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Słupskie autobusy
pojadą do Niemiec
GOSPODARKA Słupska firma Scania wyprodukuje 156 autobusów dla odbiorcy z Berlina.
To zamówienie o dużym znaczeniu dla obecności Scanii na rynku niemieckim.
Zbigniew Marecki
zbiqniew.marecki@mediareqionalne.pl

Z

amówienie dotyczy bu
dowy autobusów prze
gubowych. Pochodzi
od berlińskiego operatora
transportu publicznego Berliner Verkehrsgesellschaft
(BVG).Wszystkie autobusy w
ramach tego zamówienia
będą produkowane przez fa
brykę Scanii w Słupsku.
- Ma ono istotny wymiar
strategiczny dla zdobycia
przez Scanię miejsca na nie
mieckim rynku autobu
sowym - mówi Fredrik Dahlborg, dyrektor sprzedaży
Buses & Coaches Scania na
obszary Europy i Eurazji.
Zamówienie dla BVG
obejmuje autobusy przegu
bowe typu Scania Citywide,
które są napędzane silnikami
zgodnymi z normą Euro 6.
Będą wyposażone w auto
matyczne skrzynie biegów, w
pakiecie ze ścisłą współpracą
w razie konieczności napra
w y i konserwacji.
Według
kierownictwa
Scanii na decyzję klienta o
wyborze jej autobusów wpły
nęła możliwość przewidze
nia kosztów konserwacji i
perspektywa oszczędności
paliwa.
- W branży autobusowej
dostarczamy rozwiązania
łączące produkty i usługi o
dużej atrakcyjności zarówno
z punktu widzenia klienta,
jak i pasażerów - dodaje dyr.
Dahlborg.

Zbiórka żywności
W weekend w sklepach prowadzona
będzie Świąteczna Zbiórka Żywności
dla ubogich. Przyłącz się do akcji.

9 770137 952169

48
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POGODA
Zima coraz bliżej

W najbliższych dniach mo
żemy się spodziewać mroźnych
nocy. Mikołajki zapowiadają się
białe. W sobotę nad Pomorzem
Środkowym dominować będą
chmury. Padać jednak nie po
winno. Termometry pokażą
3-4 stopnie Celsjusza.
* Niedziela sucha będzie tylko
do południa. Potem może już
spaść deszcz. Dodatkowo moc
niej powieje z zachodu. Wiatr
będzie nieprzyjemny, a w po
rywach osiągnie nawet 50 kilo
metrów na godzinę. - Pierwsza
połowa tygodnia zapowiada
się bardziej słonecznie. Padać
nie będzie, a termometry po
każą maksymalnie 4-5 stopni
Celsjusza - mówi Krzysztof Ścibor z Biura Prognoz Pogody Calvus w Słupsku. - Noce będą już
mroźne, do minus 3 stopni Cel
sjusza. Padać ponownie może
w czwartek po południu. Będą
t o jednak opady przelotne.
Zrobi się natomiast nieco
chłodniej, bo termometry w
dzień pokażą maksymalnie
dwa stopnie powyżej zera.
W piątek, 6 grudnia, mo
żemy się spodziewać opadów
śniegu. Dodatkowo ponownie
może mocniej powiać wiatr.
Temperatura w dzień wyniesie
1-2 stopnie, noce nadal będą
mroźne, (DMK)

SPORT
Kowalczyk zwycięża,
Biegun liderem

Takie przegubowe autobusy Scania będzie produkowała w Słupsku dla odbiorcy z Berlina.
Słupska fabryka Scanii od
grywa w strukturach szwedz
kiego producenta bardzo
ważną rolę, b o stanowi j e j
centrum budowy autobusów
na Europę. Jednak od pew
nego czasu, z powodu mniej
szych zamówień, nie produ
kuje nowych autobusów tak
intensywnie, jakby mogła.

Informację o zamówieniu
słupski zakład przyjął z rado
ścią.
-To dobra wiadomość dla
naszej organizacji - komen
tuje Arjan de Nijs, dyrektor
finansowy, personalny i ko
munikacji w słupskiej Scanii.
- To pierwsze tak duże za
mówienie po zmaganiach z

OFERTA SPECJALNA:

:

niską produkcją. Realizacja
zamówienia dla berlińskiego
klienta będzie rozłożona w
czasie n a lata 2014-2017.
Mamy nadzieję na więcej tak
dużych zamówień - podsu
mowuje de Nijs.
Z powodu mniejszych za
mówień, latem ubiegłego
roku słupska fabryka Scanii

Znakomicie zaprezentowała
się Justyna Kowalczyk. Wygrała
sprint techniką klasyczną w
pierwszych zawodach Pucharu
Świata w biegach narciarskich
w fińskim Kuusamo. W finale
wyprzedziła
Amerykankę
Kikkan Randall oraz reprezen
tantkę Niemiec Denise Herrmann. Także w Kuusamo rywa
lizowali skoczkowie narciarscy.
Tam w piątkowym konkursie
Pucharu Świata w skokach nar
ciarskich wystąpiło sześciu pol
skich zawodników. Najlepszy
był Kamil Stoch, który zajął 10.
miejsce. Liderem jednak jest
Krzysztof Biegun, (STEN)

rozstała się z przeszło 120
pracownikami. Jednocześnie
związkowcy zawarli z dy
rekcją porozumienie dające
pozostałym pracownikom
gwarancję zatrudnienia n a
dwa lata. Obecnie w Scanii
pracuje ponad 540 osób. Tak
duże zamówienie, to dla nich
na sin 27
dobra informacja. M

PARK WODNY W REDZIKOWIE

T E L . 8 8 6 4 2 7 5 2 6 ; 693 122 2 6 0

Siemianice

• Świetna lokalizacja: teren domków jednorodzinnych,
300 m - szkoła, gimnazjum, sklepy, przedszkole, przystanek, itp.
• Dojazd - droga asfaltowa
• Powierzchnia -120 m 2 + 28 m 2 pomieszczenie gospodarcze,
2
działka 650 m
• Wszelkie przyłącza, m.in. gaz ziemny, telekomunikacja, woda, prąd

' w Parku Wodnym Redzikówo oraz
w Hali Widowiskowo-Spqrtowej w Jezierzycach
Więcej informacji pod nr tel. 59 841 25 51 wew. 23.

kraj, świat

Nie zwiększają bezpieczeństwa, a są drogie
i niepotrzebne - tak o zimowych oponach mówią
kierowcy, którzy na nich nie jeżdżą. Ile w tym prawdy?
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Janukowycz nie poprowadził
Ukraińców w stronę Unii

FTMU | Ukraina nie podpisała na szczycie Partnerstwa Wschodniego umowy stowarzyszeniowej z UE. Prezydent
Wiktor Janukowycz mówi, że chce być bliżej Europy, ale chce też pieniędzy
anukowycz oświad
czył, że jego kraj
wciąż planuje podpi
ci sanie umowy z UE i
ma zamiar uczynić to
„w bliskiej przyszłości", ale
potrzebuje pakietu pomocy
finansowej i gospodarczej.
- Ukraina niestety w ostat
niej chwili została sama z po
ważnymi problemami finan
sowymi i gospodarczymi mówił przywódcom Unii.
Jeszcze do późna w czwar
tek szefowie Rady Europej
skiej Herman Van Rompuy i
Komisji Europejskiej Jose Barroso próbowali przekonać Janukowycza, by podpisał umo
wę. Według dyplomatów,
Unia gotowa byłaby nawet
złagodzić warunek dotyczący
uwolnienia przebywającej w
więzieniu byłej premier Julii
Tymoszenko.
O złagodzenie stanowiska
Unii miała prosić sama Ty
moszenko, której zależy na
podpisaniu umowy. Januko
wycz jednak nie przystał na
tę propozycję, choć rozma
wiał również z kanclerz Nie
miec Angelą Merkel i prezy
dentem Francji Francois
Hollandem.
- Szczyt nie spełnił naszych
oczekiwań - ocenił premier
Donald Tusk. - Szkoda, że
Ukraina nie podpisała umo
wy, ale nie można opuszczać
rąk. Z podpisaniem umowy z
"W"

i!

Dalia Grybauskaite
prezydent Litwy,
gospodarz szczytu
Partnerstwa
Wschodniego
- Mamy status quo,
jeśli chodzi o Ukrainę.
Prezydent Wiktor
Janukowycz nie jest
gotów iść dalej
w procesie
integrowania się z Unią
Europejską. (...) To
decyzja obecnych
ukraińskich władz.
Dzisiejsze władze
Ukrainy wybrały drogę,
która prowadzi
donikąd.

Z hukiem dali radę
zamachowcowi

Wczoraj na Majdanie (placu) Niepodległości w Kijowie zapanował smutek. Decyzja władz rozczarowała zwolenników Unii Europejskiej. Pią
tek był dziewiątym dniem demonstracji, które wybuchły, gdy w ubiegłym tygodniu władze Ukrainy ogłosiły, że wstrzymują proces przygo
towań do umowy stowarzyszeniowej z UE. Gdy przed południem media przekazały, że na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie pre
zydent Wiktor Janukowycz nie podpisał żadnego dokumentu, tłum zaczął buczeć. Obecni na Majdanie duchowni odprawili mszę świętą w
intencji ojczyzny. Śpiewano ukraiński hymn. Atmosfera w Kijowie jest napięta. Opozycja jest przekonana, że władze przygotowują się do si
łowego usunięcia demonstrujących.
Ukrainą trzeba będzie czekać
- W przypadku Ukrainy
na lepszą pogodę, albo na oferta podpisania najbar
zmiany na samej Ukrainie, dziej ambitnej umowy sto
warzyszeniowej, jaką Unia
dziś, jutro, w przyszłości.

W Wilnie umowy stowarzy
kiedykolwiek negocjowała ze
swoimi partnerami, pozosta szeniowe parafowały wczoraj
je na stole - podkreślił Her Gruzja i Mołdawia.
(pap)
man Van Rompuy.

Przez własne zdanie Kłopotek
i Dąbrowski napytali sobie biedy

POLITYKA | Jest wniosek o niewystawianie na listach wyborczych dwóch posłów PSL.

Za wnioskiem stoi partyj
ny kolega posłów, eurodeputowany Jarosław Kalinow
ski. To on nie chce na listach
Eugeniusza Kłopotka oraz
Andrzeja Dąbrowskiego.
- Osoby łamiące dyscypli
nę nie powinny być na li
stach - podkreśla.
Kłopotek i Dąbrowski zła
mali dyscyplinę klubową
głosując na początku paź
dziernika za obywatelskim

wnioskiem o przeprowadze
nie referendum w sprawie
m.in. obowiązku szkolnego
sześciolatków. Reszta po
słów Stronnictwa głosowała
tak, jak chciała tego PO.
- W sprawach światopo
glądowych będę głosował,
jak uważam - komentuje
Kłopotek krok Kalinowskie
go. - Najważniejsze, że w
kierownictwie PSL są bojo
we nastroje. Nie boję się.

- W PSL zawsze była wol
ność w sprawach światopo
glądowych i ideologicznych.
Tego się trzymam. Jeśli
uznam, że jakaś sprawa jest
ważna dla mnie i moich wy
borców, będę się kierował
swoim sumieniem i rozu
mem - mówi z kolei poseł
Dąbrowski.
Kłopotek i Dąbrowski na
posiedzeniu klubu po głoso
waniu w sprawie sześciolat-

ków na początku listopada
zostali ukarani naganą, mi
mo zapowiedzi wniosku o
ich wykluczenie. Dąbrowski,
reagując na te zapowiedzi
mówił wtedy, że może być
posłem niezależnym.
Prawdopodobnie w PSL
nie zdecydowano się na wy
rzucenie posłów, bo ozna
czałoby to utratę większości
przez koalicję. PO i PSL ma
ją obecnie 232 posłów, (pap)

W KRAKOWSKIM SZPITALU LATAŁY KULE. KTOŚ CHCIAŁ UCISZYĆ PACJENTA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH ZGINĄŁ 24-LATEK. TO 21 OFIARA
Z PÓŁŚWIATKA? BOKSEREK SIĘ NIE PRZEJMUJE
ŚMIERTELNA W TYM ROKU W GÓRNICTWIE
Do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy wtargnę* zdespero
wany napastnik. Zamachowiec wziął za
kładników i zaminował budynek. Do akcji
wkroczyli policyjni antyterrórysci. Wszystko
skończyło się dobrze. Na Dolnym Śląsku od
były się ćwiczenia Tarcza 2013.
(pap)

Policja potwierdziła, że w szpitalu
psychiatrycznym użyto broni pal
nej. Personel szpitala zawiadomił
policję o dwóch odgłosach przypo
minających wystrzały z pistoletu.
Podczas oględzin w jednej z łazie
nek znaleziono dwie przestrzelmy
w szybie. Strzelano z zewnątrz bu
dynku. Według ustaleń policji,
strzały padły w momencie, kiedy

w łazience znajdował się 38-letni
pacjent, któiy nie doznał żadnych
obrażeń. Według policji pacjent
bagatelizuje wydarzenie, twierdzi,
że było przypadkowe i nie jest
z nim związane. Według medial
nych informacji pacjentem jest Ja
nusz K., ps. Bokserek, m.in.
oskarżony kiedyś o udział w gangu
Marchewy.
(pap)

Do wypadku doszło w Przedsię
biorstwie Górniczym Silesia pod
czas próbnego rozruchu kopalnia
nego przenośnika po naprawie.
Mężczyzna doznał bardzo rozle
głych obrażeń klatki piersiowej,
zmarł przed upływem dwóch go
dzin. Zmarły jest 21 śmiertelną
ofiarą w górnictwie w tym roku, a
14 w kopalniach węgla kamienne

go. - Mieliśmy nadzieję na dobry
rok, z mniejszą liczbą wypadków.
Niestety, w tym tygodniu wyda
rzyły się aż dwa wypadki śmiertel
ne. To niepokojące zjawisko, nie
rzadkie w okresie przed Barbórką mówi Jolanta Tatarczyk z Wyższego
Urzędu Górniczego w Katowicach.
W ubiegłym roku zginęło 28 górni
ków.
(pap)

Widzisz nietypowe zdarzenie,
ciekawą sytuację, pisz i wysyłaj
zdjęcia do redakcji na

wydarzenia

Napisz lufa zadzwoń do nas

Monika Zadiaizewska

monika2acharzewska@mediareqionaine.pl

598488124

w godz. 9.00-17.00

alarm@gp24.pl

Przyjdź do Jantara.
Pomóż Rafałowi
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Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ
- Zmarł Edwin Stoltz
- pięściarz, trener
i społecznik
Zmniejsza się stara gwardia
zawodników, którzy kładli pod
waliny pod sukcesy słupskiego
boksu. Jednymz nich był Edwin
Stoltz, który nagle zmarł 28 li
stopada na swojej działce
ogrodniczej. Jeszcze dzień
wcześniej spotkał się i rozma
wiał z kolegami pięściarzami.
Przeżył 72 lata.
Stoltz miał do czynienia z
boksem prawie 56 lat. Walczył
w słupskich klubach: Gwardia,
Kolejarz i Czarni. Było to od
1957 do 1968 roku. W między
czasie miał dwuletni epizod w
Lechii Szczecinek, gdy odbywał
służbę wojskową. Stoczył 152
walki.
Był ulubieńcem słupskiej pu
bliczności. Walczył w różnych
kategoriach wagowych od ko
guciej do lekkopółśrednięj. Są
jeszcze tacy sympatycy boksu,
którzy doskonale pamiętają
jego boje ze Zbigniewem Ole
chem, Jerzym Adamskim,
Janem Szczepańskim i Józefem
Dąsałem. Po zakończeniu ka
riery zawodniczej Stoltz swoje
doświadczenie z ringu przeka
zywał młodym adeptom boksu
jako trener. Lekcje pobierali u
niego między innymi: Jan Kacz
marski, Kazimierz Adach, Piotr
Krauze, Józef Tereszko, Kamila
Wdowik i Kinga Ruszczyńska.
Edwin był też wielkim społecz
nikiem zaangażowanym w
sprawy Słupska. Często przy
chodził do redakcji ze sprawami
problemowymi. Przy okazji dys
kutowałem z nim o sporcie.
Razem wspominaliśmy dawne

SŁUPSK W sobotę w CH Jantar odbędzie się dzień dawców szpiku z myślą
o 39-letnim Rafale ze Słupska. Przeszczep szpiku to dla niego szansa na życie.
Monika Zacharzewska
m0nika2acharZeWSka@mediareqi0nalne.pl
Rafał Nieźwiński n a 39 lat,
żonę, d w o j e dzieci. Jeszcze
trzy lata t e m u pracował n a
kutrze jako rybak. Pewnego
dnia trafił d o lekarza derma
tologa z małym znamieniem
n a skórze w okolicy mostka.
Przepisane maści nie pomo
gły. Znamię rosło. Plamy po
jawiły się też w innych miej
scach n a skórze. W ko ń cu
skierowano go d o szpitala. Po
wnikliwych badaniach padła
diagnoza, to ziarniak grzybiasty.
Lekarze powiedzieli, ż e
m o g ą tylko zaleczyć cho
robę, ale szansą n a wyle
czenie jest przeszczep szpiku
kostnego. I to tylko w Gliwi
cach, gdzie przeszczepy w ta
kich przypadkach są wyko
nywane.
- Zaczęło się poszukiwa
n i e d a w c y szpiku. Lekarze
wykluczyli m o j e g o brata,
więc muszę czekać n a dawcę
niespokrewnionego - m ó w i
p a n Rafał. - Mam kochającą
rodzinę, dla której chcę wy
grać z chorobą. A b y uczest
niczyć w życiu moich dzieci,
podjąłem walkę z tą chorobą
i wierzę, ż e j ą wygram. Tylko
wasza pomoc pomoże mi
zrealizować m o j e marzenia
-mówi.
Akcję rejestracji potencjal
nych dawców szpiku zorga
nizowali przyjaciele p a n a
Rafała. Włączyła się w nią
f u n d a c j a DKMS, która w
swojej bazie m a p o n a d 500
tysięcy o s ó b zarejestrowa
nych jako potencjalni dawcy
szpiku.
Wolontariusze fundacji w
sobotę odwiedzą Słupsk p o
raz trzeci. W poprzednich
d w ó c h akcjach dedykowa
nych innym chorym zareje

Dziennik Pomorza
Dyrektor zanudzający oddziału
Piotr Grabowski

PRZYJDŹ, ZAREJESTUUj SIĘ
I ZOSTAM KMENOALNYM DAWCĄ

W Słupsku od kilku dni można zobaczyć billboardy z informacją o akcji dedykowanej Rafałowi
Nieźwińskiemu.
Fot Krzysztof Piotrkowski
strowało się p o n a d 1600
osób. Pięć z nich zostało
dawcami szpiku.
Dzień d a w c ó w szpiku
kostnego odbędzie się w so
botę w CH Jantar.i y m razem
o d potencjalnych dawców,
nie będzie pobierana krew, a
w y m a z z błony śluzowej z
policzka.
- Każdy, kto będzie chciał
s i ę zarejestrować, b ęd z i e
musiał wypełnić ankietę i
przejdzie krótki w y w i a d me
dyczny, który zweryfikuje,
czy m o ż e zostać dawcą. Na
koniec dostanie z e s t a w d o
zrobienia w y m a z u - m ó w i
Ewa Majkowska z f u n d a c j i
DKMS, koordynatorka akcji.
Zestaw t o d w a szczelnie
zamknięte patyczki. Każdym
z nich każdy indywidualnie
pobierze sobie w y m a z z we
w n ę t r z n e j strony o b u po
liczków. Patyczki zostaną

spakowane i oznaczone ko
d e m indywidualnym dla ka
żdego potencjalnego dawcy.
- Podczas akcji w Jantarze
będziemy uświadamiać, ż e
d o akcji trzeba podejść świa
domie. Być m o ż e któregoś
d n i a d o zarejestrowanego
dawcy zadzwoni ktoś z infor
macją, ż e gdzieś n a świecie
jego genetyczny bliźniak po-
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KRZYSZTOF NIEKRASZ

t r z e b u j e szpiku. W y c o f u j ą c
się w t y m momencie, odbie
r z e m y k o m u ś nadzieję n a
wyleczenie - m ó w i Ewa Maj
kowska. - Będziemy też in
formować, j a k w y g l ą d a j ą
obie metody pobierania ko
mórek szpiku, g d y ktoś zo
stanie zakwalifikowany jako
d a w c a - i n f o r m u j e Maj
kowska. #

Akcja w Słupsku
Dzień dawców szpiku kostnego or
ganizowany z myślą o Rafale odbę
dzie się w sobotę, 30 listopada, w
godz. 11-17 w słupskim Centrum
Handlowym Jantar przy ul. Szcze
cińskiej, w strefie restauracyjnej.
Wszyscy, którzy chcą się zareje
strować, powinni mieć ze sobą do
kument tożsamości z nr PESEL.
Zarejestrować się będzie mógł
każdy człowiek między 18 a 55 ro

kiem życia, ważący minimum 50 kg
i niemający dużej nadwagi. Nie
trzeba być na czczo ani mieć ze
sobą wyników badań lekarskich.
Dawcami nie mogą być osoby z po
ważnymi chorobami (pełna infor
macja dostępna pod numerem
telefonu 22 331 0147), po prze
szczepach organów, uzależnione od
leków, alkoholu, narkotyków i in
nych substancji.

Lotto 28.11
4,10,18,25,33,47
Lotto Plus 28.11
5,19,29,32,36,37
Mini Lotto 28.11
11,15,20,21,39
Multi Muld 28.11 godz. 21.40
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Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie Państwa Wyszeckich

•Wacława Wyszeckiego
składają
Eugeniusz Dańczak Wójt Gminy Dębnica Kaszubska,
Jadwiga Karaś Przewodnicząca Rady Gminy Dębnica Kaszubska
wraz ze strażakami gminy Dębnica Kaszubska

o śmierci

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie
^

K

E

wieloletniego działacza organów samorządowych,
członka Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz" w Słupsku.

tel. 94 34 73 537
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Edwin Stoltz (trzea od lewej) w towarzystwie swoich podopiecznych
Antoniego Pałuckiego, Madeja Baszczyńskiego, Kazimierza Adacha,
Jerzego Stodulskiego i Marka Pałuckiego.
folm*

z powodu śmierci T a t y

KUB51WALUL

Ś.P. Karola Czerwińskiego

ul. Nowy Rynek 3
71-875 Szczecin
tel. 914813 300
fax 914334864
tel. reklama 91481 33 92
redakqa.gs24@mediaregionalne.pl
reklama.gs24@mediaregionalne.pl

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Media Regionalne Sp. z o.o. za
strzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w „Głosie Dzienniku Pomorza* jest zabronione bez zgody Wydawcy.
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Z głębokim żalem przyjęliśmy
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sukcesy Czarnych i to nie tylko
w boksie, ale także w siatkówce,
brydżu i piłce nożnej. Przez
dwie kadencje pełnił funkcję
ławnika w Sądzie Rodzinnym w
Słupsku.
- Mnie jako młodego pię
ściarza to właśnie Edwin wpro
wadzał do grupy seniorskiej.
Zawsze był uczynny. Ze wzglę
du na swoją opiekuńczość na
treningach traktowany był jak
ojciec. W każdej sytuacji był
aprobowany. Zawsze był po
godny, opanowany i lubiany.
Nigdy nie opuszczał go humor
w sporcie i w pracy zawodowej,
bo razem też pracowaliśmy
- wspomina Edmund Wrzos.
Stoltz łączył pracę trenerską z
obowiązkami zawodowymi w
Słupskich Fabrykach Mebli, w
których pracował aż do emery
tury. W październiku tego roku
obchodził 50-lecie pożycia ma
łżeńskiego z żoną Zofią.
- Boksem żyję i żyć nim będę
aż do grobowej deski - to słowa
wypowiedziane przez Edwina
Stoltza podczas 50-lecia pracy
w pięściarstwie w 2007 roku. I
tak było, bo jeszcze w tym ty
godniu był na treningu w hali
przy ul. Ogrodowej w Słupsku.
- Edwin był człowiekiem
prawym, uczciwym, niezwykle
pracowitym i ambitnym. I to nie
tylko w sporcie, ale także w
życiu prywatnym. Kolego
wałem się z nim. Będzie mi Go
brakowało - wyznaje w
smutnym tonie Zenon Słomski,
kolega ze słupskich Czarnych.
Żegnaj Edwinie! Na zawsze
pozostaniesz w naszej pamięci
sportowej.

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
SM "Kolejarz" w Słupsku

PODZIĘKOWANIE
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym,
którzy okazali życzliwość i wsparcie oraz uczestniczyli
w pożegnaniu naszego Ukochanego Męża, Ojca, Dziadka

śP. MIROSŁAWA PRZYCHODZKIEGO
serdeczne Bóg zapłać
składa pogrążona w głębokim żalu i bólu żona z dziećmi

wydarzenia

W restauracji Deja Vu nagrodziliśmy
laureatów plebiscytu
Nasz Rolnik i Sołtys Roku. Obejrzyj film na

sobota 30 listopada - niedziela 1 grudnia 2013 r. Głos Pomorza www.gp24.pl

www.gp24.pl

Śmieci: cd. rewolucji w Ustce
SAMORZĄD Na ostatniej sesji radni podwyższyli opłatę za śmieci niesegregowane. Teraz ci, którzy nie chcą sortować,
będą płacić dwa razy więcej od tych, którzy szanują pieniądze i środowisko.
Bogumiła Rzeczkowska
bogumila.rzeGkowska@mediaregionalne.pl

Ustka zrobiła krok na
przód w rewolucji śmie
ciowej. Radni przegłosowali
zmianę w uchwale doty
czącej wysokości stawek za
śmieci. Od 1 lipca ustczanie
płacą za wywóz śmieci we
dług metody - od zużycia
wody. 2,50 zł od metra sze
ściennego płacą ci, którzy za
deklarowali segregowanie
śmieci, a 3,50 zł ci, którzy nie
segregują odpadków. Tym
czasem ratuszowi, mimo
dosyć dobrej ściągalności

podatku, brakuje pieniędzy.
Przetarg na wywóz śmieci w
2014 roku został uniewa
żniony, ponieważ oferty
przewyższały możliwości fi
nansowe miasta. I tak:
ustecki Zakład Gospodarki
Komunalnej chciał czyścić
śmietniki mieszkańców za
2,6 miliona złotych, a
lęborski oddział firmy Remondis - za 3,1 miliona.
Ustka może przeznaczyć
brutto tylko 2,030 miliona
złotych. Różnica złotówki nie
zachęcała mieszkańców,
zwłaszcza domków jednoro
dzinnych, do sprzyjania śro

dowisku. Z deklaracji wynika,
że segreguje 80 procent ustczan. W związku z tym Wy
dział Inwestycji, Infrastruk
tury Komunalnej i Ochrony
Środowiska opracował pro
jekt uchwały z podwyżką na
pięć złotych za brak segre
gacji. Według obliczeń, p o
wprowadzeniu tej stawki po
datku śmieciowego o ponad
200 tysięcy złotych zwiększy
się kasa n a wywóz śmieci.
Natomiast jeśli nagle wszyscy
zaczną segregować, to z kolei
zmniejszy się opłata za skła
dowanie śmieci w Bierkowie.
Większość radnych nie

miała żadnych wątpliwości,
że stawkę trzeba podwy
ższyć. Zmianę w uchwale
przegłosowano 12:2. To
oznacza, że pięcioosobowa
rodzina, która oszczędza
wodę, za śmieci może za
płacić nawet sto złotych mie
sięcznie. Warto więc j e segre
gować. Marek Kurowski,
naczelnik Wydziału Inwe
stycji, Infrastruktury Komu
nalnej i Ochrony Środowiska,
powiedział nam, że segre
gować śmieci będą też mogli
mieszkańcy domów admini
strowanych przez Usteckie
Towarzystwo Budownictwa

Społecznego. Mieszkańcy
narzekali, że nie mają możli
wości segregowania, bo dano
im do dyspozycji tylko kubły
n a śmieci zmieszane. A po
podwyżce będą musieli
płacić jeszcze więcej. - Roz
mawiałem z prezesem UTBS.
Pojemniki do segregacji mają
się pojawić na większych
podwórkach - zapewnia
Marek Kurowski.
Kolejną nowością jest
umożliwienie mieszkańcom
budynkówjednorodzinnych
segregowanie śmieci w do
stosowanych do tego wor
kach foliowych. Jedynym wa

runkiem jest to, żeby poza
dniami odbioru odpadów
worki nie były narażone na
działanie warunków atmos
ferycznych i zwierząt. We
dług ratusza, w ten sposób
zniknie problem przepełnio
nych pojemników i obniży
się koszty usług, a mieszka
ńców zachęci do segregacji.
Jednak Ustka nie zdąży z
nowym przetargiem. W
styczniu zamówienie pu
bliczne na wywóz odpadów
zostanie udzielone z wolnej
ręki, a przetarg zostanie ogło- ,
szony na jedenaście mie
sięcy. m

Zwłoki w mieszkaniu Rozpoczęła się zbiórka żywności na święta
Bieda jest ponadpartyjna. Dlatego zachęcam wszystkich do udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności dla biednych
przy ul. Narutowicza - mówił wczoraj
w Słupsku poseł Robert Biedroń.
ZBIÓRKA

Do uczestniczenia w
zbiórce zachęcał przed Bie
dronką na Starym Rynku w
Słupsku.
Tam bowiem włączył się w
Świąteczną Zbiórkę Żyw
ności, którą w ten weekend w
całym kraju przeprowadzają
Banki Żywności. Poseł Bie
droń sam kupił artykuły spo
żywcze za ponad 90 złotych,
a potem rozdawał ulotki i za
chęcał słupszczan, którzy
przychodzili robić zakupy w
Biedronce. Nie ukrywał, że
x;
robi to, bo nie jest biedny, a
uważa, że tacy ludzie po
winni dać coś od siebie
innym, którzy potrzebują
wsparcia.
W naszym regionie zbiór
ka odbywa się od wczoraj w
Słupsku, Lęborku, Ustce,
Kępicach, Kobylnicy, Redzikowie, Pucku, Władysła
wowie i gminie Choczewo.
W tym domku tialo przeleżało kilka tygodni.
Fot. Krzysztof Tomasik
Zorganizował ją Bank Żyw
W piątek przed połud szybę i wszedł do mieszkania ność! w Słupsku.
Przeprowadzają blisko ty
niem w domu przy ulicy Na oknem. Zastał martwego ko
siąc wolontariuszy, którzy
rutowicza w Słupsku odna legę i powiadomił policję.
leziono ciało lokatora.
Do domu przy Naruto pojawili się w pięćdziesięciu
Wszystko wskazuje na to, że wicza przyjechał też proku sklepach sieci handlowych
mężczyzna nie żył od kilku rator i lekarz patomorfolog. Biedronka, Lidl, Netto i POtygodni.
Mimo że w mieszkaniu nic LOmarket.
Ponadto zbierają żywność
Mieszkańca domku jed nie wskazywało na to, że
norodzinnego przy ulicy Na mężczyzna stał się ofiarą w sklepach TOP Market i
rutowicza w Słupsku sąsiedzi przestępstwa, po oględzi Społem w Słupsku oraz
i znajomi nie widzieli od ty nach zdecydowano, że zo mniejszych sklepach lokal
stanie
przeprowadzona nych w różnych miejscowo
godni.
- Jednak fakt jego śmierci sekcja zwłok, by wyjaśnić ściach.
- Zbiórka rozpoczęłasię w
ujawniono dopiero, gdy z 65- przyczynę jego śmierci. Stan
także
-latkiem chciał się skontak ciała wskazywał n a to, że piątek. , Dzisiaj
czekać ' na
tować kurator. Od jakiegoś śmierć nastąpiła kilka ty będziemy
czasu było to niemożliwe godni wcześniej i w czasie
- mówi Robert Czerwiński, oględzin lekarzowi trudno
rzecznik słupskiej policji. - było określić, jak zmarł
Na prośbę kuratora lokatora mężczyzna.
(BER)
odwiedził znajomy. Wybił
W piątek klienci banku
PEKAO SA zauważyli, że z ich
kont znikają pieniądze, b o
operacje są podwójnie księ
gowane. - To awaria sys
temu. Pieniądze wrócą na
konta - odpowiada bank.
MWfMTFT,
Wielu posiadaczy kont w
banku PEKAO SA stwierdziło
wczoraj, że z ich rachunków
zniknęła część pieniędzy. To
iż niektóre trans
MWĘĘĘm dlatego,
akcje są podwójne zaksięgo
mmm
wane.

nm a

Poseł Biedroń z wolontariuszami zachęcał wczoraj do Świątecznej Zbiórki Żywności,

darczyńców w godzinach 9-19, a w niedzielę w godz. 9-16-mówi Lidia Hanczaruk,
szefowa Banku Żywności w
Słupsku.
Wolontariusze
będą
zbierać wszystkie produkty,
które podarują darczyńczy,
ale oczekiwane są towary z
przedłużonym terminem
ważności, które mogą

przydać się w trakcie organi
zacji domowych obchodów
świąt Bożego Narodzenia.
- Oczywiście mile wi
dziane są także słodycze, bo
one są zawsze oczekiwane
przez dzieci - dodaje pani
Hanczaruk.
Wszystkie towary, które
zostaną zebrane, będą po
sortowane, a później stowa

rzyszenia współpracujące z
Bankiem Żywności rozdzielą
j e wśród potrzebujących z te
renu, gdzie zostały zgroma
dzone.
W ubiegłym roku podczas
świątecznej zbiórki wolonta
riusze Banku Żywności w
Słupsku zebrali ponad 15 ton
produktów spożywczych.
ZBIGNIEW MARECKI

Pieniądze klientów wrócą na bankowe konta

I Pożyczki pod zastaw hipoteczni I
I Do 70% wartości nieruchomości I

K B @22 266 86 86
mm

181813K01AV

- W czwartek opłaciłam
rachunek za telefon, a w pią
tek zauważyłam, że ta sama
transakcja jest opłacona po
raz drugi. Tylko żej a w piątek
nie zlecałam żadnych ope
racji. Zresztą rachunek za te
lefon był już raz zaksięgo
wany - mówi pani Grażyna
ze Słupska, klientka banku
PEKAO SA. - Zadzwoniłam
do swojego oddziału i dowie
działem się, że mają awarię
systemu. To niewielkie po

cieszenie, bo teraz trzeba
będzie pisać reklamację i nie
wiadomo, jak długo czekać
na zwrot pieniędzy.
Faktycznie, w piątek cała
sieć banku PEKAO SA w
Polsce miała awarię systemu
informatycznego. Wczesnym
popołudniem, aby uspokoić
klientów, bank wydał komu
nikat: „Informujemy, że w
związku z podwójnym księ
gowaniem części transakcji
zrealizowanych kartami do

rachunku, wszyscy klienci,
na których rachunkach na
stąpiło podwójne zaksięgo
wanie operacji, otrzymają
automatyczny zwrot pobra
nych środków w dniu dzi
siejszym. Nie muszą Państwo
składać reklamacji, proces
zwrotu środków będzie au
tomatyczny".
(WF)

PODYSKUTUJ

Słupsk

Galerię zdjęć oraz filmy
z najważniejszych wydarzeń
w regionie w weekend obejrzysz na

www.gp24.pl Głos Pomorza sobota 30 listopada - niedziela 1 grudnia 2013 r.
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Zmiany na życzenie pasażerów
KOMUNIKACJA Od najbliższego poniedziałku zmienia się nieco rozkład jazdy autobusów w Słupsku. Uważać powinni
pasażerowie linii numer 1,11 i 25.
Daniel Klusek
daniel.klusek@mediareqionalne.pl

- W połowie grudnia zmie
nia się rozkład jazdy pocią
gów SKM. Pasażerowie,
którzy na dworzec dojeżdża
ją autobusem linii numer 1,
poinformowali nas, że po
zmianach rozkładu nie zdążą
już na pierwszy pociąg. Dla
tego przyspieszyliśmy pierw
szy kurs jedynki. Od grudnia
odjeżdżać ona będzie z pętli
przy CH Jantar o godz. 4.15, a
na przystanku przy dworcu
będzie o godz. 4.29 - mówi
Marcin Grzybiński, zastępca
dyrektora Zarządu Infrastru
ktury Miejskiej w Słupsku.
Z kolei słupszczanie, któ
rzy do końca października
dojeżdżali nieistniejącą już
trójką do zakładów pracy w
okolicy ul. Słonecznej, skar
żyli się, że teraz spory kawa
łek drogi musieli iść na
piechotę. Ten problem dwu
krotnie opisywaliśmy w „Gło
sie Pomorza". Już kilka tygo
dni temu władze ZIM
zapowiadały, że rozwiążą ten
problem. I rozwiązały.
- Od grudnia wprowadza
my nowy kurs, który na przy-

Stanek Słoneczna-MOPR do
jedzie o godz. 6.55 - mówi
Marcin Grzybiński. - Teraz
osoby zatrudnione w znaj
dujących się w okolicy fir
mach będą mogły zdążyć do
pracy na godzinę 7.
Największe zmiany ZIM
wprowadził jednak n a linii
numer 11, która jeździ mię
dzy Słupskiem a Dębnicą Ka
szubską.
- Od listopada część kur
sów jeździła przez Kusowo i
Krępę. Popołudniowe kursy
w kierunku Dębnicy Kaszub
skiej cieszyły się tak dużym
zainteresowaniem pasaże
rów, że autobusy były prze
pełnione - mówi Marcin
Grzybiński. - Dlatego roz
dzieliliśmy kurs, który wyje
żdża ze Słupska po godzinie
15. Jeden autobus pojedzie
prosto do Dębnicy Kaszub
skiej, z pominięciem Kusowa
i Krępy Natomiast drugi do
jedzie tylko do Głobina, ale
przez Kusowo i Krępę.
Pasażerowie tej Unii będą
też musieli uważniej patrzeć
na rozkład jazdy autobusów
porannych. Od poniedziałku
Od grudnia w godzinach popołudniowego szczytu ze Słupska odjadą dwie 11, a nie jedna, jak dotychczas. pojadą one kilka minut
FOT. KP wcześniej niż dotychczas.

