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Poślizgnąsię
nalodowisku?
GNIEZNO.Lodowiskobyłowferiebez-
płatne dlamłodzieży. Aby się pośliz-
gać trzeba byłomieć bezpłatne bile-
ty. Ale dysponowałynimi... zam-
knięte na święta szkoły. aSTR.08

Jesteśmy
zakładnikami
dawnego pojęcia
„wielkoprzemysłowa
klasa robotnicza”
Rozmowa
WładysławFrasyniuk aSTR.02

PIŁA.Wponiedziałekwnocystrażacy
ratowalinieczynnąbarkęMississippi,
która stoi naGwdziew centrumPiły.
Jejwłaścicielka nie zamierza jej usu-
nąć, tylko remontować.aSTR.06

OSTRÓW.Pięćmiesięcyspędzizakrat-
kamimężczyzna,któryuciekł
zostrowskiegoaresztu. Prawomocny
wyrokwzawieszeniu zapadł już tak-
żewobec jegopomocnika. aSTR.07

ŚREM.UczniowiezliceumwZespole
SzkółOgólnokształcącychmogąwy-
brać nietypowedodatkoweprzed-
mioty, naprzykładdotyczącemoral-
nychdylematówbiologa. aSTR.09
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Kultura
Recenzujemy
„Hiszpankę” przed
premierą!
STR.17

Piłka ręczna
Z Niemcami
zaczynamy bój
omedale MŚ
STR.26
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Powyborachwwiększościwielkopol-
skich miast prezydenckich zmieniły

się władze. Po wstępnych przymiar-
kachnadszedł jużczasnaprzetasowa-
nia i porządki popoprzednikach.

GrzegorzSapiński,nowyprezydent
Kalisza, sprzątanie rozpoczął od To-
warzystwa Budownictwa Społeczne-
go. Stanowisko stracił tuprezes Jacek

Quoss orazwszyscy członkowie rady
nadzorczej.

Głowy poleciały również wOstro-
wie Wielkopolskim czy Gnieźnie.
W tym pierwszym nowe władze
odwołały szefów dwóch miejskich
spółek oraz radę nadzorczą kontro-

wersyjnegoHoldikomu.Byćmożeno-
wa prezydent w ogóle zdecyduje się
na likwidację tej spółki. Wiele wska-
zujena to, żeo likwidacji – tymrazem
Zarządu Gospodarowania Lokalami
–myślą teżwładzeGniezna.

Nowewładze robią czystki
wmiejskich spółkach

PaulinaJęczmionka
p.jeczmionka@glos.com

Kalisz,Ostrów,Gniezno

Więcej aSTR.05

b PrezydentJacekJaśkowiakprzewrócił się, jadąc
na rowerze,gdychciałominąćstojącegoprzedsklepemnaśw.
Marciniesamochód.Wypadekskończył się „tylko”

stłuczeniemręki, choć– jakprzyznajeprezydent–mogłoby
byćgorzej, gdybyzanim jechałnp. tramwaj.Mimotej
„przygody”Jaśkowiakniezrezygnujezdojeżdżania rowerem.
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Poznań
Wypadek na rowerze
prezydenta
Jacka Jaśkowiaka
STR.04

Rodzicenadal
walczą odzieci
sześcioletnie

Z danych Stowarzyszenia Rzecznik
PrawRodzicówwynika, żew2014 ro-
ku,copiąty rodziczdecydowałsięnie
posyłaćswojegosześcioletniegodzie-
ckadoszkoły.Wieluznich swojekro-
ki skierowało do poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej. Część rodzi-
cówposzłaokrokdalej.Wspólniepod-
jęli inicjatywę, któramana celu znie-
sienie obowiązku szkolnego sześcio-
latków. Obywatelski projekt ustawy
„Rodzicechcąmiećwybór”–podktó-
rympodpisałosięprawie300tys.osób
– trafił już do Sejmu.Domarca odbę-
dzie się jegopierwsze czytanie.

Sześciolatki w szkole to niejedyny
problem, który „kłuje” w oczy pol-
skich rodziców. Chcą oni mieć więk-
szywpływnaedukację swoichdzieci
– wybór podręczników czy zajęć do-
datkowych.aSTR.03

Edukacja

A Prezydenci robią audyty, zapadły też pierwsze decyzje o zmianachna stołkach

Tabletki„dzieńpo”
musząbyć
dostępne
waptekachbez
recepty

aSTR.03

Związkowcy
strasząstrajkiem
generalnym
ŚLĄSK.Związkowcyprzestali jużnama-
wiaćpremierEwęKopaczdozmiany
planunaprawczegoKompaniiWęglo-
wej. Stawiają jej jużwarunki i straszą
strajkiemgeneralnym.aSTR.11

Milionwiernych
odwiedziłow2014
rokusanktuarium
MatkiBożej
Licheńskiej

aSTR.04

Kolejkidokiosków
ponowynumer
„CharlieHebdo”
PARYŻ.Nowynumersatyrycznegoty-
godnika, choćukazał sięw3-miliono-
wymnakładzie, został błyskawicz-
niewykupiony. Redakcja dodruko-
wała kolejnedwamiliony. aSTR.13
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Rozmowa „GłosuWielkopolskiego”

Kalendarium

1987.01.15
AMinąłkolejnydzieńmrozówiko-

lejnydzieńkłopotów:wczorajszej

nocysłupekrtęcipobiłkolejnyre-

kord,nadranemzanotowanowPo-

znaniuminus27stopniC.

1990.01.15
A NaTorze„Poznań”możnakupić

i sprzedaćwalutęzsamochodu–

„kantorynakółkach”prowadzą

przedsiębiorczeosobyprywatne.

2001.01.15
AZamkniętoostateczniestary, sy-

piącysięwiaduktobornicki.Rozpo-

częłasięoperacjabudowynowego,

którycoprawdakorkówwPoznaniu

nie rozładował,alezostałpierw-

szym,„wiszącym”mostemwstolicy

Wielkopolski.

2008.01.15
AWybranazokręgupoznańskiego

posłankaPiS,byławicepremierZyta

Gilowska,zrezygnowała„zprzyczyn

osobistych”zmandatuposelskiego.

JejmandatwSejmiezajął JanFilip

Libicki. (NOW)

głoswielkopolski.pl

Czuje, że jestPolką.
Mieszka tuodponad20
lat, aledlaurzędnikówto
zamało
ANie urodziła się w Polsce ale

zasługuje na obywatelstwo jak nikt

inny! Tumieszka od 20 lat, tu się

uczyła, tuma rodzinę to dlaczego

niema obywatelstwa! Polka
ATo są jakieś kpiny... Dziewczyna

mieszka 20 lat wPoznaniu, skoń-

czyła szkoły polskie, i nie było z tym

żadnego problemu. Chce otrzymać

polskie obywatelstwo, ale nasze

kochane państwo to uniemożliwia,

jak sama Kima przyznaje, czuje się

Polką, i tak jest. To jest jakaś para-

noja, dziewczyna niemoże normal-

nie żyć, niemożewziąć ślubu z uko-

chanym, i zakładać swojej rodziny

prawnie, bo „nie istnieje”. Nie przy-

jechała tutaj wczoraj, i nie chciała

na szybko brać ślubu, żeby tutaj

zostać.Kiniaa
APolskie prawo to jednawielka

paranoja! Kima będzie dobrze. Dla

naswszystkich jesteś Polką!

A urzędnikomwkońcu to udowod-

nisz!XYZ

M
edia z całego świata
oczekiwaływczoraj
wieści z poznańskiego

szpitala. Aprezydentwstał,
otrzepał się i zapowiedział, że
dalej rowerem jeździł będzie.
Odszczekujęwięc, bo już za-
kładałem, że kontuzja będzie
sposobemnawycofanie się
z pochopnej decyzji o rowero-
wychpodróżach.Nikt by tego
prezydentowi Poznania za złe
niemiał,wkońcu tylkonie-
liczni potrafią przepedałować
półmiasta i się nie spocić...

S ąplusy z tego jeżdżenia.
Terazwie prezydent

o czymmówi, że naszeupadki
są i jegoupadkami.Dzięki cu-
downemu, choć bolesnemu,
zrządzeniu losu, prezydencki
wypadek zbiegł się z powoła-
niemoficera rowerowego,
który o los cyklistówmartwić
się będzie.Mamnadzieję jed-
nak, że zanimstaną się rowe-
rzyści piątąwładzą, ktoś po-
martwi się też losemkierow-
cówaut i pasażerówMPK.
Prezydent niemusiw tymce-
luwjeżdżać autemwtramwaj.
ą

Od redaktora

Leszek
Waligóra

Tyle przydatku
zprezydenta
upadku

bŚwiatowawystawapsówwSantaMonica
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Weekend z „Głosem”

Magazyn

Polaknaplanie
„Hobbita”

a Krzysztof Szczepański
animował postaci
„Hobbita”

Bajkowakariera
Szczęsnego
a Wojciech Szczęsny trafił
do Arsenalu, mając 16 lat.
Jest materiałem na legen-
dę klubu i podporę kadry.
Zbyt często jednak popeł-
nia błędy

Magazyn
rodzinny

Ślubneporady
wpigułce
a Odmarca narzeczeni
będą mogli brać ślub poza
urzędem. Podpowiadamy,
jak zorganizować takie
wydarzenie, jak zarezer-
wować listę z prezentami
ślubnymi i w co się ubrać.

Z blogów

AdamSzejnfeld,europoseł
APomadryckichpociągachilondyń-

skimmetrzeprzyszłakolejnaparyską

redakcjęsatyrycznegotygodnika.Cóż,

wydajesię,żebyłatotylkokwestia

czasu.Ba,obawiamsię,żenastępny

zamachtoniestetyrównieżniepyta-

nie„czy”,ale„kiedy”i„gdzie”.Dlacze-

go?Ponieważsprawcykolejnych,bar-

barzyńskichaktówprzemocysąjuż

tutaj,wśródnas.Iniemamnamyśli

tylkotych,którychdziadkowie,rodzi-

cealboonisamizostaliprzyjęciprzez

europejskiespołeczeństwazotwarty-

miramionami.Wnurtyterrorystyczne

włączająsiębowiemtakżerodowici

Europejczycy,ludzie,którzysąwycho-

waniwkulturześródziemnomorskiej,

wduchunaszychideiiwyznająinne

religie,niżislam.Muzułmańskifunda-

mentalizm,aprzynajmniejmetodyje-

gowalki,będąwykorzystywane

dopodejmowaniawalkizdemokracją

iotwartymspołeczeństwem,także

przeztych,którzyniemająnicwspól-

negozislamem.Wprzeszłościdota-

kichruchówmożnabyłozaliczyć

naprzykładfaszyzm,czykomunizm.

adamszejnfeld.natemat.pl

Rząd na pewno nie zlikwiduje tych czterech kopalń. Będziemy bronić miejsc
pracy. Jesteśmy pod ścianą i nie mamy innego wyjścia
Piotr Duda, przewodniczącyNSZZ „Solidarność”wRMFFM
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NaszaHistoria

WirtuozzOstrowa
AMirosławFerićbyłjednymznajlep-

szychlotnikówlegendarnegodywi-

zjonu.Byłteż„hersztembandyurwi-

sów’’naostrowskimpodwórku.

KacizWielkopolski
ADwóchkatów,którzywykonywali

wyrokiwokresiemiędzywojennym,

powiesiłonaterenieWielkopolskikil-

kasetosób.

Trzeciawojnaświatowa
APolskaarmianaZachodzieczekała

nawybuchIIIwojnyświatowejjeszcze

przezdługielataod zakończeniawalk

oBerliniklęsceJaponii.

PrawdziwyHansKloss
APrzedstawiamytrzechagentów,

którzymoglibyćpierwowzoramibo-

hatera„Stawkiwiększejniżżycie’’.

Brońbiologiczna
wIIRzeczpospolitej
ATajnyprogram IIRPbyłjednymznaj-

szerzejzakrojonychnaświecie.(KRIS)

Strajkowałypielęgniarki,pra-
cownicyfabryk.Byłytoprotesty
zawodowe.Wyjątkiemsągórni-
cy, ichstrajkstajesięsprawąna-
rodową.Naczympolegafeno-
mengórników?
Niestety, jesteśmyzakładnika-
midawnegopojęcia:wielko-
przemysłowaklasa robotni-
cza.Byłaona symbolemsiły,
jakości, robotnicybyli trakto-
wani jak awangardapolskiego
narodu.Węgiel natomiast
traktowano jak czarnezłoto,
wpajano szacunekdopracy
górników.Takpowstaładuża
i silna grupazawodowa, która
–mimozmianyustroju –obro-
niła swojąpozycję.Wgospo-
darce rynkowejmamyele-
ment socjalizmu.Tonp. trzy-
nastki i czternastki.Wnormal-
nychwarunkach sąwypłaca-
ne, gdyprzedsiębiorstwoma
zyski.Awprzypadkugórni-
kówsłyszymy, jakminister
mówi, żenapensje i trzynastki
pieniędzywystarczy, ale za to
zabraknienaczternastki.
Czyniewynikatoztego,żepań-
stwojestwzasadziewłasnym
zakładnikiem,gdyżnależy
doniegoczęśćkopalń?
Większośćpolitykówniema
kontaktuzgospodarką rynko-

wą.Na rynkudziałająprywat-
nekopalnie, które sobiedo-
brze radzą. Ichpracownicypo-
trafili zrezygnowaćznieuza-
sadnionychprzywilejów.Rząd
czuje sięnatomiast pracodaw-
cągórników, apolitycypopeł-
niająwszelkiemożliwebłędy,
któreda siępopełnić.Donald
Tuskmawiał owęglu, że to
czarnezłoto, natomiastEwa
Kopacz rozpoczęła rządy
odprzekazania 100milionów
złotychkopalni. Ja jestemgo-
tówpowiedzieć górnikom, że
dostaną trzynastki i czternast-
ki, jak je sobiewypracują.
Mamnatomiastwątpliwości,
czy to, comówią członkowie
rządu jest przemyślane.Uwa-
żam, żepaństwopolskie jest

słabympracodawcą, politycy
niewiedzą, skądbiorą siępie-
niądze iuważają – tak jakdzie-
ci – żebiorą się zkapusty.
Czymożnasięspodziewać,że
rządrozwiążeproblemnieren-
townychkopalń,skoromamy
rokwyborczy?
Widziałembadania, z których
wynika, żebadani sąwtym
sporzepostronie górników.
Wynika to zpodejścia, zgodnie
zktórympoczątkowogórni-
kówtraktuje się jak awangar-
dę, a teraz straszybezrobo-
ciem.Polskiemurządowibra-
kuje racjonalizmu, jegodziała-
nia sąnieprzewidywalne.To
budzi sympatiędla górników.
Conależyzrobić,byzakończyć
tenkonflikt?
Usiąść i poważnie rozmawiać.
Polska jest rozpoznawalna
wświeciedzięki Solidarności
i dialogowi i toodczasów
OkrągłegoStołu.Wydawało
się, że dialogbędziekontynu-
owany, awidać, żebrakuje ro-
zmów.Bezpoważnegodialo-
guniepokaże się społeczeń-
stwu, z jakimi zagrożeniami
mamydoczynienia i nie znaj-
dzie rozwiązania. Problemem
sąmenadżerowiewgórni-
ctwie, którymsiędużopłaci,
podobnie jak radomnadzor-
czym.Oni teżponosząodpo-
wiedzialność, ale jej sięnie eg-
zekwuje.a
ROZM.ALICJAZBOIŃSKA
Ą

ZWładysławemFrasyniu-
kiem,politykiem,byłympo-
słem,przedsiębiorcą,rozma-
wiaAlicjaZboińska

Politycymyślą, że pieniądze biorą się z kapusty
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Rodzicenie składająbroni. Ich
walkao sześciolatki nadal trwa
A Projekt ustawy „Rodzice chcąmiećwybór” jest
jużwSejmie.Niebawem jegopierwsze czytanie

To rodzice powinni decydo-
wać o tym, czy ich dziecko
rozpocznie edukację szkolną
jako sześcio- czy siedmiolatek
– apelują członkowie stowa-
rzyszenia Rzecznik Praw Ro-
dziców. To główny postulat,
który znalazł się w projekcie
obywatelskimustawyo syste-
mie oświaty.Walka rozpoczę-
taw lipcupodhasłem„Rodzi-
ce chcą mieć wybór” nieba-
wem będzie miała swój finał
w Sejmie.

–Liczbazłożonychpodpro-
jektempodpisówcałyczas roś-
nie. Inicjatywę tę poparło już
około300 tysięcyosób–mówi
Tomasz Elbanowski, prezes
stowarzyszenia. Projekt został
złożonywSejmieprzedsylwe-
strem.W ciągu trzechmiesię-
cy odbędzie się jego pierwsze
czytanie. Prawdopodobnie
o losieprojektuposłowiezade-
cydująwmarcu.

–Liczymy, że tymrazemsię
uda – przyznaje Tomasz Elba-
nowski. – Rozpoczęliśmy już
akcjępisaniadoposłówzproś-
bą opoparcie projektu.

Popomocdoporadni
Rodzice,którzypoparli inicjaty-
wę zwracają uwagę, że rocznik
dzieci,którewewrześniupójdą
doszkoły,będzienajliczniejszy
od 20 lat. Ich zdaniem rząd nie
jestna toprzygotowany.

– Prowadzimy infolinię dla
rodziców.Większośćtelefonów
dotyczywłaśniesześciolatków.

Rodzice pytają, w jaki sposób
postarać się o odroczenie obo-
wiązkuszkolnegoswoichdzie-
ci. Odebraliśmy już w tej spra-
wieokoło2tysięcytelefonów–
tłumaczyTomaszElbanowski.

Z danych stowarzyszenia
wynika, że co piąty sześciola-
tek, którymiał pójść dopierw-
szejklasyw2014r.niezrobił te-
go. Decyzję o odroczeniu obo-
wiązku szkolnego przedstawi-
łook. 20procent rodziców.Dla
przykładujednazkrakowskich
poradni przyjmuje ok. 6 dzieci
w tymwieku dziennie. Więcej

rodzicówsześciolatkówodwie-
dza też poradniewPoznaniu.

–Rodzicechcąwiedziećczy
ichdziecko jestgotowedopod-
jęciaobowiązkuszkolnego,czy
teżnie.Porada jest impotrzeb-
na,ponieważwcześniejnieby-
liw takiej sytuacji –mówiAg-
nieszka Geneja-Niedzielska
z Niepublicznej Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej
„Lamia”wPoznaniu. –Niektó-
re sześciolatki są gotowe, aby
pójść do szkoły inne nie. Cza-
sem decydują o tym względy
zdrowotne. Do każdego dzie-

ckapodchodzimybardzo indy-
widualnie.

Ocojeszczewalczą?
Problemsześciolatkówwszko-
łach to główna, lecz niejedyna
sprawa, o którąwalczą rodzice
w całej Polsce.Wśród postula-
tów pojawia się też kwestia
kompetencji rad rodziców czy
bezpieczeństwadzieciwdrodze
do szkoły. – Rodzice powinni
miećwpływnawybórpodręcz-
ników.Obecniewygląda to tak,
żeministerstwo finansuje wy-
łącznie rządowy elementarz,
arodzice inauczyciele i takkse-
rują zadania z innych książek.
Dofinansowane powinny być
teżpodręczniki innychwydaw-
nictw – stwierdza Tomasz
Elbanowski.

Jegozdaniemistotnyjestteż
dobór zajęć dodatkowych. Ro-
dzicma prawo się na niektóre
z nich nie zgodzić. Gmina po-
winnazadbaćteżobezpieczeń-
stwo dzieci. – Skoro egzekwuje
onarealizacjęobowiązkuszkol-
nego, powinna zadbać też o in-
ne rzeczy. Jeśli droga do szkoły
jest niebezpieczna, gmina po-
winna zapewnić dzieciombez-
płatny transport –mówi prezes
stowarzyszenia Rzecznik Praw
Rodziców.a
ą

AnnaJarmuż

a.jarmuz@glos.com

Edukacja

b Inicjatorzy akcji „Rodzice chcąmiećwybór” zebrali pod swoją inicjatywą prawie 300 tysięcy
podpisów.Wszystkie, wraz z projektemobywatelskim, zostały złożonewSejmie 17 grudnia
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Z danych
stowarzyszenia
wynika, że do

szkoły nie poszedł
co 5 sześciolatek

A Rodzice chcą zniesienia obowiązku szkolnego
sześciolatkóworazwiększegowpływuna edukację

Wcześniejbyłprojekt
„RatujMaluchy”
APierwszązbiórkępodpisów,

podhasłem„RatujMaluchy”

zorganizowanow2008r.Ak-

cjamiałazapobiecposłaniu

sześciolatkówdoszkół.Refor-

męodroczonowtedyo3lata–

do2012r.,a rodzicomsześcio-

latkówpozostawionowolny

wybór.

AKolejnymkrokiemrodziców

(w2011r.)byłobywatelski

projektustawy„Sześciolatki

do przedszkola”,podktórym

podpisałosięprawie350tys.

osób.Wodpowiedzi rząd

odroczyłobniżeniewieku

szkolnegoodwakolejne lata–

do2014r.Marszałeksejmunie

dopuścił jednakprojektuoby-

watelskiegododrugiegoczy-

tania.

AWpoł.2013r. rodzicesku-

pieniwokółStowarzyszenia

RzecznikPrawRodzicówzło-

żyliwniosekoprzeprowadze-

nieogólnokrajowegoreferen-

dum„RatujMaluchy istarsze

dzieci też”.Podpisałosię

podnimokołomilionaosób.

Rządrozszerzyłwolnywybór

rodzicównapołowędzieci

zrocznika2008(urodzonych

wIIpoł. roku),alezapowie-

działżetoostatnieustępstwo.

Jesienią2013r.Sejmodrzucił

wniosekoreferendum.

To już kolejnawalka

–Decyzja jest ostateczna i obo-
wiązujewewszystkichkrajach
Unii Europejskiej – mówi
Krzysztof Bąk, rzecznik Mini-
sterstwa Zdrowia, o tym,

o czymzadecydowali urzędni-
cy ze wspólnoty. Dzięki temu
tabletki „dzień po” mają być
dostępne w aptekach bez re-
cepty. – Brak jest podstawy
prawnej do innego określenia
dostępnościpigułek„dzieńpo”
w Polsce, niż jest ona opisana
wdecyzji Komisji Europejskiej
– przyznajeKrzysztof Bąk.

Wzeszłymtygodniuurzęd-
nicyzKomisjiEuropejskiejzgo-
dzili się, żeby takie tabletki by-
łysprzedawanewewszystkich
krajach Unii Europejskiej bez
recepty. Jeszczekilkadni temu
przedstawiciele Ministerstwa

Zdrowia twierdzili, że takie pi-
gułki będą w Polsce dostępne
jedyniezazgodąlekarza.Zmie-
nili jednak zdanie. A to ozna-
cza, że tabletki „dzień po” po-
jawią sięwaptekach ibędzie je
mógłkupićkażdy.Narazie jed-
nak nie wiadomo dokładnie,
kiedy tonastąpi.

Decyzjaministerstwa doty-
czytabletek,którezapobiegają
ciążynawetpięćdnipostosun-
kupłciowym.

O wątpliwościach wobec
wprowadzenia takich specyfi-
ków do sprzedaży i o tym, że
tabletki, które zapobiegają cią-

żyipowodująporonieniesądo-
stępne w sieci, pisaliśmy we
wtorkowym„GłosieWielkopol-
skim”. Udowodniliśmy, że ta-
kie tabletki są do kupienia
w internecie. Dziennikarze
„Głosu Wielkopolskiego” za-
dzwonili do sprzedawców
internetowych,którzynielegal-
nie oferują tabletki „dzień po”
i takie, które powodują poro-
nienie nawet ukobietw 14. ty-
godniu ciąży. Handlarze pod-
szywającysiępodlekarzygwa-
rantują dostawę specyfików
wciągudoby.a

ą

Pigułka „dzień po” będzie bez receptyw aptekach
Zdrowie

KrystianLurka

k.lurka@glos.com

Tabletki„dzieńpo”mająbyć
dostępnewaptekachbezre-
cepty.Polskamusidostoso-
waćswojeprawodowymo-
gówKomisjiEuropejskiej

Skomentuj na naszej stronie

Czyuważasz,żeobowiązekszkolny

sześciolatkówtodobrypomysł?

www.gloswielkopolski.pl

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w styczniu, wygrałby je w I turze Bronisław
Komorowski – 56 proc. ankietowanych. Na drugimmiejscu uplasował się kandydat
PiS Andrzej Duda, który otrzymałby 19 proc. głosów. Pierwszą trójkę zamyka kan-
dydatka SLDMagdalena Ogórek – 6 proc. poparcia sondaż TNS Polska dla TVP

b Jeszcze niewiadomo, kiedy dokładnie „tabletki po” pojawią się
na aptecznych regałach
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Prezydent Jaśkowiakmiał
wypadek, gdy jechał rowerem
A Zderzenie z zaparkowanymautemJacek
Jaśkowiak okupiłmocnymstłuczeniem ręki

Jacek Jaśkowiak, prezydent Po-
znania we wtorek w drodze
do pracy uległ wypadkowi.
Zgodniezeswoimiprzedwybor-
czymi deklaracjami, zamiast
służbowąlimuzyną,jechałrowe-
rem.

– Przejechałem już znaczną
część trasy, gdy nagle na Świę-
tymMarcinie,nawysokościGa-
leriiMMzobaczyłemprzedsobą
stojącynazakaziesamochóddo-
stawczy. Chcąc go wyminąć
przewróciłem się – relacjonuje
JacekJaśkowiak.–Gdybyzamną
jechałtramwajlubsamochód,to
bymówiono,żemiałemnajkrót-
sząkadencjęprezydenckąwPo-
znaniu – stwierdza – dodaje.
Choć początkowo czuł się do-
brze,tojednakwczorajranomu-
siałudaćsiędoszpitala.Medycy
podejrzewali,żemazłamanąrę-
kę. Ostatecznie okazało się, że
kościsącałe,arękajedyniemoc-
no stłuczona. – Lekarze chcieli

założyć mi gips, jednak będę
miał ortezę (aparat ortopedycz-
nyzastępującygips-red.),którą
mogęzdejmowaćdokąpieli–do-
dajeprezydent.

Namiejscezdarzenianiewez-
wał policji, gdyż, jak twierdzi,
spieszyłsięnaważnespotkanie.
Wsumietosamniewiedział,czy
być złymnakierowcę, który za-
parkowałniezgodniezprzepisa-
mi, czy też na siebie samego. –
Zato,żewcześniejnierozwiąza-
łemproblemu z zostawianymi
na awaryjnych światłach

dostawczakami – dodaje prezy-
dent Poznania.Wyjaśnia, że już
podczaskampaniiprezydenckiej
rozmawiał z szefami firm do-
stawczych.Cistwierdzili,żemoż-
nana różnychulicach stworzyć
specjalnezatokipostojowe,gdzie
kierowcybędązatrzymywaćpo-
jazdyirozładowywaćtowar.Czy
nadalbędziedopracyjeździł ro-
werem?Zdecydowanietwierdzi,
że tak. Chociaż zgodnie z zlece-
niamilekarzypowinienprzezja-
kieś trzy tygodniepowstrzymać
się od używania jednośladu. –

Pewnieprzeztydzieńbędękorzy-
stał z autobusów i tramwajów,
ewentualnie taksówek, a póź-
niej... Już tyle setek tysięcykilo-
metrówprzejechałemna rowe-
rze,miałem tylewypadków, że
z pewnością szybko wrócę
dozdrowia–dodaje.

Wczorajjegozastępca,Maciej
Wudarskizapowiedział,żemia-
sto szuka oficera rowerowego.
Będzie to osoba odpowiedzial-
na za to, bywmieście dostoso-
waćdrogiiinfrastrukturędlajed-
nośladówdotakiej,którawystę-

pujenazachodzieEuropy.–Pew-
nie szybko to nie nastąpi, ale
na pewnona koniec prezyden-
ckiej kadencji będzie jużwidać
znaczące efekty pracy rowero-
wego oficera – dodaje Maciej
Wudarski.Onsamteż jestzapa-
lonym rowerzystą.Wspomina,
żeprzedrokiemmiałbardzopo-
ważnywypadeknaul.Kraszew-
skiego, gdy przewrócił się pod-
czas skręcania. Na szczęście
skończyłosiętylkonasiniakach.

Poznańscyrowerzyścitwier-
dzą,żeodcinekŚwiętegoMarci-
na, gdzie doszło do wypadku
prezydenta Jaśkowiaka należy
donajbardziej niebezpiecznych
wmieście. –Popierwszezczęś-
ci asfaltowej wjeżdża się tam
na kostkę brukową, wzdłuż
chodnikówstoją licznepojazdy
dostawcze, ulica jest pochyła –
niebezpieczeństwawyliczaKa-
mila Sapikowska z Masy Kry-
tycznej, która walczy owięcej
drógrowerowychwmieście.Ko-
lejnaulica,gdziejestbardzonie-
bezpiecznieigdzieczęstodocho-
dzidowypadkówzudziałemro-
werzystówto23Lutego.–Szcze-
gólniewokolicachpl.Wielkopol-
skiego, gdzie utrudnieniami są
rozjazdytramwajowe–dodajeK.
Sapikowska. Źle bywa też na
uliczkachnaJeżycach.a
ą

MarcinIdczak

m.idczak@glos.com

Poznań
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Gdyby za Jackiem
Jaśkowiakiem
jechał tramwaj,

doszłoby
do tragedii

A Będąnowe rozwiązania komunikacyjne, które
mają zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów

Będziewielezmiandla
bezpieczeństwa
AJacekJaśkowiaki innirowe-
rzyściwskazują,żepopełniono
wielebłędówprzyprzebudo-
wieniektórych,aleważnych
ulicwPoznaniu.–Teuchybie-
nia są wsumieniewielkie,ale
mogąskutkowaćgroźnymi
wypadkami,wktórychmogą
zginąćludzie–stwierdzaJacek
Jaśkowiak.Dlategonatakich
ulicachjakGłogowska,czy
ŚwiętyMarcinzostanąwpro-
wadzonezmianyzwiązane
główniezparkowaniem.

Urzędnik
odrowerzystów
A Wkrótcenastronachpo-
znańskiegourzędumiastapo-
jawisięogłoszenieoposzuki-
waniumiejskiegooficerarowe-
rowego,czylispecjalistyodbu-
dowyiorganizacji trasdla
jednośladów.Zwymagańwy-
mieniasię:wykształceniewyż-
sze(np.:budowlane,zarządza-
nie),znajomośćjęzykaangiel-
skiego(najlepiejzcertyfika-
tem),wiedzanatemat
komunikacyjnychrozwiązań
winnychkrajach,dobreroze-
znaniewśrodowiskupoznań-
skich,miejskichrowerzystów.
Ważnebędzieprzedstawienie
własnejkoncepcjidrógrowe-
rowych.

Będą zmiany

Fundacja Edukacyjna Perspek-
tywyopublikowałarankingnaj-
lepszychszkółponadgimnazjal-
nychwPolsce. Powodydo du-
my mogą mieć poznańskie
TechnikumKomunikacji oraz
XVILOzOddziałamiDwujęzycz-
nymi im. Charlesa deGaulle’a –
równieżzPoznania.Zdaniemka-
pituły rankingu todwie najlep-
szewielkopolskie szkoły. O ich
pozycji zadecydowały sukcesy,

jakieuczniowieosiągalinaolim-
piadachorazwynikimatur i eg-
zaminówzawodowych.

–Topokazuje, że ciężkapra-
ca popłaca –mówiAndrzej Ka-
raś, dyrektor XVI LO. – Jeszcze
dwa lata temumówiło się, że
szkoła może przestać istnieć.
Dziśjesttonajlepszeliceumogól-
nokształcącewWielkopolsce.
Napewnobędziemystaralisiętę
pozycję utrzymać.Wiele zależy
jednakodpolitykinowychwładz
Poznania.

„Szesnastka” jako jedyna
szkoławnaszymwojewództwie
znalazła sięwpierwszej 50 (46.
miejsce).Nadalszychmiejscach

(pierwsza setka) są poznańskie:
II LO,VIII LO, I LO, LOśw.Marii
Magdaleny oraz I LO w Swa-
rzędzu–zeszłorocznylider,któ-
ry z 30. miejsca przeniósł się
na86. Podobnie jakwpoprzed-
nichlatachwczołówceznalazło
się poznańskie TechnikumKo-
munikacji w Zespole Szkół Ko-
munikacji. W Ogólnopolskim
RankinguTechników2015szko-
ła ta zajmuje 7.miejsce (wzesz-
łymrokubyłotomiejsce5.).

Ranking Szkół Ponadgimna-
zjalnych Perspektywy został
opublikowany już po raz siód-
my.a
ą

Wielkopolskie licea coraz dalej

Edukacja

AnnaJarmuż

a.jarmuz@glos.com

Więcej na naszej stronie

Więcejowypadku,nowychtrasach
rowerowychna:
www.gloswielkopolskipl

Firmy udzielające pożyczek poza sektorem bankowym nie przedstawiają przej-
rzystych informacji klientom na temat ich rzeczywistego oprocentowania. To
zakłóca konkurencyjność a klient nie może dokonać właściwego wyboru
Adam Jasser, prezes UOKiK, str. 16

Milion wiernych odwiedziło
Sanktuarium Matki Bożej
Licheńskiejwminionymroku.
Najwięcej,boaż30tysięcyosób
jednocześniemodliło sięwso-
botę, 23 sierpniapodczas reko-
lekcji, które naplacuprzedba-
zylikąwLicheniupoprowadził
o. JohnBashobora.Wiernizca-
łejPolski izagranicynadalchęt-
nie odwiedzają największą ba-
zylikęwPolsce.

–Oceniamy,żewminionym
rokuprzyjechałodonastylesa-
moosóbcowlatachwcześniej-
szych, a może i nawet więcej.
Księża rozdali aż 430 tysięcy
komunii – mówi ks. Sławomir
Homoncik MIC, wicekustosz
sanktuarium.

Wśródnajważniejszychwy-
darzeńroku2014marianiewy-
mieniająpielgrzymkęmotocy-
klistów, gospodyń wiejskich
i honorowych dawców krwi.
Alewnajwiększejpolskiejświą-
tyni tradycyjniemodlili się tak-
że przedstawiciele NSZZ „Soli-
darność” igórnicy,którzywla-
tach 50. XX wieku pracowali

wkamieniołomach,a takżesy-
biracy.

WLicheniuwiernimodląsię,
ale szukają też fachowej pomo-
cy. Marianiebowiemprowadzą
Centrum Pomocy Rodzinie
iOsobomUzależnionym.Poma-
gają w tym ośrodku alkoholi-
kom, palaczom,narkomanom.
Warto wspomnieć o rekolek-
cjach dla par z problememnie-
płodności i osób borykających
się z bólempo staracie najbliż-
szych.Zpomocyzdoradcówdy-
żurującychw licheńskim sank-
tuariumipsychologów,skorzy-
stałopółtora tysiącaosób.a
ą

Milionwiernychwlicheńskimsanktuarium

Licheń

BeataPieczyńska

b.pieczynska@glos.com

b Jacek Jaśkowiak na rowerze jeździ
rekreacyjnie, sportowo i do pracy
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bMimokontuzji ręki, prezydent wrócił do pracy (na
zdjęciu ze swoim zastępcąMaciejemWudarskim)
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Nowewładzemiast czyszczą
spółki i szukają oszczędności
A Prezydenci trzechwielkopolskichmiastwymienili szefów i radynadzorcze spółek
A Grzegorz Sapiński, prezydentKalisza, odwołałwładzeKTBS i obciąłwynagrodzenia

Po listopadowych wyborach
zmieniły się władze pięciu
zsiedmiuprezydenckichmiast
regionu.Trwająwnichaudyty,
ale rozpoczęły się już także
przetasowania i czystki.

