Dziś zna każdy przecinek,
kropkę, pauzę. Obliczyła, że
na wyrecytowanie całej epo
pei, czyli dwunastu ksiąg po
trzeba aż trzynaście godzin i
piętnaście minut.
- Znam też na pamięć
nieco swawolną księgę trzy
nastą, zatytułowaną „Teli
mena i mrówki" - mówi ze
śmiechem. - Ale recytuję ją
tylko na spotkaniach z doro
słymi.
Pierwszym słuchaczem
„Pana Tadeusza" w wyko
naniu pani Barbary był jej
mąż Stanisław. Najczęściej
recytowała mu fragmenty,
gdy wracał z polowań. Nie
krył podziwu i słuchał z przy
jemnością szczególnie tych,
które dotyczyły polowania i
biesiad. Sam od 1966 roku
jest myśliwym. Któregoś razu
zaproponował, aby wyrecy
towała fragment „Pana Tade
usza" na myśliwskiej im
prezie w kole łowieckim.
Oczywiście zgodziła się.
Na swoje zjazdy zapra
szają ją też potomkowie
szlachty polskiej. W uznaniu
dla niezwykłych umiejęt
ności pani Barbary, Związek
Szlachty Polskiej Kresów
Wschodnich uhonorował ją
Złotym Krzyżem Szlachec
kim Orderu św. Stanisława i
honorowym członkostwem
w związku. „Za propago
wanie tradycji i kultury szla
checkiej oraz duchową więź
ze stanem szlacheckim" - na
pisano na ogromnym dyplo
mie oprawionym w ozdobną
ramę.
To nie jedyny dowód uz
nania w kolekcji pani Bar
bary.
Na
honorowym
miejscu wisi certyfikat po
świadczający znajomość ca
łego „Pana Tadeusza" na pa
mięć. Egzamin zdała w maju
2001 roku. Specjalną komisję
powołał Instytut Literatury
Polskiej Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskie

go. - Przeżyłam wtedy najwi
ększy stres w moim życiu
- przyznaje. - No, bo co in
nego recytować przed ro
dziną, znajomymi, a co in
nego przed utytułowanymi
osobami. Nigdy nie przy
puszczałam, że j a na stare
lata będę jak sztubak zdawać
egzamin. A miałam wtedy 66
lat. Ale cały stres minął, gdy
zaczęłam recytować kolejne
fragmenty dzieła i kończyć
wersy zapoczątkowane przez

członków komisji. Przepyty
wanie było ostre i trwało
ponad godzinę. A z upływem
czasu widziałam coraz wi
ększe zdumienie malujące
się na twarzach naukowców.
Nie spotkali nikogo, kto
miałby takie umiejętności.
No, a potem były gratulacje,
kwiaty, gromkie brawa od
studentów i ten certyfikat. Je
dyny taki. A ja poczułam się
lekka jak piórko i bardzo,
bardzo szczęśliwa.

W 2005 roku panią Bar
barę zaproszono do pro
gramu „Załóż się" (TVP2).W
nim zawodnicy z całej Polski
reprezentowali najróżniejsze
umiejętności. Ktoś bez
błędnie rozpoznawał flagi
200 państw, ktoś inny prze
cinał mieczem samuraj skim
sto ogórków. I wśród nich
ona. - Doszłam dofinału,ale
przegrałam z kibicem, który
rozpoznawał piłkarzy po no
gach - wspomina.

Przez długi czas po wy
stępie w tym programie
odbierała telefony z gratu
lacjami. A listonosz przy
nosił stosy listów. Zawsze
pojawiały się pytania o re
ceptę na tak doskonałą pa
mięć. Odpowiada, że
trzeba umysł ćwiczyć.
Uczyć się wierszy albo
języków. Umysł ciągle
bombardowany intelektu
alnie nigdy się nie zesta
rzeje. •

www.peugeot.pl/professional

•

TYLKO DLA NASZYCH GOŚCI ŁĄCZYMY OFERTĘ SERWISOWĄ:
20% upustu na akcesoria, usługi serwisowe i części tańsze do 30%* wymiana oleju Total
Ineo ECS 5W30 z oryginalnym filtrem oleju Peugeot od 259 zt brutto, I FINANSOWĄ**:
kredyt 50/50 i leasing od 105%***

MMI

liii

Weź udział w Peugeot Professional Tour 2012 w dniach
10-11.09.2012 roku w godzinach 10.00-18.00 na parkingu przy MAKRO,
ul. Syrenki 1, Koszalin

Peugeot Professional Tour 2012 to prezentacja samochodów osobowych, ciężarowych i specjalistycznych
oraz fachowa obsługa i inne atrakcje. Oferta jest skierowana tylko do gości Peugeot Professional Tour 2012.
Serdecznie zapraszamy!
Dotyczy oferty „Promocja wieku" - szczegóły w Autoryzowanej Stacji Obsługi Peugeot.
Oferty serwisowa i finansowa sq ważne do 3 U 2.2012 roku.
Niniejsze propozycje nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły oferty i informacje o pozostałych
dostępnych produktach leasingowych oraz kredytowych znajdą Państwo u Autoryzowanego Dystrybutora Peugeot.

PROFESSIONAL

- Udowodniłam, nie tylko sobie, że nie ma izeczy niemożliwych - mówi
Baibara Mosler i pokazuje certyfikat poświadczający znajomość całego
„Pana Tadeusza". to.iownap.hi

Zaprasza Autoryzowany Salon i Serwis Peugeot
w Koszalinie
MOJSIUK MOTOR Sp.J.
Stare Bielice 27C k/Koszalina, tel.: 94/342 51 00
www.mojsiukmotor.peugeot.pl

nasze akcje

Poluj na wyjątkowe okazje
zaglądając na strony
serwisu zakupów grupowych

piątek 7 września 2012 r.

wwwjweetdeal.pl

Super nagrody dla rolnikaWyślij sms-a na listonosza

PLEBISCYT Jeśli znasz kogoś, kto odnosi sukcesy w rolnictwie, koniecznie zgłoś go do naszego konkursu
z atrakcyjnymi nagrodami.
Zbigniew Marecki

turystyka - kampania rekla
mowa do wykorzystania na
portalach Mediów Regional
Zgłoszenia kandydatów nych (do zrealizowania do
do udziału w otwartym ple 30.03.2013 r.).
biscycie, w czasie którego
Patronat nad naszym
nasi czytelnicy przyznają
tytuł Nasz Rolnik 2012 w
trzech kategoriach, przyjmu Rozwoju Wsi, Agencja Re
jemy do 27 września.
strukturyzacji i Modernizacji
Organizatorem tego kon Rolnictwa oraz oddział w
kursu jest wydawca „Głosu Strzelinie
Pomorskiego
Pomorza", a swoich kandy Ośrodka Doradztwa Rolni
datów mogą zgłaszać czytel czego oraz Pomorska Izba
nicy i internauci. Można też Rolnicza.
-To bardzo dobry pomysł,
zgłosić siebie samego.
W głosowaniu wybrani zo bo trzeba promować do
staną laureaci w trzech kate brych rolników w naszym re
goriach: produkcja roślinna, gionie - mówi Jarosław Jeprodukcja zwierzęca (chów i linek, dyr. biura PIR.
Zgodnie z regulaminem,
hodowla zwierząt) oraz agro
turystyka. Na zwycięzców udział w plebiscycie mogą
czekają bardzo atrakcyjne brać rolnicy z powiatów:
nagrody: w kategoriach pro słupskiego, bytowskiego i
dukcja roślinna i produkcja lęborskiego. Kandydata na
zwierzęca - dwuosobowy leży zgłosić, wypełniając
weekend SPA w Dolinie kupon zgłoszeniowy (patrz
Charlotty, w kategorii agro - obok). Można go wyciąć z

zbiqniew.marecki@mediareqionalne.pl

Patroni honorowi:

SśiSfe

NASZ PLEBISCYT 58 osób kandyduje do zaszczytnego miana
Najsympatyczniejszego Listonosza 2012.

Listę listonoszy zgłoszo
nych do plebiscytu znaj
dziecie na www.gp24.pl (w
„Głosu Pomorza" lub pobrać koniecznie podpisany kupon zakładce serwisy specjalne).
ze strony serwisu intemeto- zgłoszeniowy można dostar- Głosujemy za pośrednic
wego www.gp24.pl (zakładka czać osobiście, listownie lub twem SMS-ów oraz orygi
Rolnik Roku) Wypełniony i e-mailowo. *
nalnych kuponów.
• SMS-em - do 23 września
do godziny 24.
KUPON ZGŁOSZENIOWY
• Na oryginalnym, wyciętym
z gazety kuponie, przesła
nym lub dostarczonym do
siedziby Organiztora Plebi
scytu pod adresem: „Głos Po
P o m o r / ^ l
morza", ul. Henryka Pobo
żnego 19, 76-200 Słupsk, w
terminie do 20 września do
godziny 18.
Kandydaci mają przypi
Imie i nazwisko zgłaszanego kandydata
sane prefiksy oraz numery
porządkowe. By oddać głos
za pośrednictwem SMS-a,
Obszar działalności (proszę wpisać jedna z ponizszych)
należy przesłać na nr 71466
1. Produkcja rolna; ^.Produkcja zwierzeca (chów i hodowla zwierząt); 3 Agroturystyka
SMS o treści: GP.LIST.xx
(gdzie xx to nr kandydata z
listy), np.GPUST.115.
SMS nie może zawierać
Miejscowosc i gmina zamieszkania kandydata
polskich znaków. Koszt SMS-

Lfi»v>

ato 1,23 zł zVAT. Jedna osoba
może przesłać dowolną
liczbę SMS-ów.
Zwycięzca otrzyma tytuł
Najsympatyczniejszego Li
stonosza 2012, pamiątkowy
dyplom oraz skuter.
Kandydatka, która spo
śród wszystkich zgłoszonych
kobiet otrzyma największą
liczbę głosów, otrzyma tytuł
Listonosza na Obcasach
2012, pamiątkowy dyplom
oraz pobyt dla dwóch osób
w SPA w Ikar Plaża w Koło
brzegu.
Przyznamy
też
wyróżnienia dwóm kandy
datom, którzy otrzymają naj
więcej głosów w obrębie ty
godników „Głos Słupska",
„Głos Lęborka", „Głos Bytowa
i Miastka", ukazujących się
z piątkowym wydaniem
„Głosu".
Wyniki plebiscytu zostaną
opublikowane 28 września.
(DA)

Nr telefonu I adres e-mall kandydata

Ochrona danych osobowych: Media Regionalne Sp. z o.o.(z siedziba w Warszawie, ul. Prosta 51)
[jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniane dane sa chronione zgodnie z ustawa o
lochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z
pózn. zm.). Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy
spółki Media Regionalne. Udostępnianie danych jest dobrowolne.

