
Siatkówka 
Samą Skowrońską 
wygrać meczu się 
nie da 
STR 27 

I E N N I K  P O M O R Z A  

Na bakier z prawem 
i bez opieki rodziców 

Policja zatrzymała 15-latka, który uciekł z domu i kradł. Nie miała co z nim zrobić 

Społeczeństwo 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Chłopak uciekł od przebywającej 
w Niemczech matki i przyjechał 

Podsumowano 
projekt „Kierunek 
na pracę" 
SŁUPSK. W piątek w Słupskim Inkuba
torze Technologicznym dyskutowano 
o zatrudnieniu. Wojewódzki Urząd 
Pracy w Gdańsku wspólnie z Pomor
ską Agencją Rozwoju Regionalnego 
S. A. w Słupsku podsumował projekt 
aktywizacji zawodowej „Kierunek 
na pracę". Okazuje się, iż część bez
robotnych wcale nie jest zaintereso
wana znalezieniem zatrudnie
nia. W konferencji wzięli udział spe
cjaliści rynku pracy, urzędnicy, sa
morządowcy i osoby zajmujące się 
projektami unijnymi. STR.10 

DNA kultury 
Słupska to pomysł 
ciekawy, ale 
niepełny. Nie 
wszystkim się 
podoba • str. 4 ... 

do Słupska, gdzie wcześniej mieszkał. 
Policja zatrzymała go we wto
rek, po tym jak wyrywał kobietom 
na ulicach torebki. W komisariacie, 
płacząc, powiedział, gdzie porzucił 
skradzione rzeczy. Przy okazji okaza
ło się, że w ogóle nie interesuje się nim 
rodzina ani krewni. 

- Chłopak został przesłuchany 
i usłyszał zarzuty kradzieży, za co gro
zi do pięciu lat pozbawienia wolnoś
ci, jednak w tym wypadku o losie nie
letniego decyduje sąd rodzinny - mó
wi Robert Czerwiński ze słupskiej po
licji. - Niestety, na posiedzeniu sędzia 
sądu rodzinnego, po zapoznaniu się 

z materiałami postępowania polecił 
nieletniego zwolnić. 

Policja na gwałt szukała miejsca, 
gdzie umieścić małoletniego chłopca. 
Sąd twierdzi, że sytuacja rzeczywiście 
była nadzwyczajna, ale 15-latek już tra
fił do odpowiedniej placówki. # ©® 
Więcej STR.4 

Prawo S H H H H  
Słupski PKS wynajął 
detektywa, który nagrał, 
jak kierowcy 
kradną paliwo 
STR.3 

• Wskutek działalności firmy detektywistycznej pracę 
w trybie dyscyplinarnym już stracił jeden z kierowców, 
który od niedawna pracował w PKS ie. Według 

detektywów sprawa jest rozwojowa. Swoje ustalenia chcą 
przekazać także innym polskim spółkom przewozowym. 
Straty w skali kraju mogą sięgać 50 min złotych. (MAZ) 

Region 

Prokuratura zbada 
zawiadomienie 
LĘBORK. Do prokuratury wpłynęło za
wiadomienie o możliwości popełnienia 
przestępstwa przez... panią premier 
i minister MSW. Lęborczanin uważa, 
że przyjęcie uchodźców to działanie 
na szkodę kraju. STR.4 

PRAWYBORY. Prowadzi Piotr Muller, 
nie ustępuje mu Katarzyna Bogusław
ska. Najlepsi zostaną zaprezentowa
ni w dodatku wyborczym „Głosu", 
który ukaże się jeszcze przed wybo
rami do Sejmu. STR. 4 

SŁUPSK. W mieście powstały cztery no
we lokale. Menu bardzo zróżnicowa
ne, można napić się dobrej kawy, 
zjeść naleśnika albo włoską piz
zę.# STR. 5 

SŁUPSK. Miasto szykuje się na przyję
cie imigrantów z Syrii. Akcję koordyno
wać będzie wojewoda. Będą też lek
cje z uchodźcami. # STR. 5 

Zgoda rodziców 
na udział dzieci 
w spotkaniach 
z uchodźcami nie jest 
wymagana 
Opinia Krystyny 
Danileckiej Wojewódzkiej STR. 5 
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Rozmowa 
Kierowcy brali 
pieniądze za bilety 
do kieszeni 
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Komentarz 

Magdalena 
Olechnowicz 

Nikt nie chce 
15-latka?! 

T rudno mi uwierzyć w tę 
historię. Piętnastolatek 
ucieka od matki 

w Niemczech i wraca do ro
dzinnego Słupska - piszemy 
o tym na str. l i 3. Tu jest oj
ciec, rodzina, ale nikt go nie 
chce. Chłopak, aby przeżyć, 
napada na kobiety i kradnie 
im torebki. Matka nawet nie 
zawiadamia policji, że chło
pak uciekł. Sama jestem mat
ką dwóch nastoletnich chłop
ców i nie mogę uwierzyć, że to 
dzieje się naprawdę. Przecież 
dziecko, jakie by nie było, 
na zawsze pozostaje dzie
ckiem. I nawet jak zejdzie 
na złą drogę, to rodzic powi
nien być jego adwokatem. 
Tymczasem chłopak trafił 
do placówki opiekuńczej, a ro
dzicom najprawdopodobniej 
zostaną odebrane prawa ro
dzicielskie. Żal chłopaka. 
Przecież ma dopiero 15 lat. 

Mamy też dobre wiado
mości. W mieście pow

stały cztery nowe lokale ga
stronomiczne. To dobry znak! 
Trzymam kciuki za tych mło
dych ludzi, którzy w tak trud
nych czasach odważyli się 
na tę działalność. Brawo! • 

Mistrzostwa w zbieraniu 
grzybów w Korzybiu 
Nadleśnictwo Warcino i gmina 
Kępice zapraszają na IX Ogólnopol
skie Mistrzostwa w Zbieraniu Grzy
bów. Odbędą się one w sobotę, 10 
października w Korzybiu. Start 
o godz. 10. Zapisy prowadzone będą 
odgodz. 9. Zaplanowano konkuren
cje w kategorii: największy grzyb, 
największa liczba zebranych grzy
bów i największa grzybia rodzina 
oraz konkurencje drużynowe. Od
będzie się też konkurs kulinarny 
na najlepszą potrawę z grzybów. 
Na miejscu czekać będą liczne nie
spodzianki.#©® 

Kursy walut NBP 

EUR 4,2451 
GBP 5,7643 
CHF «3,8885 
« spadek ceny do dnia poprzed
niego wzrost ceny Dez zmian 

: W 

Jesienny weekend 
w krótkich rękawkach 
Przez kilka dni będziemy się znaj
dować pod wpływem wyżu z po
łudnia Europy, który przyniesie 
ciepłe i suche powietrze oraz let
nią pogodę. 
- Sobota, niedziela i poniedziałek 
zapowiadają się słonecznie 
- mówi Krzysztof Ścibor z Biura 
Prognoz Pogody Calvus 
w Słupsku. - Temperatura wzroś
nie do 18-20 stopni Celsjusza. 
W słońcu będzie o kilka stopni 
wyższa, więc będzie można 
chodzić w krótkich rękawkach. 
Wiatr będzie wiał słabo. 
Ciepłe będą noce. temperatura 
rzadko spadnie poniżej 10 stop
ni. 
We wtorek zacznie się chmurzyć, 
choć padać nie powinno. Tempe
ratura wyniesie 17 stopni. Środa 
ma już być pochmurna, deszczo
wa i chłodniejsza. Termometry 
pokażą 16 stopni. Kolejne dni bę
dą chłodniejsze: w czwartek 
do 13 stopni, a w piątek do 11 
stopni. Będzie też silniej wiało 
z zachodu. Wiatr będzie nieprzy
jemny, w porywach do 30-40 
km/h. 
- Pogoda w kolejnych dniach zro
bi się już typowo jesienna 
- mówi Krzysztof Ścibor. 
- Można się spodziewać pluchy, 
wiatru i temperatur 10-12 stopni 
Celsjusza. 
(DMK) 

Tydzień 

Twoja emerytura 
po wielkich zmianach 

# Docelowo wszyscy ma
my pracować do 67. roku 
życia. To właśnie chce 
zmienić prezydent. 

Emerytury częścic 
sa coraz popularni 

:iowe 
są coraz popularniejsze 
# Wyjaśniamy, kto może 
przejść na emeryturę częś
ciową ijakję wyliczyć. Czy 
warto z niej skorzystać. 

Robimy porządki w naszej spółce 
Słupski PKS zawiesił około 30 
kursów w ciągu tygodnia. Ge
neralnie tam, gdzie z przejazdu 
korzysta 5-8 pasażerów. 

Co decydowało o zawieszeniu 
części linii, które obsługiwaliś
cie? 
Ich opłacalność. Jeśli koszty 
były wyższe niż dochody, to 
decydowaliśmy się na taki 
krok. Zwykle działo się tak, 
gdy do naszego autobusu 
wsiadało 5-8 osób. 
Czy te zawieszenia nie wzbudza
ły protestów? 
Wzbudzały. Na dodatek czasa
mi okazuje się, że autobusem 
jeździło więcej osób, niż wy
nikało z naszych danych. 
Skąd to wiecie? 
Od pasażerów. 
Nie rozumiem? 
To proste. Po prostu część pa
sażerów nie kupowała biletu, 
tylko dawała pieniądze 
wprost do ręki kierowcom, 
którzy brali je do własnej kie
szeni, a przez kasę fiskalną nic 
nie przechodziło. 
My natomiast sprawdzamy 
obłożenie autobusów poprzez 
analizę wydruków z kas fi
skalnych. 
Dopiero gdy zawiesiliśmy nie
które linie, dowiedzieliśmy 
się, że naprawdę są bardziej 
obłożone, niż to wynika z za
pisu w kasie fiskalnej, który 

' Anna Dadel: - Musimy uporządkować kwestię dochodów 
i kosztów w naszej spółce 

znajduje się w naszym archi
wum. 
Czy przywróciliście niektóre 
kursy? 
Generalnie staraliśmy się tak 
robić, aby łączyć różne kursy 
poprzez wycięcie jednego 
i przesunięcie czasu drugiego, 
aby pasażer miał czym doje
chać. To nie były łatwe decy
zje, bo trudno zawiesić kurs, 
z którego ktoś korzystał 30 lat. 
Zdarzało się i tak, że po wnio
sku pasażerów przywracali
śmy kurs, gdy okazało się, że 
korzysta z niego siedemnaś
cie, osiemnaście osób, bo wte
dy jest on rentowny. 

Czy nadal jesteście otwarci 
na wnioski pasażerów w spra
wie przywrócenia kursów? 
Owszem. Rozpatrujemy 
wszystkie wnioski, choć nie 
zawsze je uwzględniamy. 
Wszystko zależy od tego, czy 
kurs nie jest deficytowy. Nie 
możemy reagować na wszyst
kie petycje, choćby było 
pod nimi ze sto podpisów 
mieszkańców danej miejsco
wości, bo musimy twardo 
trzymać się ziemi i rachunku 
ekonomicznego. Na szczęście 
dostrzegam wzrost świado
mości wśród pasażerów, któ
rzy sami nas informują, że da

Zdjęcie dnia 

» W Słupsku zakończył się Regionalny Kongres Kultury. Obok rozmów 
o wizji kultury nie zabrakło też imprez towarzyszących. Na ścianie kamienicy 

i przy ul. Lutosławskiego odsłonięto mural, a na scenie na ul. Nowobramskiej 
I odbył się koncert. Setki mieszkańców bawiły się podczas występów Izy 
! Lach, młodej wokalistki, która karierę robi m in. w Stanach Zjednoczonych, 
oraz zespołu Mikromusic promującego swoją najnowszą płytę. (DMK) 

ny kierowca, który pracuje 
na konkretnej linii, nie sprze
daje biletów, bo już wiedzą, że 
jak ich nie ma w fiskalnym re
jestrze, to dla nas linia nie jest 
obłożona przez pasażerów. 
Pani poprzednik chwalił się tym, 
że współpracuje z gminami. Pani 
kontynuuje tę zasadę? 
Oczywiście. Nadal współpra
cujemy z gminami. Niektóre 
płacą za określone kursy. Inne 
zapraszają nas na zebrania 
wiejskie, gdzie odbywają się 
dyskusje na temat korekty 
czasu odjazdu autobusu. Cza
sem stykamy się także z pró
bami szantażu. 
My w każdym razie staramy 
się być otwarci na różne ocze
kiwania. 
Gdy za czasów pani poprzednika 
trwały dyskusje na temat zmian 
w spółce, to starosta mówił wte
dy, że konieczne są w niej zmia
ny restrukturyzacyjne, ale i pod
wyżka płac dla pracowników. 
Będzie? 
Na razie nie, bo nie mamy ta
kiej nadwyżki. Jeśli ją wypra
cujemy, to z chęcią się po
dzielimy z pracownikami. To 
jednak się stanie, gdy upo
rządkujemy kwestię naszych 
kosztów i dochodów, choćby 
przez wyeliminowanie zjawi
ska kradzieży paliwa i nie-
sprzedawania biletów. • ©CD 
ROZMAWIAŁ 
ZBIGNIEW MARECKI 

1501 
Sejm walny w Piotrkowie wybrał 

Aleksandra Jagiellończyka na króla 
Polski. 

1906 
SOS zostało przyjęte 

jako międzynarodowy sygnał ratun
kowy. 

1944 
64. dzień powstania 

warszawskiego: w nocy z 2 na 
3 października podpisano honoro
wy akt o kapitulacji powstania war
szawskiego. 

1949 
5 Polskie Radio uruchomiło drugi 

program ogólnopolski. 

1985 
Wahadłowiec Atlantis rozpoczął 

swoją pierwszą misję. 

1996 
Wisława Szymborska została 

ogłoszona laureatką Nagrody Nobla 
w dziedzinie literatury. 
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Wydarzenia 

Słupski PKS walczy 
z kradzieżą paliwa 
s Aby zlikwidować to zjawisko, spółka wynajęła detektywów. 
Pomogła jej firma Top Detektyw ze Słupska. Sprawa jest rozwojowa 

Słupsk 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Akcja walki ze złodziejami pa
liwa już zakończyła się zwolnie
niem dyscyplinarnym jednego 
z kierowców w spółce. Sprawa 
jest rozwojowa. Dotyczy wielu 
spółek przewozowych w całym 
kraju. 

Anna Dadel, prezes słup
skiego PKS-u, nie ukrywa, że 
na wyjęcie firmy detektywi
stycznej zdecydowała się po se
rii e-maili i SMS-ów, w których 
informowano ją o procederze 
kradzieży paliwa z autobusów 
w zarządzanej przez nią spółce. 

- Gdy w czerwcu objęłam 
stanowisko prezesa, zaczęłam 
od obserwacji kierowców. 
W końcu doszłam do wniosku, 
że ten problem mogę rozwiązać 
tylko przy pomocy detekty
wów - mówi Anna Dadel. 

Zadania podjęła się słupska 
spółka Top Detektyw, która 
prowadziła obserwacje kierow
ców autobusów PKS-u na wszy-

* Detektyw Dariusz Korganowski uważa, że sprawa kradzieży 
paliwa w spółkach przewozowych jest rozwojowa 

MILIONÓW ZŁOTYCH 
mogą wynosić straty przewoź
ników z powodu kradzieży 
paliwa w skali całego kraju 

stkich liniach międzymiasto
wych. Jak się okazało, obserwa
cje były zaskakujące, bo zaob
serwowane przypadki kradzie
ży paliwa dotyczyły nie tylko 
autobusów ze słupskiej spółki, 
ale także wielu innych spółek 
przewozowych w kraju. 

- W praktyce może iść o wie
lomilionowe straty spółek w ca
łym kraju - uważa prezes Dadel. 

Zebrane już materiały były 
podstawą zwolnienia dyscypli

narnego najmłodszego kierow
cy w słupskim PKS-ie. - Będzie 
także odpowiadał karnie i cy
wilnie za poniesione przez 
spółkę straty - zapowiada pani 
prezes. 

Tego typu rozstań z kierow
cami może być więcej, bo de
tektywi dysponują jeszcze 
większą liczbą materiałów, 
gdyż różni kierowcy spuszcza
li paliwo z autobusów w róż
nych miejscach i sprzedawali je 

różnym odbiorcom - taksówka
rzom i innym osobom prywat
nym. Prezes Dadel ma nadzie
ję, że ustalenia detektywów za
interesują także innych prze
woźników. 

- Tylko we wspólnym dzia
łaniu możemy ukrócić ten pro
ceder, który powoduje, że 
koszty naszej działalności są 
zafałszowane. Drugim przykła
dem okradania firmy jest 
sprzedaż biletów poza kasą fi
skalną. Informują nas o tym 
pasażerowie, którzy jeździli za
wieszonymi przez nas liniami. 
To z tego powodu często 
na nich koszty były wyższe niż 
dochody - tłumaczy Anna 
Dadel. 

Działania zarządu wspiera 
rada nadzorcza spółki. Wśród 
członków załogi zdania są po
dzielone. 

- Nie myślałem, że dożyję ta
kich czasów, że będą nas śledzi
li detektywi. To wszystko tylko 
nas skłóci - mówi jeden z kie
rowców. 

Jednak są i inne opinie. 
- Jeśli chcemy mieć podwyż

ki, to musimy zadbać o to, aby 
wszystkie dochody trafiały 
do firmy, a nie były przejmowa
ne przez pracowników złodziei 
- mówi jeden z pracowników 
warsztatów w spółce. • ©® 

6 Więcej na naszej stronie 
Wiięcej o kradzieży paliwa w słup
skim PKS-ie czytaj na: 
www.gp24.pl 

Nastolatkiem 
nie interesuje się 
nikt bliski 
Społeczeństwo 

15-latkiem nie interesują się 
najbliżsi. Wpadł, gdy kradł, by 
mieć pieniądze na życie. Trafił 
do placówki opiekunczo-wy-
chowawczej. 

Monika Zacharzewska 
monika.zachrzewska@gp24.pl 

15-latek został zatrzymany 
przez policjantów, po tym jak 
na os. Westerplatte wyrwał to
rebki dwóm kobietom. Jedną 
przy tym poturbował. W komi
sariacie okazało się, że chłopak 
kilka tygodni temu uciekł 
od matki, przebywającej 
w Niemczech. Ta nie zgłosiła je
go zaginięcia. W Słupsku ma oj
ca i krewnych, jednak oni się 
nim nie interesują. Pomieszki-
wał u znajomych. 

- Ponieważ jest małoletni, 
skierowaliśmy sprawę do sądu 
rodzinnego. Wnioskowaliśmy 
o umieszczenie go w schroni
sku, jednak sąd polecił, by nie
letniego zwolnić - mówi Robert 
Czerwiński ze słupskiej policji. 
- Tylko że to nieletni, a my nie 
mamy możliwości zapewnienia 
mu opieki. Na szczęście udało 
się znaleźć dalszą krewną, któ
ra zgodziła się chłopca przyjąć. 

Wiceprzewodnicąca wy
działu rodzinnego i nieletnich 
Sądu Rejonowego w Słupsku 
przyznaje, że sytuacja była wy
jątkowa. Rozwiązano ją jednak 
w najszybszy możliwy sposób. 

- Przepisy mówią, że wszel
kie czynności z zatrzymanym 
powinny być wykonane w cią
gu 48 godzin i nie przewidują 

przedłużenia tego terminu. 
Gdy policjanci przywieźli go 
do sądu, zostało tylko 20 mi
nut. Sędzia nie miała możliwoś
ci zapoznania się w tym czasie 
z dokumentami i nie miała 
przy kim przesłuchać zatrzy
manego. Do tego ośrodek po
mocy społecznej musi mieć 
czas, by znaleźć miejsce dla ta
kiego dziecka - relacjonuje Iwo
na Brywczyńska- Narkun.- Sy
tuacja jest o tyle wyjątkowa, że 
chłopak jest notowany od 2011 

Będzie śprawa 
o pozbawienie 

władzy 
rodzicielskiej 

rodziców chłopaka 

roku, a rodzice i bliscy odmó
wili uczestniczenia w sprawie. 
Przyznam, że spotykam się 
z tym po raz pierwszy w swojej 
pracy. 

Ostatecznie 15-latek trafił 
jeszcze w środowy wieczór 
do placówki opiekuńczo-wy
chowawczej typu socjalizacyj-
nego, a następnego dnia rano 
wydano już postanowienie 
o umieszczeniu go tam. 

Teraz sąd zdecyduje o jego 
dalszym losie i jako nieletni 
może trafić do placówki reso
cjalizacyjnej. Jednocześnie bę
dzie toczyć się sprawa o pozba
wienie jego rodziców władzy 
rodzicielskiej. Do tej pory chło
pakiem nikt się nie interesował, 
prawdopodobnie nie chodził 
do żadnej szkoły. • ©® 

Chcesz zlecić nekrolog lub kondolencje? 

Biuro Ogłoszeń „ Głos Pomorza" 
ul. Henryka Pobożnego 19 

czynne pon- pt 8.00-16.00 
tel. 59/848-81-03 fax 59/848-81-56 * 

Chcesz zlecić nekrolog lub kondolencje? 

Biuro Ogłoszeń" Głos Pomorza" 
al. Sienkiewicza 20 

czynne pon- pt 8 . 0 0 - 1 6 . 0 0  
tel/fax 59/ 8 4 2 - 6 6 - 0 8  A 

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
ho zostawili ślady w naszych sercach" 

Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom 
oraz wszystkim tym, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach, 

okazali wiele serca, życzliwości i podzielają nasz smutek 
po odejściu ukochanej Żony i Mamy 

śtP Doroty Szpakowskiej-Kulka 
składa Mąż z Córką 

K035005094A 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 października 2015 roku 
odszedł w wieku 81 lat nasz kochany Mąż, Tata, Dziadek i Pradziadek 

śtP Kazimierz Kotarski 
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 5 października br. 

na Starym cmentarzu w Słupsku. Wystawienie o godz. 14.50, 
wyprowadzenie o 15.20. Msza św. o godz. 8.00 

w kościele pw. M. Kolbego. 
Rodzina 

Pani 

Barbarze Zawadzkiej 
Radnej Rady Powiatu Słupskiego 

wyrazy szczerego żalu i współczucia 
z powodu śmierci 

Teściowej 
składają 

Przewodniczący Rady Starosta Słupski 
Powiatu Słupskiego Zdzisław Kołodziejski 

Jan Olech z Pracownikami Urzędu 
z Radnymi 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:dorota.aleksandrowicz@gp24.pl
mailto:zbigniew.marecki@gp24.pl
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mailto:monika.zachrzewska@gp24.pl
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DNA kultury to 
ciekawy pomysł, 
ale niepełny 
Bhąisk 

Obyśmy nie przegadali czasu, 
który trzeba poświęcić na za
biegi związane z pozyskaniem 
funduszy unijnych - ostrzega
ją pracownicy kultury. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Wczorajsza debata dotyczą
ca DNA słupskiej kultury, 
a więc określenia jej stanu, 
wzbudziła mieszane uczucia 
w środowisku kultury. Od osób, 
które w nim działają, usłyszeli
śmy, że to ciekawe przedsię
wzięcie, ale niepełne. 

- Nie wiem, czy można bu
dować pełną analizę na podsta
wie 60 ankiet i 30 wywiadów. 
To zbyt mały materiał do wy
ciągania głębszych wniosków 
- powiedziała nam uczestnicz
ka wczorajszej debaty w ratu
szu. 