Spółki miejskie bierze pod
lupęGrzegorz Sapiński, prezy-
dent Kalisza. Pierwsze zmiany
nastąpiły w Towarzystwie Bu-
downictwa Społecznego. To
wynik sporego opóźnienia
w oddaniu do użytku jednego
zbloków.Odwołanegoprezesa
TBSJackaQuossazastąpiłaBar-
baraMaj,dotychczasowyczło-
nek zarządu. Na jej miejsce
wszedł Janusz Krygier, który
był do tej pory szefem innej
spółki miasta – Aquapark Ka-
lisz.Zmienionotakżecałyskład
radynadzorczej TBS.

W ślad za zmianami perso-
nalnymi władze zmniejszyły
też – średnioo 15proc. –wyna-
grodzenia w TBS. – Daje to 60
tys. zł oszczędności rocznie –
mówiprezydentSapiński. I za-
znacza, że zmiany dopiero się

rozpoczęły. Kontrowersje bu-
dzą wysokie wynagrodzenia
szefówniektórychspółek.Pre-
zesPrzedsiębiorstwaWodocią-
gów iKanalizacji wKaliszu za-
rabiaoponad2tys.złwięcejniż
prezydent.AprezesKaliskiego
Przedsiębiorstwa Transporto-
wego–oponad6tys.złwięcej.

– Czas z tym skończyć,mu-
si nastąpić weryfikacja zarob-
ków–oceniaGrzegorzSapiński.

Zkolei zazłezarządzanie fi-
nansami Beata Klimek, popie-
rana przez lewicę nowa prezy-
dent OstrowaWlkp., odwoła-
łaKrzysztofaStagraczyńskiego,
prezesaOstrowskiegoZakładu
Ciepłowniczego. Zastąpił go
na okres przejściowy szef rady
nadzorczej Roman Cegielny.
Posady stracili też prezes i wi-

ceprezes MZGM. A w ponie-
działekprezydent,przewodni-
cząc walnemu zgromadzeniu,
doprowadziła do zmian w ra-
dzie nadzorczej spółki komu-
nalnejHoldikom.Z funkcjąpo-
żegnał sięm.in. JózefRogacki –
ojciec byłego posła PiS. Co cie-
kawe, nowym przewodniczą-
cymradyzostałTomaszLewan-
dowski, poznański radny SLD,
szef komisji gospodarki komu-
nalnej. Niewykluczone, że to
ostatni skład rady Holdikomu.
BeataKlimekjużwczasiekam-
paniizapowiadałajegolikwida-
cję.–Zanimtonastąpi,musimy
dokładnieprzyjrzećsięsytuacji
spółki,sprawdzićfinanse,zobo-
wiązania –mówiKlimek.

O likwidacji jednejzespółek
mówił teżw kampanii Tomasz

Budasz, prezydent Gniezna.
Wiązać się z tymmoże jego de-
cyzja o zwolnieniu ze stanowi-
skadyrektoraZarząduGospoda-
rowania Lokalami Marioli
Landowskiej.Choćpowodyma
ujawnić dopiero jutro, już
przedwyboramizarzucał jejzłe
zarządzanie,przezktórewmieś-
cie jestdużopustostanów.

Odreorganizacjiurzęduroz-
począł pracę Jacek Jaśkowiak,
prezydent Poznania.W związ-
ku z nowym podziałem kom-
petencji pomiędzy siebie i za-
stępców,rozdzielił sprawyjed-
negowydziału na trzy. Czystki
na razie nie było. Ze stanowi-
skiemdyrektorawydziałukul-
turypożegnałsiętylko–zwłas-
nejwoli –RobertKaźmierczak.
Pełniącymobowiązkizostał je-

go zastępcaMarcinKostaszuk.
Z kolei w spółkach miejskich
trwaaudyt.Prezydentpodkre-
śla więc, że na razie jest za
wcześnie,bymówićotym,czy
będąwnichzmiany.Należysię
ich za to spodziewaćw radach
nadzorczych. – Na przykład
w radzie MTP zasiadają dwaj
byliprezydenciRyszardGrobel-
ny i Tomasz Kayser – mówi
Jaśkowiak, dając do zrozumie-
nia, że ich wymiana jest natu-
ralną koleją rzeczy.

Audytzlecił równieżŁukasz
Borowiak, prezydent Leszna.
Zapowiada też zmianyworga-
nizacjipracy ikomunikacjiwy-
działówurzęduoraz – choćnie
wiadomojeszczejakie–wMiej-
skim Ośrodku Pomocy Rodzi-
nie.Pozatym,prezydentwpro-
wadził już pierwsze oszczęd-
ności. Zamiast podpisać kolej-
ną umowęnausługi pocztowe
z Pocztą Polską, zorganizował
otwarty przetarg. W efekcie
ofertaPPstaniała iurządzapła-
cio140tys.złmniejniżwubie-
głym roku.

Zmiany szykują się także
wmniejszychmiastachWielko-
polski. Tak będzie chociażby
wpodpoznańskimSwarzędzu,
gdzie burmistrzem został Ma-
rian Szkudlarek. Choćnie chce
na razie zdradzić szczegółów,
przyznaje, żewciągukilkudni
w urzędzie nastąpią zmiany
personalne.a

WSPÓŁPRACA: P. BRZEŹNIAK,
M.WEISS, B. KISIEL
ą

PaulinaJęczmionka
p.jeczmionka@glos.com

Wielkopolska

bGrzegorz Sapiński, nowy prezydent Kalisza, na początek

wprowadził porządkiwTBS. Zmienił się prezes i rada nadzorcza
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TYSIĘCY ZŁOTYCH

Tylema zaoszczędzić budżet

Kalisza na obniżce pensji

zarządu i rady nadzorczej TBS

60
Skomentuj na naszej stronie

Czynowewładzepowinnyrobić

czystkipopoprzednikach?

www.gloswielkopolski.pl

POZNAŃ

JestkompromisVW
zSolidarnością
Po siedmiumiesiącach zakoń-
czyły się rozmowypłacowe
wpoznańskimVolkswagenie.
Biuroprasowe spółki poinfor-
mowałowśrodę, że osiągnię-
to kompromis, ale nie podano
szczegółówporozumienia.

–Obie strony zgodziły się
codowarunków, ale tekst po-
rozumieniamusi jeszcze zo-
stać dopracowany.Dopiero
wtedybędziemymogli przed-
stawić warunki kompromisu
– poinformował PiotrDanie-
lewicz, rzecznik prasowy
Volkswagena.

Oficjalnie podano, że:
„ustalenia zabezpieczają
zrównoważony rozwójwyna-
grodzeńpracowników, a jed-
nocześnie umożliwiają reali-
zację planówprodukcyjnych
wszystkich zakładówspółki
VolkswagenPoznań.”

– Załogawśrodę została
poinformowanaowarunkach
porozumienia – potwierdza
PiotrOlbryś zNSZZ „Solidar-
ność”. –Wyniki negocjacji są
zadowalające. Po ich ogłosze-
niu był aplauzwśródpracow-
ników–dodaje. (KD)

POZNAŃ

Muzeumczołgówtrafi
naŁawicę
MuzeumBroni Pancernej
od 2017 roku stanie się oddzia-
łemMuzeumWojska Polskie-
go i zostanie przeniesione
naŁawicę.O tychplanachpo-
informowałoRadioMerkury.
ObecnieMBPmaproblemy
ekspozycyjne i jest trudnodo-
stępne. Z planowanej zmiany
zadowolony jest kustoszMBP.
– Takie rozwiązanie byłoby
dużą szansą.Dawałobymożli-
wość szerokiegoudostępnie-
nia kolekcji i rozwojunaszej
działalności – powiedział nam
mjr TomaszOgrodniczuk.
(KMK)

Wskrócie

AWgrudniuleszczyńscyradni

obniżylipensjęprezydentowi

ŁukaszowiBorowiakowi.

Będziezarabiałookoło180zł

bruttomniejniż jegopoprzednik

TomaszMalepszy.Choćradna

PiSchciałapodniesieniawyna-

grodzeniazasadniczego

Borowiaka, radaprzegłosowała

uchwałęoobniżce.Prezydent

zarabia teraz11346złbrutto.Dla

przykładu:wynagrodzeniepre-

zydentaPoznania to12365zł.

AOokoło30procentmniej

odpoprzednikazarabiateżno-

wyburmistrzNowegoTomyśla.

Radamiejskaobniżyławynagro-

dzenieWłodzimierzowi

Hibnerowipodczasdrugiej sesji.

Przyznanomu9170złbrutto

pensji.

Będą zarabiaćmniej

DariaKubiak
d.kubiak@glos.com

REKLAMA 004853975
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Nieczynna barka Mississippi
znowujestwcentrumzaintere-
sowaniamieszkańców.W po-
niedziałekwnocyniebezpiecz-
nie zaczęła uderzać burtą
obrzeg i strażacyprzezponad2
godziny ratowali tenmalowni-
czy niegdyś statek, który stoi
na rzece Gwdziew centrumPi-
ły. Okazało się, że uszkodzony
został jeden słup cumowniczy,
dlategolinasięobluzowałaibar-
kazaczęładryfować. Przybrze-
guznajdująsięwsumietrzysłu- py, ale linki cumownicze były

tylkozałożonenadwóch,wtym
na jednymuszkodzonym.Nie-
wielewięcbrakowało,bydruga
linacumownicza teżpuściła.

–W tej sytuacji natychmiast
przełożyliśmy linę z uszkodzo-
nego słupa na środkowy oraz
użyliśmy naszej stalowej liny,
mocując ją do barki i ciężkiego
wozu technicznego, by statek

ustabilizować. Następnie umo-
cowaliśmykoniec linkidodrze-
wa. Barka została zabezpieczo-
na, a terenwokółniej ogrodzili-
śmy – tłumaczy Zbigniew
Szukajłozpilskiejkomendystra-
żypożarnej.

Teren przy barce został jed-
nak zagrodzony, awłaścicielce
polecono naprawę słupa cu-
mowniczego.Tasprowadziłajuż

ekipętechniczną,któranaprawi-
ła słup i barka została już bez-
pieczniezacumowana.

–Słupysąmocne,betonowe.
Alewilgoć jeden znichpodmy-
ła.Dlategotosięstało.Terazbę-
dzie stała mocno – zapewniła
właścicielka.

Ale co będzie dalej z barką,
która przed laty była dużą
atrakcją? Jej właścicielką jest

pilanka, która wyemigrowała
alepo latachpostanowiławPi-
leotworzyćwłasnąrestaurację.
Malowniczystateczeknawzór
tych,którepływająpoMissisi-
pi zbudowała z mężem.
Wmarcu 2011 roku barka jed-
nak nabrała wody i niebez-
piecznie sięprzechyliła. Zosta-
ła podniesiona dopiero po kil-
ku miesiącach, kiedy władze
miasta postawiły właścicielce
ultimatum,żenawłasnykoszt
ją usną. Statek został podnie-
siony, ale od tamtej pory stoi
zpowybijanymiszybami inisz-
czeje. Jak długo jeszcze?

– Zamierzam niebawem go
wyremontować. Nie sądzę jed-
nak, bymponownie otworzyła
turestaurację.Mamjużinnypo-
mysł,aleniezdradzę jeszcze ja-
ki.Chodziopieniądze,całyczas
walczęoodszkodowanie za za-
tonięciebarki – zdradziła.A
ą

b Barka Mississippi niebezpiecznie dryfowała. Poluzował się jeden ze słupów cumowniczych.
Właścicielka wynajęła już ekipę, która go naprawiła i zapowiada, że barkę chce remontować
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Właścicielka nie
usunie barki

z rzeki. Ma nowy
pomysł na jej

zagospodarowanie

Piła

EwaAuer

e.auer@glos.com

Strażacy znówwalczyli z dry-
fującymwrakiembarki
Mississippi naGwdzie, ale jej
właścielkanie zamierza jej
usunąć, tylko remontować

KROTOSZYN

Postawił na nogi
wszystkie służby
Wczorajodwczesnychgodzin
porannychponadstu funkcjo-
nariuszypolicji, strażypożar-
nej i służb leśnychprzeczesy-
wałokompleks leśnywmiej-
scowości StaraObrawgminie
KoźminWlkp. Szukano60-let-
niegopanaBogdana.Oddłuż-
szegoczasucierpi na chorobę
nerwową ,dlategobrano
poduwagę różne scenariusze.
–Mężczyznaniewrócił dzień
wcześniej dodomunanoc.
Rodzina z ranazaalarmowała
nasząkomendę iod razuprzy-
stąpiliśmydoakcji poszuki-
wawczej – informujePiotr
Szczepaniak, rzecznikpraso-
wykrotoszyńskiej policji.War-
tododać, żebiorącpoduwagę
stanmężczyznynie czekano
48godzin tylkoprzystąpiono
od razudoakcji. Pookoło
ośmiugodzinachmężczyzna
sięodnalazł...w Jarociniepod-
czas rutynowej kontroli.
–Na tę chwilęwiemy, że jest
znimwszystkodobrze.Teraz
wróci dodomu ibędziemy
wyjaśniaćpowody tego,dla-
czegonie zgłosił rodzinie fak-
tu, żeniewrócidodomu
nanoc –kończyPiotr
Szczepaniak.Relacjana stro-
nie internetowej kroto -
szyn.naszemiasto.pl. (MSZ)

Ą

Trzydzieściposiłkówwydawa-
nych jest codziennie w jadło-
dajni u św. Jana Bosko
w Chodzieży. Jadłodajnia
utrzymywana jest z datków.
Niedawno otrzymała zaś 200
euro od Rodzina Kolpinga
z Nottuln (partnerskie miasto
Chodzieży). Dodajmy,żeDzie-

ło Kolpinga założył bł. Adolf
Kolping w 1849 r, a jego zada-
niemjest rozwiązywanieprob-
lemów społecznych. W Cho-
dzieżyRodzina działa przypa-
rafii św.Florianaod 18 lat. – In-
formacjaonaszej jadłodajnido-
tarła doNottuln.

Tę informacjęprzyjętozdu-
żymzainteresowaniem,cozao-
wocowałoprzesłaniepierwszej
transzy ofiary – mówi założy-
cielka jadłodajni w Chodzieży
JoannaPietraszak.a

ą

Pieniądzenaobiady

Chodzież

BożenaWolska

b.wolska@glos.com

WskrócieWłaścicielka barkiMississippi
zamierza ją remontować!

Wczoraj o godzinie 14 w auli
Gimnazjum nr 2 w Krotoszy-
nie odbyło się coroczne spot-
kanie burmistrza z przedsię-
biorcami z terenu gminy, pod-
czas którego omawiano naj-

ważniejszesprawyichrozwoju
na terenie gminy oraz istot-
nych problemów, z jakimi
przedsiębiorcy się zmagają.

Na zakończenie burmistrz
Franciszek Marszałek wyróż-
nił równieżnajbardziej aktyw-
nychprzedsiębiorcówokolicz-
nościowymi certyfikatami,
a wszystkim życzył pomyśl-
nościwnowym roku.A

ą

Noworocznie
z przedsiębiorcami
Krotoszyn

MarcinSzyndrowski

m.szyndrowski@glos.com

Za kilka dni powiatowi radni
uchwaląbudżetnarok2015.Nie
jestonoptymistyczny–zadłuże-
nie sięga już najwyższego (jak
na powiat tejwielkości) możli-
wegopoziomuponaddwudzie-
stumilionówzłotych. Nicwięc

dziwnego,żeoszczędnościsąko-
nieczne w każdej dziedzinie,
wtymwpowiatowejadministra-
cji. Skutkuje to tym, że więk-
szośćwnioskówmieszkańców
o dofinansowanie ich działań
(np. organizacji przedsięwzięć
na skalę ponadpowiatową, pro-
mujących powiat) – załatwia-
nych jestodmownie.

Podczas wspólnego posie-
dzeniakomisji stałychRadyPo-
wiatu Krotoszyńskiego padła
propozycja,bytaczęśćdietykaż-
degozradnych,którajestpotrą-
cana za jegonieobecnośćwpo-
siedzeniu, zasilała budżetwy-
działupromocji. –Częstodoza-
rządupowiatu spływają propo-
zycje, aby kupić trąbkę czy sfi-
nansować dojazd. Towstyd, że
niemamynatakierzeczypienię-
dzy–przekonywał radnychAn-
drzej Piesyk, członek zarządu.
Na razie niewiadomo, czy po-
mysł wprowadzony zostanie
w życie. Okaże się towpierw-
szymkwartale tegoroku.a
ą

Część diet na promocję

Krotoszyn

MałgorzataKrupa

m.krupa@glos.com

Powiatowiradniproponują,
byczęść ichdietprzeznaczyć
naokrojonywtymrokubu-
dżetpromocyjnywstaro-
stwie

Towstyd, że
wbudżeciepromocji

niemapieniędzy
nawsparcie

lokalnychdziałań
bBurmistrzgratulowałwszystkimprzedsiębiorcomiżyczył sukcesów
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b Tobyłpomysł JoannyPietraszak, abyutworzyć jadłodajnię
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WTYMROKU
wmarcubarkaMisssissippi się
przechyliła iosiadłanamieliźnie.
Odtamtejporystoi i niszczeje

2011

Dyżury reporterów
Konin
Beata Pieczyńska

63 245 67 44

Kalisz
Elżbieta Bielewicz

62 767 66 29

Piła
Mateusz Ludewicz

67 212 20 67

Ostrów
MarekWeiss

62 735 46 68
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Przejazd przez Sienkiewicza
wokolicyTesco jest utrudnio-
ny, zewzględunadziury iwy-
boje.Mamy swój rajdDakar -
twierdzą pleszewianie.

Sprawdzamy,ktoodpowia-
da za remont przejazdu.

Ulica Sienkiewicza, jest
drogąpowiatową, jej remonty
leżąwgestii ZarząduDrógPo-
wiatowych, jednak przejazd
jest z tegowyłączony.

– Cztery metry drogi
przedprzejazdem i czteryme-
try drogi za przejazdem oraz
sam przejazd należy do mia-
sta, które przejęło od PKP te-

reny pokolejowe, dlatego my
tego remontowaćniemożemy
– tłumaczyHalinaMeller – dy-
rektorka ZarząduDrógPowia-
towych w Pleszewie.

Urząd Miasta i Gminy
Pleszew tory kolejki dzierża-
wiod2002rokuStowarzysze-
niu Kolejowych Przewozów

Lokalnych Infrastruktura i Li-
nieKolejowewZbiersku.

I ta spółka, zgodnie zumo-
wązawartą zUrzędemMiasta
iGminyPleszew,mautrzymy-
waćprzejazdwstanie„niepo-
garszającym się”. Andrzej
MuchlewiczzSKPLzapewnia,
że dziury w przejeździe będą

sukcesywnie łatane, ale– jego
zdaniem – przejazdowi niez-
będny jest remont kapitalny
z odwodnieniem, co koszto-
waćmoże od 23 do 28 tys. zł.
A na to spółka – zdaniem
Muchlewicza–niemożesobie
pozwolić,dlategozamierzaza-
biegać u zarządcy drogi albo
w ratuszu o dofinansowanie
remontuprzejazdu.

Umowa na dzierżawę to-
rów SKPL ma z miastem
do czerwca. Wiele wskazuje
nato,że spółkabędziezainte-
resowana przedłużeniem
dzierżawy, bo zamierza przy-
wrócić przewozy osobowe
z Pleszewa miasta do stacji
wKowalewie.

Dziury w przejeździe będą
sukcesywniezaklejane,na ra-
zie„nazimno”ajakpogodasię
zmieni, „na gorąco”.

Jeśli na przejeździe ktoś
uszkodzi sobie samochód,
może szukać sprawiedliwości
w sądzie.a

ą

Przejazd kolejowy z dziurami i wybojami

Pleszew

IrenaKuczyńska

i.kuczynska@glos.com

Pleszewianiesięskarżą,że
przejazdkolejowyprzy ulicy
Sienkiewiczajest trudny
doprzejechania. Trzeba omi-
jaćdziuryiwyboje

bPrzejazdkolejowyna ulicySienkiewicza jest trudny
dopokonania, nie tylkopodeszczu.Pozimiebędzie jeszczegorzej
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Jest sądowy epilog głośnej
ucieczki z aresztu śledczego
A 30-latek chciał się wydostać zza krat, a trafi tam na dodatkowe pięć miesięcy
A Za pomoc zbiegowi na ławie oskarżonych są właściciel posesji i inny więzień

Pięć miesięcy spędzi za krat-
kamimężczyzna, któryuciekł
z ostrowskiego aresztu. Pra-
womocny wyrok zapadł już
takżewobec jego pomocnika.
Przed sądem toczy się jeszcze
proces, w którym na ławie
oskarżonych zasiadają dwie
inne osoby zamieszane w
ucieczkę.

Sytuacja, do której doszło
w ostrowskim areszcie śled-
czym przy ulicy Ledóchow-
skiego,wyglądałaniczymsce-
na z sensacyjnego filmu.
Główną rolęodegrałwniej 30-
letni mężczyzna. Był osadzo-
ny na podstawie sądowego
postanowienia o tymczaso-
wym aresztowaniu za wcześ- niejsze kradzieże i włamania.

W samo południe, w czasie
pobytu na spacerniaku, na-
gle wspiął się po ogrodzeniu,
po czym wypchnął siatkę za-
bezpieczającą. Wydostał się
przez otwór na zewnątrz
obiektu. Potem opuścił się
na ścianie, zeskoczył na ulicę
i... zniknął.

Mimo podjętego natych-
miast pościgu i zaangażowania

wakcjęblisko80 funkcjonariu-
szy mężczyzna zdołał zbiec.
Zatrzymano go dopiero na-
stępnego dnia w późnych go-
dzinachwieczornych.Ukrywał
sięw jednej zwiosekwgminie
Raszków.

Jak się okazało, dostał się
tamsamochodemznajomego,
który pomógł mu bezpośred-
nio po ucieczce. Nie tylko za-
brał go sprzed aresztu, ale tak-

żeukryłwbudynkugospodar-
czymza zgodąwłaściciela po-
sesji. Potem dostarczył mu
jeszcze odzież do przebrania.
Wmomenciewkroczenia poli-
cji na teren posesji zbieg pró-
bował bezskutecznie schować
się pod stertą gałęzi.

Sąd Rejonowy w Ostrowie
Wielkopolskim skazał ucieki-
niera na 5miesięcy bezwarun-
kowego pozbawienia wolnoś-

ci.Mężczyzna przebywaobec-
nie w zakładzie karnymwPo-
znaniu. Jego pomocnik usły-
szał natomiast wyrok 6 mie-
sięcy więzienia z warunko-
wym zawieszeniem na okres
dwóch lat. Obaj dobrowolnie
poddali się karze, co oznacza-
ło wydanie przez sąd wyroku
bez przeprowadzania rozpra-
wy.

Na tym jednak nie koniec
całej sprawy. Obecnie na wy-
rok czekają bowiem jeszcze
dwaj innimężczyźni, wwieku
29 i 27 lat.

– Pierwszy z nich udzielił
schronienia zbiegowi w bu-
dynku gospodarczym na tere-
nie swoich zabudowań, choć
wiedział, że jest onposzukiwa-
ny. Drugi natomiast to inny
z osadzonych, który ułatwił
ucieczkę. Uniósł 30-latka i po-
mógł mu wspiąć się na ogro-
dzenie – informuje zastępca
prokuratora okręgowego
wOstrowieWielkopolskim Ja-
nuszWalczak.

Postępowanie wobec
wspomnianej dwójki toczy się
obecniewzwykłymtrybiepro-
cesowym przed ostrowskim
sądemrejonowym.Mężczyźni
przyznali się do czynówzarzu-
canych im przez śledczych. a

ą

MarekWeiss

m.weiss@glos.com

Ostrów

b Uciekinier zdołał wydostać się na wolność i umknąć ścigającym go funkcjonariuszom, ale
został zatrzymany już następnego dnia w godzinach wieczornych
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GODZIN
tyle cieszył sięwolnością
po ucieczce z aresztu 30-letni
mężczyzna. Kosztowało go to
dodatkowe 5miesięcy odsiadki

30

Wskrócie

Nowyprezes sądu

SądRejonowywChodzieżyma
nowego prezesa. Został nim
Piotr Giedrys – sędzia od wie-
lu lat związany z chodzieskim
wymiarem sprawiedliwości.

Stanowisko „przejął” po
DariuszuRatajczaku–prezesie
Sądu Rejonowego w Wąg-
rowcu. To właśnie z wągro-
wieckim sądem jednostka
w Chodzieży była połączo-
na przez ostatnie dwa lata
na mocy tzw. reformy Gowi-
na.WChodzieżydziałały jedy-
niewydziałyzamiejscowe: cy-
wilny,karny, rodzinny inielet-
nich, ksiąg wieczystych. Na

podstawieRozporządzeniaMi-
nistraSprawiedliwościz 7paź-
dziernika 2014 – z dniem 1
stycznia sąd w Chodzieży
odzyskał status sądu rejono-
wego. Musi mieć zatemwłas-
nego prezesa.

Jakmówi nowyprezes, po-
za zmianą kierownictwa, w
chodzieskim sądzie nie zanosi
się na razie na żadne inne ro-
szady kadrowe.a

ą

Chodzież

AnnaKarbowniczak

a.karbowniczak@glos.com

SądwChodzieżyodzyskałsta-
tussądurejonowego,musi
miećwięcwłasnegoprezesa.
ZostałnimPiotrGiedrys–sę-
dziaz20-letnimstażem

PLESZEW

Remont
naukończeniu
Powoli dobiegają prace zwią-
zane z remontembudynku
pleszewskiegoLiceumOgól-
nokształcącego im. Stanisława
Staszica, które rozpoczęły się
napoczątku sierpnia ubiegłego
roku.Uczniowie, którzy
na czas prac budowlanych
przenieśli się do sal Centrum
Kształcenia iWychowania
OHP, powrócądo szkolnych
ławwraz z zakończeniem ferii
zimowych.Władzepowiatu
planują również zorganizować
dzieńotwarty, abymieszkańcy
mogli zobaczyć, jak zmieniła
się szkoła iw jaki sposób zosta-
ły zainwestowanepienią-
dze. (PF)

KALISZ

Nie chcą świętować
wyzwoleniamiasta
StowarzyszenieKoLiber sprze-
ciwia się organizacjiwKaliszu
przypadających 23 stycznia ob-
chodów70. rocznicywyzwole-
niamiasta i piszew tej sprawie
list otwarty doprezydenta
Grzegorza Sapińskiego. Fak-
tem jest, że tegodnia skończy-
ła sięwnaszymmieście zbrod-
nicza okupacja niemiecka. Jed-
nakże, namiejscupokonanych
Niemcównie odrodziła się
wolna i niepodległaRzeczpo-
spolita, leczmarionetkowe
państwoogołocone ze swoich
wschodnich ziem, całkowicie
podporządkowaneZwiązkowi
Sowieckiemu. (AND)
ą

b Prezes Piotr Giedrys
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Wewtorek ranookołogodziny
8.40 z dachu przedszkola Baj-
ka w Obornikach przy ul. Sta-
szica spadłmężczyzna.Nada-
chu placówki od kilku dni
trwały prace termomo-
dernizacyjne.

– Z nieustalonych dotąd
przyczyn z dachu budynku
spadł pracownik firmy wyko-
nującej tam prace remontowe
– poinformowała nas oficer
prasowy policji w Obornikach
Izabela Leśnik.

Na miejsce zdarzenia na-
tychmiast zostały wezwane
służby ratunkowe.Mężczyzna
został przetransportowany
śmigłowcemLotniczegoPogo-
towiaRatunkowegodoszpita-
la w Poznaniu.

– Mężczyzna w wyniku
upadku doznał złamania nogi
i ręki. Poszkodowanybyłprzy-

tomny–dodaje rzecznik Izabe-
la Leśnik.

Naterenieprzedszkolaniez-
włocznie pojawili się urzędni-
cyzPaństwowej Inspekcji Pra-
cy, którzy będą ustalać przy-
czyny,wktórychdoszłodowy-
padku. Rozmawiali już z pra-
cownikami przedsiębiorstwa.
A ą

Mężczyzna spadł
z dachu przedszkola
Oborniki

DariaGoszcz

d.goszcz@glos.com

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Śremie do końca ferii muszą podjąć
decyzję, w jakich zajęciach dodatkowych chcą uczestniczyć. A do wyboru mają...
zajęcia dotyczące moralnych dylematów biologa, fizykę dla medyków, dietetykę
czy angielski dla mistrzów. Czytaj na stronie 9

bPoszkodowanegomężczyznę

śmigłowcemzabranodoPoznania
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Funkcjonariusze policji zostali
powiadomieni przez jednego z
mieszkańcówGołaszewaojego
obawachdotyczącychsąsiadki.
Kobieta jest w podeszłymwie-

ku imieszkasamotnie.
–SąsiadpaniZofii zaalarmo-

wał policję, że drzwi domiesz-
kaniasązamknięte,azestarusz-
ką niema kontaktu.Wcześniej
leżała na łóżku, kiwając donie-
goprzezoknoręką,awtymmo-
mencie nie reagowała –wyjaś-
nia rzecznikwągrowieckiej po-
licjiDominikZieliński.

Policjancizpomocąsąsiada,
który przyniósł łom i ciężki
młot, siłą otworzyli drzwi
domieszkania. Leżącaw środ-
ku kobieta nie dawała żadnych
oznakżycia, a jej tętnobyłosła-
bowyczuwalne. Funkcjonariu-

sze od razuwezwali namiejsce
pogotowie ratunkowe. Do cza-
su przyjazdu karetki policjanci
starali się utrzymać z kobietą
kontakt, dzięki czemu starusz-
ka była przytomna w chwili
przyjazdukaretki.

– Dzięki szybkiej reakcji są-
siada i zachowaniu funkcjona-
riuszy pani Zofia otrzymała
na czasnapotrzebną jej pomoc
medyczną–mówiZieliński.

Policjaapeluje,byzachować
czujność i nieprzechodzić obo-
jętnieobokosób,któreszczegól-
niepotrzebująpomocy. a

ą

Sąsiad uratował życie pani Zofii

Powiatwągrowiecki

MonikaDziuma

m.dziuma@glos.com

Samotniemieszkająca
wGołaszewie(gm.Mieścisko)
staruszkaniedawałaoznak
życia.Gdybynie reakcjasąsia-
dów,nieuzyskałabypomocy

Gnieźnieńskielodowiskoodpo-
czątku budzi skrajne emocje
wśródmieszkańców.Tenobiekt
odlatjestnapierwszymmiejscu,
jeśli chodzi o oczekiwania
gnieźnianwokresie zimowym.
Obecny prezydent Tomasz
Budasztrafniezauważył,żewar-
torozwijaćtęinicjatywę.Dysku-
syjnewydaje się jednak to, czy
nowepomysłyodpowiadająmi-
łośnikom jazdy na łyżwach.
Pod informacjami dotyczącymi
lodowiskapojawiająsiękomen-
tarze niezadowolonych użyt-
kowników.Problematycznewy-
daje się już samoprzeniesienie
tego obiektu poza centrum
pierwszej stolicy iumiejscowie-
nie go na stadionie żużlowym
przyul.Wrzesińskiej.

–Niewiem,skądtenpomysł.
Osobiściewybierałamsięnałyż-
wydużoczęściej,gdyznajdowa-
ło się onow centrum naszego
miasta. Teraz trzeba poświęcić
więcejczasu,bysiętamdostać–
opowiadaMarta, która regular-
nieodwiedza lodowisko.

Na konferencji prasowej
przedotwarciemlodowiskafakt
przeniesieniaobiektutłumaczo-
no względami finansowymi,
a Jacek Mańkowski, dyrektor
GOSiR, podkreślił, że stadion

żużlowyjestdużolepszymmiej-
scemnalodowisko.

To jednaknie koniec proble-
mów. – Dwa razy próbowałem
wejśćnalodowisko izakażdym
razembyłaprzerwatechniczna,
przez którąmusiałem czekać.
Z tego, cowiem, przerwamiała
byćtylkojednawciągudnia.Al-
bojestichwięcej,albopoprostu

jamamzawszepecha –komen-
tujeMateusz,któryniejestwtej
opinii osamotniony, ponieważ
zpowoduzłegostanutafliprzer-
wytechnicznemusząbyćczęst-
sze. Tym, cowywołało jednak
największekontrowersjetoogło-
szenie, z któregowynikało, że
uczniowieszkółpodstawowych
i gimnazjówwgodz. 9.00-15.00
mogąkorzystaćzlodowiskabez-
płatnie. Zachęconedarmowym
zimowym szaleństwemdzieci
dopieroprzykasielodowiskado-
wiedziały się, że bezpłatny
wstęp obowiązuje wyłącznie
osobyposiadające bilety rozda-
wanew szkołach.Warto także
dodać,żepomysłowaakcja roz-
poczęła sięwprzeddzień zimo-

wej przerwy świątecznej i zdo-
bycie biletów znajdujących się
wpozamykanychszkołachbyło
niemożliwe.Poświętachsytua-
cja również była kontrowersyj-
na,ponieważ rozdawane bilety
obowiązywaływgodzinachod-
bywaniasięlekcji, takwięc ucz-
niowiemusielibyopuścićzajęcia
wceluskorzystaniazdarmowe-
gowstępunalodowisko.

Wodpowiedzi na komenta-
rzemieszkańcówGnieznawy-
słaliśmy zapytanie prasowe
do prezydenta Tomasza Bu-
dasza, by z punktu widzenia
urzędu ocenił funkcjonowanie
tegoobiektu.Niestety,niedocze-
kaliśmysięodpowiedzi.a
ą

b Częste przerwy techniczne oraz zły stan nawierzchni spowodował, że zainteresowanie

korzystaniem z lodowiska jest dużomniejsze niżw zeszłym roku
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Mieszkańcy
Gniezna przyznają,
żewolą korzystać

z lodowiskw innych
miastach

Stąpającpocienkim
lodziecierpliwości
Gniezno

JanJałoszyński

j.jaloszynski@glos.com

Totalnaklapa,czyniepotrzeb-
nenarzekanie?Nowerozwią-
zaniedotyczącelodowiskato
temat,którywpierwszejstoli-
cybudziwieleemocji

Otrzymaliśmy informację, że
trzcinowiskaotaczającezbiornik
Wonieśćzostałyzniszczone.Po-
stanowiliśmytosprawdzić.Wy-
starczyło przejechać kilkame-

trów,byzauważyćpierwszypas
zniszczonych trzcin. Potemby-
ły kolejne. Takie pasy ciągnące
się aż dowody ułatwiają polo-
wania na kryjące się w nich
zwierzęta. W pobliżu jeziora
stoi kilkamyśliwskich ambon.

–Nic niewiemoniszczeniu
trzcin – mówi Stanisław
Grylewicz, łowczy okręgowy
wLesznie. –Byćmoże to rolni-
cywykonali ciągnikamidojazd
do jeziora.

StanisławGrylewiczprzeko-
nuje, że niszczenie trzcin zimą
nikomunieszkodzi,bootejpo-
rze rokuptaki nie gniazdują.

–Toprzedewszystkimnisz-
czenie obszaru Natura 2000 –
mówiPawełSieracki,ornitolog.
–Trzcinanieodrośniedowios-
ny.Niszczenietrzcinowiska na-
raża ptaki na ataki drapieżni-
ków,któremogąbezprzeszkód
dotrzeć domiejsc lęgowych.

–Trwapostępowaniewyjaś-
niające, czywiąże się to z nisz-
czeniem siedlisk gatunków
uznanych za przedmioty
ochrony obszaru Natura 2000
lub gatunków chronionych –
mówi Łukasz Dąbkowski,
rzecznik prasowy RDOŚw Po-
znaniu.a

Wonieść: zniszczyli Naturę 2000

Powiatkościański

AnnaSzklarska-Meller

a.szklarska@glos.com

Ktośzniszczyłtrzcinowisko
nadzbiornikiemWonieść,
któryjestostojąptactwa
orandzeeuropejskiej iobsza-
remNatura2000

Wewtorek, po godz. 13.00 po-
licjanci znaleźli wmieszkaniu
wParkowiezwłoki63-letniego
mężczyzny. Jego ciało było
wstaniezaawansowanegoroz-
kładu. Nie wiadomo jeszcze,
kiedy dokładnie nastąpił zgon
denata.