Twój Listonosz
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Kupuj taniej!
Rabaty do
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ątkowe warsztaty plastyczne
w Rodzinnym Centrum inicjatyw
eledudki

nowe oferty!
L

charytatywnie

Edukacja - nasz internetowy
serwis specjalny znajdziesz
na stronie
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Dobry wolontariusz „Szlachetnej Paczki" musi
być też niezłym detektywem
POMOC Od 12 lat rodziny w potrzebie dostają paczki od anonimowych ofiarodawców. Zanim jednak dary do nich trafią, potrzeba pomocy wielu wolonta
riuszy. Jednym z nich możesz zostać właśnie Ty!
Joanna Boroń
ioanna.boron@mediareqionalne.pl

Justyna Śmidecka, która
jest jednym z regionalnych
koordynatorów tegorocznej
- 12. już edycji - akcji, naj
pierw była ofiarodawcą. Razem z moimi pracowni
kami i firmami, z którymi
współpracuję, postanowi
liśmy pomóc jednej z rodzin
- wspomina. - Przygotowa
liśmy czternaście pudeł z rze
czami, o których wiele osób
pomyśli, że przecież po
winny być w każdym domu:
proszek, dezodorant, pościel.
Takajest idea „Szlachetnej
Paczki" - w tym programie
chodzi o realną, mądrą
pomoc - rzeczy, które po
trzebne są do godnego życia,
przedmioty, które mogą dać
impuls do zmiany sytuacji
życiowej n a lepszą. - Kom
puter może się wydać fana
berią, bo przecież można żyć
bez komputera - mówi Ju
styna Śmidecka. - Jednak dla
biednego, ale diabelnie zdol
nego dziecka, ten komputer
to nie zabawka, a szansa na
lepsze życie w przyszłości.
Wolontariusze od zaraz
Tegoroczne
założenia
akcji, którą prowadzi Stowa
rzyszenie Wiosna, to pomoc
dla prawie 12 tysięcy rodzin.
By to się stało możliwe, po
trzebna jest armia wolonta
riuszy. Lokalni liderzy akcji
właśnie szukają tych, dzięki
którym przygotowanie pa
czek stanie się możliwe.
Jak można zostać wolon
tariuszem
„Szlachetnej
Paczki"? Trzeba się zareje
strować n a stronie akcji:
www.szlachetnapaczka.pl.
Następny krok to rozmowa
kwalifikacyjna.
- Jedną z pierwszych
rzeczy, którą usłyszałam jako
lokalny lider projektu było to,
że czasem trzeba odmówić mówi Justyna Śmidecka. Nie każdy nadaję się, by być
wolontariuszem w tym akurat
zadaniu. Dobry wolontariusz
„Szlachetnej Paczki" musi
mieć w sobie żyłkę detektywa
oraz świadomość odpowie
dzialności, która spoczywa na
jego barkach.
Doświadczenie pokazuję,
że to młodzież najchętniej
angażuje się w projekt - lice
aliści, studenci znajdują czas
n a to, by pomagać. Organi
zatorzy akcji chętnie w
swoich szeregach widzieliby
też osoby z większym ży
ciowym doświadczeniem.
Czasem można pomóc
nie zostając wolontariuszem.
Lokalni liderzy chętnie przyj
mują pomoc lokalnych firm

Prawdziwa bieda
zy.
-

np. przy drukowaniu pla o 7200 rodzinach zostaną za
katów, przygotowywaniu ko mieszczone na stronie inter
szulek dla wolontariuszy.
netowej akcji. Każdy będzie
mógł przeczytać informacje
o rodzinie, zobaczyć, co jest
Droga do programu
Zanim rodziny dostaną j e j najbardziej potrzebne, o
paczki, wolontariusze muszą czym marzą dzieci i zrobić
wykonać tytaniczną pracę. taką paczkę marzeń.
Przede wszystkim znaleźć
Co roku celebryci, politycy
tych, którym taka pomoc jest
potrzebna.
„Szlachetna
Paczka" to program, do
którego samemu się zgłosić
nie można. - Prawdziwa
bieda milczy - mówi Justyna
Śmidecka. - Jednym z za
łożeń akcji jest docieranie do
rodzin biednych, ale takich
bez roszczeniowej postawy.
Ludzi, którym źle się w życiu
wiedzie, którzy bardzo się
starają wyjść z impasu, ale im
się nie udaje.
Wolontariusze sami szu
kają tych, którym pomoc jest
potrzebna. Jedną z dróg są
parafie, inną szkolni peda
godzy, czasem sąsiedzi.
Zdarza się, że źródłem infor
macji jest dobry pracownik
socjalny. Wskazane rodziny
muszą się zgodzić na przy
stąpienie do programu, b o
n a siłę pomagać nie można.
W tym roku wolontariusze
szczególnie koncentrować
będą się n a osobach star
szych i niepełnosprawnych.
Małe śledztwo
Wolontariusze, zanim
trafią do rodzin, przejdą
szkolenie. Muszą wiedzieć
jak rozmawiać, n a co
zwracać uwagę. Dobry wo
lontariusz musi przeprowa
dzić śledztwo. Po pierwsze
musi rozstrzygnąć czy finan
sowa sytuacja rodziny jest
rzeczywiście trudna. To
zwykle widać po domu, p o
ubraniach rodziny oraz po...
liczbach. Jednym z kryteriów
pomocy jest dochód przypa
dający n a jednego członka
rodziny.
Ważne jest też nastawienie
do pomocy - postawa
„dajcie, bo mi się należy" od
razu skreśla z listy. Podobnie
jak nierealne oczekiwania co
do paczki. Wolontariusz n a
paczkową listę wpisać może
wszystko, choćby prom ko
smiczny. Tyle, że ta lista zde
cyduje o tym, czy rodzina
pomoc dostanie, czy też nie.
Efektem spotkania lub
spotkań wolontariuszy (w
spotkaniach zawsze udział
bierze dwójka „SuperW") z
rodziną jest bardzo szcze
gółowy raport. Ten raport jest
podstawą do wpisania ro
dziny na listę. Zatwierdzi go
lider projektu, a potem
jeszcze konsultant. Wszystko
p o to b y ofiarodawcy mieli
pewność, że pomagają tylko
tym, którzy naprawdę po
trzebują wsparcia, i to
wsparcie potrafią docenić
oraz wykorzystać.
Wielkie otwarcie
Gdy wolontariusze już wy
konają swoja pracę, nastąpi
wielkie otwarcie - informacje

robią szlachetne paczki. Rok
temu ogólnopolskie media
obiegły zdjęcia prezydenckiej
pary, która pakowała rzeczy
dla jednej z rodzin objętych
programem. Regionalni ko
ordynatorzy akcji bardzo
liczą n a to, że lokalne sławy
wezmą dobry przykład z

góry. - Liczymy też na insty
tucje, firmy, ale przede
wszystkim liczymy n a ka
żdego z Was - mówi Justyna
Śmidecka, koszaliński lider
projektu. - „Szlachetna
Paczka" to akcja, która ka
żdemu pozwala zmienić się
w Świętego Mikołaja. H

Chcesz pomóc?
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wszystkie informacje o programie
oraz kontakt do lokalnych li
derów, którzy pracują w Waszych
regionach, znajdziecie na stronie:
www.szlachetnapaczka.pl
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SETKI WIADOMOŚCI O POLITYCE
W CENIE JEDNEGO CAPPUCCINO!

Zarejestruj się i korzystaj
z 42 najlepszych serwisów w polskim Internecie
Wejdź na www.gp24.pl/prernium
Miesięczny koszt dostępu 19,90 zł
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e-papierosy
Okazuje się, że elektroniczne
papierosy, które miały stać się
bezpieczną alternatywą dla
tradycyjnego palenia tytoniu,
nie są obojętne dla zdrowia.
Naukowcy alarmują,
że palenie e-papierosów
prowadzi do uszkodzenia
płuc oraz utrudnia wnikanie
tlenu do krwi.
- Odkryliśmy, że u grupy
badanych e-palaczy dochodzi
do natychmiastowego
wzrostu oporu w drogach
oddechowych. Sugeruje to,
że e-papierosy mogą
powodować natychmiastowe
szkody nawet po

jednorazowym skorzystaniu
z urządzenia - mówi prof.
Christina Gratziou
z uniwersytetu w Atenach,
autorka badań. Niedrożność
dróg oddechowych zaburza

j Ekskluzywna

z kolei swobodny ruch
wdychanego powietrza
wewnątrz organizmu.
Choć efekt ten utrzymuje się
10 minut po zapaleniu
e-papierosa, to w tym czasie
do krwi wnika mniej tlenu niż
u osoby niepalącej. Częste
stosowanie papierosów
elektronicznych może
prowadzić ostatecznie do
chronicznego niedotlenienia,
które jest główną przyczyną
chorób zwyrodnieniowych,
degeneracyjnych, w tym
również raka, choroby
niedokrwiennej czy zawału
serca. PAP LIFE

ri
Walijski Mamer (The Clink
Cymru) - tak nazywa się
ekskluzywna restauracja,
która już wkrótce przyjmie
pierwszych gości na... terenie
walijskiego więzienia
wCardiff.Dania będą
przygotowywać i serwować
więźniowie z wyrokami. - Nie
ma w tym żadnych sztuczek.
Tu idzie o żywność wysokiej
jakości i najwyższy standard
obsługi klientów - zapewnia
autor projektu, włoski
kucharz Alberto Crisci.

W rozmowie z,,The Mirror"
dodaje, że po
kilkumiesięcznej praktyce
w walijskim więzieniu,
więźniom będzie łatwiej
o pracę w renomowanych
restauracjach.
Walijski Mamer otwiera
podwoje 19 września, będzie
mógł każdorazowo obsłużyć
96gości. Pracować w nim
będzie 30 więźniów z więzień
w Cardiff i Usk. Za 40 godzin
pracy w tygodniu otrzymają
oni wynagrodzenie w wys. 14

funtów (ok. 70zł). Do pracy
uprawnieni będą ci, którym
do końca kary zostało od 6 do
18 miesięcy.
PAP LIFE

Wolę prowadzić
programy
C

I

e

Wbrew plotkom dziennikarz Tomasz Kammel zostaje w zespole,,Pytania na śniadanie".
Jego nową partnerką będzie Urszula Chincz
•W e w r z e ś n i u „Pytanie
n a śniadanie" obchodzić
b ę d z i e 10-lecie istnienia.
Związanyjesteś zt y m
p r o g r a m e mo d czterech
lat. Jakie s ą t w o j e
wspomnienia z pracy w tej
telewizji śniadaniowej?
- 10 l a t t e m u , g d y j e s z c z e
pracowałem w Jedynce i zo
baczyłem „Pytanie n a śniada
nie", pomyślałem, ż e b a r d z o
b y m chciał t a m p r a c o w a ć .
Bardzo i m kibicowałem. Im
ponowali mi. Przez t o studio
przewinęło s i ę wiele gwiazd.
To j e s t m o j e p i e r w s z e w s p o 
mnienie. Później uświadomi
łem sobie, ż e j e s t t o pierwszy
p r o g r a m w telewizji, g d z i e
l u d z i e w y s t ę p u j ą p r z e d ka
m e r ą n a luzie i pokazują, ż e
TVP j e s t nowoczesna. A m o j e
wspomnienia z pracy w tym
programie? Jap o prostu lubię
t e n p r o g r a m . Na szczęście,
rozpoczyna się o takiej porze,
ż e m o g ę j u ż nawiązać kontakt
z ludźmi, b o z „Kawą czy her
b a t ą " nie dałbym rady... Poza

tym, t u t a j w s z y s c y s i ę lubią.
Ze wszystkimi partnerkami,
z k t ó r y m i prowadziłem t e n
p r o g r a m , pracowało m i s i ę
wspaniale. Były t o Beata Sa
d o w s k a i A g n i e s z k a Szulim,
a teraz b ę d ę prowadził z Ulą
Chincz i myślę, ż e będzie tak
s a m o dobrze.
•D o p r o w a d z e n i a
programów telewizyjnych
n a ż y w o m o ż n a się
przyzwyczaić, nauczyć się
tego, c z y t r z e b a m i e ć t ę
s m y k a ł k ęo d z a w s z e ?
- B y w a r ó ż n i e . Myślę, ż e
j a c h y b a m a m t ę smykałkę,
o której mówisz. Wolę pro
wadzić programy n a żywo.
Wtedy trzeba wyzwolić pe
w i e n rodzaj koncentracji,
której n i e m a w p r ogr amac h
nagrywanych wcześniej.
Tutaj albo zrobisz dobrze,
a l b o źle. Być a l b o n i e b y ć .
Bardzo lubię t ę dozę emocji.
• C o z Ulą C h i n c z
zaproponujeciewidzom?
- C h c e m y s t w o r z y ć wła
s n y styl. Ula j e s t świetną

dziewczyną. Prowadzi d o m ,
j e s t wspaniałą m a m ą ,m a
doświadczenie w bizne
sie, a p r z e d e w s z y s t k i m j e s t
m ą d r a . Dobrze s i ę z nią roz

mawia. Nawet o błahych rze
czach potrafi m ó w i ć w s p o 
s ó b bardzo emocjonujący.
W z w i ą z k u z t y m myślę,ż e
w a l o r e m b ę d z i e n a s z a rela

już laureatem Oscara
za rolę w„Ściganym",
odbierze nagrodę
w Kursaal Auditorium,
tuż przed pokazem
swego najnowszego
filmu,,,Dwoje do
poprawki" w którym gra
z Meryl Streep. -Tommy

Tommy Lee Jones
28 września odbierze
nagrodę za całokształt
twórczości na
jubileuszowym, 60.
Festiwalu Filmowym
w San Sebastian.
Urodzony wTexasie
65-letni Jones, który jest

i

en i.