Inna z kolei zwracała uwagę 
na to, że twórcy analizy nie 

uwzględnili funduszy, które 
trafiają do działających w mieś
cie placówek kultury z Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku. 
Władze wojewódzkie wspiera
ją także w dużym stopniu orga
nizacje pozabudżetowe, które 
nauczyły się zdobywać w Gda
ńsku coraz większe pieniądze. 
- W Słupsku zaczęła się era dy
skusji. Obawiam się, że się 
zadyskutujemy, a tu trzeba już 
myśleć o pozyskaniu funduszy 
unijnych i składaniu gotowych 
projektów na konkursy woje
wódzkie i krajowe. To ważne, 
bo wiele samorządów już dy
sponuje dobrymi projektami 
z poprzedniej perspektywy 
- ostrzega dyrektorka jednej ze 
słupskich instytucji. 

Z kolei jeden ze słupskich 
malarzy uważa, że trzeba robić 
swoje, a nie oglądać się na mo
dy, którym ulegają różne wła
dze w różnych okresach. 

- Najważniejszy jest zdrowy 
rozsądek, a nie działanie ideo
logiczne - dodaje. # 
©(D 

I Michał Sęk, członek zespołu DNA, podczas wczorajszego 
wystąpienia w słupskim ratuszu 

L N  WYBORY I 
PARLAMENTARNE 1 

2015 [ Muller znowu 
przed Bogusławską 

Piotr Muller wczoraj znowu prowadził w naszych prawyborach. 
W piątek do godz. 14 zebrał w sumie 3708 głosów 

Prawybor y do Sejmu 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

W naszym prawyborczym ran
kingu wczoraj znowu na czele 
był słupszczanin Piotr Muller, 
który w tych wyborach kandy
duje na posła z gdyńsko-słup
skiej listy PiS. Do wczoraj zebrał 
3 708 głosów. 

- Oddałem głos na pana Pio
tra, bo jest młodym człowie
kiem. Jestem zwolenniczką PiS, 
ale nie zamierzam popierać na
szej dotychczasowej posłanki 
z tej partii, bo moim zdaniem 
ona niczym ważnym się nie 
wykazała - powiedziała pani Ja
dwiga, która specjalnie za
dzwoniła do naszej redakcji, 
aby podzielić się swoją opinią. 

Drugie miejsce w plebiscy
cie zajmuje również słupsz-
czanka Katarzyna Bogusław
ska, kandydatka na posła 
do Sejmu z gdyńsko-słupskiej 
listy Nowoczesnej Ryszarda 
Petru. Wczoraj do godz. 14 od
dano na nią już 3654 głosy. 
- Bardzo się cieszę, że moja kan
dydatka ciągle znajduje się 
na czele prawyborczego ran
kingu. Widać, że popierają co
raz więcej osób, w tym te, któ
re namawiałam, aby na nią gło
sowały, bo potrzeba nam wię
cej kobiet posłanek. Kobiety są 
rozsądniej sze od mężczyzn 
i na pewno nie będą robić żad
nej rewolucji - dzieliła się z na
mi swoimi opiniami pani Anna 
ze Słupska. 

Mimo ostrego starcia mię
dzy młodymi kandydatami, 
stałym poparciem cieszy się 

- okręg v 
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: II 

MULLER 
Piotr 
PiS 

BOGUSŁAWSKA 
Katarzyna 
nowoczesna.pl 
Ryszarda Petru 

i 
KONWIŃSKI 
Zbigniew 
PO 

azimierz 
Kleina 

PO 
Kujawski 
PiS 

Zbigniew Konwiński, obecny 
poseł PO ze Słupska, który 
wczoraj w naszych prawybo
rach zajmował trzecie miejsce 
z 1492 głosami. 

Czwarte miejsce zajmuje na
tomiast Grzegorz Furgo, jedyn
ka gdyńsko-słupskiej listy No
woczesnej Ryszarda Petru, któ
ry do wczoraj zebrał 564 głosy. 
Ciekawe, czy ich przybędzie, 

2 
PAŹDZIERNIKA 
kończą sie prawybory „Głosu 
Pomorza". Głosowanie trwa 
do północy. 

gdy w najbliższy wtorek o godz. 
13 pojawi się w słupskiej Her
baciarni, aby przedstawić pro
gram tej partii dotyczący kraju 
i Pomorza. Na piątym m iejscu 
wczoraj uplasowała się Dorota 
Pyć, profesor nadzwyczajny 
w Katedrze Prawa Międzynaro
dowego Publicznego na Wy
dziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego, któ
ra na posła kandyduje z 8.miej-
sca na gdyńsko-słupskiej liście 
PO. Dotychczas zgromadziła 
niespełna 400 głosów. To 
znacznie mniej niż zebrali lide
rzy prawyborów, ale i tak jej 
zwolennicy dbają, aby nie wy
padła ze ścisłej czołówki. Cie
kawe, czy w ścisłej czołówce 
utrzyma się do północy 12 paź

dziernika, kiedy zakończymy 
nasze prawybory. 

O ile wśród kandydatów 
na posłów trwa zacięta walka, 
to pomiędzy kandydatami 
na senatorów wielkiego zaan
gażowania nie widać. W okrę
gu słupsko -wejherowskim pro
wadzi senator Kazimierz Klei
na, który do wczoraj zebrał 87 
głosów. Jego jedyny konkurent 
- Robert Kujawski z PiS - ma na
tomiast 79 głosów. W okręgu nr 
63 (bytowsko-człuchowskim) 
w rankingu prowadzi Wacław 
Kozłowski z 5 głosami. • ©® 

a Więcej na naszej stronie 
Więcej o przebiegu prawyborów czy
taj w zakładce Wybory 2015 na 
www.gp24.pl 

Kawa dla seniora za 1 zł 
Słupsk 

7.14.21.28 października 
w Górze Lodowej to dni wyjąt
kowo przyjemne dla seniora. 
Właśnie wtedy czeka na niego 
kawa i herbata za złotówkę. 

Aleksandra Chacińska 
aleksandra.chacinska@gp24.pl 

W słupskiej Cafe Góra Lodowa 
przy ul. Nowobramskiej 2 
w październiku odbędzie się 
akcja „Kawa i herbata dla senio
ra za złotówkę". 

W każdą środę w paździer
niku każdy, kto ukończył 6o lat, 
może przyjść i wypić w Górze 
Lodowej kawę za złotówkę. 

Akcja ma na celu promocję 
aktywnego życia wśród senio
rów. Tylko część osób w wieku 
emerytalnym zwykła spędzać 
czas poza domem, korzystać 
z instytucji kultury. Wszyscy, 
którzy chcą tutaj wspomnieć 
braki finansowe, niech pamię
tają, że ciekawych, bezpłatnych 
wydarzeń kulturalnych jest 
w mieście naprawdę wiele. 

Uczestnicy wydarzenia „Ka
wa dla seniora za złotówkę" po

winni przyjść dobrze przygoto
wani, zaopatrzeni w dowód po
świadczający ich wiek. Żeby 
wziąć udział w promocji i wy
pić kawę lub herbatę za złotów
kę należy udowodnić swój 
wiek. - Niektórzy klienci byli 
zbulwersowani. Niestety takie 
są reguły promocji zapisane 
w naszym regulaminie - tłuma
czy kierowniczka. 

W usteckiej Górze Lodowej 
ta dobra praktyka trwa od paź
dziernika do kwietnia. W tym 
roku rozpoczyna się czwarty se
zon akcji. Ustczanie bardzo 
chwalą sobie ten pomysł.#©® 

Lęborczanin powiadomił prokuraturę 
o zdradzie dyplomatycznej polityków 
Prokuratura 

Do lęborskiej prokuratury re
jonowej wpłynęło zawiado
mienie o możliwości popełnie
nia przestępstwa przez pre
mier i minister MSW. 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Rzadko wykorzystywany przez 
prokuratorów artykuł 129 
w rozdziale „Przestępstwa 
przeciwko Rzeczypospolitej 
Polskiej" Kodeksu karnego po

jawił się na biurku lęborskiego 
prokuratora rejonowego. 

- Jeden z mieszkańców 
Lęborka złożył zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa 
przez premier Ewę Kopacz i mi
nister spraw wewnętrznych Te
resę Piotrowską, że zgodziły się 
przyjąć uchodźców, czym dzia
łały na szkodę zawiadamiające
go - informuje Patryk Wegner, 
szef lęborskiej prokuratury. 

W Kodeksie karnym zdrada 
dyplomatyczna jest opisana 
tak: „Kto, będąc upoważniony 
do występowania w imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej w sto

sunkach z rządem obcego pań
stwa lub zagraniczną organiza
cją, działa na szkodę Rzeczypo
spolitej Polskiej, podlega karze 
pozbawienia wolności od roku 
do lat 10". 

Co stanie się z zawiadomie
niem lęborczanina? 

- Przydzieliłem je prokura
torowi, który z nim się zapozna 
i podejmie decyzję o wszczęciu 
lub odmowie wszczęcia postę
powania - wyjaśnia prokurator 
Patryk Wegner. 

Według przepisów, takie po
stanowienie należy wydać 
niezwłocznie. # ©® 
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13 
Dni Kultury Żydowskiej trwają w Słupsku. W sobotę i niedzielę o godz. 15 w kinie Rejs 
rozpocznie się projekcja filmów z festiwalu „Żydowskie Motywy". W niedzielę o godz. 
18 w Kafeinie rozpocznie się spotkanie z Bellą Szwarcman-Czarnotą, więcej str. 26 

Słupsk 

Nowe lokale czekają na gości 
S Pogoda jesienna, ale jest okazja, aby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i smacznie zjeść 
• Klub, naleśnikarnia, kawiarnia i street food to nowe punkty na mapie gastronomicznej miasta 

Aleksandra Giacińska 
Dorota Aleksandrowicz 

To bardzo dobra informacja. 
Praktycznie w jednym czasie 
w mieście otwarte zostały czte
ry nowe punkty gastronomicz
ne. Każdy z właścicieli zdecy
dował się w nazwie na grę słów, 
a więc mamy lokale: Koty 
za Płoty Naleśniki & Cafe, 
Kawodajnia i Pizza Pazza oraz 
klub Soleo. Zjemy w nich dobre 
produkty, własnoręcznie wy
twarzane. Składniki tylko od lo
kalnych producentów, jak 
w naleśnikami, albo sprowa
dzane przez kucharza, specjal
nie z Włoch, do Pizza Pazza. 

Koty za Płoty 
Pod numerem 23 na ul. 
Deotymy zagościli „kociarze". 
Właściciele nowej naleśnikami 
to młodzi ludzie, którzy przez 
kilka lat nabierali szlifów 
w Trójmieście. Dziś oferują nie
tuzinkowe zestawy smakowe 
dobrze wszystkim znanego na
leśnika. Właścicielka Ewelina 
sama piecze ciasta, robi konfi
tury, które można wybrać 
do naleśnika klasycznego. Sze
fem kuchni jest jej mąż, który 
naprawdę zna się na rzeczy. Dla 
wszystkich dzieci do 12 lat ka
kao gratis! 

Pizza Pazza 
Włoski tradycyjny smak, przy
wieziony z wakacji znajdziecie 
przy Armii Krajowej 3. Kucha
rze pracują tylko na włoskich 
składnikach. Dobra jakość 

• Naleśniki z duszą. Wysiłek włożony przez właścicieli widać 
w dobrze przemyślanym wnętrzu. Akurat na miłą przerwę 

p Bazylia, bakłażany, oliwa z oliwek, a przede wszystkim włoska 
mąka to recepta na smak, który możecie pamiętać z wakacji 

• Wszystko zaaranżowane w nadmorskiej konwencji letnich 
klubów. Miejsca do zabawy w Słupsku brakowało 

• Kawodajnia kusić będzie nie tylko kawą z wymyślnym 
rysunkiem, ale także ciastem według własnej receptury 

głównie na dowóz. Pazza ma 
być w stylu tzw. street food, po
pularnego w miastach europej
skich. Dlatego będą pizze na ka
wałki. Ciekawostką jest tzw. 
biała pizza z ziemniakami. Ku
charz przeszedł szkolenie 
u świetnych duńskich kucha
rzy. 

KlubSoleo 
W piątki i soboty wieczorem 
na zabawę w gronie znajomych 
zaprasza dance klub Soleo. 
Przy ul. Kniaziewicza 10 będą 
raz w miesiącu koncerty disco 
polo i imprezy tematyczne. 
Śledźcie lokal na Facebooku, 
będzie można wygrać bilety 
i wejściówki. Imprezy zaczyna
ją się o 21, a wstęp bez koncer
tu to 10 zł. 

Kawodajnia 
Kawodajnia mieści się przy ul. 
Sienkiewicza 3. W tę sobotę od
będzie się jej otwarcie. Napije
my się tam kawy, herbaty czy 
lemoniady. Goście skosztują 
także szarlotki, serników, droż
dżówek czy kanapek z własno
ręcznie przygotowywanego 
chleba. Menu będzie zmienia
ło się cyklicznie. Wypieki będą 
wykonywane według własnej 
receptury. 

Ciekawostką jest fakt, że 
współwłaściciel lokalu jest wi
cemistrzem malowania na ka
wie. Każdy klient może więc li
czyć na wymyślny rysunek.# 
©® 

O Więcej na naszej stronie 
O nowo powstałych lokalach pisze
my także na naszej stronie 
www.strefabiznesu.pl 

Miasto przygotowuje się na przyjęcie imigrantów, 
a lekcje z Syryjczykami będą bez zgody rodziców 

Radny Tomasz Lesiak zapytał 
o przygotowania w Słupsku 
do przyjęcia uchodźców i o za
sady przeprowadzania lekcji 
z Syryjczykami w szkołach. 

Grzegorz Hiiarecki 
grzegorz.hilarecki@gp24.pl 

Radny SPO w interpelacji ase
kuruje się, mówiąc, że pyta 
na prośbę jednego z mieszkań
ców. Pyta o przygotowania mia
sta do przyjęcia imigrantów 

oraz o szczegóły zapowiada
nych przez Roberta Biedronia 
specjalnych lekcji w słupskich 
szkołach, podczas których mło
dzież ma się spotkać z Syryjczy
kami. 

Okazuje się, że władze mia
sta już podjęły działania mają
ce oszacować możliwości Słup
ska (w tym organizacje, przed
siębiorcy, parafie) do udziele
nia pomocy uchodźcom. 

Ale to zależy od wojewo
dów, którzy mają akcję koordy
nować. Środki na to będą po
chodzić z programów państwo
wych. 

Co do planowanych lekcji 
w słupskich szkołach z Syryj
czykami, to zdaniem pani wi
ceprezydent Krystyny Danile-
ckiej-Wojewódzkiej, wezmą 
w nich udział tylko uczniowie 
tych szkół, które się zgłosiły. To 
będą lekcje wiedzy o społe
czeństwie bądź godziny wy
chowawcze, w ramach tema
tów, które będą prezentować 
kulturę i tradycję różnych naro
dów. 

- W związku z tym zgoda ro
dziców na udział w zajęciach 
nie jest wymagana - uważa pa
ni wiceprezydent. • ©€> 

Fabryczna problematyczna 

Brak remontu ul. Fabrycznej 
to wynik nieudacznktwa pre
zydenta? Tak uważa przedsię
biorca. co wynika z interpeła-
cji radnej Chrzanowskiej. 

Grzegorz HBaredd 
grzegorz.hilarecki@gp24.pl 

Przewodnicząca rady miejskiej 
Beata Chrzanowska zapytała 
o remont zamkniętej przez ZIM 
ulicy Fabrycznej. W piśmie czy
tamy, że Zygmunt Bigus, prezes 

Rolmaszu, wielokrotnie moni
tował o naprawienie drogi po
trzebnej przedsiębiorcom 
i zwykłym mieszkańcom, po
nieważ z powodu jej zamknię
cia jego firma, która zostawiła 
w tym roku w kasie miasta po
nad 284 tys. zł podatku, nie 
może się rozwijać i zmniejsza 
zatrudnienie. 

„Zbyt duża zwłoka w napra
wie drogi, zdaniem prezesa, 
jest przejawem lekceważenia 
słupskich przedsiębiorców 
i nieudacznictwem prezyden
ta" - czytamy w interpelacji sze
fowej miejskiej rady. 

Odpowiedziała wiceprezy
dent Krystyna Danilecka-Woje-
wódzka. Okazuje się, że zda
niem ZIM w drodze są tak du
że uszkodzenia,że nie da się jej 
naprawić w ramach bieżącego 
utrzymania i remont tej drogi 
ma kosztować aż 1,1 miliona 
złotych! ZIM corocznie (drogę 
zamknięto w 2013) prosi o wpi
sanie remontu w budżet inwe
stycji. Jak dotąd wniosek jest 
przesuwany z uwagi na masę 
potrzeb i brak środków. 

Dodajmy, że wcześniej re
mont miał kosztować kilka
dziesiąt tysięcy. • ©® 
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Polska Zaprzeczamy. Nasz program to nasze zobowiązanie wobec wyborców. I nie da się go realizować z PiS. 

Barbara Nowacka, liderka lewicy, na temat doniesień, że Zjednoczona Lewica może stworzyć koalicję z PiS 

Ewavan ściga się 
z szydłobusem 

Duchowny 
podejrzany 
o molestowanie 
tarczyce Duże 

Ksiądz, który do niedawna był 
administratorem parafii w po
wiecie jędrzejowskim, jest po
dejrzany o molestowanie nie
letniej i zgwałcenie jej 

Michał Nosal 
nosal@echodnia.eu 

Zatrzymanie mężczyzny było 
efektem śledztwa prowadzone
go przez Prokuraturę Rejonową 
w Jędrzejowie. 

- W poniedziałek zatrzyma
ny został 45-latek, który do nie
dawna był księdzem jednej z pa
rafii na terenie powiatu jędrze
jowskiego. Usłyszał on trzy za
rzuty przestępstw na tle seksual
nym. Pierwszy czyn to seksual
ne wykorzystanie małoletniej 
poniżej lat 15. Doprowadzenie jej 
do obcowania płciowego i tak 
zwanych innych czynności sek
sualnych - relacjonuje prokura
tor Daniel Prokopowicz, rzecz
nik prasowy Prokuratury Okrę
gowej w Kielcach. Ustalenia 
śledczych wskazują, że między 
wrześniem 2013 a wrześniem 
2014 r. dziewczynka została 
skrzywdzona kilkakrotnie. 
Po raz pierwszy, gdy miała 14 lat. 

- Drugi zarzut to doprowadze
nie tej samej nieletniej przemo
cą do obcowania płciowego. Mó
wimy tu o co najmniej kilku zda
rzeniach, do jakich doszło mię
dzy listopadem 2014 a lutym 
2015 r. Ostatni zarzut dotyczy 
wydarzeń z kwietnia tego roku. 
45-latek jest podejrzany o to, że 
pozbawił nieletnią wolności 
na okres poniżej siedmiu dni 
i zgwałcił - informuje prokura
tor Daniel Prokopowicz. Jak 
uzupełnia: - Ze względu na do
bro pokrzywdzonej nie udziela
my szczegółowych informacji 
na temat tych wydarzeń. Mogę 
jedynie powiedzieć, że miały 
one miejsce na terenie dwóch 
świętokrzyskich powiatów. 

45-latek został tymczasowo 
aresztowany na trzy miesiące. 
Może mu grozić od dwóch 
do 12 lat więzienia. 

- Ten ksiądz w zeszłym ty
godniu złożył rezygnację z funk
cji administratora parafii, uza
sadniając ją przyczynami osobi
stymi. Biskup przyjął rezygna
cję i mianował nowego probosz
cza. Teraz sprawa duchownego 
czeka na wyjaśnienie - informu
je ksiądz Mirosław Cisowski, 
rzecznik prasowy Kurii Diece
zjalnej w Kielcach. • 
©® 

W skrócie 

WARSZAWA 
Miller ma przeprosić 
szefa Nowoczesnej 
Sąd apelacyjny oddalił zażale
nie szefa SLD Leszka Millera 
i orzekł, że ten ma przeprosić 
Ryszarda Petru za nazwanie go 
„człowiekiem wynajętym 
przez banki". Podtrzymał tym 
samym decyzję sądu okręgo
wego w tej sprawie. Wyrok jest 
prawomocny i nie można się 
od niego odwołać. Sąd zdecy
dował równocześnie, że posta
nowienie ws. Janusza Palikota 
będzie ponownie rozpoznane, 
gdyż wymiar sprawiedliwoś
ci miał kłopoty z dostarcze
niem mu wniosku i postano
wienia sądowego. Sąd zakazał 
politykom rozpowszechniania 
nieprawdziwych informacji 
i zdecydował, że mają wyemi
tować przeprosiny w głównych 
programach informacyjnych 
stacji telewizyjnych. AIP 

WARSZAWA 

Pierwsze weto obecnego prezydenta. Padło 
na projekt ustawy o uzgadnianiu płci 
Andrzej Duda odmówił podpi
sania ustawy o uzgadnianiu 
płci. Jest to pierwsza zawetowa
na ustawa obecnego prezyden
ta. Jako pierwszy informację 
podał dziennikarz Cezary 
Gmyz. Dokument trafił do gło
wy państwa we wrześniu. Teraz 
ponownie zajmie się nim Sejm. 
Jeśli uchwali ją większością 3/5 
głosów w obecności co naj
mniej połowy ustawowej liczby 
posłów, prezydent będzie mu
siał ustawę podpisać. Sejm 
uchwalił ustawę, która powsta
ła z inicjatywy posłanki Anny 
Grodzkiej, w połowie lipca. Mia
ła uprościć procedurę zmiany 
płci wpisanej m.in. w akt uro
dzenia, jeśli nie odpowiada ona 
płci odczuwanej przez daną 
osobę. Ustawa dotyczyła wy
łącznie procedur prawnych, nie 
dotykała kwestii medycznych. 
Zapisy ustawy o uzgodnieniu 
płci były krytykowane m.in. 
przez posłów PiS. Posłanka An
na Zalewska ostrzegała po gło-

sowaniu, że ustawa pojęciu płci 
nadaje charakter kulturowy, su
biektywny, a pomija się uwa
runkowania biologiczne. Pro
jekt poparła natomiast Platfor
ma Obywatelska. Na początku 
sierpnia Senat zgłosił do ustawy 
poprawki, które w większości 
zostały odrzucone, zastrzeżenia 
miał też sam prezydent AIP 

• Prezydent od początku miał 
sceptyczny stosunek do ustawy 

mmm 
Sąd odrzuca kasację 
wyroku za bójkę 
Sąd Najwyższy postanowił od
dalić wczoraj kasację obrońców 
kibiców Ruchu Chorzów. Ozna
cza, że sześciu skazanych przez 
gdański sąd na kary od półtora 
roku do 2 lat i 2 miesięcy pozba
wienia wolności trafi za kratki. 
- Sąd uznał zarzuty podniesio
ne w kasacjach za niezasadne 
i nie znalazł powodów do uchy
lenia wyroków skazujących 
- informuje Krzysztof Micha
łowski z biura prasowego Sądu 
Najwyższego w Warszawie. 
Do bójki doszło ponad dwa lata 
temuna plaży miejskiej w Gdy
ni. Wtedy to grupa kilkuset Pola
ków - przede wszystkim kibiców 
Ruchu Chorzów, którzy tego sa
mego dnia wieczorem mieli kibi
cować swojej drużynie w meczu 
z Arką Gdynia - pobiła meksy
kańskich marynarzy ze szkolne
go żaglowca Akademii Marynar
ki Wojennej Meksyku 
„Cuauhtemoc". Poszkodowa
nych zostało wówczas dwóch 
Meksykanów i Polak. ML 

WARSZAWA 
Tajemnicza śmierć pracownika Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w stolicy 
W siedzibie ABW w pobliżu 
Warszawy odbyła się l paź
dziernika zakrapiana impreza 
- donosi reporter RMF FM. 
Wieczór zakończył się tra
gicznie. Rano znaleziono cia
ło 
34-letniego mężczyzny, cy
wilnego pracownika Agencji. 
Prokuratura rozpoczęła śledz
two w sprawie nieumyślnego 
spowodowania śmierci. Spra
wą zajęła się prokuratura, 
która będzie wyjaśniać, kto 
odpowiada za śmierć mężczy
zny. Ze wstępnych oględzin 
wynika, że zmarły nie ma 
na ciele obrażeń, które wska
zywałyby na udział osób trze
cich w zdarzeniu. Według in
formacji reportera RMF FM 
Krzysztofa Zasady, w siedzi
bie ABW doszło do imprezy. 
Jednak Agencja Bezpieczeń
stwa Wewnętrznego informu
je, że w tym dniu odbyło się 
szkolenie. Agenci mają wyjaś
nić, co się stało. Szkolenie 

» Prokuratura wszczęła śledztwo 
w sprawie śmierci w ABW 

trwało do około północy, 
a obsługiwał je wspomniany 
zmarły 34-letni mężczyzna. 
Po szkoleniu rozpoczęła się 
nieformalna część kursu, 
a cywilny pracownik ABW 
podobno dołączył do impre
zy i także spożywał alkohol. 
Jego ciało znaleziono nad ra
nem w piwnicy. Przyczyny je
go śmierci wyjaśni sekcja 
zwłok. 