Parkowianinmieszkał sam.
Drzwi od jegomieszkania były

zamknięte od środka. Aby do-
stać się do pomieszczenia,
wktórymznajdowałysięzwło-
ki, policjanci musieli poprosić
opomocstrażaków.Cisiłąsfor-
sowali drzwi, wyłamując za-
mek.

Sprawębadaobornickapro-
kuratura.Śledczywstępniewy-
kluczyliwersję,abyosobytrze-
cie przyczyniły się do śmierci
63-latka. Dokładna przyczyna
zgonumężczyzny będzie jed-
nak znana dopiero po uzyska-
niuwynikówsekcji zwłok. A

ą

Znaleźli ciałomężczyzny

Oborniki

DariaGoszcz

d.goszcz@glos.com
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Młodzież Wszechpolska
zWolsztynazorganizowałaak-
cję, w której zachęcałamiesz-
kańcówmiasta, aby ci nie ro-
bili zakupóww niedzielę oraz
kupowali polskie produkty
w sklepach.

– Na początku tygodnia
na ulicach Wolsztyna rozda-
waliśmy ulotki „kupuj pol-
skie” oraz „nie kupuję w nie-
dzielę”. Nasza akcja spotkała
się z bardzo pozytywną reak-
cjąmieszkańcówmiasta, część
z nich chętnie dyskutowała
znamina tematygospodarcze
czy społeczne oraz na temat

samej akcji. W ciągu dwóch
godzin rozdaliśmy ponad 200
ulotek – mówi Krystian Golec
zMłodzieżyWszechpolskiej z
Wolsztyna.

Wolsztynianie byli nama-
wiani, aby kupować polskie
produkty. – Wspieranie rodzi-

mychproducentówtonietylko
gwarancja wysokiej jakości,
z czym kojarzą się nasze pro-
dukty za granicą. To również
gwarancja pracy dla nas sa-
mych, naszych najbliższych –
czytamy na jednej z rozdawa-
nych ulotek. Druga akcja pro-

wadzonaprzezMWdotyczyro-
bienia zakupów w niedzielę,
a coza tym idzie –pracywtym
dniu. Członkowie Młodzieży
Wszechpolskiej postulują, aby
niedziela była dniemwolnym
od pracy. Wszelkie zakupy
możnaprzecieżzrobićwtygod-
niu lubsobotę. Pracownicy su-
permarketów czy galerii też
mają swoje rodziny i to z nimi
chcą spędzać czas.

– Niedziela jest w religii ka-
tolickiej dniem świętym. To
równieżczasprzeznaczonydla
rodziny. Niestety, pracownicy
supermarketów są w imię zy-
skówmiędzynarodowejkorpo-
racji pozbawieni możliwości
świętowanianiedzieli i spędza-
nia jejzrodziną.Zachęcamy,by
ten dzień przeznaczonybyłdla
najbliższych i uczestniczenia
w Eucharystii i umożliwienia
tego pracownikom sklepów.
Niedziela powinna być dniem
wolnym od pracy i zakupów –
mówiKrystianGolec. a

ą

Młodzież apeluje: nie rób zakupóww niedzielę!
Wolsztyn

MarcinPaczkowski
m.paczkowski@glos.com

Czyniedzielapowinnabyćwol-
naodpracy?Otymm.in.ro-
zmawializmieszkańcami
Wolsztynaprzedstawiciele
MłodzieżyWszechpolskiej

bPodczas akcji rozdanoponad200ulotek.Młodziwszechpolacy
rozmawiali również zmieszkańcamio tematachgospodarczych
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O Żydach i diecie, czyli czego
można się nauczyć... w liceum
A Na nietypowe lekcje mogą się zapisać uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
w Śremie. Przedmioty te są alternatywą dla nieobowiązkowych zajęć

Kilkunastu bardzo nietypo-
wych przedmiotów od nowe-
go roku będą się mogli uczyć
młodzi ludzie z liceum w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcą-
cych im. gen. Józefa Wybi-
ckiego w Śremie. Uczniowie
mogą na przykład wybrać za-
jęciadotyczącemoralnychdy-
lematów biologa. Na lekcjach
będą poruszane tematy doty-
czące GMO, zapładniania in
vitro, eutanazji czy nawet te-
orii Darwina. Z kolei na zaję-
ciachodieciemłodzieżbędzie
słuchała o tym, jak klasyfiko-
waćdiety lecznicze, planować
jadłospis dla chorych czy
stwierdzać objawy różnych
schorzeń.Na liście są też takie przedmioty jak: polscy Żydzi,

fizykadlamedyków, angielski
dla mistrzów czy komunika-
cja interpersonalna. Wszyst-
kie są zajęciami uzupełniają-
cymi, które uczniowie mogą
sobie wybrać, ale wcale nie
muszą. Są bowiem alternaty-
wą dla nieobowiązkowych
przedmiotów w zakresie roz-
szerzonym: językangielski, ję-
zyk francuski, język hiszpań-

ski, język niemiecki, język ro-
syjski i informatyka.

Podczas rekrutacji ucz-
niów śremskie liceum pyta,
jakich przedmiotów chcieliby
się najbardziej uczyć. Jeżeli
po jakimś czasie zmienią im
się plany na przyszłość, to
mogą sami wybrać inne inte-
resujące ich zajęcia. Oprócz
któregoś ze wspomnianych
przedmiotów muszą jednak

zdecydować się na dwa obo-
wiązkowe w zakresie rozsze-
rzonym. Są to język polski,
matematyka lub biologia oraz
biologia, chemia, fizyka, geo-
grafia, historia, wiedza o spo-
łeczeństwie, historia sztuki,
filozofia. Jak informujedyrek-
tor śremskiego „ogólniaka”
Piotr Mulkowski, uczniowie
na podjęcie decyzjimają czas
do końca ferii. Wtedy do se-

kretariatu będąmusiaływpły-
nąć ich deklaracje.

W tym roku do egzaminu
dojrzałości podejdzie pierw-
szy rocznik młodzieży, która
uczyła się w liceum właśnie
w tym systemie. Matura bę-
dzie wyglądała inaczej niż te
z poprzednich lat. Nie będzie
już prezentacji na ustnymeg-
zaminie z polskiego, a przy
ocenianiu pracy pisemnej nie
będzie branypoduwagę znie-
nawidzony przezwielu klucz
– egzaminator będzie spraw-
dzał pracę całościowo, oce-
niając sposóbmyślenia. Lice-
alista będzie też musiał zdać
egzamin z języka obcego (pi-
semny i ustny) oraz z mate-
matyki (pisemny). Nowością
jest czwarty obowiązkowyeg-
zamin z dodatkowego przed-
miotu. Jego wprowadzenie
cieszyuczelniewyższe, boma
spowodować, że świeżoupie-
czeni studenci będą lepiej
przygotowani do nauki.

Nie zmienia się za to próg
procentowy pozwalający
uznać egzamin dojrzałości
za zdany. Tak jak dotychczas
wystarczy, że maturzysta
uzyska nieco mniej niż jedną
trzecią możliwych do zdoby-
cia punktów. a

ą

MichałJędrkowiak
m.jedrkowiak@glos.com

Śrem

b Absolwenci LO w Śremie z 1964 r. (w maju zeszłego roku świętowali 50. rocznicę zdania
egzaminu dojrzałości) podchodzili do zupełnie innej matury niż dzisiejsza młodzież
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PRZEDMIOTÓW
uzupełniających
zaproponowano uczniom
Zespołu Szkół
OgólnokształcącychwŚremie
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Wskrócie

Pożarmieszkania

Sześć zastępów straży pożar-
nej z Nowego Tomyśla,
Bukowcaoraz JastrzębskaSta-
rego brało udział w akcji gaś-
niczej budynkumieszkalnego.
Ogień pojawił się w środę
pogodzinie 12w jednorodzin-
nymdomuwJastrzębsku Sta-
rym. – Poprzyjeździe namiej-
sce zastępów straży pożarnej
zastanopalącesiępomieszcze-
nie sypialni. Ponadto ogień
przedostawał się już na dach
tego jednopoziomowego bu-
dynku. Strażacy przystąpili
dodziałania. Szczęśliwiewew-
nątrz nie było lokatorów, dla-

tego nikt nie odniósł obrażeń.
Spaleniuuległa sypialniawraz
zwyposażeniem,a takżeczęść
stropodachu nad sypialnią
oraz korytarzem. W budynku
odłączony został prąd. Dom
nadaje się do remontu – po-
wiedziałnamrzecznikKPPań-
stwowejStrażyPożarnejwNo-
wym Tomyślu, dowódca JRG
aspirant sztabowyAndrzej Ła-
ciński. Przyczyny powstania
ognia nie są na razie znane,
wyjaśni je śledztwo. Wstępne
straty takżenie zostały jeszcze
oszacowane. Namiejscu zda-
rzenia byli również policjanci
zKomendyPowiatowejPolicji
wNowymTomyślu. Środowy
pożar tokolejnepodobnezda-
rzenie na terenie powiatu
nowotomyskiego. Od począt-
ku nowego roku strażacy od-
notowali – włącznie z dzisiej-
szym – dwa pożarymieszkań,
pożar tartaku, a także kilka
zdarzeń związanych z palącą
się sadząw kominie.a

ą

GminaNowyTomyśl

JakubCzekała
j.czekala@glos.com

Sypialniaorazczęśćdachu
spłonęływpożarzebudynku
jednorodzinnego.Ogieńpoja-
wiłsiępogodzinie12.Niktnie
zostałranny

MIĘDZYCHÓD

Szukają chętnych
dopracywzespole
Do23 stycznia trwanabór do
składu zespołu koordynujące-
gowprowadzenie budżetu
obywatelskiegowgminie
Międzychód, który realizowa-
nybędziew2016 roku.
Wskład zespołuwejdziem.in.
czterechprzedstawicieli orga-
nizacji pozarządowychdziała-
jącychwgminie oraz czterech
mieszkańcówgminy.Do zgło-
szenia potrzebne jestwypeł-
nienie kwestionariusza zgło-
szeniowego zamieszczonego
na stronie internetowejUrzędu
Miasta i Gminy
wMiędzychodzie.W tymroku
po raz pierwszy realizowane
będąwgminieMiędzychód za-
daniawyłonionepoprzez bu-
dżet obywatelski. Procedura
ichwyłonienia odbyła się
w2014 roku.Dodyspozycji
mieszkańcówbyłoponad 290
tys. zł.Mieszkańcy zgłosili 14
projektów, z czego 10przeszło
formalną ocenę. 8 znich zosta-
ło zakwalifikowanychdo reali-
zacjiw 2015 roku. (KSOB)

MIĘDZYCHÓD

Uroczystości

Na 16 stycznia zaplanowano
obchody96. rocznicywybu-
chuPowstaniaWielkopolskie-
gowpowiecie
międzychodzkimoraz 95.
rocznicy powrotu
Międzychodudomacierzy.
Uroczystości rozpoczną się
o godz. 10. (KSOB)
ą
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RadniSLDtwierdzą,żezdająso-
bie sprawę z ograniczeń finan-
sowychmiasta. – Dlatego ogra-
niczyliśmy się do niewielkich
poprawek, które nie zagrażają
budżetowi–podkreślaradnaKa-
tarzynaKretkowska.

Uważają,żezgłoszoneprzez
ichklubpoprawkisąprioryteto-
we.Musząbyćprzyjęte.

– Prezydent powinienmieć
świadomość, że budżet przyj-
muje radamiasta, a w niej nie
mawiększości –mówi Tomasz
Lewandowski,szefklubuSLD.–
Warunkiem jest przyjęcie na-

szych poprawek i komisji, albo
będziemusiałliczyćsięztym,że
większośćw radzie ten budżet
napiszenanowo.

SLDproponujedołożenie6,2
mln zł na dofinansowanie

miejscwżłobkachprywatnych.
Dzięki temu do 1września do-
płatąobjętychzostałoby1,3tys.
miejsc (po 400 zł każde), a od 1
września – 2 tys. (po 700 zł
dokażdegodziecka).Prezydent

Jacek Jaśkowiak już zapowie-
dział,żemiastanatoniestać.K.
Kretkowska przypomina, że
żłobki były jednym z punktów
porozumienia programowego,
który J. Jaśkowiak podpisał,
a trzech kandydatówna prezy-
denta(wtymT.Lewandowski),
poparło gowdrugiej turzewy-
borów.

Jedna z poprawek dotyczy
przeznaczenia9,9mlnzłwtym
roku i20mlnzłw2016 r.nabu-
dowę schroniska dla zwierząt,
a takżeutworzeniewnimcało-
dobowegopogotowiadla zwie-
rząt. –Mówi się o tymodwielu
lat – zaznaczaT. Lewandowski.
–Lokalizacjaprzyul.Kobylepo-
le,międzynasypami kolejowy-
mi, jestnajlepszazmożliwych.

Radni lewicy chcą teżutwo-
rzyćBiuro Interwencji Lokator-
skich, które służyłoby pomocą
osobom,któresączęstobezrad-
newstarciunp. z czyścicielami
kamienic.Kolejnympostulatem
jestmodernizacjaparkuznajdu-

jącegosięmiędzyosiedlamiCze-
cha i Rusa, który jestw tragicz-
nymstanie.Projektjestgotowy.
Przygotowała go Rada Osiedla
Chartowo.

– O 5 mln zł proponujemy
zwiększyćwydatki na budowę
dróg lokalnych na peryferiach
miasta–mówiT.Lewandowski.
–Uważamy,żekoniecznejestteż
dołożenie10mlnzłnautrzyma-
nie już istniejącychdróg.

Wśródzgłoszonychprzezle-
wicę poprawek jest 180 tys. zł
dla ŚrodowiskowegoDomuSa-
mopomocyKamyk czy sfinan-
sowanie zakupu aparatu niez-
będnegowdiagnostyce chorób
siatkówkidla okulistykiwszpi-
talu im.Strusia.

–Wynagrodzenie pracowni-
kówmiejskich instytucji kultu-
ry,pomocyspołecznej,żłobków
jest poniżej płacyminimalnej –
mówiK.Kretkowska.–Chcemy
naprawić tę sytuację, rezerwu-
jącna tencel6mlnzł.a
ą

Większośćw radziemożenanowonapisać budżet 2015

RadaMiasta

BognaKisiel

b.kisiel@glos.com

Większedopłatydożłobków
prywatnych,więcejpienię-
dzynadrogi, budowaschro-
niskadlazwierząt, czyli radni
lewicy„poprawiają”budżet

b SLDproponujedołożyć200tys. zł, byOddziałOkulistyki szpitala
im. Strusiamógł kupić aparatdodiagnostyki choróbsiatkówki
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Szczurywyjdą z odpadów i ruszą
wmiasto. Poznań czeka plaga?

–Firmazajmującasięwywozem
śmieci, tylko dopołowy opróż-
niła kontenery. Za chwilę znów
będą pełne, resztki rozsypią się
na ulicę i szczurywrócą – oba-
wia się Paweł Błądek,mieszka-
niec bloku przy ul. Niegolew-
skich 28b, który w niedzielę
pod budynkiem zauważył bie-
gającegryzonie.Niezgłosiłtego
jednak spółdzielni. – To nie jej
wina, że pojawiły się zwierzęta
–zauważa.

Niejesttowostatnichdniach
odosobniony przypadek, bo-
wiemprzypojemnikachzodpa-
dami i w budynkachmieszkal-
nychszczurówprzybywazdnia
na dzień. – Walczymy przede

wszystkim zwysypiskami, ale
dotarłydonassygnałydotyczą-
ce gryzoni. Jeden zmieszkań-
cówwspólnotymieszkaniowej
obejmującej250rodzin,uzbie-
guGrochowskiej i Bukowskiej,
wywiesił informację „Uwaga
szczury”. To poważny sygnał,
ponieważ w pobliżu znajduje
się przedszkole. Szybko udało
nam się ustalić, jakich budyn-
kówdotyczy problem –wyjaś-
nia Maria Wellenger, rzecznik
Miejskiego Przedsiębiorstwa
GospodarkiMieszkaniowej.Już

jutrowdwóchblokachprzyul.
Grochowskiej i jednymprzyul.
Bukowskiejpojawisięspecjali-
stycznafirmazajmującasięde-
ratyzacją.

Niepokojące sygnały płyną
takżezul.Głogowskiej. –Ostat-
niomusieliśmyinterweniować
tam pod sklepem. To również
„zasługa”niewywożeniaodpa-
dów. Oprócz tego wyjeżdżali-
śmy na Grunwald i Stare Mia-
sto, ta ostatnia lokalizacja jest
jednaknormą.To rejon,wktó-
rymgryzonie zawszemiały się

dobrze – zauważa Ryszard
Pietrzykowskiz firmyRobalex.
Zdaniemekspertaodderatyza-
cji zjawisko może się w kolej-
nychdniachnasilić.

– Wszystko, przy tak sprzy-
jającychwarunkachzaczniesię
odmigracji szczurów zmiejsc,
gdzie występują stosunkowo
częstonatereny,naktórychten
problem pojawia się rzadziej –
dodaje Pietrzykowski.

–Szczurynienależądoleni-
wychzwierząt,dlategoprzydo-
stępie do łatwego pożywienia

i sprzyjającej pogodzie, będą
rozmnażać się szybciej i lepiej.
W miotach pojawi się więcej
młodych, które na dodatek
szybciejwyrosnąirusząwmia-
sto–zauważaprof.PiotrTryja-
nowski z Uniwersytetu Przy-
rodniczegow Poznaniu. Tylko
w jednymmiocie szczurzyca
możeurodzić do 10młodych.

– Jestem przekonany, iż
efekty zaśmiecenia Poznania
będzie dopiero widać za kilka,
kilkanaście dni. Ciąża u gryzo-
ni trwa ok. 20 dób, dlatego po-
jawi się populacjawychowana
w tych zalegających odpadach
–mówiLeszekTeschner,właś-
ciciel firmyFrodo. – Przydom-
kach jednorodzinnych, gdzie
śmieci wywożone są raz na
dwa tygodnie, oprócz gryzoni
pojawią się równieżkuny i lisy,
zwabione zapachem – dodaje
specjalista od dezynsekcji, de-
ratyzacji i dezynfekcji.

Pracownicy i właściciele
specjalistycznych przedsię-
biorstwzwracają równieżuwa-
gęnaniepokojącesygnałypły-
nącezdużychosiedlinaWino-
gradach i Piątkowie. – Miesz-
kańcy,dzwonią iprosząo inter-
wencję. Nie możemy jednak
niczrobić, jeśli zlecenianiezło-
żywłaściciel lubadministrator
–wyjaśnia JacekCzaplicki z fir-
my Pif-paf.

Zapytaliśmy Poznańską
Spółdzielnię Mieszkaniową
zPiątkowa,czygospodarzeblo-
ków i kierownicy osiedli zau-

ważyli nieproszonych gości. –
Ani oni, ani mieszkańcy nie
zgłosili do nas takiego proble-
mu. Oczywiście dbamy cały
czas o to, by zwierzęta nie roz-
przestrzeniały się u nas, dlate-
goregularnierozsypujemytrut-
kę w piwnicach. Poza tym jest
sporokotów,dbających,bypo-
pulacjagryzonizbytmocnosię
nie rozrosła – informuje Beata
Frajtak zPSM.

Takżepoznańskisanepidofi-
cjalnie nie otrzymał zgłoszenia
w tej sprawie. – Całe to zamie-
szanie ze śmieciami, to nie na-
sza sprawa, dopóki nie pojawi
się zagrożenie zaszczurzenia.
Nie sądzę jednak, by takowe
groziłomiastu.Akcjaderatyza-
cyjnadlaPoznaniaodbędziesię
tradycyjnie, na przełomie
kwietnia i maja – uspokaja
Cyryla Staszewska rzecznik
PSSEwPoznaniu.

Prof. Tryjanowski uważa,
że zanim jednak dojdzie
doplagi gryzoni,wartozadbać
o prewencję.

– Niektóremiasta np.wAu-
strii w parkachmiejskich wie-
szają specjalne budki dla sów
i ptakówdrapieżnych, byw ra-
zie potrzeby wyłapywały one
gryzonie, szczury imyszy – ra-
dzi naukowiec. a

ą

Wypowiedz się na naszej stronie

Czyproblemyzodbioremodpadów

przyczyniąsiędoplagiszczurów?

www.gloswielkopolski.pl

Kontrowersje

BłażejDąbkowski

b.dabkowski@glos.com

Mieszkańcyodkrywająkolejne
siedliskaszczurów,aspecjaliści
odderatyzacjiostrzegają,żeje-
śliśmieciszybkonieznikną,
czekanasplagagryzoni

b Łatwy dostęp do żywności i sprzyjająca pogoda, powodują, że gryzonie będą się
zdecydowanie szybciej rozmnażać. Czy opanują cały Poznań?
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SZCZURÓW
Tylegryzoni zazwyczaj znajduje
sięw jednymmiocie.Ciąża
szczurzycy trwaokoło20
dni.

10

Wskrócie

KOMUNIKACJA

Wymieniająwiaty
naprzystankach
Rozpoczęła się tegorocznaak-
cjawymiany starychwiat oraz
budowanianowych naprzy-
stankachautobusowych
i tramwajowych,naktórych
wcześniej niebyłoochrony
przedwiatrem ideszczem.
WtymrokuZarządTranspor-
tuMiejskiegozamierzaza-
montowaćokoło40nowych
wiat.Niektóre ze starychmają
jużponad40 lat. Jużprzed ro-
kiemnowepostawionona 12
przystankachnaperyferiach
miasta.Dodatkowozamonto-
wano tam50 ławek.WPozna-
niu jest 1081przystankówau-
tobusowych.Tylkona553
znichznajdują sięwiaty. Pla-
nowane remonty imontaże
będąkonsultowanezprzed-
stawicielami lokalnych rad
osiedli. (MI)
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WczorajprzedsądemwPucku
zeznawała babcia Kacpra i Oli,
którzy zmarli w rodzinie za-
stępczej w Pucku. To ciąg dal-
szysprawy,wktórejoskarżone
oniedopełnienie obowiązków

służbowychnaetapie rekruta-
cji kandydatów na rodziców
zastępczych zostały Beata K.
iRenataB. -byłedyrektorkiPo-
wiatowego Centrum Pomocy
RodziniewPucku.

Kobieta opowiadała m.in.
o swoimpierwszym - i jak się
okazało ostatnim - kontakcie
z piątką wnucząt, które trafi-
ły do rodziny zastępczej
w Pucku.

W domu Anny i Wiesława
Cz. babcia spędziła 1,5 godz.
Cały ten czas jedno z dzieci
przesiedziało na nocniku,
a z resztą rodziny babciamia-
ła ograniczony kontakt. - At-

mosferabyładziwna,niepoko-
jąca - zeznawała babcia
Kacperka i Oli. - Miałamwra-
żenie, jakby państwo Cz. się
kłócili.

Podczas tej wizyty babcia
dopytywała o samopoczucie
dzieci, alewszystkie jej docie-
kania miała bezpardonowo
ucinaćAnnaCz.

Czy już wówczas dzieci
miały śladynp.pobiciu?Tego
kobietaniebyławstanieusta-
lić, bomaluchyubranowdłu-
gie, ciemnedresy.

Po pobycie u rodziny za-
stępczejzaniepokojonababcia
rozpoczęłanawłasną rękępo-

szukiwanie pomocy dla piątki
maluchów, które wcześniej
odebrano rodzicom.Wyliczy-
ła w sądzie instytucje, które
odwiedziła.ObokPCPRmiałto
być sąd w Pucku, lokalne
ośrodki pomocy społecznej.
Wskazała także Tadeusza

Puszkarczuka - wójta gminy
Puck, którego tożsamość po-
twierdziłapookazaniuzdjęcia
przez sąd. Samorządowiec
oraz kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
przedsądemstanąpodkoniec
lutego, bo sędzia Andrzej Ga-
briel-Węglowski chce spraw-
dzić okoliczności tamtej ro-
zmowy.-Wszędzietrwałospy-
chanieobowiązkównainnych
i nikt nie chciał mi pomóc -
podkreślała kilkakrotnie bab-
cia. Spostrzeżenia po wizycie
u rodziny Cz. kobieta miała
przekazaćPCPR. Jegopracow-
nicy nie podzielili obawbabci.

Odurzędnikówmiałausłyszeć,
że dzieci są pod dobrą opieką
i nie mamożliwości, by prze-
nieść jedoinnejrodzinylubdo-
mudziecka.

Prok.DariuszZiomekzPro-
kuratury Rejonowej w Gdyni
ocenia,żezeznaniababciwnio-
słysporo informacji. -Todosyć
istotneokoliczności,któremo-
gą wyjaśnić rolę oskarżonych
w tej sprawie i ewentualnie
umożliwićsądowipodjęciede-
cyzji -komentował,dodając,że
wocenieoskarżeniazarzutpo-
stawiony byłym szefowym
PCPRPuckbył słuszny.a

ą

Babcia dzieci, które zginęływPucku:Niktminie chciał pomóc!

Puck

PiotrNiemkiewicz

p.niemkiewicz@prasa.gda.pl

Po zeznaniach babci dwójki
dzieci, które zmarływ ro-
dzinie zastępczej, przed są-
dem staniewójt gminy Puck
i szefowaGOPS.

Wocenie
oskarżenia zarzut
postawiony byłym
szefowymPCPR
Puck był słuszny

„S” straszy śląskich posłów
A Strajkują jużwszystkie kopalnieKompanii
Węglowej. Solidarnośćmówi o strajku generalnym

Związkowcy przestali już na-
mawiać premier Ewę Kopacz
dozmianyplanunaprawczego
KompaniiWęglowej.Terazsta-
wiają jej warunki. Piotr Duda,
przewodniczącyNSZZSolidar-
ność,zapowiedziałwczoraj, że
jeśli do wtorku (20.01) nie uda
się osiągnąć kompromisu w
sprawie górnictwa, to w Kato-
wicach spotka się Między-
związkowy Sztab Protestacyj-
ny, by podjąć „decyzję co do
dalszychdziałań”.

Jak na raziewszystko zmie-
rzawstronę eskalacji zapocząt-
kowanychprzedtygodniempro-
testów.Odwczoraj strajkują już
wszystkie kopalnie Kompanii
Węglowej.Wielewskazujenato,
żedoakcjiprzyłącząsię teżgór-
nicy z Katowickiego Holdingu
Węglowego i Jastrzębskiej Spół-
kiWęglowej.

Coraz głośniej mówi się
omożliwościstrajkugeneralne-
go.Poparciedlagórnikówzade-
klarowali zrzeszeni w Solidar-
nościkolejarze,atakżepracow-
nicy przemysłu spożywczego
ichemicznego.Gotowośćdoza-
ostrzeniadziałańzapowiedzieli
też podczaswczorajszej konfe-
rencjiprasowejwKatowicachli-
derzyOgólnopolskiegoPorozu-
mieniaZwiązkówZawodowych.

Dalszy rozwój sytuacji zale-
ży teraz w decydującej mierze
od postawy premier Ewy Ko-
pacz.Związkowcyzapowiedzie-

li,żebędąsiębacznieprzyglądać
pracom nad przedstawionym
przez jej ekipęplanemnapraw-
czymKompanii. Iradzą,abynie
forsowaćgonaskróty.

– Jeżeli się okaże, że ta usta-
wa zostanie w tym tygodniu
przegłosowanaw Sejmie, pój-
dzie szybką ścieżką do Senatu,
pan prezydent podpisze, tomy
teżwiemy, comamy robić – za-
powiedziałPiotrDuda.Odniósł
się też do pracujących nad tym
dokumentemposłówzeŚląska.

– My znamywasze imiona,
nazwiska iwiemy,gdziemiesz-
kacie. I immunitetwamniepo-
może–ostrzegłDuda,czymwy-
wołał oburzenie śląskich po-
słów,którzyuznali,żesłowaDu-
dystanowiągroźbę.

Stanowisko związkowców
jest jasne: niemazgodyna rzą-
dowy plan likwidacji KWK

Brzeszcze, Bobrek-Centrum,
Pokój iSośnica-Makoszowy.Co
proponująwzamian? Ichwizję
restrukturyzacji tych czterech
zakładów zawiera dokument
wysłany wczoraj premier Ko-
pacz. Jakmówią związkowcy,
stanowićma on punktwyjścia
dodalszejdyskusjinadreformą
górnictwa.Jegoszczegółowych
zapisów ujawniać jednak nie

chcieli. –Przyjęliśmyzasadę,że
niebędziemykomunikowaćsię
z rządem przez media. Naj-
pierw niech adresat tej propo-
zycji zapoznasię znią – stwier-
dził wczoraj Grzegorz
Podżorny, rzecznik śląsko-dą-
browskiej Solidarności.

Wczoraj po południu przed
KWKBrzeszczeodbył się sym-
bolicznypogrzebpremier Ewy

Kopacz,która– jakmożnabyło
przeczytaćnaokolicznościowej
klepsydrze –postudniach rzą-
dówpopełniłagospodarczesa-
mobójstwo. Kilka godzin
wcześniej, nad ranem, prote-
stujący przeciwko rządowym
planom zamknięcia kopalni
górnicy spalili przedbramąza-
kładu kukłę przedstawiającą
szefową rządu.

Gorąco było jednakwczoraj
nietylkowBrzeszczach.Kolejny
marsz protestacyjny przeszedł
ulicamiRudyŚląskiejiBytomia,
gdziezagrożonesąkopalniePo-
kójiBobrek-Centrum.WZabrzu
górnicy z KWKSośnica-Mako-
szowy (czwartej wytypowanej
do zamknięcia kopalni) bloko-
walikilkamiejskichulic.Dziśpo-
dobnejakcjimożnasięspodzie-

waćwMysłowicach, gdzie od
godz. 15.30 ruchmabyć zatrzy-
manynaul.Krakowskiej(nawy-
sokości kościoła).W ten sposób
do górniczego sporu z rządem
włączą się pracownicyKatowi-
ckiegoHoldinguWęglowego.

Tymczasem, jak dowiedział
się „DziennikZachodni”,wrzą-
dowymzespole ds.wzmocnie-
nia potencjału przemysłowego
Śląska, tego, któryma stworzyć
obiecywanyprzez premier tzw.
ProgramdlaŚląska,niemaniko-
go z tego regionu.WczorajWoj-
ciech Saługa,marszałekwoje-
wództwa śląskiego,wraz z pre-
zydentamiZabrza,Gliwic,Rudy
Śląskiej i Bytomia pracował
nad pismem w tej sprawie
dopremierEwyKopacz.

–ByłemnaspotkaniuwWar-
szawie w resorcie rozwoju re-
gionalnego.Byłemciekaw,jakie
majądlanaspropozycje.Widać,
że specjalnych pomysłów tam
niema,zatochcianowysłuchać
nas.Tobłąd, żewtakimzespo-
le niema nikogo z naszego re-
gionu – podkreśla Wojciech
Saługa. Marszałekzaprosiłwięc
MałgorzatęMańkę-Szulik,Gra-
żynęDziedzic,ZygmuntaFran-
kiewicza i Damiana Bartylę.
Wspólnienapisalipismodopre-
mier.Dyskutowali teżnatemat
tego, comoże pomóc regiono-
wi i górnictwu.

– Dzisiaj spotykamy się po-
nownie, aby spisać te pomysły
iwysłać jedoWarszawy–mówi
Saługa. Dodaje: – Trzebamieć
świadomość,żeewentualnene-
gatywneskutkirestrukturyzacji
spadnąnagminy.a
ą

MichałWroński

m.wronski@dz.com.pl

Strajkgórników

bGórnikówpopierają już związkowcy z innych branż. Niewykluczają, że jeśli rząd nie ustąpi
w starciu z górnikami, to dojdzie do strajku generalnego
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Brzeszcze odbył się
symboliczny

pogrzeb premier
EwyKopacz

AWzespolepracującymwstolicynadProgramem
dla Śląskaniemanikogozwojewództwa śląskiego

Jeżeli ktoś robi rację swojego bytu w polityce ze spraw łóżkowo-seksualnych, to
musi być gotowy, że to będzie weryfikowane.

ŁukaszWarzecha, publicysta, o doniesieniach „Gazety Polskiej Codziennie”, że partner zdradza
Roberta Biedronia
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Sejmowa Komisja Etykimiała
w środę zdecydować o karach
dlaposłów,którzypobralipodej-
rzaniewysokiekwotynawyjaz-
dy zagraniczne, tzw. kilome-
trówki. Decyzji jednaknie pod-
jęto,anaposiedzeniestawiłosię
tylkodwóchposłów.

Z audytu wyjazdów zagra-
nicznych zleconego przezmar-
szałka SejmuRadosława Sikor-
skiegowynikało, że dziewięciu
posłówwinnosięwytłumaczyć
z podejrzaniewysokichwydat-
kówponiesionychpodczasswo-
ichwyjazdówzagranicznych.

Naśrodoweobradysejmowej
KomisjiEtykiposelskiejprzyszło
jednaktylkodwóchzdziewięciu
posłów: JanKazimierczak z PO
iPawełSuskizPiS.Niestawilisię
posłowie: ArkadiuszMularczyk
(SP), ZbigniewGirzyński (PiS),
Łukasz Zbonikowski (PiS),Woj-
ciech Penkalski (TR), Adam
Hofman,MariuszAntoniKamiń-
skiiAdamRogacki,byliposłowie
PiS. Trzej ostatni pobrali wyso-
kiekwotynabilety tanimi linia-
midoMadrytu.

–Smutne,żeprzyszłojedynie
dwóchposłówzdziewięciooso-
bowejgrupy,którazostałazapro-

szona – powiedział przewodni-
czącykomisjiTomaszGarbowski
zSLD.

Kwestia niestawienia się po-
słówbędzieprzedmiotemanali-
zynakolejnymspotkaniuKomi-
sji Etyki Poselskiej, które odbę-
dzie się na początku lutego.
– Przyjmiemywówczasuchwa-
łę,którabędziedotyczyłazacho-
wania posłów podczas wyjaz-
dówzagranicznych i indywidu-
alnie rozpatrzymy sprawę każ-
dego z posłów –powiedział To-
maszGarbowski.

Również Prokuratura Okrę-
gowawWarszawieod17grudnia
2014 r. prowadzi śledztwo
wsprawie„doprowadzeniaKan-
celarii Sejmu RP, w okresie
od dnia 1 stycznia 2009 roku
do dnia 16 grudnia 2014 roku,
doniekorzystnegorozporządze-
niamieniemwnieustalonejdo-
tychczaswkwocie,wceluosiąg-
nięciakorzyścimajątkowejprzez
11posłównaSejmRP”.

Śledztwotozostałowszczęte
porozpoznaniupięciuzawiado-
mień osób prywatnych. Zawia-

domieniadotyczyłyposłówRa-
dosławaSikorskiego,Sławomira
Neumanna,MarkaKuchcińskie-
go, Wojciecha Jasińskiego,
Krzysztofa Jurgiela, Karola
Karskiego, Beaty Kempy, Bole-
sława Piechy, Sławomira Kło-
sowskiego,KrystynyPawłowicz
orazJolantySzczypińskiej.

O przekazanie materiałów
dotyczących rozliczeń służbo-
wych wyjazdów poselskich
z wykorzystaniem samocho-
dów prywatnych wnioskowa-
liśmydoKancelarii Sejmujesz-
cze w grudniu, do tej pory ich
nieotrzymaliśmy–poinformo-
wał Agencję Informacyjną
Polskapresse Przemysław No-
wak, rzecznik Prokuratury
OkręgowejwWarszawie. –Ro-
zumiem, że na skompletowa-
niedokumentówpotrzebacza-
su, bo materiał jest obszerny,
ale liczymy, że niebawem
otrzymamyzSejmucałądoku-
mentację –podkreśliłprokura-
tor Nowak.