Lee Jones jest jednym
z naszych największych
aktorów. To nasz skarb
narodowy. Jest ikoną
rodzaju męskiego! - tak
mówi o laureacie Streep
w j h e Hollywood
Reporter".
PAP LIFE

i września

1812

Napoleon Bonaparte pokonał
Rosjan w bitwie pod Borodino

1896

DOMINIKA GWIT/PAP LIFE

Hollywood

Tommy

• rti

c j a i tematy, które b ę d z i e m y
poruszać.
• Młody d z i e n n i k a r z
„Pytanian a ś n i a d a n i e "
Mateusz S z y m k o w i a k

w s p o m n i a łn a k o n f e r e n c j i
p r a s o w e j ,ż e jesteś j e g o
i d o l e m z d z i e c i ń s t w a . To
d l a ciebie komplement?
- Tak! To j e s t c u d o w n e .
Jeżeli k t o ś m ó w i o m n i e
w ten sposób, to musiałem
naprawdę wywrzeć n a nim
wrażenie. Przecież o n n i e
m a w t y m ż a d n e g o interesu.
Widzę, ż e w a r t o było s t a r a ć
się przez tyle l a t
• C z u j e s z s i ęj u ż w z w i ą z k u
zt y m dojrzałym
dziennikarzem?
- Pamiętamm ó j pierw
s z y dzień w pracy takj a k b y
było t o w c z o r a j . Nie c z u j ę
się bardzo doświadczony.
U w i e l b i a m s i ę u c z y ć cały
czas. B e z t e g o w t y m z a w o 
dzie nied a się funkcjono
w a ć . Zacząłem p r a c ę w T V P
w 1997 roku. M i j a j u ż 15 lat.
M a m n a d z i e j ę ,ż e k a r i e r ę
zakończęz a kilkadziesiąt
l a t i w t e d y t a k ż e b ę d ę czuł,
ż e m o g ę się jeszcze czegoś
nauczyć.

we Wrocławiu odbył się
pierwszy w mieście pokaz
filmowy

1911

francuski poeta Gu i Hau me
Apollinaire został
bezpodstawnie aresztowany
jako podejrzany o kradzież
obrazu Mona Lisa z Luwru

1998

założono firmę Google Inc.

2005

Robert Pattinson postanowił
po rozstaniu z Kristen Stewart
wrócić do rodzinnego Londy
nu. 22-letnia gwiazda ma dość
Los Angeles, gdzie obecnie
mieszka, a odkąd jest singlem,
jeszcze bardziej denerwuje go
całe otoczenie Hollywood. Jak
donoszą media, Pattinson
wystawiłjuż nawet na sprzedaż

Rada nadzorcza PLL LOT
zdecydowała o zakupie nowych
samolotów Boeing 787

swoją posiadłość w Mieście
Aniołów, którą nabył wraz ze
swoją byłą partnerką. - Robert
sprzedaje swój dom w Los
Angeles, nie tylko dlatego że
ma z nim związane wspomnie
nia, o których chce zapomnieć,
ale również ze względu na to, że
ma dość Hollywood. Poza tym,
marzy o tym, by w końcu

wszystko zacząć na nowo, a tak
naprawdę w Los Angeles nigdy
mu się nie podobało. Jak
Kristen miała zdjęcia w Londy
nie, wykorzystywał każdy
moment, by móc się do niej
wyrwać. On po prostu kocha
Wielką Brytanię - tłumaczy
znajomy aktora.
PAP LIFE

7:1
takim wynikiem zakończył się - 7 września 1956 roku - mecz
miedzy brazylijskimi drużynami FC Santos - Corinthians Santo
Andre. Jednak mecz przeszedł do historii z innego powodu - w
barwach zwycięskiej drużyny zadebiutował, strzelając jedną
bramkę, niespełna 16-letni Pele

relaks |

Aż dwie strony ciekawych
krzyżówek i łamigłówek
umysłowych znajdziesz

piątek 7 września 2012 r.

w „Głosie" co sobotę
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1. K r z y ż ó w k a panoramiczna
DOMENA NOR
MANA FOSTERA
LICYTUJE I
ROZGRYWA

CELNA ALBO
EMERYTALNA

r

PRZECIWIEŃ
STWO STRATY

14

8

ZMIENIA
WYGLĄD
AKTORÓW

GRA ROLE
KOCHANKOM

MATAAAKIE
BICEPSY

POOGODA

POTOCZNIE
O KĘSIE

FILMIK
REKLAMOWY

OJCZYZNA
JODLEROW

13

MIESIĄC Z WALEI
BIJE W
TARYFIE

NIEZAWODO
W E

JEŚLI BOŻA, 1
TO TALENT

•

POSTAĆ

TYMCZASOWY
BUDYNEK
STATA OPŁATA
11 URZĘDOWA

IMIĘ
W
KOLBEI;RGA *
GATUNEK
PALMY

10
DUCHOWNY W
SZYICKI F
MUŁ NA DNIE
STAWÓW

19

W PARZE .
Z ALFĄ •
GROŹNA MINĄ
LUB PLANETA

immwk
ŁCĄDZIEU

12

DAWNE OKRY
CIE KOBIECE
Z PELERYNA

~'Wm

NIEWZRUSZO-L
NA PODSTAWAF
WYKŁADANA
NA ŁAWĘ

3

TRZYMA
STATEK
NA UWIĘZI

MOZEBYL
ZSIADŁE
JUBILERSKA
JEDNOSTKA

NIE POWIE
RZAJ MU
(JEJ) TAJEM
NICY

F

ARTYSTYCZNA
GOLIZNA

17

DAWNY W
ŻAGLOWIEC W
MATERIAŁ
OPAŁOWY

E

„ZAPALNY"
SZNUREK

16
PORWAŁ
DZIECKO
DLA OKUPU

18

15

—

4

5

~ r

6

20
CZESC
SPŁACANEJ I
NALEŻNOŚCI I

TWORZY K .
DZIEŁA R

3

ZGRANA
DZIEWIĄTKA

SARI ALBO
RUSOWICZ

ZRĘCZNY
OBROT
CIAŁA

2

DAWNA
DUŻA
MONETA
SREBRNA
•

BAWIALNIA •

MOŻE BYĆ...
NON GRATA

1

RYTUALNA
FORMUŁA
MAGICZNA

•••••V..V

STRAGA
NIARKA

RECHOCZE
WSTAWIĘ

MIESZKANIEC WL
BILBAO
PRZÓD M B - I
KIEJ KOSZULI

KRUSZĄCY
MATERIAŁ
WYBUCHOWY

OLEJEK
ROZANY

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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& Kwadnit^magiv/iiy

2» W i r ó w k a
Litery w polach z
gwiazdką, czyta
ne prawoskrętnie,
utworzą rozwią
zanie.
PRAWOSKRĘT
NIE: T) antonim
kary, 2) poręczy
ciel, 3) surowiec
do produkcji celo
fanu, 4) np. gogle,
5) ty pójdziesz gó
rą, a ja doliną, 6)
środek do impre
gnacji drewna, 7)
duży region rosyj
ski, będący daw
niej miejscem zsy
łek do łagrów, 8)
prysznic, 9) krót
kie zestawienie da
nych liczbowych,
10) odzywa się w
samochodzie, 11)
koniec karnawału,
zapusty, 12) zmaga
się z bykami.

linami,

Litery w polach zaznaczo
nych gwiazdką, czytane
rzędami, utworzą rozwią
zanie.
1) Dana, piosenkarka pol
ska, 2) przestrzeń zajmowa
na przez dane środowisko
roślinne w określonych wa
runkach, 3) polski herb szla
checki, Czambory, 4) grecki
szekel, 5) towarzysz pracy,
nauki itp., 6) może być orto
dontyczny.

Sylaby w polach z gwiazdką,
czytane od dołu do góry,
utworzą rozwiązanie.
1) szkolne zachowanie, 2) pio
senkarz, 3) kazachski pisarz, et
nograf, folklorysta i historyk (z
liter wyrażenia „nowa chwila"),
4) antonim zdecydowania.
K o / > v h j * a i m il a M T
omjibis p BjfJBdo^i •£ anrejqoqXzjQ aiMOjpz i apXz o) 'BOBJJ %

market

O finansach, ekonomii i handlu
czytaj na portalach:

¥vww^trefabiziiesu.gl(24.plZartykuly
www.rtrefabiznesu.gp24.pl/artykuly
wwwjtrefabizne$u.g$24.pl/artykuly
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Smartfony w natarciu
TRENDY Z jakich aplikacji można korzystać w nowoczesnych telefonach? Okazuje się, że spektrum możliwości jest
bardzo duże. Nie do wszystkich jednak jesteśmy przekonani.
Rafał Nagórski
rafal.nagorski@mediaregionalne.pl
Leczenie impotencji za
pomocą fal dźwiękowych czy
pomoc w usuwaniu zmarsz
czek za pośrednictwem
światła to tylko przykłady
funkcji najbardziej absurdal
nych aplikacji. Poza tym, po
magają one podróżować, go
tować,
inwestować,
oszczędzać, uczyć się, czy
robić zakupy. Podpowiadają
także, na jakiE m się wybrać,
w jakiej restauracji zjeść ko
lację, przypominają o
umówionych spotkaniach.
Jak pokazują badania GfKPolonia udział smartfonów

w całkowitym rynku tele
fonów komórkowych w
Polsce wzrósł do 27 proc. w
2011 r., podczas gdy jeszcze
w 2007 r. stanowił zaledwie 1
proc. Dominująca obecność
smartfonów dostępna w
ofertach sprzedawców i ope
ratorów nie powinna zatem
dziwić. Szacuje się, że do
końca 2012 roku sprzeda się
310,09 miliona telefonów z
Androidem oraz 118,89 mi
liona modeli spod znaku