Kopacz i Szydło godzą się na 12 zł na godz., ale w różnym czasie 

Warszawa 

Leszek Rudziński 
leszek.rudzinski@polskapress.pl 

Premier Ewa Kopacz na trzy ty
godnie przed wyborami parla
mentarnymi próbuje dogonić 
w sondażach Prawo i Sprawied
liwość. W tym celu wysiadła 
z pociągu i wzorem swojej 
kontrkandydatki Beaty Szydło 
przesiadła się do ewavana. 
Osiem takich pojazdów wyru
szyło wczoraj w Polskę. Podróż 
rozpoczęły od województwa 
mazowieckiego. 

W piątek po spotkaniu 
z młodymi przedsiębiorcami 
w Warszawie premier oświad
czyła, że chce, aby Platforma 
wygrała wybory parlamentar
ne z taką przewagą, aby rządzić 
samodzielnie lub w koalicji, 
która nie będzie koalicją przy
musu. - Rządzić powinna par
tia, która ma konkretny pro
gram - podkreśliła szefowa rzą
du. 

Oświadczyła, że rząd stawia 
na innowacyjność. - W tym ro
ku przeznaczono na badania 

• Zarówno premier Ewa Kopacz, jak i wiceszefowa PiS Beata 
Szydło stawiają na osobiste spotkania z wyborcami 

pięć i pół miliarda złotych. Je
stem pewna, że Polacy będą li
derami w Europie Środkowej, 
jeśli chodzi o innowacyjność 
i pomysły - dodała premier. 

Wcześniej krytykowała Be
atę Szydło, która w piątek rano 
w Krakowie zapowiedziała, że 
w ciągu kilku godzin złoży 

do Sejmu projekt ustawy „o mi
nimalnej stawce za godzinę 12 
zł", nazywając ten pomysł „za
biegiem propagandowym". 

- Jedno, co chcę powiedzieć, 
to pani Beata Szydło już nie 
zdała testu w tej chwili jako par
lamentarzysta, który w parla
mencie jest od wielu lat - oce

niła wypowiedź rywalki pre
mier. 

Zapowiedziała także, że sa
ma zajmie się minimalną staw
ką godzinową po wyborach. 
- Jeśli Platforma będzie rządzić, 
do końca tego roku poprawny 
projekt legislacyjny trafi do Sej-
mu i jeszcze w tym roku będzie 
przegłosowany - deklarowała. 

Z kolei Szydło dotrzymała 
słowa i jeszcze tego samego 
dnia przed południem projekt 
był w Sejmie. Wiceprezes PiS 
zapewniała, że aby nowe prze
pisy weszły w życie, jeszcze 
w tej kadencji parlamentu moż
na zwołać nadzwyczajne posie
dzenia Sejmu i Senatu. 

- Pani premier nie tylko ob
lewa egzamin z regulaminu Sej
mu, ale także oblewa egzamin 
wyborczy. Obiecuje rzeczy, któ
rych nie chce spełniać - oceni
ła Szydło. 

Podkreśliła, że nie ma 
przeszkód, aby zaakceptować 
nową stawkę godzinową, sko
ro dwie największe partie 
w Polsce - PO i PiS - obiecują to 
samo. - Jest zgoda polityczna, 
by to przyjąć - tłumaczyła Bea
ta Szydło. • 
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Te dzieci nie są tylko obrazkami w telewizorze. To prawdziwi ludzie, którzy naprawdę potrzebują pomocy. 
Orlando Bloom, aktor i ambasador UNICEF, o dzieciach żyjących w obozach dla uchodźców 

Przejmująca mowa Obamy 
po masakrze w Oregonie 

Po strzelaninie na uczelni w Roseburgu, w której zginęło dziewięć osób, Barack 
Obama znów nawoływał do zaostrzenia prawa do posiadania broni w USA 

^Obama: Ubolewam nad tym. że jesteśmy jedynym krajem rozwi
niętym, w którym co kilka miesięcy dochodzi do masowej strzelaniny 

mężczyznę, który tego dnia 
otworzył ogień w Roseburgu 
w stanie Oregon. 26-latek zginął 
w czasie obławy. Pojawiają się 
sprzeczne doniesienia o liczbie 
ofiar tragedii: w czwartek poda
no, że zginęło piętnaście osób, 
a dwadzieścia zostało rannych. 
Dzień później mowa jest o dzie
więciu ofiarach śmiertelnych 
i siedmiu rannych. 

Na razie nieznane są motywy 
sprawcy. Ustalono, że Chris Har-
per Mercer mieszkał w okolicach 
Roseburga. Niewykluczone też, 
że policjanci dotarli do profilu 

mężczyzny na Facebooku. Jego 
właściciel insynuował, że prze
prowadzi zamach. Brytyjski 
„Daily Mail" przekonuje zaś, że 
w młodym mężczyźnie było 
wiele nienawiści. - Im więcej za
bijesz ludzi, tym bardziej jesteś 
w centrum zainteresowania 
- miał powiedzieć Mercer. 
Za wzór stawiał sobie członków 
irlandzkiej organizacji IRA i na
zistów. Mieszkał z matką. 

Ojciec napastnika, Brytyjczyk 
mieszkający w Kalifornii łan 
Mercer, przyznał, że nie może 
dojść do siebie po ostatnich wy

darzeniach. - Jestem tak samo 
zszokowany jak wszyscy inni. To 
bardzo trudny czas dla mnie 
i mojej rodziny - mówił. 

Jak podaje Agencja Reutera, 
z relacji świadków wydarzenia 
na Twitterze wynika, że po usły
szeniu strzałów na kampusie 
wybuchła panika, a studenci za
częli uciekać i zamykać się w sa
lach. Jedna ze studentek, 18-let-
nia Kortney Moore, utrzymuje, 
że napastnik tuż przed odda
niem strzałów pytał swoje ofia
ry o wyznanie. Jak relacjonowa
ła, strzelał na oślep. 

Inna studentka, Cassandra 
Welding, poinformowała zaś, że 
usłyszała od 35 do 40 strzałów. 
Według informacji, do których 
dotarło CNN, na miejscu zbrod
ni znaleziono trzy pistolety 
i broń długą. 

Członek rady wydziału uczel
ni przyznał, że nie da się nikomu 
zastraszyć. - Serce mi siękraje,jak 
pomyślę o tym, co się stało w na
szym małym mieście. Z drugiej 
strony, jestem szczęśliwy, wi
dząc, jak wszyscy upamiętniają 
tych, których straciliśmy - dodał 
jeden z mieszkańców Roseburga. 

Portal Oregonlive.com przy
tacza teżporuszającą wypowiedź 
matki sześciorga dzieci. Kobieta 
prosi o modlitwę dla rodziców za
strzelonego napastnika. - Oni 
również stracili swoje szczęście 
- mówiła. Uczelnia, do której 
uczęszcza 13 tys. studentów, po
zostanie zamknięta do ponie
działku. 

Wojska rosyjskie używają w Syrii bomb kasetowych 

W skrócie 

SZTOKHOLM 

AngelaMerkel 
z Nagrodą Nobla? 
Kanclerz Niemiec Angela 
Merkel ma dużą szansę 
na otrzymanie tegorocznej 
statuetki Pokojowej Nagrody 
Nobla. Merkel nominowali 
członkowie jej partii z Unii 
Chrześcijańsko-Demokra-
tycznej. Wśród innych kan
dydatów do tej prestiżowej 
nagrody wymienia się papie
ża Franciszka czy byłego pra
cownika CIA Edwarda 
Snowdena. 
AIP 

MAIDUGURI 

5 młodych terrorystek 
zabiło 14 osób 
Nigeryjska policja podała, że 
za piątkową serią samobój
czych eksplozji w miejscowoś
ci Maiduguri stało pięć mło
dych dziewcząt. W wybu
chach, m.in. w miejscowym 
meczecie i domu członka stra
ży obywatelskiej, zginęło 14 
osób, a 39 zostało rannych. 
- podaje BBC. Życie straciły 
także terrorystki. Maiduguri 
było bazą islamskiej organiza
cji terrorystycznej Boko Ha
ram, która w ciągu 6 lat dzia
łania zabiła 17 tys. ludzi. 
AIP 

mmae 
Rodzice zastrzeleni 
na oczach dzieci 
Na Zachodnim Brzegu pale
styńscy ekstremiści zastrzelili 
izraelskie małżeństwo, które 
wraz z czwórką dzieci jechało 
samochodem. Jak donosi 
„Times of Israel", napastnicy 
ostrzelali auto, a kobieta 
i mężczyzna zginęli na miej
scu. Ich dzieciom nic się nie 
stało - ojciec przed śmiercią 
zdążył wypuścić je z samo
chodu. Zamach palestyńskich 
terrorystów potępił prezydent 
Izraela Re'uwen Riwlin. AIP 

Banknoty z Gretą 
Garbów Szwecji 
l października w Szwecji za
debiutowały nowe banknoty. 
Od teraz Szwedzi będą mogH 
płacić pieniędzmi z wizerun
kami sławnych rodaków: re
żysera Ingmara Bergmana czy 
pisarki dla dzieci Astrid 
Lindgren. W planach jest tak
że banknot z gwiazda filmową 
Gretą Garbo. W całym kraju 
ma zostać zastąpione aż 300 
min banknotów oraz dwa mi
liardy monet. AIP 

Sylwia Arlak 
s.arlak@polskatimes.pl 

Jesteśmy jedynym krajem rozwi
niętym, w którym co kilka mie
sięcy dochodzi do masowej strze
laniny - mówił Barack Obama za
ledwie sześć godzin po czwartko
wej strzelaninie na uczelni 
w Roseburgu w stanie Oregon. 
Amerykański prezydent w przej
mującym przemówieniu przy
pomniał o konieczności zaostrze
nia prawa do posiadania broni 
w USA. 

- Nie jesteśmy jedynym kra
jem na świecie, wktórym miesz
kają chorzy psychicznie, ci, któ
rzy chcą skrzywdzić innych. Ubo
lewam jednak nad tym, że jeste
śmy jedynym krajem rozwinię
tym, w którym co kilka miesięcy 
dochodzi do masowej strzelani
ny (...) Nie od dziś podejmuję pró
by zaostrzenia prawa do posiada
nia broni, jak do tej pory były one 
jednak blokowane przez repub
likański Kongres - mówił Barack 
Obama podczas specjalnej kon
ferencji prasowej. 

Prawda jest brutalna - młodzi 
Amerykanie częściej giną od kul 
niż z powodu wypadków drogo
wych. Tylko w 2015 r. doszło 
w Stanach Zj ednoczonych do 294 
masowych strzelanin. W czwar
tek wydarzyła się kolejna trage
dia. Jak informuje CNN, lokalnej 
policji udało się zidentyfikować 

Rosjanie pokazali nową broń. 
Bomby kasetowe, zakazane 
przez społeczność międzynaro
dową, służą im podczas rozpo
czętą właśnie operat# wSyrn 

Sylwia Artak 
s.arlak@polskatimes.pl 

Moskwa stosuje w nalotach 
w Syrii bomby kasetowe, poda
ją zachodnie źródła, a nawet sa
mi Rosjanie. Takie bomby za
wierają kilkadziesiąt lub nawet 
kilkaset mniejszych ładunków, 

dzięki czemu mogą razić znacz
nie większy obszar. To zakaza
na broń przez społeczność mię
dzynarodową. W wyniku ostat
nich rosyjskich nalotów w Syrii 
zginęło siedmiu cywili, w tym 
kobiety i dwójka dzieci. 

Zachód wciąż wzywa Wła
dimira Putina do zaprzestania 
działań wymierzonych w sy
ryjską opozycję i sugeruje sku
pić się na pozycjach Państwa 
Islamskiego. Rosyjski prezy
dent kontynuuje jednak swo
ją grę. 

Jak podaje „Daily Mail", 
amerykański generał Robert 
Otto, zastępca szefa sztabu wy

wiadu USA, oskarżył Moskwę 
o masowe wykorzystanie bomb 
kasetowych. Mogą one znisz
czyć obszar wielkości boiska 
do piłki nożnej. Trudno nad ni
mi zapanować, nigdy nie wia
domo, jak duże wywołają spu
stoszenie. 

Jego doniesienia wydają się 
potwierdzać wideo opubliko
wane przez rosyjskie minister
stwo obrony. Na nagraniu wi
dać bomby kasetowe spadają
ce z myśliwców. Jak podkreślał 
Otto, te ładunki najbardziej 
krzywdzą, cywili, co może 
w geście zemsty doprowadzić 
do powstania nowych grup ter

rorystycznych, nie zaś ich nisz
czenia. 

Rzecznik Białego Domu 
Josh Eamest dodał również, że 
naloty rosyjskie w Syrii spra
wią, iż konflikt w tym kraju bę
dzie się przedłużał w nieskoń
czoność. 

Eamest stwierdził też, że 
losowe ataki na przeciwników 
Syrii pogarszają tylko i tak 
mocno napiętą sytuację w re
gionie. W wyniku ostatnich 
nalotów rosyjskich myśliwców 
zginęło siedmiu cywili, w tym 
kobiety i dwójka dzieci. 
Od czasu rozpoczęcia przez 
Rosję operacji w Syrii zginęło 

Obama obawia się, że do po
dobnych tragedii będzie docho
dziło coraz częściej. W Stanach 
Zjednoczonych wyjątkowołatwo 
jest kupićbroń, w niektórych sta
nach można to zrobić w pobli
skim sklepie. Klienci muszą jedy
nie wypełnić krótki formularz, 
podając kilka podstawowych da
nych: imię, nazwisko, adres, 
miejsce urodzenia, rasę i obywa
telstwo. Jeśli wyjawią dodatko
wo, czy byli wcześniej notowani, 
czy ściga ich wymiar sprawiedli
wości i czy są uzależnieni od nar
kotyków lub środków antydepre
syjnych, a FBI sprawdzi, czy chęt
ni aby na pewno nie znajdują się 
w specjalnej bazie karnej, broń 
trafi wichręce. Odrzuca się tylko 
niecały l proc. wszystkich wnio
sków. Jeszcze łatwiej chętni zdo
będą broń podczas targów, tam 
bowiem nie obowiązują żadne 
procedury. 

Dyskusja o zaostrzeniu prawa 
do posiadania broni wUSA toczy 
się nie od dziś. Rozgorzała moc
no po masakrze w szkole w New
ton z 2012 r., gdzie sprawca zabił 
kilkadziesiąt osób, głównie dzie
ci. Za swobodnym dostępem 
do broni od lat opowiada się Na
rodowe Stowarzyszenie Strzele
ckie Ameryki (NRA - National 
Rifle AssociationofAmerica). Po
wołując się na drugą poprawkę 
do konstytucji USA, która umoż
liwia posiadanie i noszenie bro
ni, twierdzą, że to podstawowa 
gwarancja bezpieczeństwa każ
dego obywatela. • 

w sumie 36 osób. Kreml jednak 
zaprzecza, by wśród ofiar byli 
cywile. Według przedstawicie
li syryjskiego Obserwatorium 
Praw Człowieka ostatnie nalo
ty miały miejsce na rejony 
miasta Homs, które jest 
pod kontrolą filii Al-Kaidy 
w Syrii i innych islamskich 
grup. 

W piątek pierwszy raz 
od rozpoczęcia przez Moskwę 
operacji w Syrii Putin spotka 
się w Paryżu z zachodnimi 
przywódcami. Liderzy nor-
mandzkiej czwórki omawiać 
będą sytuację na wschodniej 
Ukrainie. • 
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Remont się skończył, 
trzeba posprzątać 

Pan Marcin, czytelnik ze Słupska, narzeka, że po zakończeniu 
prac przy ul. Zauchy pozostała masa śmieci 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Andrzeja Zauchy to niewielka 
gruntowa ulica między ul. Bana-
chaiLegionówPolskidi. Znajdu
ją się przy niej ogródki działko
we, więc od wiosny do jesieni 
jest bardzo często uczęszczana 
zarówno przez pieszych, jak 
i przez zmotoryzowanych. Dla 
wielu pełni również funkcję wy
godnego skrótu, dzięki któremu 
można uniknąć miejsc, gdzie 
prowadzone są prace w związku 
z budową ringu. Mimo że ulicz
ka jest niewielka, regularnie opi
sujemy ją na łamach „Głosu". 

Kilka dni temu z naszą redak
cją skontaktował się pan Marcin. 
Twierdzi, że firma, która kładła 
kable przy ulicy Zauchy, nie po
sprzątała po sobie. 

- Po pierwsze, śmieci, które 
tam się znajdowały, zostały prze
kopane i większość jest teraz 
w ziemi, przysypana - twierdzi 
nasz czytelnik. - Po drugie, pra
cownicy nawet nie sprzątnęli 
po sobie ulicy, często uczęszcza
nej przez pieszych. Jest więc tam 
teraz wielki kurz i błoto, szcze
gólnie jak popada deszcz. Ajesie-

. nią takich dni może być sporo. 
O problemie poinformowali

śmy Zarząd Infrastruktury Miej -
skiej. Marcin Grzybiński, zastęp
ca dyrektora ZEM, zapowiedział, 

• Zdaniem pana Marcina, firma, która niedawno układała kable przy ul. Zauchy. nie posprzątała 
po sobie, a jedynie przekopała ziemię wraz ze śmieciami 

że zgłoszenie czytelnika zostanie 
sprawdzone przez miejskich 
urzędników. 

- To jest teren miejski, ale nie 
jest zarządzany przez nas. U nas 
nie było więc zgłoszenia o wyko
nywanych pracach i w związku 
z tym nie my wydawaliśmy na 
nie zgody. Interwencja trafiła jed
nak do urzędników z ratusza 
- mówi Marcin Grzybiński. 
- Urzędnicy ustalą, kto był odpo
wiedzialny za prace i wezwą oso
by odpowiedzialne do posprzą
tania terenu. 

W marcu zgłosili się do nas 
działkowcy, którzy mają 
przy niej swoje ogródki. Chcieli, 
by jej gruntowa nawierzchnia zo
stała poprawiona. Zarząd Infra
struktury Miejskiej poinformo
wał wówczas, że nie ma w pla
nach większych prac przy tej uli
cy. 

Po trzech miesiącach miesz
kańcy tej okolicy znowu skarży
li się na stan tej drogi. Tym razem 
poinformowali nas, że ktoś wy
kopał rowy w poprzek drogi. Na
rzekali również na studzienki ka

nalizacyjne, które wystają ponad 
nawierzchnię ulicy i utrudniają 
poruszanie się kierowcom. 
Wówczas ZIM zapewniał, że eki
pa techniczna sprawdzi, dlacze
go pojawiły się na niej przekopy 
i czy zostały one wykonane bez 
pozwolenia, a także, że w razie 
potrzeby takie prace zostaną 
tam wykonane. • ©(E> 

O Więcej na naszej stronie 
O problemach zgłoszonych 
przez czytelników czytaj też na 
www.gp24.pl 

Mieszkańcy 
twierdzą, 
że leje się woda 

Słupsk 

Lokatorzy z kamienicy przy 
ul. D h ® q  są zaniepokojeni, 
bo po ścianie na klatce, tuż 
obok licznika z prądem, 
leje się woda. 

Daniel Klusek -
daniel.klusek@gp24.pl 

- Przechodziłam przez klatkę 
w kamienicy na ul. Długiej 24. 
Stali tam przerażeni, rozgory
czeni ludzie, patrząc na lejącą 
się po ścianie wodę. Woda spły
wała ciurkiem po licznikach 
z prądem - twierdzi nasza czy> 
telniczka. - Ludzie opowiadali, 
jak wielokrotnie prosili admini
strację o pomoc w usunięciu 
usterki, ktoś przyszedł akurat, 
gdy woda wsiąkła. Ludzie drżą 
o swoje bezpieczeństwo. 

Przedsiębiorstwo Gospodar
ki Mieszkaniowej również do
stało sygnał w tej sprawie. 

- Poszedł tam nasz pracow
nik i stwierdził, że ściany klatki 
schodowej są suche. Z oględzin, 
jak i z wypowiedzi mieszkań
ców wynikło, że zalanie miało 
charakter epizodyczny. A więc 
nie może być mowy o awarii 
z winy zarządcy - mówi Andrzej 
Nazarko, dyrektor zarządzają
cy w PGM. - Jak dopowiedzieli 
mieszkańcy, prawdopodobną 
przyczyną jest sposób korzysta
nia z urządzeń kąpielowych 
przez lokatorów z mieszkania 
na pierwszym piętrze. Jednak
że nikt z tego mieszkania nie 
chce z nami rozmawiać. Spraw
dzamy też instalację zasilającą 
mieszkania. Dotychczas prze
cieków nie stwierdziliśmy. 

Dodaje, że w PGM jest pogo
towie wodno-kanalizacyjne od
powiedzialne za usuwanie awa
rii po godz. 15. W nagłych przy
padkach występujących w go
dzinach popołudniowych i noc
nych należy dzwonić nr tel. 693 
725 851 i 691125 500.  • ©® 

• Po ścianie na klatce leje się woda. Tuż nad miejscem przecieku 
znajduje się skrzynka z instalacją elektryczną 

Takie okazy rosną nie tylko w lasach, ale także przy szkołach 

Sezon grzybowy w pełni. 
Przekonała się o tym Krystyna 
Łuczkowska i jej mąż Zbig
niew; który na terenie III LO 
znalazł ogromnego grzyba. 