- Dwa poranne kursy ze
Słupska do Dębnicy Kaszub
skiej wyjadą o 10 minut
wcześniej, aby punktualnie
pojechać do Dębnicy i punk
tualnie wrócić do Słupska.
Dotychczas zdarzały się bo
wiem opóźnienia na tych tra
sach - mówi zastępca dyrek
tora ZIM. - Na życzenie
pasażerów wcześniej niż do
tychczas z Dębnicy Kaszub
skiej odjeżdżać będzie auto
b u s „szkolny", który do
Słupska dojeżdża przed go
dziną 8. Dzięki temu dzieci i
młodzież nie będą już się
spóźniać na lekcje.
Zmienione godziny odjaz
dów i trasy autobusów doty
czą tylko kursów w dni
powszednie. Rozkład week
endowy i świąteczny nie
uległ zmianie. Szczegółowe
godziny odjazdów i informa
cje o modyfikacjach tras zna
leźć można na stronie
www.zimslupsk.com. Marcin
Grzybiński zapewnia, że w
najbliższym czasie nie są pia
no- wane inne zmiany w roz
kładzie jazdy autobusów, f i

OKLASK!

Słupsk

na manualne oczyszczanie twarzy produkty marki Collin
w Excellence Gabinet Kosmetyki Estetycznej

Adwokaci docenili Annę
Bogucką Skowrońską
Mecenas Anna Bogucka-Skowrońska jako jedyna na Po
morzu otrzymała Wielką Od
znakę - Adwokatura Zasłużo
nym. Wyróżnienie otrzymała w
obecności prawie 400 adwoka
tów z całej Polski, podczas Kra
jowego Zjazdu Adwokatury w
Katowicach. Wielka Odznaka
- Adwokatura Zasłużonym to
wyróżnienie
przyznawane
przez Krajową Radę Adwoka
tury od 2007 roku. Otrzymują ją
najwybitniejsi przedstawiciele
palestry na wniosek Naczelnej
Rady Adwokackiej. Do tej pory
w kraju wyróżniono nią zaled
wie kilkanaście osób. Mecenas
Bogucka-Skowrońska
jest
pierwszym przedstawicielem
Pomorza w tym gronie. Od
znaka jest wyróżnieniem za za
sługi dla adwokatury, w tym za
wzorową i długoletnią pracę
zawodową i działalność pu
bliczną, zwłaszcza w obronie
praw i wolności obywatelskich
oraz za osiągnięcia naukowe i
publicystyczne w dziedzinie
stosowania prawa, (MAZ)

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Już po raz drugi dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku obchodziły święto misia. Na lekcjach wycho
wawczych uczniowie dowiedzieli się o pochodzeniu święta i opowiadali historie swoich pluszaków.
Słodką niespodziankę otrzymała klasa, która pizyniosła najwięcej misiów oraz dzieci, które przyniosły
największego, jak i najmniejszego misia.
Wszystkie dzieci świetnie się bawiły. Przyniosły razem około tysiąca najróżniejszych misiów! Największą
atrakcją był Słupski Niedźwiadek Szczęścia, który przyszedł w odwiedziny prosto z ratusza, (MAG)
ot.$p«
F

OŚWIATA
JUTRO
na strzyżenie włosów z zabiegiem SPA
na włosy „Blask Koralowy" lub manicure z malowaniem
oraz parafina na dłonie w Krzywa Grzywa

162913K01IV

Wiedza o morzu
z różnych krajów Europy
Już byli w Anglii, a wkrótce
odwiedzą jeszcze Hiszpanię,
Portugalię, Finlandię i Włochy.
Uczniowie Gimnazjum nr 4 roz
poczęli projekt „A Voyage of
Sea Discovery".
Gimnazjum nr 4 udało się w
tym roku szkolnym przystąpić^
do projektu Comenius finansowanego z Unii Europejskiej,

Otrzymało 20 tys. euro. - To pie
niądze na dojazdy do partne
rów naszego projektu - tłuma
czy Marta Ignacik, nauczycielka
gimnazjum, koordynatorka
projektu. - W ciągu dwóch lat
odwiedzimy pięć partnerskich
szkół w różnych częściach Eu
ropy i w każdym kraju gospodarze przygotowują inne warsztaty dotyczące życia nad
morzem. Będą dotyczyły m.in

kuchni, ochrony środowiska,
kultury.
Podczas pierwszej wizyty w
Gatshead w Wielkiej Brytanii,
skąd grupa słupskich gimnazja
listów niedawno wróciła, mło
dzież m.in. budowała turbinę
wiatrową przyjazną środowi
sku, zobaczyła pokaz ratownic
twa morskiego oraz pracy w sy
mulatorze
sterowniczym.
Zagadnienia dotyczyły inżynie

rii morskiej. - Projekt zakończy
się wiosną 2015 roku, u nas, w
Słupsku - mówi Małgorzata
Chudy, wicedyrektor szkoły.
- My przedstawimy zagadnie
nia dotyczące ekonomii i roz
woju turystyki w nadmorskich
miejscowościach.
W każdym wyjeździe uczest
niczyło będzie po sześć osób ze
słupskiego gimnazjum.
(NIK)

Słupsk

Jakie jest Twoje zdanie
o strefie płatnego parkowania
w Słupsku? Opinie na

daniel.klusek@mediareqionalne.pl

398488121
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Ciasno przy grobie
PROBLEM - Na starym cmentarzu zmarli są chowani niemal na alejkach
- twierdzi czytelnik ze Słupska.
Daniel Klusek
daniel.klusek@mediareqionalne.pl

Pan Stanisław ze Słupska
regularnie odwiedza groby
swoich bliskich na starym
cmentarzu. Był tam również
kilka dni temu.
- Przechodząc głównymi
alejkami, zobaczyłem wiele
świeżych grobów. Z przera
żeniem stwierdziłem, że za
rząd cmentarza wyznacza
teraz lokalizacje grobów w
bardzo dziwnych miejscach.
Tuż przy alejkach, między
drzewami, byleby tylko zmie
ściła się trumna - twierdzi
nasz czytelnik.
Uważa, że tak być nie po
winno.
- Nie można grzebać zma
rłych tak gęsto. Teraz nowe
groby powstają bardzo blisko
tych nieco starszych. To wy
gląda nieładnie. Przecież ro
dziny zmarłych niemal nie
maja miejsca, gdzie mogłyby
się pomodlić za swoich bli
skich - twierdzi słupszczanin.
- Stary cmentarz jest bardzo
urokliwy, tu można pójść na
cmentarz. Jednak widok
grobów stworzonych niemal
na doczepkę, jest przerażający.

chcą, aby ich bliscy byli po
chowani właśnie na starym
cmentarzu. Ponieważ miej
sca tam na nowe pochówki
jest już bardzo mało, staramy
się wykorzystywać każde
miejsce, które spełnia odpo
wiednie warunki.
Dodaje, że średnio n a
każde dziesięć pochówków
osiem odbywa się na starym
cmentarzu, a tylko dwa n a
nowym. Na starej nekropolii
bardzo popularne są również
dochówki na już istniejących
k
grobach. Również większość
miejsc w kolumbarium jest
już wykupiona i zarezerwo
wana.
- Nowy cmentarz, mimo
że istnieje już ponad 20 lat,
nadal jest dużo mniej popu
larny niż stary. Choć i tam
odbyło się w tym czasie już
Większość rodzin osób zmaitydi chce, aby pogrzeby ich bliskich
kilkanaście tysięcy po
odbywały się na starym cmentarzu.
chówków. My zachęcamy ro
dziny zmarłych do wybie
Obiema słupskimi nekro
- Rodziny akceptują każde rania nowego cmentarza.
poliami administruje Zarząd wskazane przez nas miejsce. Ceny pochówku są tam ni
Infrastruktury Miejskiej. Na ich prośbę szukamy ższe niż n a starym, a infraMarcin Grzybiński, zastępca miejsc w tych częściach
dyrektora ZIM, zapewnia, że cmentarza, gdzie mają już
groby powstają w miejscach, one groby swoich bliskich tam właśnie odbywa się
n a które godzą się rodziny - mówi Marcin Grzybiński. ostatnie pożegnanie - mówi
zmarłych.
- Rodziny bardzo często Marcin Grzybiński. *

Masz kartę, to zaparkujesz

• O d piątku, 11 października codziennie w „Głosie" ukazują
się kupony. Każdy kupon będzie numerowany
(od 1 do 200), oznaczony datą wydawniczą oraz dniem tygodnia.
• B y mieć szansę na zdobycie jednego z 5 samochodów lub
innej nagrody wystarczy zebrać zestaw 10 kuponów z kolejnych
następujących po sobie wydań „Głosu".
• D o wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum
jeden zestaw złożony z 10 kolejnych, oryginalnych wyciętych
z gazety kuponów.

im więcej zestawów kuponów,
tym większa szansa na wygraną!
) być zarówno zestawy złożone z kuponów z kolejnych
wydań, jak też ich zwielokrotnienie. Każdy z uczestników
loterii może nadesłać dowolną liczbę zestawów. Każdy komplet
kuponów powinien być przesłany w osobnej kopercie.
W czasie loterii odbędą się trzy losowania nagród dodatkowych
i jedno główne losowanie w Koszalinie.
W każdym losowaniu nagród dodatkowych będzie można
wygrać Citroena C l , telewizory, kina domowe, notebooki,
zmywarki, meble ogrodowe, rowery, skutery, tablety, aparaty
fotograficzne i ekspresy do kawy.
Pierwsze losowanie nagród dodatkowych odbędzie się
11 grudnia 2013r., drugie losowanie 26 lutego 2014 r. trzecie
losowanie odbędzie się 23 kwietnia 2014 r., losowanie główne
odbędzie się 28 czerwca 2014 r.
Koperty z kuponami można przesyłać lub dostarczać
pod jeden z podanych poniżej adresów biur loterii
•,Głos Koszaliński" ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin
•,Głos Pomorza" ul. H. Pobożnego 19,76-200 Słupsk
ł , G ł o s Szczeciński" ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin

\

Ważne, aby na kopercie dopisać„0djazdowa loteria Głosu".

KOM U NIKAG A Słupszcza nie chcą wiedzieć, kiedy mogą zaparkować przy budynku biblioteki.
Czytelnicy, którzy przyjeż
dżają samochodami do Miej
skiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Grodzkiej, mogą ko
rzystać z parkingu znajdu
jącego się p o jednej stronie
gmachu.
- Mimo że znak informuje
o zakazie zatrzymywania się,
który nie dotyczy tylko pra
cowników biblioteki, nasi
czytelnicy mogą tam zo
stawić swoje samochody,
jeśli chcą skorzystać z wypo
życzalni lub czytelni - mówi
Danuta Sroka, dyrektor Miej
skiej Biblioteki Publicznej w
Słupsku. - Jest jednak jeden
warunek. Należy wziąć z bi
blioteki identyfikator, dzięki
któremu unikniemy man
datu za parkowanie w niedo
zwolonym miejscu.
Dodaje, że karty parkin
gowe wprowadzono p o to,

Jak grać o
samochody w loteri

tego, b y był to parking ogól
nodostępny. Dlatego nawet
jeśli damy komuś identyfi
kator, sprawdzamy, czy dana
osoba wchodzi potem do bi
blioteki, czy chce tylko zrobić
zakupy w centrum i ucieka
ze strefy płatnego parko
wania.
Straż miejska zapowiada,
że kontroluje to miejsce i
sprawdza, czy parkują tam
kierowcy z identyfikatorami.
- Pojawiają się tam za
równo patrole piesze, jak i
nasz dzielnicowy - mówi
Waldemar Fuchs, komen
Danuta Sroka prezentuje identyfikatory, które czytelnicy mogą pobrać, dant Straży Miejskiej w Słup
jeśli chcą zostawić auto na bibliotecznym parkingu.
Rsku. - Jeśli zobaczymy, że w
FOT K
samochodach nie m a iden
aby n a bibliotecznym par- ników. Po godzinach pracy tyfikatorów, kierowcy mogą
kingu nie parkowały osoby udostępniamy go mieszka- dostać upomnienie lub
obce.
ńcom sąsiednich bloków mandat w wysokości stu zło
- To jest miejsce dla na- - mówi Danuta Sroka. - Nie tych i jeden punkt karny.
DANIEL KLUSEK
szych pracowników i czytel- możemy jednak dopuścić do

Wszelkich informacji o loterii udzieli:
AnnaWęglewiczz„Głosu"
pod bezpłatnymi numerami
tel. 800 20 35 35 lub 94 347 35 37 ( w godz. 9 - 1 5 ) .

GŁOS
LOTERIA'GŁO:

Sobota, 30.11.2013 r.

Czytelnicy pomagają
czytelnikom

Oddam
H Pani Stanisława ze Słupska
ma do oddania kanapę trzy
osobową, kanapę dwuoso
bową (obie bez funkcji spania),
fotel,tewostół. Odbiór własnym
transportem. Kontakt: 605 540
573 (po godz. 8).
H Pani Ewa ze Słupska ma
do oddania wersalkę. Odbiór
własnym transportem. Kontakt:
728469 521 (po godz. 10).
M Pan Grzegorz z Jezierzyc
ma do oddania wideo, DVD, de

koder Cyfry+. Kontakt: 660 244
291 (po godz. 8).
H Pani Agnieszka ze Słupska
ma do oddania huśtawkę i za
bawki pluszowe. Kontakt: 664
054450.
M Pan Mariusz ze Słupska ma
do oddania gruz pierwszego
gatunku. Odbiór własnym
transportem. Kontakt: 603 771
503 (w godz. 8-15).
I I Czytelniczka ze Słupska
ma do oddania różowy rowerek
dla małego dziecka. Kontakt:
793 978 301 (do godz. 20).
H Pan Radosław ze Słupska

ma do oddania telewizor. Od
biór własnym transportem.
Kontakt: 509165 164.
H Czytelniczka ze Słupska
ma do oddania zestaw pod
ręczników do III klasy szkoły
podstawowej „Raz, dwa, trzy
- teraz my*. Kontakt: 733 147
908.
* Pani Ewa ze Słupska ma
do oddania wersalkę, tapczan,
ławę, dwafotele, cztery krzesła,
dwa monitory do komputera i
pralkę automatyczną. Odbiór
własnym transportem. Kontakt:
791 187071.

* Pani Stanisława z Damnicy
ma do oddania monitor do
komputera i nowe protezy
stopy dla dziecka i osoby doro
słej. Odbiór własnym trans
portem. Kontakt: 59 811 36 92
(po godz. 8).
11 Pan Roman ze Słupska ma
do oddania telewizor w do
brym stanie. Kontakt: 692 511
091,669 260 745.
* Pan Artur z Redzikowa ma
do oddania obornik. Odbiór
własnym transportem. Kontakt:
605 729409.
(DMK)
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ADRES ZAMELDOWANIA

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ
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BANK POMOCY

Kupon nr

ADRES E-MAIL*

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby „Odjazdowej loterii
Głosu" przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 51 zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późniejszymi zmianami). Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich
poprawiania oraz o dobrowolnym charakterze ich udostępnienia. Oświadczam, iż ani ja, ani członkowie
mojej najbliższej rodziny (małżonek, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia) nie jesteśmy pracownikami oraz współpracownikami organizatora. Jestem osoba
pełnoletnią.
Podpis..
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez Media Regionalne
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-838) przy ul. Prosta 51 w celach maitetingowych i reklamowych
produktów i usług własnych spółki Media Regionalne i innych podmiotów, a także na udostępnianie tych
danych spółkom powiązanym z nią kapitałowo. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie
dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz o dobrowolnym charakterze ich udostępniania.
Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie*
Data i podpis...

* pole nie jest wymagane

finansach i ekonomii piszemy
w Internecie.

><
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Wireland obchodzi jubileusz

x

FIRMY Bytowska spółka Wireland ma 45 lat. To nie tylko czas wspomnień, ale też nowe wyzwania. Firma wdraża
nowe rozwiązania.
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@mediareqionalne.pl

Henryk Recław, prezes Wirelandu mówi, że jest dumny
z tego, iż mimo wielu zawi
rowań firma działa nadal.
- Lubię w biznesie ciągłe
zmiany. Zakład, który budo
waliśmy 45 lat, jest dziełem
zbiorowym. Starałem się to
wszystko zlepić w jedną ca
łość. Dzisiaj młoda kadra in
żynierów i ekonomistów w
połączeniu z doświadczo
nymi pracownikami stanowi
jeden organizm o dużym po
tencjale wytwórczym - mówi
Henryk Recław.
Jest dwóch pracowników,
którzy z zakładem związani
są od 45 lat. To Tadeusz Pucelik i Franciszek Recław (do
pracy przyjęci zostali tego sa
mego dnia). Wówczas dzi
siejszy Wireland był Fabryką
Wyrobów Gospodarstwa Do
mowego ZAGOD.
-Wtedy wiodącymi zakła
dami w Bytowie były Elmor
(dzisiejszy Polmor), Formet
(dzisiejsze FCPK) i właśnie
ZAGOD - mówi Tadeusz Pucelik. - Królowała branża me
talowa dzięki bardzo dobrej
szkole zawodowej, w której
wychowało się wielu dzisiej
szych przedsiębiorców.
Z sentymentem wspo
mina początki swojej pracy.
- Produkowaliśmy wówczas
między innymi suszarki do
naczyń, stojaki, półki dru

Franciszek Recław...

ciane. Pracowało się przy
jemnie. Była stołówka dla
pracowników. Z sympatią
wspominam też czasy, kiedy
grałem w zakładowej dru
żynie piłki nożnej - opo
wiada Tadeusz Pucelik.
Podobne wspomnienia
m a Franiszek Recław.
- Pracuję fizycznie, ale
właśnie takie zajęcie lubię.
Dostawałem inne propo
zycje, ale odmawiałem. Po
lubiłem pracę na hali, ludzi,
którzy tutaj pracują. Najcie
plej wspominam panią Adelę
Peplińską, była zawsze ra

wyposażenia sklepów - oska
rżył bytowską firmę o przy
właszczenie rozwiązania
konstrukcyjnego. Na czas
procesu zabroniono sprze
daży j e j regałów w Niem
czech, Anglii, Francji i Danii.
Po trzech latach, w 2009
roku, Wireland sprawę wy
grał, jednak rynkowych strat
nie udało się odrobić. Aby ra
tować miejsca pracy, powo
łano nową spółkę (Wireland
sp. o.o.), która w 2011 r. wy
kupiła od poprzedniej nazwę
i pozostały majątek, przejęła
profil działalności i zaczęła
działać na nowe konto.
Obecnie firma ma stabilną
kondycję. Regały z Wirelandu
można zobaczyć m.in. w
sieci sklepów Piotr i Paweł
czy sieci sklepów PSS
Społem. - Najważniejsze, że
na rynki zagra
Fot. Andnej Gub
ra •» i Tadeusz Pucelik - najstarsi stażem pracownicy Wirelandu. Fot. Andrzej wróciliśmy
Gub
ra
niczne. Wyposażamy sklepy
dosna i pozytywnie nasta
W 1991 roku, okresie Ale
wkrótce
nastąpił w Danii, Niemczech, Wiel
wiona. Darzę szacunkiem transformacji ustrojowej, fa przełom. Wireland zaczął kiej Brytanii, Francji, na
panią Bronisławę Cerapiń- bryka przechodziła gwa produkować dla sieci IKEA i Węgrzech i Ukrainie - mówi
ską. Miałem szczęście pra łtowne zmiany, które odbiły Polaru. Przez prawie 15 lat Anna Boruszczak, dyrektor
cować z panem Francisz się na jej kondycji. - Sprywa przedsiębiorstwo miało za handlowy Wirelandu.
- Dziś firmę budujemy na
kiem Sobolem, wspaniałym tyzowano nas jako jeden z pewniony rynek zbytu.
człowiekiem, który był mi pierwszych zakładów na Po Dobra passa skończyła się, nowo - podkreśla Szczepan
strzem na produkcji. Jeśli coś morzu. To była wielka nie kiedy w miejsce drucianych Pobłocki, dyrektor opera
komuś nie wychodziło, to się wiadoma. Powstała spółka półek w sprzęcie chłodni cyjny. - Wdrażamy nowe
uśmiechał i mówił, żeby się akcyjna pod nazwą Wireland. czym zaczęto stosować półki marki i nowe zarządzanie.
Wprowadziliśmy nowy pro
nie przejmować i po prostu Pracownicy otrzymali trochę szklane.
W 2006 roku Wireland ru dukt - ogrodzenia panelowe
wykonywać swoje zadanie. akcji. Niektórzy j e od razu
Pierwszy dyrektor ZAGOD-u sprzedawali, niektórzy doku szył z produkcją regałów WireFence, które się bardzo
Władysław Mrówka też był pili ich więcej - opowiada Ta sklepowych Solid York. Kiedy dobrze sprzedają, podobnie
nareszcie były pierwsze suk jak gabiony i osłony śmietni
bardzo dobrym szefem deusz Pucelik.
Na to nałożył się zastój go cesy, niemiecki koncern kowe. Myślę, że przyszły rok
- wspomina Franciszek Re
spodarczy i brak zamówień. Wanzl - potentat w produkcji będzie jeszcze lepszy. M
cław.

I lem
Biznes [iandlIowy |podI znanym szyid

SŁUPSK Przedsiębiorcy zainteresowani wynajmem lokalu w Centrum Handlowym Jantar mieli w piątek okazję poznać zasady takiej współpracy oraz odkryć
tajniki franczyzy.
Zorganizowana w słup
skim Multikinie konferencja
skierowana była przede
wszystkim do osób rozważa
jących wynajem lokalu w CH
Jantar. Prezentacje dotyczyły
dwóch głównych tematów
- współpracy z centrum oraz
otwierania własnego biznesu
na zasadach franczyzy.
Klienci CH Jantar na pew
no zauważyli sporą liczbę
pustych lokali. Jak powiedział
nam Andrzej Jarosz, dyrektor
ds. marketingu spółki Mayland RE, która administruje
CH Jantar, w tym roku wy
gasa wiele pięcioletnich
umów najmu, a nie wszyst
kie sieci zdecydowały się na
przedłużenie współpracy.
Stąd te pustki. Jednym z
celów konferencji była
pomoc w rozwiązaniu tego
problemu.
- Obecnie wolnych jest kil
kanaście boksów i mamy
nadzieję, że to spotkanie
przekona potencjalnych na
jemców do podjęcia decyzji
o współpracy. Wiele marek
obawia się otwierać punkty
w mniejszych miastach, dla
tego franczyza jest dla Słup

Podczas spotkania w słupskim Multikinie przedstawiciele CH Jantar prezentowali zasady prowadzenia,
franczyzy.

ska najlepszym rozwiąza
niem i szansą na poszerzenie
oferty handlowej - argumen
tował Andrzej Jarosz.
Duża część konferencji
poświęcona została właśnie
CH Jantar. Andrzej Jarosz do
kładnie przedstawił podsta

wowe informacje na temat
centrum handlowego, struk
turę klientów oraz specyfikę i
zalety prowadzenia biznesu.
Występujący p o nim pra
cownicy Mayland RE opisali
główne problemy związane
z zawieraniem umowy naj

mu, wysokością czynszu,
kosztami wspólnymi, kaucją
i ubezpieczeniami.
W prezentacjach pojawiło
się wiele wykresów, z których
można było się m.in. dowie
dzieć, że udział CH Jantar w
słupskim rynku jest wysoki

(64 proc.), a branżą najbar
dziej eksploatowaną przez
najemców jest moda (50
proc.). Tak duże nasycenie
sklepów z ubraniami powo
duje, że centrum handlowe
zainteresowane jest zwięk
szeniem liczby lokali gastro
nomicznych. Jak powiedział
Daniel Wilk z portalu franchising.pl, mile widziane jest
nawiązanie współpracy z
pizzeriami, piekarniami czy
lokalami
sprzedającymi
modne ostatnio mrożone jo
gurty.
Niestety, kwota inwestycji
w przypadku sieci gastrono
micznych jest wysoka (naj
częściej przekracza 100 tys.
zł, a może dojść nawet do 300
tys. zł), dlatego Daniel Wilk
dokładnie przedstawił za
sady zakładania własnego
biznesu pod znanym logo,
radził, o co pytać franczyzodawcę oraz mówił, czego się
spodziewać p o takiej współ
pracy.
- Audyty są n a porządku
dziennym, więc musimy pa
miętać o przestrzeganiu
zasad ustalonych przez franczyzodawcę. Ponadto zerwa-

Co to jest franczyza?
Franczyza to system sprzedaży to
warów i usług oparty na ścisłej
współpracy dwóch podmiotów.
Franczyzodawca udziela licencji
(np. na prowadzenie lokalu) udostępnia know-how, spraw
dzone sposoby szkolenia załogi,
prowadzenia księgowości czy
produkcji towarów oraz logo
marki. W ten sposób franczyzobiorca wykorzystuje w swej dzia
łalności doświadczenie, wiedzę i
metody działania opracowane
przez dawcę licencji.

nie umowy skutkuje dla
niego potencjalną konku
rencją, dlatego w takiej sytu
acji możemy się spodziewać
wielu utrudnień i ograniczeń
-przestrzegał.
Wypowiedzieli się też franczyzobiorcy z sieci Subway
oraz Alior Bank, którzy po
dzielili się swoimi doświad
czeniami ze słuchaczami za
interesowanymi własnym
biznesem pod znanym
szyldem, z nadzieją, że po
mogą im podjąć decyzję.
ANNA PIWOWARSKA

Sprawdziliśmy jak i komu mieszkańcy
naszego regionu przesyłają całusy
z okazji Dnia Pocałunku. Film na
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Kolejka po hasła

Słupskie starostwo
świętowało urodziny X
SŁUPSK Z okazji 110. rocznicy oddania do użytku siedziby
starostwa odbył się Dzień Otwarty.

NASZA AKCJA Około 120 osób przyszło w czwartek do naszej redakcji po hasła
W ramach tego dnia w sta
do Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Wydawali je pracownicy NFZ.
rostwie słupskim urucho

miono Galerię Sztuki Lu
dowej Powiatu Słupskiego,
która funkcjonuje w po
mieszczeniach dawniej użyt
kowanych przez Bank
Ochrony Środowiska. Nowa
galeria działa pod opieką ar
tystyczną Zenona Frąckie
wicza, artysty ludowego z
Łupin w gminie Słupsk.
Można ją zwiedzać w godzi
nach funkcjonowania staro
stwa. Obecnie można w niej
oglądać 34 prace rzeźbiarzy
ze Słupska i powiatu słup
skiego.
Rzeźby wyszły spod ręki
doświadczonych twórców i
początkujących artystów. Za
chęcił ich do tego właśnie
Zenon Frąckiewicz z Łupin,
który zorganizował Objaz
dowe Warsztaty Rzeźby po
Powiecie Słupskim. Swoim
samochodem wyposażonym
w odpowiedni sprzęt i
drewno pojechał do czterech
gmin: Dębnicy Kaszubskiej,

Pracownice słupskiego odziahi NFZ dyżurowały w naszej redakcji.
Monika Zacharzewska
monika.zacharzewska@mediareqionalne.pl

Dyżur pracowników Na
rodowego Funduszu Zdro
wia zorganizowaliśmy w
słupskiej redakcji „Głosu Po
morza" po raz drugi. Miesiąc
temu po hasła do systemu,
w którym można sprawdzić
m.in. historię swojego le
czenia, przyszło 80 osób,
teraz aż 120.
- Przede wszystkim jestem
ciekawa, ile kosztuje moje le
czenie - przyznała pani Ju
styna Majak, która ustawiła
1
1 się w kolejce po hasło do ZIP
Słyszałam też o różnych
^nadużyciach ze strony przy
chodni i lekarzy, które można
kontrolować dzięki temu sysemowi.
Nasi czytelnicy, którzy
tzyszli p o hasło do swojego

konta w systemie ZIP, dopy
tywali też, kiedy będą mogli
dostać hasła do kont swoich
dzieci. - Taka możliwość m a
być wkrótce. Na pewno
będziemy o tym infor
mować, tak jak o możliwości
pobierania
haseł
dla
członków rodziny, bo teraz
można to robić tylko osobi
ście - mówi Ewa Głaszcz ze
słupskiej delegatury pomor
skiego oddziału NFZ.
Wiele osób pytało też, co
zrobić, gdy w historii swojego
leczenia zauważą jakieś nie
pokojące informacje.
-Jeżeli ktoś np. m a podej
rzenia, że lekarz przypisał
m u zabiegi, którym nie był
poddawany, powinien o tym
poinformować delegaturę
NFZ w Słupsku przy ul. Po
niatowskiego 4 lub wysłać
odpowiednie pismo do po

tka dom kultury

iczór Grzegorza Turnaua
i Tumau wystąpił wraz
em Królikiem (gitara),
e
l subtelnie, nastrojowo i z
I poczucia humoru ary, o którego występ w
? przez 3 lata zabiegała
or domu kultury Aldona
ska-Klimek.
ert pod tytułem „Wieczór
"i piosenek" odbył się w
i wypełnionej do ostatniego
>jsca.
zeć można było zarówno
ory uwielbiane przez
I publiczność, jak choćby
I ciszą a ciszą" czy
„Bracka", jak również te, które
znane są wielbicielom
Grzegorza Turnaua.
MARIUSZ SUROWIEC

Damnicy, Smołdzina oraz
gminy wiejskiej Słupsk. Ka
żdemu, kto się tam do niego
zgłosił, umożliwił krótki kurs
rzeźbienia. Efekty tych
działań można teraz oglądać
w nowej galerii.
W czwartek turyści i
mieszkańcy regionu mogli
też zwiedzać cały budynek
starostwa. Zorganizowane
grupy oprowadzał p o nim
przewodnik. Z tej możliwości
skorzystało w sumie około
tysiąca osób.
Odbyło się także otwarte
spotkanie z poetami z grupy
„Wtorkowe spotkania lite
rackie", która działa przy Sta
rostwie Powiatowym w
Słupsku. Natomiast o godz.
16.30 na podwórzu starostwa
odbył się pokaz tańca z
ogniem w rytmie bębnów.
Godzinę później organiza
torzy konkursu fotograficz
nego „Poznajmy zapo
mniane zabytki Pomorza"
ogłosili jego wyniki.
(MAZ)

FoL Wojciech Frdkhowski

morskiego oddziału NFZ w
Gdańsku przy ul. Marynarki
Polskiej 148 - mówi Anna
Biernacka ze słupskiej dele
gatury pomorskiego od
działu NFZ. - My spraw
dzimy, czy to rzeczywiście
nadużycie, czy jakiś błąd sys
temowy.
Ponadto ponad 40 osób
palących papierosy zdecydo
wało się na badanie zawar
tości tlenku węgla w płucach,
które panie z NFZ wykony
wały w naszej redakcji. U 10
był on alarmująca wysoki.
- Był to np. 19-latek, który
przyznał, że pali od pięciu l a t
Badanie wykazało, że u niego
w znacznym stopniu doszło
j u ż do uszkodzenia płuc
- opowiada Jolanta Kubea z
NFZ.
Hasła do zalogowania się
n a indywidualne konto w

systemie ZIP każdy dorosły
może odebrać w siedzibie
słupskiej delegatury NFZ
przy ul. Poniatowskiego 4.
W sobotę, 7 grudnia urząd
będzie dodatkowo dyżu
rował w godz. 9-15. Ponadto
w grudniu można będzie też
pobrać hasła w mobilnych
punktach - w Słupsku 2 i 3
grudnia w CZ Salus, ul. Zie
lona 8, w godz. 9-13, 12,13 i
16 grudnia w PUP (ul. Lesz
czyńskiego) w godz. 9-14
oraz 4 grudnia w Smołdzinie
(urząd gminy) w godz. 10-14,
5 grudnia w Ustce (urząd
miasta) w godz. 9-15, 6
grudnia w Główczycach
(urząd gminy) w godz. 10-14
i 9 grudnia w Miastku (urząd
miejski) w godz. 10-14. S
ZOBACZ FILM i ZDJĘCIA NA
www.gp24.pl
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Natomiast o godz. 1630 na podwórzu starostwa odbył się pokaz tańca
z ogniem w rytmie bębnów.
Fot Krzysztof Piotrkowski

Firma Kosmetyczna L0T0N
Spółdzielnia Pracy w Słupsku ogłasza przetarg na:

WYKONANIE PRZEBUDOWY BUDYNKU
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWO-SOCJALNEGO
Oferta powinna zawierać:
1. Wartość robót netto w PLN.
2. Termin wykonania w tygodniach.
3. Gwarancja na wykonanie roboty w miesiącach.
4. Forma finansowania robót.
5. Sposób ubezpieczenia robót-minimum 500.000 PLN.
6. Potwierdzenie wpłaty "wadium dobrego wykonania robót"
w wysokości 15.000 PLN na konto: Bank PeKaO
Nr 74124037701111000040680776.
Oferty należy składać w siedzibie firmy, ul. Bałtycka 16, w Słupsku
w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Specyfikację warunków robót można nabyć w siedzibie firmy,
ul. Bałtycka 16 w Słupsku w godz. 8:00-15:00. Osoba do kontaktu:
Franciszek Somionka (tel.: 59/842 40 00 wew. 335).

Jak oceniasz wprowadzenie
nowej ustawy śmieciowej?
Podyskutuj na
www.gp24.pl/fowm

Napisz iub zadzwoń <fo w
Sylwia Lis

Lębork, Q
Łeba

sylwia.lis@mediareqionalne.pl

:
i

697770125

j

w godz. 9.00-17.00

Głos Pomorza sobota 30 listopada - niedziela 1 grudnia 2013 r.