Zdaniemprokuraturyposło-
wiemogli wprowadzić w błąd
pracownikówSejmuprzy rozli-
czaniuryczałtunaprowadzenie
biuraposelskiegoikosztówprze-
jazdu samochodemwłasnym
lub innymz tytułuwykonywa-
niamandatuposelskiego. Takie
poświadczenie nieprawdy jest
przekroczeniemprawa.a
ą

bPoseł ZbigniewGirzyński samodszedł z PiS, choć twierdzi, że
nie postąpił niewłaściwiew sprawie kilometrówek
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Kilometrówkiwciąż
pozostają bezkary
A Na sejmowąKomisję Etyki stawiło się jedynie dwóchposłów

JoannaKosmalska
redakcja@polskatimes.pl

Warszawa

DoośrodkaCaritasuwRybakach
i rządowego ośrodkaw Łańsku
przyjechało 178 Polakówzobję-
tych wojną domową Donbasu
i Ługańska.Wśród uchodźców
jestaż50dzieci.Częśćznichna-
wetniemówipopolsku.

– Chwilę odpoczną i będą się
uczyć, szczególnie intensywnie
po polsku – zapowiada ksiądz
Piotr Hartkiewicz, szef ośrodka
CaritasuwRybakach.Dzieci bę-
dąmiałynormalnezajęciaszkol-
ne. Na raziew ośrodku, później
byćmożezacznąchodzićdonor-
malnych szkół publicznych
i przedszkoli. – Chciałabym się
uczyć i pracować tu, w Polsce
– mała Olamówi na razie tylko
porosyjsku.Obiecuje,żeszybko
ojczystegojęzykasięnauczy.Ma-
rzy,żebyjaknajszybciejdołączy-
li doniej dziadkowie, którzy zo-
staliwDonbasie,żebyopiekować
się ichdomem.Dorośli też będą
chodzićnakursy języka,ale tak-
żezdobywaćumiejętnościzawo-
dowe.Organizatorzy ichpobytu
wPolsce obiecują, że zapewnią
ewakuowanym zUkrainy Pola-

komcałągamękursówzawodo-
wych. Na razie ośrodkiwRyba-
kach i Łańsku staną się ich do-
memna pół roku.Może krócej,
jeśliktóremuśzrepatriantówja-
kiśsamorządzaproponujepracę
i mieszkanie. Zresztą to już się
dzieje,bokilkanaścieofertjużsię
pojawiło. Polacy zUkrainymają
też otwartą drogę powrotu
do opuszczonych domów. Ale
powrotunikt na razie nie dekla-
ruje. Sytuacja w Donbasie
i Ługańsku wciąż jest niebez-
pieczna.Powmiaręspokojnych
dniachwalki znówrozgorzały.

Polacy z Ukrainymieszkają
wprzepięknychmiejscach.Wo-
kół lasy, cisza i piękne jezioro
Łańsk. Przyznają, że nareszcie
czują się bezpiecznie, z dala
od hukuwystrzałów i biegają-
cych po ulicach ludzi z bronią.
Aleteżniepokojąsięoswoichbli-
skich, którzy zostali nawschod-
niejUkrainie.–Zostalitamrodzi-
ce, pilnują naszego dobytku, bo
niewielemogliśmy ze sobą za-
brać–mówijednazrepatriantek.
Faktycznieniewiele,bokażdaro-
dzinamogławziąć bagaż do 30
kilogramów.Zabralitoconajcen-
niejsze. – Trochę pieniędzy
iubrania.Towszystko–dodaje.

Przez pierwsze pół roku
wPolsceuchodźcyniemusząsię
obawiaćonic–całośćichpobytu
jest finansowana przez polskie
władze. Jeśli będzie to koniecz-
ne, to tenokreszostaniewydłu-
żony.a
ą

Ewakuowani
z Ukrainy Polacy
są już naWarmii
Olsztyn

CezaryStankiewicz
redakcja@polskatimes.pl

Polacyewakuowanizterenu
objętegowojnąsąszczęśliwi,
bojużwPolsce.Zdrugiejstro-
ny,czująniepokój,boniewie-
dzą,coczekaichdalej

Wskrócie

JAROSŁAW

Procesfałszywych
wnuczków
Kolejna poszkodowana kobie-
ta zeznawała przed SądemRe-
jonowymwJarosławiuwspra-
wie tzw. fałszywych wnucz-
ków.67-letniamieszkankaGro-
nowa Elbląskiego w woj.
warmińsko-mazurskim straci-
ła 15 tys. zł.Wpłaciła jenakon-
to bankowe rzekomego zięcia
swojej siostry. Przesłuchanie
kobiety odbyło się przez połą-
czeniewideo z sądemwElblą-
gu. Oskarżonymi w tym spra-
wiesądwajmieszkańcyPozna-
nia, 60-letni rencistaMarekM.
oraz30-letni bezrobotnySeba-
stian G. Prokuratura zarzuca
im, że oszukali dziewięć star-
szychosób,zróżnychregionów
Polski,nakwotyodkilkutysię-
cy do 115 tys. zł. Podawali się
za członków rodziny lub poli-
cjantówCBŚ. (NZ)

ŚWINOUJŚCIE

W22.rocznicęzatonięcia„JanaHeweliusza”
pamiętanootych,którzyniepowrócili zmorza
14stycznia1993rokuogodzi-
nie5.12doszłodozatonięcia
promupasażersko-kolejowego
„JanHeweliusz”.Wtragedii
zginęło55osób–20marynarzy
i35pasażerów.Promzatonął
podczasrejsuzeŚwinoujścia
doszwedzkiegoYstad.Tamtej
nocysztormnaBałtykumiałsi-
łę 12stopniwskaliBeauforta.
Ogodzinie4.30kapitannaka-
załewakuację.Nawodęzostało
spuszczonychsiedemtratw.
„Heweliusz”obrócił siędogóry
dnem.Uratowałosięzaledwie
dziewięćosób.Co roku 14
styczniawsamopołudnie
przypomniku „Tym, którzy
nie powrócili zmorza”napla-
cuRybakawŚwinoujściu
czczona jest pamięć ofiar ka-
tastrofy. Pominutowymsyg-
nale syrenokrętowych, jedno-
stek znajdujących sięwpor-
cie,mieszkańcyupamiętniają
tragedięminutą ciszy.W tym
rokuobchodymiały dodatko-
we znaczenie.Napokładzie

zatopionego 3 stycznia naMo-
rzuPółnocnymcementowca
„Cemfjord” zaginął także
świnoujścianin Jarosław
Orłow.Mieszkańcy szczegól-
nie przeżyliwieść opanu Jaro-
sławie oraz pozostałych
członkach załogi.
(JM)
Ą

F
O
T.
JO

A
N
N
A
M
A
R
A
S
Z
E
K

bRocznicakatastrofypromu
czczonabyłanaplacuRybaka

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Maszfachwręku,
dostanieszpracę
Takdobrychnastrojów
na świętokrzyskim rynkupra-
cynie było oddawna. Stopa
bezrobocia odkilkumiesięcy
spada i nawet nadejście zimy
nie spowodowało, tak jak
wpoprzednich latach, jej lawi-
nowegowzrostu. Ale jeszcze
ważniejsze jest to, że praco-
dawcy chcą zatrudniać. Akto
manajwiększe szansenano-
wąpracę?Wśródofertwurzę-
dachpracywŚwiętokrzy-
skiemprzeważają te związane
zbranżami budowlaną i usłu-
gami.Oddawnabrakuje spa-
waczy, na szybkie znalezienie
zatrudnieniamogą liczyć pra-
cownicy gastronomii, często
pojawiają się oferty dla kie-
rowców.Nie brakuje również
miejsc przynajróżniejszych
pracachbiurowych, a coraz
bardziej rozwija się rynek
związany zopiekąnadosoba-
mi starszymi.
(ESW)
ą

ŚWIDNICA

Oblałkolegępodpałkądogrilla i spalił żywcem.
Prokuratordomagasięzatokarydożywocia
Dożywociegrozimężczyźnieze
ŚwidnicynaDolnymŚląsku,
któryoblałpodpałkądogrilla,
anastępniepodpalił znajome-
go.Sprawcytragicznegofinału
zabawypoalkoholugrozidoży-
wocie.
Ozabójstwozeszczególnym
okrucieństwemoskarżyłproku-
rator22-letniegomieszkańca
Świdnicy.Mężczyznaoblałpod-
pałkądogrilla,anastępniepod-
paliłznajomego.56-latekmiał
poparzoneponad50procentpo-
wierzchniciała.Zmarłkilkadni
późniejwszpitalu.Sprawcanie
miałwcześniejkonfliktówzpra-
wem,apodczasśledztważało-
wałtego,cozrobił.Tłumaczył,
żeniezdawałsobiesprawy
zkonsekwencji.Winąobarczał
wypitytejnocyalkohol.Grozi
munawetdożywocie.Dozda-
rzeniadoszłowsierpniu2014ro-
ku.Jakustalili śledczy,22-letni
MichałB. i rokstarszyKamilW.
bawilisięwnocywjednymzlo-
kali.Wdrodzedodomuspotkali

przysklepie56-latka.Znaligo.
Postanowiliwypićpół litrawód-
ki.Podczasspożywaniaalkoho-
ludoszłomiędzynimidozakła-
duoto,ktomaprawojazdy.56-
latekprzegrał i„zakarę”miał
wypić litrwódki.Młodzimęż-
czyźnikupilialkoholwsklepie.
Tomiałabyćzabawa.Tyleże
świdniczaninwypił„zgwinta”
pół litra,apodczasdopijania
drugiejbutelkistraciłprzytom-
ność.WtedyMichałB.poszedł
dosklepukolejnyraz.Kupiłpod-
pałkędogrilla,oblałnią56-latka
ipodpalił.– ZzeznańKamilaW.
wynika,żechciałpowstrzymać
sprawcę.Pytał,corobi,aten
miałmuodpowiedzieć,że jest
złynamężczyznę,botenkiedyś
gopomówił iżemusięnależy.
Zarazpotemobajuciekli–rela-
cjonujeMarekRusin,prokurator
rejonowywŚwidnicy.56-latek
wciężkimstaniezostałprzewie-
zionydoszpitalawNowejSoli,
gdziezmarł. (MM)
ą
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Wielkipopytnanowy
numer„CharlieHebdo”
A Aż5milionówegzemplarzynowegonumeru„CharlieHebdo”,
stumetrowekolejki dokiosków.Policja ścigawspólników terrorystów

Nowynumer satyrycznego ty-
godnika „CharlieHebdo”, który
ukazałsięwrekordowymnakła-
dzietrzechmilionówegzempla-
rzy, zostałwykupiony jużokoło
godziny ósmej rano. Redakcja
musiała dodrukować kolejne
dwamiliony. W Paryżu przed
kioskamiustawiałysięstumetro-
we kolejki. Reakcjemuzułma-
nówsąmieszane.

Popyt na nowy numer
„CharlieHebdo” przeszedł naj-
śmielsze oczekiwania redakto-
rów. Dotychczas czasopismo
ukazywałosięwnakładzieśred-
nio 40–60 tys. egzemplarzy.
Pierwszynumerpozeszłotygod-
niowym zamachuw redakcji,
w którym zginęli redaktor na-
czelny czasopisma Stephane
Charbonnier oraz czołowi jego
rysownicy,miał się ukazać po-
czątkowowmilionowymnakła-
dzie. Ostateczniewydano trzy
miliony.Itookazałosięzamało.

Redakcja postanowiławięc
dodrukować dwa miliony eg-
zemplarzyw trzech językach:
francuskim, angielskim i arab-
skim – informuje „The Times”.
Gazetadodaje,żenaportaluauk-
cyjnymeBaymożnabyłotocza-
sopismokupićza900euro.Chęć
zarabianiawtensposóbwinter-
necie potępiła organizacja Re-
porterzy bez Granic – dodaje
„Times”.

Jak podaje CNN, w niektó-
rych kioskach już przed godzi-
ną ósmą rano zabrakło egzem-
plarzy pisma. Kioskarzewpro-
wadzili limity egzemplarzy
sprzedawanych jednej osobie.
Kolejkidługienawetnastome-
trów przed kioskamiw Paryżu
stały się widokiem powszech-
nym.

Naokładcegazetyredaktorzy
umieścili karykaturę proroka
Mahometa roniącego łzę i trzy-
mającego w rękach tabliczkę
z napisem: „Jestem Charlie”.
Nad rysunkiem jest też napis:
„Wszystkozostałowybaczone”.
Redaktorzy czasopisma tłuma-
czylinakonferencjiprasowej,że
numertenzostałwydanywdu-
chu pojednania, stąd rysunek
Mahometa nie jest prześmiew-

czy,stądrównieżnapisoprzeba-
czeniu.Jednocześniepismomia-
ło zachowaćswój charakter, nie
wyrzekającsięsatyryaninieugi-
nając się przed fanatykami, dla
których sportretowanieMaho-
meta jestniedopuszczalne.

Reakcje na okładkę nowego
numeru czasopisma, którego
ośmiorodziennikarzyirysowni-
ków zostało zastrzelonych ty-
dzieńtemuprzezislamskichter-
rorystów,sąmieszane.Jakpisze
„TheTimes”, niektórzymuzuł-
mańscykomentatorzyuważają,
że umieszczenie karykatury
Mahometa tylko doleje oliwy
doogniawobecnej i takwybu-
chowej sytuacji.Według religii
muzułmańskiej zobrazowanie
postaci człowieka, nie tylko
Mahometa, jest bałwochwal-
stwem.

Po zamachach w Paryżu
(w redakcji„CharlieHebdo”oraz
związanych z nim ataku
napolicjantkęisklepzkoszerną
żywnością),wktórychterroryś-
ci zabili 17 osób, a 11 ranili,
w szkołachweFrancji zorgani-
zowano minutę ciszy ku czci
ofiar.Wówczaswielu uczniów
z rodzin muzułmańskich nie
chciało uhonorowaćpoległych.
Topokazuje,jakienastrojepanu-
jąwczęściśrodowiskaislamskie-
goweFrancji.

Niektórzykomentatorzyjed-
nak uważają, że redakcja
„CharlieHebdo”postąpiłasłusz-

nie.Jakmówiłjedenzkomenta-
torówmuzułmańskich zapyta-
ny przez CNN, karykatura
Mahometa na okładce tegonu-
merunie jestnapastliwa, znala-
złysiętamteżsłowaowybacze-
niu,więc przezwiększościmu-
zułmanówokładkaniezostanie
odebrana szczególnie negatyw-
nie.

Zwłaszcza służby specjalne
obawiają się, iż nowy numer
czasopismamożespowodować
reakcję ekstremistów. 10 tysię-
cy żołnierzy,w tymzLegii Cu-
dzoziemskiej, ipięć tysięcypo-
licjantówochraniastrategiczne
budynki i miejsca we Francji,
np.wieżę Eiffla.

Francuskapolicja prowadzi
też poszukiwania ewentual-
nych wspólników osób, które
dokonały ataków na siedzibę
francuskiego magazynu oraz
koszerny sklep. Tropy prowa-
dządoBułgariipozatrzymaniu
tam Francuza podejrzanego
o współpracę z Saidem
i Cherifem Kouachi – podaje
„TheTelegraph”.

Zatrzymany to 29-letni Joa-
chimFritz-Joly. Został areszto-
wanynapoczątkustycznia,kie-
dy próbował przekroczyć gra-
nicęzTurcją,wramachdwóch
europejskichnakazówareszto-
wania. „W jednymwskazywa-
no na jego rzekome związki
z organizacją terrorystyczną,
a w innym – porwanie nielet-
niegodzieckazkraju”–powie-
działa prokurator rejonowa
Darina Sławowa, cytowana
przez „The Telegraph”. „On
samspotkał sięzKouachikilka
razypodkoniec grudnia” – do-
dała.Francuskapolicjapoinfor-
mowała, że towarzyszka Ame-
dy’ego Coulibaly’ego – zabójcy
zsupermarketu–byławidziana
na lotniskuw Stambulewdro-
dzedoSyrii.Nadal jestposzuki-
wanych kilka osób, w tym kie-
rowca samochodu, którympo-
dróżowali ekstremiści. Samo-
chód zarejestrowany jest
nawdowępo jednymznich.

Służby próbują także usta-
lić, kto finansował zamachy.
Jak pisze „The Times”, do ich
organizacjiprzyznałasięAl-Ka-
idawJemenie.Gazeta informu-
je też, że Amedy Coulibaly, za-
bójca policjantki i czworga za-
kładników z supermarketu
zkoszernążywnością,wziąłkil-
kadniprzedzamachemkredyt
6 tys. euro. Za te pieniądze
prawdopodobniekupiłbroń.a
ą

MichałPomorski
redakcja@polskatimes.pl

Paryż

bNowynumer „CharlieHebdo” zostałwyprzedanyprzedósmą rano.Niektórzy kioskarzewprowadzili

limity egzemplarzy sprzedawanych jednej osobie. Popołudniu dodrukowanokolejnedwamiliony
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NapokładzieMiędzynarodowejStacji
Kosmicznejdoszłodoawarii

NASA poinformowała, że
bada sprawę domniemanego
wycieku amoniaku naMię-
dzynarodowej Stacji Kos-
micznej (ISS), po którym
członkowie załogi stacji prze-
nieśli się do jej rosyjskiej
części. Centrum kontroli misji
zaobserwowało zwiększone
ciśnienie w systemie chło-
dzenia i kabinie. Możliwe jed-
nak, że była to tylko usterka
czujników albo transmitera
danych do komputerów
– informuje NASA. (AIP)

bNASA twierdzi, że astronauci

na stacji są bezpieczni
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Wskrócie

Parlament Europejski potępi w czwartek „agresywną i ekspansjonistyczną”
politykę Rosji w kwestii Ukrainy.
Euractiv.com

NIEMCY

Uchodźcywbarakach,
organizacjekrytykują
Organizacje uchodźcówskry-
tykowałyplanykwaterowania
ubiegających się o azylwdaw-
nej placówce obozukoncen-
tracyjnegowzachodnich
Niemczech –podajeBBC.
WładzewSchwerte planują
zakwaterowaćokoło 20ubie-
gających się o azylwbara-
kach, które kiedyś służyły ja-
ko obózBuchenwaldzie.Wła-
dze twierdzą, że są podpresją,
abypomieścić rosnącą liczbę
osóbubiegających się o azyl.

MALAWI

Powodzie iapel
owsparcie
Co najmniej 48 osób zginę-
ło, a 23 tys. zostało zmuszo-
nych do opuszczenia swoich
domów przez powódź
w Malawi – podaje BBC.
Prezydent Peter Mutharika
ogłosił trzeci stopień zagro-
żenia i zaapelował o pomoc
zagraniczną. Ulewa rozpo-
częła się w ubiegłym miesią-
cu. Prognozy wskazują, że
opady będą się jeszcze
utrzymywać.

NIEMCY

KanclerzNiemiec
nawiecuwBerlinie
KanclerzNiemiecAngela
Merkel i prezydent Joachim
Gauckuczestniczyliwewto-
rekwwiecuorganizowanym
wBerlinie przez grupymuzuł-
mańskiewcelupromowania
tolerancji iwolności religijnej
– podaje BBC.Organizatorzy
twierdzą, że celemwiecubyło
potępienie atakówwParyżu
iwspółczucie dla rodzin za-
mordowanych. Był też odpo-
wiedzią namarsze.

SZWAJCARIA

UNHCRapeluje
opoprawęwarunków
UNHCR zaapelował do spo-
łeczności międzynarodowej
o wsparcie, by złagodzić roz-
paczliwe warunki życia
620 tys. syryjskich uchodź-
cówmieszkających w obo-
zach w Jordanii. Zdaniem
organizacji, jeśli społeczność
międzynarodowa nie udzieli
wsparcia, sytuacja może się
okazać jeszcze trudniejsza
z powodu niskich tempera-
tur zimowych i niedostatku
energii elektrycznej.

SZKOCJA

Zamknięteszkoły,
porywistywiatr, śnieg
Śnieg i porywistywiatr powo-
dują zakłóceniaw ruchukole-
jowym idrogowymwSzkocji
– podaje BBC. Z powodupo-
gody zamknięto kilkaset szkół
wSzkocji,Walii i Irlandii Pół-
nocnej. Tornadouderzyłodo-
mywPembrokeshirewWalii.
Wedługprognozmeteorolo-
gicznychwiatr nie ucichnie,
mawiaćwporywachdo 120
kmnagodzinę.Wprowadzo-
noostrzeżenia pogodowe.

WŁOCHY

Napolitanoodchodzi
zurzędu
Prezydent Włoch Giorgio
Napolitano, który już wcześ-
niej ogłosił zakończenie
kariery, w środę ustąpił
z urzędu ze względu na stan
zdrowia – podaje BBC. Jego
odejście zostawia premiera
Matteo Renzi z zadaniem
znalezienia następcy.
Kadencja 89-letniego obec-
nie Napolitano upływa
w 2020 r. Prezydent jest
wybierany przez parlament.

EURO

Tyle na eBayu żądano

zawczorajszy numer

„Charlie Hebdo”

900
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Moje życie kręci się wokół polityki

NietęskniPandopolityki?
Większośćmoichprzyjaciół
i znajomych topolitycy,więc
moje życie, siłą rzeczy, kręci
sięwokół polityki.Wszystkie
nasze spotkania zaczynają się
i kończąpolityką, amiędzy
tym jest jakieśmałe conieco
towarzyskie.Niemamwięc
okazji, żeby zatęsknić.
AledzisiajPOjest jużchybainna
niżkiedyś,nieuważaPan?
Teraźniejszośćodsuwawcień
przeszłość.Wszystko się zmie-
nia, równieżPlatformaprzez
lata ewoluowała, zmieniała się
i dziś jest innaniżkiedyś. Po 10
latachprzywództwaDonalda
Tuskamamynowego szefa,
adokładniej szefową–Ewę
Kopacz.DziśprzedPlatformą
stoją innewyzwania, noweza-
dania. LudziePOposiedmiu
latach rządzenia sąbardziej
doświadczeni i lepiej przygo-
towanidoprzeprowadzania
zmianwPolsce.
BrakujewniejDonaldaTuska?
Nietrzymajużpartiiżelaznąręką.
DonaldTuskbezwątpienia jest
politykiemostatniejdekady,
abyćmożecałego25-leciawol-
nejPolski.Odejściepolityka tej
miaryniewątpliwewymaga
czasu, żebyprzywyknąćdo je-
gonieobecnościnapolskiej
sceniepolitycznej.Po latach
„żelaznej ręki”TuskaPlatfor-
maświetnie sięodnajdziepro-
wadzonaprzezEwęKopacz.
JaksobiedajeradęEwaKopacz?
Zaskakującodobrze,wbrew
prezentowanymprzez opozy-
cję i niektóremedia obawom.
Pokazała, że jest premierem
samodzielnym,niesterowa-
nymz tylnego siedzenia przez
innych, że świetnie daje sobie
radę, a jej exposé zostało
przez fachowcówocenione
bardzowysoko.
JakPanocenia100dnirządów
nowejpremier?
Przedstawiła precyzyjnyplan
zamierzeńdo zrealizowania
w2015 r.Wciągu tych 100dni
część z zapowiedzianychprac
została uruchomiona.Wymie-

nię tylkoniektóre: nowyko-
deks ordynacji podatkowej,
pakiet energetyczny, pakiety
kolejkowy i onkologiczny, roz-
wiązana kwestia sporu z leka-
rzami, kwotowawaloryzacja
emerytur. Śmieciowe jedzenie
znika ze szkół.Wartowspom-
nieć też o tym, jakumiejętnie
łączy twardeprzywództwo
z empatią: zarówno rozwiąza-
ła sprawęgórników, jak i po-
mogła ich żonom.
ZłegosłowaoEwieKopaczPan
niepowie?Wszystkojejsięudało?
Niepowiem.Tak, na razie
wszystko jej się udało.
Askorojużprzygórnikachjeste-
śmy,nieboisięPan,żepogrążą
EwęKopaczitenrząd,bopew-
nie ladadzieńwyjdąnaulice?
Toprawda,żeod25 latnie roz-
wiązaliśmyproblemugórni-
ctwa.Współczujemygórni-
kom,podziwiamyichciężką
pracę,aleprawda jest taka,że
lepiejdlaobywateli,kiedytego
węglawydobywająmniej.Nie
możnaprzecieżżyćwciągłej
fikcji.Górnicytorozsądni lu-
dzie.Niewartonarażać ichży-
ciabezsensownie.Górnicymu-
szązrozumieć,żeniktniechce
dlanichźle,alewich interesie
leży,abyznaleźlipracęwin-
nychkopalniachalbowzupeł-
nienowychfirmach.Dzisiaj ła-
twiejotępracęniż15 lat temu.
PodobnowPOdochodzi
dostrać,poszczególnefrakcje
–Schetyny,Grabarczyka–wal-
cząowpływy.
Przyznam, żenie dostrzegam
żadnego rozlewukrwi ani po-
tyczekbratobójczych.Mam
wrażenie, że te pogłoski to po-
bożne życzenia części opozy-
cji i niektórychkomentatorów
politycznych.
DonaldTuskdobrzezrobił,że
przyjąłstanowiskoszefaRady
Europejskiej?SytuacjawPOnie
byławtedynajlepsza.
Mówimyohistorycznymmo-
menciedlaPolski i jej znacze-
niuwEuropieorazna świecie.
Apanipyta, czyDonaldTusk
dobrze zrobił?! Czywmomen-
cie, kiedywchodziliśmy
doUnii Europejskiej, ktokol-
wiekmógłprzypuszczać, że
za 10 lat Polak staniena jej cze-
le? I czy tonienajlepiej obra-
zujeocenę rządówPlatformy
Obywatelskiej?
PanakolegaSławomirNowak
wypadłzpolitykiprzezgłupize-
garek.SpodziewałsięPantak
spektakularnejklapy?
Absolutnienie spodziewałem
się takiegoobrotu sprawy.
Wmoimmniemaniu faktnie-
umieszczenia tegopechowego
zegarkawkolejnychoświad-
czeniachmajątkowychpara-
doksalniewskazujenaniewin-
nośćNowaka. Proszępamię-
tać, żemediao tympisały, że
mejlowałydoNowaka.Gdyby

cośbyłona rzeczy,natych-
miastuzupełniłbyoświadcze-
nie.Aleonkonsekwentnie te-
gonie robił przekonany, że ze-
garekniepodlegaobowiązko-
wiwpisania.Namarginesie:
nieukrywał go, ba, oceniając
liczbę fotografii, naktórych
magona ręku,wyglądana to,
żenosił gobardzoczęsto.
Przyokazji – SławomirNowak
to jedenznajzdolniejszych lu-
dzimłodegopokoleniawpol-
skiej polityce. Szkoda.
Amożezgubiłagobuta?
Napewnoniebuta,aprze-
świadczenie,żemarację,żenie
musiwpisywaćtegozegarka
dooświadczeniamajątkowego.
RadosławSikorskiteżmakłopo-
ty.MyśliPan,żepożegnasię
zfunkcjąmarszałkaSejmu?
Wątpię.Aczy rzeczywiściema
kłopoty?Na tęodpowiedźmu-
simy jeszcze chwilępoczekać.
Dowyjaśnieniaprokuratury.
UważaPan, jakStefanNiesio-
łowski,żetozorganizowany
ataknaSikorskiego?

Kaczyński i jegonajbliższe
otoczenie od lat dają dowody
na to, że serdecznie nienawi-
dząRadka Sikorskiego. A jak
się przekładają emocje preze-
sa PiS na ludzi, którychnie da-
rzy sympatią – nazywając to
eufemistycznie – nie jest dla
nikogo tajemnicą.
Swojądrogątotrochężenujące,
żepolitycy,którzynieźlezarabia-
ją,próbujądorabiaćnakilome-
trówkach,nieuważaPan?
Takuważam. Ja osobiście nig-
dynie rozliczałem
kilometrówek.Ale też jestem
przekonany, żewiększość po-
słanek i posłów rozlicza się
rzetelnie.Nawiasemmówiąc
– najwięcej przypadkówna-
ciąganiaKancelarii Sejmu,
aw finale podatników,miało
miejscewPiS.
Panteżjakoministersportu
konsultowałswojewystąpienia
zzewnętrznymifirmamiipłacił
zatotysiącezłotych?
Ja byłemministremsportu
i turystyki, a nieministrem

sprawzagranicznych. Jakość
i skuteczność polityki zagra-
nicznej zależy ododbioru
wprzestrzenimiędzynarodo-
wej. Dlategowymagana jest
wyjątkowa starannośćw for-
mułowaniuprzekazu.Wcza-
sie, gdyministrembyłRadek
Sikorski, polska polityka za-
graniczna była bardzowysoko
ocenianana forummiędzyna-
rodowym.Dziś jest czasGrze-
gorza Schetyny i jestempe-
wien, że tenwysoki poziom
i jakość polskiej dyplomacji
będą zachowane.
ZdziwiłsięPan,słuchająckole-
gównagranychwrestauracjiSo-
wa&Przyjaciele?
Najbardziej zdziwiłamnie
iwręcz zszokowała publikacja
prywatnych rozmównagra-
nychnielegalnie.
PanchodziłdoSowy?
Wolałem innemiejsca, poło-
żonebliżej Sejmu.
NieboisięPan,żezostałnagrany?
Nie, ponieważniemamnic
doukrycia.
Językrozmówjestdośćszcze-
gólny,takzesobąrozmawiają
politycypozakamerami?
Prywatnerozmowy,zwłaszcza
teprzyalkoholu, różniesię to-
czą,niezależnieodstatususpo-
łecznego.Cinajbardziejobu-
rzeniniechzadadząsobiepyta-
nie,czychcielibyczytaćwga-
zetachstenogramyzeswoich
rozmówprowadzonychwpo-
dobnychokolicznościach.
Afery–hazardowa,taśmowa,ta
zkilometrówkami–nieomijają
PO.Sporoich,nieuważaPan?
Takzwanaaferahazardowazo-
stałaostateczniewyjaśniona
izamkniętaprzezprokuraturę
jakoniemającamiejsca.Afera
taśmowafaktycznie jestaferą,
aleniedlatego,żektośrzucił
mięsempodczas,podkreślam,
prywatnegospotkania towa-
rzyskiego.Zostałopopełnione
przestępstwoiwciążniewie-
my,ktoodpowiadazanielegal-
nenagrywanie.Natomiast jeśli
chodzioaferęzkilometrów-
kami, toodpowiednimadresa-
temtegopytaniapowinienbyć
– głównie–PiS.
PrawoiSprawiedliwośćnieźle
siętrzyma,myśliPan,żemogą
wygraćwyboryparlamentarne?
Wszystko jestmożliwe, ale nie
chcę sobie tegonawet próbo-
waćwyobrazić. SzkodaPolski.
Jeśliwygrają,znajdąkoalicjanta?
Niemamtakdużejwyobraźni.
WyobrażasobiePanPiSbezJa-
rosławaKaczyńskiegonaczele?
Ba.Najprawdopodobniej PiS
rozpadłby się, ale...mogłoby
być i tak, że coś zmieniłoby się
na lepsze i zamiast polityki
smoleńskiej,węszenia spi-
sków, zdrad i oszustwwybor-
czychpolitycy tej partii zajęli-
by się konstruktywnąpracą
dla dobra Polski.