Dorota Aleksandrowicz 
dorota.aleksandrowicz@gp24.pl 

O tym, że lasy są pełne grzy
bów, przekonał się już niejeden 
nasz czytelnik. Grzybiarze ama
torzy przychodzą do naszej re
dakcji i chwalą się swoimi po
nadprzeciętnymi okazami. Na 

grzyby olbrzymy można natra
fić m.in. w Krępie. W tamtych 
okolicach potężnego borowika 
znalazła Anna Walczak, która 
z okazem przyszła do naszej re
dakcji. 

Okazuje się jednak, że po
nadprzeciętne grzyby mogą 
urosnąć także na terenach miej
skich. Przekonała się o tym na
sza czytelniczka Krystyna 
Buczkowska i jej mąż Zbigniew. 

-Mąż był w pracy. Porządko
wał teren III Liceum Ogólno
kształcącego przy ul. Zaborow
skiej w Słupsku i zobaczył, że 
w krzakach rośnie  taki  o to  # Krystyna Łuczkowska przyszła do redakcji z tym oto okazem, 
g r z y b  - m ó w i  pani  Krystyna,  który znalazł jej mąż Zbigniew podczas pracy na terenie III LO 

dumnie pokazując potężnych 
rozmiarów prawdziwka. 

Pan Zbigniew od razu go zer
wał i przyniósł do szkoły. Nie 
zdradził kolegom, w którym 
miejscu go znalazł. Tego dnia 
znalazł na terenie szkoły także 
kilka maślaków. Wszystkie 
grzyby przyniósł do domu. 

Największe zaskoczenie wy
wołał u pani Krystyny ogrom
ny prawdziwek. 

- Gdy go zobaczyłam, nabra
łam ochoty na grzybobranie. 
Szybko się więc zorganizowali
śmy i pojechaliśmy do Krępy 
po kolejne grzyby. Znaleźliśmy 
kilka podgrzybków, prawdziw

ków i kani. Byłam bardzo zado
wolona z tej wyprawy - przy
znaje pani Krystyna. 

Ogromnych rozmiarów 
prawdziwka, którego znalazł jej 
mąż, planuje ususzyć. Jakie bę
dzie przeznaczenie innych 
grzybów, jeszcze nie wie, ale 
z pewnością przyrządzi z nich 
coś smacznego. 

Do redakcji „Głosu" przy ul. 
Henryka Pobożnego 19 można 
przynosić okazy, którymi chcie
liby państwo się pochwalić. 
Mogą to być zarówno niety
powych rozmiarów grzyby czy 
ponadprzeciętne uprawy. # 
©® 
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Powiat darował 
gminie obiekty 

Gmina Miastko stała się właścicielem m.in. biurowca 

Miastko/Bytów 

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@polskapress.pl 

W czwartek podpisany został 
akt notarialny, w którym po
wiat bytowski przekazuje gmi
nie Miastko w postaci darowi
zny obiekty szpitalne. Chodzi 
przede wszystkim o budynek, 
w którym znajduje się oddział 
rehabilitacji i biurowiec. 

- Z początkiem października 
te nieruchomości stały się włas
nością gminy Miastko. Teraz 
zapewne gmina przekaże j e  
Szpitalowi Miejskiemu w Mia
stku. Darowizna została doko
nana zgodnie z wolą Rady Po
wiatu Bytowskiego oraz życze
niem gminy Miastko - mówi 
Zbigniew Batko, wicestarosta 
bytowski. 

Roman Ramion, burmistrz 
Miastka, cieszy się z dokonanej 
darowizny. 

- Jak wszyscy wiemy, droga 
do niej była długa i wyboista, 
ale w końcu dotarliśmy do ce
lu. Na najbliższej sesji przedsta
wię projekt uchwały o wniesie
niu aportem tych nierucho
mości do majątku spółki. Jeśli 
rada to przegłosuje, szpital sta
nie się właścicielem przekaza
nych przez powiat nierucho
mości - oznajmia burmistrz Ro
man Ramion. 

Dodaje, że już podpisana zo
stała umowa użyczenia nieru
chomości między gminą a szpi
talem na okres trzech miesięcy. 

I Wśród przekazanych nieruchomości znajduje się m in. budynek 
mieszczący biurowiec i oddział rehabilitacji 

Wartość 
nieruchomości 

darowanych przez 
powiat to 4 miliony 

złotych 

- Chodzi o to, aby od razu szpi
tal zaczął działać na majątku, 
utrzymywać go itd. Gdyby nie 
było umowy użyczenia, to gmi
na musiałaby przez te kilka 
miesięcy ponosić wszelkie cię
żary związane z nieruchomo
ściami, a tego nie chcieliśmy 
- stwierdza R. Ramion. 

Darowizna powiatu jest po
wiązana z przejęciem przez 
gminę Miastko (do utrzymania) 
dróg powiatowych. 

Na ostatniej sesji miasteccy 
radni przegłosowali uchwałę 
w tej sprawie i z początkiem no
wego roku na barki gminy 
spadnie utrzymanie obecnie 
jeszcze powiatowych dróg 
w Gatce, Okuninie, Wiatroło
mie, Ponikle i Węgorzynku. 

Powiat chciał jeszcze prze
kazać gminie Miastko ulicę Ma
łopolską i Dworcową, ale gmi
na się na to nie zgodziła. 

- Po pierwsze, te miejskie 
ulice spełniają wszystkie wa
runki, aby mieć kategorię dro
gi powiatowej, w przeciwień
stwie do dróg poza miastem, 
które przejmiemy, a po drugie, 
utrzymanie dodatkowych ulic 
w mieście to dla nas zwiększo
ne koszty - mówi burmistrz Ro
man Ramion. 

Gmina i Szpital Miejski 
w Miastku bardzo zabiegały 
o przejęcie nieruchomości, nie 
tylko dlatego, że musiały płacić 
powiatowi dzierżawę, ale też 
dlatego, że chcą inwestować 
w obiekty, podnosić ich stan
dard itp. 

Niewykluczone, że na takiej 
samej zasadzie za jakiś czas nie
ruchomości, które teraz są 
własnością powiatu byto-
wskiego, dostanie Szpital Po
wiatu Bytowskiego. 

Wartość nieruchomości, 
które powiat przekazał gminie 
Miastko, wynosi cztery miliony 
złotych. •©(£) 

Z wizytą w Grodzie 
Rummela niedaleko 
Miastka 
Miastko 

Na Górze Królewskiej niedale
ko Miastka powstaje Gród 
Rummela. Odwiedzili go ucz
niowie ze szkół w Lwowie 
I Miastku. 

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@polskapress.pl 

Uczniowie ze Szkoły Średniej 
w Lwowie przebywali w Mia
stku na wymianie (na zaprosze
nie Zespołu Szkół Ogólno
kształcących i Technicznych). 
Do odwiedzenia Grodu Rum
mela zaprosił uczniów Jerzy 
Przybyłowski, który go buduje 
i jest właścicielem Góry Kró
lewskiej. - To najwyższe wznie
sienie w Miastku i okolicy. Gród 
Rummela nawiązuje do legen

dy związanej z powstaniem 
Miastka - opowiadał Jerzy 
Przybyłowski. Zbójnik Rum 
mel, który grasował w tej okoli 
cy, łupił bogatych i pomaga! 
biednym. Właściciele miaste 
ckiej ziemi, czyli rodzina von 
Massów, dogadali się ze zbójni 
kiem i w zamian za spokój prze 
kazali mu tyle ziemi, ile by 
w stanie przejechać konno 
przez jeden dzień. Legenda nic 
nie mówi o tym, gdzie mieszkać 
Rummel. Może więc to być 
i Góra Królewska. Uczniowie 
z Lwowa i Miastka mieli okazję 
obejrzeć rycerskie potyczki, po
kaz fechtunku, a nawet sam 
mogli spróbować rycerskie 
walki. Chętni mogty sprawdzić 
swoje siły w strzelaniu z łuku. 
Była także możliwość założenia 
rycerskiego ekwipunku. # 
©® 

» Uczniowie z Lwowa i Miastka odwiedzili Gród Rummela 
na Górze Królewskiej 

Pożegnanie Stanisławy Uss, wieloletniej 
dyrektorki DPS w Parchowie 
Parchowo 

Kilka dni temu odbyło się uro
czyste pożegnanie siostry Sta
nisławy Uss, wieloletniej dy
rektorki Domu Pomocy Spo
łecznej w Parchowie. 

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@polskapress.pl 

W uroczystości pożegnania sio
stry Stanisławy Uss wzięli 
udział członkowie Zarządu Po
wiatu Bytowskiego na czele ze 
starostą bytowskim Leszkiem 

Waszkiewiczem. Obecni byli 
także pracownicy starostwa, 
m.in. naczelnik Paweł Chodo
rowski. 

Siostra Stanisława Uss całe 
swoje życie zawodowe poświę
ciła pracy na rzecz osób niepeł
nosprawnych. 

Stanowisko dyrektora Do
mu Pomocy Społecznej w Par
chowie pełniła nieprzerwanie 
od 1980 roku, wcześniej zaś 
pracowała w dwóch innych pla
cówkach opiekuńczych nieo
podal Warszawy. Z początkiem 
października stanowisko dy
rektora DPS objęła siostra Ag

nieszka Drab. Dom Pomocy 
Społecznej w Parchowie pro
wadzony jest przez Zgromadze
nie Sióstr Benedyktynek Sama
rytanek Krzyża Chrystusowe
go w Niegowie, które kieruje 
dziesięcioma podobnymi pla
cówkami na terenie całego kra
ju. Podopiecznymi placówki są 
dziewczęta i kobiety niepełno
sprawne intelektualnie. Obec
nie w domu przebywa 66 
mieszkanek. Koszty utrzyma
nia osób przyjętych do placów
ki przed 2004 rokiem pokrywa 
powiat z dotacji wojewody po
morskiego. • ©® 

Muzyka na zamku: 69 Duo 
Bytów 
6 października o godz. 18 
w sali portretowej Muzeum 
Zachodniokaszubskiego od
będzie się koncert z cyklu 
„Muzyka na zamku". 

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@polskapress.pl 

Wystąpi zespół 69 Duo w skła
dzie: Marcin Kozioł - gitara, 
Szymon Jabłoński - akordeon. 
Program koncertu: Astor 
Piazzolla - Historia tanga, Anto

nio Vivaldi - Sonata g-moll RV 
85, Fryderyk Chopin - Walce 
op. 69 (arr. 69 Duo), Egberto 
Gismonti - Woda i wino, Rossen 
Bałkański - Scherzo. 
Wstęp wolny. 

Zespół 69 Duo został założo
ny w 2011 roku na Akademii 
Muzycznej w Gdańsku. W re
pertuarze duetu znajdują się 
utwory od muzyki dawnej 
po współczesną, aranżacje, 
a także dzieła napisane orygi
nalnie na gitarę i akordeon. Ze
spół ma na swoim koncie wie
le występów w ramach festiwa
li w Polsce i za granicą, m.in. we 

Włoszech, Chorwacji, Słowenii, 
Bułgarii. 69 Duo jest zdobywcą 
następujących nagród: I nagro
dy na Międzynarodowym Kon
kursie Gitarowym „Alino Diaz' 
(Rzym 2014), I nagrody na Mię
dzynarodowym Konkursie Gi 
tarowym „Omis Guitar Fest' 
(Chorwacja 2013), tytułu Most 
distinguished na Światowym 
Konkursie Muzycznym IBLA 
Grand Prize (Ragusa/Włochy 
2014) oraz II nagrody na Mię
dzynarodowym Konkursie! 
Akordeonowym (Mons/Belgia 
2015). • 
©d) 
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Praca w ujęciu mobilnym 
Wojewódzki Urząd Pracy podsumował projekt 

Kierunek na pracę" oraz inne zadania 
Partnerem WUP była Pomorska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku 

Stupk 

Wojciech Frelkhowski 
wojciech.frelichowski(g>gp24.pl 

Wzrost mobilności zawodowej 
i przestrzennej mieszkańców 
wyzwaniem dla pomorskiego 
rynku pracy - to temat konfe
rencji, która odbyła się w pią
tek, 2 października, w Słupskim 
Inkubatorze Technologicznym. 
Jej głównym punktem było 
podsumowanie projektu „Kie
runek na pracę", który opraco
wał Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku, a realizowała Po
morska Agencja Rozwoju Re
gionalnego w Słupsku. 

Projekt „Kierunek na pracę" 
był finansowany przy wsparciu 
środków unijnych w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo
łecznego. Jak zaznaczył Michał 
Bruski, wicedyrektor WUP 
w Gdańsku, było to przedsię
wzięcie nowatorskie. 

Praca z dojazdem 
- Chodziło o znalezienie pracy 
osobom trwale bezrobotnym 
poza miejscem ich zamieszka
nia, oferując odpowiednie środ
ki na relokację lub dojazd 
do pracy. A poza tym projekt 

1000 
BEZROBOTNYCH 
wzięło udział w projekcie 
„Kierunek na pracę", który 
ogłosił WUP w Gdańsku 

Miłym akcentem konferencji były podziękowania dla Tadeusza Adamejtisa, byłego już dyrektora 
WUP w Gdańsku, za zaangażowanie i współpracę z PARR przy realizacji projektu „Kierunek na pracę" 

został zlecony w przetargu pod
miotowi zewnętrznemu, zaś 
końcowe rozliczenie z podmio
tem było uzależnione od efek
tów realizacji projektu - wyjaś
nił Michał Bruski. 

Projekt był prowadzony 
od końca 2012 r. do sierpnia 
2015 r. Jego celem było wspar
cie skierowane do tysiąca osób 
pozostających bez zatrudnie
nia, mieszkających w granicach 
województwa pomorskiego (z 
wyłączeniem Trójmiasta), po
szukujących pracy poza miej

scem dotychczasowego za
mieszkania. Dla każdego 
uczestnika projektu przygoto
wano indywidualny plan do
prowadzenia do zatrudnienia. 
Były to m.in. zwrot kosztów do
jazdu do pracy z miejsca za
mieszkania i zwrot kosztów za
kwaterowania. Projekt przewi
dywał również zwrot kosztów 
opieki nad osobami zależnymi 
(np. rodzicami w podeszłym 
wieku) i dziećmi do lat 7. Po
nadto można było otrzymać 
dodatek relokacyjny. 

- Zatrudnienie znalazły 682 
osoby. To 68 procent z liczby ty
siąca osób, które przystąpiły 
do projektu. Zakładaliśmy, że 
będzie sukces, jeśli pracę podej
mie 60 procent - oznajmił wice
dyrektor Bruski. 

- 562 osoby znalazły pracę 
na co najmniej trzy miesiące, 
z czego później 373 osoby otrzy
mały przedłużone umowy. Pra
cę na dłużej niż rok podjęło 321 
osób. 

Przedstawiciel WUP przyto
czył też kilka innych liczb doty

czących uczestników projektu. 
Np. 63 procstanowiły kobiety, 
36 proc. było poniżej 25. roku 
życia, zaś 6 proc. w wieku 50+. 
Jeśli chodzi o pochodzenie 
z miasta lub ze wsi, to te pro
porcje rozłożyły się po połowie. 
Z dodatku relokacyjnego (5 tys. 
zł) skorzystało 108 osób, zaś do
datek na koszty zakwaterowa
nia (2450 zł) otrzymało dzie
więć osób. Partycypowanie 
w kosztach opieki nad dziećmi 
(880 zł) zgłosiło 91 osób. 

Dobre i złe strony 
O doświadczeniach podczas re
alizacji projektu opowiadała 
Beata Sławkowska-Domurad, 
dyrektor Działu Rozwoju Re
gionalnego PARR S.A. Okazuje 
się, że głównie problemy były 
z samymi bezrobotnymi. 

- Wiele osób nie ma moty
wacji do podjęcia pracy, i to na
wet jeśli otrzymywali po 6 czy 
7 ofert zatrudnienia. Ma na to 
wpływ szereg czynników, 
na przykład wysokie wsparcie 
w zakresie świadczeń socjal
nych - mówiła dyrektor 
Sławkowska-Domurad. Wy
mieniła też wsparcie rodzin zza 
granicy, problemy alkoholowe, 
zaburzenia psychiczne, obo
wiązki alimentacyjne, niesa-
modzielność i bezradność, 
a także działalność szarej stre-
fy 

Jak zatem trzeba pracować 
z bezrobotnymi? 

- Ważne jest indywidualne 
podejście do osoby bezrobot
nej. Mieści się w tym funkcja 
opiekuna, który utrzymuje 
z nim stały kontakt. Nie bez 

znaczenia jest wsparcie finan
sowe, a nade wszystko potrzeb
ny jest czas - wymieniała Beata 
Sławkowska-Domurad. 

Aktywizacja 50+ 
Podczas piątkowej konferencji 
mówiono również o aktywnoś
ci zawodowej osób w wieku 
50+. 

Marzena Łukasik z Akade
mii Pomorskiej w Słupsku za
prezentowała projekt, który 
uczelnia realizowała od wrześ
nia 2013 r. do września 2014 r. 
(był również współfinansowa
ny w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego). Pro
jekt polegał na profesjonalnym 
przygotowaniu osób w wieku 
50+ do podjęcia zatrudnienia 
w charakterze opiekuna osób 
starszych. 

- Do projektu zakwalifiko
wano 34 osoby. Po zakończeniu 
projektu zatrudnienie znalazło 
11 z nich. Niestety byli i tacy, 
którzy tego nie chcieli. Byli też 
i tacy, którym zależało na zdo
byciu kwalifikacji, aby później 
pracować w tym zawodzie 
w Niemczech, ale raczej 
na czarno - mówiła Marzena 
Łukasik. 

Tadeusz Adamejtis, nowo 
mianowany pełnomocnik mar
szałka województwa pomor
skiego ds. polityki senioralnej, 
stwierdził, iż szkolenia zawo
dowe dla ludzi w wieku 50+ po
winny być prowadzone z uwz
ględnieniem ich dotychczaso
wego doświadczenia zawodo
wego. - To jest zadanie, które 
należy wdrażać na przyszłość 
- podkreślił. • ©® 

Weź paragon, zarejestruj go i weź udział w loterii Ministerstwa 
Finansów. Do wygrania są m.in. samochody 
Akcja 

1 października ruszyła loteria 
paragonowa Ministerstwa Fi
nansów. Można wygrać cenne 
nagrody, z samochodem 
włącznie. 

Wbjciedi Frelkhowski 
wojciech.frelichowski@gp24.pl 

Ofiqalnie akcja nosi nazwę Na
rodowa Loteria Paragonowa. 
Jej organizatorem jest Minister
stwo Finansów, a celem ograni
czenie szarej strefy oraz pod

niesienie świadomości Pola
ków na temat dokumentowa
nia sprzedaży przez przedsię
biorców, a co za tym idzie -
ograniczenie szarej strefy 
i zwiększenie wpływów do bu
dżetu z tytułu podatków. 

Zdaniem wiceminister fi
nansów Izabeli Leszczyny 
obecnie jedynie 7 procent Pola
ków przy zakupie towarów 
i usług upomina się o paragon 
w sytuacji, gdy go nie otrzymu
je po transakcji. 

Co należy zrobić, aby wziąć 
udział w loterii i wygrać atrak
cyjne nagrody? Dokonać zaku

pu na kwotę minimum 10 zł, 
otrzymać od sprzedawcy para
gon fiskalny, zgłosić paragon 
wraz ze swoimi danymi na stro
nie internetowej loterii 
www.loteriaparagonowa. 
gov.pl. W loterii mogą 
brać udział tylko osoby pełno
letnie. 

Do wygrania są cenne na
grody - laptopy i tablety oraz 
nagroda główna losowana raz 
miesiącu. Jest nią samochód 
opel astra. Pierwsze losowanie 
odbędzie się 16 listopada. W lo
sowaniu listopadowym wezmą 
udział wszystkie paragony 

zgłoszone do losowania 
w dniach 1-31 października. 

Co trzy miesiące resort fi
nansów będzie ogłaszał specjal
ną branżę, z której paragony bę
dą dodatkowo premiowane lo
sowaniem specjalnej nagrody 
samochodem opel insignia. 
Pierwszą wyróżnioną branżą 
jest fryzjerstwo, czyli wszystkie 
paragony zarejestrowane od l 
października do 31 grudnia po
chodzące z salonów fryzjer
skich lub zakładów kosmetycz
nych wezmą udział w dodatko
wym losowaniu. • 
©® 

POMORZE/FUNDUSZE 
Garść informacji o tym, jak zdobyć środki 
z funduszy europejskich 
Punkty Informacyjne Fundu
szy Europejskich zapraszają 
na spotkania, które organizo
wane są w pomorskich mia
stach. Celem spotkań jest po
informowanie zainteresowa
nych, w jaki sposób można 
skorzystać z ńinduszy euro
pejskich zarządzanych przez 
Urząd Marszałkowski Woje
wództwa Pomorskiego. Spot
kania zaplanowano 12 paź
dziernika na rynku w Bytowie 

oraz 16 października na pl. 
Zwycięstwa w Słupsku 
od godz. 12 do 14. Projekt 
współfinansowany jest przez 
Unię Europejską z EFRR w ra
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Wojewódz
twa Pomorskiego na lata 
2007-2013 oraz z Europejskie
go Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Opera
cyjnego Kapitał Ludzki. ©® 
(WF) 

http://www.gk24.pl
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mailto:wojciech.frelichowski@gp24.pl
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Pochodząca z Azji jagoda goji Filip Szczurek z żoną Olą przygarnęli 
uznawana jest za najzdrowszy owoc niewidomego, starego i chorego 
świata. Ma niepowtarzalny smak - kundla. Wiedzieli, że zostało mu 
słodki, ale jednocześnie z lekko niewiele czasu, a mimo to, a może 
gorzkawymi nutami. właśnie dlatego, zabrali go do siebie. 
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z rodziną 

Specjalna witryna pomaga osobom 
po 50. roku życia zaprezentować 
wszystkie umiejętności i znaleźć pracę 

Paulina Targaszewska 
paulina.targaszewska@polskapress.pl 

Osoby po 50. roku życia są 
często marginalizowane 
na rynku pracy. Niespra
wiedliwe stereotypy 
przedstawiają takich pra

cowników jako mało przydatnych, 
wiecznie chorujących i wolno uczą
cych się. Przez to osobom dojrzałym 
często znacznie trudniej jest znaleźć 
pracę. Czują się one odtrącone, niepo
trzebne i niewystarczająco kompeten
tne, choć w rzeczywistości mogą po
chwalić się ogromnym doświadcze
niem i wieloma umiejętnościami. 

Z myślą o nich został uruchomiony 
serwis Witryna Pracy 50+ (www.-
witrynapracy.pl). Przy jego użyciu oso
by starsze tworzą Nowoczesne CV, 
w którym wpisują nie tylko ukończo
ne szkoły i zawodowe doświadczenie, 
ale j wszystkie swoje umiejętności 
zdobyte przez całe życie. Po zarejestro
waniu się do witryny mogą nie tylko 
stworzyć swoje portfolio, ale też prze
glądać wszystkie oferty pracy zamiesz
czone przez pracodawców. System au
tomatycznie wskazuje ogłoszenia pra
codawców bezpośrednio dopasowa
ne do wpisanych w portfolio umiejęt
ności. Dzięki temu osobom po 50. ro
ku życia dużo łatwiej jest znaleźć pra
cę, a pracodawcom dużo łatwiej jest 
znaleźć pracowników z poszczególny
mi umiejętnościami. 