Storę iWindows Marketplace
to jedne z popularniejsze
miejsc, gdzie użytkownik
znajdzie szereg programów
n a każdą okazję. Nie
wszystkie jednak będą uży
teczne, a za niektóre trzeba
będzie zapłacić.
- W każdym telefonie wy
posażonym w zaawansowany
system operacyjny znaj
dziemy zestaw aplikacji preinstalowanych, czyli zapew
nionych przez producenta. W
skład tychże wchodzą przy-

wego zK i y AGD i elektroniką
użytkową. - To, czy konsu
ment chce powiększyć ich
liczbę, zależy tylko i wyłącznie
od jego zapotrzebowań. Mo
żliwości w tym zakresie są
niemal nieograniczone - za
pewnia Żelazny.
Co lubią Polacy? Według
raportu Generation Mobile
2012, najczęściej wybiera
nymi przez Polaków są apli
kacje informacyjne, umożli
wiające czytanie codziennej
prasy i serwisów. Niemniejszym
zainteresowaniem
cieszą się aplikacje komuni
aby znaleźć się w przestrzeni lendarz, czy prosty notatnik - kacyjne, jak Skype, Gadusklepu z aplikacjami. Google komentuje Tomasz Żelazny z Gadu, ale również vCamuniPlay Storę, App Storę, Nokia OleOle.pl, sklepu interneto cator. Panie zdecydowanie

chętniej wybierają te mu
zyczne oraz społecznościowe
umożliwiające korzystanie z
serwisów takich jak Facebook, Pinterest czy Twitter.
Podczas gdy większym zain
teresowaniem panów cieszą
się gry. Niewiele, zaledwie 3,5
proc. respondentów przy
znaje, że z aplikacji nie ko
rzysta w ogóle.
Choć nie lubimy płacić za
aplikacje, robimy wyjątki.
Przykładem może być Angry
Birds - światowy bestseller
pośród aplikacji - który osi
ągnął sukces także w Polsce.
Kolejna z wersji kultowej już
gry w ciągu zaledwie 76 dni
została pobrana ponad 100

milionów razy. Wielu koj arzy
grę Cut The Rope, której bo
haterem jest zielone stwo
rzenie o imieniu Om Nom
lub też gra Tower Bulding.
Czy aplikacje to tylko roz
rywka? Niezupełnie. To
przede wszystkim szybkość
planowania, sprawdzania,
kupowania, dostępu do in
formacji tu i teraz oraz nie
zwykła łatwość porozumie
wania się na odległość. Mimo
że nie wszystkie rozwiązania
„pracują" perfekcyjnie, kwe
stią czasu jest, kiedy to ich
funkcjonalności zostaną do
pracowane i w pełni zaspo
koją oczekiwania wymaga
jących użytkowników. H

E-czytnik i tablet - co powinniśmy wybrać?
NOWOŚCI Mimo, że elektroniczne książki to ciągle ciekawostka z dnia na dzień, przybywa ich zwolenników. Popularyzacji e-czytelnictwa sprzyjają coraz
niższy koszt elektronicznych wydań tradycyjnych książek, ale także konkurencyjne ceny urządzeń służące do wyświetlania e-książek i e-prasy.
Każdego roku badania po
kazują, że Polacy nie czytają.
Sytuacji tej nie pomagają
ceny tradycyjnych książek,
które do najniższych niestety
nie należą. Czy szansą n a
zmiany mogą stać się elek
troniczne wersje lektur,
których ceny, w niedalekiej
perspektywie mają być coraz
niższe? Czy nowe techno
logie na nowo obudzą w Po
lakach pasję czytania? Liczą
na to, nie tylko wydawcy, ale
także producenci i sprze
dawcy e-czytników. - Klienci
chcą kupować czytniki.
Widać to p o wzroście zainte
resowania sprzętem w
ostatnim okresie. Fakt, ż e
urządzenia pojawiły się w
ofercie wywołany jest ro
snącym popytem i pytaniami
o urządzenia ze strony
klientów - komentuje To
masz Żelazny z OleOle.pl,
sklepu internetowego ze
sprzętem AGD, RTV i elek
troniką użytkową. Choć eczytnik to nadal produkt ni

szowy, Internetowi sprze
dawcy chcą być gotowi, n a
moment, w którym e-książki,
jak i urządzenia znajdą w
Polsce większą o d dotych
czasowej liczbę potencjal
nych nabywców.
Z jednej strony zapach tra
dycyjnej książki-jej fizyczna
obecność, także niczym nie
zastąpiona przyjemność
podróży i poszukiwań w bi
bliotekach, ale i księgarniach.
Z drugiej, dostępność niemal
każdego tytułu, który w ciągu
kilku sekund może znaleźć
się w rękach czytelnika. Po
nadto możliwość spako
wania do małej torby od kil
kunastu do kilkuset pozycji,
których naturalny rozmiar
nigdy nie pozwoliłby na za
branie nawet kilku w trady
cyjnej formie - choćby nawet
w krótką podróż. E-book to
elektroniczna wersja druko
wanej książki. Jej odczytanie
jest możliwe n a urządze
niach elektronicznych do
których należą e-czytniki, ta

blety i smartfony, ale także
komputery osobiste. - Ceny
tabletu to średnio 1500 zło
tych, podczas gdy e-czytniki
można zakupić w cenie już
240 zł. Dostępne są również
takie, których cena to 1999
złotych.
Jeżeli użytkownik zasta
nawia się nad wyborem po
między e-czytnikiem, a ta
bletem multimedialnym
musi mieć świadomość, że
są to d w a zupełnie różne
urządzenia, służące do od
miennych celów. Tablet wy
korzystany do czytania umo
żliwi
czytelnikowi
odtworzenie e-booków za
wierających filmy i pliki
audio. Artykuły wzbogacone
są o interaktywne elementy
uaktywniane są p o dotkni
ęciu palcem odpowiedniego
pola. Te przykładowo uła
twiają naukę i wzbogacają
zabawę. Na tablecie możliwe
jest wpisywanie słów, fraz,
czy odsłuchiwanie nagrań,
oglądanie filmów video, czy

kolorowanie obrazków. Zakres możliwości, które daje
tablet jest nieporównywalnie
większy. Tablet sprawdzi się

w dłoniach okazjonalnego czasu poświęca przeglądaniu
czytelnika, który częściej ko- kolorowych gazet i periorzysta z innych funkcjonał- dyków.
ności urządzenia, ale sporo
(OPR. KOS)
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GOSPODARCZE W BIAŁOGARDZIE

N A J W I Ę K S Z A PREZENTACJA
GOSPODARCZA
REGIONU KOSZALIŃSKIEGO

INFORMACJA TEL.

94

22-23

WRZEŚNIA
311 86 88

STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO GOSPODARCZYCH e m a i l : biurofiwsisg.pl

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

94 koszalińska,
59słupska
91 szczecińska

Chces,i osiągnąćsukcesjr
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"CAR-CENTER" Szczecińska 68A
VW Polo, lObenzyna, 1998r.,
Koszalin. Odkup aut, komis,kredyty. 5500zł, przebieg 178000km,
www.car-center.com.pl
660-938-693 (GP)
56«
508-187-888. (GK)
=
2143812K01/A
VWT4,2,4D, 1996r., tanio
AUDI A4 2004r. diesel, 131km,
607-073-508 (GP)
kombi 667-094-241. (GK)
2252312K01/A

AURIS 2.0D4D, 2007r. Yaris 1.4D,
2010r. Ibiza 1.4, 2009,
603-075-745 (GP)

569212K03/A

AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych. Sprzedaż
części. 59/811-91-50,
606-20-60-77. (GP)

37812K05/A

FORD Morideo 1.8 TD (1997)
503489-607. (GK)
FORD Mondeo po wypadku
785-006-020. (GK)

HONDA HRV 4x4 2002
697-034-982. (GK)

U nas Najszybciej sprzedaż,
Zamiana Największy wybór aut
Odkup- gotówka Najtańsze kredyty!
Leasing! Komis! Gwarancja!
94-34659-63. (GK)

2215012K01/A .

OPEL Astra 1998 r. tel.
505-714-702 (N)

373012K01/B

! ! ! ! ! ! ! KAŻDE DO 500 ZŁ,
TEL. 660-180-555. (GK)

10751

! Auta i busy T4 powypadkowe
kupię, sprzedaż części tel.
504-672-242. (GS)

AUTO - Komis skup, zamiana.
Słupsk, Morska, 606-206-077.(GR)
2912K03/A

AUTO SKUP. Gotówka od ręki.
Tel. 502-011-742 (GS)

2258612K01/A

PEUGEOT 2004 kombi 661134869
(N)
2239612K01/A

PEUGEOT Partner (2007 rok).
694-244-952. (GK)
2262612K01/A

RENAULT Scenie r.p 2000 tel.
600-148-581. (GK)

2233212K01/A

SKODA Octavia 2.0 TDI kombi,
czarna 2006r. 606-217-464.
(GK)

2242412K01/B

TOLEDO TDI, 2002r. 501-173-655.
(GP)

578812K03/A

TOYOTA RAV4,2.2 Diesel
testowy, (2010) super okazja!
Salon "Toyota" Koszalin.
94/341-02-82. (GK)

97411S02/A

AUTO-KASACJA; ZŁOMOSTAL,
KOSZALIN UL MIESZKA I 2A.
TRANSPORT GRATIS.
94/34-24-853,502-392402.
(GK)

TOYOTA Verso 2.0 Diesel testowy
(2010) Super okazja! Salon
"Toyota" Koszalin.
94/341-02-82. (GK)
2259412K01/A

Ol JyE

! ! OKNA PCV UŻYWANE
601-220-617. (GK)

BALUSTRADY, ogrodź.
513-685-847. (GK)

1

2235012K01/A

2215512K0VA

BRUKARSTWO, ogrodzenia
515-598-767. (GK)
:

BUDOWA domów - zaraz
509927169. (GK)

2195812K01/A

—

2157212K01/A

BUDOWA domów, dachy, elewacje,
691-639-279 (GP)

549612K03/A

BUDOWANIE domków - stany
surowe zamknięte, 888-957-518.
(GP)

184712K03/B

DACHY, tel. 793496-888.

(GP)

570812K03/A

DACHY DEKARS1WO 94/34121
84. (GK)

2198112K

GRUZ kruszony sprzedam.
Słupsk, 601-684-252. (GP)
INSTALACJE elektryczne
www.elektroinstal.slupsk.pl

(N)

2254912K01/A

pożyczka, Słupsk i okol.
517-508-737 (GP)

610311K03/C

CHWILOWKA! Pożyczka!
formalności telefoniczne.
Codziennie, tel. 694-781-781.
(GS)
254012S01/A

KREDYTYTANIO! 94/343-47-12 (N)

" " t :D A R M O !

REKRUTACJA TRWA!