Skatepark reaktywacja?
Tego chce lęborska młodzież
SPOŁECZEŃSTWO Młodzieżowa Rada Miasta w Lęborku dopiero co się zawiązała, a już jej członkowie przystąpili
do pracy. Uczniowie zbierają Mikołaje dla najbiedniejszych dzieci, teraz wpadli na pomysł, by reaktywować skatepark.
Sylwia Lis
sylwia.lis@mediareqionalne.pl

Młodzi ludzie, którzy zna
leźli się w szeregach Mło
dzieżowej Rady Miasta, od
początku zaznaczali, że będą
działać na rzecz uczniów.
- Naszym zadaniem jest
współpraca pomiędzy szko
łami ponadgimnazjałnymi i
gimnazjalnymi - mówił nam
niedawno Michał Jastrząbek
z Młodzieżowej Rady Miasta.
- Pośredniczymy między
prawdziwą radą miasta, sta
rostwem i organizacjami po
zarządowymi, a szkołami. Je
stem pewien, że zrealizujemy
dużo fajnych pomysłów.
I jak zapowiedzieli, tak za
częli działać.
- W najbliższym czasie w
planach lęborskiego magi
stratu pojawi się temat zago
spodarowania parku Chro
brego wraz z terenami
przyległymi - mówi Michał

Facebooku. Młodzi ludzie
mogą pisać o swoich oczeki
waniach wobec skateparku.
- Większość uczniów ko
rzysta z portali społecznościowych, a m y chcemy do
'•*/<» V trzeć do jak największej
liczby młodych ludzi - mówi
Michał Sałata. - Czekamy n a
pomysły, jak zagospodaro
S B
wać tę przestrzeń, aby mło
dzież miała w końcu swoje
I
-i
miejsce, gdzie b y mogła
spędzać wolny czas p o
szkole. Co powinno się tu no
wego znaleźć, a co nie. Co
zmienić, a czego nie.
818!'
Liczymy n a to, że młodzi
lęborczanie pomogą n a m
przywrócić dawny blask ska
teparku. Do wiosny chcemy
Młodzieżowa Rada Miasta dice reaktywować skatepark. Teraz to miejscejest zaniedbane.
Fot Sylwia Lb przygotować pełen projekt
graficzny z opisem. Jest to ro
Sałata, opiekun MRM. - Ma Unii Europejskiej. Na tym te- Lęborka będziemy mieć dę bione z myślą o młodzieży,
to być gruntowna rewitali- renie znajduje się również cydujący głos w zajęciu sta- więc liczymy n a j e j zdanie.
zacja. Dofinansowanie do dobrze znany lęborskiej mło- nowiska n a temat jego dal- Do tej pory głos lęborskiej
tego projektu prawdopo- dzieży skatepark. Jako Mło- szych losów.
młodzieży był słabo sły
dobnie będzie pochodziło z dzieżowa Rada Miasta
MRM założyła fanpage na szalny. Teraz się to zmieni.

Tylko żabek na fontannie
jeszcze brakuje

Mniej azbestu w mieście

Dzięki dotacji na usuwanie
wyrobów zawierających azbest
pięciu mieszkańców Lęborka
usunęło ze swoich posesji 760
mkw. (10,25 tony) azbestowych
pokryć dachowych. Płyty cementowo-azbestowe zniknęły
z domów przy ulicach: Modrze

Firma Gutkowski z Leszna
kończy prace przy budowie
nowej fontanny z żabkami w
Lęborku. Będzie ona repliką
tej, która stała tu od kilku
dziesięciu lat. Pracownicy
muszą jeszcze tylko obu
dować nieckę i zamontować
żabki. Na narożnikach fon
tanny pojawi się osiem
żabek z wyprowadzonymi
dyszami, z możliwością za
programowania ciągłego,
przerywanego i pojedyn
czego wyrzucania stru
mienia wody. Figury żabek
oraz płaskorzeźba z herbem
Lęborka będą wykonane z
brązu. Koszt inwestycji to
380 tysięcy złotych.

Na Facebooku pojawiły się
już pierwsze propozycje.
Młodzi ludzie chcieliby na
przykład mieć scenę, n a
której mogłyby występować
lokalne zespoły.
To nie wszystkie inicjatywy
MRM. Tydzień temu rozpo
częli „Czekoladową akcję. Po
daruj Mikołaja!" - z myślą o
najbiedniejszych dzieciach.
Tylko w samym Lęborku ze
brano już ponad 360 Miko
łajów. Do 4 grudnia słodycze
można przynosić do siedziby
Stowarzyszenia Eduq w
Lęborku (budynek byłego
Zwaru), Zespołu Szkół w
Wicku, Gminnego Ośrodka
Kultury w Nowej Wsi Lębor
skiej, Gminnego Centrum
Kultury w Cewicach oraz
Domu Kultury w Maszewie
Lęborskim. 6 grudnia Miko
łaje będą rozwiezione p o
Lęborku, Łebie, gminach Ce
wice, Wicko i Nowa Wieś
Lęborska. M

wiowej, Buczka, Kossaka i Do
meyki. Dotacja w wysokości 70
proc. kosztów (5740 zł) będzie
rozdzielona pomiędzy tych
mieszkańców zgodnie z prze
kazaną przez nich do ratusza
dokumentacją (karty przeka
zania odpadów do utylizacji).
(ZIDA)

GDZIEKOLWIEK
JESTEŚ

W Y P R Ó B U J E-PRENUMERATĘ

GŁOSU POMORZA

(ZIDA)

ZOBACZFiLMiZDj CIA NA

www.gp24.pi

Budowa nowej fontanny.

Nagroda za pomoc
w złapaniu sprawcy

- Sprawca swoim działaniem
powoduje kilkugodzinne braki
w dostawie energii elektrycznej
i stwarza realne zagrożenie dla
życia swojego oraz pracow
ników ujawniających uszko
dzenia
transformatorów
- mówi Daniel Pańczyszyn,
oficer prasowy lęborskiej policji.

Komendant
policji
w
Lęborku oferuje nagrodę 2000
zł dla osoby, która przyczyni się
do wskazania sprawcy (bądź
sprawców) zniszczenia trans
formatorów wysokiego napię
cia. Informatorowi policja za
pewnia anonimowość. Infor
macje można przekazywać oso
biście w KPP Lębork, ul. Toruń
ska 5, lub telefonicznie pod nu
merem 59 863 48 62.

- Będziemy karać sprawców
na przykład takich wykroczeń,
jak przechodzenie przez toro
wisko w niedozwolonych miej
scach oraz picie alkoholu i pa
lenie tytoniu na terenie dworca
PKP w Lęborku - informuje Da
niel Pańczyszyn, oficer prasowy
lęborskiej policji. - Pomoże
nam w tych działaniach Służba
Zero tolerancji na dworcu Ochrony Kolei.
Do 9 grudnia lęborska policja
Przypominamy, że w miej
prowadzi akcję pod nazwą scach publicznych, jakim jest
„Dworzec".
między innymi teren dworca

Fot Sylwia lis

PKP, obowiązuje całkowity
zakaz palenia tytoniu. Za jego
złamanie grożą mandaty karne
w wysokości nawet do 500 zło
tych. Obowiązuje tutaj także
zakaz spożywania i usiłowania
spożywania alkoholu, a mandat
za takie wykroczenie wynieść
może do 100 złotych. Z kolei za
przechodzenie przez tory w nie
dozwolonym miejscu można
dostać mandat karny w wyso
kości 500 złotych.
(ZIDA)

E-PRENUMERATA TO ELEKTRONICZNE WYDANIA GAZETY
DO CZYTANIA NA EKRANIE TWOJEGO KOMPUTERA I TABLETU

WEJDŹ N A STRONĘ W Y B R A N E G O KIOSKU
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Co sądzisz o pomyśle
rozbiórki pomnika Światowida
w Bytowie?

Napisztobzadzwoń do nas

Andrzej Gurba

liastko
ia

andrzei.qurba@mediareqionalne.pl

697770129

w godz. 12.00-15.00
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Zamiana dla śmigłowców
ZDROWIE Gmina Bytów zamieniła się z powiatem na działki. Wszystko po toz aby niedaleko szpitala mogło powstać
nowe miejsce do lądowania śmigłowców ratowniczych.
Andrzej Gurba
andrzej.quita@mediareqionalne.pl

Bytowski szpital co praw
da dysponuje miejscem do
lądowań śmigłowców ratow
niczych (nie mylić z lądowi
skiem, które musi spełniać
wyśrubowane normy), ale
wykorzystywane jest ono
tylko w dzień i to przy bardzo
dobrych warunkach atmos
ferycznych. W nocy i przy
gorszych pogodowych wa
runkach śmigłowce lądują w
odległej o 27 kilometrów Ko
ścierzynie.
- Obecne miejsce do
lądowań m a niekorzystne
ukształtowanie terenu. Prze
szkadzają pobliskie słupy
energetyczne, a wytyczona
droga dojazdowa jest cza
sami blokowana przez inne
pojazdy, utrudniając dojazd
karetkom. Występują tutaj
również niekorzystne kory
tarze powietrzne - mówi Ewa
Wichłacz, rzecznik prasowy
Szpitala Powiatu Bytowskiego.
Z tych powodów szpital
nie chce inwestować w stare
miejsce. Stąd zamiana grun
tów powiatowych i gmin
nych.
Gmina przekazała powia
towi działkę o wielkości 8215
metrów kwadratowych i war
tości 633 tys. zł, a dostała
dwie powiatowe działki o
łącznej wielkości nieco

metry niż obecne - stwierdza
Wichłacz.
Mimo że szpital wspólnie
z powiatem zgłosili inwestyc
j ę do zadań wynikających z
tzw. Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego, to trudno
teraz stwierdzić, kiedy i czy
m a ona szansę na realizację.
- Nowe miejsce do lądowań
śmigłowców ratowniczych
nie jest obecnie dla nas prio
rytetem. Mamy program do
stosowawczy, który musimy
HXI
zrealizować do 2016 roku. To
przede wszystkim nowy blok
operacyjny, który jest kosz
towny - oznajmia Wichłacz.
Bytowski szpital nie chce
wchodzić w budowę lądo
wiska (takiego jak w Koście
rzynie) nie tylko dlatego, że
nie m a dla niego takich wy
mogów, ale też, a w zasadzie
przede wszystkim, ze wzglę
d u n a koszty. - Inwestycja
pod hasłem „miejsce do
lądowania" będzie tańsza, a
nie ograniczy naszych do
tychczasowych możliwości
,
' • • • •
działania - mówi Wichłacz.
W ciągu roku wmiejscu do
lądowania wyznaczonym
przy szpitalu śmigłowce po
'Wm'. V "
jawiają się góra kilkanaście
Ratownicza akcja śmigłowca w powiecie bytowskim.
Fot Andrzej Gurba razy i głównie po pacjentów,
którzy są w szpitalu. Prze
ponad 6300 metrów kwadra (gminna działkajest korzyst powstać jedynie miejsce do lach, w których działają od lotów oczywiście jest więcej,
towych i wartości 515 tys. zł. niejsza z punktu widzenia lądowań, a nie lądowisko.
działy ratunkowe. U nas ta ale obecnie śmigłowce lądują
Wszystkie trzy działki znaj potrzeb szpitala).
- Zgodnie z przepisami kiego nie ma. Nowe miejsce też na drogach, łąkach itp.,
dują się przy ulicy Lęborskiej,
Wichłacz podkreśla, że na pełnowymiarowe lądowiska do lądowania będzie miało aby znaleźć się jak najbliżej
a więc niedaleko szpitala nowej działce może również są wymagane tylko w szpita jednak o wiele lepsze para pacjentów. M
;

Z POLIO!

Przyczyną śmierci było
utonięcie

Według wstępnych wyni
ków sekcji zwłok przyczyną
śmieci 61-letniego Marka Ko
złowskiego z Suchorza, którego
ciało znaleziono w stawie nie
daleko wsi, było utonięcie.
- T o są tylko bardzo wstępne
wyniki. Nie stwierdzono śladów
działania osób trzecich. Spraw
dzaliśmy wątek pobicia, bo były
takie sygnały, ale się one nie po
twierdziły - mówi Krzysztof
Młynarczyk, prokurator rejono

w y w Miastku. Pełne wyniki
sekcji będą za 2-3 tygodnie.

Dzwoni pijany na policję

Do roku pozbawienia wol
ności grozi 38-letniemu miesz
kańcowi powiatu bytowskiego,
który kilkanaście razy w ciągu
paru godzin dzwonił bez po
wodu na numer alarmowy po
licji i znieważył dyżurnego.
- Blokując linię, opóźniał re
akcję na zgłoszenia, które mo
gły dotyczyć zagrożenia życia i
zdrowia. Pomimo kilkakrotnego

rozłączania, dzwonił po raz ko
lejny, a kiedy słyszał, że dyżurny
nie chce z nim prowadzić roz
mowy, stawał się agresywny i
wulgarny - mówi Jarosław
Juchniewicz z Komendy Powia
towej Policji w Bytowie.
Kiedy policja go namierzyła,
38-latek tłumaczył się, że był
pod wpływem alkoholu i nie
zdawał sobie sprawy z tego, że
uniemożliwiał skorzystanie z
numerów alarmowych osobom
naprawdę potrzebującym na
tychmiastowej pomocy.

200 złotych za 62 zł

niku czego doszło do zderzenia rował pojazdem i stracił nad
się pojazdów lusterkami. Kieru nim panowanie w momencie,
gdy na drogę wyskoczyła sarna.
jący byli trzeźwi.
Jak stwierdził dalej, chcąc
Mówił, że to sarna,
uniknąć zderzenia, zaczął gwał
ale był pijany
townie hamować i wjechał do
W piątek kilka minut po rowu. W trakcie dalszych czyn
północy dyżurny Komisariatu ności okazało się, że kierujący
Policji w Miastku dostał infor 57-letni mieszkaniec powiatu
mację, że niedaleko miejsco słupskiego jest nietrzeźwy - 0,9
Zderzyli się lusterkami
wości Węgorzynko w rowie leży promila. Policjanci zatrzymali
W Dąbrówce kierujący mer ford. Na miejsce natychmiast mu prawo jazdy. Mężczyźnie
cedesem oraz kierujący fiatem zostali wysłani policjanci. Przy grozi do dwóch lat pozba
nie zachowali bezpiecznej od pojeździe stał mężczyzna, który wienia wolności.
(ANG)
ległości przy wymijaniu, w wy powiedział policjantom, że kie

W bytowskim markecie Kaufland ujęto sprawczynię kra
dzieży sklepowej. Mieszkanka
powiatu bytowskiego chciała
wynieść kosmetyki i artykuły
spożywcze o wartości 62 zł. Zo
stała ukarana mandatem kar
nym w wysokości 200 zł..
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To te kobiece hormony

Zaszczep się
przed wyjazdem

KOBIETA Masz około 50 lat i męczą cię, nawet w nocy, powtarzające się uderzenia gorąca?
Prawdopodobnie to nic innego, jak objawy menopauzy.
Bogna Skarul
boqna.skarul@mediaregionalne.pl

Skąd one się biorą? W
twoim organizmie następują
zmiany hormonalne zwią
zane z okresem przekwitania. To normalne. Przeży
wały to nasze matki, babcie i
prababcie. Bo menopauza
jest naturalnym procesem,
który przechodzi każda ko
bieta w określonym wieku.
Niestety, te zmiany nie
dają nam komfortu. Bywają
męczące. Poza tym kobiety
w okresie przekwitania są
bardziej narażone na osteoporozę, choroby układu
krwionośnego, zawał serca,
udar mózgu.
Co robić? Pewnie słyszałaś
0 hormonalnej terapii za
stępczej (HTZ). Budzi ona
wiele emocji. Jej krytycy pod
kreślają, że zwiększa ryzyka
raka sutka. Nic dziwnego, że
nie wiesz, co robić. Brać ta
bletki przepisane przez le
karza, czy raczej te bez re
cepty, najczęściej ziołowe?
Chciałabyś być intelektualnie
1 fizycznie sprawna, ale rak
piersi budzi uzasadniony lęk.
Oczywiście wybór należy
do ciebie. Lekarze jednak
przestrzegają, że jeśli w
twojej najbliższej rodzinie
(matka, babka, siostra,
ciotka, córka) wystąpiły już
rak sutka, czerniak skóry, nie
które nowotwory mózgu,
czynna postać choroby za
krzepowej, powinnaś bez
względnie skonsultować
HTZ ze specjalistą i poprze
dzić ją badaniami.
Przeciwwskazania do sto
sowania HTZ dotyczą też ko
biet, które cierpią na krwa
wienia z dróg rodnych po 50.
roku życia, duże żylaki
kończyn dolnych, duże
mięśniaki macicy, niektóre
przewlekłe choroby wątroby,
choroby zakrzepowo-zatorowe, znaczną otyłość i mi
grenowe bóle głowy. Nie po
winny stosować HTZ także
panie palące papierosy.

Zdrowie kobiet

Pamiętaj, że

Skutki hormonalnej terapii zastępczej
W 2002 r. opublikowano ocenę skutków stosowania hormonalnej terapii
zastępczej (HRT'). Ponieważ wady przeważyły nad korzyściami, miliony
kobiet przechodzących menopauzę zrezygnowały z jej stosowania. Nadal
jednak terapia ta jest zalecana w określonych przypadkach.

Częstość występowania niektórych chorób
Roczna liczba przypadków wśród 10 0 0 0 kobiet po menopauzie, które
stosują i nie stosują HRT.
T y l k o terapia estrogenowa
i Bez HRT
Z HRT
Złamanie
biodra

Połączona terapia
estrogen-progesteron

Udar
niedokrwienny
mózgu 4

Rak piersi
*Blokada arterii doprowa
dzających krew do mózgu

Choroba
wieńcowa

Wyjątek: Japonki

Skrzep krwi
w płucach

••16

• wiek, w którym urodziłaś
dziecko, nie ma wpływu na to,
kiedy pojawi się menopauza,
• zmiany po menopauzie mogą
doprowadzić do obniżenia libido,
• podstawą kwalifikacji do HTZ
nie jest dziś badanie poziomu
hormonów, ale wywiad dotyczący
objawów oraz prosty kwestiona
riusz, np. skala Kupermana,
• według Międzynarodowego
Towarzystwa Menopauzy, HTZ
powinny się poddać panie,
u których objawy przekwitania są
mocno lub średnio nasilone,
m nadciśnienie nie jest przeciw
wskazaniem do stosowania HTZ,
ba, są dowody, że naturalne es
trogeny mogą ciśnienie obniżać,
• natomiast bezwzględnym
przeciwwskazaniem do stoso
wania hormonalnej terapii
zastępczej pozostaje choroba
zakrzepowo-zatorowa i zagro
żenie udarem mózgu.

W naszej strefie klimatycznej na
uderzenia gorąca skarży się około
SSproc. kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Ale co ciekawe,
objawy te niemalże nie występują
u Japonek. To efekt diety bogatej
w soję. Zawarte w niej fitoestrogeny, czyli estrogeny roślinne,
pełnią podobną rolę jak estrogeny
kobiece.

Demencja

34

45

Udar niedokrwienny
mózgu*
Osteoporoza

••15
10

• HRT zmniejsza
r y z y k o wystąpie
nia raka jelita
i osłabienia kości.

Rak jelita
grubego

••16
10

• H R T zwiększa ryzyko
wystąpienia raka piersi,
chorób serca, demencji,
udaru i powstawania
skrzepów k r wi w płucach.

Źródło: Merck Manuał, MCT Hlustration Bank

• Lekarze zalecają
HRT, aby zmniejszyć
objawy menopauzy.

) 2007.11.21 MCT/BuUs

&

Jesienią i zimą wielu mieszkańców
naszego regionu podróżuje
do cieplejszych krajów Afryki,
Ameryki Południowej i Azji. Zapomi
nają jednak o szczepieniach i odpo
wiednim ubezpieczeniu, a to może
ich później drogo kosztować.

Daj odpocząć
swojej wątrobie

Wątroba dba o to, żeby nasz
organizm nie zatruły toksyny. A jak
my jej się odwdzięczamy? Niestety,
nie dbamy o nią. Zapominamy,
że szkodzą jej tłuste jedzenie, alkohol
i nadmiar leków.

Kochanie,
' mieli
szczeniąt
-- -

-

Kiedy menopauza
Przeciętnie Polki wchodzą
w okres menopauzy pomiędzy 45.
a 55. rokiem życia. Najczęściej
miesiączkowanie wygasa u 51-letnich kobiet.

Specjaliści jednak podkre
ślają, że są też wskazania do
stosowania lec zenia hormo
nalnego. Dotyczy to kobiet,
które mają nasilone objawy
klimakteryczne: częste ude
rzenia gorąca, bezsenność,
zlewne poty i osteoporozę.

Jeśli jesteś zainteresowana
hormonalną terapią za
stępczą, musisz na 100 pro
cent wiedzieć, że jajniki prze
stały produkować estrogeny.
Dowodem na to nie zawsze
jest brak miesiączki,"zwłasz
cza na początku. Najlepiej

zrób badania poziomu hor
monów. Sprawdź też, czy nie
masz kłopotów z tarczycą.
Weź też pod uwagę, że jeśli
objawy klimakterium nie są
zbyt nasilone, wystarczające
mogą okazać się suplementy
i leki dostępne bez recepty,

Powstają na bazie fltohormonów, czyli składników po
chodzenia roślinnego o dzia
łaniu podobnym do dam
skich estrogenów. H

t o poważna choroba i nie
można jej bagatelizować.
Ciągle jeszcze warto i można się
przeciw niej zaszczepić.
- Rosnąca liczba zacho
rowań i podejrzeń zachorowań
na grypę w Polsce bardzo nas
niepokoi, zwłaszcza że poziom
wyszczepialności jest niski. Wy
daje się, że Polacy zapomnieli
o tym, jak poważną chorobą
jest grypa. Jednym z głównych
powodów jest utrzymujący się
w społeczeństwie brak świado
mości zagrożeń wynikających z
zachorowania, a przede wszyst
kim jego powikłań - komentuje
Włodzimierz Jezierski, prezes In

stytutu Oświaty Zdrowotnej
Fundacja Haliny Osińskiej.
Międzynarodowe organi
zacje, takie jak Światowa Orga
nizacja Zdrowia (WHO), amery
kański Komitet Doradczy ds.
Szczepień (ACIP), jak również
krajowe ośrodki - Główny In
spektorat Sanitarny oraz Kra
jowy Ośrodek ds. Grypy - reko
mendują szczepienia jako
najskuteczniejszy sposób zapo
biegania infekcjom i powikła
niom wywołanym przez wirusa
grypy. Optymalny czas realizacji
szczepień to miesiące wrzesieńgrudzień, czyli tuż przez wy
stąpieniem szczytu zacho

rowań w miesiącach styczeńmarzec.
- Na rynku dostępne są już
ostatnie dawki szczepionek
przeciw grypie. To ostatni mo
ment, aby wybrać się do le
karza, wykonać szczepienie
ochronne i skutecznie uniknąć
przykrości związanych z zacho
rowaniem na giypę - dodaje
Włodzimierz Jezierski.
Jak podaje portal mp.pl.,
który skontaktował się z produ
centami szczepionek przeciw
grypie, Sanofi Pasteur zamierza
wprowadzić do obrotu dodat
kowych 100 tysięcy dawek w
międzynarodowych opakowa

niach, na co uzyskałzgodę Mi
nisterstwa Zdrowia.
Grypa jest ostrą chorobą za
kaźną, wywoływaną przez wi
rusy, które namnażają się w ko
mórkach
nabłonka dróg
oddechowych. Objawy grypy
pojawiają się nagle. Do typo
wych należą: wysoka gorączka,
ból gardła, głowy i mięśni, a
także dreszcze, jadłowstręt,
silne uczucie zmęczenia i roz
bicia. Tym, co różni grypę od in
nych infekcji układu oddecho
wego, jest znacznie wyższy
wskaźnik groźnych dla zdrowia
i życia powikłań, które są jej na
stępstwem. Najbardziej nara

ROZMOWA Z LEKARZEM
na stronie 14

Pojawienie się szczeniąt jest
_ niezwykle radosnym wydarzeniem.
' Zanim ten moment nastąpi, warto
wiedzieć, jak pomóc swojej pupilce
przed porodem, w jego trakcie
i po nim, aby dotrwać do szczęśli
wego finału.

CHQRQBOWIiTATYSTYKI
Coraz więcej Polaków
choruje na grypę

Jak wynika z meldunków
epidemiologicznych Narodo
wego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH, od początku
września zanotowano 499 027
zachorowań i podejrzeń zacho
rowań na grypę (z tego ponad
1400 osób wymagało hospitali
zacji). To ponad 145 tys. więcej
niż w poprzednim sezonie.
Najwięcej przypadków grypy
zostało zaraportowanych w
czterech województwach - po
morskim, wielkopolskim, ma
zowieckim i małopolskim.
Eksperci ostrzegają, że grypa

żone na powikłania pogrypowe
są małe dzieci, seniorzy, a także
osoby cierpiące na przewlekłe
choroby układów oddecho
wego i sercowo-naczyniowego
oraz cukrzycę. Im przede
wszystkim zaleca się szcze
pienia. Do najczęstszych powi
kłań grypy należą wtórne zaka
żenia bakteryjne i wirusowe
oraz zaostrzenie współistnie
jących chorób przewlekłych.
Okres największej aktywności
wirusów grypy w naszym kli
macie to zima i wiosna.
(OPRAĆ. MARA)
MATERIAŁY OGÓLNOPOLSKIEGO
PROGRAMU ZWALCZANIA GRYPY.

zdrowie

Co może pic małe dziecko?
Przeczytaj artykuł „Woda na lato
najlepsza dla malucha ' na:

www.gk24.pl/magazyn
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Seks i przekwitanie

Anna Czerny-Marecka
anna.marecka@mediareqionalne.pl

- To okropne. Kiedy już
mogłabym cieszyć się
seksem bez obaw o zajście
w niechcianą ciążę, wcale
nie mam ochoty na
łóżkowe zabawy - wyżaliła
mi się niedawno znajoma,
która weszła właśnie w
okres klimakterium.
Od razu przyszły mi na
myśl dwie rzeczy. Pierwsza

to refleksja, że na tym przy
kładzie doskonale widać, iż
Matka Natura wymyśliła
seks nie dla naszej przy
jemności, jak byśmy
chcieli, tylko w konkretnym
celu - spłodzenia potom
stwa. A orgazm to tylko taki
bonusik. Druga myśl zaś
była taka, że medycyna na
pewno już wymyśliła coś
na to zanikające żeńskie li
bido i taki właśnie temat
znajdzie się w „Weekendzie
z rodziną" w najbliższych
tygodniach..
A na razie zapraszam do
lektury artykułu o klimak
terium na stronie 11 oraz
rozmowy z profesorem o
paniach po operacjach ginekoligicznych, dla których
przekwitanie zaczyna się za
wcześnie - publikujemy ją
na stronie 14. II

PORADNICTWO
Grupy wsparcia

W Koszalinie i w Słupsku
ruszą warsztaty dla rodziców po
stracie dziecka nienarodzonego
i osób zainteresowanych tym
tematem. Cykl obejmie sześć
spotkań: „Komunikacja ze
sobą", „Kontakt z drugim czło
wiekiem", „Radzę sobie w trud
nych sytuacjach" oraz „Potrafię
ci pomóc". Uwaga! To nie
będzie terapia. Warsztaty po
prowadzi o. Piotr Włodyga, be
nedyktyn, trener komunikacji.

W Koszalinie pierwsze spot
kanie 5 grudnia w Katolickiej
Poradni Rodzinnej przy ul. An
dersa 24. Liczba miejsc ograni
czona. Zgłoszenia: karolinainterwencja-@o2.pl lub tel. 604
414640 (Karolina Wogórka).
W Słupsku warsztaty roz
poczną się 3 lutego w Civitas
Christiana przy ul. Paderew
skiego 9. Zgłoszenia: tel. 783
981 804 i e mail: malgorzata.myrcha@wp.pl.
(MARA)

Nie chodź boso po
ZAGROŻENIA Jesienią i zimą wielu mieszkańców naszego regionu podróżuje do
a to może później drogo kosztować.
Paulina Targaszewska
paulina.tarqaszewska@mediareqionalne.pl

- Coraz więcej Polaków w
zimne miesiące myśli o pod
różach w te rejony świata,
gdzie teraz jest ciepło - mówi
Bożena Bryniarska, która
przyjmuje turystów w Po
radni Medycyny Podróży w
Wojewódzkim Ośrodku Me
dycyny Pracy w Szczecinie.
- Wybierają Amerykę Połu
dniową i Środkową, Afrykę,
Indie, Tajlandię czy Sri Lankę.
Wakacje w tropiku to wspa
niałe wrażenia i spotkania z
odmienną kulturą, ale też
niebezpieczeństwa. W egzo
tycznych rejonach świata na
rażeni jesteśmy na choroby
tropikalne oraz drobno
ustroje związane z niskim
poziomem warunków sani
tarnych.
W poradni medycyny
podróży zdobędziemy przed
wyjazdem bardzo cenną
wiedzę. Dowiemy się m.in.
tego, że do krajów afrykań
skich nie wjedziemy bez
ważnego szczepienia prze
ciw żółtej febrze. Z kolei na
Kubie nie możemy chodzić
boso po dzikich plażach, bo

są na nich pasożyty, które
przedostają się do naszego
organizmu przez skórę. W
tropikach zwykłe plastry
mogą wywołać u nas alergię.
Ubezpieczenie wykupione w
Polsce może nie być hono
rowane na Sri Lance, a leki
przeciwmalaryczne trzeba
brać także po powrocie z
podróży. Takich informacji
nie zdobędziemy w biurze
podróży, a właśnie w przy
chodni. Niestety, wielu tury
stów zapomina, aby przed je
siennymi czy zimowymi
wakacjami odwiedzić spe
cjalistę.
Większości problemów
zdrowotnych w podróży
oczywiście możemy zapo
biec. Trzeba jednak wiedzieć,
jakich zasad przestrzegać, ja
kich leków używać, jak
bronić się przed komarami,
jakie wykupić ubezpieczenie
i jakie szczepienia wykonać
przed wyjazdem.
- Do naszej poradni na
leży zgłosić się około 6-8 ty
godni przed planowanym
wyjazdem - mówi Bożena
Bryniarska. - Taki okres po - Wjroradni medycyny podróży turyści dowiedzą się m.in., jakich zasad przestrz
zwala na zaplanowanie opty obowiązują w nim szczepienia i co powinni spakować do podróżnej apteczki malnej profilaktyki oraz wy- Ośrodka Medycyny Pracy ZCLiP w Szczecinie.

Nlaj[częstszą zimoirąturystów jjest 1biiegunka
ROZMOWA z lek. med. Małgorzatą Sysło-Przedpekką, specjalistą chorób wewnętrznych.
-Czy wykupione
w Polsce ubezpieczenie
zdrowotne zawsze obo
wiązuje za granicą?
- W tym, jakie ubezpie
czenie będzie potrzebne
podczas pobytu w innym
kraju, powinny orientować
się biura podróży, które wy
cieczkę organizują. Trzeba
jednak pamiętać, że nie
każde ubezpieczenia zdro
wotne kupowane w naszych
firmach ubezpieczeniowych
funkcjonują w każdym miej
scu za granicą. Nie wszędzie
można j e realizować. Na to
trzeba zwrócić uwagę przy
kupowaniu wycieczki. Nie
które państwa rządzą się bo
wiem swoimi prawami i tak
na przykład na Sri Lance
ubezpieczenie zdrowotne
trzeba wykupić na miejscu.
Jeśli podróżni przed wy
jazdem skontaktują się ze
specjalistami z poradni me
dycyny podróży, takie infor
macje zdobędą. Trzeba
jednak wystarczająco wcze
śnie się do nas zgłosić.
-Jak wcześnie, żeby
m ó c też odpowiednio
się zaszczepić?
- Najlepiej zgłosić się na
miesiąc, a nawet dwa przed
wyjazdem. Jeśli turysta z
talom wyprzedzeniem poin
formuje nas o kierunku
swojej podróży, wówczas je
steśmy w stanie zebrać aktu
alne informacje o zasadach
obowiązujących w danym

kraju czy niebezpieczeń
stwach zdrowotnych, jakie
mogą się w nim przytrafić.
Szczególnie do takich dale
kich podróży powinni się
przygotować turyści, którzy
zamierzają zwiedzać dany
kraj samodzielnie. Jeśli wy
bierają się na przykład do
Ameryki Południowej, na Ka
raiby, Dominikanę czy Kubę,
muszą wiedzieć, że tam
plaże przy hotelach są czyste,
ale już te poza obszarami na
leżącymi do hoteli - nie. I na
tych nieoczyszczonych, dzi
kich plażach nie można cho
dzić boso, ponieważ znaj
dują się na nich pasożyty,
które dostają się do naszego
organizmu przez skórę.
- N a c o najczęściej
polscy turyści chorują
n a takich zagranicz
nych wycieczkach?
- Dużo osób choruje na
choroby przenoszone przez
komary, ale najczęściej tu
ryści skarżą się na zatrucia
pokarmowe, czyli tzw. słynną
biegunkę podróżnych.
-Jak się przed nią
uchronić?
- Żadne szczepienie nas
przed taką biegunką nie
uchroni. Możemyjej uniknąć
poprzez odpowiednie po
stępowanie. Na wycieczce
zagranicznej nie wolno nigdy
pić wody z kranu, dozwolona
jest jedynie woda butelkowa.
Nie jedzmy też owoców na
straganach czy targach, bo

- Jeśli pojedziemy do jakiegoś
kraju bez obowiązkowego tam
szczepienia, będziemy poddani
kwarantannie i szczepieniu na
miejscu-mówi doktor Małgo
rzata Sysło-Przedpełska.
przecież te owoce są myte
właśnie wodą z kranu. Jeśli
kupimy owoce i chcemy j e
zjeść, umyjmy je przegoto
waną wodą. Niewiele osób
pamięta też o tym, aby nie
pić drinków z lodem. Lód to
przecież zamrożona woda. O
ile w hotelach zwykle za
mraża się wodę przegoto
waną lub z butelki, o tyle w
barze przy plaży czy w cen
trum miasta nie zawsze. Nie
zapominajmy też o częstym
myciu rąk.
- Czego jeszcze, oprócz
takich ciekawostek,
dowiemy się w poradni
medycyny podróży?