Witryna dodatkowo oferuje masę 
użytecznych porad, Magazyny Ek
spertów i kursy e-learningowe. 
Wszystko jest oczywiście darmowe dla 
użytkowników.# 
Więcej • STR. 12-13 • W serwisie www.witrynapracy.pl można stworzyć nowoczesne CV. które ukazuje wszystkie posiadane umiejętności i zdolności, a nie tylko skończone szkoły 

mailto:paulina.targaszewska@polskapress.pl
http://www.witrynapracy.pl


12// Weekend z rodziną www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl Głos Dziennik Pomorza 
Sobota-niedziela, 3-4 października 2015 

Masz ukończone 50 lat 
Witamy wweekend 

Anna Czemy-Marecka 
anna.marecka@gp24.pl 

Po w i e m y  to sobie jasno. 
Ryn^^lacy w Polsce nie 
jest przyjazny dla osób 

powyżej 50. roku życia, które 
szukają pracy. Pracodawcy wo
lą młodych ludzi - oczywiście 
o ile ci godzą się na tak zwaną 
śmieciową umowę i byle jakie 
zarobki.Bo jeśli mają inne ocze
kiwania, także mają problemy 
ze znalezieniem pracy. W przy
padku osób starszych bywa 
jeszcze gorzej. Wiek często eli
minuje je z rynku pracy bez 
względu na to, jakie mają ocze
kiwania. I bez znaczenia są ich 
kompetencje, wykształcenie, 
doświadczenie. 

Tę niesprawiedliwość zau
ważyli twórcy portalu Witryna 
Pracy 50+, o którym obok pi
szemy. Trafnie zdiagnozowali 
kilka krzywdzących stereoty
pów na temat dojrzałych pra
cowników i doradzają, jak mo
gą oni pokazać się ewentualne
mu pracodawcy z najlepszej 
strony. Zachęcam do wchodze
nia na witrynę nie tylko osoby 
poszukujące pracy, ale i takie, 
które z racji wieku czują się nie

doceniane czy krzywdzone. 
Mam także nadzieję, że z treś
ciami serwisu zapoznają się 
pracodawcy. Może dam im to 
domyślenia. 

W dzisiejszym „Weekendzie 
z rodziną" mamy też coś 
do wzruszenia. To artykuł o lu
dziach, którzy adoptowali sta
rego, schorowanego psa. Publi
kujemy go na stronie 18, gdzie 
są także zdjęcia psów czekają
cych na nowe domy. 

Zapraszam także do lektury 
innych artykułów i do dzielenia 
się z nami opiniami na ich te
mat. Można dzwonić, pisać li
sty zwykłe i e-mailowe. Dane 
do kontaktu znajdą Państwo 
w ramce poniżej. • 
©® 

Napisz, zadzwoń, wyślij e-maiła 

Czekamy na opinie 
• Jeśli chcecie dowiedzieć się cze
goś na temat zdrowia albo macie 
ochotę skomentować tematy po
ruszane w sobotnim „Weekendzie 
z rodziną", piszcie do nas i i dzwoń

cie. Kontakt: Anna Czerny-Marec-
ka, „Głos Pomorza", ul. H. Poboż
nego 19,76-200 Słupsk, adres po
czty internetowej: anna.marec-
ka@gp24.pl.; tel. stacjonarny 59 
848 8132 w godz. od 9 do 16. 

Badania statystyczne 

'Glosuję na zdrowie 
# 87% Polaków uważa, że 
w czasie obecnej kampanii wy
borczej politycy powinni po
święcić większą uwagę temato
wi ochrony zdrowia. 91% jest 
zdania, że partie powinny jasno 
określić swoje plany dotyczące 
poprawy jakości wtęj sferze. 
Tak wynika z badania opinii pub
licznej przeprowadzonego przez 
Millward Brown na zlecenie 
INFARMY prowadzącej akcję „Gło
suję na zdrowie". Wyniki badania 
jasno wskazują na duże oczekiwa
nia Polaków dotyczące zmian 
w systemie ochrony zdrowia. 
Na liście priorytetów Polacy wska
zywali skrócenie kolejek (28%), 
większy dostęp do lekarzy specja
listów (22%), zmiany w obszarze 
finansowania (11%) oraz ułatwie
nie dostępu do nowoczesnych 
metod leczenia i leków (9%). 
- Polacy zdrowie lokują na samej 
górze swoich potrzeb. Jest jednak 
rozbieżność pomiędzy wysokim 
szacunkiem dla zdrowia, a tym, jak 
działa w Polsce ochrona zdrowia. 

W Polsce cały czas mamy do czy
nienia z bieżącym zarządzaniem 
wydatkami na zdrowie, a brakuje 
strategicznego myślenia o zdrowiu 
obywateli jako inwestycji. Tymcza
sem zdrowie jest kapitałem niez
będnym dla zapewnienia rozwoju 
gospodarczego, szczególnie 
w świetle nadchodzących nieko
rzystnych zmian demograficznych 
- mówi prof. Witold Orłowski, eko
nomista, członek Rady Ekspertów 
inicjatywy „Głosuję na zdrowie". 
Polacy rozumieją, że szeroki do
stęp do nowoczesnego leczenia 
sprzyja ograniczeniu wydatków 
związanych z ochroną zdrowia, 
sprawia, że możemy żyć dłużej 
i w lepszym zdrowiu. 86% bada
nych jest zdania, że ich stosowanie 
ma pozytywny wpływ na stan 
zdrowia społeczeństwa. Niestety, 
78% respondentów stwierdziło, 
że pacjenci w Polsce nie mają wy
starczającego dostępu do leków 
innowacyjnych. Badani zwrócili 
również uwagę na ogromne nie
równości w Unii Europejskiej. 
(MARA) 

witryna pomoże ci znal 
# Od kilku miesięcy działa wyjątkowy, darmowy serwis Witryna Pracy' 
pracę. Dzięki niemu można zaprezentować wszystkie swoje umiejętnoś 

Aktywni 50* 

Paulina Targaszewska 
paulina.targaszewska@gs24.pl 

O soby po 50. roku 
życia są często 
marginalizowane 
na rynku pracy. 
Z myślą o nich zo

stał uruchomiony serwis Witry
na Pracy 50+. 

Umiejętności 
zamiast dyplomów 
- Pomysł na uruchomienie Wi
tryny wziął się z kontaktu 
z osobami powyżej 50. roku ży
cia - mówi Elżbieta Sowizdrzał, 
manager projektu Witryna Pra
cy 50+. - Dostrzegliśmy ogrom
ny potencjał tych osób, ich 
wielką bazę kompetencji 
i umiejętności. To grupa, która 
swoje życie zawodowe zaczy
nała w czasach transformacji 
ustrojowej. Jest to pokolenie 
z ogromnym doświadczeniem, 
choć często szeroki wachlarz 
umiejętności osób 50+ nie ma 
bezpośredniego związku z ich 
formalnym wykształceniem. 
Dodatkowo każdy dojrzały 
człowiek ma wiele umiejętnoś
ci, które wynikają np. z hobby 
czy codziennych zajęć, takich 
chociażby, jak gotowanie, 
sprzątanie, pielęgnowanie 
ogrodu czy rękodzielnictwo. 
Uderzyło nas, że tradycyjne CV, 
które przedstawia się praco
dawcom, nie przedstawia tej 
całej gamy umiejętności i do
świadczeń osób po 50. roku ży
cia. Często to tylko wyliczenie 

poprzednich stanowisk pracy 
i opis edukacji. Postanowiliśmy 
więc wyjść tej grupie naprzeciw 
i stworzyć narzędzie, które 
umożliwiłoby im zaprezento
wanie faktycznych umiejętnoś
ci i zalet. 

Tak narodziła się idea 
portfolio Witryny Pracy, czyli 
rodzaju nowoczesnego CV. Co 
to takiego? To CV, w którym 
wypisujemy nie tylko ukończo
ne szkoły i zdobyte dyplomy 
(choć te informacje też może
my w portfolio zawrzeć). Tu 
skupiamy się przede wszyst
kim na posiadanych umiejęt
nościach i doświadczeniu. Wpi
sujemy w nim więc umiejęt
ności zdobyte w pracy (np. ta
kie jak rozliczanie faktur, spo
rządzanie pism biurowych czy 
zarządzanie obiegiem doku
mentów w firmie), ale też inne 
umiejętności, jakie zdobyliśmy 
przez całe życie lub takie, któ
re są jednocześnie naszą pasją 
(np. sprzątanie domów, przyci
nanie drzew, dekorowanie dań 
czy pieczenie tortów). Takie 
prezentowanie swoich umiejęt
ności pozwala na rozwinięcie 
innego sposobu poszukiwania 
pracowników przez pracodaw
ców - skupiają się oni bowiem 
nie na wieku czy ukończonych 
szkołach osób poszukujących 
pracy, ale na ich konkretnych 
umiejętnościach. 

Specjalna platforma 
Platformą, na której spotykają 
się tacy pracodawcy i pracow
nicy po 50. roku życia z nowo
czesnym CV, jest Witryna Pra
cy 50+. Serwis jest niezwykle 

- ' 

•- Korzystanie z Witryny Pracy 50+jest niezwykle łatwe - zapewniają Elżbi 

łatwy w obsłudze i czytelny, podzielono na trzy główne 
Znajdziemy go pod adresem części: dla poszukujących pra-
www.witrynapracy.pl. Witrynę cy, dla pracodawców i dla do-

Witryna Pracy 50+ wzmacnia poczu 

Beata Bobińska, psycholog 
i współautorka treści Witryny 
Pracy 50*. opowiada o prob
lemach, z jakimi podczas po
szukiwania pracy zmagają się 
osoby starsze. 

Ludzie po 50. roku życia często 
czują się niepotrzebni, brak im 
wiary w siebie, trudno im się od
naleźć na rynku pracy. Z czego to 
wynika? 
Rzeczywiście zdarza się dość 
często, że osobom 50+ trudno 
odnaleźć się na obecnym ryn-

•Beata Bobińska zachęca 
do korzystania z Witryny Pracy 

ku pracy, zwłaszcza w sytuacji 
długotrwałego bezrobocia. 
Doświadczają oni poczucia 
nieadekwatności, małej 
sprawc^ośęi i wszechogarnia

jącego przekonania, że nie 
mają już wpływu na swoje ży
cie zawodowe. Z dużą trud
nością odnajdują swoje zaso
by, a mówienie o tym, co po
trafią i czym mogą się po
chwalić, nie przychodzi im ła
two. Obawiają się konkurowa
nia z młodym pokoleniem. 
Zupełnie jednak niesłusznie, 
ponieważ grupa 50+ to bardzo 
często ludzie o szerokim i bo
gatym wachlarzu kwalifikacji, 
umiejętności oraz doświad
czeń zawodowych i życio
wych, niezwykle cennych 
i atrakcyjnych. Wprawdzie 

powszechne na rynku sito se
lekcyjne w postaci wieku 
uniemożliwia często osobom 
50+ skuteczne zaprezentowa
nie swojego potencjału zawo
dowego oraz podjęcie pracy, 
to tym bardziej warto promo
wać pracowników 50+. Funk
cjonujące na rynku pracy ste
reotypy, że osoby 50+ częściej 
chorują, są nieelastyczne, nie-
gotowe do zmian i wolniej się 
uczą, warto poddać rzetelnej 
dyskusji i analizie. Jednocześ
nie należy podkreślić te właś
ciwości i kompetencje, które 
powinny być podstawą oceny 
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Specjalna 
pracę 

p+, który osobom po 50. roku życia pomaga znaleźć 
ń, a nie jedynie ukończone szkoły i zdobyte dyplomy 

: •: 

l a  Sowizdrzał i Barbara Głowacz 

radców zawodowych. W tej 
pierwszej swoje portfolio mogą 
stworzyć osoby szukające pra

cy, ale też te, które tylko chcia
łyby zrobić spis posiadanych 
umiejętności. Tu użytkownicy 
mogą wybrać posiadane umie
jętności z ponad 1700 przedsta
wionych w uporządkowanych 
tematycznie katalogach. Mogą 
też samodzielnie dopisać swo
je umiejętności, jeśli nie znajdą 
ich w katalogu. 

- Wiele osób po 50. roku ży
cia nie ma świadomości, że nie
które ich umiejętności trakto
wane np. jako hobby typu haf
towanie czy gotowanie, są war
tościowe na rynku pracy i że 
pracodawcy mogą być tymi 
umiejętnościami zainteresowa
ni. - mówi Barbara Głowacz od
powiedzialna za upowszech
nianie i wdrażanie projektu Wi
tryna Pracy 50+. - Chcieliśmy, 
żeby użytkownicy Witryny sa
mi dostrzegli, jak wiele mają 
umiejętności i zaczęli bardziej 
elastycznie podchodzić do po
szukiwania pracy. 

- Zależało nam, żeby pod
kreślić możliwość rozpoczęcia 
zupełnie nowej ścieżki kariery 
- mówi Beata Bobińska, psy
cholog, współautorka treści Wi
tryny Pracy 50+. - Osoba, któ
ra np. całe życie pracowała ja
ko księgowa, może oczywiście 
szukać pracy w tym zawodzie, 
ale też zachęcamy ją, aby wy
mieniła w portfolio inne, nie-
związane z księgowością umie
jętności. 

Przeglądaj oferty pracy 
Po zarejestrowaniu się do Wi
tryny możemy nie tylko stwo
rzyć swoje portfolio, ale też 
oczywiście przeglądać wszyst-

Forady i kursy 

Nawigator Pracy 
Witryna Pracy 50* ma też 

specjalną zakładkę Nawigator 
Pracy. Tu możemy skorzystać 
z ciekawych poradników doty
czących np. sposobów poszuki
wania pracy. Do naszej dyspozy-
qi są także M^azyny Eksper
tów, w których na różne deka we 
tematy wypowiadają się znane 
osoby-ekspertiwswoich dzie
dzinach. To wiedza przygotowa
na specjalnie dla osób 50+. 
Wśród ekspertów są m.in. fry
zjer Leszek Czajka, dietetyczka 
Alicja Kalińska, kosmetyczka 
Ewa Dębieć i psycholog Danuta 
Jaroszewicz-Źrebiec. WNawi
gatorze Pracy zamieszczono 
także filmiki obrazujące sytuacje 
i potencjalne problemy, z jakimi 
mogą się spotkać osoby po 50. 
roku życia. Tu można też wyko-
naćtesty sprawdzające różne 
kompetencje. Jeśli na którymś 
znich wypadniemy niezbyt do
brze, to do naszej dyspozycji są 
bezpłatne kursy e-learningowe. 

kie oferty pracy zamieszczone 
przez pracodawców. Jeśli wy
pełnimy swoje portfolio, to sy
stem automatycznie będzie też 
wskazywać nam ogłoszenia 
pracodawców bezpośrednio 
dopasowane do naszych umie
jętności. Działa to także w dru
gą stronę. Oprócz funkcji infor
macyjnej, Witryna Pracy 50+ 
ma też więc funkcję kojarzenia 
osób poszukujących pracy 
z pracodawcami. • ©® 

ie własnej wartości 
tej grupy: jej dojrzałość, lojal
ność, cierpliwość, wyrozu
miałość, bogate doświadcze
nie i większą umiejętność pra
cy w warunkach monoton
nych i powtarzalnych. 
Oznacza to, że przeróżne kom
pleksy osób po 50. roku życia są 
często niesłuszne? 
Rzeczywiście pewne ograni
czenia i zniekształcenia 
w myśleniu na swój temat by
wają niesłuszne. Zwłaszcza 
gdy powodują one ogranicze
nie przestrzeni działania oraz 
częste poczucie dyskomfortu, 
a nawet niezadowolenia z sie

bie. Dlatego Witryna Pracy 
50+ promuje i zachęca osoby 
50+ do poszukiwania tzw. al
ternatywnej ścieżki kariery 
budowanej w oparciu o różno
rodne umiejętności groma
dzone w ciągu całego życia, 
nie tyko te formalne. Umiejęt
ności, których często osoby 
50+ nie doceniają i nie myślą 
o nich w kategoriach oferty, 
którą mogą zaprezentować 
na rynku pracy. Przekonuje
my, że warto spróbować cze
goś nowego, motywujemy 
do rozpoznania różnorodnych 
swoich kompetencji. Przecież 

zgodnie z dominującym prze
konaniem psychologii czło
wiek rozwija się w ciągu całe
go swojego życia. 
Jak zatem przekonać osobę 
starszą, że ma w sobie ogromny 
potencjał? 
To jedno z głównych założeń 
Witryny Pracy 50+, która ma 
za zadanie wspierać osoby 
50+ w racjonalnej ocenie tego, 
co potrafią, jakie są ich możli
wości i zasoby. Pomaga zna
leźć pracę, ale też wzmacnia 
poczucie własnej wartości. • 
ROZMAWIAŁA 
PAULINA TARGASZEWSKA -

Częste przeziębienia 
mogą oznaczać PNO 
W Internecie 

PNO, czyli pierwotne niedo
bory odporności, to grupa 
chorób, o których ciągle mało 
wiemy. Warto tę lukę w wie
dzy uzupełnić. 

Anna Czemy-Marecka 
anna.marecka@gp24.pl 

Pierwsze chłodne dni oraz 
wahania temperatur 
sprawiają, że jesteśmy 

bardziej podatni na przeziębie
nia i infekcje. Wydaje nam się, 
że osłabiona odporność jest zja
wiskiem naturalnym i trudnym 
do uniknięcia o tej porze roku. 
Jednak często powtarzające się 
długotrwałe infekcje, wymaga
jące terapii antybiotykami, po
winny być sygnałem alarmo
wym. Mogą świadczyć o wystę
powaniu pierwotnych niedobo
rów odporności (PNO). 
W związku z tym organizatorzy 
kampanii „Postaw na odpor
ność - zacznij od diagnozy" 
przygotowali raport edukacyj
ny oraz nową odsłonę strony 
www.niedoboryodpornosci.pl. 

Z animowanego raportu 
„PNO bez tajemnic" wynika 
z niego, że o pierwotnych nie
doborach odporności słyszało 
43 % Polaków, jednak 22% 
z nich nie potrafiło wskazać 
żadnego z towarzyszących im 
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ciowego. Według szacunko
wych danych na PNO choruje 
około 6 min osób na świecie, 
z czego 70-90% z nich nie zo
stało zdiagnozowanych. 

W poszczególnych sekcjach 
portalu znajdują się treści opra
cowane przez ekspertów - pe
diatrów, immunologów, psy
chologów oraz innych specjali
stów zajmujących się PNO. Pa
cjenci mogą zapoznać się nie 
tylko z informacjami na temat 
objawów i metod leczenia, ale 
także sprawdzić, które ośrodki 
medyczne w Polsce specjalizu
ją się w leczeniu PNO. 

Na stronie cyklicznie publi
kowane są materiały wideo 
z udziałem ekspertów. Specja
liści w zakresie PNO opowiada
ją o metodach leczenia, wpły
wie choroby na aktywność fi
zyczną i możliwość podróżo
wania, a także radzą, jak funk
cjonować z chorobą i gdzie szu
kać pomocy. 

Osoby, które podejrzewają 
u siebie lub swoich dzieci wy
stępowanie, mogą wykonać 
test ryzyka. 

Należy pamiętać, że pier
wotne niedobory odporności 
w znaczący sposób wpływają 
na życie chorych i ich rodzin. 
Jednak dzięki świadomości 
choroby i właściwemu leczeniu 
można zachować doskonałą 
formę i funkcjonować podob
nie jak osoby zdrowe. # 
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Natura skondensowana w olejku 
# Już na stałe przylgnęło do nich określenie drogocenne. Naturalne olejki ciągle są modne 

Dodawane do kosmetyków i te w czystej postaci: które wybrać ? 

Zdrowie i uroda 

Aleksandra Chacińska 
aleksandra.chacinska@gp24.pl 

Pisze do nas czytelniczka Mał
gorzata: „Za namową koleżan
ki zaczęłam używać olejek 
arganowy. Kupiłam go w pobli
skim sklepie ze zdrową żyw
nością. Przyznaję, że byłam 
mocno rozczarowana jego dzia
łaniem. Używałam go codzien
nie i nie widziałam efektów. 
Mam 26 lat i wiem, że to dobry 
moment, by profilaktycznie 
przeciwdziałać pojawianiu się 
zmarszczek. Jak to jest z natu
ralnymi olejkami? Jestem cie
kawa, jak działają inne." 

Skuteczna broń 
Miękka, gładka, bez wypry
sków - o takiej skórze marzy 
każda kobieta. ..i po cichu męż
czyzna. To prozaiczne wyda
wałoby się marzenie towarzy
szy ludziom od zamierzchłych 
czasów. Prekursorami kosme
tyki byli prawdopodobnie już 
starożytni Egipcjanie. 

Od kilku lat zauważalny jest 
trend na to, co zdrowe, przyja
zne dla naszego organizmu 
i najlepiej wzięte wprost z na
tury. Taki styl życia w rytmie 
slow life (nie znaczy powolny, 
lecz raczej skupiony, w tym wy
padku uważny) coraz bardziej 
się rozpowszechnia. 

W tym stylu życia wszystkie 
aspekty naszego działania są 
istotne. Jednym z nich jest po
szukiwanie alternatywnych 
do konwencjonalnej kosmeto-
logii środków pielęgnacyjnych 
skóry. 

SLS, parabeny i inne środki 
konserwujące w kosmetykach 
wystraszyły już niejedną klient
kę z drogerii i skierowały, tak 
jak panią Małgorzatę, do skle
pu ze zdrową żywnością -
w poszukiwaniu drogocennych 
olejków. 

S Aleksandra Dynowska, 
kosmetolog, na co dzień pra
cuje w ENIGA Cafe & Beauty 
w Słupsku. 
Doskonale zna się na korzysta
niu z dobrodziejstw natury, 
chociaż w swojej pracy przede 
wszystkim opiera się na nowo
czesnych technologiach. Nie
dawno z koleżankami z firmy 
propagowała na targach zdro
wia i urody na Akademii Po
morskiej maseczki z owoców 
i warzyw. 
Jako kosmetolog stawia sobie 
jedno zadanie: spełnić marze
nia kobiet. 
- Nasze klientki z zafascynowa
niem patrzą na fotografie po
kazujące, jak kobieta o bladej, 
obrzmiałej twarzy, zaniedba
nej sylwetce przeistacza się 
w gabinecie kosmetycznym 
w olśniewającą piękność. I ma
rzymy. że w rękach kosmetycz-
ki-cudotwórczyni stajemy się 
równie piękne. To nie muszą 
być marzenia - mówi Aleksan
dra Dynowska. 

• Olejek kokosowy został sklasyfikowany jako superfood, czyli jedzenie dobrze wpływające 
na ogólne zdrowie człowieka. Warto wprowadzić go do swojego życia 

Dobrze dobrani 
Ma być łagodny dla naszej skó
ry, nie zapychać porów, nie po
drażniać, za to delikatnie pie
lęgnować naszą cerę. To pod
stawowe zasady, którymi po
winniśmy kierować się na po
czątku naszej drogi poszukiwa
nia naturalnych kosmetyków. 
Nie istnieje olejek uniwersalny, 
który wyleczy wszystkie nasze 
bolączki, dlatego warto dobrze 
poznać produkt, nim z którymś 
wrócimy do domu: 

- Chcąc kupić na przy
kład olejek arganowy, zauwa
żymy, że nawet w jednej droge
rii będzie dostępny w kilku wer
sjach, wyprodukowany przez 
różne firmy. Jak w takim razie 

wybrać? Zasada jest prosta: czy
tamy etykiety - radzi Aleksan
dra Dynowska, kosmetolog. 