AwidziPanwogóle jakiegośna-
stępcęprezesa?
Nie. Imoże todobrze.
Jakieszansewwyborachparla-
mentarnychdajePanlewicy?
Myślę, że przegrają z PSL.
MyśliPan,żeLeszekMillerpowi-
nienwyprowadzićsztandar?Bo
niektórzysugerują,żetojużko-
niecSLD,żetrzebastworzyć
najejmiejscenowąpartię.
To zmartwienie LeszkaMille-
ra, a że zmartwieniema, to
dość oczywiste.
AleTwójRuchraczejdoSejmu
niewejdzie?
Uważam, żeniewejdzie. Twój
Ruch to była oferta jednosezo-
nowa, jak się okazało.
JanuszPalikotodejdzie
zpolityki?
Niewiem, czy odejdzie, ale
powinien.
JakPansobietłumaczyfeno-
menJanuszaKorwin-Mikkego?
Wewszystkich społeczeń-
stwach funkcjonująmłodzi
ludzie, zbuntowani, antysy-
stemowi, antyrządowi. Takich
właśnie łowiKorwin--Mikke.
Faza buntunajczęściej prze-
chodzi po jakimś czasie,
amłodzi gniewni odchodzą
od JanuszaKorwin-Mikkego
do realu. A terazwidzimy, że
odszedł nawet samKorwin.
TeżPanuważa,żeBronisław
Komorowskiwygrawyborypre-
zydenckie?
Jestemo tymprzekonany.
NaczympolegafenomenBroni-
sławaKomorowskiego, jakPan
myśli?
Jest człowiekiem zgody, kon-
sensusu, łączenia, a nie dzie-
lenia. 75 procent zaufania ro-
dakówmówi samo za siebie.
Jest bardzo dobrym prezy-
dentem.
Cobędzie, jakPlatformaprzegra
wyboryparlamentarne?Będzie
walkaoprzywództwowPO?
Jestem spokojny owynik
wyborów parlamentarnych
w 2015 r. i pewny, że Platfor-
ma z PSL będą tworzyć rząd
na kolejne cztery lata. Czego
przy okazji nowego roku ży-
czę sobie i wszystkim
Polakom.
APanniemyśliopowrocie
dopolityki?
Nie.
OdnalazłsięPanpozapolityką?
Poodejściu zpolitykiwróci-
łem tam, skąddoniej przy-
szedłem, prowadziłemprze-
cież firmy,więcwróciłem
dobiznesu. Pewnie, że nie by-
ło łatwo, 20 lat byłem linio-
wymzawodnikiemwpolity-
ce, ale rodzinne firmy, które
miałemzewspólnikami,
trwały. Tyle że czasy są inne,
innaPolska,więcmusiałem
się tegobiznesuuczyć trochę
odnowa.Ale radzę sobie i do-
brzemi tu, gdzie jestem.a

ą

Rozmowa

OsytuacjiwPlatformieOby-
watelskiej iaferach,któreto-
cząpolskąscenępolityczną
wrozmowiezDorotąKowal-
ską mówiMirosław
Drzewiecki,byłyminister
sportuiturystyki

b MirosławDrzewiecki: Tusk to polityk ostatniej dekady
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Po latach„żelaznej
ręki”TuskaPO

świetniesię
odnajdziepod

rządamiEwyKopacz

DRZEWIECKI:WSPÓŁCZUJEMYGÓRNIKOM,ALEPRAWDAJESTTAKA,ŻELEPIEJDLAOBYWATELI,KIEDYTEGOWĘGLAWYDOBYWAJĄMNIEJ
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Posłowie też grają w pokera. Ale boją
się zmienić złą ustawę

Nie ukrywamy, że chcemy ro-
zmawiać o pokerze. Publiku-
jąc ten wywiad, złamiemy
prawo? Ktoś może uznać to za
promocję hazardu.
Wświetle prawa faktycznie
jest takamożliwość. Ale nie
możemydać się zwariować,
bo teoretyczniewszelkie pró-
by rozmowyohazardzie były-
by zakazane. Jeżeli do tego
zmierzaustawodawca, to jego
problem.Nie da się nie rozma-
wiać o czymś, conurtujewiele
tysięcy Polaków.Mamnadzie-
ję, że po tej rozmowienic nam
nie będzie grozić.
Pytanie abstrakcyjne, ale jak
najbardziej namiejscu. Choćby
wświetle grzywny za słynne
już zdjęcie z ruletką zamiesz-
czonena Facebooku.
Ręce opadają... Swoją drogą ja-
kiś czas temuzamieściłem
naTwitterze zdjęcie ze strony
legalnegobukmachera STS,
który po zalogowaniu oferuje
gratyfikację pieniężną za to, że
się kogośdonichprzyciągnie.
Czy tonie jest namawianie
dohazardu? Legalni bukma-
cherzy łamiąustawę czynie?
Pokerzyści twierdzą,żeustawa
jestpełnatakichabsurdów.Ale
powypowiedziachludzizMini-
sterstwaFinansówmożnawys-
nućwniosek,żeniedokońca
zdająsobieztegosprawę.
Odnoszęwrażenie, że najbar-
dziej sprawy z tegonie zdaje
sobie samminister JacekKapi-
ca.Mam informacje od związ-
kówzawodowychSłużbyCel-
nej, które teżmają serdecznie
dość działań, jakie są imzleca-
ne.Mówią, żewalczą zwiatra-
kami. Każdywidzi, co się dzie-
je –weźmychoćbyostatnie
wyroki, którymi chwalił się
ministerKapica, a które zosta-
ły uchyloneprzez sądy apela-
cyjne. Towszystkopokazuje,
że ta ustawa jest zła, nie dzia-
ła, jest poprostu bublem
prawnym, który trzebana-
tychmiast zmienić.
JakPanprzyjąłwiadomośćo
tym,żedoktorJarosław
Nenemanprzejąłobowiązkimi-
nistraKapicym.in.wkwestii ryn-
kugier?Jestszansa,żeznimbę-
dziesię lepiejwspółpracowało?
Tegoniewiem, bonie znam
panaNenemana. Z jegowypo-

wiedzimogę jednakwniosko-
wać, że napewnowięcejwie
na temat gier niżministerKa-
pica. Podejrzewam, żema
również inne spojrzenie
na sprawę.Wydajemi się, że
zmianyna takich stanowi-
skach funkcyjnychnie są
po to, by kontynuować czyjąś
linię, tylko by ją korygować.
Mamnadzieję, że niedługo
uda się spotkać zpanem
Nenemanem iwtedybędzie-
mywiedzieli owielewięcej.
Nadziejew środowisku sądu-
że.Neneman,wykładowca te-
orii gier, przyznaje, że czasem
gra ze studentaminamałe
stawki. Z koleiministerKapica
twierdzi, że poker to gra loso-
wa, bo rozdaje sięwniej karty.
To strasznaniewiedza. Tym
gorsza, żemówimyoosobie
decydującej o sprawach, o któ-
rychniemapojęcia.Weźmy
choćbyprzykład tego statku
wycieczkowego… (minister
twierdził, żeDominik Pańka
wygrał turniej PCAna statku,
gdyżnaBahamachpoker jest
nielegalny. Turniejw2014 r.
był jednak rozgrywanywka-
synie nawyspieAtlantis.
Na statku rozegrano go
w2004 r. – red.). Ale podobnie
jest zwiedząna temat samej
gry. To jest najbardziej boles-
ne, bopanKapica nie dopusz-
cza do siebie żadnych argu-
mentów. Jednocześniemó-
wiąc, żewalczy zhazardem,
promuje legalnewPolsce stro-
nybukmacherskie. Czyli broni
ludzi przedhazardemczy tyl-

koprzedhazardem, którynie
możewejść doPolski przez
chore przepisy?Kompletny
absurd. I jak tu traktować go
napoważnie?
PanKapicamówiącopokerze,
machybanamyślipokeraspor-
towego.Wypowiadasiętak, jak-
byniewiedział,żePolacychcą
graćnapieniądze,takjakdzieje
siętopraktycznienacałymświe-
cie.Aonoczekujezaakceptowa-
niapokeraprzezMKOl,chcewy-
dawaćlicencjezawodnicze…
Toproblem, bo toprzecież
praktycznie dwie zupełnie
różne gry.Wpokerze sporto-
wymczy tzw. porównawczym
gra się napunkty, a nie napie-
niądze, jakwpokerze, o jakim
mówimy.Wdodatku całe to
gadanie oMKOl... Z rozmów
wSejmiewiem, że ludzie, któ-
rzy odpowiadają zaustawęha-
zardową, praktycznie niemają
pojęcia o tym, czym jest poker.
Jeśli już, to chcą rozmawiać
o legalizacji pokera sportowe-
go. To jest bardzo słabe. Załóż-
my, że chcielibyśmyzagrać
wpokera. Ale nie zwpisowym
ostawkę, tylko owodymine-
ralne, któremamyna stole.
Pod jaką kategorię to zaliczyć?
Wprawdzie są onedarmowe,
ale przecieżmożna jewycenić
na 1,20 zł i cowtedy?Mogliby-
śmymieć problem. Jeśliwięc
chcemy rozwiązać tę sytuację,
to niemożna stosowaćpół-
środków, tylko trzeba zająć się
całą sprawą.
Możemy zagrać o puchar z lo-
du... (Jakiś czas temu Urząd

Celny dokonał nalotu na tur-
niej, gdzie grano o puchar z
lodu. Sprawę umorzono z bra-
ku dowodów, gdyż nagroda…
się roztopiła – red.)
(śmiech) Tobyło świetne.
Opowiadam towielu osobom,
tak samo jakhistorię ze Szcze-
cina, gdzie oskarżono ludzi
o grę nadużepieniądze
napodstawie liczbna żeto-
nach.No śmiechprzez łzy.
Skoronajwiększymproblemem
wsprawiepokerajestnieznajo-
mośćtejgryprzezosobydecy-
zyjne,tomożetutrzebaude-
rzyć?Jakiśczastemupadłpo-
mysł,byrozegraćwSejmietur-
niejpokerowy.Dlaczegoniewy-
paliło?
Żebybyła jasność –wSejmie,
z kimkolwiek bymrozmawiał,
to 90proc. osóbmających ja-
kiekolwiekpojęcie na ten te-
matwie, że ustawę trzeba
zmienić. Ale niemówią o tym
głośno. Boją się czegoś, choć
niewiemczego. Zdnia
nadzieńdowiaduję się, że po-
słowie, którychwżyciu bym
o tonie podejrzewał, grają
online.Niedawnodowiedzia-
łemsię okolejnej osobie i by-
łemzszokowany.Akurat on
wydawał się być kompletnie
oddalonyod sprawyhazardu.
Jeżeli chodzi o turniej,mamy
ofertę odkasynaHit – na roze-
graniewokolicach lutego za-
wodówdla dziennikarzy i za-
interesowanychposłów.Nie
wiem jeszcze, jak to zorgani-
zujemy. Turniej trzeba zgłosić
i dostać pozwolenie odmini-
stra. Okazjonalnypuchar dla
zwycięzcy też by się przydał.
Chyba że zagramyo trofeum
z lodu. (śmiech) Jest jeszcze
kwestia zareklamowania tur-
nieju.Naulicy się nie da, po-
dejrzewam, żewyślemyza-
proszeniamejlowo.Najwyżej
jeśli komuś się tonie spodoba,
zgłosi to doministerstwa…
Aproposkasyn–MinisterKapica
uważa,żezarzutyobrakmożli-
wościgrywturniejachsąbez-
podstawne.Przecieżwydanow
tymrokuponaddwadzieścia
pozwoleńnagrę...
Nieno, to tragiczne. To jest
właśnie tenbrakwiedzy i zro-
zumienia.Może faktycznie
trzeba goporwać,wsadzić
do samochodu – oczywiście
dużego, żebybyłomuwygod-
nie – i zabrać gdzieś, byprze-
konał się, jak towyglądaw in-
nychpaństwach.Najlepiej
chybadoPragi, żebynie zmę-
czył się podróżą.
Pannabloguwspominałowizy-
cienaturniejuwczeskim
Rozvadowie.ByłPanteżna

dwóchfinałachPolishPoker
SerieswwarszawskimHicie.Ja-
kiewywiózłPanstamtądwraże-
nia?
Chciałemprzekonać się, jak
wyglądają te nieliczne turnieje
wPolsce.Nigdyniewidziałem
żadnego znich aniwżadnym
znichnie uczestniczyłem .Ale
Rozvadov…To tak jakbyśmy
porównywalimalucha, który
nie jeździ, zmercedesemklasy
S. To jest naprawdę coś pięk-
nego.Miasteczko zamieszki-
waneprzez osiemset osób,
z czego trzysta pracujewkasy-
nie.Wszędzie jest czysto, nie
mabezrobocia, nikt nie strzela
do siebie naulicy. Jest jeden
sklep, ale dzięki turniejom
powstała bazahotelowa! To
pokazujemożliwości, jakie
mogąpłynąć ze zmianwpol-
skimprawie. Szkoda, żenikt
w rządzie nawet nie zaintere-
suje się tym, jakwyglądapo-
kerwdzisiejszych czasach.
Parlamentarny zespół ds.
efektywnej regulacji grywpo-
kera, którego jest Pan szefem,
opracowałwewspółpracy ze
StowarzyszeniemWolnyPo-
ker projekt nowelizacji ustawy
hazardowej. Proszę opowie-
dzieć o jego założeniach.
Zależynamprzedewszystkim
na tym, bymożnabyło spokoj-
nie pograćwpokera. Żeby
wPolscemogły być organizo-
waneduże festiwale i turnieje,
legalne były gry cashowe,
w internecie funkcjonowały
poker roomy.Aprzy okazji ko-
rzystał na tymbudżet pań-
stwa.Wzorowaliśmy się
namodeluduńskim, najmniej
obciążającymgraczy. Podatek
wwysokości 15 proc. będzie
pobierany z tzw. rake’u, czyli
prowizji płaconej przez
uczestnikówgry organizatoro-
wi. Projekt zakłada kontrolę
rynku, zabezpieczenia
przedpraniembrudnychpie-
niędzy czydostępemniepeł-
noletnichdohazardu. Zawiera
informacje na temat tego, ja-
kie poker niesie ze sobą zagro-
żenia, ale i jakie korzyści. Jest
mnóstwomożliwości, a naj-
głupsza znich to blokowanie
stron, coproponował jużmi-
nisterKapica.Merytorycznie
donaszegoprojektuniemoż-
na się przyczepić.
Zawsze znajdą się jednakoso-
by, którebędą czepiały sięnie
dokońcamerytorycznie…
Ludzie powinnimieć świado-
mość, że nie robimynic, co
jest zakazanewUnii Europej-
skiej. Osoby, które znają tę grę,
wiedzą, że jest onamniej
szkodliwaniż chociażby toto-

lotek,wktórymmożnaprze-
graćwszystkie pieniądze i nie
wygrać ani grosza.Wpokerze
duże znaczeniemają umiejęt-
ności – to jest zupełnie jasne.
Nie pamiętam teraz, alewAn-
glii albowUSAzbadano, do ja-
kiego sportunajbardziej po-
dobny jest poker i ta jego
losowość.Okazało się, że po-
równanogodogolfa, gdzie
elementem losowym jest
wiatr, powierzchnia, kij itd.,
ale równieważne sąumiejęt-
ności gracza.Napodstawie
wynikówdużych turniejów
golfowych i pokerowych
naprzestrzeni kilku lat,wyka-
zano, że obie dyscypliny są
do siebie bardzopodobne.
Oczywiście co jakiś czaswy-
płynie ktoś nieznany –
naprzykładDominik Pańka –
ale podobnie jestwszędzie.
Jednemuuda się strzelić gola
z połowyboiska, a pięciuset
innymsię nie uda.Wkażdym
sporcie jest taki element. Jeże-
liwięc nie znasz się napoke-
rze, nie skupiasz się, nie trenu-
jesz, to niemasz szansna zwy-
cięstwo.
ZajmujesięPanpokeremod lat.
WidziPanwSejmiezwiększe-
niezainteresowania sprawą?
Po sukcesieDominika Pańki
były dwa, trzymiesiące, gdzie
zainteresowanie się zwiększy-
ło. Późniejwszystko trochę
ucichło,mniej było pokera
wmediach. Temat jednak
wrócił, sampewnie trochę się
do tegoprzyczyniłem,wkła-
dając pokerawszędzie gdzie
się dałowsejmie.Np. była de-
bata na temat kolei państwo-
wych, jakichś brakówbudże-
towych, to ja na to – proszę
bardzo, jedna zmianawusta-
wie hazardowej imacie pie-
niądze.
Jakreagowalinatakieargumen-
tyinniposłowie?
Na sali sejmowejwiększego
odzewunie było, ale poza już
zaczynały się rozmowy, pyta-
nia, skąd te pieniądze by się
wzięły itd. Pojawiało się od ra-
zuwięcej telefonówodme-
diów, zaproszenia do telewizji,
rozmowywsprawie pokera.
Niema też co się oszukiwać,
na razie naszymgłównymce-
lem jest to, żebyprojekt usta-
wywszedł poddebatęwSej-
mie. To już będzie duży suk-
ces.Wierzę, że stopniowouda
się przywrócićwPolscenor-
malność. Chciałbym, żebyśmy
przy tymstolemogli rozdać
karty i zagraćwpokera, nie
narażając się nakonsekwencje
prawne. a
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Rozmowa

ZposłemPSLArturem
Górczyńskim,szefemparla-
mentarnegozespołuds.efek-
tywnejregulacjigrywpokera,
rozmawiająTomaszDębek
iKacperRogacin

GÓRCZYŃSKI:LUDZIEPOWINNIMIEĆŚWIADOMOŚĆ,ŻENIEROBIMYNIC,COJESTZAKAZANEWUNIIEUROPEJSKIEJ

bMamnadzieję, że po tej rozmowie nic namnie będzie grozić -

mówi Artur Górczyński
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Środowe posiedzenie sejmo-
wejKomisjiFinansówPublicz-
nychdotyczyłoprzestrzegania
prawkonsumentówkorzysta-
jących z pożyczek i kredytów
tzw.bezprocentowych. Zosta-
li na nie zaproszeni prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów Adam Jasser
oraz Andrzej Jakubiak, prezes
Komisji Nadzoru Finansowe-
go. Posłów najbardziej intere-
sowała możliwość wprowa-
dzenia limitówkosztówobsłu-

gipożyczek, takabyniedopro-
wadzać do sytuacji, w której
spłata przewyższa wielokrot-
nie sumępożyczoną.

– Firmy udzielające poży-
czek poza sektorem banko-
wym nie przedstawiają przej-
rzystych informacji klientom
na temat ich rzeczywistego
oprocentowania. To zakłóca
konkurencyjność, ponieważ
koszty są nieporównywalne
i klient nie może dokonać
właściwego wyboru – mówił
podczas posiedzenia komisji
Adam Jasser, prezes UOKiK.
Podkreślił, żeagresywnymar-
keting reklam telewizyjnych
wprowadza konsumentów
wbłąd.

– W świetle obecnie obo-
wiązującychprzepisówUOKiK
może napominać i karać nie-
uczciwe firmy, które wpędza-
ją klientóww pułapkę zadłu-
żenia.Zwróciłuwagę,żeokre-

ślenie sztywnego limitu opro-
centowania nie jest dobrym
rozwiązaniemzuwaginato,że
zakażdymrazemfirmaudzie-
lająca pożyczkimusi dostoso-
wywać się do potrzeb imożli-
wości klienta, a tegonie da się
rozwiązaćnarzuconymizgóry
przepisami.

Andrzej Jakubiak, prezes
KNF, zwrócił uwagę na to, że
klientami firm udzielających
pożyczki są z reguły osoby
wtrudnej sytuacji finansowej.
– Najczęściejnieposiadająone
zdolnościkredytowej,dlatego

nie zwracają się o kredyt lub
pożyczkę do banków, ale
doprywatnychfirmudzielają-
cych pożyczek. Są zdespero-
wani i nie zwracają uwagi
nato, jakwysokie jestoprocen-
towanie; czymają zwrócić 25
proc.więcejniżpożyczonasu-
ma,czy150proc.albo iwięcej.
Wielu klientów nie jest w sta-
niewogólezwrócićpożyczek,
dlategoteżfirmyichudzielają-
ce stosują wyższe oprocento-
wanie. Ichryzyko jestbowiem
takżedużowyższe.

Ministerstwo Finansów
przygotowało nowelizację
ustawy o nadzorze nad ryn-
kiem finansowym. Ma ona
ograniczyćmożliwości pobie-
rania opłat, prowizji i odsetek
w umowach o kredyt konsu-
mencki, coma przeciwdziałać
popadnięciu kredytobiorców
wtzw. spiralę zadłużenia.a
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Kredyty0procent. Prowizje firm
pożyczkowychdo zmiany

Sejm

JoannaKosmalska
redakcja@polskatimes.pl

Firmypożyczkowewpędzają
potrzebującychszybkiejgo-
tówkiwpułapkęzadłużenia.
Potrzebnajestwiększaochro-
nakonsumentów

Prowizje i opłaty
powodują, że koszt

pożyczki 0 proc.
podwaja lub potraja

dług do spłaty

STOPYPROCENTOWE

Styczeńbezzmian
oprocentowania
Zgodnie zoczekiwaniamiRPP
nie obniżyła stópprocento-
wychwśrodę, pozostawiając
główną stopę referencyjną
wwysokości 2,0 proc.Ozna-
cza to, że oprocentowanie kre-
dytów i lokatwnajbliższym
czasie powinno zostać stabil-
ne. –Ostatnie osłabienie zło-
tegomogło byćpotraktowane
przezRadę jako substytut ob-
niżki stóp, zmniejszający ry-
zyko silnego spadkupoziomu
cen,wraz ze spadkiemcen ro-
pynaftowej – uważaArka-
diuszKrześniak, głównyeko-
nomistaDeutscheBankPol-
ska. Jego zdaniemdoobniżki
stópdojdzie, jeśli deflacja na-
dal będzie się pogłębiać,
awzrost gospodarczyulegnie
spowolnieniu.
(ZB)

ŚRODKI EUROPEJSKIE

443mlneurona
wspieraniemłodych
Przez pięć najbliższych lat po-
nad443mln euro ze środków
europejskich zostanie prze-
znaczonychnawspieranie
młodzieżywwieku 15–29 lat
wkształceniu lub szkoleniu
i niemającej pracy.
Obecnie już są realizowane
projektyw tymzakresie:
„Równi na rynkupracy” i „Po-
mysł na siebie”. Bierzewnich
udziałw sumie8,5 tys.mło-
dychosób znajdujących się
w trudnej sytuacjimaterial-
nej. Otrzymują oni różnego
rodzajuwsparcie, które poz-
woli imznaleźć ofertę zatrud-
nienia, dalszego kształcenia,
przyuczenia do zawodu lub
stażuwciągu czterechmiesię-
cy odzakończenia kształcenia
lubutraty pracy.Młodsimają
szansęnadalszą naukę, starsi
zaś napodniesienie kwalifika-
cji zawodowych i znalezienie
pracy. Kolejnymobszarembę-
dziewalka zubóstwem.
(ZB)

Wskrócie

TYLE PŁACIMYZAEURO

4,2885
$3,6525 CHF3,5712

WIG WIG 30 FTSE 100 DAX

-1,02%[51.910,30] -1,23%[2512,71] -2.35% [6388,46] -1.25% [9817,08]

Rekordowakwota
długudowindykacji
A Banki zaczęły sprzedawać firmomwindykacyjnymniespłacane
w terminie kredyty i pożyczki nawet za 15 proc. ichwartości

Firmy windykacyjne zbierają
obfityplon.Dynamicznyprzy-
rost sprzedawanych długów
wiążesięz tym,żeswojezobo-
wiązania sprzedają firmom
windykacyjnym już nie tylko
operatorzy kablówek czy tele-
fonii komórkowej. Poważnym
kontrahentem stały się banki,
oferujące obfite portfele zobo-
wiązańkonsumentówz tytułu
kredytów,wtymhipotecznych
oraz pożyczek. Jako pierwsi
zdecydowali się na to Getin,
PKOBPorazBGŻ.

– Poza wierzytelnościami
detalicznymiobserwowaliśmy
bardzo silny wzrost podaży
długu hipotecznego. W dużej
mierze dotyczyło to kredytów
mieszkaniowychzaciągniętych
przez typowego Kowalskiego.
Tozjawiskoszczególnieczęsto
komentowano z uwagi na jego
społeczne reperkusje i obawy

o los zadłużonych lokatorów.
Dość wspomnieć, że wminio-
nym roku banki łącznie zaofe-
rowały do sprzedaży około
2 mldwierzytelnościhipotecz-
nych. Te transakcje były rów-
nież dużą nowością zarówno
dla inwestorów, jak i firmwin-
dykacyjnych – komentuje Prot
Zastawniak,dyrektorzarządza-
jący ds. sekurytyzacji Pragma
Inkaso SA.

W roku bieżącym wartość
windykowanychwierzytelnoś-
ci utrzyma się co najmniej
na ubiegłorocznym poziomie.
ZdaniemZastawniaka,sytuację
egzekwujących mogą jednak
nieco skomplikować zmiany
w regulacjach dotyczących
upadłości konsumenckiej,
obecnienakładająceobowiązek
pokrycia kosztów wynajmu
mieszkania lokatorom eksmi-
towanymznieruchomości.

– Te regulacje mogą nieco
poskromić apetyty branży
nazakupwierzytelnościzabez-
pieczonych hipotecznie i spo-
wodować dalszą korektę ich
cen –uważaProt Zastawniak.

Zdrugiej jednakstrony, jego
zdaniem, do banków sprzeda-
jącychjużportfelezłychkredy-
tówipożyczeknapewnodołą-
czą pozostałe.

Transakcje w dużej mierze
rozwiążą problem nieskutecz-
nych egzekucji i zepsutego
portfelakredytowego.Bankom
bowiem bardziej opłaci się
sprzedać złe długi imieć z gło-
wy ichwindykację, niż zajmo-

waćsięegzekucjąwewłasnym
zakresie.

–Bezwątpieniawciążdyna-
micznabędziepodażkredytów
detalicznych, tym bardziej że
wielebankówzpierwszejdzie-
siątkiniedokonałowtymroku

żadnychbądźznaczącychtran-
sakcji. Instytucje tebędąchcia-
ły skorzystać na rosnącej akcji
kredytowej i sprostać coraz
bardziejwyśrubowanymregu-
lacjom – prognozuje Zastaw-
niak.

Znacząco obniżone w ubie-
głym roku stopy procentowe
powinny bowiem sprawić, że
polscykonsumenci jeszczeak-
tywniej sięgnąpokredyty ipo-
życzki. Choć niekoniecznie hi-
poteczne.

Windykacja:dobrybiznes
Duża podaż wierzytelności
sprawiła,że firmywindykacyj-
nepłacązaportfeledługówjuż
nie 30 proc., ale tylko 15 proc.
ichwartości.

Imtaniejkupionydług, tym
bardziej windykatorzy powin-
nibyć skłonnidoukładania się
zdłużnikami.Choćwprzypad-
kuzabezpieczeńhipotecznych
iwysokiejkwotyniespłacalne-
gozobowiązaniamogązażądać
dobrowolnej lubprzymusowej
sprzedażynieruchomości.a
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ZbigniewBiskupski
redakcja@polskatimes.pl

Zobowiązania

Przepisy UE blokują
obniżki cen cukru

Zdaniem analityków towaro-
wych ceny cukru na rynkach
światowych spadały w ubie-
głym roku głównie z powodu
dużej nadprodukcji surowca.
Toefektdobrychzbiorówtrzci-
nycukrowejwIndiach iTajlan-
dii. Produkcja surowca nie
spadła teżwBrazylii, która jest
pierwszymświatowymprodu-
centem tego surowca.

Tymsamymnarynkucukru
odponad trzech lat obserwuje-
mystopniowywzrostzapasów.
Tozkoleisprzyjaniskimcenom.
Na koniec grudnia na giełdzie
londyńskiejcukierbiałypotaniał
do416,4dol./t,tj.o2proc.wcią-

gumiesiąca i o 11 proc. w ciągu
całego roku.WNowym Jorku
cukier surowypod koniec roku
kosztował349,9dol.zatonę.Po-
taniał o 4 proc.w ciągumiesią-
caio10proc.wcałymubiegłym
roku. Taka sytuacja powinna
wpłynąć na cenywUE, w tym
w Polsce. Niestety tak się nie
dzieje.Dlaczego?

Dużezapasy–niskieceny
Polskiecenypodlegająścisłym
uregulowaniom unijnym,
awięccenyświatowenieprze-
kładająsięnapolskicukier.Nie
mają w tymwypadku też zna-
czenia rosnące zapasy.

–Światowecenysąwdużym
stopniuoderwaneodrynkuUE,
który jest mocno regulowany
i podlega troszkę innym tren-
dom–tłumaczyPawełKordala,
analitykX-TradeBrokers.

–Tymsamymtrudnobędzie
oszybkieprzełożeniesięspad-
kucennarynkachświatowych
na ceny w Polsce – dodaje
Kordala.WedługdanychAgen-
cji Rynku Rolnego w sezonie
2014/2015 produkcja cukru
wPolscemożewynieść1,8mln
ton. W 2014 r. pierwszy raz
od kilku lat rentowność prze-
mysłu cukrowniczego może
być porównywalna z przecięt-
nymi wynikami osiąganymi
w całym przemyśle spożyw-
czym. a

ą

Ceny

SzymonSzadkowski
redakcja@polskatimes.pl

Naświatowychgiełdachcu-
kierpotaniałwciąguub.r.
omniejwięcej10proc.Pomi-
monadprodukcjiwpolskich
sklepachcukierniestanieje

WLondynie ceny
cukru spadły

w ciągu roku o 11
proc., awNowym
Jorku o 10 proc.

MILIARDÓWZŁOTYCH
wyniosławartość portfeli
niespłacanych zobowiązań
kupionych dowindykacji
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Mało zaraźliwaHiszpanka
A Miał być thriller osadzony w realiach Powstania Wielkopolskiego. Tymczasem „Hiszpanka”
Łukasza Barczyka wyraźnie błądzi między konwencjami i balansuje na granicy komizmu

Powstaniu „Hiszpanki” kibico-
wałem od samego początku.
Ujęłamniedeklaracja twórców
oodejściu odmartyrologicznej
wymowy, która dominuje
w polskich produkcjach histo-
rycznych. Kiedy określili swój
film jako „thriller spirytystycz-
ny” osadzony w czasie wyda-
rzeńgrudnia 1918 r., zrobiło się
jeszcze ciekawiej. Wyjątkowe
w dziejach Polski – bo zwycię-
skie – powstanie zwyczajnie
prosiłosięouczczeniegowfor-
mie innej niż okolicznościowa
laurka,wktórejpatos leje się li-
trami, a fabuła pełni tylko słu-
żebnąrolęwstosunkudotwar-
dych faktów.

Filmowi Barczyka rzeczy-
wiście trudno zarzucić sztam-
pę.Najważniejszajestwnimhi-
storia, ale nie ta podręczniko-
wa, tylkodziejąca sięna tle au-
tentycznychwydarzeń.Miesiąc
po odzyskaniu niepodległości
przez Polskę Poznań nadal po-
zostaje pod pruskim zaborem.
MożezmienićtowizytaIgnace-
go Jana Paderewskiego (Jan

Frycz),którywracaprzezstoli-
cęWielkopolski doWarszawy
w celu objęcia teki premiera
Niepodległej.

By gopowstrzymać i ugasić
bojowe nastroje poznaniaków,
Niemcyzatrudniajązłowrogie-
go Dr. Abuse (Crispin Glover),
czyliposługującesięnieczysty-
mi mocami medium. Niemal
cała Europa okresu dwudzie-

stolecia międzywojennego
przesiąknięta jest duchem spi-
rytyzmu, więc swoich speców
od telepatiima i stronapolska.
Sąwśród nich zarówno syn fa-
brykanta(JakubGierszał)zako-
chanywdojrzałejkobiecie (Pa-
trycja Ziółkowska), jak i aktor-
kaWanda (Sandra Korzeniak).
Spotykają się w poznańskim
HoteluBazar,bypodprzewod-

nictwem kobiecego medium
chronićmistrzaPaderewskiego
przed mentalnym atakiem
Abuse’a.

Prymat snutej intrygi nad
faktamizpodręcznikapotwier-
dzają ograniczone do mini-
mum sceny batalistyczne. Sta-
nowią one dalszy, choć wcale
niemniejważnyplan.Docenić
warto również to, że Łukasz

Barczyk zaprosił przed kame-
rę jeszcze lub nadal nieograne
na ekranie twarze. Prócz
Gierszała, oglądamy zarówno
aktorów doświadczonych (Jan
Peszek w roli jego ojca Tytusa
Ceglarskiego), jak i debiutują-
cychw polskim kinie (Tomasz
Kowalski). W roli remedium
naniecnedziałaniaAbuse’a, ta-
jemniczegoFunka, reżyserob-
sadził Artura Krajewskiego.
I jest to zdecydowanie najlep-
sza kreacja „Hiszpanki”.

Problemem filmu Łukasza
Barczyka jest to, że wbrew de-
klarowanej od początku, dość
jednoznacznej koncepcji thril-
lera, thrilleremw dużej części
nie jest. Napięcie nie rośnie tu
zsekundynasekundę,adługie
ujęcia wirującego na spiryty-
stycznym stole wahadła za-
miastwprowadzaćwtrans,nu-
żą. „Hiszpankę” cechuje niez-
decydowanie, czy palmę pier-
wszeństwa przyznać grozie,
czy stosunkowo licznym pier-
wiastkom humorystycznym.
Widz, odmiesięcy oczekujący
dreszczy, dorobi się ich co naj-
wyżej,oglądającscenęprzesłu-
chania Wandy przez Abuse’a,
a obserwując celne skądinąd
witze Peszka czy frywolną grę
SandryKorzeniak będzie czuł

się zbity z tropu. Z formułą
thrillera słabo współgrają też
cukierkowe kolory scenogra-
fii i scen efektownych, a będą-
cy po „właściwej stronie mo-
cy” Funk sprawia nieporów-
nanie bardziej demoniczne
wrażenie niż grany przez
Glovera naczelny szwarccha-
rakter „Hiszpanki”. Celu tak
dziwnie rozłożonych akcen-
tów iwszechobecnej ironii nie
sposób dojść.

Ten dysonans sprawia, że
wbrew tytułowi (hiszpanka to
odmiana grypy dziesiątkująca
EuropęnapoczątkuXXwieku)
„Hiszpanka” nie zaraża. Choć
film Barczyka jest szlachetną
próbąpodniesieniazkolannar-
racji o polskiej historii (Tytus
Ceglarski marzący o tym, by
biel i czerwień kojarzyła się
ztruskawkamizbitąśmietaną,
aniezprzelanąkrwią), to trud-
no kryć, że to próba zakończo-
na połowicznym sukcesem.
Widocznienacałkowiteposta-
wienie jej do pionu będziemy
musieli jeszcze poczekać.a

ą

CyprianŁakomy
c.lakomy@glos.com

Recenzja

dziś polecamy FILM
godz.20,TVN7,Złotopustyni,dramat
USA/Australia,,wyk.GeorgeClooney
a godz.22.40,TVP2,Maratontańca,ko-
media,Polska,wyk.JoannaKulig

ROZRYWKA
godz. 17.25, TVP1, Jakatomelodia?
a godz. 19, Puls 2,Gwiazdy lombar-
dua godz. 22.20TVPRozrywka,Zimo-
wyshowkabaretowy

SERIAL
godz. 15.40,TVN7,Julia(102)a godz. 19,
TV4,Policjantkiipolicjanci(16) a godz.
20.15,TVN,NaWspólnej(2001)

TV

CzegodowiemysięzksiążkiJa-
na St. Witkiewicza o Rudolfie
Nurejewie? Niewiele. Był wy-
bitnymtancerzem,którywym-
knąłsięsłużbomKGBipoprosił
o azyl we Francji, homoseksu-
alistą, lubiącym anonimowy
seks, kochającym bogactwo
i przepych...

Gdybytobyłapiątabiografia
artysty, nie widziałbymw tym
nic zdrożnego w tablo-
idyzacjiżyciawielkiegoartysty.
Problempoleganatym,żewie-
dzawPolsceotym–rzeczywiś-
cie wybitnym tancerzu – jest
dość ograniczona. Znany jest

z tego, że był jednym z nielicz-
nych obywateli ZSSR, któremu
w 1961 roku udało się zostać
na Zachodzie i odnieść sukces
zarówno artystyczny, jak ima-
terialny.ZmarłnaAIDS.Dokład-
nie tyle, ilemożemywyczytać
z książki Witkiewicza, który
częściej pisze o relacjach pry-
watnychz tancerkami, zktóry-
miwystępował na scenie, niźli

otym,coi jaktańczyli,naczym
polegaławyjątkowośćnp.due-
tuNurejewa iMargotFonteyn.

A przecież droga z Irkucka
nabaletoweszczytybyładługa
i zawiła. Urodził się w pociągu
kolei transsyberyjskiej.Wbrew
ojcuzainteresowałsiębaletem.
Był dzieckiem niepokornym
i ten brak pokory był jego siłą
do końca życia. Szybko zdobył
uznaniewszkole,potemwTe-
atrze Kirowa w Leningradzie.
Kiedy z tym zespołem znalazł
sięweFrancji,natychmiastna-
wiązał kontakty z tamtejszymi
twórcami. Nie chciał wracać
do Rosji, bo czuł, że radziecki
gorset baletowy go krępuje.
Miał dość dyscyplinyw sztuce
tańca i w życiu prywatnym.
Wybrałniczymnieskrępowaną
wolność.

Witkiewicz napisał biogra-
fię, którą czyta się wartko. Dy-
namiczna narracja odpowiada
życiu, jakiewiódłNurejew.Za-
czynasię ikończyscenąśmier-
ci. Szkoda tylko, żebiograf tyle

trudu włożył w dociekania
natematżyciaprywatnegotan-
cerza i jednocześnie z takdużą
nonszalancjąobszedłsięztym,
coważne i istotne.Zksiążkinie
dowiemy się, na czym polega-
ła wielkość sztuki tanecznej
Nurejewa,naczympolegała je-
gorewolucyjność?Konstatacja,
że jakopierwszysprawił, iżtan-
cerzprzestałbyćtylkopodnoś-
nikiem baleriny, to za mało.
Jeszczemniej uwagi autor bio-
grafii poświęca działalności
choreograficznej Nurejewa.
A szkoda, zważywszy, że nie
była zbyt obfita.