- Dowiemy się, jakie
szczepienia obowiązują w
kraju, do którego się wybie
ramy, jak mamy się zabez
pieczyć przed zdrowotnymi
niebezpieczeństwami, jaka
jest sytuacja zdrowotna w re
gionie planowanej wycieczki.
Zdobędziemy też informacje
o profilaktyce przeciwmalarycznej, przeciwzakrzepowej
czy wytycznych dotyczących
bezpiecznego zachowania i
zapobiegania chorobom za
kaźnym w tropiku. Podpo
wiemy też, jak odpowiednio
przygotować przed wy
jazdem apteczkę.
- Co zatem powinno się
znaleźć w apteczce
każdego podróżnika?
- Odpowiednie wyposa
żenie apteczki podróżnej
najlepiej omówić i zmodyfi
kować indywidualnie pod
czas wizyty w poradni medy
cyny podróży. Wszystko
zależy bowiem od aktual
nego stanu zdrowia turysty,
jego chorób przewlekłych,
przyjmowanych leków i do
legliwości. Trzeba pamiętać,
aby część leków spąkować do
bagażu podręcznego. W każ
dej apteczce powinny się
znaleźć leki przeciw bie
gunce, leki przeciwhistaminowe, czyli przeciw uczu
leniu, a także tabletki do
ssania na ból gardła, bo przy
dużej zmianie temperatur
wiele osób skarży się na ból
gardła. Nie można zapo

mnieć o lekach przeciwmalarycznych. Tu trzeba wie
dzieć, że nie ma szczepionki
przeciw malarii. W przy
padku tej choroby możemy
działać tylko profilaktycznie,
przyjmując leki zapobie
gawczo. Schemat ich przyj
mowania jest jednak dość
niestandardowy, bo przyj
muje sięje na kilka dni przed
wyjazdem, w jego trakcie i ty
dzień po powrocie. W ap
teczce turysty, który udaje się
w tropiki, nie może też za
braknąć kremów z wysokim
filtrem UVA i UVB oraz
środków na poparzoną
skórę. Zainwestujmy także w
plastry antyalergiczne. Te
zwykłe, dostępne w naszym
kraju, w tropikach mogą
uczulać. Pamiętajmy oczy
wiście o środkach odstrasza
jących komary i antybioty
kach.
- Specjaliści z poradni
medycyny podróży
przepisują antybiotyk
n a receptę?
- Nie, robi to nasz lekarz
rodzinny, ale specjalista z po
radni medycyny podróży
może wypisać informację dla
lekarza rodzinnego z zalece
niem przepisania danego
leku na receptę.
- Są szczepionki, które
można wykonać przed
podróżą n a tydzień
przed wyjazdem?
- Są, ale efekt ich działania
jest dużo słabszy, bo cykl pro

dukcji przeciwciał nie jest
błyskawiczny. Żeby szczyt
odporności wypadł w trakcie
naszego pobytu za granicą,
konieczne jest wykonanie
szczepień
odpowiednio
wcześnie. Wszystkie po
trzebne szczepienia można
wykonać w poradni medy
cyny podróży. Do tych naj
częściej wykonywanych na
leży szczepienie przeciw
żółtej febrze. Muszą je mieć
wykonane wszyscy mary
narze czy żeglarze. Do in
nych często wykonywanych
szczepień należą m.in. te
przeciw wirusowemu zapa
leniu wątroby typu A oraz B,
durowi brzusznemu, cho
lerze, błonicy, tężcowi czy
krztuścowi.
- B e zapłacimy
za pakiet wszystkich
niezbędnych szczepień?
-Wszystko zależy od tego,
w jaki rejon świata się wybie
ramy i jakie szczepienia mie
liśmy już wykonane w prze
szłości, bo niektórzy turyści
mieli już wcześniej wykony
wane pewne szczepienia.
Średnio za pakiet podstawo
wych szczepień przed wy
jazdem w tropiki zapłacimy
około 500 zł. Niektórym
może się wydawać, że to
dużo, ale przecież to jest nie
zbędna ochrona naszego or
ganizmu. Nasze życie i
zdrowie są bezcenne.
ROZMAWIAŁA PAULINA
TARGASZEWSKA
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dzikiej kubańskiej plaży
krajów Afryki, Ameryki Południowej i Azji. Zapominają jednak o szczepieniach i odpowiednim ubezpieczeniu,

| gat w kraju, do którego jadą, jakie
wi Bożena Biyniarska z Wojewódzkiego
Fot. Sebastian Wołosz

godne dla turysty przepro
wadzenie szczepień. Żeby
szczepionka zaczęła działać,
trzeba ją bowiem wystarcza
jąco wcześnie podać.
Niektóre szczepienia skła
dają się z kilku cyklów. Te naj
częściej wykonywane przed
wyjazdem w tropiki to szcze
pienie przeciw żółtej febrze
(obowiązkowe w krajach
środkowo-afrykańskich),
meningokokom (obowiąz
kowe w Arabii Saudyjskiej),
WZW typu A, WZW typu B,
cholerze, błonicy, tężcowi,
durowi brzusznemu czy
krztuścowi. Średnio pakiet
potrzebnych przed wy
jazdem w tropiki szczepień
to wydatek rzędu 500 zł. Je
żeli część szczepień mieliśmy
wykonanych
wcześniej,
będzie taniej.
Niektórzy unikają szcze
pień, chcąc zaoszczędzić. Nie
wiedzą, żfc jeśli p o przyjeź
dzie do danego kraju nie zo
staną do niego wpuszczeni
bez szczepienia, będą mu
sieli płacić za kwarantannę i
wykonanie szczepienia n a
miejscu, a za granicą jego
koszt jest dużo większy niż w
naszym kraju. 11

Problemy zdrowotne w podróży

Podróż lotnicza
• W samolocie należy spakować
apteczkę do bagażu podręcznego
aby uniknąć utraty leków
na wypadek zgubienia bądź
opóźnienia w dostarczeniu bagażu
głównego. Weźmy ze sobą ulotki
leków i pisemne zalecenia odnośnie
do ich stosowania. Jeśli zabieramy
w podróż dużą ilość leków,
poprośmy lekarza o zaświadczenie
potwierdzające konieczność ich za
żywania w czasie podróży. Taki do
kument przetłumaczony na język z
rozumiały w rejonie docelowym
ułatwi kontrolę graniczną.
• Zdrowi pasażerowie zwykle do
brze tolerują warunki i ciśnienie po
wietrza w kabinie samolotu. Turyści
obciążeni chorobami serca, naczyń,
układu oddechowego oraz krwi,
osoby po niedawno przeprowadzo

nych zabiegach operacyjnych oraz
podróżujące kobiety w ciąży przed
planowaną podróżą lotniczą po
winny skonsultować się z lekarzem.
• Podróże samolotem uważa się za
bezpieczne dla dzieci z wyjątkiem
noworodków w pierwszym tygo
dniu życia.
• Długie przeloty połączone z unie
ruchomieniem pasażera sprzyjają
tworzeniu się zakrzepów w żyłach
kończyn dolnych. Na tego typu pro
blemy szczególnie narażeni są pod
różni w starszym wieku, osoby po
niedawno przebytej operacji, tu
ryści z chorobą nowotworową, zakrzepicą oraz kobiety w ciąży i te,
które stosują doustne środki anty
koncepcyjne. Jednym ze sposobów
na to jest założenie na czas lotu
pończoch antyżylakowych.

• Biegunka podróżnych - po
wszechny problem podczas wycie
czek do krajów o niskim standar
dzie higienicznym. Zapobiec
biegunce można poprzez stoso
wanie zasad higieny oraz bezpiecz
nego żywienia w podróży.
• Cholera - choroba pasożytnicza
przenoszona przez komary w tropi
kach. Zapobieganie polega na uży
waniu kosmetyków odstraszających
i moskitiery oraz stosowaniu profi
laktycznych leków.
• Denga - najczęstsza choroba wi
rusowa przenoszona przez komary
w rejonach tropikalnych. Objawia
się gorączką, bólami głowy i
stawów. Zapobieganie tej chorobie
polega na ochronie przed owadami.
• Wścieklizna - jest przenoszoną
przez ssaki chorobą wywołującą

śmiertelne zapalenie mózgu.
Można jej zapobiec poprzez szcze
pienie przed wyjazdem.
• Wirusowe zapalenie wątroby
typu A - żółtaczka pokarmowa. Na
rażeni na nią są turyści, którzy nie
przestrzegają zasad higieny, jednak
zakażenia zdarzają się także wśród '
gości luksusowych hoteli. Najsku
teczniejszym sposobem zapobie
gania jest szczepienie.
• Dur brzuszny - choroba bakte
ryjna przenoszona przez zakażoną
wodę i inne napoje oraz posiłki
przygotowane w złych warunkach
sanitarnych. Najczęstsze ryzyko za
chorowania dotyczy podróży do
Indii i państw okolicznych, Afryki
oraz niektórych państw Ameryki
Południowej. Zapobieganie tej cho
robie polega na szczepieniu.

Szczepienia
• Obecnie jedynym szczepieniem
obowiązkowym na podstawie
Międzynarodowych Przepisów
Zdrowotnych jest szczepienie
przeciw żółtej febrze. Wymagane
przy wyjeździe do części krajów w
tropiku, przede wszystkim w Afryce

i Ameryce Południowej. Potwierdze
niem przeprowadzenia szczepień
obowiązkowych jest wpis do Między
narodowej Książeczki Szczepień (tzw.
medyczny paszport podróżnika). Nie
które kraje wymagają od podróżnych
także innych szczepień na podstawie

własnego prawa wizowego, czego
przykładem jest szczepienie prze
ciwko zakażeniom meningokokowym, obowiązkowe dla udających
się między innymi do Arabii Saudyj
skiej. Najważniejsze szczepienia obo
wiązkowe i zalecane dla osób pod

różujących do pozaeuropejskich
krajów to szczepionki przeciw
tężcowi, błonicy, durowi brzusz
nemu, WZW typu A, WZW typu B,
żółtej febrze, wściekliźnie, zakaże
niom meningokokowym, cholerze i
kleszczowemu zapaleniu mózgu.

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

Informuje, że na podstawie art. 35 ust.l, ustawy z dnia 2 1 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102,
poz. 651 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miasta
Kołobrzeg, przy ul. Ratuszowej 13 na okres od dnia 26.11.2013r. do
dnia 16.12.2013r. zamieszczony został wykaz nieruchomości
przeznaczonej do wydzierżawienia:

SWISS
CONTRIBUTION

ECORYS.

2

-część działki nr 69/3 obr. 12, o powierzchni 8,00 m , położona
w Kołobrzegu przy ul. Zwycięzców z przeznaczeniem pod schody do
lokalu;
Grunt wydzierżawiony zostanie w trybie bezprzetargowym, na rzecz
wnioskodawcy.

http://www.parseta.org.pl
78-230 Karlino ul. Szymanowskiego 17
tel. (+ 48 94) 311 72 47; fax (+48 94) 311 71 16
e-mail:zmigdp@parseta.org.pl
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demokracji lokalnej"

Zrealizowane działania obejmowały kompleksową pracę w 10 wybranych
gminach i powiatach naszego województwa, majqcq na celu zwiększenie
: w tych samorządach poziomu uczestnictwa mieszkańców w procesie
tworzenia miejscowych dokumentów.

430213S01A
ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY
z siedzibą w Karlinie

Dobiega końca projekt „Partycypacja - nowa
Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych.

1

realizowany przez

Warto inspirować. Mieszkańcom
i organizacjom pozarządowym
pokazywać, że można...
Samorządom, że warto...

W każdym z samorządów pracował zespół roboczy składający się
; z przedstawicieli samorządu, lokalnych stowarzyszeń i fundacji, a także
mieszkańców.
Każdy zespół roboczy wziął udział w szkoleniu, a następnie pracując pod opieką animatora wspólnie przygotował projekt
ważnego lokalnego dokumentu, który następnie został skonsultowany zresztą mieszkańców samorządu.

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

W ramach upowszechniania efektów projektu wydano publikację, audycje telewizyjną I radiową oraz zorganizowano
i konferencję podsumowującą.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza szkoły podstawowe,
gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do udziału w projekcie pn.

„STOP niskiej emisji
- nauka poprzez realizację programów edukacyjnych".
Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Celem projektu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu wszystkich
województw poprzez uczestnictwo w warsztatach mających na celu przeprowadzenie
programu w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej o szkodliwości niskiej emisji.
Więcej informacji oraz formularze udziału na stronie www.parseta.org.pl w zakładce
Projekty Związku - „STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów
edukacyjnych".

Projekt potwierdził korzyści płynące
z angażowania do współpracy różnych
środowisk przy tworzeniu lokalnych
dokumentów, a także dał poczucie
mieszkańcom i przedstawicielom
organizacji, iż mają realny wpływ na
kształtowanie własnej rzeczywistości
i mogą współdecydować o ważnych dla
nich sprawach.

10

liczba w y p r a c o w a n y c h
dokumentów i rozwiązań
w za k r e s i e l o k a l n y c h
polityk publicznych

Partycypacja nowa jakość
w demokracji
lokalnej

163

l i c z b a o s ó b , które u c z e s t n i c z y ł y
w szkoleniach i spotkaniach
zespołów roboczych

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w r a m a c h szwajcarskiego p r o g r a m u współpracy z n o w y m i krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Dofinansowano ze środków Narodowego Fudnuszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Ul. Dworcowa 2, parter, 75-201 Koszalin,
tel./fax 94 340 35 23, tel. kom. 664-480-672

KOSZALIŃSKIE CENTRUM
WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

2843413K01A
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zdrowie

Ćwiczenia na siłowni nie mają
sensu, jeśli po treningu raczymy się
słodyczami - czytaj na
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Kiedy menopauza
przychodzi za wcześnie
ROZMOWA z prof. dr. hab. med. Mariuszem Bidzińskim z Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku.
- Czy menopauzę
należy leczyć?
- Menopauza jest stanem
fizjologicznym. Często prze
biega nawet w sposób nie
zauważalny. Ale są również
takie sytuacje, kiedy pacjent
ka wchodzi w okres menopauzy i zaczyna czuć się fa
talnie. Ma kołatania serca,
uderzenia gorąca, wzrosty
temperatury, szczególnie w
nocy, nie może się skupić, nie
może normalnie funkcjono
wać. W takiej sytuacji sama
sobie raczej nie poradzi i
wtedy należy wprowadzić te
rapię. Jest też część pacjen
tek, leczonych z powodu no
wotworów, głównie gineko
logicznych, które wchodzą w
menopauzę wywołaną lecze
niem. Wtedy nie jest to już
naturalny, lecz nieco przy
spieszony proces, związany
z terapią onkologiczną.
- Czy w takim razie
można się przygotować
do menopauzy, która
pojawia się znienacka?
- Nawet trzeba się przygo
tować. I to dotyczy nie tylko
pacjentki, ale przede wszyst
kim zespołu leczącego. Pa
cjentek w wieku 40 lat i nieco
powyżej, u których meno
pauza została wywołana w
wyniku leczenia, jest coraz
więcej. Może ona prowadzić
do różnych nieprawidłowo
ści w funkcjonowaniu orga
nizmu. Jeżeli pojawia się kil
ka lat wcześniej, to destabi
lizuje funkcjonowanie emo
cjonalne i pracę wielu waż
nych narządów Często ko
biety przychodzą wtedy do
lekarza i szukają pomocy, bo
mają stany depresyjne, pro
blemy egzystencjalne, z za
sypianiem, z układem kost
nym, sercowo-naczyniowym. Wcześniejsza meno
pauza wywołana leczeniem
chirurgicznym, chemiotera
pią czy radioterapią może też
nie mieć żadnych objawów,
ale to nie znaczy, że w orga
nizmie nie dzieją się rzeczy,
które są nieprawidłowe. Ko
bieta, która kończy leczenie
onkologiczne, musi dostać
przede wszystkim informa
cję, co się będzie działo.
- i y m bardziej, że w
przypadku choroby
nowotworowej
menopauza następuje z
dnia n a dzień. Kobieta,

która naturalnie
wchodzi w okres
menopauzy, m a parę
miesięcy, czasem nawet
parę lat n a to, żeby się
d o tego przygotować.
- Zdecydowanie. W przy
padku naturalnej menopau
zy jest to proces ciągły, nato
miast w przypadku meno
pauzy wywołanej leczeniem
to się zdarzsa natychmiast,
nagle i niewątpliwie to może
mieć wpływ bardziej de
strukcyjny. Organizm reagu
je w sposób niezwykle dra
matyczny na to, że nagle
czegoś mu brakuje. Leczenie,
które ma za zadanie popra
wić komfort życia pacjentki i
spowodować, że jej organizm
będzie funkcjonował po
prawnie, musi być odpo
wiednio dobrane przez ze
spół terapeutyczny.
- O jakiego typu
leczeniu mówimy w
takich przypadkach?
- Można zastosować sze
reg sposobów, które będą ła
godziły poszczególne obja
wy. Zasadniczą formą
postępowania jest ocena ska
li menopauzy, bo nie każda
kobieta musi być leczona
hormonalną terapią zastęp
czą (HTZ). Jeżeli pacjentka
ma raz na 3, 4 tygodnie fale
ciepła i nic się więcej nie
dzieję, a skala objawów jest
tak dyskretna, że jej nie prze
szkadza, to mimo menopau
zy nie musi dostawać leków
hormonalnych. Ale są pa
cjentki, u których skala pro
blemów rośnie z godziny na
godzinę i mają bardzo złe sa
mopoczucie. Wtedy wcho
dzimy w HTZ.
- Jakie są ograniczenia
w terapii hormonalnej
u osób leczonych
onkologicznie?
- Ograniczenia dotyczą
tylko nowotworów hormonozależnych, takich jak rak
piersi czy rak trzonu macicy.
Tu na pewno ostrożnie trze
ba stosować leczenie hormo
nalne, co nie znaczy, że w
ogóle nie wolno go stosować.
Są nowotwory piersi, które są
receptorowo negatywne i
wtedy można posłużyć się ta
ką terapią. Mówimy tu o
przypadkach skrajnych, kie
dy pacjentka ma bardzo silne
dolegliwości i nie można ich
złagodzić żadnymi metoda

mi alternatywnymi, chociaż
by preparatami soi czy inny
mi na bazie roślinnej. Ale
wtedy stosujemy hormony w
krótkich okresach czasu i do
kładnie kontrolujemy pa
cjentkę.
- Czy są takie rodzaje
nowotworów, przy
których można
zastosować HTZ d o
leczenia objawów
klimakterium?
- Tak, jest dużo nowotwo
rów niehormonozależnych,
które nie pozbawiają nas
możliwości kontrolowania
menopauzy przy pomocy
HTZ. U pacjentów po lecze
niu raka okrężnicy, czyli raka
jelita grubego, leczenie hor
monalne może działać wręcz
zabezpieczająco przed moż
liwością nawrotu. W zależ
ności od typu nowotworu i
od skali problemu wybiera
my odpowiednią metodę.
Terapia hormonalna nie jest
przeciwwskazana w nowo
tworach. Wręcz przeciwnie,
w niektórych przypadkach
nawet leczy się nowotwory
lekami hormonalnymi. Wy
maga to spojrzenia kogoś,
kto jest onkologiem, a jedno
cześnie ma wiedzę dotyczącą
terapii hormonalnej. Często
powinny być połączone siły
endokrynologów i onkolo

najczęstszych przyczyn zakaże
nia się HIV.
- Seks bez prezerwatywy, z
przypadkowym partnerem, o
którym często nic nie wiemy
- to jedne z najczęstszych nie
odpowiedzialnych zachowań
seksualnych. Jednak nie tylko.
Tak zwane otwarte, niezobo
wiązujące związki, w których co

prawda znamy swojego part
nera, ale dopuszczamy także in
nych, również stanowią ryzyko
zakażenia wirusem HIV. Nie
przypadkowo powstało hasło:
„Uprawiając seks bez prezer
watywy, sypiasz ze wszystkimi
poprzednimi partnerami two
jego partnera" - mówi Rado
sław Jerzy Utnik, psycholog sek

gów. Wtedy może być wypra
cowany najlepszy model po
stępowania.
- Czy przy stosowaniu
HTZ zwiększa się
ryzyko chorób
nowotworowych?
- Niektórych tak Na pew
no jeżeli chodzi o raka piersi
długie stosowanie hormo
nalnej terapii zastępczej mo
że zwiększać ryzyko nawro
tów.
- A jeżeli nie HTZ w
leczeniu menopauzy,
to co?
- Przy nowotworach hormonozależnych, czyli takich
jak rak piersi, rak błony ślu
zowej trzonu macicy czy rak
jajnika, możemy zastosować
tzw. inhibitory wchłaniania
zwrotnego serotoniny, czyli
specjalne substancje tworzo
ne w układzie nerwowym,
które powodują, że objawy,
szczególnie naczyniowo-ru
chowe (uderzenia gorąca)
bardzo się zmniejszają. Moż
na stosować również inne le
ki, które są do tego dopusz
czone. Chociażby witaminę
E w dużych dawkach w po
łączeniu z terapią relaksacyj
ną, co jest bardzo skuteczne
w zmniejszaniu objawów na
czyniowo-ruchowych. W
przypadku objawów takich
jak bezsenność możemy sto

sować leki nasenne, ale od
powiednio dobrane, które
nie uzależniają. Takich pre
paratów jest wiele. Chociaż
by waleriana w dawce 200 do
600 mg na dobę.
- A co z leczeniem
kolejnego przykrego
objawu, jakim jest
nietrzymanie moczu?
- Ze strony układu uro-genitalnego możnla napotkać
kilka przykrych objawów, ta
kich jak nietrzymanie mo
czu, pieczenie, świąd. Tutaj
można stosować małe dawki
estrogenów, czyli takich lo
kalnie działających hormo
nów, które nie powinny spo
wodować negatywnych skut
ków, jeżeli chodzi o nawrót
choroby nowotworowej. Me
tod jest naprawdę dużo i dla
każdej osoby indywidualnie
można dobrać najbardziej
właściwy sposób leczenia.
- Czy zatrzymaną
podczas chemioterapii
miesiączkę można
ponownie wywołać, czy
wraca samoistnie?
-To zależy od leków. Są le
ki, które działają bardzo tok
sycznie na jajniki i one, na
wet dość krótko podawane,
mogą powodować, że mie
siączka już nie wróci. Do
chodzi wtedy do zniszczenia
tkanki jajnikowej. Ale są też
takie leki, które mogą przez
pewien okres czasu zatrzy
mać miesiączkę, natomiast
po pewnym czasie przestają
działać i wszystko wraca do
normy. Na szczęście dzięki
postępowi medycyny kobie
ty po leczeniu onkologicz
nym mogą myśleć nawet o
macierzyństwie. Układ hor
monalny zaczyna po pew
nym czasie funkcjonować
zupełnie sprawnie i można
zajść w ciążę.
- A l e jeżeli nie zaczyna
funkcjonować, to
stosuje się jakieś
dodatkowe leczenie u
takich kobiet?
-To zależy. Jeżeli jajnik zu
pełnie przestał funkcjono
wać i nie ma odwrotu, to mu
simy się zastanowić nad
leczeniem wspomagającym
i wyrównaniem niedoborów.
Jednak przy nowotworach
hormonozależnych leczenie
wyrównujące, polegające na
podaniu hormonów, może
być niebezpieczne. Wtedy

szukamy innych związków.
One poprawią samopoczu
cie, ale nie wyrównają niedo
borów hormonalnych. Nie
dobory hormonalne same w
sobie też nie są szkodliwe,
natomiast ich skutkami są
odwapnienia kości czy zabu
rzenia w układzie sercowonaczyniowym. Wtedy stosu
jemy preparaty niehormonalne. Natomiast u części ko
biet wszystko wraca do nor
my i po pewnym czasie funk
cje jajników są przywrócone
w sposób naturalny.
-Czy pacjentka,
która m a menopauzę
p o leczeniu
onkologicznym,
powinna być pod
opieką onkologa
czy ginekologa?
- Taka pacjentka powinna
być pod opieką zarówno
onkologa, jak i ginekologa.
Oni powinni ze sobą ściśle
współpracować i rozmawiać.
Niestety, często bywa tak, że
pacjentka słyszy skrajne opi
nie. Ginekolog mówi „ja pani
zapiszę leczenie", a onkolog
mówi „broń Boże". Wtedy pa
cjentki bardziej wierzą onko
logowi, bo to jest dla nich
specjalista o wyższych kwali
fikacjach, jeżeli chodzi o cho
roby nowotworowe. W ideal
nej sytuacji jeden i drugi
specjalista się ze sobą komu
nikują i uzgadniają sposób
postępowania w danym
przypadku.
-Czy są lekarze,
którzy specjalizują się w
leczeniu menopauzy u
osób leczonych
onkologicznie?
- Tak, to grupa lekarzy
ginekologów-onkologów,
a więc takich, którzy mają
trochę większą wiedzę na te
mat ginekologii onkologicz
nej, a jednocześnie wiedzę
na temat terapii hormonal
nej. To ci lekarze powinni
prowadzić odpowiednie po
radnictwo w zakresie lecze
nia menopauzy u osób z
chorobami nowotworowy
mi. Lekarzy ginekologówonkologów jest w Polsce nie
co ponad 100, więc ta mała
grupa, niestety, nie jest w sta
nie wszystkim pomóc, ale z
pewnością należy szukać ta
kiego właśnie specjalisty.

suolog współpracujący z marką
Durex.
Każdy z nas - być może nie
zdając sobie z tego sprawy
- zna co najmniej jedną osobę
mającą na swoim koncie nawet
pojedynczą przygodę. To wy
starczy, aby doszło do zakaże
nia wirusem HIV. Brak dosta
tecznej wiedzy na ten temat,

obawa przed badaniami kon
trolnymi i diagnozą prowadzą
do wzrostu zachorowań na
AIDS. Warto działać, zanim doj
dzie do zakażenia.
- Powinniśmy wyrobić na
wyk nie tylko noszenia przy so
bie prezerwatyw, ale także - je
śli już zdecydujemy się na seks
- używania ich w absolutnie

wszystkich ryzykownych sytu
acjach - mówi Radosław Jerzy
Utnik. - Bądźmy asertywni i nie
zgadzajmy się na propozycje
seksu bez zabezpieczenia.
Otwarta rozmowa może uchro
nić nas przed wszystkim tym,
czego moglibyśmy potem ża
łować - dodaje.

Prof. dr hab. med. Mariusz Bidziński jest specjalistą położnictwa
i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej.
Fot www.jMtemprzytobie.pl
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Światowy Dzień AIDS

„Mnie to nie spotka", „Liczy
się zabawa!", „Przecież żyje się
tylko raz" - to tylko niektóre ar
gumenty osób, które podejmu
ją niebezpieczne zachowania
seksualne.
Tymczasem to właśnie seks
bez zabezpieczenia, z przypad
kowymi partnerami, jest jedną z

(OPRAĆ. MARA)

zdrowie

„Oj, coś strzyka mi w łokciu
i kolanie" - artykuł o chorobach
reumatycznych znajdziesz na

sobota 30 listopada - niedziela 1 grudnia 2013 r.

www.gk24.pV$tytzycia/zdrowie
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Daj odpocząć swojej wątrobie

Szkodzi zwłaszcza alkohol i tłusta dieta, a także przyjmowanie niektórych leków
ątroba jest
ważnym or
ganem od
powiedzial
nym za prze
bieg procesów chemicznych
w naszym organizmie.
Przede
wszystkim
oczyszcza organizm z tok
syn, które powstają w trakcie
procesów trawienia albo do
stają się ze środowiska i żyw
ności - wyjaśnia Żaneta
Spóz, dietetyk Naturhouse.
Stłuszczenie wątroby po
lega na nadmiernym odkła
daniu złogów tłuszczu w ko
mórkach wątrobowych - hepatocytach. Przyczyną scho
rzenia może być nadmierne
spożycie alkoholu, cukrzyca,
otyłość, zbyt mała ilość biał
ka w diecie i substancje tok
syczne. Wątrobie nie wycho
dzi na zdrowie także mocna
kawa, herbata, napoje energetyzujące i niektóre leki
(przeciwcukrzycowe, przeciwpadaczkowe, reumatycz
ne, antykoncepcyjne, anty
biotyki).
Dziś nie piję
Silnie działanie toksyczne
na wątrobę ma alkohol. Jest
on metabolizowany w ko
mórkach tego narządu i dla
tego każda, nawet niewielka
dawka trunku z procentami
wywiera wpływ na funkcjo
nowanie wątroby.
- Jeżeli organizm jest w
pełni zdrowy, spożywany z
umiarem alkohol nie powo
duje istotnych zaburzeń.
Natomiast zbyt duża ilość
alkoholu obciąża wątrobę i
powoduje poważne uszko
dzenia, a w ostateczności
może prowadzić do alkoho-

lowego stłuszczenia wątro
by, jej zapalenia czy marsko
ści - ostrzega Żaneta Spóz.
Alkoholowe stłuszczenie
wątroby to stan odwracalny
przy zachowaniu abstynen
cji i odpowiedniej diety.
- Już kilkudniowa absty
nencja poprawia stan narzą
du - zaznacza nasz ekspert. Nawet jeżeli popijamy tru
nek w niewielkich dawkach,
na przykład jeden kieliszek
wina dziennie, to warto zro
bić sobie w każdym tygo
dniu 2-3 dni przerwy, aby
wątroba miała czas się zre
generować.
Posiłek lekki
i łatwostrawny
Głównym źródłem węglo
wodanów powinno być pie
czywo, drobno i średnioziarniste kasze, makarony,
ziemniaki.
- Bardzo ważna jest odpo
wiednio dobrana ilość biał
ka w diecie, które pomaga
regenerować komórki wą
troby - podkreśla dietetyk.

Jego źródłem powinny być
przetwory mleczne o zawar
tości tłuszczu w granicach 12 proc. (np. jogurty, kefiry,
maślanki), chude sery, jaja,
chude mięso i ryby. W diecie
ograniczamy
natomiast
ciężkostrawne warzywa ta
kie jak: suche nasiona roślin
strączkowych, warzywa ka
pustne, cebulę, pora, rzod
kiewkę, szpinak, szczaw.
- Warzywa powinny być
spożywane w postaci goto
wanej lub pieczonej. Z owo
ców ograniczamy winogro
na, maliny, truskawki, su
szone owoce. Unikamy
ostrych przypraw i przetwo
rów z dodatkiem octu - radzi
Żaneta Spóz.
Wątroba jest organem o
dużych możliwościach rege
neracyjnych. Musimy jed
nak pamiętać, że niektóre
schorzenia czy toksyny od
działywujące przez wiele lat
mogą prowadzić do nieod
wracalnego jej uszkodzenia.
Ewa Kurcyńska
ewa.kurzynska@mediaregionalne.pl

Mózg

Niszczący wpływ
alkoholu

Obkurcza tkankę
mózgową, niszczy
komórki

Picie zbyt dużej ilości alkoholu
przez dłuższy czas może
spowodować niekorzystne zmian)
w prawie każdej części
ciała. Przykłady
wpływu
alkoholu
na główne
narządy:

50 procent
nowotworów
jasmy ustnej,
gardła i krtani
ma związek
z alkoholem

Serce
Podwyższa tętno
i ciśnienie krwi

Płuca
Niszczy białka zapo
biegające gromadzeniu
się płynów

Trzustka

Zmniejsza pro
dukcję enzymów
trawiennych

Wątroba

Główny organ
rozkładający alkohol;
nadmierne spożycie
prowadzi do marskości
wątroby

Nerki

Zakłóca zdolność
regulacji ilości
wody w organizmie,
równowagi kwasowo-zasadowej,
poziomu niektórych
hormonów
i minerałów

Żołądek

Zwiększa wydzielanie
kwasów
Posiłki powinny być spożywane regularnie, najlepiej 5 razy dziennie.
Mniejsze porcje ochronię wątrobę przed obciążeniami.
Posiłki powinny być lekkie i łatwostrawne. Dlatego wybierajmy
dania gotowane, pieczone bez dodatku tłuszczu.
W diecie unikamy nadmiaru tłuszczu (potrawy smażone, fast food,
tłuste mięsa, sery, masło, margaryna)
Codziennie powinniśmy spożywać warzywa i owoce, najlepiej
do każdego posiłku.
Unikamy napojów gazowanych, pikantnych przypraw i produktów
przetworzonych zawierajęcych, duże ilości konserwantów.
Ograniczajmy spożycie słodyczy i białego pieczywa.
Dieta powinna być zbilansowana, dostarczać odpowiednich ilości
witamin i minerałów.
Ograniczamy spożycie alkoholu i innych używek, np. mocnej kawy.

Jelita
Niszczy błonę śluzową
jelit; blokuje wchłanianie
i przyswajanie skład
ników odżywczych

LUB

Jeden drink*
Tyle szacunkowo
organizm może
strawić
w ciągu godziny.

© 2009.11.26 MCT/Bulls
Źródło: Johns Hopkins University,
bloodalcohol.info, alcohol.org
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ZDANIEM EKSPERTA

Wyniki badań zasygnalizują problem

Guzy wątroby są rzadkie, ale groźne

/-diagnostyce chorób
! wątroby ważną rolę
odgrywają badania
wykonywane z próbki krwi pa
cjenta. Co mogą nam powie
dzieć wyniki analiz zleconych
przez lekarza? Jakie wskaźniki
mogą sygnalizować problem?
Wyjaśnia mgr Bogdan Wita,
diagnosta laboratoryjny:
ALAT,
OKREŚLANE
INACZEJ JAKO AIAT, ALT.
Normy - kobiety: do 33 U/I
(j.m /1) mężczyźni: do 41 U/l
(j.m/1). Wynik powyżej nor
my: może świadczyć o uszko
dzeniu wątroby, ostrym zapa
leniu wątroby, wirusowym
zapaleniu wątroby.
ASPAT, INACZEJ AST.
Norma: kobiety - do 32 U/I
(j.m /1); mężczyźni - do 40 U/l
(j.m/1). Wynik powyżej nor
my: może sugerować zapale
nie wątroby, jej marskość, po
ziom AST wzrasta też przy
chorobach serca.
BILIRUBINA CAIKOWITA. Norma - 5,1-20,05 pmol/1
(0,3-1,2 mg/dl). Powyżej nor
i

my: może sugerować niepra
widłową pracę wątroby. Nad
miar bilirubiny we krwi po
woduje żółtaczkę.
ALP, INACZEJ FOSFA
TAZA ALKALICZNA (FA).
Normy - dorośli: 30 -130 U/l
(j.m /l);dzieci: 20- 400 U/I
(j.m /1). Wynik powyżej nor
my: może wystąpić przy mar
skości wątroby, zapaleniu te
go narządu,. niedrożności
dróg żółciowych. Ale uwaga!
Przekroczenie normy może

f
i

I

M .

Wyniki badań z próbki krwi mo
gą podpowiedzieć, jaki konkret
nie problem mamy z wątrobę.
FOT. BARTOSZ FRYDRYCH

także świadczyć o chorobach
innych organów, np. nerek,
niewydolności serca.
GGTP, INACZEJ GOT.
Normy - 5-60 U/l (j.m/1). Wy
nik powyżej normy: może
świadczyć o nadużywaniu al
koholu bądź przewlekłym za
paleniu wątroby.
LDH, INACZEJ LD. Norma
- 120-230 U/l. Powyżej nor
my: aktywność znacznie
wzrasta we wczesnym okre
sie, a także w stanach nad
miernego rozpadu krwinek
czerwonych, czyli hemolizy.
LDH jest też wykładnikiem
obrotu komórkowego w przy
padku niektórych nowotwo
rów.
HBS ANTYGEN. Wynik
ujemny - prawidłowy. V\fynik
dodatni świadczy o wiruso
wym zapaleniu wątroby typu
B.
PRZECIWCIAŁA HCV.
Wynik ujemny - prawidłowy.
Wynik dodatni świadczy o
kontakcie z wirusem zapale
nia wątroby typu C.
ewa

Rozmowa z dr n. med. JANEM
GAWEŁKO, radioterapeutą

- Czy picie alkoholu może
sprzyjać rakowi wątroby?
- Owszem. Przewlekle nad
używanie alkoholu, np. wielo
letnie picie każdego dnia choć
by kieliszka wina, jest czynni
kiem uszkadzającym wątrobę.
Komórkom tego narządu szko
dzą metabolity alkoholu, m.in.
aldehyd octowy, który powsta
je w wyniku procesów prze
miany materii.
- Co jeszcze może zainicjo
wać proces nowotworowy?
- Udowodniono, że czynni
kiem rakotwórczym jest zaka
żenie wirusem żółtaczki typu
C, prowadzące do marskości
wątroby. Rakowi tego narządu,
bez wątpienia sprzyjają także
przewlekłe stany zapalne wą
troby. Znaczenie mają również
choroby pasożytnicze oraz na-

Następny femmt——
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rażenie na niektóre substancje
chemiczne.
- Rak wątroby to częsty no
wotwór?
charakteru zmiany przynosi
- To zależy. Guzy pierwotne, biopsja wątroby, którą wyko
czyli wywodzące się z komórek nuje się pod kontrolą USC.
wątroby, zdarzają się, na szczę
- Gdy pada diagnoza: rak
ście, rzadko. Częściej diagno wątroby, co dalej?
- Leczenie zależy od stanu
zujemy guzy przerzutowe, np.
pacjenta, wielkości zmiany, jej
z żołądka, odbytnicy.
- Jakie badania mogą wy charakteru i lokalizacji. Jeżeli
guz jest mały i jest położony na
kryć guza?
- Duże znaczenie mają ba obrzeżach wątroby, to są duże
dania laboratoryjne, np. tzw. szanse na jego całkowite usu
próby wątrobowe, poziom bili nięcie. Wówczas powrót do
rubiny we krwi. Zmiany pato zdrowia jest najbardziej praw
logiczne są możliwe do uwi dopodobny. Jeżeli natomiast
docznienia w badaniu ultraso- zmiany nie można usunąć, to
nograficznym jamy brzusznej. leczenie opiera się na chemio
To badania pierwszego rzutu. terapii i - w ograniczonym za
Aby potwierdzić diagnozę, ale kresie - na radioterapii. Nie
także dokładnie zlokalizować mniej trzeba przyznać, że le
zmianę, zleca się najczęściej czenie niezabiegowe daje
tomografię komputerową lub mniejsze szanse na całkowite
rezonans magnetyczny. Z kolei zwalczenie choroby.
dokładne informacje co do
Rozmawiała Ewa Korzyńska

Ostroga piętowa - zwyrodnienie, które utrudnia chodzenie

nasz poradnik

Jak poradzić sobie z zapaleniem
pęcherza? Artykuł na ten temat
znajdziesz na
www.gp24.p//stylzyda/zdrowie
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Hotelowa gwiazdka
gwiazdce nierówna

USŁUGI Biura podróży już zachęcają nas do kupowania wczasów, kusząc
ofertą hoteli z wieloma gwiazdkami. Czy zawsze zapewnią luksusy?

wakacyjnych
opowie
ściach często
przewija się
motyw, że
ktoś wykupił na przykład po
byt w hotelu czterogwiazdkowym, który po przybyciu na
miejsce niczym nie różnił się
od obiektu niższej kategorii.
Ale miłą niespodziankę po
trafi sprawić dwugwiazdkowy obiekt, który standardem
nie odbiegał od tego ozna
czonego pięcioma gwiazdka
mi. Czy to oznacza, że system
hotelowych oznaczeń nas
oszukuje? Czym się kierować
przy wyborze odpowiednie
go hotelu, do czego już na
mawiają nas biura podróży?