Przy zakupie należy zwrócić 
uwagę, skąd pochodzi dany 
olejek. Najbardziej spektakular
ne efekty dają te kupowane 
wprost od producenta. Cena 
na pewno będzie wyższa, ale 
otrzymamy wydajny, skutecz
ny produkt wysokiej jakości. 
Drugim kryterium jest sposób 
pozyskiwania olejku. 

- Wybierajmy te olejki, któ
re były tłoczone na zimno. Ni
ska temperatura pozyskiwania 
pozwala zachować wszystkie 
wartości odżywcze oleju. Istot
ne, by na etykiecie np. olej 
arganowy był na pierwszym 

miejscu. Pani Małgorzata mo
gła trafić na produkt olejo-po-
dobny, gdzie tak naprawdę ek
straktu z arganowca była zniko
ma ilość - dodaje kosmetolog. 

Płynne złoto z Maroko 
Wokół olejka arganowego zbu
dowana została pewna mitolo
gia, bo ma mieć kompleksowe 
działanie. Dzięki zawartości 
stigmasterolu ma on działanie 
regenerujące, pomaga odbudo
wać komórki skóry. Działa bar
dzo silnie - żeby uzyskać zado
walające efekty, wystarczy kil
ka kropli olejku, które możemy 
wmasowywać w skórę twarzy 
wieczorem. Jeśli takie serum 
stosowane przed nałożeniem 

kremu na noc nie spełnia ocze
kiwań, warto wykorzystać inne 
zastosowania arganu. 

Dla wielu osób bolączką są 
rozstępy. Może mieć je każdy, 
niezależnie od wagi, płci czy 
wieku. Przeciwdziała im wita
mina E. Olej arganowy zwięk
sza elastyczność skóry właśnie 
ze względu na jej zawartość. 
Trzeba działać profilaktycznie! 
Olejek wcieramy w miejsca już 
popękane, zmniejszając praw
dopodobieństwo wystąpienia 
kolejnych nieestetycznych roz
stępów. 

Kokos naróżnesposoby 
Olejek kokosowy to hit hitów. 
Najczęściej wspominany przez 
blogerki urodo we. Słynie nie 
tylko z właściwości natłuszcza
jących i nawilżających, ale 
i bakteriobójczych. Daje to niez
liczone ilości jego zastosowań. 

Aleksandra Dynowska radzi 
naszej czytelniczce spróbować 
kilku ciekawych rozwiązań z je
go udziałem. 

- Nie tylko latem potrzebu
jemy usuwać stary naskórek. 
Chemiczne peelingi mogą po
drażniać skórę i mocno ją wy
suszać. Polecam samodzielne 
wykonanie domowego scrubu 
do ciała. Wystarczy zmiksować 
szklankę oleju kokosowego 
i dwie szklanki brązowego cu
kru. Miksturę przekładamy 
do szczelnego pojemniczka 
i stosujemy dwa razy w tygod
niu - mówi. 

Olejek kokosowy może być 
kremem do depilacji, odżywką 
do skórek, wykorzystuje się go 
do kuracji antyłupieżowej. 

Szukajmy, zmieniajmy, wy
korzystujmy właściwości natu
ralnych składników, ale róbmy 
to rozsądnie. Nie wszystko mu
simy przygotowywać same. Je
śli nie masz cierpliwości 
do tworzenia własnych kosme
tyków, poszukaj produktu, któ
ry będzie zawierał dużo natu
ralnych składników. • ©® 

Nasza ekspertka 

Spełniam marzenia 

Testsg i sprawdzaj,  Kiedy odnajdziesz ten właściwy oSąjefc p ż  g o  me mmmmmm m iadert inny 

SOłejek rycynowy 
Dostępny w każdej aptece. Nie każ
dy wie, że wspaniale nadaje się 
do przebarwień na skórze. Jeśli 
po słonecznych dniach, kiedy opa
lenizna już schodzi, zauważasz ma
łe plamki na cerze, to jest to dobry 
produkt, by się ich pozbyć. 
Poza tym pobudza system limfa-
tyczny i działa oczyszczająco. Nie 
należy go zostawiać na skórze, po
nieważ może ją wysuszać. Działa 
jednak bardzo dobrze stosowany 
do mycia - wmasowujemy kilka kro

pel olejku w skórę twarzy, a następ
nie zmywamy kawałkiem muślinu 
lub flaneli zamoczonej wcześniej 
w ciepłej wodzie. Olej rycynowy 
można też stosować po zmieszaniu 
z innym olejkiem, np. z pestek wino
gron, który również ma działanie 
rozjaśniające skórę (w proporcji 
10% oleju rycynowego. 90% oleju 
winogronowego). 
Dobrze znanym zastosowaniem 
olejku rycynowego jest jego zba
wienny wpływ na kondycję włosów 
i rzęs: nanieś odrobinę olejku 

na końcówki włosów. Nie przesadź 
z ilością. Zasada: więcej znaczy le
piej wcale się tu nie sprawdzi. Koń
cówki wymagają zazwyczaj więk
szej uwagi niż włosy u nasady. 
By nie obciążyć zbytnio włosów 
u nasady, można wykorzystać pe
wien wybieg. Olejek rycynowy po
łącz z innym olejkiem, najlepiej 
zmieszaj go z oliwką do włosów. 

Olejek jaśminowy 
Olejek jaśminowy jest otrzymywa
ny w wyniku ekstrakcji kwiatów ja
śminu wonnego (uprawianego 

w Indiach). Jego wysoka cena wyni
ka z faktu, iż do wyprodukowania 
1 kg olejku potrzebna jest 1 tona 
kwiatów. Dlatego też sprzedaje się 
go często w połączeniu z natural
nym olejkiem jojoba. Jest najlep
szym sposobem na wyrównanie 
poziomu nawilżenia skóry twarzy 
tak, by nie wytwarzała nadmiernie 
sebum. Olejek jest trudny do kupie
nia. Może być jednak bardzo sku
teczne w przywracaniu skórze rów
nowagi. Na jego bazie tworzy się 
maseczki, dzięki którym włosy mają 

nie tylko przepiękny, zmysłowy 
i długo utrzymujący się zapach, ale 
także są miękkie, błyszczące i do
brze się układają. 

Olejek z wiesiołka 
Tańszym, polskim odpowiednikiem 
na przetłuszczającą się skórę jest 
olej z wiesiołka, który również ma 
działanie balansujące. Naukowcy 
stwierdzili też jego efektywność we 
wspomaganiu naturalnej gospodar
ki hormonalnej organizmu. Wiesio
łek utrzymuje odpowiedni poziom 
nawodnienia organizmu, zapobiega 

utracie wody przez zewnętrzną 
warstwę skóry, dlatego olej z wie
siołka pomaga utrzymać jej ela
styczność. Dobroczynny wpływ 
wiesiołka wykorzystywany jest 
w naparach wspomagających od
chudzanie. Ponadto kwasy tłusz
czowe i magnez w nim zawarte 
zmniejszają dolegliwości 
przedmiesiączkowe i towarzyszące 
menopauzie - przebiegają one 
znacznie łagodniej. 
Na podstawie strony: 
http://ulicaekologiczna.pl. 
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Nie wolno lekceważyć objawów 
Tracisz bystrość umysłu, mylisz nazwy, zapominasz słowa? To może, chociaż nie musi, być Alzheimer. 

Jeżeli podejrzewasz objawy tej choroby u siebie lub kogoś z rodziny, szukaj pomocy specjalistów 

REKLAMA 

Neurologia 

Katarzyna Sklepik 
k.sklepik@glos.com 

NAlzheimera choru
je przeszło 250 tys. 
osób w Polsce, 
z czego tylko 10 
proc. ma postawio

ną diagnozę. Ma na to wpływ 
m.in. sam chory, który często 
do choroby nie przyznaje się 
przed rodziną, lekarzem 
i przed samym sobą. 

- Chorobę można łatwo prze
oczyć, tłumaczyć ją przemęcze
niem, roztargnieniem, sędzi
wym wiekiem - tym bardziej że 
najczęściej dotyka osoby po 65. 
roku życia. Gdy zauważamy 
u bliskiej nam osoby takie do
tąd niespotykane, powtarzają
ce się zachowania, powinno nas 
to zaniepokoić oraz skłonić 
do szukania pomocy wśród spe
cjalistów. Często sam chory mo
że zauważać zmiany w swoim 
życiu. Ta niełatwa sytuacja mo

że spowodować jego niepokój, 
złość, wypieranie objawów cho
roby, strach, depresję. Dlatego 
też nie można lekceważyć tych 
symptomów - mówi dr Gabrie
la Kłodowska-Duda, neurolog. 

Bądź czujny! Reaguj! 
Choroba może zacząć się bar
dzo niewinnie. Eksperci zaleca
ją przeprowadzenie diagnosty
ki, gdy zauważymy u bliskiej 
osoby objawy takie jak: 

# zaburzenia pamięci krót
kotrwałej - chory gubi przed
mioty, zapomina o niedawnych 
wydarzeniach, o tym, co mó
wiono przed chwilą, pyta wiele 
razy o to samo; 

# zaburzenia mowy - w po
czątkowym stadium chory 
przejęzyczą się, myli nazwy, ma 
trudności z odnajdywaniem 
właściwych słów, mowa staje 
się mniej płynna, wypowiedzi 
mniej spójne i logiczne; 

# zaburzenia nastroju - labil-
ność emocjonalna, apatia, nie
pokój, pobudzenie, drażliwość, 
depresja. 

Im szybsza diagnoza, 
tym lepsze życie 
Kiedy zaobserwujemy pierwsze 
objawy, należy jak najszybciej 
poszukać pomocy u specjalisty 
od zaburzeń pamięci. Objawy 
choroby można złagodzić, a tak
że spowolnić jej postęp na kilka 
sposobów. W standardowym 
leczeniu farmakologicznym 
stosuje się najczęściej dwie gru
py leków: 

# inhibitory cholinesterazy 
- redukują m.in. zaburzenia pa
mięci; 

Smemantynę - usprawnia 
działanie mózgu, poprawia fun
kcjonowanie chorego w otocze
niu. 

Dodatkowe objawy towarzy
szące chorobie złagodzą: 

# leki przeciwdepresyjne 
stosowane w leczeniu zaburzeń 
nastroju, depresji i lęku. Ogra
niczają pobudzenie i niepokój 
u chorych z otępieniem; 

Sanksjolityki i benzodiaze-
- piny - wyciszą stany lękowe, 

Chory musi być pod opieką neurologa i stosować się do jego gdyż działają uspokajająco, ale 
zaleceń, co przełoży się na ogólny stan pacjenta należy stosować j e  ostrożnie; 

# neuroleptyk! - małe daw
ki silnych leków z tej grupy po
mogą zredukować drażliwość 
i pobudzenie u pacjenta, a tak
że wyeliminować urojenia; 

Sleki przeciwpadaczkowe -
na przykład karbamazepina 
i kwas walproinowy - również 
ograniczają pobudzenie, dobrze 
tolerowane przez organizm; 

# leki nasenne - doraźnie 
stosowane na kłopoty ze snem, 
bezsenność. 

Opieka nad chorym powin
na obejmować porady psycho
logiczne dla pacjentów i rodzin, 
zaś przy problemach z mową -
wsparcie neurologopedów. 

Okaż wsparcie i nie 
wstydź się go szukać 
Postępująca choroba pacjenta 
może sprawić, że odizoluje się 
on społecznie. Wsparcie rodzi
ny i przyjaciół są równie waż
ne, jak proces leczenia. Po
mocne będą także specjalne 
stowarzyszenia, organizacje 
alzheimerowskie oraz świetli
ce środowiskowe. • 

K015012397A 

Szukasz samochodu? 
Mamy to. 
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Sadzimy wrzosy w ogrodzie 
- czyli kolorowe kobierce na jesień 

Wrzos ma małe wymagania glebowe - podłoże musi tylko być przepuszczalne i o kwaśnym odczynie 

Bogumiła Nehrebecka (oprać) 
źródło e-ogrodek.pl 

Barwne kobierce 
wrzosów tworzą 
krajobrazy o nie
zwykłej urodzie, 
a wrzosowiska 

od lat są natchnieniem dla po
etów i malarzy. 

Wrzosy w naturze kwitną 
od sierpnia do września, ale 
wielbiciele tej niezwykłej, zi-
mozielonej krzewinki mogą 
cieszyć się jej urodą we włas
nym ogrodzie dużo dłużej. 

Gdzie je posadzić 
Wrzosy lubią ciepłe, dobrze 
nasłonecznione miejsca. Naj
bardziej odpowiada im kwaś
na gleba. Dobrze znoszą su
sze, ale źle rosną w ciężkich, 
gliniastych glebach z zawar
tością wapnia. Jeśli zamierza
my założyć wrzosową grząd
kę, warto zadbać o jej dobry 
drenaż. 

Uprawa 
Wrzosy nie są roślinami wyma
gającymi. Większość odmian 
osiąga 40-60 cm wysokości. 
Więcej uwagi musimy im po
święcić jesienią i późną jesienią. 
Nie przetrwają bowiem zimy, 
bez starannego okrycia war-

Wrzosy nie 
przetrwają zimy 
bez starannego 

okrycia warstwą 
igliwia 

MM# 

• Aby wrzosy dobrze się prezentowały, rozmieszczamy obok siebie po kilka sztuk jednej odmiany 

Kolorowe odmiany 

Mogą mieć kwiaty od białych po-
przez różne odcienie różu dofiole-
tu. kh odmiana, czyli wrzośce- nie 
tylko kwitną od wiosny do późnej 
jesieni, ale również charakteryzują 
się ciekawą paletą barw liści. 

Wrzosy o białych kwia
tach: 
# Alba Praecox - zaczyna kwitnąć 
już w czerwcu. 
# Long White - rośliny wysokie, 
bBeoley Gold - cytrynowe liście, 
# 'SpringCream'-jasnozielone liście, 
# Gold Haze - żółte liście, 
# Velvet Fascination -srebrnosza-
re, omszone liście. 

Wrzosy o różowych kwia
tach: 
# Annemarie - pełne kwiaty, 
# J.H. Hamilton - pełne kwiaty, ro
śliny niskie i szerokie, 
B Elsie Purnell - pełne kwiaty, sza
rozielone liście, 
w Wickware Flame - żółte liście, 
jesienią przebarwiają się na czer
wono. 
# Peter Sparkes - pełne kwiaty, 
rośliny tworzą szerokie kępy, 

stwą igliwia lub agrowłókniny. 
Rośliny zagęszczają się i obficie 
kwitną w kolejnym sezonie, je
śli nie zapomnimy o przycina
niu ich pędów po kwitnieniu. 
Te kwitnące do późnej jesieni 
przycinamy dopiero po zimie, 
w kwietniu, usuwając przy oka
zji uschnięte i przemarznięte 
gałązki. 

Odmiany, które kwitną 
wiosną, przycinamy w maju 
i czerwcu. Cięcie wykonujemy 
poniżej przekwitniętych pąków 
kwiatowych. 

Wrzosy o czerwonoróżo-
wych kwiatach: 
# Allegretto - żółtozielone liście, 
rośliny wysokie, 
# Carmen - rośliny wysokie, 
# Darkness - rośliny niskie o zwar
tym pokroju, 
# Red Favorit- pełne kwiaty, rośli
ny niskie o zwartym pokroju, 
# Tib - pełne kwiaty pojawiają się 
już w czerwcu. 

Wrzosy o fioletowych 
kwiatach: 
# Boskoop - pomarańczowożółte 
liście, zimą przebarwiają się 
na czerwono, 
# Heidezwerg - rośliny niskie 
i płożące, 
# Cuprea - żółtozielone liście, zi
mą przebarwiające się na czerwo-
nobrązowo, 
# Orange Queen - ciemnożółte 
liście, zimą przebarwiające się 
na czerwono, 
6 Mullion - rośliny niskie o zwar
tym pokroju, 
# Silver Knight - seledynowosreb-
rne, omszone liście. 

Ładne sąsiedztwo 
Te zimozielone krzewinki naj
lepiej komponują się z innymi 
wrzosami. Lubią też rosnąć 
wśród różnych odmian własne
go gatunku. Najlepiej sadzić je 
w grupach po kilka egzempla
rzy z każdej odmiany. Dobrze 
wyglądają, gdy zachowa się 20-
30 cm odległość między kępa
mi. Korzystnie jest je łączyć 
z różanecznikami czy roślina
mi skalnymi. Zachowajmy 
przy tym stonowaną kolorysty
kę kompozycji. • 

Drzewa liściaste utraciły już sporą część wysuszonych latem liści. Co z nimi zrobić? 

Większość trawników 
przekształciła się 
w wysuszone, żółte 

połacie, a ziemia stała się twarda 
jak skała. 

Opady deszczu, które poja
wiają się, dająnadzieję, że traw
niki uda się odratować, a rośliny 
wzmocnią się przed zimą. Aby 
tak się stało, musimy zadbać o to, 
by liście opadłe z drzew, nie za
legały na trawniku i roślinach. 

Sprzątanie liści w ogrodzie 
i wokół domu powinniśmy wy
konywać systematycznie. Dla
czego jest to tak ważne? Liście 
usuwamy przede wszystkim 
po to, by dotlenić powierzchnie 

pokryte roślinnością. Natomiast 
w przypadku dłuższych opadów 
deszczu - po to, by nie dopuścić 
do gnicia liści, które przyczynia
ją się do rozwoju chorób grzybo
wych trawy. 

Pamiętajmy, że w tym roku 
trawa jest wyjątkowo osłabiona, 
więc dużo bardziej podatna ma 
choroby. - W tym roku warto po
święcić więcej uwagi sprzątaniu 
liści z powierzchni trawników. Z 
powodu bardzo upalnego, su
chego lata już w sierpniu ziemię 
pokryła warstwa wysuszonych 
i porażonych przez przędziorka 
liści oraz igliwia. Letnia susza 
sprzyja żerowaniu przędzior- • Jeśli nie zbierzemy liści z trawnika, wiosną będzie on łysy 

ków. Skutkiem tego jest właśnie 
wcześniejsze gubienie liści przez 
rośliny. Proces opadania liści bę
dzie się teraz pogłębiał, im bliż
szy będzie koniec jesieni. Trawa 
w tym roku wyjątkowo potrze
buje pomocy w regeneracji. Sy-
stematycznie usuwając warstwę 
liści i igliwia z powierzchni traw
nika, dotleniamy go i ułatwiamy 
przenikanie wody, której mura
wa bardzo potrzebuje - wyjaśnia 
Lidia Tokarska, architekt krajo
brazu, inspektor nadzoru tere
nów zieleni i ekspert Ogólnopol
skiego Stowarzyszenia Twórców 
Ogrodów. - Jednym ze skutków 
zaniechania tej pracy będą tzw. 

łysiny, które pojawią się na na
szym trawniku kolejnej wiosny 
-dodaje Tokarska. 

Najbardziej praktycznym na
rzędziem jest dmuchawa, która 
może być stosowana nie tylko 
do zbierania liści, ale też do co
dziennych prac porządkowych 
w ogrodzie: do zbierania resztek 
skoszonej trawy czy ściętych 
końcówek krzewów i żywopło
tu, do sprzątania piasku czy in
nego rodzaju drobnych zanie
czyszczeń. Zimą natomiast 
umożliwia szybkie usunię
cie niewielkiej warstwy świe
żego, suchego śniegu. • 
MAGDALENA KMITA-KULESZA 
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Brakuje ci potasu? Jedz 
suszone owoce i awokado Goji - niepowtarzalny smak 

Awokado ma 6 0 0  mg potasu w 100 gramach. Miąższu owocu 
można użyć na przykład do kanapek zamiast masła i margaryny 

Elżbieta Święcka 
swiecka@echodnia.eu 

Choć potas znajduje się niemal we 
wszystkich produktach spożyw
czych, zdarza się, że zjadamy go 
za mało. Potas jest odpowiedzialny 
za prawidłową pracę mięśni i dobrą 
koncentrację. Objawami niedoboru 
tego pierwiastka są skurcze mięśni, 
nadciśnienie, zmęczenie, zdenerwo
wanie, obrzęki rąk i nóg oraz niere
gularne bicie serca. Po jakie więc pro
dukty sięgnąć, by najłatwiej uzupeł
nić braki potasu? 

Dorosła osoba powinna dostar
czyć organizmowi 2000-3000 
mg potasu dziennie. Pierwiastek 

ten występuje we wszystkich pro
duktach z wyjątkiem tłuszczów 
i cukrów. Ale najwięcej jest go w su
szonych owocach - morelach 
(1666 mg na 100 g), figach (938 
mg) oraz jabłkach, rodzynkach. 
Znajdziemy go także w dużych iloś
ciach w awokado - 600 mg, i bana
nach - 395 mg na 100 g. Jednak 
zjedzeniem tych produktów nie 
przesadzajmy, bo są dość kalorycz
ne. Nie musimy sobie jednak żało
wać pomidorów, w których jest 
282 mg potasu na 100 g i ich prze
tworów. Dobrym źródłem są też 
ziemniaki (357 mg), a także owoce 
cytrusowe, szczególnie grejpfruty 
(277 mg), kiwi (290 mg) oraz zie
lone warzywa liściaste. # ©® 

Dereń wraca na stoły 
- w sosach i konfiturach 
Elżbieta Święcka 
swiecka@echodnia.eu 

Owoce derenia, bogate między inny
mi w żelazo i witaminę C, od dawna 
stosowane są w medycynie. Do łask 
wracają też w kuchni. Na surowo 
można je jeść po przemrożeniu albo 
wykorzystać do sosów, na przykład 
do dziczyzny, dżemów, konfitur, so
ków, syropów, likierów i nalewek. 

Dereń rośnie w lasach i zaroślach 
jako krzew lub niewielkie drzewo. 

Drobne, biaie kwiaty zbiera się na prze
łomie lutegp i marca. Czerwone, wyd
łużone owoce są cierpkie, porówny
walne dosmaku pośredniego między 
żurawiną a wiśnią. Można je zbierać 
od lipca do października. 

Jesienią warto sięgnąć po herba
tę z derenia, która wzmocni orga
nizm, wspomoże pracę przewodu 
pokarmowego i zwiększy odpor
ność. Czubatą łyżeczkę suszonych 
owoców zalewa się wrzątkiem i od
stawia pod przykryciem na 15 mi
nut. # ©® 

Gruszki - jesienny owoc 
nie tylko na przetwory 
Elżbieta Święcka 
swiecka@echodnia.eu 

Najpopularniejszą odmianą gruszek 
jest klapsa. Ma bardzo soczysty i słod
ki miąższ, podobnie jak konferencja. 
Najlepiej jeść je na surowo lub dodać 
do deserów i kompotów. Typowo de
serowymi odmianami są carola 
i concorde. Można z nich przyrządzić 
najsłynniejszy deser z gruszek - pięk
ną Helenę. Przygotowuje się go z lek
ko podgotowanych w syropie gruszek 
i serwuje z lodami lub polewa gęstym 
s ^ z i ° ? k i e j  czekolady. , , . 

Na przetwory - dżemy, konfitury 
i pikie, nadają się takie odmiany, jak 
lukasówka, która ma oryginalny, lek
ko winny smak łub mniej soczysta 
od klapsy komisówka. 