2126912K01/A

KREDYTY tanio, 59/842-92-38 (GP)
1189311K03/A

POŻYCZKA 2000 zł bez BIK, ul.
Deotymy 25/1, 76-200 Słupsk, teł.
59/842-52-80. (GP)

575912K03/B

POŻYCZKA SZKOLNA OPTIMA S.A.
INFOLINIA, TEL 801-800400 LUB
58-5548-080. (GK)

— — — —

986612K01/A

—

478812K03/A

POLBRUK sprzedaż, układanie,
888-957-294. (GP)

VW Passat 99 r„ 1.9 TDI, 8200 zł,
604-961-125. (GK)

POSADZKI - najtaniej,
www.mjk.kolobrzeg.pl,
603-317-313. (GP)

—

22548I2K0I/A

! ! ! ! CZĘŚCI do lawet i przyczepek VW Polo 04r. l,2Benz. 13.400zł,
samochodowych. K-lin,
stan bdb. klima, serwis.
czar.508-392-588 (GK)
606-694-977. (GK)

ALKOHOLIZM, Esperal
601-968-537. (GK)

POŻYCZKI Chwilówki, tel.
883-120-120. Najtaniej na
rynku, wypłata w 5 min,
minimum formalności, bez
zgody współmałżonka. Słupsk,
Wojska Polskiego 23 w godz.
9-17. (GP)

178112K03/A

448112K03/B

POSADZKI maszynowe 502667751
(N)

i ZUS, KROS
MOPS WKU |
infolinia 801100.777 .
sxzetfćly i regulorr-.m oletty doittpfte w seh&ariade

, 2143712K01/A

53112K06/A

2253112K01A

BECZKI, kegi, tel. 60243-21-68.
(GP)
—

567412K03

TELEFONY KOMÓRKOWE,
SPRAWNE, KOMPL 943433050;
943425818. (GK)

2223612K01

ZŁOM kupię, potnę, przyjadę i
odbiorę, tel. 607703135. (GP)

2211512K01/A

GINEKOLOG Koszalin 503-754-200.
(GS)
19312S02/A

GINEKOLOG pomoc 507-877444
(N)

2211612K01/A

GINEKOLOG, tel. 886-26449l.(GS)
REZONANS magnetyczny,
tomografia komputerowa, rentgen,
USG, pantomografia. Gabinety
lekarskie, Koszalin, Kościuszki 7,
94/3461199 (GK)

500312K01/A

SPEC. NEUROLOG. NFZ.
Codziennie. K-lin, 94/345-79-07;
605-284-364. (GK)

2222612K01/A

KOMISY.
LOMBARDY
LOMBARD skup- sprzedaż złota
Koszalin, Gierczak 7.94/340 89
83. (GK)

619812K01/A

SKUP złota, wszystkie próby, 87
zł/gram, Młyńska 63,
509-345-577. (GK)

2163312K01/B

KEECm

703-803-023 (7,69/min) Uwaga!!!
—
112K03/C
Nowe oferty. Oddłużenia, gotówka
KOSTKA granitowa od 370 zł/t,
bez zastawu i poręczeń, na
Kruszywo granitowe 250zł/t,
Płyta granitowa (płomieniowana) od oświadczenie, z komornikiem,
dojazd bez opłat
180zł/ mkw., tel: 506432-900.
(GK)

VW Lupo 2000r„ 1.7SDI, 8800zł
697-056-073. (GP)

—
~

CHWILOWKA

Chwilówka!!!
• również z zajęciami
komorniczymi, emeryci
i renciści, prowadzący
działalność, rolnicy
• Wypłata natychmiast!!!
$/ Dogodne warunki spłat
• Możliwość prolongowania
terminu płatności

tel. 600-600-268

! ANGIELSKI-dojazd, wszystkie
poziomy, mgr filol. ang. 602 242
143. (GK)

2233512K01/A

! ANGIELSKI- korepetycje, nauka,
matura, FCE, CAE. Mgr filologii ang.,
Szczecin, tel. 91/422-00-67.
"DE-EM" korepetycje.
604472-369. (GK)
"LOGOS" - kursy maturalne.
Słupsk, 59/843-60-10,
605-825-303. (GP)
ANGIELSKI 721-621-539.

WDOWA 58 lat niezależna
mieszkaniowe i finansowo pozna
Pana do 63 lat, Słupsk,
514438-622. (GP)

7111S02/A

2246512K01/A

BUDOWA DOMÓW 501-674-584.
(GK)

VW LT 35 poj. 2,8,2004r. max
OGÓLNOBUDOWLANE,
długi, wysoki, 601-88^7-79. (GK) 512-257-843. (GP)
>
68612K06/A
1674410K03/8

! ! ! ! STOMATOLOGIA
specjalistyczna: chirurgia
stomatologiczna, protetyka,
ortodoncja, stomatologia dzieci i
dorosłych również z
anestezjologiem. K-lin, Małopolska
1"B". 94/343-84-68 (GK)

! ! POSADZKI betonowe mixokretem
ALKOHOLIZM, wszywki
10 zł/ mkw. 693-662-688. (GK)
602-77-37-62. (GK)
2244612K01/A
:
2236412K01/A
I koparko - ładowarki 502-064-894.
CHIRURGIA Ogólna, Estetyczna,
(GK)
USG, łaseroterapia. Powieki,
1428112K01/B
brodawki, korekta uszu,
!!!! TYNKI GŁADZIE POSADZKI
mezoterapia, trądzik zmarszczki
DOCIEPLENIA 788 488 588 (N)
2134512K01/A
943403150; 605284307 (GK)
2175112K01/A
BALUSTRADY ogrodzenia
GINEKOLOG A-Z 515-399-939 (N)
607525239 (GK)

:

:

*

22012K05/C

! ! BALUSTRADY, bramy
602825699. (GK)

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

1956612K01/A

KAŻDE auto kupię
889442-249. (GK)

564012K03/A

2215812K01/A

2263112K01/B

2242412K0l/A

2243912K01/A
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Całe PASSAT B5 1.9,1998, zadbany,
skup, złomowanie 603-767-991.
(GK)
695-603-697. (GK)

2099612K01/A

.

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

! ! ! ! TYNKI maszynowe,
500435310 (GK)

2247512K01/A

NISSAN Patrol GR 2,8 99r.
606-217464. (GK)

! ! ! ! ! ! ! ! Docieplenia
691-030-750. (GS)

2249412K01/A

MAX-CAR.PL

! ! ! ! ! ! ! ! ! AUTO-KASACJA
Koszalin, Szczecińska 67.
Transport gratis!
94/342-28-39,606-723-398.
(GK)

2039412K01/A

! ! ! ! Budowa domów
515-361-334. (GK)

2254012K01/A

!! I!!!!!!!!!!!!!!!!!
ROZBITE, ZŁOMOWANIE, SKUP.
602-506-359. (GK)

mm

14412K03/B

! ! ! ! ! ! PROBLEM z dłużnikiem- No USŁUGI koparką, tanio!!!
problem!!! Tel. 94-347-32-86. (GK) "Wasco" Kanin, 513123265 (GP)

2243612K01/A

GOLF V 04 Wyposaż. 77tyś km,
ASO, 26.800, 502021994 (N)

107511K04/C

TYNKI maszynowe! Gładzie,
malowanie, tel. 606-977-606. (GP)

ALE SZYBKA GOTÓWKA - NAWET
5000 ZŁ!
PROSTE ZASADY, BEZ
ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI.
PROVIDENT: 600 400295
7 DNI W TYGODNIU 7:00-21.00
(GS)

2263112K01/A

(GK)

578812K03/B

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! ! ! ! ! ! ! K!I V ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! AUTO KASACJA, TEL.
660-180-555. (GK)

2214012K01/A

ATRAKCYJNE Pożyczki BEZBIK,
WIĘŹBY DACHOWE
ZUS, US DO 500 TYS ZŁ DO 30 LAT602333 871. (GK)
2188012KOl/A
DLA WSZYSTKICH, tel.
WIĘŹBY, dachy, domy, tanio i
59/848-53-05,91/35940-53.
—
2912K03/I
solidnie, tel. 513-123-265. (GP)
BMW 730 D, 3.0,2005r. fuli opcja, (GK)
2060112K0l/B
teł. 601-66-37-96. (GP)
567212K03/A
KSIĘGOWOŚĆ, podatki, Zus, kadry. WYKONAM PRACE REMONTOWE
BUDOWLANE OKOLICE GOLCZEWA
FIAT Bravo 2009r. mały przebieg,
Zwrot Vat. Tel. 721-80-83-57.
KAMIENIA POM. NOWOGARD
1.4 benzyna 664437444. (GK)
(GK)
2263012K01/A
2121412K01/A
GRYFICE MIĘDZYWODZIE
FIAT Ducato Maxi 2,8 JTD 2004r. OUTLET budowlany - farby,
GOLENIÓW 665172613 (N)
2230812K01/A
lOtyś zł. 660-508-028. (GK)
wykładziny, grzejniki - przyjmie
2251912K01/A
WYPRZEDAŻ kostki brukowej
udziałowca,
tel.
697-674-780.
FIAT Ducato,2,5,1996r., 4500zł,
602 333 871. (GK)
(GP)
2187612K01/A
501-757-195 (GP)
258312K03/B
ZDUŃSKIE, 501-620-510. (GP)
FOCUS 2002,1.8 TDCI
508412K03/B
726-560-171. (GK)
2257912K01/A
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! BALUSTRADY,
m m n .
FORD Focus 3-drzwiowy, 1,6B,
ogrodzenia 794 746 507. (GK)
2000r., Białogard, 600-227-138.

www.gk24.pl GOLF 1.4, 2000r. 601-913-311
(GP)

1112K01J

-HEL

RUSZTOWANIA warszawskie i
ramowe do wynajęcia,
sprzedaży (94)342-62-97,
602-382430. (GK)

ANGIELSKI 884 042 075.
ANGIELSKI dla dzieci.
503-353-731. (GK)

2246812K01/A

ANGIELSKI, 602190721 (N)

2221612K01/A

GEOGRAFIA- matura 604-279-156.
(GK)
! ! ! ! ! ! ! ! AUTA NA GAZ (BRC)RATYRAFGEL KOBYLNICA
K/SŁUPSKA WIDZIŃSKA 23, tel.
602-644-337 (GP)
! ! Promocja tłumiki,
94/342-05-97. (GK)

2174612K01/A

2219112K01/A

MATEMATYKA 721-803 965.

MATEMATYKA. Tel. 505-73-19-35.
(GK)

2246912K01/A

—MAM

XMBetiL —

ICRATUS - kursy maturalne solidnie, tel.94 7162602. (GK)

! ! TŁUMIKI katalizatory złącza
2O41512K0VB
Czekaj Zbigniew. Koszalin,
! KURSY ADR, HDS, TAXI - zapisy na
Szczecińska 13A (VIS)
94-3477-143,501-692-322. (GK) wrzesień, październik. 600232302.
—
—
2222515K01/A
(GK)
2244312K01/A
AUTODOMASZ Tłumiki, Słupsk,
ANGIELSKI - korepetycje,
Bałtycka 8,59/8414842,
gramatyka, FCE, CAE, "ECHO" tel:
Bolesławice, 59/841-53-53. (GP) 888 900 222,
www.echo-koszalin.com (GK)
AUT0GAZ MM. Tel. 505-015-365.
2217512K01/B

(GK)

2260612K0VA

DIAGNOSTYKA BOSCH I MONTAŻ
INSTALACJI GAZOWYCH
WWW.NEPTUN-ELPIGAZ.PL TEL
512-170-975 UL MORSKA 60.(GK)

842812K01/B

INSTALACJE LPG 512-170-975 (GK)
65012K01/B

MECHANIKA samochodowa.
Szybko, solidnie,tanio. Słupsk,
660764920 (GP)
:

363712K03/G

SPRZEDAM Audi 80- na gaz, na
części, tel. 504-6^60-35. (GK)
WSPOMAGANIE
kierownicy-naprawa. Koszalin,
Kupiecka 3. 606-998-591. (GK)

2214212K01/

WYPOŻYCZALNIA aut
"MAX-CAR". 94-346-59-16. (GK)

2214912K01/A

WYPOŻYCZALNIA Samochodów,
798-830-119, 798-594-183.
www.ddauto.pl (GK)