Cena jest jednym z
głównych kryteriów,
które bierzemy pod
uwagę wybierając
obiekt. Z reguły im
niższa, tym propor
cjonalnie gorszy
standard. Pamiętajmy
jednak, że wiele ho
teli oferuje wachlarze
promocji, co pozwala
na zaznanie komfortu
za naprawdę przy
stępny cenę. Aby
ustrzec się przed roz
czarowaniami zwią
zanymi z brakiem
oczekiwanych luksu
sów, można też wy
bierać obiekty dużych
sieci. Międzynarodo
we marki mają w
obowiązku utrzymać
jednakowe standardy
- niezależnie od
miasta i kraju, w któ
rym znajduje się bu
dynek.
INTERNET POMOŻE
W WYBORZE

TO W A R T O WIEDZ1E(

1. Tak zwana kategoryzacja
gwiazdkowa określa po
ziom standardu, jaki re Pięc gwiazdek przy nazwie hotelu
prezentują hotele. Im
ny. Natomiast w krajach
więcej gwiazdek, tym
wyższa jakość propono skandynawskich (Szwecja,
wanych usług. Te symbole Norwegia, Finlandia) sys
tem hotelowych gwiazdek
umieszczane przy nazwie
hotelu są pewnego rodza w ogóle nie funkcjonuje.
ju ułatwieniem i pomaga
ją w podjęciu decyzji o 3. Wyznaczniki standardu
definiowane są również
wyborze obiektu. Ale nie
przez odpowiednie dla
dają stuprocentowej gwa
każdego kraju organy - in
rancji! Wszystko dlatego,
stytucje, urzędy państwo
że tak zwany system
we, prywatne stowarzysze
gwiazdkowy nie jest ani
nia branżowe. W niektó
uniwersalny, ani ujedno
rych państwach swoje wła
licony.
sne kryteria mają nawet
2. W każdym kraju pod uwa
poszczególne regiony! I
gę brane są bowiem roz
dlatego trzygwiazdkowy
maite kryteria wyróżniają
hotel w Madrycie może
ce hotelowe standardy.
różnić się od tego w Gra
nadzie.
Zapamiętajmy: różnica
pomiędzy poszczególnymi 4. Kryteria kwalifikujące ho
tele do określonych kate
krajami występuje zwłaszcza
gorii są formalne. Stąd nie
w liczbie gwiazdek przyzna
będzie brana pod uwagę
wanych hotelom, czasami w
przykładowo ani czystość,
innym oznakowaniu stan
ani uprzejmość obsługi.
dardów.
* Większość krajów operuje
pięciostopniową skalą. Ale
na przykład na Malcie naj
wyższym odznaczeniem są
cztery gwiazdki, a w Dubaju jest jedyny na świecie
hotel, który ma aż siedem
gwiazdek.

HOTELE TEŻ KUSZĄ
PROMOCJAMI

JAK JEST W POLSCE

W naszym kraju hotelowe
gwiazdki przyznaje marsza
łek województwa, na pod
stawie ustawy o usługach tu
rystycznych. Przedstawione
są w niej wszystkie wymogi,
jakie musi spełnić obiekt,
* W Grecji częściej niż aby otrzymać wyróżnienie.
gwiazdki spotyka się litery. Nie każdy jest faktycznie ho
Kategoria L przeznaczona telem - stąd samo już jego
jest dla obiektów najwyż takie określenie jest pewne
szej klasy. Litery A, B, C od go rodzaju kategorią! Grze
powiadają kolejno hotelom chem często popełnianym
cztero-, trzy- oraz dwu- przez właścicieli jest stoso
gwiazdkowym.
wanie nazwy hotel w odnie
sieniu do obiektu noclego
* Hotele bez gwiazdek są wego, który nie spełnia kry
obecnie rzadkością. Jednak teriów pozwalających na za
w krajach takich jak Au kwalifikowanie go do jakiej
stria, Anglia, Francja czy kolwiek kategorii hotelar
Niemcy właściciele obiek skiej (hotel, motel, pensjo
tów nie mają obowiązku nat). - Zróżnicowane wskaź
poddawania ich klasyfika niki, wpływające na jakość
cji, a nadanie kategorii ma nadawanych odznaczeń, są
raczej charakter dobrowol- przyczyną licznych rozbież

nie musi być gwarancją standardu usług..

ności. Prowadzą do proble się wymiana ręczników i
mów, z którymi potem zma pościeli oraz sprzątanie. W
gają się klienci. Dlatego nie hotelu jest restauracja, cza
które biura podroży wpro sami salon odnowy i siłow
wadzają swoją własną kate nia. Obsługa powinna wła
goryzację, co znacznie uła dać dwoma językami obcy
twia porównywanie obiek
mi.
tów - wyjaśnia Aleksandra
Jakiel z biura podróży trip- % Cztery gwiazdki - obiecują
wysokiej klasy i jakości wy
sta.pl
posażenie pokoi (także minibar i sejf). Na terenie
obiektu obowiązkowo po
Podczas ich przyznawania winny znajdować się siłow
pod uwagę brane są rozmaite nia, SPA, sale konferencyj
czynniki. Najczęściej gwiazd ne, pokoje z dostępem do
ki liczone są w metrach kwa intemetu.
dratowych powierzchni znaj
dujących się pomieszczeń, * Pięć gwiazdek - to najwyż
jak i samej wielkości hoteli. szej klasy usługi, komforto
Kategoryzuje się je również
wo urządzone apartamen
na podstawie poziomu jako ty, standardy luksusowe.
ści usług, wyposażenia, loka Miejsce na parkingu, obo
lizacji, dodatkowych udo wiązkowa winda, całodo
godnień.
bowy room-service. Lokali
zacja w centrum albo na
@ Jedna gwiazdka - aby ją do przykład blisko plaży. Ob
stać, hotel musi zapewniać sługa recepcji płynnie roz
tak zwane niezbędne mini mawia w dwóch językach
mum, podstawowe usługi i obcych.
wyposażenie pokoju w łóż
ko, umywalkę, szafę i szafkę SKĄD TE ROZCZAROWANIA
nocną. Łazienka nie musi
- Niektórym zagranicznym
znajdować się wewnątrz
pokoju. Obsługa hotelowa hotelom gwiazdki nadawane
powinna posługiwać się ję były kilkadziesiąt lat temu.
zykiem angielskim przynaj Część z nich od tego czasu
mniej w stopniu komuni nie przeprowadzała żadnych
gruntownych remontów katywnym.
uświadamia Katarzyna Bary* Dwie gwiazdki - śniadanie ga, rezydentka biura podróży
zazwyczaj wliczone jest w Funclub.
Pamiętajmy też, że to co
cenę noclegu. Pokoje mają
łazienkę, telefon i telewi uważane jest za wysoki stan
zor. Dla gości udostępnia dard w krajach Bliskiego
ny jest parking, czasami Wschodu, niekoniecznie od
także garaż. Pokój dwuoso bierane jest jako norma w
bowy musi mieć przynaj Europie. Bardzo często zda
mniej 12 mkw. Niekiedy rzają się sytuację, gdy czteroistnieje możliwość wymia gwiazdkowy hotel w Turcji
czy Tunezji oraz ten o takiej
ny walut.
samej liczbie gwiazdek w
«Trzy gwiazdki - w pokoju Hiszpanii albo Francji to dwa
zainstalowana jest klimaty zupełnie różne podejścia do
zacja. Codzienna odbywa luksusu.

* Czasami zdarza się,
że zdjęcia i infor
macje z katalogu
czy strony interne
towej hotelu nie
odzwierciedlają
rzeczywistości. Le
piej upewnić się
wcześniej, czy przy
najmniej zgadza się
podana lokalizacja.
Niezastąpione mogą
okazać się narzę
dzia internetowe
bazujące na zdję
ciach z satelity.
Dzięki takiemu
udogodnieniu bez
wychodzenia z do
mu podejrzymy, jak
wygląda hotel i ca
ła okolica.
• Istotnym aspektem
decydującym o wy
borze miejsca może
być również możli
wość rezerwacji w
systemie on-line.
Najlepiej wyjdziemy
na bukowaniu po
koju przez portale
rezerwacyjne bądź
za pomocą interne
towych biur podró
ży.
POMOC
D1A KONSUMENTÓW
800 007 707 - to nu
mer infolinii konsu
menckiej, która
umożliwia uzyskanie
bezpłatnej porady
prawnej. Infolinia
działa od poniedział
ku do piątku w godzi
nach 9.00-17.00. Po
rad udzielają prawni
cy!

0 TYM PRZECZYTASZ
W PONIEDZIAŁEK

Praktyczny poradnik
dla bezrobotnego
Wyjaśnimy, kiedy i jakg
pomoc dostaniesz
z powiatowego urzędu
pracy.
- Jeśli decydujemy się na
wypoczynek w krajach arab
skich, powinniśmy wiedzieć,
że godne warunki i komfort
na europejskim poziomie za
pewnią nam obiekty powyżej
trzygwiazdkowego standar
du - opowiada ekspertka z
biura podróży - Pięcio
gwiazdkowy hotel z Sharm
el-Sheikh może mieć zbliżo
ny standard do trzygwiazd
kowego hotelu na Lazuro
wym Wybrzeżu. Aby hotele z
Egiptu, Turcji i Tunezji móc
porównywać z tymi z Europy
Zachodniej, trzeba odjąć
przynajmniej jedną gwiazd
kę.
Kierując się jedynie klasy
fikacją gwiazdek, możemy
wiele zaryzykować. Bo częstą
praktyką jest nie tylko zawy
żanie ich liczby, ale i... zani
żanie. W dobie kryzysu - aby
zachęcić turystów do skorzy
stania z ofert - hotele rezy
gnowały z jednej lub dwóch
gwiazdek, nie zmieniając
przy tym ceny za nocleg.
Miał zadziałać mechanizm
psychologiczny przekonują
cy klienta, że oferta w sto
sunku do kosztów jest fak
tycznie przystępna.

»Przed podjęciem decyzji
najlepiej zapoznać się z
opiniami, jakie są zamiesz
czone w Internecie na te
mat danego obiektu. Pry
watnych recenzji i komen
tarzy pochodzących od
prawdziwych gości może
my szukać na specjalistycz
nych forach albo blogach
poświęconych podróżom.
Skorzystajmy również z in
ternetowych porównywarek i portali stworzonych
do oceniania obiektów tu
rystycznych.
i Bardzo ważne jest położe
nie obiektu. Dlatego - w za
leżności od cćlu naszej wi
zyty - warto wziąć pod
uwagę jego lokalizację. Jeśli
zależy nam na wygodnym
wypoczynku w obrębie ho
telu, jego odległość od po
bliskich sklepów czy re
stauracji nie będzie dla nas
kluczową sprawą. Ale jeśli
nie zamierzamy spędzić
urlopu jedynie przy hotelo
wym basenie, poszukajmy
takiego miejsca, które może
okazać się idealną bazą wy
padową do centrum bądź
innych strategicznych punk
tów w mieście. Pamiętajmy
jednak, że obiekty wypo
czynkowe położone w środ
ku miejscowości niekiedy
potrafią oferować noclegi
kilkakrotnie droższe, niż te
rozmieszczone na obrze
żach miasta.
(oprać, kb)

kuchnia fl

Gry wideo sprzyjają koncentracji,
ale obniżają samokontrolę
- czytaj na
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www.gp24.pl/stylzyciaZuroda

Poczuj zapach świąt
WYPIEKI Chociaż ciastkarnie kuszą nas przepysznymi ciastami, to jednak w Boże Narodzenie nie ma to jak własne
wypieki. Zapach pieczonego ciasta cudownie podnosi atmosferę tych rodzinnych świąt.
Anna Czerny-Marecka

jest szczególnie polecany
właśnie zimą. W miodowniku będzie wszystkim n a
Dzisiaj dajemy przepisy na pewno smakował.
dwa ciasta, które świetnie się
sprawdzą n a świątecznym H Sernik wiedeński
stole, a przy tym nie trzeba
Składniki: 1 k g mielonego
być mistrzem piekarnika, twarogu, 8 jajek, budyń wa
żebyj e upiec.
niliowy , pół kostki marga
Pierwsza z propozycji to ryny (np. Bielskiej), 1 laska
sernik, ulubione ciasto Po wanilii, 1 szklanka cukru, ro
laków nie tylko od święta. dzynki.
Doczekał się już pewnie ty
Przygotowanie: Ubijamy
sięcy różnych wariacji w za żółtka z cukrem na puszystą
leżności od rodzaju sera, masę. Wciąż ubijając, doda
ciasta czy dodatków (ja na jemy twaróg, margarynę,
przykład nie dają rodzynek, budyń oraz ziarenka wanilii.
bo ich nie lubię). O serniku Ubijamy białka na sztywną
pisać więc nie trzeba, należy pianę i delikatnie mieszamy
po prostu wziąć poniżej dru z masą serową. Tortownicę
kowany przepis i go upiec.
smarujemy margaryną i ob
Kilka zdań należy się za to sypujemy bułką tartą. Prze
miodownikowi. A to dlatego, kładamy do niej sernik. Pie
że zawiera miód. Tego zaś nie czemy w 170 stopniach C
powinno, zgodnie z tradycją, przez godzinę. Po upieczeniu
zabraknąć n a wigilijnym uchylamy drzwi piekarnika i
stole. Kiedyś uchodził on za zostawiamy w nim ciasto do
symbol miłości, szczęścia i ostygnięcia.
obfitości. Wierzono, że za
pewnia dostatek i chroni 1 Tradycyjny polski
przed złem, a spożyty w Wi miodownik
gilię przyniesie długie życie i
Składniki n a ciasto:
radość. A nawet jeśli nie wie 3 szklanki mąki tortowej, pół
rzymy w takie rzeczy, to pa szklanki cukru, 3 jajka, 4 łyżki
miętajmy, że miód zawiera miodu, pół kostki margaryny
wiele cennych składników i (np. Palma z Murzynkiem), 1

anna.marecka@mediareqionalne.pl

Tradycyjny sernik.
łyżeczka proszku do pie
czenia, 2 łyżeczki sody.
Składniki na krem: 700 ml
mleka, 10 łyżek kaszy manny,
pół szklanki cukru, 1 kostka
margaryny.
Składniki n a polewę: 3

łyżki ciemnego kakao, pół
szklanki brązowfego cukru, 3
łyżki wody, pół kostki marga
ryny.
Dodatkowo: słoik konfi
tury śliwkowej, garść orze
chów włoskich.

Przygotowanie:
Składniki na ciasto połącz,
wyrób na gładką masę, a na
stępnie podziel n a cztery
równe części.
Tortownicę wyłóż pa
pierem do pieczenia i wypeł

nij cienko rozwałkowaną
jedną porcją ciasta. Ciasto
nakłuj widelcem i piecz przez
10-15 minut w temperaturze
160 (w piekarniku z termoobiegiem) lub w 180 (w pie
karniku bez termoobiegu)
stopni Celsjusza. Wystudzone ciasto wyjmij z formy.
Tak samo upiecz pozostałe
3 blaty z ciasta.
W 200 ml zimnego mleka
rozmieszaj kaszę mannę. Po
zostałe pół litra mleka za
gotuj z cukrem. Do wrzącego
mleka powoli wlewaj kaszę i
gotuj, dokładnie mieszając,
aż całość zgęstnieje. Na
stępnie odłóż, aż wystygnie.
Rozpocznij miksowanie
margaryny i p o kilku chwi
lach zacznij dodawać po ły
żeczce chłodną masę z kaszy.
Produkty muszą się do
kładnie połączyć w puszysty
krem.
Wystudzone blaty ciasta
smaruj konfiturą ze śliwek i
przekładaj kremem.
Aby przygotować polewę,
zagotuj w o d ę z cukrem,
kakao i roztopioną marga
ryną. Gęstą polewą udekoruj
wierzch miodownika i posyp
pokruszonymi orzechami
włoskimi. H
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Palma z Murzynkiem

Lubię domowe ciasto, a Ty?
Zakłady Tłuszczowe „Bielmar" Sp. z o.o.

Polska Spółka Pracownicza

www.wypiekiudane.pl

http://www.facebook.com/CoDzisNaDeser
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Przybij zdjęcie swojego zwierzaka
d o waszejgalen? u o d a i o p & .
anna.marecka@mediaregionalne.pl
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Będziemy mieli
szczeniaki

I Tu jest miejsce na zdjęcie twojego psa, kota, chomika, żółwia czy in
nego zwierzaka, który podbił serce twoje i twojej rodziny. Jeśli
chcesz pochwalić się nim przed naszymi czytelnikami, ześlij foto
grafię e mailem na adres anna.marecka@mediaregionalne.pl. Ko1 niecznie dopisz kilka zdań o bohaterze fotografii i swoje dane (imię,
nazwisko, miejsce zamieszkania).

ZWIERZĘTA Pojawienie się szczeniąt jest zwykle radosnym wydarzeniem.
Zanim to nastąpi, warto wiedzieć, jak pomóc suczce.

r
- To jest nasz pizytulak Timi, zaadoptowany z SOZ Słupsk. Kiedy
go adoptowaliśmy, przypominał brudną kulkę, był bardzo wystra
szony. A teraz luzak z niego, że ho-ho - przysłała Anna Gosikfot. czyten
lki

Teslnnaae^
zdjęaa z opisem i danymi do kontaktu na adres:
anna.maredca@mediaregionalne.pl.

Właściciel suczki zawsze powinien rozważyć, czy ma warunki ku temu, żeby urodziła ona szczeniaki. Jeśli nie jest w stanie zapewnić matce
i jej potomstwu dobrej opieki, powinien rozważyć poddanie psa sterylizacji.
Martyna Mora
redakcja.gp24@mediaregionaine.pl

Oswojenie się z myślą o
tym, że psia rodzina się po
większy, nie powinno być
trudne. Co prawda właściciel
nie zawsze dopilnuje, aby do
ciąży nie doszło, ale zawsze
może sprawić, by przebiega
ła ona bezpiecznie.
Piotr Szczepanik, lekarz
weterynarii, specjalista cho
rób psów i kotów z Przy
chodni Weterynaryjnej Ma
łych Zwierząt w Ustce, radzi,
aby w trakcie ciąży poddać
suczkę podstawowemu ba
daniu USG.
- Na jego podstawie moż
na wstępnie ocenić liczbę
płodów, w przybliżeniu okre
ślić ich wielkość oraz to, czy
są żywe. Wówczas brane pod
uwagę są ruchy płodów i bi
jące serduszka - mówi wete
rynarz. -Ale uwaga, USG nie
służy do dokładnej oceny ilo
ści płodów, tę możemy prze
prowadzić za pomocą bada
nia RTG, choć też może się
zdarzyć, że płody nałożą się
na siebie i szacunki będą
błędne-dodaje.
Od momentu pojawienia
się pierwszych objawów
nadchodzącego porodu, po
winno się zapewnić suczce
spokój. Zalecane jest nadzo
rowanie akcji porodowej,
jednakże bez nadmiernej in
gerencji. Psy zazwyczaj nie
mają problemów z samo
dzielnym porodem, choć ist
nieje ryzyko powikłań, na
które trzeba zwrócić uwagę.
Jakie to zagrożenia?
M niepokojące wypływy z
dróg rodnych,
M krwotok,
• brak postępu porodu
pomimo silnych parć ze stro
ny suczki,
M nagłe ustanie parć, po

mimo że jeszcze nie wszyst
kie szczenięta się urodziły
M uwięźnięcie szczenięcia
w drogach rodnych samicy.
- W takich wypadkach na
leży natychmiast powiado
mić lekarza, gdyż może dojść
do groźnych powikłań mo
gących zagrażać życiu ro
dzącej i maluchów - mówi
Piotr Szczepanik. - Czasem
wystarczy podać suczce kro
plówkę i po wzmocnieniu
poród przebiega samoistnie,
ale niekiedy kończy się on na
sali operacyjnej i trzeba wy
konać cesarskie cięcie. Oczy
wiście ciąże zagrożone, sucz
ki, które miały już wcześniej
problemy z porodem natu
ralnym, powinny być pod
opieką weterynaryjną. Cza
sem wystarczy kontakt tele
foniczny z lekarzem prowa
dzącym cią^ę lub innym
lekarzem dyżurnym.
Po porodzie suczka po
winna zacząć karmić młode,
zdarza się jednak, że matka
odrzuca szczenięta z różnych
przyczyn.
- Chociaż odrzucenie
szczeniąt przez matkę jest
rzadkim zjawiskiem, to może
się zdarzyć. Może wystąpić
po zabiegach cesarskiego
cięcia, wówczas samica ma
problem z akceptacją szcze
niąt - wymienia lekarz.
Możemy też mieć do czy
nienia z brakiem pokarmu u
matki lub brakiem matki w
wyniku śmierci w trakcie lub
jakiś czas po porodzie. Ide
alnym wyjściem jest wtedy
znalezienie tzw. mamki, czy
li innej karmiącej suczki,
która byłaby w stanie wykarmić nasze szczenięta.
- Niestety, jest to często
niemożliwe i w takich przy
padkach możemy sięgnąć po
gotowe produkty: mleko za
stępcze dla szczeniąt - mówi

Piotr Szczepanik. - Jest to
specjalne mleko w proszku,
takie jak dla niemowląt, tylko
swoim składem dostosowa
ne do potrzeb szczeniąt. Są
to produkty pełnowartościo
we, zazwyczaj ze specjalną
butelką i smoczkiem. Na
pewno mleko krowie nie na
daje się do odkarmiania osie
roconych psich niemowla
ków. Inne domowe mie
szanki też mogą się okazać
niepełnowartościowymi pro
duktami, ale można oczywi
ście awaryjnie próbować
przygotować coś samemu.
W takim przypadku należy
jednak zachować dużą
ostrożność w doborze skład
ników i najlepiej skonsulto
wać przepis z lekarzem we
terynarii.
Oprócz karmienia, matki
spełniają inne ważne funk
cję. - Matka liżąc szczenięta
masuje im brzuszki, pobu
dza odruchy oddawania mo
czu i kału. Jeśli nie ma matki,
cała ta opieka spada na czło
wieka. Lekarz weterynarii
powinien pokazać opieku
nowi takich szczeniąt, jak na
leży przeprowadzać zabiegi
pielęgnacyjne w domu
- mówi weterynarz.
Jeśli psia .ciąża - nawet pla
nowana - przerasta właści
cieli, lepiej do niej nie do
puszczać. Pogląd o tym, że
suczki powinny się przy
najmniej raz w życiu oszczenić, jest mitem.
- Kiedyś uważano, że każ
da suczka przynajmniej raz
powinna mieć szczenięta.
Ten pogląd nie znalazł po
twierdzenia w prowadzo
nych licznych badaniach na
ukowych. Suka nie m a
świadomości macierzyńskiej
jak człowiek - ma naturalny
instynkt macierzyński, ale
nieposiadanie potomstwa

nie wpływa ani na stan psy
chiczny suczek, ani na ich
zdrowie fizyczne. Gdyby tak
było, odbieranie szczeniąt
prawdopodobnie wywoły
wałoby ciężkie zaburzenia
emocjonalne i zdrowotne u
suk, podobnie jak odbiera
nie dzieci ludziom - wyjaśnia
Piotr Szczepanik.
U suk nieszczennych mo
że jednak pojawić się ciąża
urojona, przejawiająca się
rozwojem gruczołów mleko
wych i wytwarzaniem mle
ka. Zachowanie samicy ulega
wówczas zmianie: buduje
gniazdo, może być agresyw
na i nerwowa lub też prze
ciwnie - staje się łasa na
pieszczoty i szuka kontaktu z
właścicielem. Możliwy jest
brak apetytu i potrzeba mat
kowania innym zwierzętom
lub przedmiotom. *
Ciąża urojona nie jest zali
czana do stanów patologicz
nych.
- Jest to naturalne zjawi
sko spowodowane fizjolo
gicznymi zmianami pozio
mów hormonów płciowych
w trakcie trwania cyklu płcio
wego w wyniku spadku pro
gesteronu i wzrostu protaktyny - tłumaczy Piotr Szcze
panik. - Dotyczy wszystkich
suk niesterylizowanych. Po
jawia się około 4-8 tygodni
p o zakończonej cieczce,
utrzymuje się zazwyczaj oko
ło 3 tygodni, ale może trwać
zarówno krócej, jak i znacz
nie dłużej. Zazwyczaj nie wy
maga leczenia, jednak cza
sem objawy są na tyle
uciążliwe, że właściciel decy
duje się na rozpoczęcie te
rapii. Czasem produkcja
mleka i jego zaleganie w gru
czole mlekowym może do
prowadzić do zapalenia gru
czołu i wtedy leczenie może
okazać się niezbędne. 0

- Kotka trafiła do nas, ponieważ jej właśddelka zmarła, a jej
rodzina nie chciała kotki zatrzymać Po kilku latach w kochającym
domu z ukochaną panią czekała ją ulica i codzienna walka
o przetrwanie. Ma około 7 lat. Jest świetnym zwierzakiem, nie
odstępuje człowieka na krok, uwielbia się przytulać i być głaskana.
Nadaje się bardzo jako kompan starszej osoby. Nie akceptuje innych
kociaków, musi być jedynaczką. Jest zdrowa, wysterylizowana,
odrobaczona i odpdilona. Korzysta z kuwety. Kontakt (po godz. 15):
605881147,603099939.
Fotczytetmk

- Młody nieśmiały 3-miesięany kocurek trafił do nas w opłakanym
stanie. Był zagłodzony i chory. Prawdopodobnie nie doświadczył
wiele dobroci ze strony człowieka, ponieważ potrzebuje czasu, żeby
nabrać zaufania. Jednak kiedy przełamie swój strach, odpłaca
miłością ogromną: łasi się, przytula, mroczy, wchodzi na kolana.
Akceptuje inne kociaki. Jest odpdilony i odrobaczony. Korzysta
z kuwety. Kontakt: 603 099 939.
m-coma

on, ona, ono

Chcesz zobaczyć swojego pupila
w gazecie? Przyślij nam jego zdjęcie
z opisem na e maila
annajnafeda@mediaMgkmalnefl
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Wychowanie
Denerwują cię porozrzucane rzeczy? To zrób z tym porządek
- A czym to jej bałaganiarstwo się objawia? - zapy
tałam.
- No, wszędzie są poroz
:
rzucane jej rzeczy - odparła.
- Wszędzie, to znaczy
gdzie? - dopytałam.
-Wcale nie tylko w jej po
Bogna Skarul
boqna^kaml(S)mediareqionalne.pl
koju, ale po całym miesz
kaniu - wyżaliła mi się moja
T o
chyba przywilej młoprzyjaciółka. - No wiesz, w
dości. Nasze dzieci rze jej pokoju ten bałagan jest
czywiście rozrzucają swoje największy I ja nie wiem, co
rzeczy po całym miesz z tym fantem mam zrobić.
kaniu. Jak je tego oduczyć?
- A co się dzieje w kuchni?
Są na to sposoby
- zapytałam, bo byłam nie
- Nie wiem, co zrobić z zmiernie ciekawa, jak wy
bałaganiarstwem Kaśki gląda to bałaganiarstwo
- zadzwoniła przyjaciółka, Kaśki w kuchni.
matka 15-letniej Kaśki.
- W kuchni to są jej jakieś

I

książki, które, jak mówi, czy
tała w ubiegłym tygodniu. Są
też gazety porozrzucane po
parapecie - zaczęła wyliczać
mama nastolatki. - Ale w
kuchni to tych jej rzeczy jest
najmniej. W końcu to prze
cież moje królestwo.
- A w dużym pokoju to też
masz ten jej bałagan? - nie
dawałam za wygraną.
- Tam naturalnie też. Na
przykład dziś rano nat
knęłam się na jej kosme
tyczkę - ze złością w głosie
oznajmiła mi przyjaciółka.
- A gdzie ją znalazłaś?
- Między poduszkami na
fotelu - odparła mama na
stolatki.

- Tylko tyle? - z niedo
wierzaniem zapytałam.
- Oczywiście, że nie - z
triumfem w głosie oznaj
miła mi mama Kaśki.
- No to gdzie i co znala
złaś jeszcze? - nie dawałam
za wygraną.
- Na przykład pod sofą
znalazłam rękawiczki - od
powiedziała mama 15-latki. - A koło telewizora
znalazłam książkę do pol
skiego. No wiesz, pod
ręcznik. Na półce z książ
kami z kolei stał pusty
kubek po herbacie.
- V\fystarczy - zatrzy
małam tę wyliczankę. -Jest
bałaganiarą.

- Sama widzisz. I co j a
mam z tym zrobić?
-Nie wiem, jak rozwiążesz
sprawę kubka po herbacie,
ale te rękawiczki, kosme
tyczkę i podręcznik do pol
skiego to j a na twoim
miejscu bym po prostu
gdzieś przed nią schowała
- podpowiedziałam.
- A co mam zrobić, jak
ona zacznie szukać? - dopy
tywała mnie moja przyja
ciółka.
- Po prostu nic - odpa
rłam
- Jak to nic? - nie dawała
wiary mama Kaśki.
- No nic. Powinnaś mil
czeć. Może powinnaś trochę

się uśmiechnąć. No wiesz,
tak tajemniczo - instru
owałam.
- I co dalej?
-Po jakimś czasie, ale tak
zupełnie spokojnie, po
winnaś powiedzieć jej, że
jakby pilnowała swoich
rzeczy, to nie byłaby w kło
pocie i na pewno znala
złabyj e na swoim miejscu.
- A mam jej to potem
oddać?
- No tak, ale nie od razu.
Musi poczuć jakiś dyskom
fort związany z brakiem
tych swoich rzeczy. Może
to ją nauczy trzymania ich
w porządku.
-Spróbuję!#

Recenzja

Baba swoje, Dziad swoje

Sensacje z przeszłości
i amerykański sen

0 wyższości kobiet nad mężczyznami (albo odwrotnie)

Dzisiaj dwie książki.
Każda z innej bajki.
Dla wielbicieli historii
jest „Zmierzch bogów w
Posen" Leszka Adamczew
skiego, wydany przez Re
plikę. Autor, poznański
pisarz i dziennikarz, przed
stawia kilkadziesiąt sensa
cyjnych i tragicznych epizo
dów z dziejów Kraju Warty.
Odnajdziemy tu relację z
publicznej egzekucji Ar
thura Greisera, namiestnika
Rzeszy, spróbujemy odkryć
tajemnice poznańskiego
gabinetu Adolfo Hitlera, po
znamy historię tajnego la
boratorium broni masowej
zagłady. Lekturę ułatwi
żywy, reporterski styl.
Druga pozycja to relacja
Bartosza Gardockiego z
podróży po Stanach Zjed
noczonych, pod tytułem
„Oczy wuja Sama", wydana
przez wydawnictwo Zysk i
S-ka. Żywa, zawiadiacka,
pełna humoru, i, co bardzo
cenię, opowiadająca o co
dziennym życiu mieszkań
ców tego zróżnicowanego

etnicznie i kulturowo kraju.
Gardocki nie mieszka w
luksusowych hotelach, a
chociaż zagląda do pałaców
i spotyka celebrytów, to roz
mawia też z bezdomnymi,
włóczęgami, zagląda w
ciemne zakamarki, których
zwykli turyści nie mają zwy
czaju zwiedzać. Gdybym
miała kiedyś szczęście po
jechać do USA, chciałabym
podróżować po nich wła
śnie tak, jak udało się to
Gardockiemu.
ANNACZERNY-MARECKA

Zdobądź książkę, wysyłając SMS

Dla naszych czytelników mamy po trzy
egzemplarze książek „Zmierzch bogów
w Posen" Leszka Adamczewskiego i
„Oczy wuja Sama" Bartosza Gardockiego. Żeby zdobyć pierwszą z nich,
trzeba podać hasło: historia. Żeby
otrzymać drugą pozycję, trzeba podać
hasło: Ameryka. Odpowiedź należy
wysłać SMS-em na nr 72466, w treści
wpisując: GP.KS odpowiedź. Koszt
SMS-a to 2,46 zł z VAT. Czekamy do
północy z poniedziałku na wtorek.

Baba: - Marecki, prze
czytałam twoją rozmowę z
panią Dorotą Gardias w na
szym piątkowym Maga
zynie i jestem pod wraże
niem.
Dziad: - Dziękuję, ko
chanie, rzadko mnie chwa
lisz, bardzo się cieszę.
Baba: - Jestem pod wra
żeniem, ale nie twoim, tylko
pani Gardias. Nie dość, że
po latach walki doprowa
dziła do tego, że zagranica
będzie uznawać prawa za
wodowe polskich pielęg
niarek po liceach medycz
nych, to jeszcze sukcesem
obdziela wiele osób.
Dziad: - Kobieto, j a się z
tobą zgadzam w stu pro
centach, też podziwiam
panią Gardias i jednego
tylko nie rozumiem. Gdzie
tutaj jest temat na kłótnię?
Baba: - Akurat nie mu
sisz się ze mną kłócić, wy
starczy, że przyznasz, że fa
ceci są w takich sprawach
do bani, a kobiety rządzą.
Dziad: - Czekaj, czekaj,
to, że chwalę kobietę, nie
oznacza od razu gnębienia
mojej płci.
Baba: - Bo widzisz. Pani
Gardias w tym wywiadzie
wymienia wielu ludzi, w
tym z przeciwnych jej po
glądom opcji politycznych,
którzy pomogli jej wygrać
tę batalię. To pokazuje, po

pierwsze, że kobiety dla
dobra wspólnego potrafią
współpracować z osobami, z
którymi w innych sprawach
się nie zgadzają, a po drugie,
że uczciwie dzielą się odnie
sionym sukcesem.
Dziad: - Mężczyźni też
:Pralająza
jednym stołem do dyskusji,
działają ponad podziałami.

Baba: - A jakieś konkretne
przykłady?
Dziad (po dłuższym na
myśle): - No nie mogę sobie
przypomnieć, bo mnie za
skoczyłaś tym pytaniem, ale
na pewno takie są.
Baba: - Ja też nie pa
miętam, więc może ich nie
ma?
Faceci,
owszem,
współpracują, ale jak przyj
dzie co do czego i odniosą

sukces, to puszą się,
chwalą, występują w tele
wizjach indywidualnie.
Jakby sami do tego dopro
wadzili. Co innego, kiedy
im nie wyjdzie. Wtedy oka
zuje się, że fiasko przed
sięwzięcia to wina tych in
nych, nie lidera.
Dziad: - Wiesz, może i
masz rację, ale powiem ci,
że taka interesowność wy
chodzi facetom na dobre.
W końcu to ciągle przede
wszystkim mężczyźni kie
rują dużymi projektami,
rządzą firmami i w ogóle są
u steru. A skoro coś się
opłaca, to po co mają to
zmieniać?
Baba: - Jak to po co? Dla
uczciwości na przykład.
Wiem, wiem, w świecie
męskich wartości uczci
wość jest gdzieś na szarym
końcu. A jeszcze ci powiem,
że za tymi mężczyznami u
steru zwykle stoi stado
wspierających ich inteli
gentnych, zdolnych, praco
witych kobiet. W pracy i w
domu.
Dziad: - No to sama od
powiedziałaś sobie na py
tanie, dlaczego kobiety
rzadko są doceniane: bo
przewodnik stada może
być tylko jeden.
A jednak się pokłócili:
ANNACZERNY-MARECKAI
ZBIGNIEW MARECKI

R E K L A M A

Wygrąj pluszaki Mają i Gucia ną Święta!
•

•

*

e

r

Huszaki Pszczółka Maja i Gucio są tak miłe i dostarczają tyle radości, co
bohaterowie serialu. Dzieci je uwielbiają! Dzięki Studio 100 i TM Toys
macie szansą, by wziąć udział w konkursie i bawić się
pluszakami w swoich domach!
Na uczestników konkursu czeka pięć zestawów maskotek Maja i Gucio.
By wygrać, od po wiedzcie- n a pytania
City Maja jest bardziej pracowita od Gucia?
a. Tak

f

M ¥ f * y §

b, We

Zestawy nagród od TM Toys powędrują do pięciorga zwycięzców
i z pewnością sprawią im wiele radości na Święta!
naottcł,« m x I M

ZABAWKI PRZYJAZNE DZIECIOM
aąiwyisasą j a k o ś ć p r o d u k t ó wj a k i w i e l e radości 1 z a b a w y d l a dzieci.