Gruszki są również idealnym do
datkiem do potraw mięsnych, któ
rym dodaje lekkiego aromatu i słod
kiego smaku. Mogą być nadzieniem 
na przykład pieczonej kaczki, filetów 
z kurczaka lub karkówki. Sprawdzą 
się jako składnik sałatek, nie tylko 
owocowych. Świetnie komponują 
się także z orzechami i serem pleś
niowym typu gorgonzola czy roqu-
efort. # 

Tę azjatycką jagodę można dodać do wielu potraw i deserów 

Elżbieta Święcka 
swiecka@echodnia.eu 

Pochodząca z Azji jagoda goji okre
ślana jest jako najzdrowszy owoc 
świata. Ma niepowtarzalny smak -
słodki, ale jednocześnie z lekko gorz
kawymi nutami. Staje się dla nas co
raz mniej egzotyczna i zaczynamy ją 
wykorzystywać nie tylko w daniach 
orientalnych, ale także w tych koja
rzonych z tradycyjną polską kuch
nią. 

Owoce kolcowoju chińskiego, bo 
pod taką nazwą również występu
ją, uprawiane są na Dalekim Wscho
dzie, głównie w Chinach, Mongolii 
i Tybecie. Rosną na krzewach i, co 
ciekawe, nie można ich ręcznie zry
wać, bo natychmiast się utleniają 
i czernieją. Gdy dojrzeją, należy je 
strząsnąć z gałęzi na specjalne ma
ty, na których później są najczęściej 
suszone. Choć to owoce egzotycz
ne, to z powodzeniem można je 
uprawiać w przydomowym ogród
ka. Roślina dostosuje się do polskie
go klimatu, a kupno sadzonek nie 
powinno sprawić problemu. 

Kupując owoce zwróćmy uwa
gę na ich pochodzenie. Fakt, że bę
dą one pochodzić z upraw europej
skich, nie powinien być dla nich dys
kwalifikujący. Przeciwnie - warto 
wiedzieć, że w przypadku niektó
rych azjatyckich upraw nie stroni się 
od stosowania szkodliwych pesty
cydów dla ochrony tych delikatnych 
roślin. 

O zbawiennym wpływie jagód 
goji na ludzki organizm Chińczycy 
wiedzą od kilku tysięcy lat. Tamtej-

Jagody go# w kuchni -dodatek, który podk xeśi| smok 

Jagody goji świetnie sprawdzą się jako dodatek do musli lub płatków zbożowych z mlekiem, 
razem z innymi owocami dodać także do przyrządzanych samodzielnie gęstych koktajli 

sze legendy mówią o rekordowej 
długowieczności osób regularnie je 
jadających. Jakie właściwości tych 
owoców decydują o ich sławie? 
Na pewno bardzo duża zawartość 
witaminy E, która ma działanie an-
tyoksydacyjne. Owoce goji są rów
nież rekordzistami, jeżeli chodzi o za
wartość witaminy C - w garstce ja
gód jest więcej witaminy C niż w ki
logramie pomarańczy. Ponadto 
owoce goji cechują się dużą ilością 
przyswajalnego białka. Są również 
znakomitym źródło wapnia, żelaza, 
cynku, fosforu i luteiny. Wierzy się, 
że pomagają w diecie odchudzają
cej. Zawierają dużo błonnika wspie
rającego proces trawienia. # ©® 

Ś Wiedząc o zdrowotnych właś
ciwościach jagód goji, warto 
wprowadzić je do swojej kuchni 
i wykorzystać niepowtarzalny 
smak w różnych daniach. 
Najczęściej spotykane są już wysu
szone owoce goji. Z powodzeniem 
możemy wykorzystać je za
miast rodzynek do ciast i deserów, 
choć po ich spróbowaniu kubki 
smakowe skojarzą je w pierwszej 
chwili z żurawiną lub pigwą. 
Wskazane jest dodawanie owo
ców goji do musli i prostych prze-

kąsek. Warto także dodaje jago
dy do herbat albo prżygóiować 
na ich bazie naturalne soki owoco
we bez dodatku cukru. W bardziej 
skomplikowanych daniach goji od
grywają raczej rolę przyprawy 
i dlatego są jednym z częstych 
składników zup czy popularnych 
w azjatyckiej kuchni potraw z ry
żem. Sprawdzą się także w sałat
kach, przede wszystkim z sezono
wymi warzywami i owocami. Moż
na też dodać je do tradycyjnych 
dań, by wzbogacić ich smak. 

Czas na dynię! Która jest najlepsza? 
Elżbieta Święcka 
swiecka@echodnia.eu 

Poszczególne odmiany dyni różnią się 
od siebie wyglądem, smakiem i struk
turą. Które nadają się na powicHa i kre
mowe zupy, które do pieczenia czy 
duszenia, a z których najlepiej przyrzą
dzić marynaty, pikle lub chutneye. 

Z dyni zwyczajnej najsmaczniej
sze będą marynaty i pikle oraz 
chutneye, czyli gęste, warzywne lub 
warzywno-owocowe sosy, podawa
ne do mięs i wędlin. Marynaty z dy
ni zwyczajnej możemy przyprawić 
na ostro lub na słodko, dodając 
do zalewy nieco cukru oraz kompo
zycję przypraw korzennych. 

Dynię hokkaido można gotować 
na parze, dusić i piec - w całości lub 
w kawałkach. Po umyciu można przy
rządzać ją razem ze skórką, która 
zmięknie w wysokiej temperaturze. 
Można ją upiec doprawioną na ostro 
lub słodko - z cynamonem, wanilią, 
masłem i brązowym cukrem, syro
pem klonowymczy miodęrp.; . 

W zależności od gatunku, dynię można przygotować z najróżniejszymi dodatkami i przyprawami. 
Odmiana hokkaido świetnie smakuje zarówno na słodko, jak i z pikantnymi dodatkami 

Słodki, kremowy miąższ dyni piż
mowej doskonale nadaje się do róż
nego rodzaju dań: zup, gulaszów, za
piekanek, a także do ciast, dynio
wych placków i smakowitych dese
rów. Najsmaczniejszy je^t pę upie

czeniu - zyskuje wtedy charaktery
styczną, słodko-maślaną nutę. 
Sprawdza się też w domowych prze
tworach. 

Niezależnie od odmiany dyni, 
szukajmy okazów zdrowych, jęd

rnych i odpowiednio ciężkich, 
o twardej skórce. Skórka owocu po
winna być nieuszkodzona, czysta, 
bez plamek, zadrapań i pleśni. Doj
rzała dynia wydaje głuchy odgłos, 
gdy w nią.popukamy. • ©® 
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Pokochali ślepego i starego kundla. Dali 
mu ostatni najlepszy rok psiego życia 
Dobrzy (udzie 

Wyglądał okropnie, był stary 
i schorowany. Nikt go nie 
chciał przygarnąć. Ale znaleźli 
się ludzie, którzy osłodzili mu 
ostatnie chwile życia. 

Magda Hejda 
kundel@tvp.pl 

ZbutwiałabudaikrótM 
łańcuch. Zimno igłód. 
Za wierność czasem 
rzucili kawałek suche
go chleba. Zapadnięte 

boki, posklejana sierść, rany 
na szyi. Zestarzał się i oślepł. 

W kompletnej ciemności po
woli dogorywało kolejne łańcu
chowe psie istnienie. Ktoś jednak 
uznał, że to nie jest normalne. Za
czął działać. 

Czarka z łańcucha uwolnili in
spektorzy Krakowskiego Towa
rzystwa Opieki nad Zwierzętami. 
Nie miał szans na dom, ale dostał 
ciepłąbudę. Po raz pierwszy swo
bodnie chodził po swoim kojcu, 
opiekunowie z hotelu wyprowa
dzali go na spacery. Wreszcie 
mógł najeść się do syta. 

Rok temu zabraliśmy go ra
zem z innymi bezdomniakami 
na akcję adopcyjną w Domu 
Zwierzynieckm (oddział Muze

» Czarek z zapadniętymi bokami powoli dogorywał na łańcuchu 

um Historycznego Miasta Krako
wa). 

Ślepy staruszek ujął nas ła
godnością. Był w centrum uwa
gi. Ludzie go głaskali, przytulali, 
niektórzy popłakali się, że taki 
biedny, ślepy, ale go nie chcieli, 
bo za stary. Impreza skończyła 
się. Czarek siedział już w samo
chodzie, czekał na powrót do ho

telowej budy, a tu nagle niespo
dziewany zwrot akcji. Filip Szczu
rek - opiekun ekspozycji muze
um - skończył rozmawiać zkimś 
przez telefon i zawołał: - Bierze
my Czarka! 

Z żoną Olą przygarnęli niewi
domego, starego i bardzo schoro
wanego kundla. Wiedzieli, że zo
stało mu niewiele czasu, a mimo 

• Filip dał mu nowe imię Szandor i pokochał bezwarunkową miłością 

to, amoże właśnie dlatego zabra
li go do siebie. 

Przez lata był traktowany go
rzej niż przedmiot. Dla OliiFilipa 
stał się domownikiem. Dostał no
we imię Szandor. Pokochali go 
bezwarunkowo, nie zdezertero
wali, gdy okazało się, że cierpi 
na epilepsję i ma chore serce. La
tem bardzo źle znosił upały, 

w płucach zbierała się woda, był 
pod stałą opieką lekarza. 

W finansowaniu leczenia po
magało KTOZ. Filip i Ola walczy
li o niego do końca. Na początku 
września musieli podjąć decyzję 
o eutanazji, pies cierpiał i mogło 
byćtylko gorzej. Roktemuzawo-
ziłam Szandora do nowego do
mu. Nie wiem, co działo się przez 

ten rok w psim serduchu, ale je
stem pewna, że mimo starości 
ichorobytobyłjedyny dobry rok 
w jego życiu. 

Szara codzienność bywała 
trudna: miał ataki epilepsji, wgor-
sze dni trzeba go było znosić ze 
schodów, sprzątać podłogę, bo 
często przydarzało mu się zała
twić potrzeby fizjologiczne w do
mu. Po tym, co przeszedł, nie był 
wylewny i jak to staruszek coraz 
częściej przysypiał. Lubił zaszyć 
się gdzieś w kącie albo drzemał 
na balkonie na swojej poduszce. 

Przygarnąć psa ze świado
mością, że to ostatnie miesiące je
go życia, to jest coś. Filip iOlabar-
dzo przeżyli odejście Szandora, 
ale nie żałują swojej decyzji, nie
dawno Filip powiedział mi: - Je
stem szczęśliwy, żebyłznami, ja 
zyskałem dużo ciepłych uczuć, 
a on ten ostatni rok przeżył god
nie i odchodził w miłości. Przy
garnięcie bezdomnego psa, sta
rego i pokiereszowanego przez 
życiebyło jedną znajbardziej sen
sownych rzeczy, które zrobiłem 
w życiu. Dlatego też nie czekali
śmy długo i tydzień temu przy
garnęliśmy kolejnego pieska, na
zywa się Gizmo i jest podobny 
doSzandorka. 

Filipie i Olu! Zdaliście egzamin 
z człowieczeństwa na szóstkę 
z wielkim plusem! # ©® 

Kącik adopcyjny - dzisiaj trzy psy ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku 

Przygarnij zwierzaka 
• # Osoby zainteresowane adop
cją albo stworzeniem domu tym
czasowego dla psa Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt 

w Słupsku (ul. Portowa 11) zapra
sza od poniedziałku do piątku 
wgodz. 10-18, w weekendy od 10 
do 15. Kontakt telefoniczny 
pod numerem: 598422959. 

-

_ 

• Luna ma około 10 lat 

Jest przyjaźnie nastawiona do ludzi. Świetnie dogaduje się z psami. Nie
stety, Luna dopiero uczy się chodzić na smyczy. Wspaniale byłoby, gdy
by znalazł się opiekun, który zapewni Lunie przestrzeń na wybieganie 
się. Sunia jest fantastycznym i oddanym psim przyjacielem, więc oprócz 
miłości, jaką Luna obdarzy nowych opiekunów, da im jeszcze poczucie 
bezpieczeństwa, ponieważ świetnie sprawdzi się jako pies stróżujący. 

Demon to ok. 3-letni pies z dużym bagażem doświadczeń 

Jest psem spokojnym. W boksie wypatruje opiekuna, który zabierze go 
na spacer, na którym zachowuje się wspaniale. Uwielbia czochrać się 
w trawie. Gdy ktoś kucnie przy nim, to Demon zacznie się przytulać i do
magać, by go głaskać. Z innymi psami dogaduje się dobrze, a koty wręcz 
uwielbia, zaczepia do zabawy. Jednak nie może zamieszkać z małymi 
dziećmi, boi się ich i przestraszony może ugryźć. Osoba, która chciałaby 
adoptować Demonka, musi przed zabraniem go do domu przyjść 
na spacer, by pies poznał swoją przyszłą rodzinę 

» Parker to około 3-letni, średniej wielkości pies 

Parker został porzucony na ulicy. Cierpliwie i wytrwale przez kilka ty
godni oczekiwał w tym samym miejscu przyjazdu swojego właściciela. 
Jest pieskiem bardzo wrażliwym i nad wyraz spokojnym. Być może kie
dyś był bity i dlatego kuli się, gdy chcemy go pogłaskać, przytulić lub za
piąć smycz, aby wyszedł na spacerek. Ma bardzo smutne i tęskne oczy, 
które powinien ktoś dobry rozweselić. Szukamy dla niego spokojnego 
domu, w którym ten piesek mógłby odbudować nierozerwalną więź 
z człowiekiem. 
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Zbigniew 
Marecki! 

Co ma moda do polityki - czyli 
jak nam się wszystko kojarzy 

N ie chciałam znowu pi
sać o islamie. Napraw
dę. Jednak ostatnio 

wszystko mi się z nim kojarzy. 
Niech usprawiedliwi mnie to, 
że według sondaży obecnie 
większość polskich rodzin dy
skutuje na ten temat w związ
ku z falą uchodźców. 

Gdyby nie ten europejski 
kryzys, pewnie nie zwróciła
bym uwagi na informację 
z dziedziny mody, którą zna
lazłam na brytyjskim portalu, 
a w zasadzie ona mnie znala
zła, bo pokazała się na moim 
Facebooku. Dowiedziałam 
się, że duża i znana także 
w Polsce firma odzieżowa za
trudniła do filmu reklamowe
go modelkę w chuście, jaką 
zwykły nosić muzułmanki. 
Bo, jak napisano, „nie ma żad
nych reguł w modzie". 

Jeszcze niedawno nic by 
mnie ta informacja nie obesz
ła. A nawet uznałabym, że to 
fajny pomysł. Jednak teraz za
stanawiam się, czy na pewno 
fajny i czy w życiu, zwłaszcza 
w polityce, nie trzeba jednak 
trzymać się pewnych reguł. 

Dlaczego? Bo chusta nie 
jest tylko jakimś ciuszkiem. 
To symbol kultury, która ko
bietom nakazuje się zakry
wać. Przypomniałam sobie fil
mik z przechadzki młodej 
Brytyjki po londyńskiej dziel
nicy Luton. Demonstrujący 
akurat muzułmanie i muzuł
manki krzyczeli na nią, że jest 
naga i nieprzyzwoita. I zdjęcie 
bazaru na Bliskim Wschodzie, 
gdzie dwie czarne postacie 
przeglądały wieszaki, na któ
rych wisiały same czarne jed
nakowe abaje. Nie chciała
bym, żeby kiedyś tak samo 
wyglądały butiki z ciuchami 
w Europie.# 

J eśli mojej żonie się koja
rzy, to mnie też musi. 
W końcu jesteśmy mał

żeństwem. Chociaż aż tak 
wielkiego fioła na temat isla
mu jak moje żona nie mam. 
Może dlatego, że jestem męż
czyzną, a nam jakoś łatwiej 
w tej kulturze żyć. Ups, prze
praszam, dostanę za to po gło
wie od Mareckiej, bez dwóch 
zdań. 

A wracając do meritum, 
mnie się ostatnio skojarzyło 
podczas filmu „Karbala". 
Świetny, swoją drogą, kto nie 
obejrzał, niech biegnie do ki
na, jeszcze grają. 

W zasadzie nic dziwnego, 
takie skojarzenie, bo akcja to
czy się w ogarniętym wojną 
domową z udziałem wojsk 
polskich, bułgarskich i amery
kańskich Iraku. Moje myśli 
szły jednak nie w kierunku is
lamu, chociaż użycie przez is
lamskich bojowników kobiet 
i dzieci w roli żywych tarcz 
było wątkiem przejmującym 
do szpiku kości. Ja myślałem 
o tych, których na filmie nie 
widać. Nie ma ich także 
na zdjęciach i filmach doty
czących uchodźców. W ogóle 
oficjalnie ich nigdzie nie ma. 
Myślę o ludziach, którzy robią 
wielkie biznesy na wojnach, 
czyli ludzkim nieszczęściu. 

Niczego nie wymyślam ani 
nie odkrywam. Pojawia się 
wiele eksperckich analiz przy
czyn tej niepoliczalnej fali 
uchodźców z kilku krajów, 
w których wcześniej interwe
niowały różne armie w imię 
demokracji. Że za tym pięk
nym słowem kryje się np. ro
pa naftowa i firmy zbrojenio
we, to tajemnica poliszynela. 
Ktoś ma miliony, a wszyscy -
wielki problem.# 

Piszcie do nas I dzwońcie, czekamy na opinie 

0 Jeśli chcecie dowiedzieć się 
czegoś ciekawego o badaniach 
diagnostycznych, profilaktyce 
różnych chorób, nowinkach me
dycznych i kosmetycznych, 
zdrowym stylu życia albo macie 
po prostu ochotę skomentować 
tematy poruszane w sobotnim 
„Weekendzie z rodziną", piszcie 
do nas i i dzwońcie. 
9 Kontakt: Anna Czerny-
-Marecka, „Głos Pomorza", 
ul. Henryka Pobożnego 19. 
76-200Słupsk. 
adres poczty internetowej: 
anna.marecka@gp24.pl.pl; 
telefon stacjonarny598488132 
w godzinach od 9 do 16. 

* Pod tym samym adresem e-
-maiłowym czekamy też na zdję
cia i krótkie opisy waszych do
mowych zwierzątek do Galerii 
Naszych Ulubieńców oraz psów 
i kotów czekających na adopcję, 
t Możecie także pisać listy zwy
kłe i przesyłać je pocztą tradycyj
ną na adresy redakcji „Głosu 
Dziennika Pomorza" (są w stop
ce redakcyjnej), a także wrzucać 
do naszych skrzynek na kore
spondencję wywieszonych 
przed głównymi siedzibami re
dakcji w Koszalinie. Szczecinie 
i Słupsku. To pozwoli zaoszczę
dzić na wydatkach na znaczki 
pocztowe. * 

Neurokryminał i historia 
formacji Blackwater 

CHRISTUN 
JUNG ER SEN 
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• Fikcja i fakty 

Anna Czerny-Marecka 
anna.marecka@gp24.pl 

Dzisiaj zaprezentuję dwie 
książki. Jedna jest litera
turą faktu, autor drugiej 

fikcyjną fabułę okrasza pokaź
ną porcją wiedzy medycznej. 

Powieść „Znikasz" napisał 
Christian Jungersen. Jej boha
terka, Mia Halling, cieszy się, że 
jej małżeństwo z Frederikiem 
pokonało kryzys. Właśnie z sy
nem spędzają wakacje na Ma
jorce. Zdarza się jednak wypa
dek. I okazuje się, że Frederik 
ma guza mózgu. Życie tej pary 
zmienia się diametralnie, bo 
znany Mii Frederik znika i żyje 
ona pod jednym dachem z ob
cym człowiekiem, który dopuś
cił się wielu niecnych czynów. 
Dlaczego doszło do takiej zmia
ny osobowości? To tłumaczą 
liczne wstawki o guzach móz
gu i neurologii. 

* Fakty bez fikcji 

„Cywilni wojownicy. Na
jemnicy w ogniu walki" napisał 
były komandos, twórca jed
nostki Blackwater do zadań 
specjalnych, Erie Prince, 
przy współpracy z Davidem 
Cobumem. Ta książka to obro
na formacji, która walczyła 
między innymi w Iraku i Afga
nistanie i w pewnym momen
cie stała się celem totalnej kry
tyki. Prince opisuje historię 
powstania Blackwater, jej naj
słynniejsze akcje i swoje życie. 
Dla fanów militariów - pozycja 
niezwykle cenna. 

Zdobądź książkę, 
wysyłając SMS 
Dla naszych czytelników mamy 
po trzy egzemplarze obu tytu
łów. Żeby je zdobyć, trzeba po
dać hasło (odpowiednio): ZNI
KASZ lub WOJOWNICY. Należy 
wysłać je SMS-em na nr 72355, 
w treści wpisując: gpks hasło. 
Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT. 
Czekamy do północy z ponie
działku na wtorek. • 

Płacz sąsiadki w ogrodzie 
i natręctwa 

Marcin Florkowski 
psycholog 

Czytelnik pisze: 
Mieszkam na osied
lu domków jednoro
dzinnych. Ostatnio 
często widzę, jak 

córka moich sąsiadów, nasto
latka, wychodzi z domu i pła
cze w ogrodzie. Stoi tak bez ru
chu np. 20minutiszl0cha. Raz 
podszedłem do płotu i zapyta
łem, czy jakoś mogę jej pomóc, 
ale uciekła. Jeszcze dwa lata te
mu to było wesołe, rozbrykane 
dziecko, teraz jest smutna 
i chuda. Od dawna podejrzewa
łem, że z tymi sąsiadami jest 
coś nie tak, to się teraz potwier
dza i nie wiem, co robić. . 

Zachowania dziewczyny 
mogą wynikać z bardzo wielu 
przyczyn, nie tylko z tego, że „z 
sąsiadami coś jest nie tak". 

Na Pana pytanie „Co tu ro
bić?", łatwo odpowiedzieć. 
W takiej sytuacji najlepiej ujaw
nić rodzicom to, co Pan zaob
serwował. Gdyby Pan sąsiadów 
lubił i cenił, bez wahania tak 
właśnie by Pan zrobił. Pana 
brak sympatii do nich utrudnia 
rozmowę. Tymczasem ujaw
nienie tego, co Pan zauważył, 
jest najlepszym rozwiązaniem, 
bo bywa, że bliscy są ślepi na to, 
co widzą obcy. Bywa też, że bli
scy starają się bagatelizować 
problemy - to taki mechanizm 
obronny. Proszę powiedzieć ro
dzicom dziewczyny dokładnie 
to, co Pan widzi - że ona stoi 
długo bez ruchu, płacze, nie 

odzywa się, schudła, wygląda 
na nieszczęśliwą i że to wielki 
kontrast w stosunku do jej za
chowań sprzed dwóch lat. 

Depresje nastolatków są co
raz częstszymi dolegliwościa
mi. Apatyczne stanie na dwo
rze, przygnębienie, płacz, wy
raźna zmiana zachowania oraz 
wychudzenie sugerują, że mo
że tu chodzić o zaburzenia 
odżywiania (np. anoreksję lub 
bulimię) związane ze stanami 
depresyjnymi. 

Czytelnik: Mam natrętne 
myśli Ciągle jakaś piosenka al
b o  jakiś rym itp. Męczę się 
z tym i nie wiem, co mam zro
bić. 

Jeśli to silne natręctwa, po
winien Pan udać się do psychia
try. Są dobre leki, które poma
gają poradzić sobie z natręctwa
mi. Jeśli to jednak tylko uciąż
liwe myśli, może Paij skorzy
stać ze sposobów, które odkry
li psycholodzy. 