KsiążkaJanaSt.Witkiewicza
jest plotkarska. Jej najwięk-
szym grzechem jest powierz-
chowność sądów i brak doku-
mentacji (skromne kalenda-
rium to zamało).a

ą

Jan St.Witkiewicz,

„Rudolf Nurejew”

WydawnictwoIskry,Warszawa2013,

cena35zł

Pudelkowa biografia Rudolfa Nurejewa

Książka

StefanDrajewski
s.drajewski@glos.com

Pierwszabiografiasławnego
rosyjskiegotancerzaRudolfa
Nurejewakoncentrujesię
nażyciuprywatnym,anie
nasztuce,którąuprawiał

b „Hiszpanka” to film atrakcyjnywizualnie, choć niekoniecznie pasujący do konwencji dreszczowca
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„Hiszpanka”

reż.ŁukaszBarczyk

wyk.J.Frycz,C.Glover,P.Ziółkowska

Premiera:23stycznia

KONCERT

Najpierwzagrają
„usiebie”
Wprzyszływeekendpoznań-
ska alternatywnagrupa
Elevator zagra nauważanych
zanajwiększy zlot
rockmanówna świecie tar-
gachmuzycznychNAMM
wAnaheimwKalifornii. Bę-
dzie pierwszympolskimze-
społem, który się tampokaże.
Nim to się jednak stanie, już
wnajbliższą sobotęElevator
zaprezentuje się poznańskiej
publiczności. ZagrawSali
Wielkiej CKZamekwcyklu
„Gramyu siebie”. Doudziału
wkoncercie Elevator zaprosił
punkowągrupęZmazaoraz li-
dera grupyTurboWojciecha
Hoffmanna, który tym razem
przedstawi ProjectHendrix.
Początek koncertu o godzinie
19, a bilety kosztują od 15
do 20 zł. (MAZ)

POZNAŃ

Nowynumer
„MiasteczkaPoznań”
Ukazało sięnowewydaniepis-
maspołeczno-kulturalnego
„MiasteczkoPoznań”, poświę-
conegoprzywracaniu,upa-
miętnianiu iutrwalaniupa-
mięci odziedzictwiekultury
żydowskiej. Tematemnumeru
jestWielkaWojna iudział
wniej żydowskichżołnierzy
zaborupruskiego.Małgorzata
Grzywacz iAndrzej Pakuła
przypominająwybuchwojny,
nazwiskapoległychŻydów
zPoznania, postaćwybitnego
poetyWalteraHeymanna
iErnstaTollera zSzamocina,
żołnierza i pacyfisty.Wnume-
rze znalazły się także rozmo-
wyzprof.KatarzynąKuczyń-
ską-Koschanyo jej najnowszej
książce „WsjepoetyŻydy”
i prof.AnnąNasiłowską
oSprawiedliwych ipodróży
doJerozolimy.Czasopismo
możnazamówićna stronie
miasteczkopoznan.pl lubku-
pićwwybranychksięgarniach.
(KAB)

Wskrócie
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Nocwmuzeum:Tajemnicagrobowca 15:00
Paddington09:4511:0015:0017:30Sonof
aGun22:15Uprowadzona317:15 19:3021:45
Whiplash15:00

LESZNO–CENTRUM

ul.Narutowicza69, tel.655299270
Love,Rosie 15:00Wielkieoczy 18:3020:30

OSTRÓW–KOMEDA

PowstańcówWielkopolskich22,
tel.625917445
Hobbit:BitwaPięciuArmii3D20:00Królowa
Śniegu2 16:30Panizprzedszkola 18:15

OSTRZESZÓW–PIAST

Gorgolewskiego2, tel.627302576
Hobbit:BitwaPięciuArmii3D19:00Pani
zprzedszkola 17:00

PIŁA–HELIOS

Al.PowstańcówWielkopolskich99,
tel.67-349-1416
Exodus:Bogowieikrólowie15:0019:30Exo-
dus:Bogowieikrólowie3D12:0018:0021:00
Hobbit:BitwaPięciuArmii10:3021:30Hobbit:
BitwaPięciuArmii3D13:3018:30Królowa
Śniegu2 10:00Nocwmuzeum:Tajemnica
grobowca 11:45 14:0016:15Paddington10:00
11:0013:0015:15 17:30Uprowadzona316:30
19:0021:15

ŚRODAWLKP.–BASZTA

Dąbrowskiego 19, tel.612853635
Hobbit:BitwaPięciuArmii3D20:30Noc
wmuzeum:Tajemnicagrobowca17:00
Paddington15:30Panizprzedszkola18:40

TUREK–TUR

Żeromskiego 1, tel.632784743
Hobbit:BitwaPięciuArmii 16:00Hobbit:Bi-
twaPięciuArmii3D19:00

WĄGROWIEC–MDK

Kościuszki 55,tel.672620563
Ida18:00KrólowaŚniegu2 16:00Panizprzed-
szkola20:00

WRZEŚNIA–TRÓJKA

Koszarowa14/20, tel.614366446
Hobbit:BitwaPięciuArmii17:45Paddington
16:00Panizprzedszkola20:30

Teatry
Poznań

ANIMACJI

Św.Marcin80/82, tel.616570518
OdiabełkuWidełku9:30

MÓJTEATR

Gorczyczewskiego2, tel.668856444
Facecinawybiegu20:00

NOWY

Dąbrowskiego5, tel.618472440
DUŻASCENA
Obsługiwałemangielskiegokróla 16:00

POLSKI

27Grudnia8/10, tel.618520541
MALARNIA
Kotkanarozpalonymblaszanymdachu
19:00

POLSKITEATRTAŃCA

Kozia4, tel.618524242/41
Informacjeospektaklach
www.ptt-poznan.pl
„Desert”13:00(MP2,MiędzynarodoweTargiPo-
znańskie)

ÓSMEGODNIA

Ratajczaka44, tel.618552086
Jesteśmyprzynętą,kochanie 19:00

WIELKI

Fredry9, tel.618520825
KtosięboiwysokiegoC? 12:00

Wielkopolska
GNIEZNO–TEATRIM.ALEKSANDRA

FREDRY

Chrobrego32, tel.6142616 15
Pinokio9:0011:45

KALISZ–TEATRIM.WOJCIECHABO-

GUSŁAWSKIEGO

pl.Bogusławskiego 1, tel.625023222
DUŻASCENA
Fantazy 11:00
SCENAKAMERALNA
Czarodziejskiesztuczki9:00

Redakcjanieodpowiadazazmianywrepertuarze.

Komasa iRychcik
zPaszportemPolityki
A Poznań odniósł sukces wWarszawie

Jan Komasa (poznaniak
z urodzenia) i Radosław
Rychcik (pracujący od czasu
do czasu w Poznaniu) –
dwóch reżyserów – dostali
„Paszporty Polityki”. Łączy
ich rok urodzenia – 1981.

JanKomasaotrzymałnagro-
dę„za film„Miasto44”,wktó-
rym tragedia Powstania War-
szawskiego opowiedziana zo-
stała nowoczesnym językiem,
trafiającymdomłodegowidza.
Za wyobraźnię, ambicję i per-
fekcyjnywarsztat reżyserski”.

RadosławRychcikotrzymał
ten symboliczny dokument
„za reżyserię spektaklu „Dzia-
dy”wTeatrzeNowymwPozna-
niu, za brawurowe włączenie
polskiegoarcydramatuwprze-
strzeńwspółczesnej zbiorowej

wyobraźni, w której Guślarz,
Konrad i Upiór odżywają jako
postaci z filmów Tarantino,
Lyncha czyKubricka”.

Oprócz laureatów związa-
nych z Poznaniem, w gronie
nominowanychbyłaWeronika
Szczawińska, która od tego se-
zonu jest kierownikiem arty-

stycznymTeatruim.Wojciecha
Bogusławskiego w Kaliszu,
a nominację otrzymała m.in.
za projekt „Teren badań:
Jeżycjada” zrealizowanyw CK
ZamekwPoznaniu. Innynomi-
nowany poznaniak – klarneci-
sta Wacław Zimpel – mógłby
swoją aktywnością twórczą

naróżnychpolachobdzielićkil-
ku artystów. Kolejny nomino-
wany owielkopolskich korze-
niach to kompozytor Dariusz
Przybylski, który urodził się
wKoninie.

Film Jana Komasy „Miasto
44” i spektakl Radosława
Rychcika„Dziady”zrealizowa-
ny w poznańskim Teatrze No-
wym podzieliły publiczność.
Jedni odkilkumiesięcybiją im
brawo, inni odsądzają od czci
i wiary. I niech tak zostanie.
Najgorszawsztucejestnijakość
i letniość. Nie jestem zachwy-
cony„Dziadami”Rychcika,ale
cieszę się z „Paszportu Polity-
ki” dla Rychcika, bo jest pre-
tekst, by o Poznaniu mówić
na ogólnopolskim forum tea-
tralnymzpowodówartystycz-
nych, a nie pozaartystycznych
(odwołanie „Golgota Picnic”,
koncertu Behemotha i Ewy
Wójciak ze stanowiska dyrek-
tora TeatruÓsmegoDnia).a

ą

StefanDrajewski
s.drajewski@glos.com
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Powstanie filmwedług
kryminału Bondy

Jedna z najpopularniejszych
polskich pisarek Katarzyna
Bondaujawniła,że jejnajwięk-
szybestseller–wydanywubie-
głym roku „Pochłaniacz”, bę-
dziemiał adaptację filmową.

– Prawa do „Pochłaniacza”
zakupił jeden z największych
polskich producentów, który
stworzył dzieła, które zdobyły
sercapolskichwidzówi/lubzo-
stałydocenioneprzezprzemysł
filmowy na świecie – napisała
na Facebooku Katarzyna
Bonda.– Nadprojektempracu-
jesztabscenarzystówireżyser.
Liczę,żewciągu2-3 latbędzie-
cie mogli oglądać przygody
SaszyZałuskiejzarównonama-
łym, jak i dużymekranie.

Większośćakcji „Pochłania-
cza” toczy się w Trójmieście,
akluczowymidla intrygi sąuli-

ce w Gdańsku Wrzeszczu.
Właśnie tam na początku lat
90. minionego stulecia rozpo-
czyna się akcja tego krymina-
łu. Nastoletni bracia Staronio-
wie są synami szybkodorabia-
jącego się mechanika samo-
chodowego,a ichwuj,mafioso
oksywce„Słoń”,należydonaj-
bardziej wpływowych postaci
ówczesnego wybrzeżowego
półświatka.

Właśnie wtedy dojdzie
do wydarzenia, które będzie
miało decydujący wpływ
na późniejsze losy bohaterów.
Wewspółczesnymplanie akcji
policyjnaprofilerkaSaszaZału-
ska podąża tropemwydarzeń
sprzed ćwierćwieku.Kluczem
rozwiązania zagadki jest ślad
zapachowy.

Katarzyna Bonda pochodzi
zPodlasia,aodczasówstudiów
jest związanazWarszawą, jed-
nak na scenerię swoich kolej-
nych kryminałów wybiera
za każdym razem inne polskie
miasto, które wcześniej grun-
townie poznaje.

Film z pewnością będzie
wzbudzałogromnezaintereso-
wanie już na etapie castingu.
Ktowcieli sięwrolę Saszy? a

ą

Film

TomaszRozwadowski
redakcja@glos.com

Bestsellerowykryminał
„Pochłaniacz”Katarzyny
Bondytrafinaekranykin.Au-
torkapoinformowałaotym
naFacebooku
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3.polotumysłu,
7.atrakcjaCiechocinka,
8.prasowyniemal
wkażdej firmie,
9.groszAnglika,
11.droganaprzełaj,
12.dziennywkasie
sklepu,
15.rogatykolędnik,
16.…prawa,czylipoli-
cjant,
20.smoczapodWa-
welem,
21.kłótliważonaSo-
kratesa,

22.owieczkanahali,
23.niezbyt rozgarnię-
tyosiłek.
Pionowo:
1.służyładokruszenia
ziarnanakaszę,
2. tkaninana
wranglery,
3.nędzneposłanie,
4.pułapkanaryby,
5.zaburzeniażołądko-
we,
6. łodygizbóżnapolu
pozżęciu,
10.mężczyznaudają-
cyniewiniątko,

13.milczącymążzko-
mediiZapolskiej,
14.okupacyjnywza-
kładziepracy,
17.prymitywnymłyn,
18.chaoswgłowie,
19.natrasiezLublina
doWarszawy.
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Polsat
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Program TV na czwartek

05:40 Telezakupy 06:10 Świat 
się kręci 06:55 Info poranek 
07:40 Gość poranka 07:50 
Info poranek 08:00 Wiado-
mości 08:15 Polityka przy ka-
wie 08:45 Jaka to melodia? 
09:15 Klan – telenowela 09:45 
Wspaniałe stulecie – teleno-
wela 10:45 Skoki narciarskie: 
Puchar Świata w Wiśle 12:20 
Agrobiznes 12:45 Przepis dnia 
12:55 Zdumiewająca Arktyka 
13:55 Autostrada do nieba 15:15 
Okrasa łamie przepisy 15:45 
Wspaniałe stulecie – telenowela 
16:45 Przepis dnia 17:00 Tele-
express 17:20 Skoki narciarskie: 
Puchar Świata w Wiśle 19:30 
Wiadomości 20:00 Sport 
20:30 Ojciec Mateusz – serial 
kryminalny 21:25 Sprawa dla 
reportera 22:25 Zabić albinosa 
23:35 Głową w mur – serial oby-
czajowy 00:25 Rosyjska ruletka 
– thriller Niemcy/Austria 2010 
02:00 Sprawa dla reportera 
03:00 Notacje 03:15 Autostra-
da do nieba – serial obyczajowy 

05:00 4music 06:00 Gali-
leo – jak to możliwe 07:05 Sco-
oby Doo 07:35 Klub przyjaciół 
Myszki Miki 08:05 Scooby Doo
08:35 Klub przyjaciół Myszki 
Miki 09:05 Ninjago  – mistrzo-
wie spinjitzu 10:00 Nie igraj z
aniołem – telenowela 11:00 Bu-
rza – telenowela 12:00 Na pa-
trolu 12:30 Sekrety sąsiadów 
13:00 Policjantki i policjanci 
14:00 Stop! Drogówka 15:00 
Dom nie do poznania 16:00 
Nie igraj z aniołem – telenowela
17:00 Burza – telenowela 18:00
Na patrolu – serial obyczajowy
18:30 Sekrety sąsiadów – serial 
obyczajowy 19:00 Policjantki
i policjanci – serial obyczajowy
20:00 Zabójcze tornado – film
s.f. USA 2012, reż. Jeff Burr, wyk.
Kari Wuhrer, Terry Kiser, Jeff Fa-
hey 21:55 Szatan – thriller USA
2002 00:20 Interwencja 

06:05 M jak miłość 08:00 Py-
tanie na śniadanie 11:00 Bar-
wy szczęścia 11:35 Na dobre i 
na złe 12:35 Postaw na milion 
13:35 Wojciech Cejrowski  – bo-
so przez świat 14:10 Baron 24 
– serial komediowy 14:40 Szko-
ła życia – serial fabularno-dok. 
15:25 Rodzinka.pl – serial kom. 
16:00 Panorama  – kraj 16:30 
Na dobre i na złe – serial obycza-
jowy 17:25 In vitro. Czekając na 
dziecko 18:30 Sport-telegram 
18:50 Jeden z dziesięciu 19:25 
Barwy szczęścia – serial oby-
czajowy 20:40 Ludzkie dzieci 
– film s.f. USA/Wielka Brytania 
2006, reż. Alfonso Cuarón, wyk. 
Clive Owen, Julianne Moore, 
Chiwetel Ejiofor 22:40 Maraton 
tańca – komedia Polska 2011, 
reż. Magdalena Łazarkiewicz, 
wyk. Dariusz Toczek, Olga Frycz, 
Łukasz Simlat 00:30 Cała ona 
– komedia romantyczna USA 
1999, reż. Robert Iscove, wyk. 
Freddie Prinze jr, Rachael Leigh 
Cook, Jodi Lyn O’Keefe 

06:00 Nowy dzień z Polsat
News 08:00 Pielęgniarki 09:00 
Malanowski i Partnerzy 10:00 
Dzień, który zmienił moje życie 
11:00 Dlaczego ja? 12:00 Pielę-
gniarki 13:00 Trudne sprawy – 
serial fabularno-dokumentalny 
14:00 Pierwsza miłość – serial 
obyczajowy 14:45 Dzień, któ-
ry zmienił moje życie – serial 
fabularno-dokumentalny 15:50 
Wydarzenia 16:15 Interwencja 
16:30 Malanowski i Partnerzy 
– serial fabularno-dokumen-
talny 17:00 Dlaczego ja? – se-
rial fabularno-dokumentalny 
18:00 Pierwsza miłość – serial 
obyczajowy 18:50 Wydarzenia 
19:30 Świat według Kiepskich 
20:05 Siostry – komediodramat 

USA/Niemcy 2005, reż. Curtis 
Hanson, wyk. Cameron Diaz, 
Toni Collette, Shirley MacLaine 
22:50 Jej pierwszy raz – dramat 
USA 2006, reż. Nick Guthe, wyk. 
Nikki Reed, Alec Baldwin, Luke 
Wilson 00:40 8. Sopocka Noc 
Kabaretowa 

05:10 Uwaga! 06:20 Mango  – 
telezakupy 07:25 Detektywi – 
serial fabularno-dokumentalny 
08:00 Dzień dobry TVN 10:55 
Na Wspólnej 11:25 Kuchenne 
rewolucje 12:25 Szpital – serial 
fabularno-dokumentalny 13:25 
Ukryta prawda – serial fabular-
no-dokumentalny 14:25 Ugoto-
wani 15:00 Szkoła – serial fa-
bularno-dokumentalny 16:00 
Rozmowy w toku 17:00 Ukryta 
prawda – serial fabularno-do-
kumentalny 18:00 Szpital – se-
rial fabularno-dokumentalny 
19:00 Fakty 19:40 Rajd Dakar 
2015 19:55 Uwaga! 20:15 Na 
Wspólnej – serial obyczajowy 
20:50 Szkoła – serial fabularno-
dokumentalny 21:50 Kuchenne 
rewolucje 22:50 Arktyczny po-
dmuch – film katastroficzny Au-
stralia/Kanada 2010, reż. Brian 
Trenchard-Smith, wyk. Michael 

Shanks, Bruce Davison, Indiana
Evans 00:40 Rajd Dakar 2015
00:50 Lekarze – serial obycza-
jowy 01:50 Człowiek – cel – se-
rial sensacyjny 02:50 Uwaga! 

09:10 Chłop i baba 09:45 Mój
pies i inne zwierzaki 10:00 Co nie-
sie dzień 10:30 Lider 11:00 Para-
gon 11:25 Było, nie minęło  12:00
Europa z bliska 12:15 Zjazd z Ka-
sprowego 12:30 Dekorady 13:00
Agrobiznes 13:30 Ludzkie sprawy 
13:50 Legendy regionalne 14:00
Przechodzień codzienny 14:10
Dziennik regionów 14:20 Między 
prawdą a wyobraźnią 15:20 W 
starym kinie 15:45 Raport z Polski 
16:20 Dziennik regionów 16:30 
Relacje 17:00 Ja zostaję 17:15 Jedź 
bezpiecznie 17:30 Teleskop 17:43
Natura uczy 17:50 Magazyn targo-
wy 18:03 Teleskop 19:02 Natura 
uczy 19:08 Ewa i jej goście 19:43
Magazyn 20:00 Teleskop 20:30
Wielkopolska enigma 21:00 Echa 
dnia 21:15 Dziennik regionów 
21:40 Echa dnia  22:00 Teleskop 
22:40 Telekurier 23:15 Między
prawdą a wyobraźnią

09:00 Poznań minuta po minucie
10:00 Puls dnia 10:20 Gość wie-
czoru WTK 10:35 Otwarta antena
11:00 Puls dnia 11:20 Mój Poznań,
moja Wielkopolska 11:50 Gość
wieczoru WTK 12:00 Puls dnia 
12:20 Z życia Uniwersytetu 12:40
Gość wieczoru WTK 13:15 Łap for-
mę 13:55 Arcydzieła, arcymyśli
15:10 Sport 15:30 Z filmoteki UAM
16:10 Mój Poznań, moja Wielko-
polska 16:30 Z życia Uniwersyte-
tu 17:00 Wieczór WTK 17:10 Qul-
turalny Poznań 18:00 Puls dnia 
18:20 Gość wieczoru WTK 19:00
Puls dnia 19:15 Łap formę 19:50
Gość wieczoru WTK 20:00 Puls
dnia 20:35 Otwarta antena 21:00
Puls dnia 21:40 Sport 22:00 Puls
dnia 22:15 Łap formę 22:40 Gość
wieczoru WTK 23:00 Puls dnia
23:35 Otwarta antena 

Polsat 20:05
Siostry
Maggie i Rose są siostrami, ale nie 
mają ze sobą wiele wspólnego. Ich 
relacje ulegją zmianie, gdy odkry-
wają prawdą o swojej babci.

TVP 2 20:40
Ludzkie dzieci
Ostatnie dziecko na Ziemi urodzi- 
ło się przed 18 laty. Ludzie stracili 
nadzieję na możliwość ocalenia 
gatunku. Jednak niektórzy walczą. 

Polsat 22:50
Jej pierwszy raz
Mini uwodzi ojczyma i namawia 
go, by pomógł jej umieścić  w 
klinice dla psychicznie chorych 
uzależnioną od alkoholu matkę. 

Po godzinach
WkażdypiątekbezpłatnydodatekTeleMagazyn
Najlepszyprzewodnikpoprogramie telewizyjnym.
48stacji, dziesiątki recenzji, panoramaznagrodami!

Dzisiaj imieninyobchodzą:Arnold, Paweł
Przysłowia polskie:Ciepła izbamarzeń szczytem i tak jakoś
mija styczeń.

Horoskop dnia

WODNIK(21.01–18.02)
aDzisiajniebędzieszmiećnanic
czasu.Takto jest,kiedyzostawiasię
wszystkonaostatniąchwilę.Zwolnij
trochę,bozaniedbujeszbliskich.

RYBY(19.02–20.03)
aSpadnącinagłowędodatkowe
obowiązki.Kolegazpracyzachoruje
ibędzieszmusiałprzejąć jegospra-
wy.Daszsobie jednakradę.

BARAN(21.03–20.04)
aOstatniodysponujeszsporą iloś-
ciąwolnegoczasu.Wykorzystajgo
mądrze,możeporazacząćprowa-
dzićaktywnytrybżycia?Pomyśl!

BYK(21.04–21.05)
aTwójpartnerplanujedlaciebiemi-
łąniespodziankę.Staraj sięnie robić
muawantur inieprowokowaćkłót-
ni,boonnaprawdęsięstara.

BLIŹNIĘTA(22.05–21.06)
aZastanówsię,kiedyostatniozro-
biłeścośdlasiebie?Bochybanaj-
wyższaporaprzestaćprzejmować
się innymi izacząćmyślećosobie.

RAK(22.06–22.07)
AMusiszsiębardziej zaangażować
wswojąpracę,botwójszefzaczyna
ci sięuważniejprzyglądać.Poświę-
tachniemożeszsięzmobilizować.

LEW(23.07–22.08)
aZaczynająci sięnawarstwiać
problemy,zktórymisobienie ra-
dzisz.Niebójsiępoprosićopomoc
swojegopartnera lubrodzinę.

PANNA(23.08–22.09)
aOstatniodręczycięsporoniepo-
kojącychmyśli, jednakzupełnienie-
potrzebniezawracaszsobienimi
głowę.Niczłegocięniespotka.

WAGA(23.09–22.10)
aMusiszzacząćzapisywaćto,co
maszdozrobienia,bopamięćzaczy-
nacięzawodzić.Kupnotes lubka-
lendarz iuporządkujswojeżycie.

SKORPION(23.10–21.11)
aWostatnimczasie jesteśzbytule-
gły,cochętniewykorzystują twoi
współpracownicy.Niedaj sięwyko-
rzystywać,bonicnieosiągniesz.

STRZELEC(22.11–21.12)
aNajwyższaporatrochęodpocząć
odtrudówcodzienności.Szef jest
zciebiezadowolony,więcniebójsię
poprosićgookilkadniwolnego.

KOZIOROŻEC(22.12–20.01)
APostaraj sięwyrwaćzwirupracy
iodwiedzićswoichrodziców.Ostat-
niocorazczęściejdociebiedzwonią
imartwiąsięociebie.Uspokój ich.

ARABIA SAUDYJSKA

Bałwanyzakazane

Jeden z saudyjskich duchownych
oświadczył, że lepienie bałwanów
dla zabawy nie jest dozwolone,
bo grozi islamowi. Jego zdaniem
promują one rozwiązłość.

Czasysięzmieniają,
adomdzieckapozostaje
domemdziecka.Guli
wgardleniemożnasię
pozbyć.MichałWiśniewski
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Z szerokiego świata...

ANGLIA

Pomagaburgerem

MattSpencer stworzyłwswoimba-
rzeburgerawykonanegoz15 rodza-
jówboczku i zawierającegoaż2500
kalorii. Toakcjacharytatywna.5dol.
odkażdegotrafido... szpitala.

ANGLIA

Kupićwężawworku

BrytyjczykDeanGibbonznalazł
wswojej siatce z zakupamiwęża
kukurydzianego.Prawdopodobnie
gadbył zwiniętywparzegrubych
skarpet z supermarketu.

ANGLIA

104latabezsiwizny

FredaTaylorobchodziłaostat-
nio 104.urodziny iwciążmanatu-
ralniebrązowewłosy. Emerytkanie
osiwiała,mimożeprzeżyładwie
wojny światowe.KARO
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WAŻNETELEFONY I ADRESY
Policja 997

StrażPożarna 998

StrażMiejska 986

PogotowieEnergetyczne 991

PogotowieGazowe 992

PogotowieWod.-Kan. 994

PogotowieCiepłownicze 993

PomocDrogowa 981

InformacjeZTM 618346126

PogotowieMPK,Centrala Nadzoru
RuchuMPK
ul. Głogowska 131, 60-224Poznan

19445

InformacjePKP 19757

GospodarkaOdpadamiAglomeracji
Poznańskiej
ul. Św.Michała 43, 61-119Poznań
BiuroObslugiKlienta:

bok@goap.org.pl
INFOLINIA 616242222

TelefonZaufania 988

RzecznikPrawObywatelskich,
al. Solidarności 77, 00-090W-wa,

800676676
–bezpłatna InfoliniaObywatelska,

225517700

PowiatowyRzecznikKonsumentów,
MarekRadwański
ul. Słowackiego8, pokój 409,
60-823Poznań,

618418830,
rzecznik.konsumentow@powiat.poznan.pl

MiejskiRzecznikKonsumentów
(dlaPoznania),drMarekJanczyk,
ul. Libelta 16/20, Poznań
pokój 110-113,
mrzk@um.poznan.pl

618785870
FederacjaKonsumetów
ul. 27Grudnia 17/19,
61-967Poznań, 618516152
TelefondlaOfiarPrzemocy
wRodzinie ,,NiebieskaLinia”

czynny24godz.
618141717

Zgłośprzemocwrodzinie:
niebieska.skrzynka@poznan.
policja.gov.pl

InfoliniaZUS-u 801400987
InspekcjaHandlowa:
60-967Poznań, Al.Marcinkowskiego 3,

618507343,618507339

62-800Kalisz, ul. Dobrzecka 16,
627645838;

62-510Konin, ul. Aleje 1Maja 7
632491241,

64-100Leszno , pl.Metziga 1
655205369;

64-920Piła , Al. Niepodległości 33/35
672123710

KrajowaInformacjaPodatkowa
801055055

POGOTOWIE

Wypadki 999, 112

DYŻURYNOCNEAPTEK

23Lutego18 24h

61-852-2625

GALENICA –24h, leki gotowe,

recepturowe, import docelowy

homeopatia,

Poznań, ul. Strzelecka2/6

Poznań, pl.WiosnyLudów

61-852-9922

AptekaWINOGRADZKA 24h

Poznań, os. Przyjaźni 141B

(odul.Mieszka I) czynna całodobowo

cały rok

61-820-1642

61-826-7205

APTEKI

ELIXIR

–os. PodLipami, paw. 104,Poznań,

pon.-pt. 8-20, sob.8-15,

niedz.9-14, święta 10-14

61-820-0713

PODNIEDŹWIEDZIEM

– leki recepturowe, gotowe

Poznań, ul. Głogowska 146

61-866-1617

PODSASANKĄ – leki gotowe,

recepturowe,homeopatia,

Poznań, ul. Krakowska32

pon.-pt., sob., niedz., św.8-20

61-853-2338

Dyżury ekspertów:

WTOREK

20 STYCZNIA

CZWARTEK

22 STYCZNIA

Wkażdywtorekodgodziny 15do 17 czytelnicymogąskorzystać zporadprawnychwredakcji. Rejestracja
naporadyosobistewponiedziałki odgodziny 10.30do11podnumeremtelefonu618606001. Zapraszamy!

Jakie mamy prawa podczas kontroli skarbowej?

Barbara Pytel z Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu
będzie czekała na pytania od godziny 11 do 12 pod numerem telefonu 61 860 6001

Które umowy warto, a które trzeba zawrzeć u notariusza?

Michał Wieczorek, rzecznik Izby Notarialnej w Poznaniu,
będzie czekał na pytania od godziny 13 do 14 pod numerem telefonu 61 852 61 21

1.
Na zasiłekmacierzyński
możeliczyćmama,czasa-
mi tata lub inny członek

najbliższej rodziny –o ile przer-
wąpracę lubdziałalnośćzarob-
kową,żebyosobiścieopiekować
się dzieckiem. Pieniądze będą
wypłacanematcenawetwtedy,
gdy urodzi dziecko, niemając
już ubezpieczenia chorobowe-
go, jeżeli ustało ono jeszcze
w czasie jej ciąży, na przykład
z powodu upadłości lub likwi-
dacji pracodawcy. Dostanie go
takżezatrudnionanapodstawie
umowyopracęnaczasokreślo-
ny lub na czaswykonania kon-
kretnejpracy,zktórąumowazo-
stałaprzedłużonadodniaporo-
du.Zasiłekprzysługujerównież
rodzicowi, jeżeli wziął na wy-
chowanie dziecko, które nie
skończyło jeszcze 7 lat, anawet
10 lat, gdy podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkol-
nego. Rodzicmusi jednakwy-
stąpić do sądu opiekuńczego
o przysposobienie dziecka lub
chcieć jewychowywać jako ro-
dzinazastępczaniezawodowa.

2.
Zgodnie zobowiązujący
przepisamiwymiarurlo-
pumacierzyńskiegouza-

leżniony jestwyłącznie od licz-
by dzieci urodzonych podczas
jednego porodu i wynosi:
b20 tygodni –przyurodzeniu
jednego dziecka
b31 –przydwojgu dzieci
b33–przy trojaczkach
b35–pourodzeniu
czworaczków
b37–gdyurodzinamsiępiąt-
ka lubwięcejdzieci.

3.
Takisamwymiarurlopu,
jak po urodzeniu dzie-
cka, przysługuje ubez-

pieczonym,którzyprzyjęlidzie-
ckonawychowanieprzedukoń-
czeniemprzez nie 7 lub 10 lat –
jeżeliwobecdzieckapodjętode-
cyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego.Gdywięcwzięliśmy
nawychowanie jednodziecko,

to okres urlopu przysługujące-
go nam nawarunkachmacie-
rzyńskiegowynosi 20 tygodni,
ajeślizaopiekowaliśmysiępiąt-
kądzieci – 37 tygodni.

4.
Ubezpieczony rodzic
dziecka ma prawo
do zasiłku macierzyń-

skiego także przez okres okre-
ślonyprzepisamiKodeksupra-
cy jako dodatkowy urlop ma-
cierzyński, którego wymiar
wynosi w przypadku urodze-
nia jednego dziecka przy jed-
nym porodzie – do 6 tygodni,
wprzypadkuurodzeniawięcej
niż jednego dziecka przy jed-
nym porodzie – do 8 tygodni.
Urlopdodatkowymożnawziąć
od razuwcałości lubpodzielić
na dwie części przypadające
bezpośrednio jednapodrugiej
– wwymiarze tygodnia lub je-
go wielokrotności. Najpóźniej
14 dni przed planowanymdo-
datkowym urlopem macie-
rzyńskim musimy wystąpić
o niego do swego szefa.

5.
Dodatkowy urlop ma-
cierzyńskimożnateżłą-
czyćzpracą,aleniemo-

żemy pracować więcej niż
na pół etatu. Nasz pracodawca
nie musi jednak na to się zgo-
dzić. Z takimwnioskiemmusi-
mywystąpić także nie później
niż 14dni.

6.
Urloprodzicielskiprzy-
sługujewwymiarze26
tygodni, niezależnie

od liczby dzieci urodzonych
przy jednym porodzie (lub
przyjętych na wychowanie
wwieku do 7. lub 10. roku ży-
cia) i przypada bezpośrednio
po wykorzystaniu urlopu do-
datkowego w pełnymwymia-
rze.Zacały tenczasprzysługu-
je nam zasiłek macierzyński.
Urlop ten jestudzielany jedno-
razowo albo nie więcej niż
w trzech częściach, a każda
znichniemożebyćkrótszaniż
8 tygodni i muszą przypadać
bezpośrednio jednapodrugiej.
Co ważne, z urlopu mogą ko-
rzystać jednocześnie oboje ro-
dzice dziecka, trzeba tylko pa-
miętać o tym, że jego wymiar
łączny się nie zmieni.
Urlop rodzicielski jest udziela-
ny na wniosek pracownika
wciągu14dniprzed rozpoczę-
ciemkorzystaniaztegourlopu.

7.
Pracownikmoże łączyć
urlop rodzicielski zpra-
cąupracodawcyudzie-

lającego urlopu, ale pracować
możewtedyconajwyżejwpo-
łowie pełnego wymiaru czasu
pracy. Stosownie dowymiaru
czasupracypomniejsza się też
wówczaswysokośćzasiłkuma-
cierzyńskiego.

8.
Przepisy dają matkom
prawo do przerwania
macierzyńskiego (po

wykorzystaniu 8 tygodni urlo-
pu po porodzie), z którego
w tym czasiemoże skorzystać
ojciec.Możeonzrobićtojednak
tylko wtedy, gdy opiekuje się
dzieckiem,bomatkajestwszpi-
talu. Łączny okres zasiłkuma-
cierzyńskiego wypłaconego
obojgurodzicomniemożeprze-
kraczaćwymiaruurlopu.Prawo
dozasiłkumacierzyńskiegoma
teżmężczyzna,któryzdecydu-
je się dziecko wychowywać.
Również wówczas, gdy ubez-
pieczonamatka umrze lub po-
rzuci niemowlę – zasiłek przy-
sługujewtedyojcu lub innemu
ubezpieczonemu członkowi
najbliższej rodziny, o ile przer-
wą pracę, by osobiście opieko-
wać się dzieckiem. Może być
i tak, że powykorzystaniuma-
cierzyńskiego – przez co naj-
mniej 14 tygodni po porodzie –
kobietawróci dopracy, apozo-
stałą część okresu pobierania
zasiłkuwykorzystaubezpieczo-
nyojciecdziecka.

9.
Tata wychowujący
dziecko ma też prawo
do 2 tygodni urlopu oj-

cowskiego – do ukończenia
przezdziecko12miesięcyżycia.
Jest on niezależny od urlopu
macierzyńskiego przysługują-
cegoobojgu rodzicom.