H t H -

relaks

Mamy dla ciebie nowe łamigłówki
i krzyżówki. Lubisz bawić się słowami?
Kolejnych krzyżówek szukaj
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wtygodniuwGłosie

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA
RODOWICZ
LUB WERESZCZAKÓWNA
HUNCWOT

L

KSZTAŁCI SIĘ
BEZ NAUCZY
CIELI

PŁETWONOGA
CYRKÓWKA

WISZĄCE
ŁÓŻKO

21

—J—

CHWAST
ZBOŻOWY
ZATOPIONY
STATEK
f

TYTUŁ
DESADE

DYKUA

NA GŁOWIE
ZWYCIĘZCY
ZŁOŚLIWA
IRONIA

NIE Z KAŻDEJ
BĘDZIE
CHLEB

MORALE
GRUPY

„ŻYCIOWA"
CZĘSC NOGI
WŁADCA
ARABSKI
•

•

RYSUNEK
ODBITY
NA KOSZULCE

TEKST
WYCZUWANY
NOSEM

METAL ANTY
KOROZYJNY
•

BOHATER
NASZEJ
PIEŚNI „NA
RODOWEJ"

TŁUSZCZ
ZAJĘCZY
NA CZELE
WYŚCIGU

WYDECHOWA
ALBO KANA
LIZACYJNA

—J—

DO ORANIA
LUB ODŚNIE
ŻANIA

T

19

NATO
IMIĘ GOMEZA DELA
SERNY
— •

29

—J—

FRYZURA
PUNKA

T

SIEDZIBA
DZIESIĘĆ
SETEK
ATRYBUT
MINISTRA
•

— T —
JARMARCZNA
HANDLARKA

NARZĘDZIE
DOBICIA
AMERYKAN
SKIE ZWIERZĘ
FUTERKOWE,
DYDELF
ROZPORZĄ
DZENIE
KRÓLEWSKIE

27

11

23
FALE
RADIOWE

ŻĄDANIE
PORYWACZY
RYSA,
ZADRAPANIE

JEDNOSTKA
WAGI

28
SMAŻONY
PLASTER
POLĘDWICY

ODMIANA
PIERWIASTKA
CHEMICZNEGO

KOLEC

20

— T —
STAROPOLSKI
PAN

GŁAZ

DAROWANIE
WIN

DZIKA FOR
MA KARPIA
TYP
PISARZA

LEŚNA
STOŁÓWKA

WIRNIK

NAPISAŁ
POWIEŚĆ,
WYRZEZBIŁ
POSĄG

WAŻNY
BUDULEC
KOŚCI

26

CENTRUM

W PARZE
Z OSNOWĄ
MATERIAŁ
OPAŁOWY
T

POLNY,
MORSKI
LUB KINOWY

BATOG,
KAŃCZUG

TWÓRCA
SŁYNNEJ
KOSTKI

24

17

15

BOGINI
ZKITARĄ
JAK MAKIEM
ZASIAŁ
•

31

TU OGLĄDASZ
GWIAZDY
SLĄSKA GRA
W KARTY

OBRAMOWA
NIE,
OBWODKA

POLKA, KTÓ
RA ZWIĄZAŁA
SIĘ Z NAPO
LEONEM
AUTOR
„SKRZYDEŁ
NAD
WARSZAWĄ"

NIE POWINNA
IŚĆ W LAS,
LECZ W NAS

12

ANTONIM
RADOŚCI
DRUGI PO
KOS TRAW
•

KOBIAŁKA
PIERWIASTEK
CHEMICZNY O
SYMBOLU T
BIBLIJNA
MIARA
OBJĘTOŚCI

CZASAMI
PRZYNOSI
MÓWCY COS
NA JĘZYK
•

START
SAMOLOTU
•

SZEWSKA
NORMA
GRA W KARTY
Z CZTEROMA
DŻOKERAMI

ŻYWE
SREBRO

18

NIE POWIE
RZAJ MU ( J E J ) »
TAEJEMNICY

ASFALTOWA
WSTĘGA

32

r

30

ODBITKA

PIERWSZY
BRATOBÓJCA
STATEK
NOEGO
•

T

COS
PIĘKNEGO

WIARA

REZERWA

STWORZYŁ
DZIEŁO
DO SPÓŁKI
Z INNYMI

CIEMNONIEBIESKI KOLOR
LUB KAMIEŃ SZLACHETNY
PRZECIWIEŃSTWO
WYPRZEDAŻY
ZATYCZKA "
BECZKI

OKRES
W DZIEJACH

22

34

SWINSKI
LAMENT

OLBRZYM,
GIGANT
BIBLIJNA
POWÓDŹ

SŁOWA
PIOSENKI

T~~

MECH
BAGIENNY
SKORA NA
TOREBKI
— v —

ADAM
ALBO EWA

25
10

ODMIANA
DWUTLENKU
TYTANU

„ŻNIWA"
NA ŁĄKACH

16
NATURY LUB
ABRAHAMA

STO LAT

1

13
2

BIEGACZ,
MIOTACZ LUB
SKOCZEK

DASZEK NAD
KUCHENKĄ •
GAZOWĄ

33
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relaks

Imprezy kulturalne, koncerty
w teatrach i w pubach
- zapowiedzi znajdziesz w

wwwjtrefaimprez.pl
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KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA
NIESPEŁNA
ROZUMU
ŁODYGA
TRAWY

JEDNOCZESNY
WYSTRZAŁ
Z WIELU
ARMAT

RÓW Z WODA
OTACZAJĄCY
ZAMEK

TRÓJNÓG POD APARATEM
FOTOGRAFICZNYM
POPULARNA NA SLĄSKU
GRA W KARTY
•

KAWAŁEK
ROZBITEJ
PARTII

„MOWA
MORZA
LUB KNIEI

PIERWSZY
BRATOBÓJCA

BŁYSZCZĄCĄ
ITKANINAI

POWOŹ
KRÓLEWSKI

HISZPAŃSKI
BURMISTRZ
COS Z WŁOSZCZYZNY
WYŚCIG SA-

PRZECIWIEN
STWO
PYCHY

POLE DO
POPISU DLA
KOSIARZY
NISZA
HURAGANO
W Y " PISARZ
•

wiEsc
POGŁOSKA
ZE STOLICĄ
W KINGSTON
WPADASZ W
NIM W OBJĘ
CIA MORFEUSZA
•

UNIWERSAL
NY ROZPUSZ
CZALNIK
TŁUSZCZ
LECZNICZY

ROZPIERAJĄ
CE UCZUCIE

ŁĄCZY PO
LAŃSKIEGO
Z GIERTY
CHEM

JEZDZI PO
STOLNICY
ROŚLINA
OLEISTA

PIERWSZY
LOTNIARZ
•

START W
PRZESTWORZA
PRZYSŁOWIO
W Y GŁUPIEC
I UPARCIUCH
SOS JAK
STOLICA
AFGANI
STANU

SZESCIAN
RUBIKA

PALINDROMOWY" SMAR

WPADA
DO LUZY
•

PRZEOCZYŁ
OKAZJĘ
PRZERAZA
ZMARZLAKA
•

SZTUCZNY
CZŁOWIEK

PRZEWAGA
WIEKOWA NP
KRÓLA NAD
DAMA
WSPANIAŁY
U GLADIA
TORA

TRUJE
PALACZY
ELEMENT
TORU
KOLEJOWEGO

KUZYNKA
RONDELKA

TELENOWELA
O LUBICZACH
PRZYWIDZE
NIE, HALUCY
NACJA

POLECENIE
DLA PSA
f

SZTUCZNE
JEZIORO

WIĘCEJ NIZ
NIECHĘĆ

OJCZYZNA
DALAJLAMY

DAWNY
STATEK
RZECZNY

USZLACHET
NIONE
ŻELAZO

OGOLNIE
PRZYJĘTA
NORMA

GATUNEK
MAŚLAKA
W PARZE
Z WARSEM
TANIEC
LUB SŁOIK

DAWNA
MONETA
SREBRNA

CO..., TO
OBYCZAJ
SZCZELINA
W DREWNIE
PO PRZEJŚ
CIU PIŁY

1

POLEPO
WYKOPANYCH
ZIEMNIAKACH
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gj rozrywka

Mamy dla debie nowe łamigłówki
i krzyżówki. Lubisz bawić się
słowami? Krzyżówek szukaj

od wtorku w Glosie

sobota 30 listopada - niedziela 1 grudnia 2013 r.

ka

Najdroższa ksi*

w historii

zachowało się jedynie
V egzemplarzy tego psałterza.
Do tej pory najdroższą drukowaną
książką świata było dzieło
amerykańskiego przyrodnika,
ornitologa i malarza Johna Jamesa
Audubona„Birds of America". W 2010
roku na aukcji w Londynie
czterotomowy komplet sprzedano
z a ^ socooo dolarów. Najdroższą
książką w ogólnym zestawieniu,
wliczając rękopisy, jest 72-stronicowy
notes Leonarda da Vinci, nabyty
w 1994 roku przez amerykańskiego
miliardera Billa Gatesa za blisko
31 min dolarów. PAP LIFE

„Bay Psalm Book", niezwykle rzadki
XVII-wieczny zbiór psalmów, jest
najdroższą drukowaną książką na
świecie. Sprzedano ją na aukcji
w Nowym Jorku w domu aukcyjnym
1
Sotheby's za 4 200 000 dolarów. „Bay
Psalm Book"to pierwsza książka
wydrukowana w Ameryce
Północnej. Wyszła w 1640 roku
w nakładzie *700 egzemplarzy
w Cambridge, w ówczesnej
brytyjskiej prowincji Massachusetts
Bay. Fundusze na jej wydanie
zebrano w Anglii, a następnie
wszystkie niezbędne materiały
wysłano za Atlantyk. Do dzisiaj

• Tuwim jest niezaprze
czalnym mistrzem słowa,
ale chyba piosenka „Pan
Tralaliński" to trochę ćwi
czenie zadane przez logo
pedę?
- Mam z n a j o m ą logopedkę, która od razu
zwróciła uwagę na tę pio
senkę, na szczęście j e j
opinia o moim wykona
niu była pozytywna. Mnie
podobają się te wszystkie
piosenki. Zanim doszło
do opracowania ich przez
Bartka Wąsika i Miłosza
Pękalę, pilnie przestudio
wałam wersje oryginalne.
Harmonia i melodia tych
kompozycji była zachwy

- Z założenia piosenki były
adresowane do dzieci, ale
także do dorosłych, bo mu
zyka Lutosławskiego jest po
nadczasowa i dla różnych po
koleń. Co do pomysłu: szcze
rze mówiąc, nie był mój. Na
zamówienie Centrum Sztuki
Dziecka w Poznaniu wyko
nywaliśmy koncerty, pod
czas których ze skupieniem
słuchali nas i rodzice, i dzieci.
Padła propozycja, żeby na
grać płytę, ponieważ szkoda
tej pięknej muzyki i wspania
łych wierszy ograniczać tylko
do koncertów. Chętnie się
zgodziliśmy, tym bardziej że
jest Rok Tuwima i Rok Luto
sławskiego.
Biuro Pogody
Calvus

Pogoda dla Pomorza

Krzysztof Śclbor
Stan morza (Bft)
Siła wiatru (Bft)
Kierunek wiatru

Sobota 30.11.2013 r.

Nad Pomorze napływa
łagodne i wilgotne powietrze
znad Atlantyku. W ciągu dnia
przewaga chmur i głównie
przed południem okresami
możliwe są zanikające opady
deszczu. Będzie chłodno,
maksymalnie do 2:4°C. Wiatr
słaby zachodni. W nocy bez
opadów i zimno.

Coraz wolniej

Seksbiznos od kulis

Wiele dzieci nie jest dziś w stanie biegać tak
szybko, jak ich rodzice, gdy byli jeszcze dziećmi.
Przeciętne współczesne dziecko przebiega milę
(1609 metrów) w czasie o 90 SEKUND gorszym
niż typowe dziecko sprzed 30 lat. Zmniejszyła
się również wytrzymałość fizyczna: z dekady na
dekadę spadała o 5 proc. Jak podkreśla
kierujący badaniami dr GrantTomkinson
z University of South Australia, młode osoby,
które dziś są mniej sprawne fizycznie,
w późniejszym okresie życia mogą być bardziej
narażone na przykład na choroby serca.
Wyniki międzynarodowych badań nad
sprawnością fizyczną, które objęły okres ^ lat
i dotyczyły ponad milionów dzieci z
krajów, zostały zaprezentowane podczas
dorocznej sesji naukowej American Heart
Association w Dallas. PAP LIFE

Jodie Marsh to znana angielska
kulturystka, modelka
i dziennikarka śledcza. Marsh
w swojej karierze miała także
występy na rurze, była bowiem
tancerką erotyczną. Po latach
przyszedł jednak czas na
refleksje, więc postanowiła
zbadać kulisy seksbiznesu,
a efekty jej badań zobaczymy
w programie„Jodie Marsh
i seksbiznes". Dzięki jej
śledztwu możemy się
dowiedzieć, jakie zmiany w tej
profesji nastąpiły na
przestrzeni lat oraz jak
zmieniało się społeczne
postrzeganie najstarszego

cająca, a połączenie z tek
stami Tuwima dało utwo
ry wyjątkowe. Praca nad
płytą była frajdą. My, jako
dorośli sentymentalnie
wracamy to takich bajek,
do takich utworów, które
s p r a wi a ją , że budzi się
w nas dziecko, zwyczaj
na, beztroska radość. Na
płycie są również piosenki
balladowe, smutniejsze na
przykład „Rok i bieda". Te
chyba najbardziej lubię.
• Niedawno brała pani
udział w nagraniu innej
nietypowej płyty:
„Wasowski odnaleziony",
która ukaże się 3 grudnia.
Nawet, jeśli jeszcze ktoś
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przelotny deszcz
marznąca mżawka

3"

3°

Do niedzieli nad Pomorze napływa
łagodne Atlantyckie powietrze.
Okresami możliwe są opady deszczu.
Od poniedziałku pogodnie ale zimno w
nocy możliwy mróz. Od piątku
2 L _ prognozowane są opady śniegu.

przelotne deszcze i burza

marznący deszcz ^ 4

.. 2 °
pochmurno

zamieć śnieżna

A

opad gradu

mżawka

Olsztyn
Poznań
Toruń
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ciągły deszcz i burza
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zachmurzenie umiarkowane

Pogoda dla Europy

Połczyn-Zdrój

Astronomia

Wschód Słońca o 07:44
Zachód Słońca o 15:29

GDAŃSK

3°
3°
3°
4°

Kościerzyna

Świnoujście

Pogoda na jutro

pogodnie

LZB

MiSno

4°

Gdańsk
Kraków
Lublin

LęSork

Darłowo0 ^ v '
Sławno

A

SZCZECIN

MARIA KOIESIEWICZ

:

Hel

Wejherowo

Ustka

dzin wykonał tę olbrzymią
robotę z synchronizacją.
Trzeba było dopasować into
nację, rytm, a także, w miarę
możliwości, pozbawić szu
mów te stare nagrania. Za
aranżowanie orkiestry na
pewno było nie lada wyzwa
niem. Jeżeli chodzi o mnie,
to jestem wyćwiczona w do
pasowywaniu się do innych
wykonawców - śpiewanie
m.in. w chórkach nauczyło
mnie tej sztuki. A nagranie
z Jerzym Wasowskim dodat
kowo nauczyło mnie dba
łości o interpretację tekstu
i było wspaniałym przeży
ciem.

Pogoda dla Polski

Władysławowo

Łeba

4-3

V

W ciągu dnia pochmurno z
przejaśnieniami i po południu
okresami możliwe są opady
deszczu. Temperatura
wzrośnie do 3:5°C. Wiatr dość
sHny, nieprzyjemny z zachodu.

mgła V marznąca mgła

nuci jego piękne piosenki,
siłą rzeczy musi mi się ona
to nie zawsze pamięta
najbardziej podobać. „Lubię
o kompozytorze.
być szczęśliwa" i jestem
Niektórym wydaje się, że
szczęśliwa, że ją śpiewam.
już „niemodny".
Najbardziej wzruszająca jest
- Wasowski to dla mnie „Śmierć ptaka" ze słowami
mistrz kompozycji i inter Jerzego Przybory. Lubię też
pretacji. Potrafił być nie duety: z Anią Jopek, Ireną
zwykle logiczny w muzyce. Santor i Moniką Borzym.
Jego utwory nadają się do • Śpiewa pani w duecie
interpretacji jazzowych. z Jerzym Wasowskim.
Nagrałam piosenkę „Lubię Pamiętam, kiedy przed laty
być szczęśliwa" napisaną do zaśpiewała Natalie Cole
słów Antoniego Marianowi z ojcem uznano to za
cza. Jak dla mnie, ta muzyka wydarzenie epokowe. Jak
się nie starzeje.
to jest naprawdę? Czy to
• Jakie utwory z tej płyty
takie trudne wyzwanie?
pani najbardziej lubi?
- Ja tylko musiałam po
- Najbardziej zżyłam się prostu wejść do studia i za
z piosenką, którą śpiewam, śpiewać. To Krzysztof Her-

zwodu świata.
Premiera programu 11 grudnia
na antenieTLC.

przelotny śnieg
temp. w nocy

ciągły śnieg

temp. wody

przelotny śnieg z deszczem
grubość pokrywy śnieżnejj 0 i i;
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^

ciągły śnieg z deszczem
i

ciśnienie i tendencja

ogłoszenia drobne
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SEAT Leon 1,4TSIMR 10 1P,
(2010r). Cena 33.450,-zł, tel.
698413-871. (GK)

(CK)- obszar koszaliński mmlerów kierunkowych:
94 koszalińska, 59 słupska
(GP)- obszar słupski
(GS)- obszar szczeciński 91 szczecińska

2839613K01/A

SMART diesel 2003r„ 669891233.
(GK)
41013K05/A

(Hi

SPRZEDAM Ford Escort cena
2600,00 zł tel. 505-048056.
(GS)

R

66013S02/A

SUZUKI Jimny, 1.3 gaz, 2007r.,
niebieski lub zamiana
785-632-721. (GP)
VW Caddy 2OO5r. 60747-35-15.
(GK)
282OO13K0l/B

VW Golf IV 1.6 B, 5 D,
503-100-113. (GK)

Auta kupno

2 3

Auta sprzedaż

23

Praca

24

Biznes

23

Praca szukam

24

Budownictwo

23

Przewozy osobowe

24

Gabinety lekarskie

23

Rolnictwo

24

Komisy, Lombardy

23

Rozrywka

24

Oddam za darmo

23

Różne

Kupno

23

Serdeczność
Sprzedaż

24

23

Towarzyskie

25

23

Transport

Matrymonialne
Motoryzacja
Nauka, Korepetycje
Nauka, Kursy

24

2 3

Nauka jazdy

25
25

Usługi
Wypoczynek i turystyka

23

Zdrowie, Uroda

25 i

Niemdiomośd sprzedaż

24

Zguby

25

24

Nieruchomość wynajem

SUPEREKSPRES

NienKhomośa zamiana

M

25

Zwierzęta

U Ii i

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! ! ! ! AUTOKASACJA, TEL.
660-180-555. (GK)

2912K03/1

DAEWOO Matiz, 2000r.,
5213K04/B
garażowany, 511799462,
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Całe - 504523509. (GK)
41113K05/A
skup, złomowanie 603-767-991.
ESCORT 1.9D Tanio! 60747-35-15
(GK)
3192412K01/C
(GK)
2820913K01/A
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FORD Escort 1.6,97r.
ROZBITE, ZŁOMOWANIE, SKUP,
783-593-277. (GK)
602-506-359. (GK)
:

3192412K01/D

I Auta i busy T4 powypadkowe
kupię, sprzedaż części, tel.
504-672-242. (GS)
12113S02/A

!! SKUP AUT (97-07r) dojazd od
ręki! tel. 509-270-859
(GS)
360113S01/A

!!! SKUP AUT. 505-730-854
(N)
2752113K01/A

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

SKUP aut najlepsze
ceny,792307793 (GP)

2797513K01/A

SKUP aut, całe lub uszkodzone,
najlepsze ceny tel. 508-618-285.
(GS)

(N)
2769913K01/A

ZADASZENIA, bramy. 501-682-902.
(GK)

tel. 600-600-268
532-518-511

2375313K01/A

187513S01B

GABINETY

2836413K01/A

2650913K01/A

KSIĘGOWOŚĆ, zwrot VAT
943464934 (GK)

2816913K01/A

INSTALACJE LPG TEL 512-170-975.
(GK)

POZYCZKA! Trzydziestka!
Formalności telefoniczne.
Codziennie, tel. 694781-781.
(GS)

64013K06/A

45613S01/A

POŻYCZKI hipoteczne,
(N) 511-918-810. (GK)

28413K01/A
2648713K01/A

PILNIE poszukujesz pożyczki lub
oddłużenia bez BIK i KRD?
Dojedziemy. Zadzwoń:
703-803-026 (7,69/min)

A-Z GINEKOLOG 609-933-810

2779913K01/A

GINEKOLOG Koszalin,
503-754-200. (GS)

2827013K0VA

! ! Balustrady, bramy 602 825 699.
(GK)
! ! OKNA od ręki. Zadzwoń z
wymiarem. Najtaniej!!!
601220617. (GK)
2647513K01/A

! ! Dworzec PKP pon-nd.
8.00-24.00 skup, sprzedaż, zastaw
662-01-01-02 (GK)

KOSZALIŃSKI skup złota Lombard.
Płacimy Najwięcej!! HarcerskalS,
zadzwoń 504-938-141.
(GK)

ZŁOM kupię, potnę, przyjadę I
odbiorę, tel. 607703135. (GP)
112K03/A

2682613K01/A

budowlane 606-71W32. (GK)

2375213H01/A

DACHY solidnie 603-542447.
(GK)

. 2837613K0VA

KUPNO
1-2 pokojowe Słupsk tel.
512122697 (GP)
3-4 pokojowe Słupsk tel.
512122657 (GP)

H W ogłoszeniu Wójta Gminy Będzino opublikowanym
w dniu 19.11.2013 r. na stronie 16, wkradł się błąd :
Osoby zainteresowane winny wpłacić wadium
na konto Urzędu Gminy

Winno być:

2798813K01/A

BALUSTRADY, ogrodź.
501-682-902. (GK)

118613K01/A

KURS na wózki widłowe z wymianą
butli. Tanio. 888101560 (N)

SPROSTOWANIE

2531913K01/A

! koparko - ładowarki 502-064894.
KOSZALIŃSKI skup złota Lombard.
(GK)
Płacimy Najwięcej!! HarcerskalS,
2271213K01/B
zadzwoń 504-938-141. (GK)
ADAPTACJE i nowe projekty

2647013K01/A

ANGIELSKI - dyplomowany
nauczyciel, korepetycje, matura,
egzaminy 504-596-145. (GK)

! ! ! KURS wózki widłowe, żurawie,
HDS. Dogodne terminy, wszystkie
kategorie 508199537,
604661601. (GK)

REZONANS magnetyczny,
tomografia komputerowa, rentgen,
USG doppler pantomografia. NZOZ
2682613K01/B
Diagnostica, Koszalin, Kościuszki 7,
KUPIĘ płyty drogowe, jumbo,
94/3461199. (GK)
oporowe l-ki, trelinke, tel.
160113K01/B
508421-977 (GS)

KOMISY.
LOMBARDY

2722113K01/A

"DE-EM" korepetycje
(94)348-0-347. (GK)

—

6013S02/A

(GK)
2665313K01/A

! ! 11!!I ! ! I Balustrady,
ogrodzenia 724 282 221. (GK)

SPŁATA inne 501-354-825.
(GP)

GINEKOLOG, tel. 510-592-095 (GS)
PSYCHIATRA 608-528-584.

PODATKI profesjonalnie
94-3419-347 (GK)

JDIŁPinOi
ICRATUS - korepetycje
94/716-26-02 (GK)

2858113K01/A

6113S02/A

1061013E01/A

NAUKA

1189311K03/A

POŻYCZKA prywatna 730-304676
(GP)

ALKOHOLIZM, Esperal
601-968-537. ' (GK)
ALKOHOLOWE odtrucia
509-306-317. (GK)

1352812K01/A

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

2645313K01/A

! ! ! ! Problem z dłużnikiem? No
problem! 94/347-32-86. (GK)

2650513K01/A

2680313K01/A

KREDYTY-WYBÓR! tel.
694421-855 (N)

VW Passat Kombi 1,9 TDI 2003r.
tel. 600455-848. (GK)

2648813K01/A

I ! Promocja tłumiki,
94/342-05-97. (GK)
AUTO-GAZ Montaż Naprawa
Koszalin Lechicka 74. Tel.
94/346-03-99, 605-05-20-30. (GK)

GOTÓWKA od ręki 793-335-590.
(GK)

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

15213K03/A

! ! ! ! ! ! AUTOALARMY
502-532-639. (GK)

EXPRESS KREDYT,
510-087-022 (GP)
13013K03/A

Osoby zainteresowane winny wpłacić wadium na konto Urzędu
Gminy Będzino w Pomorskim Banku Spółdzielczym Oddział
w Będzinie Nr 09 85811014 0200 0143 2000 0001. w taki sposób
aby wpłata znalazła się na rachunku bankowym Urzędu Gminy
w Będzinie najpóźniej w dniu 10 grudnia 2013 r.
2839213K01A

40913K05/A

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

615413K03/B

KAŻDE auto kupię
602-589-000. (GK)
KIA Ceed 1,6, rocznik 2007. Cena
18.400,- zł. Kontakt: 698413-871.
(GK)
2839713K01/A

KOŁA RaV4 zimowe 783-261-940.
(GK)
MEGANE, 1.9D, 2000r., kombi,
4.7OOzł, stan bdb, tel.
667-935-508. (GP)
818413K03/C

NISSAN Almera 1,8 MR 00, rocznik
SKUP aut, całe uszkodzone. Umowa 2002. Cena 9.500,- zł. Kontakt:
gotówka od ręki tel. 501-797-268 698413-871. (GK)
(GS)
2839813K01/A
59713S02/A
NISSAN Patrol 88r. 3,3 TD
SKUP aut-wszystkie, tel.
500-131-801. (GK)
2835113K01/A
725044644. (GP)
806913K03/A
0CTAVIA 1.9,06r salon
537-080-600. (GK)
2826013K01/A

RENAULT Laguna 2001r. sedan 3.0
AUDI 801.6D, sprawny, ważne OC i benzyna automat, NAVI Xenon
przegląd na rok. Tanio!
Skóra, srebrny metalic
695-834-801. (GP)
604-200-199. (GK)
AUDI A4 96r. sedan 1.6 MPI
benzyna, zielony metalic
604-200-199. (GK)

TYNKI Gipsowe 511562987

GOLF IV ,2000r„ 1,4,695951523
(GP)

65913S02/A

813513K03/A

• Wypłata natychmiast!!!
• Dogodne warunki spłat
• Możliwość prolongowania
terminu płatności

2644213K01/C

! ! ! ! ! ! ! ! AUTA NA GAZ (BRC)RATYRAFGEL KOBYLNICA
K/SŁUPSKA WIDZIŃSKA 23, tel.
602-644-337. (GP)

FORD KA 1,3B, 2001r.,
883746878. (GK)

2794013K01/A
776713K03/A

SUCHE zabudowy 94/3412184.
(GK)

2644013K01/A

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

• również z zajęciami
komorniczymi, emeryci
i renciści, prowadzący
działalność, rolnicy

2644213K01/B

! ! ! ! STOMATOLOGIA
specjalistyczna: chirurgia
stomatologiczna, protetyka,
2817613K01/A
ortodoncja, stomatologia dzieci i
VW Polo 2001r., 1.4MPI, po liftingu, dorosłych również z
7700zł, 605446-281. (GP)
anestezjologiem. K-lin, Małopolska
1"B" 94/343-84-68. (GK)
—

przedwypłatowa

STANY surowe 94/3412184. (GK)

2647113K01/A

2645613K01/A

Niemchomośd kupno

Pożyczka

2644213K01/A

569013K03/G

w porządku alfabetycznym szukaj na stronie

Kredyty

DACHY DEKARSTWO 94/34121
84. (GK)

23

2818013K01/B

ROVER 416,1.6gaz, 1997r„
3.900zł, wyposażony, okazja,
725-040-650. (GP)

W dniu 26 listopada 2013 r. ukazało się ogłoszenie z błędnymi jednostkami miar. Prawidłowe ogłoszenie brzmi
następująco:

INFORMACJA W SPRAWIE TARYF
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie informuje, że uchwałą nrX X X V I 1/571/2013 Rady Miejskiej
w Koszalinie, z dnia 21 listopada 2013 r. przedłużony został na okres od dnia 1 stycznia 2014 r do dnia 31 grudnia 2014 r.
czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
Wobec powyższego taryfy w ww. okresie nie ulegnązmianie i będą kształtowały się następująco:

1.

2.
3.

Netto

Brutto
(z VAT)

a) gospodarstwa domowe i odbiorcy
wody na cele socjalno-bytowe

3,04 zł/1 m 3

3,28 zł/1 m 3

b) pozostali odbiorcy

3,08 zł/1 m 3

3,33 zł/1 m 3

Za odbiór ścieków:
wszyscy odbiorcy

4,22 zł/1 m 3

4,56 zł/1 m 3

Za dostawę wody:

Za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej
wszyscy odbiorcy

2

2,11 zł/1 m /rok

2,28 zł/1 m2/rok

2842813K01A

ogłoszenia drobne
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ABAKUS

DOM Słupsk, Ustka, tel.
516784114. (GP)
4513K03/J

KUMĘ mieszkanie Ustka lub
Słupsk, płatność gotówką tel.
509780748 (N)

szukaj nas również na gk24.pl

nic nie płacisz przy zgłoszeniu
nic nie płacisz jeśli sprzedasz sam

2679313K01/A

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAŻ

STRATY - CZYSTY ZYSK
BEZPŁATNIE POMAGAMY PRZY KREDYTACH

ABAKUS

obok Związkowca)
zadzwoń 94 345-22-75
www.abakus-nieruchomosci.pl

ul. Zwycięstwa 1 4 3
(obok Związkowca),

niska cena 3-pok., 60 m2,
rej. Kostenckiego, tylko 179.000,-

94 345-22-75,

UA 2-pok. (50), I p., duzS
gia, rej. Odrodzenia, 16^

abakus-nieruchomosci.pl,
szukaj nas również na gk24.pl

3-pok., z balkonem, blisko Emki,
172.000,- do negocjacji

"ANKAM"

OKAZJA 1-pok. (30), balkon,
rej. Wańkowicza, 104 000,-

PROMOCJA sprzedający 0%
PIŁSUDSKIEGO 5, 94/342-26-19,
605405-744; www.ankam.com.pl
(GK)

tanie 4-pok., rej. Zubrzyckiego,
tylko 199.000,- do negocjacji

2796113K01/A

"ANKAM" dom wolno stojący,
Jamno, 375.000 zł (GK)

om dla dwóch rodzin, osoE
^wejścia, Rokosowo, 379^Q
2-pok. (40), I p., po remoncie,
rej. Franciszkańskiej, 138.000,-

2831813K01/A

j

komfortowy dom wolno stojący,
rej. Śliwkowej, 669.000,-

2797313K01/A

2613213K01X

OKAZJA! kilkanaście działek ładnie
położone lub zamienię na
kawalerkę Koszalin, 880-069-611.
(GK)

DWUPOKOJOWE tel. 598400930,
www.gieldaslupska.pl (GP)
—

547713K01/A

DZIAŁKA, Konikowo 604-15-34-11.
(GK)

—

2152213K01/A

DZIAŁKĘ w Jamnie sprzedam lub
zamienię na mieszkanie w
Koszalinie. 509499-223. (GK)
567813K01/A

OSTATNIE apartamenty w Osiedlu
Jodłowa Park, Słupsk. Tylko teraz
taniej o VAT! Tel. 660-901-800.
(GP)
—

801313K03/A

—

2807413K01/A

KAWALERKA sprzedam lub
wynajmę Tanio! 94/341-5643.
(GK)
2836213K0VA

KOŁOBRZEG- ul. Portowa, dom,
pokoje z łazienkami pod wynajem,
przyziemie na działalność
gospodarczą, tel. 603-600-282.
(GK)
83513K06/A

KAWALERKA 697 112-627.

SPRZEDAM działkę w Tymieniu,
tel.509499-220. (GK)

KAWALERKA po remoncie. Słupsk,
782-662-008 po 15-tej. (GP)
805813K03/A

KAWALERKA Słupsk, 509-586-141.
(GP)
385213K03/C

KAWALERKA z garażem,
660309-972 (GK)

2783613K01/A

NOWE lokale do 120m2 od 2500
zł/m2 www.bboxx.pl (GS)

4513K03/D

ZIEMIA rekreacyjna 781840374

(N)

2662813*01/*

NIERUCHOMOŚCI
WYNAJEM

2813213K01/A

POKOJE w domku, 530-813-914.
(GK)
2843113K01/A

POKÓJ 2-osobowy 791-215-088.
(GK)
2822613K01/A

POKÓJ 2-osobowy 94/345-34-94.
(GK)
2830613K01/A

(GK)

2844213K0VA

POKÓJ, Słupsk centrum
606424-300 (GP)
103013K03/A

POKÓJ, Słupsk, 502-681-924. (GP)
572013K03/D

POKÓJ, Słupsk, tel. 602665650.
(GP)
802113K03/A

SKLEP lOOm, Mielno centrum lub
na lodziarnie, kawiarnie
600-858-696. (GK)
2848913K01/A

USTKA, do wydzierżawiania działka,
ulica Storczykowa. DELTA
728-175-720
(GP)

2761513K01/A

! MAGAZYNY. 695-635-293.

2-POK do wynajęcia 506-986-741.
(GK)
2849213K01/B

367413S01/A

OKAZJA! Darłowo - działka
budowlana uzbrojona, 820 m2,
518-909-917. (GP)

(GK)

POKOJE 1 i 2-os. 79-55-77443.
(GK)

3367113K01/A

TRZYPOKOJOWE tel. 598481920,
www.spgn.pl (GP)

(GK)
2545213K01/A
MIESZKANIE 14,10 mkw., parter,
(GK)
do remontu; działka ogrodowa ok. 3 1,2 pokojowe 94/340-3041.2836613K01/A
ar; budynki gosp. - Dunowo
1,2-OSOBOWY, internet
516-955-208 (GK)
506-198-981 (GK)
2852113K01/A
2853713K01/A
MIESZKANIE nowe, 34 mkw, 1
1-POK.
Kobylnica,
668-902-772.
pokój, urządzone, centrum
(GP)
604-190-219. (GK)
779013K03/B
4513K03/A

(GK)
2806013K01/A

2840513K01/A
PILNIE sprzedam mieszkanie 2-pok.
Bobolice, Tel 691-948-187 (GK) POKÓJ w domku 888-921-134.(GK)

LOKAL handlowy 55m w Koszalinie.
Tel.509499-220. (GK)
! ! ! ! ! !2-pok. Koszalin
1170713K01/A
94-345-18-98. (GK)
MIESZKANIA tel. 598481920,
(GP)

30012K05/K

GARAŻ ul. Lechicka 606-972481
(GK)

2801113K01/A

KAWALERKA Koszalin
723-919-593. (GK)

www.spgn.pl

DO wynajęcia kawalerka
umeblowana, Białogard,
668162776. (GK)

POKÓJ 782 316-504.

2-POKOJOWE 601-780410.

(GK)
2836913K01/A

2-POKOJOWE 666-042-598.