ANGIELSKI - matura, egzamin
gimnazjalny - kursy grupowe i
indywidualnie, "ECHO" tel: 888
900 222, www.echo-koszalin.com
(GK)
—

2217512K01/A

NIEMIECKI indywidualnie,
59/8424341, 506448-771. (GP)
578912K03/A

STOWARZYSZENIE Zarządców
Nieruchomości Warmii i Mazur
ogłasza nabór na PRAKTYKI
ZAWODOWE Z ZAKRESU
ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
I POŚREDNICTWA W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI Zajęcia będą
się odbywać w Koszalinie. Bliższe
informacje i zapisy pod numerem
telefonu 692-805467 (N)
Dalszy ciąg
ogłoszeń drobnych
w tygodniku lokalnym

reklama

www.gp24.pl Głos Pomorza piątek 7 września 2012 r.
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GŁOS
SŁUPSKA
Tf608NK
ISŁUPSKA i OSTKI

Długoterminowy U w a ż n y k o m u n i k a t ! t
wynajem lokali
10,000» [[
mieszkalnych y POŻYCZKA BEZ BIK
w Słupsku i w Ustce
t l 668-681-868*
•mmawawinaK
Teł. 602 724 855 V
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76-200 Słupsk
ul. Henryka Pobożnego 19, czynne: 8:00-16:00
tel. 59 848 8 1 03, fax 59 848 8 1 56
bo.gp24@mediaregionalne.pl
76-200 Słupsk
ul. Sienkiewicza 20, czynne: 8:00-16:00
Lidia Jabłońska tel./fax 59 842 66 08
lidia.jablonska@mediaregionalne.pl

odsłaniamy
słupskie

ti

i

577012K03A

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
ELEKTROENERGETYCZNEGO
„ENBUD" SŁUPSK SP. Z O.O.
ul. Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk
tel. (59) 841-68-50 www.enbud.pl

KOSZALIN

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY
NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW

prężnie działająca
i rozwijająca się firma
przetwórstwa rybnego
„Morpol" S.A.

KONTROLERÓW
JAKOŚCI WYROBÓW
Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- znajomość zasad GMP, GHP, HACCAP
- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku, w zakładzie o profilu produkcyjnym
- badania sanitarno-epidemiologiczne

CV proszę kierować na adres
p.szczucinska@morpol.pl

6 milionów
odsłon

Osoba udzielająca informacji:
Wiesław Wojcieszak telefon: (59) 841-68-77
tel. kom. 0-605-996-885
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00
Zainteresowanych kupnem zapraszamy do oglądania pojazdów
w dniach od 10.09.2012 do 14.09.2012
w godzinach 8.00-12.00
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG"
należy składać w sekretariacie PBE ENBUD Słupsk Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 14, do dnia 14.09.2012 do godziny 13.00.
0 wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz ich
odrzucenia i odwołania przetargu bez prawa protestów i podania
przyczyn.

oraz ponad470t y S e
unikalnych użytkowników

w sierpniu 2012

www.gp24.pl
•to

577712K03A

582712K03A

:

blisko

SKODA SUPERB, Rok produkcji: 2008,
Przebieg: 180 tys. km, Silnik: 2.0 TDI
RENAULT KANGOO - ciężarowy,
Rok produkcji: 1999,
Przebieg: 167 tys. km, Silnik 1.4
Przyczepa lekka, typ: Niewiadów,
Rok produkcji: 1998

zatrudni

•
BYTÓW

3212K01BI

1 _ Wpisz w telefonie komórkowym SMS o następującej treści:
gs lub gik lub gp numer rubryki treść ogłoszenia,
(kod regionu bez spacji kod rubryki spacja treść ogłoszenia ze spacjami),
gdzie kod regionu to oznaczenie terenu, z którego pochodzi ogłoszenie i tak:
gik - koszaliński, gs - szczeciński, gp - słupski

2 . przykład: gs01 sprzedam samochód, tel. 123 456 789

Kod rubryki

5.

Ogłoszenia SMS-owe nie będą opublikowane w wydaniu magazynowym.

g

Numer telefonu kontaktowego w ogłoszeniu musi być zgodny z numerem,
z którego wysłano SMS-a (inne ogłoszenia nie będą publikowane).

7 . Wysłanie SMS-a oznacza akceptację „Regulaminu usług zamawiania ogłoszeń drobnych
za pośrednictwem wiadomości SMS".
Regulamin dostępny w biurach ogłoszeń lub na stronach:

www.gk24.pl

www.gs24.pl

www.gp24.pl

O

Wysłanie błędnego SMS-a obciąża rachunek telefoniczny klienta bez możliwości reklamacji.

00

4.

O)

Następnie otrzymasz SMS-a informującego o statusie ogłoszenia.
Twoje ogłoszenie znajdzie się w Głosie w najbliższym
możliwym terminie ( w wydaniu codziennym). Dozwolona liczba znaków
w SMS-ie wraz ze spacjami, interpunkcją kodem gazety i numerem rubryki
nie może przekroczyć 100 znaków.

gp01
gp02
gp03
gp04
gp05
gp06
gp07
gp08
glk09 gp09
s

o

glk01
glk02
glk03
glk04
glk05
glk06
CQ

Wyślij SMS z treścią ogłoszenia pod numer:
- 7968 - rubryka za 9 zł
- 7968 - rubryka za 18 zł (w tym przypadku trzeba wysłać dwa SMS-y
o tej samej treści z ogłoszeniem jeden po drugim pod numer 7968).
- 7968 - rubryka za 27 zł (w tym przypadku trzeba wysłać trzy SMS-y
o tej samej treści z ogłoszeniem jeden po drugim pod numer 7968).

Nazwa rubryki
gs01
gs02
gs03
gs04
gs05
gs06
gs07
gs08
gs09

Cena netto

Auto sprzedaż
27 zł
Nauka
27 zł
Transport
27 zł
Wypoczynek i turystyka 27 zł
Kupno
18 zł
Rolnictwo
18 zł
Sprzedaż
18 zł
Zwierzęta
18 zł
9 zł
Praca szukam

glk-Głos Koszaliński, gp-Głos Pomorza, gs-Głos Szczeciński
* do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%
1112K01AR

piątek 7 września 2012 r.
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Polacy nie chcą płacić,
a kadra grać musi

PIŁKA NOŻNA
Przeprosi i zapłaci
Poseł PiS i były bramkarz re
prezentacji Polski, Jan Toma
szewski, ma zapłacić 50 tys. zł
zadośćuczynienia za obraźliwe
wypowiedzi pod adresem by
łego trenera polskiej reprezen
tacji piłkarskiej Franciszka
Smudy. Tak zdecydował w
czwartek Sąd Okręgowy w
Łodzi.
Sąd uznał, że swoimi wypo
wiedziami w mediach Toma
szewski naruszył dobra osobiste
Smudy. Orzekł, że poseł ma w
mediach opublikować oświad
czenie z przeprosinami trenera
i zobowiązał go także do zanie
chania dalszych naruszeń czci
Franciszka Smudy.
Sąd zasądził od Tomaszew
skiego na rzecz Smudy 50 tys. zł
zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę wraz z odsetkami;
poseł ma także zapłacić ponad
5,8 tys. zł kosztów procesu.
Wyrok jest nieprawomocny. Na
ogłoszeniu wyroku nie pojawił
się nikt ze stron procesu. Sąd
podkreślił, że krytyka jest do
zwolona i osoby publiczne
muszą się z tym liczyć, ale nie
może ona przekraczać pew
nych granic.
Były selekcjoner reprezen
tacji Polski pozwał Jana Toma
szewskiego m.in. za wypo
wiedzi dla polskich i niemiec
kich mediów, w których m.in.
nazwał go „prostakiem".

PIŁ! NOŻNA Ostatnio więcej się mówi o transmisji meczu Czarnogóry z Polską, niż o samym spotkaniu.
A już dziś nasza kadra rozpoczyna eliminacje do mistrzostw świata. Początek pojedynku o godzinie 20.30.
Maurycy Brzykcy
maurycy.brzykcy@mediareqionalne.pl

Nie dziwi oburzenie fanów
piłki nożnej. Mecze kadry za
wsze pokazywane były w ka
nałach otwartych, a przecież
w innych dyscyplinach nie
jest z tym wcale tak różowo.
Kibice się buntują
Teraz, żeby zobaczyć
pierwszy mecz Polaków w
Czarnogórze, trzeba będzie
zapłacić 20 złotych. To tzw.
system pay-per-view. Wi
dzowie mogą oglądać pro
gram p o zapłaceniu okre
ślonej sumy. Możliwości
takie oferują platformy cy
frowe. Do tej pory w Polsce
na tej zasadzie pokazywane
były walki bokserskie. Po
laków będzie można zoba
czyć n a platformie „n", w
„Polsacie Cyfrowym", „Cyfrze
Plus" oraz w sieci kablowej
UPC. Wszystko przez to, że
TYP nie jest w stanie spro
stać finansowym oczekiwa
niom Sportfive. Ta firma
podpisała w 2009 roku
umowę z Polskim Związkiem
Piłki Nożnej, w myśl której
związek przekazał j e j n a
dziesięć lat wszelkie prawa
marketingowe i telewizyjne
do meczów reprezentacji
kraju.
W całym kraju futbolowi
fani protestują przeciwko tej
opłacie. Na portalach społecznościowych,
czyli
głównie w Internecie, ludzie
wyrażają swoją dezaprobatę,
odnośnie tego pomysłu, Ni
komu nie uśmiecha się
jeszcze płacić za oglądanie
polskiego futbolu, zwłaszcza
po słabiutkim Euro w wyko
naniu zawodników trenera
Franciszka Smudy, czy blamażu krajowych ekip w eu

(PAP)

PIŁKA NOŻNA

Na pierwszym planie obrońca Anderleditu Bruksela, Maran Wasilewski. To jego powinniśmy zobaczyć w pierwszym składzie reprezentacji
na środku obrony.
Fot. PAP/Adam Warżawa
ropejskich pucharach. Za
nosi się n a to, że oglądalność
dzisiejszego meczu będzie
bardzo mała, co może do
prowadzić do obniżenia ceny
za kolejne transmisje dlaTVR
czy innych stacji.
Awaria samolotu
W takiej atmosferze do
spotkania przygotowywali
się zawodnicy trenera Wal
demara Fornalika. Kadrowicze mieli także inne pro
blemy. W czwartek rano mieli
udać się samolotem do Podgoricy, gdzie będzie rozgry
wane spotkanie, ale udali się

tam z prawie dwugodzinnym
opóźnieniem. Czarterowy
Boeing 737-400 uległ awarii,
którą udało się usunąć. Lot
był pierwotnie zaplanowany
na godz. 9.40. Samolot osta
tecznie poleciał o 11.30.
Od poniedziałku kadra
pod wodzą trenera Fornalika
przebywała na zgrupowaniu
w Hotelu Dwór Oliwski, przy
gotowując się do meczów eli
minacji MS z Czarnogórą i
Mołdawią w e Wrocławiu
(wtorek).
- Oby limit pecha już zo
stał wyczerpany i dalszy etap
przygotowań przebiegał nor-

malnie. Ale szukając pozy
tywów z pewnością kilka dni
spędzone w Gdańsku po
zwoliły drużynie na spokojną
pracę nad taktyką. Kilka razy
grałem w barwach Partizana
Belgrad i zawsze zwycię-

żąłem w Podgoricy, rywali
zując z Buducnostią i Zetą
Golubovci. I chciałbym, żeby
tak samo było w piątkowy
wieczór - powiedział odpo
wiedzialny za kontakt z me
diami Tomasz Rząsa.
To będzie dopiero drugi
mecz Polaków pod wodzą
trenera Fornalika. W pierw
szym, towarzyskim, spot
kaniu z Estonią biało-czerwoni przegrali 0:1.
Obok piątkowych rywali,
Polacy mają jeszcze w grupie
Mołdawię (zagrają z nią w e
wtorek) oraz Anglię, Ukrainę
i San Marino. #

tyle złotych, po raz pierwszy
w historii, muszą zapłacić polscy
kibice, jeżeli chcą zobaczyć
w telewizji mecz naszej kadry.