10.
Zasiłekmacierzyń-
ski przysługuje
przez okres urlopu

macierzyńskiego,dodatkowego
macierzyńskiegoorazurlopuro-
dzicielskiego.Jednakniezawsze
jegowysokośćbędzietakasama.
Wysokość zasiłku uzależniona
jest bowiem od daty złożenia
wniosku oraz rodzaju i okresu
urlopów.Jeżeliwniosekourlop
dodatkowy i rodzicielski złoży-
myw ciągu 14 dni po porodzie
idotyczyonpełnegookresuur-
lopu dodatkowego i rodziciel-
skiego–wysokośćzasiłkuzaca-
łyokres(podstawowy,dodatko-
wy i rodzicielski) wyniesie 80
proc.kwoty,odktórejzasiłekzo-
stał namobliczony. Gdywnio-
sek złożymypoupływie 14 dni
po porodzie, wysokość zasiłku
zaokresurlopupodstawowego
i dodatkowego wyniesie 100
proc. tej kwoty, a za okres urlo-
purodzicielskiego–60proc.a
ą

b Z urlopówmogą też korzystać przedsiębiorcy lub pracujący

na zlecenia, jeśli płacą składki na ubezpieczenie chorobowe
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Do jakich urlopówmają prawo
rodzice lub opiekunowie
Porady

MilenaKochanowska

m.kochanowska@glos.com

Rodzicenowonarodzonych
dziecimająprawodourlopu
macierzyńskiegoirodziciel-
skiego.Tatusiowiemogąsko-
rzystaćzurlopuojcowskiego
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Drobne
Zamów ogłoszenia drobne  
przez internet na stronie:
www.gloswielkopolski.pl

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń 
ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań
tel. 61 8694 41 43, 800 472 852 (połączenie bezpłatne)
e-mail: drobne@glos.com

NASZE BIURA
W WIELKOPOLSCE 

CHODZIEŻ
ul. Wojska Polskiego 8

czynne pon-pt 8.00-16.00

tel. 67-282-0202

e-mail: reklama.chodziez@glos.com 

GNIEZNO
ul. Łubieńskiego 4

czynne pon-pt 9.00-17.00

tel. 61-424-3636

e-mail: reklama.gniezno@glos.com  

GRODZISK WIELKOPOLSKI
ul. Szeroka 1

czynne pon-pt 9.00-17.00

tel. 61-444-7685

e-mail: reklama.grodzisk@glos.com  

KALISZ
ul. Górnośląska 10

czynne pon-śr 8.00-16.00, 

                czw-pt 9.00-17.00

tel. 62-757-5566

e-mail: reklama.kalisz@glos.com  

KROTOSZYN
ul. Mały Rynek 13

czynne pon-pt 8.00-16.00

tel. 62-725-3600

e-mail: reklama.krotoszyn@glos.com  

MIĘDZYCHÓD
ul. Rynek 1C/4

czynne pon-pt 9.00-17.00

tel. 95-748-5303

e-mail: 

reklama.miedzychod@glos.com 

NOWY TOMYŚL
ul. J. Piłsudskiego 12

czynne pon-pt 9.00-17.00

tel. 61-442-0033

e-mail: reklama.nowytomysl@polska-

presse.pl  

OBORNIKI
ul. Rynek 11A

czynne pon-pt 8.00-16.00

tel. 61-296-0032

e-mail: reklama.oborniki@polskapres-

se.pl  

OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Kolejowa 19

czynne pon-pt 8.00-16.00

tel. 62-735-4676

e-mail: reklama.ostrow@glos.com

PIŁA
ul. Wojska Polskiego 26

czynne pon-pt 9.00-17.00

tel. 67-212-2067 

e-mail: reklama.pila@glos.com  

PLESZEW
ul. Słowackiego 14

czynne pon-pt 8.00-16.00

tel. 62-742-4008

e-mail: reklama.pleszew@glos.com 

SZAMOTUŁY
ul. Dworcowa 12 (wejście od Ratuszo-

wej)

czynne pon-pt 9.00-17.00

tel./fax 61-292-6077

e-mail: dzien@glos.com 

ŚREM
ul. Wojska Polskiego 5,

czynne pon-pt 8.00-16.00

tel. 61-283-0780

e-mail: reklama.srem@glos.com

WĄGROWIEC
ul. Jeżyka 2D

czynne pon-pt 9.00-17.00

tel. 67-262-8283 

e-mail: reklama.wagrowiec@glos.com

NASZE BIURO
W POZNANIU

GŁOS WIELKOPOLSKI
Biuro Ogłoszeń, POZNAŃ 
ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań

pon.-pt. w godz. 8.00-18.00

sob. 9.00-12.00

tel. 61-869-4143

e-mail: reklama.poznan@glos.com

e-mail: drobne@glos.com

BIURA
WSPÓŁPRACUJĄCE

POZNAŃ
Biuro Ogłoszeń
ul. Skryta 1, 61-866-5916

pon.-pt. 8.00-17.00, sobota 9.00-

12.00

os. Sobieskiego p. 52, 061-823-5781

LM Przedsiębiorstwo Usługowe
ul. Gronowa 22, 61-821-3113

pon.-pt. 8.30-16.00

PROMUS S.C. P.H.U.
ul. Młyńska 5, 61-853-3051

pon.-pt. 9.00-17.00

Dialcom 24 Sp. z o.o.
Internetowe Biuro Ogłoszeń
www.box24.pl

Eugeniusz Matysiak
os. Orła Białego 111, 61-870-2855

pon.-czw. 9.00-17.00

Madelaine Presse
ul. Leszczyńska 170, tel. 61-830-50-49

pon.-pt. 8.00-18.00

GNIEZNO
ARiBO, 
ul. Jana Pawła II 9/10, 61-426-3068

pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30 

KOSTRZYN WLKP.
Biuro.krzyski.pl
ul. Rynek 11, 61-818-9001

pon.-pt. 8.00-20.00

LESZNO
Eureka 
Nowy Rynek 33, 65-529-7834

pon.-pt. 9.00-16.00

PIŁA
Agencja Reklamowa LOTOS
ul. M. Konopnickiej 13/3, 67-212-0805

pon.-pt. 9.00-15.00

PRZEŹMIEROWO
RESO 

ul. Poznańska 17, 61-652-5069

pon.-pt. 11.00-17.00

WĄGROWIEC
GŁOS WĄGROWIECKI
ul. Janowiecka 1, 67 262-33-34

pon.-pt. 9.00- 17.00

WOLSZTYN
Agencja reklamowo-prasowa „Roland” 
ul. 5 Stycznia 5a, 0602 727 419 

pon.-pt. 9.00-15.00

WRZEŚNIA
ul. Jana Pawła II  15, 61-436-5270 

pon.-śr. 8.00-17.00

czwartek 8.00-13.30

piątek 8.00-15.00

SZAMOTUŁY
CARI- ERA 

ul. Rynek 28/3, 61-292-0872

pon.-pt. 9.00-16.00

MOSINA
PORTO 

ul. Niezłomnych 5, 61-819-2735

pon.-pt. 8.00- 18.00, sob. 8.00- 13.00

nieruchomości

mieszkania - sprzedam

jednopokojowe

 A Ale oka zja! Cen trum 140tyś! 

660791451

Biu ro Za mia ny Miesz kań. Os. Pia-

stow skie 17, tel. 61-8729-376

Ra ta je ka wa ler ka 169.000zł, www.

bzm.pl 513-358-827

 A Ra ta je ka wa ler ka za mia na na więk sze. 

Biu ro Za mia ny Miesz kań 61-8729-376

 A Wi no gra dy ka wa ler ka za mia na na 

więk sze. Biu ro Za mia ny Miesz kań 

61-8729-376

 A Wy ce na Nie ru cho mo ści. Rze czo znaw-

ca Ma jąt ko wy. www.rzeczoznawca-po-

znan.pl tel. 500-181-181

dwupokojowe

 A Ale oka zja! Cen trum 179tyś! 

660791451

Biu ro Za mia ny Miesz kań. Os. Pia-

stow skie 17, tel. 61-8729-376

 A Ra ta je, 38m2  za mia na na więk sze. 

Biu ro Za mia ny Miesz kań 61-8729-376

Ra ta je, Or ła Bia łe go, I pię tro, www.

bzm.pl 513-358-827

 A Wi no gra dy, 38m2  za mia na na 

więk sze. Biu ro Za mia ny Miesz kań 

61-8729-376

 A Wy ce na Nie ru cho mo ści. Rze czo znaw-

ca Ma jąt ko wy. www.rzeczoznawca-po-

znan.pl tel. 500-181-181

trzypokojowe

 A Ale oka zja! Wi no gr199tyś! 660791451

 A Biu ro Za mia ny Miesz kań. Os. Pia stow-

skie 17, tel. 61-8729-376

 A Piąt ko wo, 64m2 , ni ski blok, 275.000zł, 

www.bzm.pl, 784-135-343

 A Ra ta je 2 po ko jo we za mia na na 

więk sze. Biu ro Za mia ny Miesz kań 

61-8729-376

 A Wy ce na Nie ru cho mo ści. Rze czo znaw-

ca Ma jąt ko wy. www.rzeczoznawca-po-

znan.pl tel. 500-181-181

większe

 A Apar ta ment su per kom fort oka zja 

114m2  x 7000zł =798.000zł pod klucz. 

Ochro na ba sen sau na kli ma 602-488-005

mieszkania - kupię

jednopokojowe

 A Ab so lut nie go tów ką! 660791451

dwupokojowe

 A Ab so lut nie go tów ką! 660791451

trzypokojowe

 A Ab so lut nie go tów ką! 660791451

mieszkania do wynajęcia

pokój
Po kój- ta nio 510-248-250

jednopokojowe
 A Ka wa ler ka ta nia. Tel. 785-602-627

 A Ka wa ler ki ul. Grun waldz ka 602-

524-227

dwupokojowe
 A Miesz ka nie 2-pokojowe.Os. S. Ba to re-

go w Po zna niu 602-524-227

trzypokojowe
 A Po znań-Buł gar ska IVptr. 608-516-730

inne
 A Miesz ka nie  go dzi ny, do by, 669410055

mieszkania - wynajmę

dwupokojowe
Ra ta je po szu ku je do wy na ję cia 

miesz ka nie 2 pok, tel. 517-939-566

garaże

Ga ra że bla sza ne, koj ce dla psów, 

www.partnerstal.pl, 698230205

pośrednictwo

Biu ro Za mia ny Miesz kań. Os. Pia-

stow skie 17, tel. 61-8729-376

 A Wy ce na Nie ru cho mo ści. Rze czo znaw-

ca Ma jąt ko wy. www.rzeczoznawca-po-

znan.pl tel. 500-181-181

handlowe

foto, książki

 A Ku pię książ ki, itp - go tów ka 

608-442-121

materiały budowlane

 A Sklej ka 18mm 149zł/pły ta 604-405831

 A Sty ro pian -pro du cent -z do sta wą. Tel. 

52/331-62-48

inne

 A Skup zło mu z od bio rem 727-257-558

finanse biznes

kredyty, pożyczki

Ab so lut nie atrak cyj na po życz ka dla 

każ de go, bez BIK 517-817-208

Ab so lut nie-po życz ki dla każ de go 

-tel: 61 823-63-83, 501-292-672

Ale szyb ka go tów ka - na wet 

10.000zł! Pro ste za sa dy, bez zbęd-

nych for mal no ści. Pro vi dent Pol ska 

S.A. 600 400 295 (o pła ta wg ta ry fy 

ope ra to ra)

 A Atrak cyj ne chwi lów ki 508-98-69-98

 A Aż 30-krot ność do cho du 508-811-929

 A Bły ska wicz na i ta nia chwi lów ka  

do 1200 zł, 61/679-29-30, 533-203-020

 A Lom bard JA GUŚ! Po życz ki pod za staw. 

Skup, sprze daż, za mia na zło ta.  

Po znań, ul. Piąt kow ska 121, 61/8233-656

 A No wość udzie la my po życz ki z za ję-

ciem ko mor ni czym. Do jeż dża my do 

klien ta. Szyb ka de cy zja. 692404558, 

600500626

Po trze bu jesz po mo cy fi nan so wej? 

Dzwoń!Po życz ki dla każ de go. Pro-

ste za sa dy. Ni skie ra ty. Mi ni mum 

for mal no ści 538-564-564

 A Po życz ki dla każ de go od rę ki na No wy 

Rok. Bez za świad czeń i spraw dza nia 

w BIK.  Pro mo cja do 18 stycz nia ! Za-

dzwoń już te raz: 324202746

Po życz ki Go tów ko we 500 150 810

 A Po życz ki pod hi po te kę 530-127-700.

 A Po życz ki pod hi po te kę, 539-032-544

Po życz ki pod za staw nie ru cho mo-

ści: zie mia rol na, dział ki, miesz-

ka nia, do my od 10000,- tel. 880-

119-006

 A Po życz ki z Ko mor ni kiem! T: 511-

519-616

Po życz ki Za staw u Klien ta 500 588 

980

Po życz ki! Su per oper ta! Dzwoń! Po-

życz ka na pro stych za sa dach, mi-

ni mum for mal no ści. 600-700-488, 

784-441-885

 A Po życz ki, chwi lów ki, szyb ko! Bez 

za świad czeń o do cho dach! Tel. 61/654-

56-66, 518 807 807 in fo li nia: 801-807-807 

(0,33gr) Eu ro-Cash

 A Szyb ko-Ta nio z do wo zem do do mu:  

po życz ki z ko mor ni kiem, bez BIK i KRD. 

Za dzwoń: 703-803-026 (7,69/mi n)

usługi prawne

 A Spad ki, ZUS,US 618439335, 601796200

praca

zatrudnię

 A "QU EENS" -Nie po wta rzal nie naj lep szy 

Club w Pol sce za trud ni: TAN CER KI, 

 MA SA ŻYST KI, KELNERKI.Tylko u nas 

za ro bisz dwa ra zy wię cej niż w in nych 

klu bach !! (za dzwoń, sprawdź !!) Za-

kwa te ro wa nie i do jazd gra tis. Gli wi ce 

woj. ślą skie, ul. Ce glar ska 35. Tel. 

888-555-008

 A Agent Cel ny Kurs Prak Pra ca 

502592214

Cie śli sza lun ko wych przyj mę od za-

raz tel. 608-013-589

 A Elek try ka z ję zy kiem nie miec kim lub 

an giel skim, pra wo jaz dy kat. B, tel. kon-

tak to wy 509-410-454

Fir ma bu dow la na za trud ni kie row-

ni ka bu do wy z upraw nie nia mi -bu-

dow nic two miesz ka nio we wie lo-

ro dzin ne, miej sce pra cy: Po znań, 

Wrze śnia. Kon takt: 61 640 16 15,  

biuro@artbud.eu

 A Fir ma trans por to wa za trud ni kie row cę 

kat. C+E z do świad cze niem na cią gnik  

sio dło wy i na cze pa wy wrot ka, pra ca 

sta ła na umo wę o pra cę od za raz  

602127664

 A Mu ra rza za trud nię, 600-518-298

 A Nor we gia-28 tys.zł, pra cow nik fi zycz-

ny. Tel.696-344-590.

 A Pra cow ni ka na par king strze żo ny 

na os.  

Zwy cię stwa tel. 728-449-922.

 A Pra cow ni ków do roz no sze nia ulo tek 

za trud nię, pra wo jaz dy mi le wi dzia ne 

tel. 797-689-669

 A Przyj mę do pra cy kie row ni ka kuch ni, 

ku cha rzy (ży wie nie zbio ro we) oraz po-

moc ku chen ną na te re nie Po zna nia 

CV pro szę prze sy łać na ad res e-ma ill :  

lukas@martina.pl

 A Sprze daw czy nie ka sjer ki 609-030-825

REKLAMA 004815950 REKLAMA 014849854

61-8433-803,  502-613-594
Informacja

i zapisy

 

 

kurs obsługi i konserwacji 
wózków widłowych,

żurawi samojezdnych, 
podnośników koszowych

rozpocznie się
27 października 2014 r. o godz. 16.00

w budynku hotelu Olimp
ul. Warmińska 1, II piętro

Kurs z zakresu obsługi 

węzłów betoniarskich, 

walców, układarek do betonu
rozpocznie się

19 stycznia 2015 r. o godz. 8.00

w budynku POSIR Golęcin,

ul. Warmińska 1, II piętro.

               61-8433-803, 502-255-837Informacja 
i zapisy

REKLAMA 004849722

61-8433-803,  502-613-594
Informacja

i zapisy

 

 

kurs obsługi i konserwacji 
wózków widłowych,

żurawi samojezdnych, 
podnośników koszowych

rozpocznie się
27 października 2014 r. o godz. 16.00

w budynku hotelu Olimp
ul. Warmińska 1, II piętro

kurs obsługi i konserwacji 

wózków widłowych,

HDS, żurawi samojezdnych
rozpocznie się

19 stycznia 2015 r. o godz. 16.00

w budynku POSiR Golęcin

ul. Warmińska 1, II piętro

REKLAMA 004854192

Informacja 
i zapisy

Kurs weekendowy z zakresu obsługi

koparek, ładowarek,
koparkoładowarek

rozpocznie się

24 stycznia 2015 r. o godz. 8.00
w budynku POSIR Golęcin
ul. Warmińska 1, II piętro

61 843 38 03, 502 255 837
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przeprowadzki

 A "AR-FIZ". Ta nio, fa cho wo, 794-066-703

 A Naj ta niej prze pro wadz ki 606 104 356

 A Naj ta niej prze pro wadz ki 609-443-627

 A Prze pro wadz ki so lid nie 737-087-247

 A Prze pro wadz ki Trans port 605-117-183

transportowe

 A Bez płat nie złom, wszyst ko in ne, ta nio, 

za ła du nek, do wóz pia sku 727-257-558

 A Wy wóz wszyst kie go, 693-103-363

turystyka

pensjonaty

 A Szczyrk - ta nie noc le gi, sau na, fe rie, 

www.kasiaitomek.eu tel. 509-341-165

matrymonialne

 A Fo to ka ta log Pań. 61/832-52-27

towarzyskie

 A Ape tycz na 30 i 40lat!!! 511-503-418

 A Chwi le roz ko szy 24h, 608-131-816

 A Dys kret na!!! 518-039-310

 A Eks tra 45-lat ka 515-025-388

 A Go rą ca, no wa 35lat ka 505-536-875

 A Het mań ska 24h 61/866-32-76

 A No wa blond 30-tka 515-057-826

 A Su per fi li gra no wa 35 lat 516-722-784

różne

 A Skup ksią żek, płyt  mu zycz nych,  

Do jazd. Go tów ka.  Tel. 509-675-586.

 A Wróż ka 61/820-88-74

 A Cy kli no wa nie,ukł.par kie-

tów-607110685

 A Cy kli no wa nie,ukła da nie,prze kła da nie 

61/8470062, 500-800-223

 A Ma lar ka płyt ka szpa chel 515-550-833

 A Ma lar ka, szpa chel, 61/899-04-16

 A Płyt ka fa cho wo so lid nie 515-550-833

 A Po sadz ki ży wicz ne do ga ra ży, po-

miesz czeń so cjal nych, warsz ta tów 

i ma ga zy nów tel.516-760-299

Re mon ty kom pleks. 792-712-

106<\!s>

 A Scho dy drew nia ne ta nio, tel: 

504903451.

 A Usłu gi ogól no bu dow la ne 885-032-118

instalacyjne

Awa ria 501-575-966, ABC wod-kan, 

co, gaz, udraż nia nie kan. WU KO.

 A Awa ria elek trycz na 24H, 605-117-183

 A Awa ria hy drau lik  604-701-310

 A Elek tryk - awa ria 505-538-058

 A Elek try ka od A do Z, 605-117-183

Hy drau lik Po znań tel- 533-864-517

 A In sta la cje CO, wod.-kan. gaz, do my, 

miesz ka nia, re mon ty - no we 694-

485-300

montażowe

 A Ro le ty, bra my, ża lu zje. Serwis.Tel. 

61/817-18-39 www.dudzikbronislaw.pl

Ża lu zje ro le ty ta nio 61/86-77-495

Ża lu zje ro le ty ta nio, 61/847-49-86

porządkowe

 A Kar cher 8600-368 601-728-520 ta nio

 A Ta nio śmie ci, gruz, 888-579-622

zabiegi

 A Ma sa że róż ne. Tel. 664-811-233

 A Ma sa że, 725-320-346

 A Ma sa że, od chu dza nie, 604-381-862

 A Ma sa żyst ka, 726-159-661

 A Per fek cyj ny ma saż 61/88-183-83

 A Za bie gi,zdro wie i re laks, 782194954

uroda

 A De pi la cja mę ska i ma saż 669-432-455

 A De pi la cja mę ska,ta nio,tel.724-159-586

 A Dla pa nów ma saż, 781-661-758

inne

 A Ma sa że re la xa cyj ne 502-780-351

 A Ma sa żyst ka. Tel. 606-223-320

 A Su per ma saż 721-406-393

usługi

agd rtv foto

 A Aa Ser wis TV u Klien ta 61/826-55-36

 A AEG Na pra wa pra lek 660-518-033

 A AGD Pra lek 61-877-84-88 501-315-761.

 A An ten na ziemn. SAT mont. 602-

652-704

 A An te na -wszyst kie! Tel. 539-519-391

Lo dów ki 61/865-20-83 u klien ta.

Te le wi zo ry - na pra wa u klien ta.  

Tel. 602-116-108

budowlano-remontowe

 A Aran ża cje, wy koń cze nia wnętrz pod 

klucz i in ne pracw wew. 694-485-300

 A Cy kli na la kier układ. 509-39-59-90

 A Cy kli niar ska SZLIF bez py ło we cy kli-

niar ki, ukła da nie prze kła da nie. 61/847-

00-62 www.parkietyszlif.pl

 A Cy kli no wa nie bez py ło we 61/8335-398

praca

zatrudnię

 A Sto la rza sa mo dziel ne go, pra wo jaz dy 

kat. B. Tel. kon tak to wy 509-410-454

 A Trak to rzy stę z upraw nie nia mi lub 

ab sol wen ta szko ły rol ni czej  

do pro duk cji ro ślin nej  

te ren gmi ny Ośno Lu bu ski 510128170

 A Za trud nię do pro duk cji zwie rzę cej, 

te ren gmi ny Ośno Lu bu skie 510128170

 A Za trud nię Pa nią do sprzą ta nia Te sco 

na Piąt ko wie. Tel. 605-176-931

Za trud ni my pra cow ni ków w za-

wo dach bu dow la nych. Szpa chlarz, 

tyn karz ma szy no wy - tor kre ciarz, 

pia skarz oraz do przy ucze nia. Umo-

wa o pra cę. "IKO MONT" Ja ni ko wo 

k/Po zna nia, ul. Gnieź nień ska 59. tel. 

61 872 41 53

szukam pracy

 A Kie row ca B,C,E + ADR, Sys tem 3/1, 

Tel 799-077-698

 A Na uczy cie la 60+ ja ko opie kun ka 

dzie ci, in ne pro poz., Gro dzisk, ok., 

781-410-297

zdrowie

ginekologia

 A A - Z gi ne ko log, ta nio 602-397-280

 A A-Z GI NE KO LOG 609-933-810

 A Gi ne ko log -ta nio 0-502-865-184

 A Gi ne ko log A-Z 514-933-932

 A Gi ne ko lo gia, peł ny za kres 606 92 99 11

inne specjalizacje

 A Al ko ho lizm - espe ral 602-773-762

REKLAMA 004852936

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, 
Kierownictwo Osiedla Stare Żegrze – Polan, 

Os. Stare Żegrze 41-42 
tel. 61 879 70 06; 61 879 68 49

ogłasza

przetarg nieograniczony
1/ Roboty drogowe 
Wymiana chodnika na kostkę brukową na Os. Stare Żegrze i Os. Polan 
Termin wykonania zamówienia: 15.08.2015 r.

2/ Roboty murarskie 
Usunięcie przecieku przez loggie na Osiedlu Stare Żegrze i Os.Polan 
Termin wykonania zamówienia: 15.11.2015 r.

Oferty powinny odpowiadać wymogom zawartym w „Specyfikacjach istotnych 
warunków zamówienia”, które można odebrać w Administracji, Osiedle Stare 
Żegrze 41, po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 50 PLN (pok. 2, 3 – 
w godz. 10.00 - 13.00).

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości:
- roboty drogowe  –   6000,00 PLN w terminie do 13.02.2015 r. do godz. 13.00 
- roboty murarskie  –  34 000,00 PLN w terminie do 19.02.2015 r. do godz. 13.00

Ofertę należy składać w Kierownictwie Osiedla, Poznań, Osiedle Stare Żegrze 41
- roboty drogowe  –  do dnia 13.02.2015 r. do godz. 13.00
- roboty murarskie  –  do dnia 19.02.2015 r. do godz. 13.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniach:
- roboty drogowe  –  16.02.2015 r. godz. 15.00
- roboty murarskie  –  23.02.2015 r. godz. 15.00, 
w pomieszczeniu Rady Osiedla, Poznań Osiedle Stare Żegrze 49A

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny. 

REKLAMA 004850409

Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Winogrady”

Poznań, os. Przyjaźni 125 B

informuje, że w dniu 23.01.2015 r. w godz. od 12.00  

w siedzibie Administracji Osiedla Pod Lipami w Poznaniu,  

paw. 108 A (sala konferencyjna), odbędzie się aukcja  

na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 44,90 m2,  
położonego w pawilonie nr 104 na osiedlu Pod Lipami w Poznaniu,  

z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową.

Warunkiem udziału w aukcji jest wpłacenie wadium w gotówce  

w wysokości 1000 zł w kasie Zarządu PSM „Winogrady” – Poznań,  

os. Przyjaźni 125 B, do dnia 23.01.2015 r. do godz. 11.30 wraz  

z okazaniem dowodu wpłaty, jak również przedstawieniem oryginału 

pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenia 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. 

Oferenci zobowiązani są zapoznać się z istotnymi warunkami  

aukcji, które są do odbioru w Administracji Osiedla Pod Lipami,  

tel. 61 6303-343, 61 6303 340. 

PSM „Winogrady” zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji bez 

podania przyczyn.
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 004857879

Matka odchodzi zawsze za wcześnie...

Pogrążeni w głębokim smutku i żałobie zawiadamiamy,
że dnia 13 stycznia 2015 roku zakończyła swe szlachetne,

pełne miłości i dobroci życie,  
opatrzona sakramentami świętymi,  

najukochańsza Żona, Mama, Teściowa i Babcia

śtp

Stefania Sroczyńska
63 lata

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 16 stycznia 2015 roku, 
o godz. 15.05 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

W smutku pogrążeni

Mąż i Syn z Rodziną

 004856245

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 stycznia 2015 r.
odeszła od nas

śp.

Joanna Szwarc
emerytowana dyrektor  

Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk.  
W jej osobie żegnamy zasłużoną i niestrudzoną animatorkę 

kultury, pełną ciepła, nieszczędzącą dobrego słowa i zachęty  
redaktorkę „Kosyniera Bukowskiego”.

Rodzinie i bliskim 
wyrazy współczucia składają

Burmistrz  
Miasta i Gminy Buk 
Stanisław Filipiak 

Przewodniczący  

Rady Miasta i Gminy Buk 

Andrzej Jankowski

REKLAMA 004800347

 004856872

Drogiemu Koledze

Dariuszowi Sroczyńskiemu
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają

Pracownicy Firm INSTALACJA i PROMOCJA

REKLAMA i003405912

 004858036

„Odeszłaś cicho i bez pożegnania,
Jak ten, co nie chce swym odejściem smucić,

Jak ten, co wierzy w chwili rozstania,
że ma niebawem z dobrą wieścią wrócić”

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci naszej drogiej Koleżanki

Joanny Szwarc
bibliotekarki, wieloletniej dyrektorki  

Biblioteki Publicznej w Buku,

osoby pełnej ciepła, dobroci i życzliwości.

Wyrazy współczucia

Rodzinie
składają dyrekcja i pracownicy Biblioteki i Kina w Buku

004858067

„Daj nam wiarę, że to ma sens, 
że nie trzeba żałować przyjaciół, 

że gdziekolwiek są, dobrze im jest 
– bo są z nami – choć w innej postaci. 

I przekonaj, że tak ma być, 
że po głosach ich wciąż drży powietrze, 

że odeszli po to, by żyć 
i tym razem będą żyć wiecznie”.

Żadne słowa nie wyrażą naszego bólu i smutku,  
z jakim przyjęliśmy wiadomość o odejściu spośród żywych 

 naszej redakcyjnej koleżanki i wieloletniej przyjaciółki

śtp

 Joanny Szwarc
niezawodnej w pracy dziennikarskiej, okazującej serce 

potrzebującym w sposób piękny i pełen prostoty, 
 dzielącej się na łamach miesięcznika i w życiu codziennym 

skarbami swej niezwykłej osobowości, pełnej dobroci  
i szlachetności naznaczonej miłością Boga i człowieka.

Wdzięczni za dar spotkania i wieloletniej pracy

członkowie redakcji „Kosyniera Bukowskiego” 
oraz Dyrekcja i pracownicy  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku

Rodzinie i wszystkim, 
których ta śmierć napełniła bólem,  

składamy wyrazy serdecznego współczucia.

REKLAMA i003233506

 004856908

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. ..”
ks. J. Twardowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że 13 stycznia 2015 roku, zmarła

nasza kochana Mama, Teściowa, Babcia i Siostra

śtp

Joanna Szwarc 
lat 73

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w piątek,  
16 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 w kościele  

pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku.

Pogrzeb odbędzie po mszy św.  
na cmentarzu św. Rocha w Buku.

Pogrążeni w smutku  
córka i syn z rodziną

 004856100

Serce złote miałeś, od życia dużo nie chciałeś,
zawsze z czułością o nas dbałeś

i zawsze też mocno nas kochałeś.

Z sercem pełnym bólu zawiadamiamy, 
że dnia 13 stycznia 2015 roku  

odszedł od nas po ciężkiej chorobie
ukochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

śtp

Józef Kowalczyk
Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w piątek  

16 stycznia o godz. 12.00 w kościele pw. NNMP w Dopiewie.
Pogrzeb po mszy św. o godz. 13.00 na cmentarzu w Dopiewie.

W smutku pogrążona

Rodzina
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 004857158

„Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie 
go nie ma”

Przepełnieni smutkiem zawiadamiamy, że odszedł
nasz ukochany Ojciec i Dziadek

śtp

Ryszard Staszak
Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona  

17 stycznia 2015 roku o godzinie 12.00 w kościele  
pw. św. Jadwigi Królowej przy ul. Mleczowej 1

Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na cmentarzu  
w Naramowicach, ul. Jasna Rola.

Pogrążeni w żalu

Kasia i Piotr z Szymonem i Mateuszem

Prosimy o modlitwę

 004857860

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12.01.2015 r., 
zmarła ukochana Mama, Babcia, Teściowa

śtp

Wiesława 
Wojciechowska 

z domu Tomowiak

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17.01.2015 r.  
o godz. 13.00 w kościele pw. św Mikołaja w Mosinie,  

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej  
na miejsce wiecznego spoczynku.

Pogrążona w smutku i żalu 
rodzina

 004857091

Po długich i ciężkich cierpieniach,  
znoszonych z anielską cierpliwością,  

poddając się woli Boga, dnia 13 stycznia 2015 roku  
odszedł od nas najukochańszy Mąż, Tatuś, Teść,  

Dziadek i Pradziadek

śtp

Władysław Podeszwa
lat 86

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 16 stycznia 2015 roku,  
o godz. 14.15 na cmentarzu Miłostowo  

od ul. Gnieźnieńskiej. Msza św. żałobna zostanie 
odprawiona w sobotę, 17 stycznia 2015 roku, o godz. 13.00 

w kościele pw. św. Anny przy ul. Matejki w Poznaniu.

W smutku pogrążona
Rodzina

 004854445

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy,  
że dnia 11 stycznia 2015 r. odeszła od nas  
moja Siostra, nasza Szwagierka i Ciocia

śtp

Elżbieta Lewandowska
z domu Walenciak

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 20 stycznia br.,  
o godz. 14.30 na cmentarzu junikowskim.

O czym zawiadamia
Brat z Rodziną

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

 004857148

„Gdyby miłość mogła uzdrawiać, 
a łzy wskrzeszać, byłbyś ze mną”

Ze smutkiem zawiadamiam, że dnia 12 stycznia 2015 roku 
po długich cierpieniach, znoszonych z dużą cierpliwością,

odszedł mój ukochany Mąż i Przyjaciel,
pozostawiając mnie w nieutulonym żalu

śtp Ryszard Staszak
inżynier elektryk

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona  
17 stycznia 2015 roku o godzinie 12.00 w kościele  

pw. św. Jadwigi Królowej przy ul. Mleczowej 1.
Pogrzeb odbędzie się o godz. 13.00 na cmentarzu  

w Naramowicach, ul. Jasna Rola.
Pogrążona w bólu

Krystyna
Proszę o nieskładanie kondolencji.

 004856488

„Przecież nie cały umieram,
l to, co we mnie niezniszczalne, trwa”

Jan Paweł II

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11.01.2015 r. 
odszedł od nas po ciężkiej chorobie  

nasz najukochańszy Mąż, Tatuś, Teść i Dziadek

śtp Zygmunt Wieczorek
lat 80

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie 16.01.2015 r.  
o godz. 11.30 w kościele pw. Wszystkich Świętych  

przy ul. Grobla. Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia
o godz. 13.30 na cmentarzu Miłostowo od ul. Gnieźnieńskiej.

W smutku pogrążona
Żona i Córka z Rodziną

Prosimy o nieskładanie kondolencji

004857869

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. 
Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić... 

Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić” 

ks. J.Twardowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że w dniu 12 stycznia 2015 r. 

po ciężkiej chorobie, namaszczona olejami św.,  
odeszła od nas 

ukochana Żona, Siostra, Bratowa,  
Szwagierka i Ciocia

śtp

Ilona Kusy
Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie  

dnia 15 stycznia 2015 r. o godz. 13.00 
w kościele pw. św. Jana Pawła II w Luboniu 

przy ul. Źródlanej.  
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 
dnia 15 stycznia 2015 r. o godz. 14.00  

na cmentarzu Luboń-Żabikowo.

W smutku pogrążony

Mąż z Rodziną

 004853130

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.01.2015 roku 
odeszła od nas nasza kochana Siostra, Szwagierka i Ciocia

śtp  Janina Orłowska
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 19.01.2015 r.,  

o godz. 13.10 na cmentarzu junikowskim.
W smutku pogrążona

Rodzina

 004850943

Pełni smutku i żalu żegnamy zmarłego 

12 stycznia 2015 roku człowieka wielkiego serca naszego 

Szwagra, Wujka i Przyjaciela

śtp

Ryszarda Staszaka

Pogrążeni w żałobie

Jadwiga oraz Jędrzej i Ania z Rodzinami,

Wojtek i Ewa oraz Maciej i Daniel z Rodzinami

004857170

Na drodze życia wskazywałeś nam zawsze  
właściwe kierunki. 

Teraz, kiedy Ciebie zabraknie, obyśmy nie zabłądzili.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że odszedł nasz ukochany Tata, Teść i Dziadek

śtp

Ryszard Staszak
Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę  

17 stycznia 2015 roku o godzinie 12.00
w kościele pw. św. Jadwigi Królowej przy ul. Mleczowej 1. 
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz. 13.00 na 

cmentarzu w Naramowicach, ul. Jasna Rola.

W smutku pogrążeni

syn Maciej z żoną Kasią i córkami Pauliną, Zuzią i Izunią

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

 004853308

„Spoczęły pracowite dłonie
Przestało bić ukochane serce”

Z sercem pełnym bólu zawiadamiamy, 
 że dnia 13 stycznia 2015 r. odeszła od nas

Ukochana Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia

śtp

Joanna Jarczyńska
z domu Czapracka, lat 97

Msza święta i pogrzeb odbędą się w piątek 16.01.2015  
o godz. 12.00 w kościele pw. Matki Bożej Wspomożycielki 

Wiernych przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu

Pogrążona w smutku 
Rodzina

 004855729

Wyrazy głębokiego współczucia
dla naszej współpracownicy i koleżanki

Pani Wandy Konys

w związku ze śmiercią
Mamy

Joanny Jarczyńskiej 
z d. Czaprackiej

składają

Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Swarzędzu
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Agresywne krowy, z których
naziści chcieli odtworzyć tury
A Mają długie i ostre jak sztylety rogi. Hitlerowcywidzieliw rasie
heck idealnymateriał na odtworzenie dzikich turów, które budziły
respekt Juliusza Cezara. Dziś ostatnie sztuki tych krów idąna rzeź

Większość brytyjskiego stada
nazibydła została przerobiona
nakiełbasę,gdyżzwierzętaby-
łytakniebezpieczne,żeniktnie
mógł się donich zbliżyć.

DerekGow,farmerzDevon,
który pięć lat temu sprowadził
do tego kraju bydło rasy heck,
trzyma obecnie dwa najmniej
agresywnebykiorazczterykro-
wy. Reszta jego stada została
oddanado rzeźni.

Zwierzęta te, które mają
kudłatą ochrową sierść i dłu-
gie, ostre jak sztylety rogi, by-
ływynikiempróbnaukowców
nazistowskich odtworzenia
prehistorycznych turów, ga-
tunku olbrzymiego dzikiego
bydłabudzącegorespektJuliu-
sza Cezara. Tury (ich łacińska
nazwa to „Bos primigenius”),
wymarły w Brytanii 4000 lat
temu, lecz przetrwały w bo-
rach wschodniej Europy aż
do XVII w. W latach 30.
Hermann Göring, druga naj-
ważniejsza po Hitlerze osoba
w nazistrukturach i zapalony
myśliwy, zwrócił się z prośbą
do genetyków Heinza i Lutza
Hecków, aby odtworzyli tura
poprzezsztucznąselekcję jego
udomowionych następców.

Braciaskrzyżowalihiszpań-
skie byki używane do walk
z kudłatym bydłem highland
oraz z pierwotnymi rasami
zKorsyki iWęgier.