(GK)
2842713K01/A

(GP)

! DZIEWCZYNĘ do pizzerii
94/3414141. (GK)
2812313K01/A

AGENCJA Ochrony Lex Crimen
Koszalin ul. Brzozowa 27 zatrudni:
osoby na stanowisko - pracownika
ochrony fizycznej, kontakt osobisty.
(GK)
2786213K01/A

AUTORYZOWANY Serwis Volvo Truck
w Sycewicach k. Słupska zatrudni
Elektryka/Elektromechanika.
CV proszę przesyłać na adres
r.ciszczon@skrzypa.pl (GP)

WRÓŻKA Ania. 530156512. JGK)
_ •
rn n T - f t
jPRZcDAZ

59713K04/A ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Drewno,
TANIO NIEMCY, HOLANDIA, BELGIA
603898968. (GP)

K 5 S 5 I E S S S Ł "
( G K )

e i m w

FIRMA zatrudni glazurników,
monterów sufitów TERMATEX.
Słupsk, 661-259493. (GP)

SESJA TESTOWA DO MENSY, 1
GRUDNIA,
HTTPS://WWW.MENSA.ORG.PL
(N)
2826213K01/A
UWAGA TYLKO W GRUDNIU!
Okazja roku! Tradycyjna coroczna
20% obniżka na biżuterię ze złota i
srebra w sklepach jubilerskich
Chaton w Koszalinie, Słupsku i
Szczecinku. Zapraszamy! (GK)
2770313K0VA

( G K )

52913,04/1

! ! ! ! ! ! ! Wapno nawozowe.
"DOWO" tel. 91578-67-33,
601-86-39-37 (GS)

KIEROWCÓW kategorii C E.
Transport międzynarodowy, wysokie
BYDŁO trzodę (gotówka)
zarobki. Stary Kisielin, tel.
600235550. (GK)
68/4112705 (N)
—

61412S02/A

2665013K01/A

604515546

(GP)

! ! ! ! ! ! CENTRUM Wyprzedaży AGD
i RTV, lodówki, pralki, telewizory,
wentylatory. Biesiekierz 5a,
94/318-01-50. (GK)
! ! Kominkowe, opałowe
694295410 (GP)
DREWNO 781-963-666,
691418586 (GP)

716613X03/«
C 3603P MTZ części 506-986-741.
DREWNO kominkowe 663-611-645
(GK)
(GP)
2849213K01/A
2843313K01/A
CIĄGNIK
C-360,
ładowacz
Troi,
tel.
OPIEKUNKI Niemcy 607-855-064.
DREWNO kominkowe,
669891233. (GK)
(GK)
601437-205. (GP)
41013K05/B
KUPIĘ grykę, łubin, wykę, groch,
OPTIMA S.A.- finanse dla domuDREWNO Słupsk, tel. 781-105-313.
peluszkę, słonecznik, len, owies bez
zatrudni PRZEDSTAWICIELI w
(GP)
łuskowy, itp. tel 604250237 (N)
Koszalinie i okolicach. Atrakcyjna
2508313K01/A
prowizja, praca dodatkowa, również
DREWNO suche, tel. 731-295-539.
LEMKEN Gruber 693-905-205 (GP)
dla emerytów! Tel. 58-554-80-80
(GP)
812413K03/A
lub 801-800-200 (GS)
PROSIĘTA sprzedam,
DREWNO układane, 600-880-776.
94/312-10-33. (GK)
(GP)
PANIE do sprzątania, produkcji
zatrudni FASADA Słupsk, tel.
PROSIĘTA, tel. 502-96-56-34. (GP)
GARAŻE blaszane, bramy garażowe
811413K03/A
695-611-007. (GP)
792713K03/A
kojce dowóz, montaż gratis!
ROZRZUTNIK obornika 4t
Producent (58)3331228,
PEDAGOGÓW do żłobka z II grupą
608321641 (N)
509038426, ww.robstal.pl (GP)
2814213K01/A
inwalidzką (st.u miarkowany)
—
726013K03/A
668-891440, Koszalin. (GK)
SKUP - bydła (WBC),trzoda,
GARAŻE
blaszane,
kojce
dla
psów,
2824613K01/A
maciory,knury gotówka,
blachy trapezowe, 791-131-343.
PIEKARZA zatrudnię, bardzo dobre 692-064-102 (GK)
(GK)
2846413K01/A
warunki, Słupsk, ul. Jaracza 12, tel.
1068113K01/C
501-567-323. (GP)
'
WIELORAK, kultywatory, przyczepy
KARP tania handlówka
789913K03/B
sprzedam, tel. 506-675-133.
602498351.
PRACA W BELGII DLA MECHANIKA (GP)
297713Z02/A
803713K03/A
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH.
ŁADOWARKA czołowa
ZAROBKI OD 7500 ZŁ NETTO,
ZIEMIĘ orną powyżej 20 ha kupię,
60747-35-15. (GK)
UMOWA 0 PRACĘ, ZAPEWNIONE
okolice Słupska, tel. 662-461-348.
2820013K01/A
ZAKWATEROWANIE. KONTAKT:
(GP)
PELLET opałowy (barlinek), brykiet
BIU RO@PERSONALEXPERT. PL, TEL.
886-417-590,698-469-336. (GK)
2807113K01/A
508 869 844 DZIAŁ REKRUTACJI
SIATKA Charnowo, 59/846-11-10.
CERTYFIKAT NR 8620 (N)
2837713K01/A
(GP)
EUROPEJSKA Sylwester
245113K03/A
PRZEDSTAWICIELA handlowego,
608431242. (GK)
SIATKI
ul.
Raszyńska,
2374713KOVE
wykształceniSe wyższe, znajomość
59/842-87-55. (GP)
niemieckiego. 604-314-853. (GK) ORKIESTRA 1-osobowa
123513K03/A
2691313K01/A
608-362-994. (GK)
SPRZEDAM
kompletne
i
w
bardzo
2612213K01//
ZATRUDNIĘ do produkcji
dobrym stanie laboratorium
laminatów, Koszalin 504020230
POLICYJNY Ośrodek Szkoleniwo dentystyczne, Lubeck/Niemcy:
Wypoczynkowy „Krokus" zaprasza
(N)
2820513K01/A
19.000 euro. Sprzedaż
na imprezę Andrzejkową i
urządzeń/mebli laboratoryjnych
ZATRUDNIĘ do sprzątania w
Sylwestrową- atrakcyjna cena,
pojedynczo możliwa. Tel.
Szczecinku tel: 608 518 006 (N) możliwość noclegu,
2820213K01/A
49-1578-68-68-902 (j. polski) Tel.
094/318-93-23, 665-952-850
ZATRUDNIĘ kierowcę C+E w transp.
49-171-7744074 (j.
www.krokus.ta.pl (GK)
międzynarodowym może być bez
2819413K01/'
niemiecki/angielski)
doświadczenia, 604-61-6026.
www.luebeck-dentallabor.de (N)
SYLWESTER w Pałacu , wesela
2837513K01/A
(GK)
www.palacmorski.pl 694-938-703.
SPRZEDAM okna PCV z rozbiórki
(GK)
608436-216. (GK)
2790113K01/'
2755113K01/A
SYLWESTER Z NOCLEGIEM W
STYROPIAN producent, dostawa
REKOWIE160 ZŁ OD OS. DOM
KIEROWCAkat. BCE
52/331-6248. (GK)
WESELNY POD DOBRYM ANIOŁEM
10013K01/A
661-162469. (GK)
2821813K01/
606337304
SZLAKA drogowa, 502-96-56-34.
WWWJASJVGROWAKACJE.PL
PRZEDŚWIĄTECZNE porządki!
(GP)
—
811413K03/8
Dom, mieszkanie 512-185-643.
(N)
—
2721213K01//
(GK)
TWARDY! węgiel-niskie ceny!!!
2798613K01,
WESELA NA WSI Z NOCLEGAMI
600-238-122; 509-161-322. (GK)
SZUKAM zleceń glazura, terakota,
WOLNE TERMINY NA 2014 DUŻO
2649313K01/A
remonty. 733980136. (GK)
JADŁA SIELSKIE KLIMATY
OBWIESZCZENIE
606337304
WWW.WESELAKOSZALIN.COM.PL
Sąd Rejonowy w Koszalinie VII
(N)
Wydział Gospodarczy postanowie
:
2721313K01//
niem z dnia 28.11.2013 r, w spra
ZESPÓŁ M-Quadrat 501^800-676.
wie o sygn. akt VII GUp 34/11,
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (GK)
stwierdził zakończenie postępowa
nia upadłościowego Spółdzielni
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
„Inpromet" Zakład Pracy Chro
ONAŚ-TRANS Niemcy,Holandia,
nionej w upadłości likwidacyjnej
Belgia, przewóz osób i paczek 24H w Koszalinie, numer Krajowego
transport, laweta, przyczepa.
DETEKTYW-KOSZAUN.PL
Rejestru Sądowego 0000153044.
Najtaniej!! 600-616414. (GK)
602601166 (GK)
2773913K01/A

2843213K01/A

OMEGA -obrót, wyceny, Słupsk,
ul. Starzyńskiego 11,
Tel. 059/84-14420
www.nieruchomosci.slupsk.pl
(GP)

DZIAŁKA budowlana, okazyjnie,
881-505-564. (GK)

2823013K01/A

783913K03/A

BIURO centrum Słupsk,
603-955-382 (GP)

2827413K01/A

4513K03/C

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ KOSZALIN
OKAZYJNIE TEL 796 299 211 (N)

3-POKOJOWE, Słupsk, 666538083
(GP)

KAWALERKĘ 507 200 774.

4513K03/B

59/845-53-53

2834413K01/A

2828013K01/A

DOM na Morskiej K-lin
722-003-151. (GK)

—

3-POKOJOWE w domku
519-064-159. (GK)

2837413K01/A

PILNA SPRZEDAŻ
po kapitalnym remoncie, meble
kuchenne wykonane pod wymiar,
kuchnia z oknem, 1-pok, I p.,
rej. Karłowicza, 123.000,-

DOM tel. 598400930,
www.domyslupsk.pl (GP)

(GK)
2840313K01/A

KAWALERKA 29mkw 728-801-062.
(GK)

73 MKW, 3-pokojowe,
605-78-79-78. (GK)

2802613K01/A

o , * . * , . . * »—
'
możliwość przyuczenia; kierowcę

3 POKOJOWE 47 mkw.,
H. Sawickiej 608092-265.

'

2832213K01/A

(GK)

2826913K01/A

2-POKOJOWE, Północ
517-515-590. (GK)

KAWALERKA Koszalin 607786105
(N)

i 69900 zł kawalerka, Koszalin, Orla,
! 3 piętro 781840374 (N)

DOM szeregowy, 532-616-114.

2846313KOl/A

2821913K01/A

2853613K01/A

| 3-POK. Kurozwęcz 694-854-990.
| (GK)
:

AV-BUSY Niemcy,wt i pt z domu pod
dom 609-818-709.67-345-11-88.

2-POKOJOWE, parter, umeblowane
rejon Wańkowicza 50248-17-56.
(GK)

—

I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! HOLANDIA
codziennie z domu pod dom,
503-198446,67-2^9491( 0 ^

(GK)
2845213K01/B

424813K03/I

2831713K01/A

"ANKAM" kawalerka, Orla, 72.000
zł (GK)

I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ANGLIA, środa,
piątek, niedziela z domu pod dom,
503-198450,67/266-94-91 (GK)
57213K04/A
I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
v v i t f 11 f v 111 f i TRANS-GLASS
Okonek, 503-198446,
67-26-69491. (GK)

GSM, podstawowa znajomość
komputera, przeszkolenie
bezpłatne, kultura osobista, prawo
jazdy kat.b dodatkowy atut to
samochód, tel. 509-204^256 (N)

2-POKOJOWE 880-069-611.

—

BIURO rachunkowe zatrudni
kadrową: kadry_koszalin@wp.pl
(GK)
—
2855313K01/A
BUDOWLAŃCÓW 503-135-643.
(GK)
—
2802513K01/A
BUDOWLAŃCÓW 503440880.
(GK)
nrifAPTY nnmnrn kń
^ ^
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2613413K01X

ul. Zwycięstwa 143

NIERUCHOMOŚCI
Aniela Barzycka,

2-POKOJOWE, 47 mkw.
i 721-888-911. (GK)

sobota - niedziela 30 listopada- 1 grudnia 2013 r.

LEKTORÓW j. niemieckiego, CV na
adres e-mail: sjo.chili@wp.pl (GK)

—

2637713K01/A

795313K03/A

PRZEWOŹ

flSSBfflllL

Mii,

ogłoszenia drobne

sobota - niedziela 30 listopada- 1 grudnia 2013 r.

WĘGIEL-niskie ceny,
798474-720. (GK)

CHĘTNA i gorąca 666735318 (GP) ANTENY, domofony 608461-953.
715813K03/D
(GK)
2631113K01/A
FILIGRANOWA 728-225-649. (GK)
2847313K01/A
CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady,
GRZESZNICE. 500-090-226. (GK) klimatyzacja. Słupsk, 602-394-696.
2658013K01/A
(GP)
IZA 30 888-544-019. (GK) ~
193113K03/A

WORKI FOLIOWE, STRETCH,
PRODUKCJA,SPRZEDAŻ,
602723619 (GP)
ZAGĘSZCZARKA, piła do betonu
60747-35-15. (GK)
2820613K01/A

TOWARZYSKIE

2824213K01/A

PAWEŁ 667490-056

(GP)
814313K03/A

PIĘKNA 733-080-638.

2806113K01/A

(GK)
2847413K01/B

RUDA Ola 20,505-554-852.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "LAS
VEGAS", www.nclasvegas.pl
94/34-03495. Zatrudnimy Panie.
(GK)

(GK)

2822813K01/A

SŁODKI Lizaczek. 504398541 (GK)
2657813K01/A

TAJKA 530-388-079

(GP)
785813K03/C

WIOLA po 40-tce. 691-857-735.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! CASABLANCA (GK)
24 h. Zatrudnimy Panie.
94-341-16-54 (GK)

TRANSPORT

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Dojadę,
516-279-328. (GP)
796413K03/A

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Patrycja
733-359-350 (GP)

! ! ! ! ! ! ! ! Meblowozem
602-284-693 (GP)
2113K03/A

667313K03/B

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! NATALI,
788-001-424. (GP)

! ! ! ! ! ! Przeprowadzki,
504-894-004. (GK)

KOMPUTERY - naprawa, usługi
komputerowe. Dojazd.
509-191-905. (GP)

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 662-665457.
WYJAZDY. (GK)

!! PRZEPROWADZKI 502-637-252.
(GK)
3285712K01/B

28313K05/B

!!!!!!!!!!!!!!! INTERBUS, Holandia,
Belgia, Niemcy 60248-58-64 (GS)

413S0VA
! ! ! ! ! ! FULL Serwis, 730-290-356
TRANSPORT do 1.5t, 500-201-769.
(GP)
807713K03/A
(GK)
61013K01/A
! ! ! ! ! ! Słodziutka 27,
TRANSPORT
towarów,
539-084-921. (GP)
751413K03/A
przeprowadzki, 794^600-696.
! ! ! ! ! ! Tanio i wyjazdy
(GK)
787-216-995. (GK)

USŁUGI

2847813K01/A

! ! ! ! 519-433-625 prywatnie sexi.
(GP)

PRALKI, urządz. elektryczne, gastr.
Chłodnictwo. Tel. 507-380-118.
(GK)
2645513K01/A

! ! ! ! 886-287-916 prywatnie,
Słupsk. (GP)
441813K03/0

(GP)

! ! ! ! ! ! ! ! Naprawa RTV, LCD,
plazmy. Słupsk, Z.Augusta 14,
59/843-04-65. (GP)

768513K03/C

ADA 40 pół godz. 70zł,
733422-745. (GK)
2827313K01/B

AKTYWNA - dojrzała. 507-719-333.
(GK)
3285512K01/A

ALA 25 pół godz. 70zł,
505-316-117. (GK)
2850713K01/A

ANECZKA do 21 godz.
886-721-851. (GK)

! ! ! ! ! ! 'NAPRAWA RTV
kineskopowe, LCD, plazma.
Gwarancja, bezpłatny dojazd, tel.
94-345-74-61. (GK)
2847313K01/A

! ! ! ! PRALKI - AGD, zmywarki,
naprawy, 503-380-410.
(GK)
2828613K01/A

2648413K01/A

ATRAKCYJNA 40, 885415-089.
(GK)
2847413K01/A

ATRAKCYJNA dojrzała,
661-177-611. (GP)

DOCIEPLENIA, remonty, budowa
kompleksowo, szpachlowanie malowanie, roboty brukarskie
603-317-313. (GK)
83313K06/A

ELEKTRYK 784-509-193.

(GK)
2818113K01/A

ELEKTRYK Tel. 510 247 585

2768413K01/A

GLAZURA, terakota, 788-539-191.
(GK)

2838713K01/A

BLIŹNIAK - żaluzje, markizy,
verticale, moskitiery. Stolarka
aluminiowa. Słupsk, ul.
Leszczyńskiego 10D, tel.
59/84-17-900, 601-65-25-82. (GP)

ŁAZIENKI A-Z, 798-618-871.

"DEKORAT". Markizy tarasowe,
rolety austriackie, żaluzje, plissy.
Bramy garażowe, przemysłowe!
Grunwaldzka 6. Tel. 94/3460-353;
501-682-902. (GK)

765313K03/A

2714713K01/A

2790413K01/A

MEBLE szafy na wymiar
696031080. (GK)

POSADZKI 603 317 313.

(GK)
83313K06/B

REMONTY, glazura, 798^898-690.
(GK)

77813K03/G

PARAPETY, progi z drewna itp.
692-636-297. (GK)
2740713K01/A

SPRZĄTAM strychy, piwnice, garaże,
podwórka- wywóz 507-827-271.
(GK)
2792413K01/A

WYCINKI drzew, 798-212-399.
(GK)
38513K05/F

ZDROWIE I URODA
! ! ! 0-50346-21-22 Ginekolog
farmakologia, tanio.
:

545713B07/A

ALKOHOLOWE odtrucie,
602468-631 (GP)
13413K03/A

DOM Seniora Piast w Mielnie
przyjmie osoby potrzebujące
całodobowej opieki. 606-908-787,
94/318-92-17. (GK)
2714413K01/A

GABINET Kosmetyczny, Park Wodny
Redzikowo zaprasza, w karnecie
taniej, tel. 694-817-257. (GP)
813113K03/A

WOD.-KAN.~CO.

GINEKOLOG, 720-824-872

! ! ! ! ! ! ! INSTALACJE: C.O.,
wod.-kan. gazowe, solarne. Tel.
602-597-830. (GK)
2648613K01/A

2751713K0VA

PSYCHOTERAPIA, pomoc
w sytuacjacach kryzysowych
606-901-113. (GK)

OKNA, rolety, plisy, drzwi, bramy,
napędy. Najtaniej! Marko,
Kaszubska 21, 94/34-11-632,
606421-720. (GK)
1133413K01/B

REMONTY

LEGITYMACJA Nr 71093.

GAZ junkersy, kuchenki naprawa ,
wymiana 664-605-521. ^
(GK)

LEGITYMACJA studencka nr 75270.
(GK)
2853913K01/A

ZWIERZĘTA

2794413K01/A

HYDRAULICZNE, tel. 607 703 135.
(GP)

! ! ! ! Remonty solidnie,
530001581. (GP)
769113K03/A

! ! ! MIESZKANIA, biura
602-635-036. (GK)
2700913K01/A

! Cyklinowanie/BP, 692-944-672
(GP)
796013K03/A

:

112K03/B

HYDRAULIKA A Z 24h,
798-618-871. (GP)

MAM szczeniaki Sznaucer
miniatura koloru pieprz-sol
609-099-617. (GK)

HYDRAULIKA, kotły gazowe,
montaż, naprawa, tel.
504-309-208. (GK)

CYKLINIARKA wynajem
94/3426216. (GK)

(GK)
2841913K01/A

2656713K01/A

Trafiaj do
Czytelników

POZOSTAŁE

—

—

28052131

CZYSZCZENIE dywanów,598438911 (GP)

CYKLINOWANIE bezpył.
502-302-147. (GK)

nadaj.pi

! IPranie dywanów itp.
94/34142-95. (GK)
2656813K01/A

Źródk: "Polskie Badania Czytelntfwa", reafaoqa łtikard Brown, wskaźnik CCS, i
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Sędzia komisarz postępowania upadłościowego
Biura Handlowego „Euro-Mctfex* spółko
z ograniczoną odpowiedzialnością, sygn.
akt VI! GUp 23/12, ogłasza, że syndyk spo
rządził i przedłożył sędziemu komisarzowi piątą
uzupełniającą listę wierzytelności upadłego.
Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainte
resowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Ko
szalinie VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34.
W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można
złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom ort. 256
i ort. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe i naprawcze.

BK*1-IVIB
ł t l t l

1 k

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego
„TDE" spółka z ograniczoną odpowiedzial
nością, sygn. akt V I I GUp 1 / 1 3 , ogłasza, że
syndyk sporządził i przedłożył sędziemu komisa
rzowi uzupełniającą listę wierzytelności upadłego.
Listę wierzytelności może przeglądać każdy
zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejono
wego w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy,
ul. Andersa 34.
W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia
można złożyć sprzeciw odpowiadający wymo
gom ort. 256 i ort. 257 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze.

2825213K01A

BURMISTRZ GOŚCINA

Działki usytuowane są na obrzeżach miejscowości Gościno w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej
numer 162 i nowo budowanej obwodnicy Gościna. Przeznaczenie nieruchomości -brak mpzp,
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki położone na
obszarze oznaczonym jako tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i
usługowej.
działka numer753/4o pow. 0,5804 ha
działka numer753/5o pow. 0,5804 ha

Cena wywoławcza każdej działki
Wadium
Minimalne postąpienie

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodo
w e j w Świdwinie sp. z o.o w Świdwinie
w likwidacji, sygn. akt V I I GUp 16/13,
ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył sędziemu
komisarzowi pierwszą i drugą uzupełniającą listę
wierzytelności upadłego, listy wierzytelności może
przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie
Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydział Gospo
darczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od
dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiada
jący wymogom ort. 256 i ort. 257 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze.

2825313K01A

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek
gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Jarogniew.

-

OBWIESZCZENIE

-227.000zł (zwolnione z podatku VAT)
15.000zł
-2.270zł

Przetarg odbędzie się w dniu 08.01.2014r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenia wymaganego wadium na poszczególne
działki w kasie Urzędu lub na konto 66 85811030 0500 027320000001 nie później niż do
dnia 3 stycznia 2014 roku, włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Gościnie.
.Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58 oraz na stronach internetowych www.goscino.com.pl,
http://bip.goscino.com.pl
Telefon kontaktowy: 94 3512503,94-3513393 lub e-mąil: grunty@goscino.com.pl

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG
Informuje, że na podstawie art.35 ust.l, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r, Nr 102, poz. 651 z
późń. zm.) na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg,
przy ul. Ratuszowej 13 na okres od dnia 27.11.2013 r. do dnia
17.12.2013 r. zamieszczony został wykaz nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia:
2
-część działki nr 173/30 obr.12 o powierzchni 11,4 m , położona w
Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego zabudowana schodami do lokalu
użytkowego
Grunt wydzierżawiony zostanie w trybie bezprzetargowym, na rzecz
wnioskodawcy.

2825413K01A

Piątek

•••••••• Market

Sobota

» •••••••Zdrowie

Poniedziałek

• ••••• rcgqnapi

Wtorek

Reklamy zlecane do naszych
dodatków tematycznych

ukażą się jednocześnie
w „Głosie Koszalińskim"
„Głosie Pomorza"
i „Głosie Szczecińskim"!!!

• ••••• lęgodompł

Czwartek

• Biznes i Pieniądze

Poznam milą Panią do 65 lat Słupsk, Sła
wno, Lębork. Tylko SMS. Paweł. PTFKM
Witam, chciałabym poznać mężczyznę w
wieku 3040 lat. Mam 27 lat, chciałabym
spędzać te zimowe dni z miłą osobą
spacer może wyjazd w góry. F2J2N
Hey jestem miłym i spokojnym 30 latkiem,
lubiącym sport i dobrą zabawę... szukam
fajnej i milej dziewczyny.
Z7YY5
Miły sympatyczny kawaler w wieku 35 lat
chętnie pozna kobietę z okolic Lęborka.
AX9D8
Witam mam 32 lata poznam Panią do
miłego spędzania czasu. Jestem
przystojnym mężczyzną pozdrawiam:)
jestem z okolic Szczecina. EKSSR
Mam 33 lata, poznam milą Panią być
może do stałego związku. YAZJW
Miła, atrakcyjna, wykształcona, kulturalna
oraz niezależna panna (241.) pozna Pana
pozytywnie nastawionego do życia w
wieku do 32 lat.
J775U
Poznam Panią lat ok. 50/55 Szczecin i
okolice.
CUW6X

hey poznam fajną miłą dziewczynę. Ja 30
lat spokojny miły wysportowany lubiący
dobrą muzykę i zabawę.
EDFHC
Wdowa z okolic Słupska lat 58 pozna
miłego Pana 55-65lat. Słupsk lub okolice.
TCZZ5
Hey jestem miłym spokojnym 30 latkiem
lubiącym sport dobra zabawę. Szukam
milej fajnej dziewczyny do wspólnej
zabawy. Pozdrawiam.
KEXCG
DOROTKO... z okolic Słupska, straciliśmy
kontakt pamiętam Twoją końcówkę nr z
orange 666. Kiedy to przeczytasz odezwij
się. Robert z Kołobrzegu.
69T2C
Poznam Panią w wieku 25-30 lat do
stałego związku. Wolny 30 lat. 9399B
Poznam Panią w wieku 25-30 lat do
stałego związku. Wolny 30 lat. CYH87
Kogoś na smutne wieczory do rozmowy,
na kawę Pana w wieku 34-45 pozytywnie
nastawionego do życia. Być może stały
związek to zależy od tego czy przypadnie
my sobie do gustu. ZYTG7
Chętnie poznam mężczyznę w wieku 2631 lat do stałego i poważnego związku.
Mam 24lata i mam córeczkę. Szukam
mężczyzny z którym mogłabym stworzyć
prawdziwą rodzinę.
858MK
Poznam kobietę ze Szczecina, stanu
wolnego, bez dzieci, wiek 3545lat.A38RA
Poznam Panią niepalącą i bez nadwagi
ok.55l. Szczecin i okolice. W2N4Y
Szukam dziewczyny z okolicy Koszalina.
Mam na imię Przemysław mam 26 lat
proszę dzwonić po 16.
SF5GY
Poznam Panią wiek 3548 do stałego
związku, bez nałogów Białogard-Okolice.
XMHX2
Poznam samotnego Pana w wieku 64+ do
wspólnego spędzenia życia. 1EYSC
Miła, atrakcyjna, wykształcona, kulturalna
oraz niezależna panna (25lat) z małym
synkiem (z Koszalina) pozna odpowie
dzialnego, dobrego mężczyznę w wieku
do 32 lat.
7U9JP
Witam, poznam Pana w wieku od 35 do
40 lat. Z okolic Koszalina i Białogardu.
cenie przede wszystkim szczerość i
uczciwość. Jeśli jest jakiś Pan poważnie
myślący o życiu i cieple domowego
ogniska, niech się odezwie. FTBS7
Biznesmen40l pozna Panią od 20 do 50
lat, tylko sms. 4N8XS
Poznam Panią dziewczynę do miłych
spotkań, np basen, kręgle, rozmowa...
zapraszam. 62195

regomotop!

Środa

By zdobyć numer telefonu osoby,
która Państwa zainteresuje, należy
wysłać SMSa na numer 72466,
o prefiksie WEDWOJE.kod
np: WEDWOJE.ABC123
(koszt SMS-a: 2,46 z VAT)

Mam 35 lat. Poznam puszystą panią
wygląd nie ma znaczenia, bądź sobą a
wiek od 18 lat z Bytowa.
KB87N

ZGUBY

77813K03/F

C O. hydraul. wod. kan.
515-708-887. (GK)

(GS)
409113S01/A

! ! HYDRAULIKA Słupsk,
663-010-975 (GP)

OKNA pcv z demontażu.
601-220-617. (GK)

(GK)
2785513K01/A

:

38513K05/E

WYKOŃCZENIA. Słupsk,
663-010-975 (GP)

Miłosne anonse

2789313K01/A

MYCIE okien 609-752-704.

814713K03/A

2644713K01/A

OKNA najtańsze z najlepszych !!
Konserwacja i naprawa.
www.womib.pl, Womib,
Modrzejewskiej 43, Koszalin,
94/34242-81. (GK)

(GP)

MALOWANIE, gładzie, płytki i inne tanio. 785-141-167. (GP)

1277611K03/A

! ! ANTENY wszystkie 504467-622. CYKLINIARSKIE. 94/34-10-997.
(GK)
(GK)
! HHPRALKI DOMOWE
603-775-878. (GK)

(N)

2803913K01/A

GŁADZIE, glazura 508 717 564.
(GK)

! ! ! ! ROLETY

824312K03/B

! ! ! Anteny, telewizory
604-88-53-66. (GK)

—

2839013K01/A

39213K05/A

OKNA, DRZWI

—

2652413K01/B

CYKLINOWANIE, bezpyłowe,
układanie parkietów 504-308-000,
www.cyklinowanie-koszalin.pl (GK)

2647613K01/A

NAPRAWY RTVAGD

734613K03/A

MEBLE na wymiar, 880-044-955.
(GK)

823012K03/A

'2658313K01/A

633113K03/C

40-LATKA 533405486

JUNKERSY- naprawa, tanio,
gwarancja 694024080. (GK)

CYKLINOWANIE bezpył.
511-323-367. (GK)
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Poznam Panią szczupłą, niewysoką 50-55
lat z okolic Ustka - Słupsk. Jestem 59
letnim niezależnym wdowcem. Z6X8F
Kawaler 30 lat sympatyczny niezależny
bez nałogów o prawych poglądach 4
chętnie pozna Pannę 25 - 30 lat do
stałego związku.
MCPKX
Mam na imię Paweł jestem ze Słupska.
Poznam miłą Panią do stałego poważne
go związku, w wieku 20-30 lat.
Słupsk i okolice.
EYJ3G
2247913K01P

ultura/rozrywka

Jeśli organizujesz imprezę,
koncert, spektakl,
poinformuj nas o tym

informator
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Informator
DYŻURY APTEK
Słupsk: Ratuszowa, ul. Tuwima
4, tel. 59 842 49 57;
Ustka sobota Sanus-Pharma, ul.
Grunwaldzka 26, tel. 59 814 72
32; niedziela Ustecka , ul. Że
romskiego 5, tel. 59 814 9817;
Bytów sobota Ducha Świętego,
ul. Sikorskiego 14, tel. 59 822 80
80; niedziela Centrom Zdrowia,
ul. Ks. Bernarda Sychty 3, tel. 59
822 6645;
Miastko: Królowej Jadwigi, ul.
Królowej Jadwigi, tel. 59 857 82
92;
Człuchów: sobota Centrum
Zdrowia, ul. Szczecińska 13, tel.
59 834 3 1 42; niedziela Oberland, ul. Długosza 29, tel. 59
83417 52;
Lębork sobota Przy Szpitalu, ul.
Węgrzynowicza, tel. 59 863 52
86; niedziela Gemini, al. Staro
miejska, tel. 59 84122 73;
Łeba: Słowińska, ul. Kościuszki
70 a, tel. 59 8 6 6 1 3 65;
Wicko: Pod Agawą, tel. 59 8 6 1
1114.
KINO
Słupsk: Multikino Poranki dla
dzieci, sobota-niedziela, godz.
10.30,12; Adwokat, sobota-nie
dziela, godz. 18.15; Igrzyska
śmierci, sobota-niedziela, godz.
9.10, 12.15, 15.20, 17.30,
18.30, 20.30, 21.45; Kapitan
Phillips, sobota-niedziela, godz.
21.30; Last Vegas, sobota-niedziela, godz. 19.30,22;; Mroczny
Świat 3D, sobota-niedziela, godz.
14.15; Wyścig, sobota-niedziela,
godz. 16,20.40; Kraina lodu 20,
sobota-niedziela, godz. 10.30,
13, 15.30, 18, 30, sobota-nie
dziela, godz. 9,11.30,14,16.30,
19; Największy z cudów 20, sobota-niedziela, godz. 9; Ratujmy
Mikołaja 2D, sobota-niedziela,
godz. 11,15.15,30, sobota-niedziela, godz. 13.10, 17.20; Ry
siek Lwie Serce 20, sobota-nie
dziela, godz. 9. 11.20, 13.40;
Rejs Gdzie jest gwiazdka?,so
bota, godz. 16, niedziela, godz.
14; Płynące wieżowce, sobota,
godz. 18, niedziela, godz. 16;
Wielki Liberace, sobota, godz. 20;
Ustka: Delfin Kraina lodu, so
bota, godz. 18.15, niedziela
godz.18.30; Kapitan Phillips,so
bota, godz. 20, niedziela, godz.
20.30; Ratujmy Miko, sobota,
godz. 12.30, niedziela, godz.
16.30; Thor. Mroczny świat, so
bota, godz. 16.15;
Lębork: Fregata Fregata sobota:
Ratujmy Mikołaja, godz. 16.15,
18; Wyścig, godz. 20.

w godz. 9-17, tel. 59 842 43 26;
Ustka: Tel. 59 814 7170, czynna
poniedz.-piątek w godz. 10-16,
fax 59 814 99 26.
KOMUNIKAOA
59 843 7110; MZK 59 848 93
06; Lębork: PKS 59 862 19 72;
MZK w godz. 7-15, tel. 59 86214
51; Bytów: PKS 59 822 22 38;
Człuchów: PKS 59 834 22 13;
Miastko: PKS 59 857 2149.
USŁUGI MEDYCZNE
Słupsk: Wojewódzki Szpital Spe
cjalistyczny im. Janusza Kor
czaka, ul. Hubalczyków 1, infor
macja telefoniczna 59 846 0 1

00;

Ustka: Wojewódzki Szpital Spe
cjalistyczny, ul. Mickiewicza 12
tel. 59 814 69 68; Poradnia
Zdrowia POZ, ul. Kopernika 18,
tel. 59 814 60 11; Pogotowie
Ratunkowe - 59 814 70 09;
Lębork: Szpitalny Oddział Ratun
kowy 59 863 30 00; Szpital, ul.
Węgrzynowicz^ 13, 59 863 52

02;

Bytów: Szpital Powiatowy, ul.
Lęborska 13, tel. 59 822 85 00;
Dział Pomocy Doraźnej Miastko,
tel. 59 857 09 00;
Człuchów: 59 834 53 09.
WAŻNE
Słupsk: Policja 997; ul. Rey
monta, tel. 59 848 06 45; Pogo
towie Ratunkowe 999; Straż
Miejska 986; 59 843 32 17;
Straż Gminna 59 848 59 97;
Urząd Celny - 58 774 08 30;
Straż Pożarna 998; Pogotowie
Energetyczne 991; Pogotowie
Gazownicze 992; Pogotowie Cie
płownicze 993; Pogotowie
Wodno-Kanalizacyjne 994; Straż
Miejska alarm 986: Ustka - 59
814 67 61, 697 696 498;
Lębork - 59 862 2911; Bytów 59 822 25 69; Miastko - 59
857 20 81; Człuchów - 59 834
5280.

PQRAPNICTWQ

Słupsk: Biuro Porad Obywatel
skich, tel. 59 842 22 55, al. Sien
kiewicza 21, czynne poniedz.czwartek w godz. 9-17;
Bliżej Prawa - bezpłatne porady
prawne i obywatelskie, ul. Jana
Pawła II (7 piętro, pok. 718.719)
tel. 59 307 00 20, czynne: poniedz.-środa godz. 8-16, czwartek
godz. 10-18, e-mail: porady@fundacjaparasol.org
Telefon zaufania Tama - 59 8 4 1
40 46, czynny: poniedziałek - pi
ątek w godz. 16-20;
Alkoholowy telefon zaufania
Krokus czynny codziennie 17-22,
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Słupsk czynna poniedz.- piątek 59 8 4 1 4 6 05.