Bolt w Manchesterze
Trener Manchesteru United,
sir Alex Ferguson, powiedział w
wywiadzie dla oficjalnego klu
bowego miesięcznika, że w
przyszłorocznym piłkarskim
meczu towarzyskim z Realem
Madryt wystawi w składzie naj
szybszego człowieka na świecie
-Jamajczyka Usaina Bolta.
Bolt, który w sierpniu wywalczyłtrzydote medale w Londynie,
ma wziąć udział w najbliższej
edycji corocznego charytatyw
nego spotkania legend „Czerwo
nych Diabłów" i Realu Madryt
LCorazon Classic Match"), w po
łowie przyszłego roku.
Jamajczyk od dawna dekla
rował, że jest fanem drużyny wi
cemistrza Anglii. Niedawno ob
serwował ją na Old Trafford w
wygranym 3:2 meczu z Fulham.
Wówczas przed rozpoczęciem
gry spotkał się w tunelu z za
wodnikami zespołu, a później
rozmawiał na osobności z tre
nerem.
(PAP)

I Piłka nożna
Groźny transfer

| Piłka ręczna
Wisła Płock walczy o Ligę Mistrzów

| Piłka nożna
To byłby rekord

| Sporty motorowe
Czek na 100 tys. zł. Kubica wraca?

Maciej Makuszewski podpisał w
czwartek trzyletni kontrakt z rosyj
skim klubem ekstraklasy, Terekiem
Groźny - poinformowała Jagiellonia
Białystok, w której piłkarz wy
stępował od dwóch lat.
Prawie 23-letni Makuszewski będzie
czwartym Polakiem w drużynie, która
po siedmiu kolejkach nowego sezonu
zajmuje drugie miejsce w tabeli. Od
półtora roku w klubie ze stolicy Cze
czenii występuje Piotr Polczak, a w
lutym 2012 dołączyli do niego Marcin
Komorowski i Maciej Rybus.
- Czas spędzony w Białymstoku na
pewno będę długo wspominał mówi Makuszewski.
W czwartek Terek pozyskał również
brazylijskiego napastnika Ailtona z
Apoelu Nikozja.

Sobotnim meczem z HSV Hamburg pi
łkarze ręczni Wisły Płock rozpoczną we
francuskim Saint Raphael rywalizację
o „dziką kartę" do Ligi Mistrzów. W
turnieju wystąpią także miejscowy ze
spół Var Handball i słoweński Cimos
Koper. W LM zagra tylko zwycięzca.
Sobotnie spotkanie rozpocznie się o
godz. 16.
- To najważniejszy mecz Wisły, po
przeczka jest zawieszona wysoko, ale
wszystko kładziemy na jedną szalę zapewnił prezes Wisły Andrzej Miszczyński. - W zespole drzemie
ogromny potencjał. Wierzę, że po
okresie przygotowawczym w drużynie
wzrosło poczucie własnej wartości, że
piłkarze są głodni sukcesu. Czeka nas
mecz walki-dodał.
Trener drużyny, Lars Walther, jest do
brej myśli. - Obejrzeliśmy ostatnie

Manchester City latem oferował Re
alowi Madryt 200 min euro za portu
galskiego piłkarza Cristiano Ronaldo.
Propozycję odrzucił jednak prezes
„Królewskich" Florentino Perez - po
informował hiszpański dziennik „As".
Gdyby Ronaldo, któiy już jest najdro
ższym piłkarzem świata, trafił do ze
społu mistrza Anglii, mógłby liczyć na
20 min euro rocznej pensji. Według
„Asa", to nie pierwsza próba odku
pienia Ronaldo przez szejka Mansoura.
Niektórzy uważają, że to właśnie
fiasko transferu do Anglii jest przy
czyną smutku Portugalczyka, który
ostatnio nie potrafił cieszyć się z
bramek zdobywanych dla Realu. Oba
kluby grają ze sobą w jednej grupie w
Lidze Mistrzów.

Zdobywca brązowego medalu Iw
Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w
zapaśniczym turnieju w stylu kla
sycznym, Damian Janikowski (WKS
Śląsk Wrocław), otrzyma od związku
czek na 100 tys. złotych.
Przekazanie nagrody odbędzie w
czasie sobotniej uroczystości jubile
uszowej z okazji 90-lecia Polskiego
Związku Zapaśniczego.
Na Janikowskiego, podobnie jak na
innych londyńskich medalistów cze
kają jeszcze nagrody pieniężne Pol
skiego Komitetu Olimpijskiego oraz
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
PKOI za złoto zagwarantował 120, za
srebro 80, a za brąz 50 tysięcy zło
tych. MSiT odpowiednio, 14,11,8krotność podstawy wynoszącej 2300
złotych.

(PAP)

spotkania rywala i muszę stwierdzić,
że jeśli będziemy mieć dobry dzień, a
wszyscy zawodnicy staną na wyso
kości zadania, to mamy dużą szansę
na zwycięstwo i sprawienie ogromnej
niespodzianki. Oczywiście nie je
steśmy naiwni, wiemy doskonale, że
89 zawodników Hamburga to piłkarze
najwyższej klasy, którzy grają ze sobą
do dawna. Jestem jednak przekonany,
że dysponujemy narzędziami, które
pozwolą nam rozmontować najsil
niejszą stronę rywali, czyli obronę.
Na mecz gotowi są także zawodnicy
- Szykujemy się od dawna, ćwiczy
liśmy pod wyższą obronę Hamburga i
jestem przekonany, że jeśli będziemy
mieć dobry dzień, to wygramy - pod
kreślił kapitan płockiej drużyny Adam
Wiśniewski.
(PAP)

(PAP)

(PAP)

Jakub Gerber, pilot Roberta Kubicy, nie
chce na razie komentować doniesień
mediów o powrocie jedynego w historii
polskiego kierowcy Formuły 1 do ści
gania. Jak podał portal rallynoticias.
com, mieliby oni wspólnie wystąpić w
jednym z wrześniowych rajdów.
Według dziennikarzy w grę wchodzą
zawody San Martino di Castrozza 1415 września lub tydzień później Appenino Reggiano.
- Na razie niczego nie będę komen
tował. Dopiero w poniedziałek będę
mógł odpowiedzieć na wszelkie py
tania - powiedział Gerber.
To właśnie z Gerberem jechał Kubica
w rajdzie Ronde di Andora we Wło
szech, kiedy doszło do wypadku, po
którym Polak przeszedł wiele operacji
i jeszcze nie wrócił do Formuły 1.
(PAR)
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Zapowiedzi meczów piłkarskich naszych drużyn w III i IV lidze możesz
przeczytać w sobotę w „Głosie"

Hit w Polkowicach: KS
kontra Drutex-Bytovia

Nasza sonda
Piłkarskie opinie kibiców o
dotychczasowych występach
drugoligowego Druteksu-Bytovii Bytów.

PIŁKA NOŻNA - II LIGA ZACHODNIA KS walczyć będzie o pierwsze zwycięstwo u siebie,
zaś Drutex-Bytovia chce powiększyć swoje konto o trzecią wygraną na wyjeździe.
Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@mediareqionalne.pl

W sobotę (8 września) o
godz. 17 w Polkowicach KS
spotka się z Druteksem-Bytovią. To będzie bardzo
ważna i prestiżowa rywali
zacja dla obydwu drużyn.
Polkowicki zespół jest pierw
szoligowym spadkowiczem.
Obecnie z a j m u j e dziesiąte
miejsce w rozgrywkach II ligi
zachodniej. Ciekawostką jest
to, że w sezonie 2012/2013
KS trzy razy grał w Polkowi
cach i zanotował trzy po
rażki. Były one z Rozwojem
Katowice 1:2, z Lechem
Rypin 1:2 i Calisią Kalisz#!.
Teraz polkowiczanie będą
chcieli przełamać złą passę
n a własnym boisku, b o za
sygnalizowali zwyżkę formy
w ostatnim meczu z Chro
brym w Głogowie, gdzie wy
grali 3:1. Do tej pory KS zgro
madził 6 punktów w pięciu
meczach. Z kolei Drutex-Bytovia jest n a fali. Drużyna z
Bytowa usadowiła się
pewnie w fotelu lidera. Ma
13 punktów. Tej jesieni bytowianie występowali dwa razy
na obcych boiskach i zano
towali komplet zwycięstw.
Mimo różnicy punktowej i
miejsc w tabeli to gospo
darze nadal mają wysokie
notowania
wśród
fa
chowców od futbolu i n a
pewno włączą się do walki o

o kolejne trzy punkty
- oznajmia Waldemar Walkusz, trener bytowskiego
Druteksu-Bytovii.
Maciej Gostomski, Ma
teusz Oszmaniec i Krzysztof
Oleszkiewicz niezwykle so
lidnie trenowali pod okiem
Michała Chamery, który zaj
muje się szkoleniem bram
karzy w bytowskim klubie.
Nowy trener golkiperów m a
za sobą występy w barwach
między innymi: Bałtyku
Gdynia, Arki Gdynia, Polonii
Warszawa. Przed Chamerą
te obowiązki w poprzednim
sezonie wykonywał Zdzisław
Lewandowski, z którym roz
stano się podczas zimowego
zgrupowania w Turcji.
- Czeka nas bardzo trudne
spotkanie. Do Polkowic je
dziemy walczyć o jak najko
rzystniejszy wynik - dekla
Napastnik Robert Hirsz z Druteksu-Bytovii (żółto-czarny strój) miał wiele okazji do strzelenia gola w meczu zruje Mariusz Szmidke, lewy
Elaną Toruń. Niestety, jego celownik był fatalnie ustawiony. Może w Polkowicach będzie lepiej z jego sku obrońca Druteksu-Bytovii,
tecznością strzelecką.
Fot Krzysztof Głowinkowski który jest tegorocznym ma
turzystą i złożył dokumenty
czołowe miejsca w drugoli- jednym treningu. Sprawa Uelder Barbosa m a nacią n a studia w Akademii Wy
gowej stawce. Trzeba dodać, jego przejścia do naszego gnięty mięsień. Do grona chowania Fizycznego i
Że przed inauguracją roz klubu jest już nieaktualna - kontuzjowanych dołączył też Sportu w Gdańsku. - Ja i moi
koledzy z drużyny m a m y
grywek zespoły z Polkowic i informuje Rafał Gierszewski, młody Artur Wojach.
bytowskiego
- Kilku piłkarzy może być świadomość, że w sobotnim
Bytowa wymieniane były w menedżer
niedysponowanych do spo meczu istotna będzie nie tyle
gronie ekip walczących o klubu.
W bytowskim zespole za tkania w Polkowicach. ładna gra, ale zdobyte
pierwszoligowe przepustki
częły pojawiać się problemy Obecnie m a m czterech punkty, b o one są najwa
na następny sezon.
Akces do bytowskiego ze zdrowotne u niektórych za kontuzjowanych graczy. KS żniejsze do tego, b y
społu żgłosił Krystian Pie wodników. Na uraz głowy to młody zespół. Jego zą- utrzymać przodownictwo w
czara, były zawodnik Choj- narzeka Jakub Kaganek. Z wodnicy są nieobliczalni i to tabeli - dodał 20-letni wy
bytowskiego
niczanki Chojnice.
kolei Patryk Pytlak jest p o udowodnili n a głogowskim chowanek
- Chojnicki piłkarz był na operacji nosa. Brazylijczyk stadionie. Będziemy walczyć klubu. M