Zwierzę, które powstało
ztychkrzyżówek, fizycznieby-
łobardzopodobnedojegopre-
historycznego wzorca i posia-

dałotemperamentodpowiada-
jący jego przerażającej reputa-
cji. Na całe byćmoże szczęście
braciomHeck udało sięwyho-
dować zwierzę o rozmiarach
krowy domowej, a nie osobni-
ków o wielkości ich prehisto-
rycznych przodków, którzy

według relacji Cezaramieli ro-
zmiarsłonia.PanGowsprowa-
dził 13 sztuk bydła rasy heck
zrezerwatuprzyrodywHolan-
dii iwkrótce powiększył swoje
stado do 30 sztuk. Lecz okaza-
ło się, że ze zwierzętami nie
można sobie dać rady.

– Niektóre z nich były nie-
zwykle agresywne – powie-
dział. – To, czego dokonali
Niemcy, to było stworzenie
zwierząt naprawdę pierwot-
nych. Uważano wówczas, że
można prowadzić selektywne
hodowle zwierząt, a tak na-
prawdę także ludzi z cechami
aryjskimi.Powodem,dlaktóre-
gonaziści takpopierali tenpro-
jekt, była chęć uwypuklenia
cech dzikości i agresywności.
Kilka sztuk rasy heck, które
przetrwały wojnę, zostało na-
stępnie przeniesionych z po-
wrotemdorezerwatówprzyro-
dy i dzikich parków. Gowmó-
wi, że niemiał innegowyjścia,
niżposłać zwierzętado rzeźni,
gdyż rezerwat, z którego po-
chodziły, nie chciał ich przyjąć
z powrotem.

–Te,którychsiępozbyliśmy,
mogłycięzaatakowaćprzykaż-
dejokazji –powiedział. –Mogły
próbować zabić każdego. Zaj-
mowaniesięniminiebyłozbyt
zabawne.

– Pracowałem z wieloma
różnymi zwierzętami, odbizo-
nów do jeleni, i są one dużo
mniej agresywne od tego naj-
bardziej agresywnego bydła,
z jakim kiedykolwiek miałem
doczynienia.Abywprowadzić
je na wózek, bardzo barczysty
młodymężczyznastanąłnapo-
chylni i kiedynaniego ruszyły,
szybkouskoczyłwbok.Nikt in-
nysiędonichnawetniezbliżył
– dodajeGow.

Mówi, że bydło rasy heck
ma bardzo mało tłuszczu.
Smak jego mięsa przypomina
sarninę. a

TŁUMACZENIE: KRZYSZTOF

LEWANDOWSKI

Ą

SimondeBruxelles

redakcja@polskatimes.pl

WielkaBrytania

Nekrologi/Historia

b ToHermannGöringwpadł na pomysł, by genetycy spróbowali

odtworzyć tury

Łucja Talarczyk
(1934-2014)

Łucja Talarczyk odeszła tuż
przed świętami BożegoNaro-
dzenia, które zawsze tak
pięknie dla nas przygotowy-
wała i wspólnie z nami cele-
browała…

Byławspaniałą iwyjątkową
osobą, pełną wiary, miłości,
pokory, dobroci i oddania.

Była też osobą ciekawą
świata i ludzi, zawsze pełną
współczucia i chęci pomocy
dla innych:chorych,potrzebu-
jących i cierpiących.

Kochała ludzi, ale miłością
darzyła też zwierzęta, którym
dawała swoje uczucie i troskę.
Wpamięci, tychktórzy Ją zna-
li, zapisała się, jako: „Osoba
bardzodobra i ciepła”, „Kobie-
ta pełna energii, optymizmu
i pogody ducha”, „Bardzo
uczynny i serdeczny czło-
wiek”, „Urocza kobieta, z
ogromną klasą, której dzisiaj
już trudnowyglądać”…

Swojepracowite ipełneod-
dania życie, poświęciła rodzi-
nie: dzieciom, wnukom,
awostatnich latachbez reszty
poświęciła się opiecenadcho-
rymmężem…

Odeszła, tak jakżyła: cicho,
spokojnie i pokornie… cierpli-
wie znosząc ból…

NaszaukochanaŻona iMa-
manazawszepozostaniewna-
szych sercach…A

(RED)

Wspomnienie

b Łucja Talarczyk
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 004856935

Z ogromnym smutkiem i żalem  
przyjęliśmy 10 stycznia 2015 r., wiadomość o śmierci

śtp

Ewy Ludwiczak
Naszej serdecznej Koleżanki, oddanej młodzieży 

Nauczycielki Gimnazjum nr 23 w Poznaniu

pogodnego, życzliwego wszystkim człowieka.

Mężowi, Synowi i Bliskim Zmarłej
składamy 

wyrazy najgłębszego współczucia

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy,

rodzice i uczniowie

 004858034

Naszej Koleżance

Barbarze Czupryniak
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają Pracownicy Przychodni FORTIS

 004857161

Z bólem zawiadamiamy, iż wieczorem 13 stycznia
zmarł nagle nasz brat klubowy,  

jeden z założycieli MOTOR KLUBU PIWERSI

Zbyluś
Przejechaliśmy razem całą Europę, motocykl miał od zawsze...

Cześć Jego pamięci.

PIWERSI STĘSZEW

 004857163

„Dobroć jest czymś bardzo prostym:
być zawsze do dyspozycji drugich,

nigdy nie szukać samego siebie”

śtp

Ewa Kwintal
Choć pewne chwile muszą nadejść, 

do końca w to nie wierzymy.
Byłaś Osobą o Wielkim Sercu.

Z wielkim bólem żegnamy Cię Ewuniu.

Małgorzata z Jackiem, Jakubem i Martą.

Dziękujemy za to, że byłaś.
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SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI NA MISTRZOSTWA ŚWIATA W KATARZE

nr imię nazwisko data urodzenia wzrost waga klub mecze/golewkadrze

Bramkarze

1 Sławomir SZMAL 02.10.1978 190 90 Vive Tauron Kielce 252/2

12 Marcin WICHARY 17.02.1980 193 93 OrlenWisła Płock 116/0

16 Piotr WYSZOMIRSKI 06.01.1988 193 87 Pick Szeged (Węgry) 79/0

Rozgrywający

3 Krzysztof LIJEWSKI 07.07.1983 198 94 Vive Tauron Kielce 152/353

8 Karol BIELECKI 23.01.1982 202 100 Vive Tauron Kielce 214/796

9 Andrzej ROJEWSKI 20.08.1985 193 95 SCMagdeburg (Niemcy) 7/12

15 Michał JURECKI 27.10.1984 202 102 Vive Tauron Kielce 158/411

20 Mariusz JURKIEWICZ 03.02.1982 198 98 OrlenWisła Płock 139/234

21 Piotr MASŁOWSKI 20.02.1988 192 88 Azoty Puławy 18/16

45 Michał SZYBA 18.03.1988 196 97 RK Gorenje Velenje (Słowenia) 32/32

49 Piotr CHRAPKOWSKI 24.03.1988 203 86 Vive Tauron Kielce 40/85

Skrzydłowi

6 Przemysław KRAJEWSKI 20.01.1987 184 79 Azoty Puławy 40/58

7 Robert ORZECHOWSKI 20.11.1989 189 84 Górnik Zabrze 61/104

11 Adam WIŚNIEWSKI 24.10.1980 192 90 OrlenWisła Płock 116/256

26 Michał DASZEK 27.06.1992 180 70 OrlenWisła Płock 26/37

Obrotowi

13 Bartosz JURECKI 31.01.1979 193 100 SCMagdeburg (Niemcy) 205/657

18 Piotr GRABARCZYK 31.10.1982 200 99 Vive Tauron Kielce 82/45

23 Kamil SYPRZAK 23.07.1991 208 116 OrlenWisła Płock 58/87

Sztab szkoleniowy Trener Michael Biegler (53 lata). Asystent trenera Jacek Będzikowski (42 lata). Szef ekipy Zygfryd Kuchta (71 lat).

Lekarz Rafał Markowski (34 lata). Fizjoterapeuci: Jerzy Buczak (61 lat), Krzysztof Rudomina (35 lat). Statystyk Łukasz Kalwa (25 lat).

Z tej osiemnastki trenerMichael Bieglerwybierze szesnastu zawodników, którzy zagrająwMŚ

Polacy trafili dogrupywagi ciężkiej,
alenie tracąnadzieinasukceswMŚ

Mistrzostwa świata szczypior-
nistówrozegranezostanąjużpo
raz24.Polskagraławnichdotej
pory trzynastokrotnie mając
na koncie trzymedale. Kibice
biało-czerwonych tęsknią za
krążkamiwywalczonymiprzez
drużynę Bogdana Wenty
w 2007 (srebro) i 2009 roku
(brąz),bodwaostatnie turnieje
MŚkończyliśmyzajmującmiej-
sca pod koniec pierwszej dzie-
siątki (8 w 2011 i 9 w 2013 r.).
Tymrazemmusimybyćwyżej,
bo czołowa siódemka zapewni
sobie grę w turniejach przedo-
limpijskich przed igrzyskami
wRiode Janeiro.

– Nie chcę składać żadnych
deklaracjiprzedmistrzostwami
świata.Trafiliśmydobardzosil-
nej grupy, grupywagi ciężkiej,
inaszympierwszymcelemjest
wyjście z niej do fazy pucharo-
wej – powiedział trener biało-
czerwonychMichaelBiegler.

Niemiecki szkoleniowiec
długo nie mógł się pogodzić z
tym, że Polacy trafiliwKatarze
na takmocnych rywali.

–Byliśmylosowanizdrugie-
go koszyka i teoretycznie po-
winniśmytrafićnałatwiejszych
przeciwników.Tymczasemna-
szagrupamacharakterbardziej
europejskiniżświatowy.Wystę-
pują w niej czołowe drużyny z
naszego kontynentu, czyli Da-
nia,Niemcy iRosja.Do tegoze-
stawumożnazaliczyćnawetAr-
gentynę zewzględu na graczy,
którzywniejwystępują,booni
na co dzień występują w klu-
bach portugalskich i hiszpań-
skich –dodałBiegler.

Szczególne emocje budzi
obecnośćwMŚNiemców, któ-
rych Polacy dwukrotnie poko-
naliwbarażach,aktórzyzosta-
li dołączni do turnieju kuchen-

nymi drzwiami otrzymując
„dzikąkartę”izajmującmiejsce
wykluczonejprzez IHFAustra-
lii. To właśnie z Niemcami za-
gramyw piątekpierwszymecz
wMŚ. – Od tego jak zaczniemy
ten turniej bardzowiele zależy.
Jak pokonamyNiemców, to ta-
kie zwycięstwo poniesie chło-
paków i podbuduje ich
przedkolejnymipojedynkami–
stwierdziłbyłyreprzentantPol-
ski Mariusz Jurasik, który grał
w trzechMŚ.

Niestety, nasza reprezenta-
cja zagra w Katarze osłabiona
brakiem kontuzjowanego
Bartło-mieja Jaszki. Zawodnik
Fuechse Berlin znalazł się
wprawdzie w szerokiej kadrze

na MŚ, ale nie brał udziału
w dwóch zgrupowaniach po-
przedzającychwylotdoKataru
i sam swoje szanse na grę oce-
nia jakoniewielkie, choć trener
Biegler nie wyklucza, żemoże
dolecieć naMŚ na fazę pucha-
rową. Na środku rozegrania
wmeczachgrupowychzastąpić
go mają Michał Jurecki i Ma-
riuszJurkiewicz,choćtenostat-
niostatnioteżnarzekałnazdro-
wie.

– Gra na środku rozegrania
nie jest dla mnie problemem.
Chcęzrobićdladrużynyjaknaj-
więcej dobrego i pomóc jej w
zwycięstwie–powiedziałmłod-
szy zbraci Jureckich . a

ą

bWszystkiemeczePolakówwKatarze transmitowaćbędzie TVP2. TVPSport pokaże 28 spotkańMŚ
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WKatarze wystąpią 24 druży-
nypodzielonenaczterygrupy.
Polacy zagrają w grupie D. Jej
faworytemsąDuńczycy,którzy
w dwóchostatnichMŚzdoby-
wali tytuływicemistrzowskie.

Niemcy i Rosjanie również
sąbardziejutytułowaniodbia-
ło-czerwonychmając na kon-
cie odpowiednio sześć i trzy
krążki, a wliczając dorobek
NRDorazZSRR-dziesięć isześć
medali. Zespoły Argentyny
i Arabii Saudyjskiej powinny
byćwrywalizacjizEuropejczy-
kami jedynie dostarczycielami
punktów.

Dofazypucharowejawansu-
jązgrupyczteryzespoły iw1/8
finałuzagrająnakrzyżz cztere-
ma czołowymi ekipami równie
silnej grupy C, w której grają
Francja, Szwecja, Algieria, Cze-
chy,EgiptiIslandia.Abywtejfa-
zieturniejuuniknąćTrójkoloro-
wych,mistrzów świata z 2009
i 2011 r., czy Szwedów, najbar-
dziejutytułowanejdrużynyMŚ
mającej na koncie 11medali, w
ym cztery złote, trzeba zająćw
grupie jedno z dwóch pierw-
szychmiejsc.

Mecze 1/8 finału odbędą się
25 i 26stycznia.a
JACEK SROKA
ą

TerminymeczówPolaków
16stycznia, godz. 17:Polska–Niemcy
18stycznia, godz. 17:Argentyna–Polska
20stycznia, godz. 17:Polska–Rosja
22stycznia, godz. 17:Polska–ArabiaSaudyj.
24stycznia, godz. 19:Dania–Polska

Duńczycy są faworytem
grupowej rywalizacji

Piłkaręczna

ReprezentacjaPolskiwMŚ
trafiładogrupyD.Jejrywalami
będąkolejnodrużyny
Niemiec,Argentyny,Rosji,
ArabiiSaudyjskiej iDanii

ALusailMultipurposeHall
położona30kmod Dohy.
Pojemność15.300widzów.
GłównyobiektMŚ.To tutajod-
będzie siędzisiajmeczotwarcia
i 1 lutegomecz finałowy.
Powłokahaliwykonana jest ze
szkławkolorachpiasku,pereł
iwodymorskiej charaktery-
stycznychdlaKataru.Wtejhali
Polacy rozegrająmeczezNiem-
cami,Rosją iDanią.
AAliBinHamadAlAttiya
Arenapołożona 8kmodcen-
trumDohy.Pojemność7.700.
Posiadacharakterystyczny
owalnykształt. Polacywfazie
grupowejwniejniegrają, ale
mogą tu rozgrywaćmecze 1/8
i 1/4 finału.
ADuhailSportsHall położo-
na 15kmodstolicyKataru.
Pojemność5.500widzów.
Zewzględunaotoczenienazy-
wana jest zielonymbudynkiem
WtejnajmniejszjehaliMŚPola-
cyzagrają zArgentynąorazAra-
biąSaudyjską.a (JAC)
ą

Areny turnieju

Piłkaręczna

JacekSroka
j.sroka@dz.com.pl

DziśwKatarzerozpoczynają
sięmistrzostwaświatapiłka-
rzyręcznych.Biało-czerwoni
swójpierwszymeczzagrają
jutroo17zNiemcami(TVP 2)

MariuszJurasikzGórnikaZabrze,
któryprzeztrzymiesiącegrałwEl
JaishDoha,opowiadanamoKatarze.

aCzypiłkaręcznajestwKatarze
popularna?
Napewnonajbardziejpopularna jest
piłkanożna,potemkoszykówka,a
kolejnemiejscewrankingusportów
zespołowychzajmujepiłkaręczna.
Katarczycybardzochcąsiępokazać
wtychMŚ,dlategowichkadrzejest
bardzowielunaturalizowanychzawo-
dnikówzterenówbyłejJugosławii.
aGłównąarenąmistrzostwjest
halana15tysięcywidzów.Dasię
wKatarzezgromadzićtakąwi-
downięnameczupiłkiręcznej?
Kiedy ja tamgrałem,tonameczach
haleświeciłypustkami.Opróczparu
szejkówidziałaczyorazrodzinza-
wodnikównatrybunachniebyłoni-
kogowięcej.NaMŚprzyjadąkibice
zEuropy,alewątpię,czyzapełnią
całąwidownię.
aPodobnowKatarzepowszech-
nyjestzwyczajkupowaniakibi-
cówtzn.wynajętebusydowożą
dohalpracującychtamHindusów
czyPakistańczyków,którzymają
akuratwolnydzieńizaopłatąkil-
kudziesięciuriali(1rialto1zł)zga-
dzająsiędopingowaćdrużynę...
Teżotymsłyszałem,alesamtego
niedoświadczyłem,bowtrakcie
mojegopobytuwKatarzenie roz-

grywaliśmyspotkań ligowych,a je-
dynieturnieje towarzyskie. Nadu-
żych imprezachtrudno jestzapełnić
halenameczacheliminacyjnych.Pa-
miętam,żena igrzyskachwPekinie
naszmeczzHiszpanamiśledziło
może150osób.Unasnatakiespot-
kania rozdajesięzadarmobilety
młodzieżystarającsiępopularyzo-
waćdanądyscyplinę,aKatarczycy
kupująkibiców.Cokraj toobyczaj.
aNacostaćPolakówwtychMŚ?
Odwicemistrzostwaświatawywal-
czonegow2007roku,wktórym
miałemswójudział, jesteśmyw
światowejczołówce iwkażdymtur-
niejustaćnasnamiejscewczołowej
ósemce.Słyszę,żechłopakimówią,
żecelemminimumjestwyjście
zgrupy,ale jauważam,żekażdy
znichmarzyomedalu,przynajmniej
jazawszestawiałemsobietakicel.
Rozmawiał:JACEKSROKA
ą

WKatarzemożna sobie kupić kibiców

Rozmowa
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Jerzy Janowicz w drugiej run-
dzieturniejuwSydneyprzegrał
6:4, 1:6, 6:7(3-7) zArgentyńczy-
kiemLeonardoMayerem.Polak
w trzecim seciemiał nawet pił-
kęmeczowąprzystanie6:5iser-
wisieMayera.Argentyńczykwy-
bronił się jednak atakiem z for-
hendu i doszło do tie breaka.
Mecztrwałdwiegodzinyisześć
minut. Janowicz zaserwował
wnimdziewięćasów(Mayer13).

Pierwsze zwycięstwaw roz-
poczętychw środę singlowych

kwalifikacjach do Australian
OpenodnotowaliŁukaszKubot
i Michał Przysiężny. Pierwszy
pokonał 6:3, 1:6, 6:3 Francuza
Davida Gueza i w drugiej run-
dziezagrazreprezentantemKa-
zachstanuAleksandremNiedo-
wiesowem.

Trudniejszą przeprawęmiał
drugi,któregomeczzEstończy-
kiemJurgenemZoppemzakoń-
czył sięmaratonemw trzecim
secie. Przysiężnywygrał osta-
tecznie 4:6, 6:3, 9:7. Jego kolej-
nymrywalembędzieAmeryka-
ninBradleyKlahn.a (HZ)
ą

Wskrócie

PIŁKANOŻNA

Zmiananazwy

LegiaWarszawaniebędzie już
grałanaPepsiArenie.Umowa
międzyklubemafirmądobie-
głakońca.Obiektzmieniłwięc
nazwęnaStadionMiejskiLegii
Warszawaim.MarszałkaJózefa
Piłsudskiego.Wedługnieofi-
cjalnych informacjiLegia
zaprawadonazywastadionu
otrzymywałaodPepsi sześć
milionówzłotychrocznie.
Trwają jednakposzukiwania
nowegosponsora.Wśródnich
mabyćfirmaVivus, jednaznaj-
większychwPolsce firmudzie-
lającychpożyczek-chwilówek.

TENIS

Szarapowazagra
wKrakowie
MariaSzarapowabędzie liderką
reprezentacjiRosjipodczasme-
czuFedCupzPolską.Wkadrze
sąteżAnastazjaPawluczenko-
wa,SwietłanaKuzniecowa
iWitaliaDjaczenko.Spotkanie
odbędziesię7 i8 lutegowKra-
kówArenie.Polska iRosja
wFedCupzagrajązesobą
porazpierwszy.Stawkąbędzie
awansdonajlepszejczwórki
rozgrywek.Terminpodania
składówprzezkapitanówupły-
wa28stycznia. (LUMAR,AIP)

PIŁKANOŻNA

DrogiWilfridBony

WilfriedBonyzostałnowym
napastnikiemManchesteru
United.Otransferzereprezen-
tantaWybrzeżaKościSłonio-
wejpoinformował jegobyły już
klub–Swansea.Oprzenosi-
nach26-letniegonapastnika
naEtihadStadiummediaspe-
kulowałyoddawna.Kwota, ja-
kązapłaciłklubzManchesteru,
wahasięmiędzy25a30mln
funtów.Zawodnikpodpisał
4,5-letniąumowę,aledonowe-
gozespołudołączypoPucha-
rzeNarodówAfryki. (LUMAR)

Spory zawód sprawili swoim
sympatykom siatkarze APP
KrispoluWrześnia, przegrywa-
jącwewłasnej hali ze znacznie
niżej notowanymEspadonem
Szczecin. Podopieczni Marka
Jankowiaka nie zdobyli nawet
punktu, choćwydawało się, że
powyjazdowym zwycięstwie
nadVictoriąWałbrzychsąwwy-
sokiejformie.Parkietzweryfiko-
wał jednak takieopinie...

Wdwóchpierwszychsetach
gra pomarańczowych w ni-
czymnieprzypominałatejzso-
botniego spotkania. Słabowy-
glądała zagrywka, nie dużo le-
piej blok i kończący atak. Goś-
ciezwietrzyli swojąszansęido-
piero w trzeciej partii stracili
pewnośćsiebie.Krispolwygrał
trzecią odsłonę po nerwowej
końcówce i nie zgasił przez to
płomienia walki w szeregach
rywali.Wostatnim secie trwa-
ławalkapunkt zapunkt. Emo-
cje znów sięgnęły zenitu, ale
tymrazemostatniesłowonale-
żało do przyjezdnych, a nie
dogospodarzy.

W środę swoje mecze roz-
grywałytakżepolskiedrużyny,
występującewLidzeMistrzyń.
Chemik Police pokonał zwy-
cięzcęLMzpoprzedniejedycji,
Dynamo Kazań 3:1. Natomiast
ImpelWrocławprzegrał nawy-
jeździe zOmiczkąOmsk 1:3.a
ą

APPKrispolWrześnia – EspadonSzczecin

1:3(20:25,20:25,25:23,23:25)

Krispol: Chwastyniak, Marcin Iglewski,
Antosik,Dobosz,Jasiński,Tylicki (libero)oraz
Skup,Murdzia,Wajdowicz,Mateusz
Iglewski (libero).
InnewynikiwI lidzesiatkarzy:CaroRzeczyca–
KęczaninKęty1:3,AviaŚwidnik–WartaZawiercie
1:3,ŚlepskSuwałki–KPSSiedlce3:0.

Krispol niespodziewanie przegrał z Espadonem

Złotądziesiątkęplebiscytuinaj-
lepszego trenerawWielkopol-
sce oraz zwycięzcę głosowania
nanajlepszegopiłkarzawregio-
niepoznamyna57.WielkimBa-
luSportowca(wpiątek,6lutego
whoteluAndersia, zaproszenia
wcenie320i220złmożnarezer-
wowaćpodnr.tel.502499909).

Tegoroczny finał naszego
konkursu otworzy drugą dzie-
siątkę balów w hotelu IBB
Andersia. To będzie bowiem
już jedenasty Bal Sportowca
iPiłkarza,organizowanywgoś-
cinnychprogachczterogwiazd-
kowegoobiektu.Możnanawet
powiedzieć,że jegohistoriaści-
śle jest związana z historią na-
szej imprezy, ponieważ pierw-
sza znichodbyła sięwnimpół
rokupootwarciu.

– Dla mnieWielki Bal Spor-
towca to najbardziej prestiżo-
wa impreza karnawału w Po-
znaniu. Nie dość, że gromadzi
najważniejszeosobistościzca-
łego regionu, to jeszcze odbija
się szerokim echem nawet
w ogólnopolskich mediach.
Wiem też, że na ogłoszenie
dziesiątki laureatówzniecierp-
liwością czekają wszyscy kibi-
ce w Wielkopolsce. Zawsze
przywiązujemy dużą wagę
do organizacji balu i cieszymy
się, że możemy corocznie po-
dejmować najlepszych spor-
towcównaszegoregionu–pod-
kreśliłMarcinWoźniak,dyrek-
tor hotelu IBBAndersia.

Poznańskihotelodwielu lat
jest przyjaźnie nastawiony
do sportowców. Kilka razy no-
cowali w nim rywale lechitów
weuropejskichpucharach.Z je-
go usług korzystali też tenisiś-
ci,wioślarze,kajakarze iprzed-
stawiciele innych dyscyplin.
Był on także główną bazą noc-
legową działaczy UEFA pod-
czas Euro 2012wPoznaniu.

–Zprzyjemnościąuczestni-
czyłem też w spotkaniach ze
zwycięzcami plebiscytu, czyli
wioślarkąJuliąMichalskąikaja-
karką Martą Walczykiewicz.
Obie panie zaimponowały mi
swoim profesjonalnym podej-
ściemdosportowychobowiąz-
ków i upartością w dążeniu
do celu. Myślę, że w zasadzie
każdy triumfator zabawy

z udziałemkibiców to świetny
ambasadorWielkopolskiwkra-
ju izagranicą–dodałWoźniak.

Sportowąwizytówkąhotelu
IBB Andersia od wielu lat jest
GranTurismoPolonia,czylizlot
właścicielisamochodówwyści-
gowych.Wprawdzieefektowne
„rumaki”ścigająsięodubiegłe-
go roku na Torze Poznań, ale
swojąbazęmająwpoznańskim
hotelu, przedktórymmożna je
zawsze podziwiać przez pięć
lipcowychdni.Tegorocznaedy-
cjabędziewyjątkowa,boporaz
pierwszy równolegle z samo-
chodamiuczestnikówzostanie
zorganizowana ekspozycja
supercarshowzmodelamiaut,
które nigdywcześniej nie były
obecnewtej części świata.a
ą

Drugadziesiątka
hoteluAndersia

b DyrektorMarcinWoźniakpodczasspotkaniazMartąWalczykiewicz
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RadosławPatroniak
r.patroniak@glos.com

Siatkówka

Porażka Janowicza

RadosławPatroniak
r.patroniak@glos.com

Plebiscyt

Nieodłącznączęściąplebiscytu
jestodsłonafinałowa,czyliBal
Sportowca,naktórymzabawa
łączysięzemocjami,związany-
mizogłoszeniemwyników

Tenis

b ŚrodkowyWitoldChwastyniak
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Dziś w Katarze rozpoczynają się mistrzostwa świata piłkarzy ręcznych. Biało-czer-
woni swój pierwszy mecz zagrają w piątek o godz. 17 z Niemcami. Transmisja
w TVP 2. W niedzielę kolejnym rywalem Polaków będzie Argentyna.
Strona 26

TrenerLechaMaciej Skorżamo-
że głębokoodetchnąć.Wewto-
rek, kiedynieznanebyły jeszcze
wynikibadań,niekrył,żejestbar-
dzozmartwionykontuzjąKarola
Linettego.Obawiał sięnawet, że
młodypomocnikbędziemusiał
wrócićnadalsze leczeniedoPo-
znania. Na szczęście te obawy
okazałysięzbyteczne.Linettyzo-
stajewTurcji,przezkilkadnibę-
dziemusiałtrenowaćindywidu-
alnie.

Dopechowegourazudoszło,
jakinformujeoficjalnastronapo-
znańskiego klubu, podczas
pierwszego treningu. Tuż
powyjściu z samolotu lechici
udali się na rozruch, by rozpro-
stowaćmięśniepokilkugodzin-
nej podróży. Iw czasie truchtu
19-latektaknieszczęśliwieposta-
wiłstopęnamurawie,żenader-
wałstawskokowy.

Linetty następnego dnia nie
pojawił sięnazajęciach, akiedy
wewtorekbólsięniezmniejszył,

sztabmedycznypostanowiłwy-
słaćgodoAntalyinabadaniere-
zonansemmagnetycznym.Wy-
niki zostałyprzesłanedokliniki
Rehasport. –Okazało się, żeKa-
rolmauszkodzone jednozwię-
zadełwstawie skokowym–po-
wiedziałdrAndrzejPyda.Podję-
todecyzję,żeLinettypozostanie
z ekipąLechadokońca zgrupo-
wania, alenajprawdopodobniej
niezagrawobuzaplanowanych
na to zgrupowanie sparingach
wsobotęz czwartymzespołem
Kazachstanu Orda-basy
Szymkent i trzy dni później
ztrzynastądrużynątureckiejek-
straklasyEskisehirspor.

Cieszy natomiast, że bardzo
szybkodopełnejsprawnościpo-
wracaMaciejWilusz.Napocząt-
kustycznia,kiedypytaliśmytre-
neraSkorżęoto,czybędziemiał
tegoobrońcędodyspozycjipod-
czas lutowychmeczów ekstra-
klasy,odpowiadał,żedobrzebę-
dzie, jeśli wróci on do składu
wkwietniu.Teraz rokowania są
dużo bardziej optymistyczne.

Stoper pracuje niemal cały czas
napełnychobrotach,zwolniony
jest tylko zniektórych ćwiczeń.
Niemoże brać udziałuw zaję-
ciach,wktórychwystępujekon-
taktzprzeciwnikiem.Kontuzjo-
wany podczas meczu z Legią
barkwymaga bowiem jeszcze
wzmocnienia.

–Podczasurlopupracowałem
sporona siłowni.Mogę jużnor-
malnie biegać, więc byćmoże
wrócę szybciej, niż samsię tego
spodziewałem–mówiłWilusz.

Jedyne, na conarzekają tro-
chęlechiciwBelektopogoda.Co
prawda jest trochę cieplej niż
wPolsce, ale przez ostatnie dni
padałdeszczimocnowiało.Trze-
babyłonawetodwołaćjedentre-
ningnaboisku, bynie zniszczyć
nasiąkniętejwodąmurawy.–Mu-
simysobieradzić,korygującwza-
leżnościodaurynaszeplanytre-
ningowe.Wsumiejestembardzo
zadowolonyzpiłkarzy,bopracu-
ją zdużądeterminacją i zaanga-
żowaniem, nawet gdy muszą
ćwiczyćwtrudnychwarunkach.
Iobytakbyłodokońcategozgru-
powania–powiedziałwLechTV
MaciejSkorża.

Wczoraj nasi piłkarze znowu
pracowali nad poprawieniem
szybkości, skoczności, siły iwy-
trzymałości. – Piłki odpoczywa-
ją – napisał na swoim twitterze
menedżerdrużynyDariuszMo-
tała. a

MaciejLehmann

m.lehmann@glos.com

Piłkanożna
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Niegroźnyuraz Linettego
PechnieopuszczaKarola
Linettego.Naszczęścieuraz
stawuskokowegopomocnika
nieokazałsięgroźny.Linetty
niemusiwracaćdoPoznania

Tobyłważny dzień dla liderówpoznańskiego sportu

W Centrum Kultury Zamek
w środę odbyła się już piąta
edycja tej prestiżowej uroczy-
stości.Wsumiewyróżnionych
zostało 60 osób podzielonych
nakilka kategorii.

Najnowsza znich, bowpro-
wadzona dopiero w ubiegłym
roku, to kategoria supersenior
(+75 lat)dla15trenerów,działa-
czy i byłych zawodników, któ-
rzy swoim życiem, pasją i pra-
cąwsposóbznaczącyprzyczy-
nili siędorozwojusportuwna-
szymmieście.

Tyle samo osób otrzymało
napoznańskiejgalimiesięczne
stypendia w kategorii senior. –
Stypendium SportoweMiasta
Poznaniawręczyliśmywtowa-
rzystwie trenerów, a potwier-

dziliśmy symbolicznym cze-
kiem–podkreśliłaEwaBąk,dy-
rektorWydziałuSportuUMPo-
znania.

Listęstypendystówotworzy-
ła Joanna Fiodorow,młociarka

AZS Poznań, a zamknęła
EwelinaWojnarowska,kajakar-
kaWarty Poznań.Właśnie naj-
więcej stypendiów, bo aż pięć,
przypadłowudzialeprzedstawi-
cielomkajakarstwa.Oboksenio-

rów symbolicznie stypendia
odebrali też juniorzy imłodzie-
żowcy,którzyswojąpostawąza-
służylinawsparciemiasta.

Przez prezydenta Jacka
Jaśkowiaka nagrodzonych zo-
stałotakżedziesięćnajlepszych
poznańskich klubów na czele
z AZS Poznań (piąte miejsce
w Polsce), AZS AWF Poznań
i Posnanią. – W tym przypad-
kulistazostałaustalonanapod-
stawie punktowego rankingu
MinisterstwaSportu iTurysty-
ki, we współzawodnictwie
sportowymdzieci imłodzieży
w2014 r. – dodała EwaBąk.

Nazakończenieuroczystoś-
ci wiceprzewodnicząca Komi-
sji Kultury Fizycznej i Turysty-
kiwRadzieMiastaPoznaniaLi-
diaDudziakwręczyłaspecjalne
wyróżnienia przyznawane
zmyślą o sportowcach, którzy
osiągnęli sukcesy w dyscypli-
nach czy konkurencjach nie-
olimpijskich, a także z myślą

o organizatorach imprez spor-
towych i krzewicielachkultury
fizycznej. Na liście wyróżnio-
nychznaleźlisiętaekwondzista
DamianKubiak,akrobataArtur
Zakrzewski, Maria Pańczak
(znanapoznańskimbiegaczom
podpseudonimem„Pani Para-
solka”) oraz BogusławRoszyk,
organizatornajstarszegomara-
tonupływackiegowPolsce.
GalępoprowadziliBeataOryl-

-Stroińska (TVP Poznań),
KrzysztofRatajczak(RadioMer-
kury)iMarekLubawiński(„Głos
Wielkopolski”).a

ą

RadosławPatroniak

j.patroniak@glos.com

GalaSportu

bOdlewej:wiceprezydentJakubJędrzejewski, IreneuszPracharczyk,MichałKudła iGrzegorzGanowicz
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Sportowcywygrywająmecze,
wyścigi i turnieje,ale razwro-
kuwartoichdocenićzacało-
kształtosiągnięć.Temusłuży
teżPoznańskaGalaSportu

Wsumie
wyróżnionych
zostałowkilku

kategoriach
sześćdziesiąt osób

ATamasKadar–węgierski

obrońca,októregopozyskanie

starająsięLechPoznańiLechia

Gdańsk,powiedział,żedecyzję

oswojejprzyszłościpodejmie

wciągudwóchtygodni.

Jakpodajeportal
nemzetisport.huobrońcanie
chcewypowiadaćsięotransfe-
rze,dopókiPolacynieporozu-
miejąsięz jegoklubemDiosgyori
VTK.Węgierprzyznał jednak,że
grawnaszejekstraklasie todo-
braokazja,byzwrócićnasiebie
skautówzdużosilniejszych lig,
borozgrywkiwPolscesąuważ-
nieobserwowaneprzezwysłan-
nikówklubówzBundesligi,Fran-
cji czynawetAnglii,dokąd
wprzyszłościbardzochciałby
trafić..
ATrenerLegii HenningBerg

podpisałnowykontraktzwar-

szawskimklubem.Umowabę-
dzieobowiązywałado2018ro-
ku.
AHeroldGoulonjestkolejnym

zawodnikiem,któryodchodzi

zZawiszy. –Goulontobardzo
dobrypiłkarzowielkichmożli-
wościach,aleostatniocałyczas
jestkontuzjowany inie jest
wstaniepokazaćchoćbyczęści
możliwości – powiedziałRado-
sławOsuch, właścicielklubu.

Piłkarski kalejdoskop

–Musimy sobie
radzić, korygując

w zależności
od aury nasze plany

treningowe