Informator płatny
USŁUflPOfiRZEPOWE

SŁUPSK: Kalla, ulica Armii
Krajowej 15, telefon: 59 842
8 1 9 6 lub komórkowy: 6 0 1
928 600, H. K. Banachowie.
Zieleń tel. (24h/dobę) telefon
502 525 005 lub 59 8 4 1 1 3
15, ul. Kaszubska 3A; Hades,
ul. Kopernika 15, całodobowo:

telefon: 59 8 4 2 9 8 9 1 lub
komórkowy: 6 0 1 6 6 3 796.
Winda pogrzebowa i bal
dachim przy grobie. Hermes,
ul. Obrońców Wybrzeża 1,
(całodobowo), telefon: 59 842
8 4 9 5 lub komórkowy: 6 0 4
434 441. Winda i baldachim
przy grobie.
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ZAMÓW BEZPŁATNIE ze stacjonarnego

800 400 400

PIANO

1
I
I
i
Wczoraj mogłeś przeczytać

208

artykułów opublikowanych
w Piano systemie zakupu treści
w intemecie www.gp24.pl/piano.

daniel.klusek@mediaregionalne.pl

Warto tam być
IMPREZY W sobotę i niedzielę można się wybrać na jedną z wielu imprez,
jakie przygotowano zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych.
Daniel Klusek

Lady". Nie zabraknie również
standardów muzyki rozryw
kowej. Bilety w cenie 25 zł
można kupić w et Cetera.

daniel.klusek@mediareqionalne.pl

Koncerty, spektakle, im
prezy - to tylko niektóre
weekendowe atrakcje w
Słupsku i regionie.
Oni o niej
Spektakl „Wariacje enig
matyczne" zobaczyć będzie
można w niedzielę w No
wym Teatrze. Na małej sce
nie widzimy gabinet Abla
Znorko, uznanego pisarza,
laureata nagrody Nobla (Je
rzy Karnicki). Mężczyzna,
który zaszył się w domu
gdzieś pod kołem podbiegu
nowym, opublikował właśnie
najnowszą książkę - zbiór li
stów z ukochaną kobietą.
Właśnie o niej chce z nim po
rozmawiać Erie Larsen,
dziennikarz z prowincjonal
n e j gazety (w tej roli Igor
Chmielnik). Mimo że umó
wiony, jest przez literata trak
towany jako nieproszony
gość.
Spektakl będzie można
zobaczyć w niedzielę o godz.
18. Bilety kosztują 30 i 25 zło
tych.
Katarynka dla dzieci
W niedzielne popołudnie
dzieci i dorośli będą mogli
zobaczyć w teatrze Rondo
premierę spektaklu „Pan Baj
i zaczarowana katarynka".
Przedstawienie zrealizowane
przez Teatr Planeta M to
baśń traktująca o prostej lecz
wiecznie aktualnej mądrości.
Motywem, wokół którego
osnuta jest fabuła przedsta
wienia w wykonaniu Iwo Bochata i reżyserii Magdaleny
Planety, jest czas.
Pan Baj i jego katarynka
przypomną, że naszym ży
ciem mogą kierować jeszcze
siły starsze, mądrzejsze, pięk
niejsze i dużo ważniejsze niż
krótka i ulotna chwila, która
czasem zdaje nam się
wszystkim. Początek przed
stawienia w niedzielę o godz.

Podpatrzone na ulicy
Na ulicy Wojska Polskiego
zobaczyć można plenerową
wystawę fotografii pt. „Pod
patrujemy". Ekspozycja to
podsumowanie projektu o
tym samym tytule, który
przez ostatnie tygodnie od
bywał się w Słupsku. W ra
mach projektu młodzież, za
mieszkała przy ulicach obję
tych programem rewitalizacji
miasta miała okazję poznać
tajniki fotografii. Pod okiem
instruktor Jadwigi Girsy-Zimnej - instruktorki fotografii w
Słupskim Ośrodku Kultury
- młodzież zdobywała prak
tyczne i teoretyczne podsta
w y warsztatu fotograficzne
go.
Iwo Bochatjako pan Baj zatrzyma ulotne, dobre chwile,

16. Bilety kosztują 15 i sie
dem złotych.

fol Archw
i um Ronda Restauracja pełna

przeglądzie kapel zapowie
działy już: Grupa 21, Jabba i
Resurrection. Inne zespoły
Kocie buty
mogą się jeszcze zgłaszać w
Na przedstawienie „Pan pubie. Początek koncertu w
Kotowski" będzie się można sobotę o godz. 20. Wstęp jest
wybrać w sobotnie przedpo wolny.
łudnie do teatru Tęcza.
Przedstawienie opowiada o Zabawa w Kellerze
przygodzie Kota z sąsiadem
W sobotę w pubie Keller o
- psem Haukowskim i miesz dobrą zabawę przy wróż
kającą w parku lisicą, panią bach i laniu wosku zadbają
Emilią. Gdy przyszła zima i Nathan Pole i O.G.rubszy. Po
spadł śnieg, Haukowski ule czątek o godz. 21. Wejściów
pił ze śniegu bałwana, który ki do godz. 22 kosztują pięć
złotych, po godz. 22- 1 0 złotych.
czapeczkę. Buty się jedna
porwały. Kot wyruszył więc Wieczór z musicalem
do sklepu. Po drodze spotkał
Podczas sobotniej imprew parku lisicę - panią Emilię.
Co z tego wynikło, dzieci do
wiedzą się ze spektaklu. Po szeć musicalowe hity. Za
czątek o godz. 11. Bilety kosz śpiewa Maja Pobłocka, której
towarzyszyć będzie Trio Ka
tują 16 i 13 zł.
meralne Arte. W programie
utwory z takich musicali, jak
Idź i zagraj
W sobotę w Motor Rock m.in.: „Elita", „Skrzypek na
Pubie będzie mógł zagrać ka dachu", „Upiór w operze",
żdy chętny. Swój udział w „Cats", „Kabaret" i „My Fair

obrazów
W restauracji Anna de
Croy oglądać można wysta
w ę „Malarstwo". Swoje prace
prezentuje na niej Anna Ba
ryła, absolwentka Wydziału
Architektury i Wystaw na
Akademii Sztuk Pięknych w
Poznaniu. Wystawa jest pier
wszą indywidualną prezen
tacją prac autorki, wcześniej
obrazy Anny Baryły pokazy
wane były na ekspozycjach
zbiorowych.
Wystawa „Malarstwo" nie
jest podporządkowana jed
nemu tematowi lub techni
ce. Autorka przedstawia na
niej w większości własne in
spiracje i fascynacje malar
skie, wyrażane w najróżniej
szych technikach od olejnej
po akrylowe akwarele. Często
eksperymentuje, łącząc tra
dycyjne elementy w nowy,
zaskakujący sposób. Unika
wielkiego formatu, zmierza
jąc raczej w formy małe, sku
pione na wewnętrznych re
lacjach barw i świateł. Wstęp
na wystawę jest wolny. •

Słupsk sprzed lat zatrzymany w kadrach
W Y S T A W A W Ośrodku Teatralnym Rondo oglądać można wystawę fotografii Czesława Cekały przedstawiających Słupsk
i słupszczan sprzed kilkudziesięciu lat
„Słupsk, lata 70. i 80. XX w.
Klimaty" to zbiór kilkudzie
sięciu czarno-białych foto
grafii. Czesław Cekała
uwiecznił n a nich najważ
niejsze wydarzenia z życia
miasta, jakie miały miejsce w
czasie dwóch dekad. Widać
na nich imprezy kulturalne,
wydarzenia polityczne, spo
łeczne i sportowe. Wielu wi
dzów rozpozna też siebie,
swoich bliskich i znajomych
sprzed 30-40 lat. Wspomnie
niową ekspozycję oglądać
można w sali wystawowej te
atru Rondo przy ul. Niedzia
łkowskiego 5a do 10 grudnia.
Wstęp jest wolny.
(DMK) Wystawę prezentującą Słupsk z lat 70. i 80. ubiegłego wieku oglądać można w Rondzie.

Codziennie nowe informacje
o sportowcach z naszego
regionu znajdziesz na

sport
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Wymarzony początek

PIŁKA NOŻNA

Trwa czarna seria Legii
Piłkarze Legii doznali piątej
porażki w fazie grupowej Ligi
Europejskiej. W czwartek prze
grali w Warszawie z Lazio Rzym
0:2. Włoski klub zapewnił sobie
awans do 1/16 finału. W grupie
J tej sztuki dokonał też Trabzonspor, który wygrał z Apollonem Limassol 4:2.
Mistrz Polski t o jedyny z 48
zespołów, który nie zdobył ani
punktu, ani gola. Legia wcze
Jarosław Stencel
śniej uległa po 0:1 Lazio i Apollonowi oraz dwukrotnie 0:2
iaroslaw.stencel@mediareqionalne.pl
Trabzonsporowi. Ostatni mecz
zespół trenera Jana Urbana ro
W finale wyraźnie wyprze
zegra 12 grudnia na Cyprze.
dziła A m e r y k a n k ę Kikkan
W czwartkowym zwycię
Randall i N i e m k ę D e n i s e
stwie Trabzonsporu udziału nie
Herrmann.
W y s t ę p w K u u s a m o roz
miał Adrian Mierzejewski. Polski
poczęła o d ó s m e g o m i e j s c a
pomocnik całe spotkanie obej
w eliminacjach, które w y 
rzał z ławki rezerwowych. Jego
grała j e j n a j g r o ź n i e j s z a r y 
los podzielili bramkarze - Prze
w a l k a - Norweżka Marit Bjomysław Tytoń (PSV Eindhoven)
ergen.
i Grzegorz Sandomierski (DiP ó ź n i e j Kowalczyk n i e
namo Zagrzeb). Ich zespoły do
dała j u ż s z a n s r y w a l k o m .
znały wyjazdowych porażek,
Choć w ćwierćfinale słabo
odpowiednio z Łudogorcem
wystartowała, t o d y s t a n s 1,4
Razgrad 0:2 i Czernomorcem
k m pokonała najszybciej. Na
Odessa 1:2.
t y m etapie rywalizacji od
Cały mecz w barwach nor
padła n i e tylko Bjoergen, ale
weskiego Tromsoe rozegrał na
i j e j r o d a c z k a T h e r e s e Jotomiast Jarosław Fojut. W 90.
haug.
minucie przegranego spo
P o d o b n y s c e na rius z był w
tkania zTottenhamem Hotspur
półfinale, w k t ó r y m Polka
0:2 został ukarany żółtą kartką.
uzyskała d o d a t k o w o n a j  Kowalczyk cieszy się ze zwycięstwa.
W 75. minucie na boisku po
Fot. PAP/Grzegorz Momot
lepszy czas d w ó c h biegów.
jawił się Ludovic Obraniak (Bor
Do decydującej rozgrywki
Na ostatnim p o d b i e g u za pkt, b o p i ą t k o w a rywalizacja
- L u b i ę s t a r t o w a ć w Ku deaux). Chwilę później jego ze
ruszyła w czołówce, a l e za atakowała
p r o w a d z ą c ą z o s t a n i e zaliczona d o R u k a u s a m o , a dziś zanotowałam spół stracił jednak bramkę i
h a c z o n a p r z e z Celine Brun- Niemkę Denise H e r r m a n n i Triple. Z tego też p o w o d u po najlepszy inauguracyjny start uległ na własnym stadionie EinLie straciła n a m o m e n t rów n i e miała p r o b l e m ó w z w y  szczególne e t a p y n i e s ą trak w karierze. W c z e ś n i e j n a p o  trachtowi Frankfurt 0:1. Tym
n o w a g ę i znalazła s i ę z tyłu p r z e d z e n i e m jej.. Wygrała t o w a n e j a k o p o j e d y n c z e c z ą t k u b r a k o w a ł o t r o c h ę samym francuska drużyna nie
stawki. Norweżka p o chwili
n i e z a g r o ż o n a , p o w t a r z a j ą c z a w o d y PŚ. Cykl t e n w p r o  szczęścia, a t e r a z w s z y s t k o ma już szans na wyjście z grupy
przewróciła się i przestała li s u k c e s z 2009 roku, kiedy w
w a d z o n o d o kalendarza trzy ułożyło s i ę p e r f e k c y j n i e F.
czyć w w a l c e o czołowe p o  K u u s a m o r ó w n i e ż była n a j  lata t e m u , a w dotychczaso - skomentowała p r z e d tele
W czwartek dziesięć drużyn
zycje, a z a w o d n i c z k a z Ka l e p s z a w sprincie.
w y c h e d y c j a c h Kowalczyk w i z y j n y m i k a m e r a m i Kowal zapewniło sobie awans: Lazio,
s i n y Wielkiej mijała k o l e j n e
Tym r a z e m j e d n a k d o kla była druga, p i ą t a i p o n o w n i e czyk.
Trabzonspor, Sevilla, Betis,
(PAP) Genk, AZ Alkmaar, PAOK Salo
rywalki.
syfikacji PŚ zyskała tylko 5 0 d r u g a .
niki, Anży Machaczkała, Olympique Lyon i Eintracht.
(PAR)

BIEGI NARCIARSKIE Justyna Kowalczyk wygrała sprint techniką klasyczną
w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w fińskim Kuusamo.

10. miejsce Stocha. Biegun nadal liderem

Sześciu polskich zawod
n i k ó w wystąpiło w piąt
kowym konkursie Pucharu
Ś w i a t a w s k o k a c h narciar
skich w fińskim Kuusamo.
N a j l e p s z y był Kamil Stoch,
który zajął 10. miejsce.
W r u n d z i e finałowej Polak
skoczył 129 m e t r ó w (za d w a
skoki otrzymał 259,1 pkt).
Zwyciężył p o w s p a n i a ł y m
s k o k u n a odległość 143 m e 
t r ó w Austriak Gregor Schlierenzauer (273,2 pkt), który p o
p i e r w s z e j serii był z a l e d w i e
piętnasty. Drugą lokatę w y 
walczył N i e m i e c M a r i n u s
Kraus (272,7 pkt.), a trzeci był
Austriak T h o m a s Morgen
s t e r n (272,3 pkt.). L i d e r e m

Pucharu Świata pozostał
Krzysztof
Biegun
(113
punktów, o 1 w i ę c e j n i ż Mar i n u s Kraus), k t ó r y w c z o r a j
zajął 18. m i ejsce (125 m e t r ó w
w serii finałowej). 21. pozycję
za jął Maciej Kot (119 m), a
23. był Piotr Żyła (115).
Podmuch wiatru prze
szkodził D a w i d o w i K u b a c 
kiemu, który wylądowałn a
86. m e t r z e , z a j m u j ą c 3 0 .
miejsce. W pierwszej serii Po
l a c y z a n o t o w a l i w y n i k i : 10.
Kamil Stoch (126,5 m), 13.
Piotr Żyła (124,5), 17. Maciej
Kot (126,5), 18. Krzysztof
Biegun (128), 21. D a w i d Ku
ba cki (120,5).
D o trzydziestki n i e wszedł
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EUR0LIGA KOSZYKARZY

Polacy zagrają z Norwegią
Piłkarska
reprezentacja
Polski rozegra 18 stycznia w
krajowym składzie towarzyski
mecz z Norwegią - poinfor
mował w piątek PZPN. Spo
tkanie odbędzie się podczas
zgrupowania biało-czerwo
nych w Zjednoczonych Emira
tach Arabskich. Norwegowie
również wystąpią w składzie
złożonym z zawodników wy
stępujących w ich lidze.
Już wcześniej PZPN infor
mował, że 13 maja 2014 roku
reprezentacja Polski zmierzy się
towarzysko z Niemcami w Mo
guncji. Wcześniej biało-czerwoni zagrają 5 marca w War
szawie,
prawdopodobnie
z reprezentacją Rosji.
(PAP)

Stelmet Zielona Góra
przegrał z Unicają 67:84
Piątej porażki w rozgrywkach
Euroligi (grupa C) doznali ko
szykarze Stelmetu. Zielonogórzanie ulegli we własnej hali
hiszpańskiej Unicaji Malaga
67:84 (18:26, 19:13, 12:20,
18:25).
Stelmet Przemysław Za
mojski 21, Vladimir Dragicevic
13, Christian Eyenga 12, Erving
Walker 7, Aaron Cel 6, Łukasz
Koszarek 6, Adam Hrycaniuk 2,
Kamil Chanas 0, Craig Brackins
0, Marcin Sroka 0, Maciej Ku
charek 0.
Unicaja: Zoran Dragic 21, Nik
Caner-Medley 18, Rafael Hettsheimeir 9, Ryan Toolson 8,
Jason Granger 7, Vladimir
Stimać 6, Earl Calloway 5, Carlos

Jan Ziobro, z a j m u j ą c 3 7 .
m i e j s c e (118,5).
Do p i e r w s z e j serii n i e
awansował tylko Stefan Hula,
l ą d u j ą c n a 105,5 m . Kwalifi
kacje
wygrał
Austriak
T h o m a s Morgenstern-139,5
m . Drugi w kwalifikacjach był
Niemiec Severin Freund
135 m , a trzeci Austriak Wol
f g a n g Loitzl - 136 m . Kamil
Stoch uzyskał 125,5 m i zajął
16. miejsce, a D a w i d Kubacki
był 30. p o l ą d o w a n i u n a 122.
m . Z z a w o d n i k ó w z czołowej
„10" P u c h a r u Świata, którzy
n i e m u s z ą s k a k a ć w kwalifi
kacjach, najdalej, d o 134,5 m
doleciał Piotr Żyła. Lider Pu
c h a r u Ś w i a t a Krzysztof

Biegun miał słabszą p r ó b ę 116 m , Jan Ziobro - 1 1 5 m , a
Maciej Kot 125 m . D o p i e r w 
s z e j serii n i e awansował m i n .
A u s t r i a k A n d r e a s Kofler,
który w pierwszym kon
k u r s i e w Klingenthal miał
upadek. W Kuusamo zajął 43.
m i e j s c ep o s k o k u n a odle
głość 118 m . Zwycięzca k w a 
lifikacji, które z p o w o d u sil
nego
wiatru
zostały
przełożone z czwartku n a
piątek, w Kuusamo j e s t w do
b r e j formie, n a j d a l e j - 1 4 2 m
skoczył t a k ż e n a t r e n i n g u ,
gdzie j a k o j e d y n y przekroczył
granicę 140 m . Kolejny kon
k u r s dzisiaj o 17.00.
(STEN, PAP)

Suarez 4, Sergi Vidal 2, Fran Vasquez 2, Mindaugas Kuzminskas 2, Domantas Sabonis 0.
Pierwsze minuty meczu na
leżały do koszykarzy Unicaji.
Hiszpanie zaskoczyli zielonogórzan bardzo dobrą obroną, a
sami nie mieli problemów z
przedarciem się przez dziurawą
defensywę Stelmetu. Mistrzom
Polski najwięcej problemów
sprawiał dynamiczny Słoweniec
Zoran Dragic (21 punktów w
meczu), który seryjnie trafiał z
dystansu i spod kosza, wypro
wadzając swój zespół na pro
wadzenie 24:16. Aż 10 z 12
rzutów za dwa punkty znalazło
drogę do kosza, co dawało im
ponującą skuteczność rzutową
na poziomie 83 proc. Kanonada
strzelecka Hiszpanów trwała

jeszcze na początku drugiej
kwarty, kiedy zespół Joana
Plaży, po punktach Mindaugasa
Kuzminskasa osiągnął swoje
najwyższe prowadzenie 36:22.
W ostatniej części meczu
konsekwentnie i mądrze gra
jący zawodnicy z Malagi w pełni
kontrolowali wydarzenia na
parkiecie. Już na samym po
czątku czwartej kwarty Hisz
panie dwukrotnie trafili za trzy
punkty, podcinając skrzydła zielonogórzanom. Mistrzowie
Polski nagminnie tracili piłkę, a
w całym meczu zanotowali aż
17 strat.
Stelmet, przegrywając z Unicają Malaga, mocno ograniczył
swoje szanse na awans do dru
giej rundy rozgrywek.
(PAP)

tina Otf), Dnipro Dniepropietrowsk- Pandurii Targu Jiu 4:1
(1:0)
M P
B
1. Fiorentina
5 13
10-2
5 12
10-3
2. Dnipro
5 2
1-8
3. FC Pacos Ferreira
5 1 3-11
4. Pandurii Targu Jiu
grupa F:
Girondins Bordeaux - Ein
tracht Frankfurt 0:1 (0O),APOEL
Nikozja - Maccabi Tel Awiw 0:0
M P
B
1. Eintracht Frankfurt
5 12
11-4
2. Maccabi Tel Awiw
5 8
6-5
3. APOEL Nikozja
5 5
3-6
4. Girondins Bordeaux
5 3
4-9
grupa G:
KRC Genk - Dynamo Kijów
3:1 (3:1), Rapid Wiedeń - FC
Thun 2:1 (1:0)
M P
B
1. KRC Genk
5 11
9-5
2. Dynamo Kijów
5 7
8-6
3. Rapid Wiedeń
5 6
7-7
4. FCThun
5 3
3-9
grupa H:
Slovan Liberec - SC Freiburg
1:2 (0:1), FC Sevilla-GD Estoril
Praia 1:1 (1:0)
M P
B
1.FC Sevilla
5 9
7-4
5 6
7-7
2. Slovan Liberec
5 6
5-6
3. SC Freiburg
5 3-4-6
4. GD Estoril Praia
grupa I:
HNK Rijeka - Vitoria Guima
raes 0:0, Olympique Lyon Betis Sewilla 1:0 (0:0)
M P
B
I.OIympique Lyon
5 9
4-2
5 8
3-2
2. Betis Sewilla
3. Vitoria Guimaraes
5 5
5-3
4. HNK Rijeka
5 3
2-7
grupa J:
Trabzonspor - Apollon Limassol 4:2 (2:0), Legia War
szawa - Lazio Rzym 0:2 (0:1)

Piłkarska LE-wyniki, tabele

M P
B
5 13 13-6
1. Trabzonspor
8-4
5 11
Wyniki meczów 5. kolejki i 2. Lazio Rzym
5-8
3. Apollon Limassol
5 4
tabele Ligi Europejskiej:
0-8
4. Legia Warszawa
5 0
grupa A:
Kubań Krasnodar - FC St.
grupa K:
Gallen 4:0 (1:0), Swansea City Anży Machaczkała - Szeriff
Tiraspol 1:1 (0:0), Tromsoe IL FCValencia 0:1 (0:1)
Tottenham Hotspur0:2 (0:0)
B
M P
I.FCValencia
5 12 11-6
M P
B
2. Swansea City
5 8
6-3 1. Tottenham Hotspur
5 15 11-1
3. Kubań Krasnodar
5 5
6-6 2. Anży Machaczkała
5 8
3-3
5 3 . 5-13 3. Szeriff Tiraspol
4. FCSt. Gallen
5 3
3-6
4. TromsoelL
5 1
1-8
grupa B:
Czernomorec Odessa - Digrupa L
namo Zagrzeb 2:1 (0:1), ŁudoSzachtior Karaganda - PAOK
gorec Razgrad --PSVEindhoven Saloniki 0:2 (0:0), AZ Alkmaar 2:0(1:0)
Maccabi Hajfa 2:0 (1:0)
B
M P
I.Łudogorec Razgrad
5 13
9-1
5 7
2. PSV Eindhoven
4-4
3. Czernomorec Odessa
5 7 5-6
4. Dinamo Zagrzeb
5 1
2-9
grupa G
IF Elfsborg - FC Salzburg 0:1
(0:1), Esbjerg FB - Standard
Liege 2:1 (1:0)
M P
B
1.FC Salzburg
5 15
12-3
2. Esbjerg FB
5 12
8-5
3. Standard Liege
5 1 5-10
4. IF Elfsborg
5 1
2-9
grupa D:
Rubin Kazań - NK Maribor
1:1 (1:0), Wigan Athletic - SV
Zulte-Waregem 1:2(1:1)
M
1. Rubin Kazań
5
2. SV Zulte-Waregem
5
3. Wigan Athletic
5
4. NK Maribor
5
grupa E
FC Pacos Ferreira -

P
11
7
5
4

B
12-4
4-8
5-5
7-11

Fioren-

M
5
5
5
5

1.PA0K Saloniki
2. AZ Alkmaar
3. Maccabi Hajfa
Szachtior Karaganda

P
11
11
2
2

B
84
6-2
4-8
4-8

Legenda: M-mecze, P - punkty, B-- bramki
(PAP)
W liczbaclii

0
punktów oraz tyle samo bramek
mają na swoim koncie piłkarze
Legii Warszawa. To najgorszy
wynik ze wszystkich zespołów

15
punktów, czyli komplet,
zanotowały drużyny FC Salzburg i
TottenhamHotspur.

sport

Zapraszamy na relację radiową
z meczu Czarnych z Treflem Sopot
w niedzielę od godz. 20 na

sobota 30 listopada - niedziela 1 grudnia 2013 r. Głos Pomorza www.gp24.pl

www.gp24.pl

Dopiero teraz
jest ważny mecz

BHans dla Energi Czarnych

KOSZYKÓWKA LiGi M10PZSEZ0WE

Energa Czarni - Trefl 3:2

Juniorzy starsi
Trefl Sopot - Czarni Mat Bet Słupsk
96:53 (20:14,32:12,25:15,19:12).
Punkty dla Czarnych Mat-Bet Granicki
2, Guibitowicz 8# Zil 5, Sprengel 6,
Rypiński 2, Fuks 12, Młynarczyk 16,
Czerniawski 2.

KOSZYKÓWKA Sparingi, mecz w turnieju czy Puchar Polski to jedno. Drugie
to liga. Energa Czarni zagra z Treflem Sopot i to dopiero jest ważne spotkanie.
Energa Czarni Słupsk
7

5/12

536/485

Trefl Sopot
6

5/11

fk

P M
PEPS
1. Trefl Sopot S A
10
6531:371
2. Asseco Gdynia
10
6 550:462
3. SKS Starogard Gdański 10
6 511:456
4. Czarni Mat-Bet Słupsk 10
6 435:411
5. Basket Kwidzyn
6
5 331:408
6. KS AS Mrągowo
5
5 238:488

I * * * * * t.

546/458

Liga juniorów

Słupsk, hala Gryfia, ul. Szczecińska, 2500 widzów.
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5 Nowakowski
6 Trice
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44 Wright
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Waczyński

Niedziela, 1 grudnia, godz. 20. Transmisja: gp24.pl
W tym sezonie oba zespoły grały ze sobą w Intermarche Basket Cup.
Energa Czarni wygrała dwukrotnie 72:66 i 77:69.

Źródło: Głos Dziennik Pomorza

Rafał Szymański
rafai.szymanski@mediaregionalne.pl

Oba zespoły znają się
bardzo dobrze, chociaż w
lidze jeszcze nie zdołały za
grać ze sobą. Przed nimi
jednak najważniejsze z tego
rocznych starć, nie w meczu
towarzyskim, nie w spot
kaniu turniejowym, nie w In
termarche Basket Cup, tylko
w starciu o punkty w lidze.
- Chcę prosić kibiców o
wsparcie. To dla nas jest
bardzo ważne.
Trefl Sopot rozegrał jedno
spotkanie mniej niż Energa
Czarni, ale ma na koncie tyle
samo zwycięstw. Pod
opieczni Maskoliunasa po
konali AZS Koszalin, Anwil
Włocławek, Stabill Jezioro
Tarnobrzeg, Polpharmę Sta
rogard i Kotwicę Kołobrzeg.
Przegrali tylko w pierwszym
swoim tegorocznym wy
stępie w Zielonej Górze ze
Stelmetem. O sile zespołu
stanowi para podkoszowych
Yemi Gadri-Nicholson i
Paweł Leończyk oraz obwo
dowi, rzucający Adam Waczyński i dwójka rozgrywa
jących Lance Teter i Sarunas
Vasilauskas. O poziomie
Trefla stanowią także Polacy,
Michał Michalak i Marcin
Stefański.
Waczyński jest w piątce
najskuteczniejszych zawod
ników TBL Zdobywa średnio
17,3 pkt na mecz. Czarni po
trafili go zatrzymać w IBC.
Zdobył odpowiednio 12 i 6

Darius Maskoliunas
4 Dzierżak
5 Roszyk
10 Stefański
1 1 Brembly
13 Majstorovic
15 Vasilauskas

Energa Czarni grała z Treflem Sopot już pięt razy. Tizy razy sparin
gowe i dwa razy w Intermarche Basket Cup.
W meczach sparingowych w trakcie przygotowań w hali Giyfia zde
cydowanie lepszy byłTrefl Sopot, który pokonał słupszaan 84:73. W
Sopocie w rewanżu Energa Czarni wygrała 67:62 - mimo że za
brakło w jej składzie Jordana Hullsa.
Fouukasz&par

Infografika: 28.11.2012/Justyna Dudek

grać z tym rywalem w pe
łnym składzie.
- Nie będzie żadnych za
skoczeń. Graliśmy tyle razy,
że zdołaliśmy się już bardzo
dobrze poznać. Nie będzie
m y dla siebie zaskoczeniem
- komentował przed spotka
niem Andrej Urlep, trener
Energi Czarnych. - Chociaż
Tomasz Śnieg odczuwa
wciąż skutki skręcenia nogi
- dodawał.
To jest mniejszy problem,
b o coraz lepiej gra Jordan
Hulls. Właśnie w trakcie
meczu z Treflem w Inter
marche Basket Cup nastąpił
Energa Czarni
wzrost jego formy. Potwier
Słupszczanie ostatnio grali dzony w ostatnim meczu w
z Treflem Sopot często, ale po Zgorzelcu.
- Znamy się jak łyse konie.
raz pierwszy będą mogli zaWyjdziemy tak samo skon
centrowani, jak na ostatnią
Słodko z Mendelez
grę z PGE Turowem Zgo
i „Głosem"
rzelec. Nie m a znaczenia, czy
już graliśmy przeciwko nim,
Sponsorem niedzielnego meczu z
czy nie. Mamy swoje zało
Treflem Sopot będzie Mendelez
żenia, które będziemy mu
International, światowy koncern
sieli spełnić i tyle. Jeśli j e wy
produkujący produkty żywnoś
konamy, to mecz jest z reguły
ciowe j napoje.
wygrany - mówi przed spot
Na kibiców, którzy przyjadą na
kaniem Michał Nowakowski,
spotkanie, czekać będą tysiące
skrzydłowy Energi.
czekoladek, setki gadżetów,
Andrej Urlep, wiedząc,
tańczące krowy Milka. Będą kon
jaka jest waga punktów, które
kurs z nagrodami. Swoje gadżety
można zdobyć w tym spot
dołoży także „Głos Pomorza",
kaniu, zwrócił się do wszyst
który jest partnerem akcji.
Także od niedzieli, 1 grudnia, ku
kich fanów koszykówki w
pując w sklepach Top Market pro
Słupsku ze specjalnym ape
dukty Alpen Gold, Milka i Jacobs
lem, w którym prosi o głośny
na kwotę 30 zł będzie można
doping, m

pkt. Najczęściej dostaje
asysty od rozgrywającego
Lance'a Jetera. Ten w na
stępujący sposób tłumaczył
dwie porażki w IBC z Energą
Czarnymi: - Trener prze
strzegał nas przed tym, że
przyjdzie wielu kibiców,
którzy będą cały czas głośno
dopingować, i tak faktycznie
było. Uważam, że to
pierwsze spotkanie z Czar
nymi Słupsk w Intermarche
Basket Cup również nie było
zbyt dobre w naszym wyko
naniu - mówił Amerykanin
dla portalu Sportowe Fakty.

otrzymać czerwony t-shirt Energi
Czarnych Słupsk.

ZOBACZ APELANDREJA U R L E P A j
NA'GP24.pl

w nim słupszczance po
wiodło się gorzej i osta
tecznie zajęła piątą lokatę
-134,3 p k t W drugim strze
leniu zawodniczka ze
Słupska była czwarta z wyni
kiem 374 pkt. W karabinie
pneumatycznym czterdzieś
ci strzałów juniorek Natalia
Kwaśniak (Gryf Słupski) w

M
PcPs
6 607:317
6 597:400
6 529374
6 534:386
6 389:420
6 397:434
6 439:501
6 368:466
6 325:621
6 290:556

GKS Korsarz Gdańsk - Czarni Unkp
Słupsk 77:72 (19:17,27:19,1422,
17:14). Czarni Uniqua: Wysocki 3, Lesiak 6, Goworek 28, Wąsowicz 9,Powideł
24, Kaczmarkiewicz 0, Kuczerowski 2.

Poziom wyżej od meczów sparingowych stał mecz w hali Gryfia w
kolejnym turnieju o puchar prezydenta Słupska. Gospodarze nie po
trafili pokonać Trefla, w barwach którego bardzo dobre spotkanie
rozegrał Lance Jeter. Trefl wygrał 75:66.
Fot. Łukasz Capar i

P M
PePS
1. GTK Asseco Gdynia
10
5 431:264
2. Czarni Uniqa Słupsk
8
5 378319
3. Korsarz Gdańsk
8
5 375:351
4. Bryza Pruszcz Gdański
7
5 349:381
5. Trefl Sopot
5
4 268:302
6. Meduza De La Salle Gdańsk4 4176:360
Legenda: P - punkty, M - mecze, Pz - punk
ty zdobyte, Ps - punkty stracone.
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UKS ZSS Człuchów - Czarni Laminopol
Słupsk36:147 (1235,637,1039,836).
ZSS: Kowalewski 2, Kiedrowski 0, Li
siecki 2, Drąg 5, Dalecki 0, Drożdż 0, Komala 0, Przytarski 2, Ginda 9, Bauza 16.
Czarni Laminopol: Chmura 4, Danie
lewski 13, Kosmala 13, Antonowski 13,
Bąk 4, Wyszkowski 19, Grodzki 8, Ludwiczuk 31, Balina 2, Moraczyński 30, Komajda 10.
P

1. Czarni Laminopol Słupsk
2. Bat Sierakowice
3. Trefl Sopot
4. Asseco II Gdynia
5. Asseco I Gdynia
6. ZSS Człuchów
7. De La Salle Gdańsk

M

pierwszym strzelaniu do fi
nału zakwalifikowała się z
czwartego miejsca - 409,0
pkt. Słupska strzelczyni nie
utrzymała go i ostatecznie
była ósma - 74,1 pkt. W
drugim strzelaniu Kwaśniak
wywalczyła pierwszą lokatę
z wynikiem 409,9 pkt.
W karabinie pneuma

tycznym
sześćdziesiąt
strzałów junior ze Słupska
Mateusz Bartosik dwa razy
był dziewiąty. Zawodnikowi
Klubu Strzeleckiego Gryf
Słupski zabrakło 0,1 pkt do
wejścia do czołowej ósemki.
Jego wyniki 600,8 pkt i 600,9
pkt.
(FEN)

PrPs

12
6 619244
7
4 329:183
7
4 297:226
7
6 208:533
6
4 296:266
5
4 243:407
4
4 203:336

Mocniejsza rywalizacja niż w turnieju prezydenta nastąpiła w me
czach Inteimarche Basket Cup. Energa Czarni zagrała w Sopocie bez Legenda: P - punkty, M - mecze,
trzech zawodników, jednak wygrała 77:69. W rewanżu w Gryfii za ty zdobyte, Ps - punkty stracone.
brakło w składzie gospodarzy Tomasza Śniega. Ale i tym razem lepsi
Młodzicy 2000
byli gracze Czarnych Panter, wygrali 72:66.
Fot. Łukasz Capar

STRZELECTWO We Wrocławiu odbyły się zawody klasyfikacyjne Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Na strzelnicy Śląska dobrze wypadli przedstawiciele
Słupska i Lęborka.
sukces olimpijce z Lęborka.
Wrońska zajęła pierwszą lo
katę z rezultatem 412,1 pkt.
Wśród kobiet w pistolecie
pneumatycznym 40 strzałów
Magdalena Lis (Klub Strze
lecki Gryf Słupski) w pierw
szym strzelaniu do finałuwe
szła na pierwszym miejscu z
wynikiem 379 punktów, ale

1. Trefl Sopot S A
2. Basket Kwidzyn
3. Czarni PGK Słupsk
4. Młode Lwy I Gdańsk
5. GTK Asseco I Gdynia
6. SKS Starogard Gdański
7. Młode Lwy II Gdańsk
8
8. Truso Elbląg
8
9. Meduza De La Salle Gdańskó
10. Asseco II Gdynia
6
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Wrocławskie tarcze na muszkach karabinów
Z grona kobiet w karabinie
pneumatycznym 40 strzałów
PaulaWrońska (Lider Amicus
Lębork) do finałowej roz
grywki awansowała z najlep
szym wynikiem 413,5 pkt.
Lęborczanka nie utrzymała
prowadzenia i finale zajęła
ósme miejsce - 79,6 pkt.
Drugie strzelanie przyniosło

Młode Lwy I Gdańsk - Czarni PGK Słupsk
71:97 (20:14,16:27,14:18,2138).
Punkty dla Czarnych PGK: Gulbitowia
20, Jakubiak 29, Długosz 2, Stefański 2,
Powideł 10, Fuks 19, Czerniawski 11,
Młyński 4.

Pz - punk

Czarni
Sopot 524)1 (11:23,15:15,16:19,
1024). Czarni Grawipd Słupsk Ngujen
Kim 3, Chmura 6, Gładikowski 2, Rzepka
2, Kozłowski 2, Kuchta 14, Juzoń 2,
Grządzielski 9, Przybielski 10,
Igliński 2.
P
1. Trefl Sopot
10
2. Bat Sierakowice
9
3. Asseco I Gdynia
8
4. Czarnifowipoł Słupsk 7
6
5. Asseco II Gdynia
4
6. UKS Krokowa

M
5
5
5
5
5
5

PtPs
511:186
396:250
416:267
270*246
160:403
112:513

Legenda: P-punkty, M - mecze, Pż-punkty zdobyte, Ps - punkty stracone. •
(RES)