SPORTOWY WEEKEND
SSPN Malczkowo - Pomorze
Piłka nożna
Badminton
Bałtycka III liga: Gryf Słupsk- II Potęgowo (17), Słupia Kobyl
Krajowy turniej z udziałem
młodzików i żaków - w Miastku Pogoń Barlinek (sobota - godz. nica - Sparta Sycewice (11, bo
isko w Sycewicach), Leśnik Ce
(sobota - godz. 9, hala Gimna 17, stadion przy ul. Zielonej).
IV liga: Anioły Garczegorze - wice - Barton Barcino (12),
zjum przy ul. Wrzosowej 1).
GKS Przodkowo (sobota - godz Granit Kończewo - Jantaria Po11), Czarni Czarne - Kaszubia błocie (13); grupa II - sobota:
Lekkoatletyka
Akcja
ogólnopolska Kościerzyna (sobota - 15), By- Zawisza Borzytuchom - Myśli
„Biegam, bo lubię* - w sobotę tovia II Bytów - Orlęta Reda wiec Tuchomie (15),
GTS Czarna Dąbrówka - Viczajęcia zTomaszem Czubakiem (niedziela - godz. 13.30
w godzinach od 9.30 do 10.30 - sztuczne boisko na stadionie toria Dąbrówka (16), Lipnina stadionie 650-lecia przy ul. Miejskiego Ośrodka Sportu i Re czanka Lipnica - Granit Koczała
kreacji przy ul. A. Mickiewicza). (16.30); niedziela: Orkan GostA. Madalińskiego w Słupsku.
Słupska klasa okręgowa - so kowo - MKS Debrzno (13), GKS
XVII Półmaraton Słowiński o
Puchar Burmistrza Miasta Ustka bota: Prime Food Brda Prze Kołczygłowy - Skotawa Bu
- rywalizacja w sobotę na trasie chlewo - Drzewiarz Rzeczenica dowo (13.30), Kaszubia Stu
Rowy (start o godz. 11 z ul. Ba (godz. 15), Start Miastko - Ro- dzienice - Urania Udorpie (15),
łtyckiej - Ustka (meta - OSiR wokół Smołdzino (15), Jantar Dolina Gałąźnia Wielka - Gar
przy Grunwaldzkiej 35) - dy Ustka - Wybrzeże Objazda (16), barnia Kępice (16, boisko w Kołczygłowach).
stans 21 097 m. Opłata startowa: KS Damnica Skotawia Dębnica Kaszubska
Słupska klasa B - grupa I mężczyźni - 25 zł, kobiety -15
zł. Szczegółowych informacji (16), Piast Człuchów - Diament sobota: Studnica Przytocko można zasięgnąć u organiza Trzebielino (16), SwePol Link Inter Świerzenko (godz 16), Victora. Kontakt z nim telefoniczny Bruskowo Wielkie - Pogoń toria Słupsk - Unia Korzybie
pod numerami: 59 814 47 69 Lębork (17); niedziela: Gryf II (16), Słupia Kwakowo - Bista!
lub 59 814 55 86 (wew. 32) w Słupsk - Karol Pęplino ((11, Machowino (17); niedziela:
godz. 8 - 15 oraz 601 537 475 sztuczne boisko na stadionie Sokół Kuleszewo - Szansa Sielub 530 682 779. Zapisy w dniu przy ul. Zielonej), Koral II Dęb mianice(13),
biegu (OSiR Ustka - recepcja nica - Echo Biesowice (15).
KS Zaleskie - Słupia Charpola namiotowego) od godz.8
Słupska Idasa A - grupa I - nowo (14); grupa II - sobota:
do 9.30. Wyjazd na miejsce sobota: Dąb Kusowo - Zenit Polonez Bobrowniki - Koral Ma
startu autokarem o godz 10 lub Redkowice (godz. 16), Chrobry szewo (16); niedziela: Baza 44
własnym środkiem transportu. Charbrowo - Stal Jezierzyce Siemirowice - Błękitni Głów
Limit czasu dla uczestników (17), LKS Łebunia - KS Włyn- czyce (12, boisko w Maszewie),
Krokusy Stowięcino - Sokół
- 2 godz. 30 min.
kówko(17),

Szczypkowice (13), Smoki Po
dole Małe - GKS Gogolewo (13);
grupa III - niedziela: Sokół Wyczechy - Grom Nakla (13), Arkonia Pomysk Wielki - Magie
Niezabyszewo (15), Stegna Par
chowo - WKS Nożyno (15), Victoria/Brda II Przechlewo Błękitni Motarzyno (15).
Pomorska liga juniorów A:
Pogoń Lębork - Arka Gdynia
(sobota - godz. 11, stadion przy
ul. Kusocińskiego), Piast Człu
chów- Bałtyk Gdynia (niedziela
- godz. 16, stadion Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul.
Szkolnej).
Pomorska liga juniorów B:
Jantar Ustka - Gryf 2009 Tczew
(sobota - godz. 11, stadion
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Grunwaldzkiej), Gryf SłupskChojniczanka Chojnice (nie
dziela - godz. 14, sztuczne boi
sko przy ul. Zielonej).
Siatkówka
XII Słowiński Turniej w Piłce
Siatkowej Ustka 2012 - zawody
trzydniowe (rywalizacja dziew
cząt w stawce młodziczek, a gry
chłopców w grupie wiekowej
kadetów). Program turnieju: pi
ątek - gry w godzinach od
godz. 9 do 14, godz. 15 - uro-

Jan Kowalczyk (Kołczygłowy)
- W Bytowie jestem na każdym
meczu i chyba przynoszę szczęście
Druteksowi-Bytovii. Bytowska dru
żyna jest dobra i o tym świadczą ko
rzystne wyniki oraz pozycja lidera w
tabeli. W tym sezonie będzie
pierwsza liga. Liczę, że podopieczni
Waldemara Walkusza sprawią
jeszcze kilka niespodzianek i będą
nadal odnosić zwycięstwa.

Jerzy Ciepłuch (Bytów)
- Druga liga jest interesująca. Liczę,
że podopieczni Waldemara Wal
kusza jeszcze kilka spotkań wygrają
i to nie tylko w Bytowie. Podsta
wowy skład się już ustabilizował.
Czasami są kosmetyczne zmiany w
wyjściowej jedenastce. Zadowolony
jestem z wysokiej pozycji w tabeli.
Liderowanie to piękna sprawa dla
ambitnych i walecznych graczy z By
towa. Oby bytowianie utrzymali do
końca rozgrywek taką wysoką
formę.

Borzytud
- Postawą bytowskiego zespołu je
stem pozytywnie zaskoczony.
Wzmocnienia kadrowe okazały się
trafione. Trener Waldemar Walkusz
skompletował ciekawy zespół. Ja na
każdym meczu przeżywam dużo ra
dosnych chwil i to jest najważniejsze.
Jeszcze do końca drugoligowych roz
grywek zostało sporo kolejek. Mamy
czyste otwarcie, w godzinach dobry układ gier i można nawet
od 16 do 21 dalszy ciąg roz śmiało powalczyć o pierwszoligowy
grywek; sobota - mecze w go awans. Okazja ku temu jest wyjąt
dzinach od 9 do 14 oraz od kowa i warto do końca walczyć, bo
15.30 do 20; niedziela - spo taka okazja może się później nie po
tkania finałowe w godzinach wtórzyć.
ZANOTOWAŁ KRZYSZTOF NIEKRASZ
od 9 do 14, a po nich nastąpi
FOT. KRZYSZTOF GŁOWINKOWSKI
uroczyste zakończenie turnieju
połączone z wręczeniem me
dali i nagród. Rywalizacja w
trzech halach w Ustce: LO (ul.
Bursztynowa), SP nr 1 (ul. ka
: W piątek w „Głosie"
rłowska) i SP nr 2 (ul. Jagiello
ńska). Wstęp na wszystkie
mecze jest wolny.
Tenis
Turniej masters singiel open
+45 z cyklu Grand Prix-Słupsk
2012 - na słupskich kortach sta
dionu 650-lecia przy ul. A. Madalińskiego (piątek - godz.
16.30, sobota - godz. 10, nie
dziela - finały o godz. 13 - ka
tegoria + 45 i o godz. 15 - ka
tegoria open).
Turniej dla młodzieży - w
Słupsku (niedziela od godz. 9
zapisy, gry od godz. 9.45, korty
na stadionie 650-lecia przy ul.
A. Madalińskiego). Podział na
grupy wiekowe (dotyczy
dziewcząt i chłopców): I - do
12 lat, II-13-16 lat
(FEN)

Prezentujemy
koszykarzy

Sezon ekstraklasy
rozpocznie się we
wrześniu. Przedstawiamy
tegoroczny skład Energi
Czarnych. Kolejni
koszykarze już dzisiaj
w „Głosie Słupska".
w*-
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SAMSUNG

ŻELAZKO Z NAWILŻACZEM

Moc 2000W. strumień pary 30g/min. funkcja Calc-Olean zapobiega
osadzaniu się kamienia w zetazku zbiornik na wodę 300 ml. Duży ołwor
wlewu ułatwiajacy napełnianie woda. Art. nr 1150386
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UE19ES4000
TELEWIZOR LED 19"
Rozdzielczość 1 3 6 6 x 768, ConnectShare™ Movie. złącze C!+,
wejście PC. lista kanałów USB-Clone, Art. nr 1 1 4 5 3 6 0
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Młynek ceramiczny

PHILIPS

N
AV660S/D890HX/XL900
1 Z E S T A WK I N A D O M O W E G O 5.0

Amplituner Ferguson AV660, odtwarzacz DVD D890. zestaw głośnikowy XL900 dekodery Dolby Digital EX
ES Dolby Pro Logic H x. Art. nr 1149077

DTS

HD8745/19 X S M A L L S R E B R N Y

@SaeCO E K S P R E S D O K A W Y

Moc 1300W podwójny dozownik, dysza do spieniania mleka
wyjmowany blok zaparzeniowy. Regulacja grubości mielenia
ziaren. Art. nr 1108782

Pojemność piekarnika 53 litry

Zabezpieczenie przed dziećmi

Emaila łatwoczyszcząca

Wskaźnik opadania ciepła
Moc 7,6 kW
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Wymiary 8 5 x 5 0 x 6 0 cm, zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu szuflada na naczynia,
wytłaczane prowadnice, Art. nr 1104473

Wymiary: 6.4 x 5 8 x 5 1 cm. 4 poia indukcyjne, sterowanie dotykowe, automatyczny wyłącznik
bezpieczeństwa, funkcja timera dla każdego pola. Art. nr 1108634
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Lata lecą,

a ceny spadają

SAMSUNG
FULL

HD

1920x1080

SAMSUNG
:ieiczość 1 9 2 0 x 1080. Conne

UE32EH5000
TELEWIZOR LED 3 2
tovte, przewodnik EPG. lista kanałów USB-Done, złącze CI+, Art. nr. 1 1 4 5 0 3 5
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