Pierwszy z nich polega 
na tym, aby świadomie przyjąć 
myśli natrętne, nie unikać ich, 
poświęcić im uwagę. Dopiero 
po takiej chwili rozmyślań za
jąć się czymś innym. W ten spo
sób natręctwa łatwiej znikają, 
niż wtedy, gdy odruchowo się 
przed nimi bronimy. 

Drugi sposób to reakcja pa
radoksalna - polega ona na ak
tywnym utrzymaniu przykrych 
myśli jak najdłużej w swojej 
świadomości. Niech Pan świa
domie podsyca te myśli, stara 
się aby trwały jak najdłużej. Ta
kie paradoksalne działanie czę
sto na dłuższą metę znacznie 
redukuje natręctwa. # 
©® 

Czasem czwórka, czasem jedynka 

Bogna Skani 
ibogna.skarul@gs24.pl 

T
a moja córka jest zu
pełnie niesystema
tyczna - pożaliła mi się 
moja przyjaciółka, 
matka 15-letniej Kaśki. 

- A w czym się to objawia? -
zapytałam. 

- Bo ona jednego dnia przy
chodzi ze szkoły i przynosi 
na przykład z klasówki jedynkę, 
a drugiego dnia odpowiada 
przy tablicy z tego samego 
przedmiotu i już dostaje czwór
kę. Czy to jest normalne? 

- Chyba tak - przyznałam 
i oczami wyobraźni zobaczyłam 
wielkie oczy mojej przyjaciółki, 
którą chyba właśnie w tym mo
mencie zamurowało. 

- Czy ty zawsze, gdy chodzi
łaś do szkoły, to przynosiłaś 
do domu same piątki? - zapyta

łam na wszelki wypadek. - Przy
pomnij sobie swoją mamę: kie
dy miałaś tyle samo lat, co two
ja córka, też się martwiła twoi
mi stopniami. 

- Ale ja tak się nie zachowy
wałam jak Kaśka - próbowała się 
tłumaczyć mama nastolatki. -
U mnie nie było tak, że jednego 

dnia z tego samego przedmiotu 
dostawałam dwóję i piątkę. 
A Kaśka ma coś takiego. O czym 
to może świadczyć, jak nie o bra
ku systematyczności? 

- To nie ma nic wspólnego 
z systematycznością - odparłam. 

- A z czym? - spytała moja 
przyjaciółka. 

- Wydaj e mi się, że z lękiem -
odparłam. - Bo przecież nie jest 
tak, że ona jednego dnia, a właś
ciwie jednej nocy zdążyła się te
go wszystkiego nauczyć. Czyli 
coś jest nie tak. 

- Niby masz rację - przyznała 
mama nastolatki. - To może mi 
powiesz, czego ona się boi. 

- No właśnie! - niemal wyk
rzyknęłam, bo o to mi chodziło, 
aby ta moja przyjaciółka otrzeź
wiała. - Twoje dziecko wyraźnie 
bardzo się denerwuje, kiedy 
przychodzi jej napisać klasów
kę, ale wcale to nie znaczy, że się 
nie uczy. Musisz znaleźć sposób, 
aby Kaśka nie denerwowała się 
tak. 

- Masz rację - krzyknęła mo
ja przyjaciółka, jak tylko załapa
ła zależność między rodzajem 
odpowiedzi Kaśki, a stopniami. 
- To już odetchnęłam. Jest mi 
wyraźnie lżej. 

- Tylko za bardzo nie poluzuj 
- uspokoiłam mamę nastolatki. 
- Przypominam ci, że teraz we 
wszystkich szkołach obowiązu
ją pisemne egzaminy, są same 
testy i prace. Więc będziesz mu
siała jakoś Kaśce pomóc przez
wyciężyć ten „pisemny stres". 

- Czyli co ja mam właściwie 
zrobić? - nie dawała za wygraną. 

- Zacznij od tego, że nie 
sprawdzaj jej stopni i powiedz 
jej, że to nie jest ważne, jakie ona 
będzie miała te stopnie, ale waż
ne jest, co ona będzie miała 
w głowie. 

- Myślisz, że to pomoże? 
- Nie mam pojęcia, ale chyba 

warto spróbować - zapropono
wałam. - Masz jakiś inny po
mysł? Może ona się boi twojej re
akcji i w tym jest problem. • 
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- 5 
Litery z pól ponumerowanych 
dodatkowo odldo 18 utworzą 
rozwiązanie - aforyzm Safony. 
Poziomo: 
1) świeżo upieczony mąż, 
6) miękki, domowy pantofel. 
7) wyznaczona pora, 
8) „Autor...", film Romana Polańskie
go. 
9) fartuch roboczy, 
12)... Garros, turniej tenisowy w Pa
ryżu, 
14) Artur, gra Czerepacha w serialu 
„Ranczo", 
16) ostre buraczki z chrzanem, 
19) Baśka miała fajny (w piosence 
Wilków), 

20) rejterada wojska, 
21) zgrywa się przed innymi, 
22) eksces bramkarza? 
Pionowo: 
1) serwatka z owczego mleka. 
2) zwierzę hodowlane o cennym fu
trze, 
3) sprawiedliwy tłuszcz. 
4) można je pleść jak androny, 
5) enzym jak wrzenie, niepokój, 
10) z medalikiem na szyi, 
11) fabuła utworu literackiego, 
13) obiekt handlowy, 
15) marynarz stawiający pierwsze 
kroki w zawodzie, 
17) rolnicze narzędzie z zębami, 
18) kręci się na wieży. 

W cztery strony 
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Wszystkie odgadywane wyrazy 
zaczynają się taką samą spółgło
ską. Litery w polach z kropką,, 
czytane rzędami, utworzą 
rozwiazanie. 
- stołek w warsztacie szewca, 
- poskromiona w komedii Szekspi
ra, 
- kłopot powodujący ból głowy, 
zgryzota, 

-złość,silna irytacja, 
- zachwyca polarników, 
- odludna okolica, ustronie, 
- śląskie miasto nad Wartą, 
- huśtawka nastrojów, poglądów, 
- wyrośnie z niego harcerz, 
- łotr spod ciemnej gwiazdy, 
- haftka lub rzep, 
- chorobowy lub dla bezrobot
nych. 

Rozwiązania 

A z o A j o S  e } e |  ez £pcu§eu Apapjaiu pAq azoiu epstozs E?|iMip eupap 
:uiejSojL|Xzs fBDaiMS :Auoqs A J 9 1 Z 3 M  'dfeizpaius aiu oiojz ̂ iuauizAjqjez 
b>|mozAzj>| leipnuip auiuiz eu Auozjeds zey :euzDiuieioued o i m o z A z j m  

Krzyżówka panoramiczna 

SERIA 
FILMÓW 

DOKUMEN
TALNYCH 
0 ROSJI 
WTVP 

SIATKA 
NA 

RYBY 

REZERWY, 
ZAPASY 

POETYCKI 
POCZĄTEK 

23 
ZAŁOŻYŁ 
ZESPÓŁ 
„ŚLĄSK" 

NIBY-
GWIAZDA 

LEKKA 
TKANINA 

MALO
WIDŁO 

NA 
SUFICIE 

DOLAR 
PO

TOCZNIE 

IMIĘ 
MINNELLI, 
AKTORKI 
Z FILMU 

„KABARET' 

IMIĘ 

PLAC 
Z KRA
MAMI 

ŁAGODZĄ WSTRZĄSY 
SAMOCHODU 

RYSA NA 
SZKLE 

WYDO
BYWANA 

SPOD 
ZIEMI r r  

EGZAMINACYJNA 

HALLEY'A W KOSMOSIE 

POPULAR
NA GRA 

W KARTY 

LITE
RACKA 
PRZE

NOŚNIA 

KUPON 
TKANINY 

PŁYTKI 
PODŁO
GOWE 

SZKOLNA 

18 

REGUŁY 
BOJU 

19 

SZUKANA 
PRZEZ 

INDIANĘ 
JONESA 

BĘDZIE 
WYKSZTAŁ

CONYM 
WOJAKIEM 

T 

HAR-
MIDER, 
HAŁAS 

LIKIER Z DODATKIEM 
KMINKU 

KRES 
ŻYCIA 

WAGA 
OPAKO
WANIA 

52 
KARTY 

DO 
BRYDŻA 

OGRANI
CZENIE 

NA 
KONCIE 

EPIDEMIA, 
POMÓR 

PSZCZELI 
PRODUKT 

OSTA
SZEWSKA 

NOŚNOŚĆ 
DŹWIGU 

DELFIN 
LUB 

ŻUBR 

WYSPA 
KORA
LOWA 

LOT 
WISZĄCY 
HELIKOP

TERA 

15 

KOMEDIA 
Z MA

CIEJEM 
STUHREM 

—T 

21 

POŚLUBIŁ 
JAGNĘ 

PIŁKARZE 
Z 

MEDIO
LANU 

T ~  

OPOWIADA 
PRZE
BIEG 

AKCJI 

ŁÓDŹ 
FLI

SAKÓW 

NARZĘDZIE 
TRASERA 

22 

KAMIEŃ 
OZDOBNY 

KOATI, 
TORBACZ 

ZIELONA 
DLA 

KONTRA
BANDY 

SZCZĘ
ŚLIWY 
PRZY
PADEK 

KRÓL Z 
SZEKSPIRA 

STAN W 
HIPNOZIE 

MODEL 
SKODY 

DOLINA O STROMYCH 
ZBOCZACH 

MIESZKANKA 
TEHERANU 

20 
WYDE
CHOWA 
KRAJ 

Z SYBERIĄ 

PIEŚŃ 
PATRIO
TYCZNA 

SIEKIER
KA DLA 

KUCHARZA 

12 

OBCISŁE 
SPODNIE 
KAWALE
RYJSKIE 

ł 

13 

14 

MUCHA 
LUB PCHŁA 
GATUNEK 
WIERZBY 

FILM 
JAMESA 
CAME
RONA 

TRUNEK 
W BARKU 

ZNAK 
ZODIAKU 

JOANNA, 
PIOSEN
KARKA 

OLEJNA 
DO MA

LOWANIA 

24 
FIŃSKI 
GROSZ 
(PRZED 
EURO) 

i o  
FR 

DLA 
CHEMIKA 

POLSKA 
KAWA 

ZBOŻOWA 

SŁONY 
AKWEN 

NAJ
CIĘŻSZY 
METAL 

TOMASZ, 
POETA 

W 
KLASERZE 

ZBIÓRKA NA 
OBOZIE 

HARCERSKIM 

PRZYRZĄD 
MURAR

SKI 

GRUBY 
KIJ 

~ 

KRÓLOWA 
FRANCJI 

17 

FILMOWY 
KOCHANEK 

SPRZĘT 
BOKSERA 

WIET
NAMSKI 
ZŁOTY 

16 

WŁOSKA 
WYSPA 

11 

Już od piątku, 9 października _ 
wielka loteria w „Głosie" WYGRAJ & 

AUTO,a# 

1 2 ' I r 5 6 7 8 9 10 " I r " i i" 15 16 17 " I I" 20 21 22 23 24 

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie - przysłowie angielskie. 

Szyfrogram 

Rozwiązaniemjest myśl Mikołaja Gogola. 
1) prowadzenie rachunków w firmie, buchalteria: 31-12-
9-16-38-40-8-22-17-27, 
2) silny pociąg fizyczny: 23-42-41-13-5, 
3) ojczyzna Szwejka 14-15-33-6-7-35, 
4) olej przeczyszczający: 39-26-18-55-4-37, 
5) muzyczne talerze: 53-54-52-28-3O-45-24, 
6) figurowa lub szybka na lodzie: 1-46-43-3-48, 
7) zwierzę leśne jak imię męskie- 34-11-36-29-2-10, 
8) przesadny pobożniś, świętoszek: 25-19-49-50-
47, 
9) imię autorki powieści „Cudzoziemka": 21 -44-51-32 
-20.  
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gratka 
Szukasz mieszkania? 
Mamy to. 
W lokalizacji dopasowanej do Ciebie. 
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6 dni dzieli nas od startu nowej loterii „Wygraj auto z Głosem". Do wygrania jest 5 samocho
dów marki Dacia oraz 54 nagrody dodatkowe. Wartość wszystkich nagród wynosi ponad 
203 tysiące złotych. Zapraszamy do gry! 

Wygraj 5 samochodów 
w wielkiej w loterii Głosu! 

Już w najbliższy piątek rozpoczynamy nową edycję loterii o nazwie „Wygraj auto z Głosem". 
Do wygrania samochody, skutery, wyjazdy do uzdrowiska w Ciechocinku i wiele innych nagród. 

DUSTER 

Ewa Kuczyńska-Gałach 
ewa.kuczynska@polskapress.pl 

Trwa wielkie odliczanie do star
tu nowej loterii „Wygraj auto 
z Głosem". Pierwszy kupon lo
teryjny znajdziecie już w wyda
niu 9 października, w kolejnych 
dniach znajdziecie następne 
numery kuponów. Wystarczy 
zebrać ich dziesięć, by mieć je
den zestaw, który jest jednym 
losem w losowaniach nagród. 

Nie tylko auta 
Głównymi nagrodami są samo
chody, jest ich aż pięć! Wybie
raliśmy je tak, aby wśród nich 

każdy znalazł coś dla siebie. 
Mamy dla Was dwie Dacie 
Logan, dwie Dacie Sandero 
oraz eleganckie auto klasy SUV 
- Dacię Duster. Prócz samocho
dów czekają także dwa skutery 
marki Zipp, dwa dwuosobowe, 
tygodniowy pobyty w uzdrowi
sku w Ciechocinku oraz 48-ca-
lowe telewizory, wodoodporne 
kamery, tablety, ekspresy 
do kawy, aparaty fotograficzne, 
15 zestawów bonów podarun
kowych Sodexo o wartości 300 
zł każdy, roboty kuchenne mar
ki oraz sokowirówki. 

Gra na dwa sposoby 
Zasady uczestnictwa w loterii 
są bardzo proste i niezmienne 
od lat. Każdy pełnoletni Czytel

nik naszej gazety może przyłą 
czyć się do zabawy w dowol
nym momencie. Z udziału 
w grze wyłączeni są jedynie 
pracownicy i współpracownicy 
„Głosu" oraz ich rodziny. Co
dziennie od piątku 9 paździer
nika na naszych łamach będzie 
ukazywać się kupon z kolej
nym numerem porządkowym. 
W sumie będzie ich aż 230. 
Przy systematycznym komple
towaniu, będzie można zebrać 
aż dwadzieścia trzy zestawy. Im 
więcej zestawów kuponów, 
tym większe prawdopodobień
stwo wygranej. Ważne jest, że
by komplet kuponów stanowił 
nieprzerwany ciąg, w którym 
nie brakuje żadnego numeru 
kuponu. Żaden także nie może 

się powtarzać, zastępując nu
mer brakujący. 

Jeśli z jakiegoś powodu za
braknie Państwu któregokol
wiek wydania naszej gazety, nic 
straconego. W trakcie trwania 
loterii brakujące wydanie „Gło
su" będzie można nabyć w na
szych biurach ogłoszeń. Tym 
sposobem można będzie za
chować ciągłość w kompleto
waniu zestawu kuponów. 

Drugi sposób gry jest dla na
szych Prenumeratorów. Czytel
nicy, którzy korzystają z dowol
nej oferty prenumeraty „Głosu" 
oprócz standardowych kupo
nów, będą otrzymywać raz 
w miesiącu pięć kart loteryj
nych. Każda z nich odpowiada 
zestawowi dziesięciu kuponów 

wyciętych z gazety. Karty będą 
ukazywać się do 20. dnia każ
dego miesiąca w dodatku, któ
ry otrzymują jedynie Prenume
ratorzy - „Ekstra Magazyn". 
Wypełnione kupony i karty na
leży dostarczać lub nadsyłać 
do jednej z trzech redakcji „Gło
su". 

Pierwsze losowanie odbę
dzie się już 17 grudnia. Wów
czas poznamy szczęśliwca, któ
ry będzie mógł odjechać jed
nym z pięciu samochodów, 
a konkretnie Dacią Logan. 
Oprócz samochodu w grudniu 
rozdamy również nagrody do
datkowe. 

Jeśli macie pytania dotyczą
ce loterii „Wygraj auto z Gło
sem" zapraszamy do kontaktu 

pod bezpłatnym numerem te
lefonu 800 20 35 35 lub 94 347 
35 37 Tu możecie również za
mówić prenumeratę „Głosu" 
na listopad z dodatkowymi kar
tami loteryjnymi. Czekamy 
na Was w dni powszednie w go
dzinach 9-12. # 

Partner loterii: 

Franciszek Dubnicki Sp. z o.o. 
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 81 

Cel. 94 347 14 20 

©uS"" (ac™£o istisr*-
BOSCH 

flCf.Bwy Sodexo 
X ^ / o  wartości 

300 zł 

Z c y  Sokowirówka 
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Drobne Jak zamieścić ogłoszenie drobne: Biuro Ogłoszeń oddział Koszalin: 
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin 
tel. 94 347 3516.347 3511,347 3512 
fax 94 347 3513 

Biuro Ogłoszeń oddział Słupsk: 
ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk 
tel. 59 848 8103 
fax 59 848 8156 

Biuro Ogłoszeń oddział Szczecin: 
ul.Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin 
tel. 9148133 61.48133 67 
fax 91433 48 60 

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH: Ogłoszenia pochodzą: (N) - ogłoszenie 
• NIERUCHOMOŚCI • FINANSE/BIZNES • ZDROWIE • BANK KWATER • MATRYMONIALNE • ŻYCZENIA • ROLNICZE (GK) - obszar koszaliński z internetowego 
• HANDLOWE • NAUKA • USŁUGI • ZWIERZĘTA • RÓŻNE /PODZIĘKOWANIA • TOWARZYSKIE (GP) - obszar słupski systemu ogłoszeń 
• MOTORYZACJA • PRACA • TURYSTYKA • ROŚLINY. OGRODY • KOMUNIKATY • GASTRONOMIA (GS) - obszar szczeciński www.nadaj.pl 

REKLAMA K015012329C 

f A B A K U S  
W tanie działki, 

Centrum Świeszyna 
w ceny od 66.000,-

sprawdź www.abakus-nieruchomosci.pl 

finanse biznes 
kredyty, pożyczki 
! Spłata ZUS i US do 50.000, 
510087022. (GP) 
KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38. 
(GP) 
e Oddłużanie, upadłość konsumencka, 
wnioski do sądu, tel. 571-250-802 (GK) 

s Pożyczka, chwilówka dla każdego, 
dojeżdżamy 728913822. (GS) 

s Szybka pożyczka: Darłowo, 
518-016-178 (GK) 

e Szybka pożyczka: Koszalin, 
784-925-778 (GK) 

s Szybka pożyczka: Sławno, 
784-051-430 (GK) 

usługi prawne 
! ! !  Egzekutor długów, 669-111-148. 
(GP) 
s Skupujemy długi, tel. 731-961-209. 
(GP) 

handlowe 
materiały budowlane 
! !  Okna PCV z Niemiec, 601-220-617. 
(GK) 
# Rury studzienne, tanio, tel. 
513-667-940. (GP) 

• SIATKI Słupsk, Raszyńska, 
603-070-188. (GP) 

e STYROPIAN producent, dostawa 
52/331-62-48. (GK) 

inne 
! ! ! ! ! !  Drewno Słupsk, 604-515-546. 
(GP) 
# !  Kominkowe, opałowe 694-295-410 
(GP) 

s DREWNO kominkowe, 601-437-205. 
(GP) 

Drewno kominkowe, buk 785-608-313 
(GK) 

s DREWNO kominkowe, tel. 600880776. 
(GP) 

# Drewno suche 80zł/mp, brykiet 
drzewny 13zł/25kg, 601674305 (GP) 

# WORKI foliowe na kapustę i raszlowe 
na ziemniaki. Słupsk, ul. Gdańska 38, tel. 
59/8425659. (GP) 

eŻŁOM kupię, potnę, przyjadę 
i odbiorę, tel. 607-703-135. (GP) 

• • • • • • • • • • • i  
komunikaty 
# Legitymacja studencka 29645. (GK) 

matrymonialne 
• Przystojny wdowiec pozna milą Panią 
45-541.513-464-871. (GK) 

motoryzacja 
auto kupno 

* Rozbite, złomowanie, skup 
602-506-359. (GK) 

• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  !Auto 
skup - najwyższe ceny, tel. 535-651-510. 
(GK) 

# ! !  SKUP aut, dobre ceny, 728773160 
(GP) 

# !  Auta i busy T-4 powypadkowe kupię, 
sprzedaż części, tel. 504-672-242. (GS) 

Auto skup wszystkie, 695-640-611. 
(GP) 
# Autokasacja - Świeszyno 608-421-479 
(GK) 

# AUTOKASACJA Bierkowo. Skup 
całych i uszkodzonych. 59/811-91-50, 
606-206-077. (GP) 

AUTOSKUP skupujemy każde pojazdy 
płacimy nawet za wraki, oferujemy 
najwyższe ceny, teł. 536-079-721. (GS) 

aulo sprzedaż 
# audi A3 TDi 99r. sprzedam lub 
zamienię na sharana, tel. 665399407. 
(GK) 

# Audi A6 2,5 tdi, '97; samochód na 
chodzie, bez tylnej szyby, 534-181-033 
(GK) 

BMW 525 gaz, 1998r„ 5900zL Słupsk, 
teL 797-552-040. (GP) 
# Dźwignik dwukolumnowy 
samochodowy 3,5 tony. 604-661-601. 
(GK) 

Fabia kombi 2001rM 1,4, stan bdb, 
6400zł, 669-939-137 (GP) 
Oktawia 2000r, 1,9TDI 7500zł, 
695-562-961 (GP) 
e Skoda Felicia 2000 r. tel. 605-877-995 
(GK) 

# Skoda Octavia diesel, 506-986-741. 
(GK) 

Skuter KYMCO poj. 125cm3,2011r„ 
stan idealny, 3200zł, 695-640-611. 
(GP) 
eSmart, benzyna, półautomat, 1999. 
Tel. 608-484-078. (GK) 

Suzuki Vrtara 1999rM poj.2.0 gaz, stan 
bdb, 695-640-611 (GP) 
# Toyota Auris,2.0,2007r., 781875891. 
(GP) 

# WWW.MAX-CAR.PL 94/346-59-63. 
(GK) 

nauka  
kursy, szkolenia 
e ! ! !  KURS wózki widłowe,żurawie, 
HDS. Dogodne terminy, wszystkie 
kategorie 508-199-537,604-661-601. 
(GK) 

REKLAMA K015012193A 

ans TOE /33H303 
W O P I r  
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u c z y m y  M Ó W I Ć  p o  angie lsku 

korepetycje 
Matematyka, angielski, 787-701-912. 
(GK) 

* Matematyka-korepetycje, 
787-644-574. (GK) 

nieruchomości 
mieszkania - sprzedam 

j# "OMEGA"- wyceny, obrót 
Słupsk, ul. Starzyńskiego 11. 
tel. 59 8414420,601654572 

j www.nieruchomosci.slupsk.pl" (GP) 

#2-pok. 56m2, bezczynszowe + garaż 
Równe koło Grzmiącej, 65000 zł, 
789-148-572. (GK) 

ul. Zwycięstwa 143 
( o b o k  Z w i ą z k o w c a )  

tel. 661-841-555 
www.abakus-nieruchomosci.pl 

tylko 168.000,- za 3-pok., 
Przylesie, ciepłociąg, loggia, 

klucze w biurze 

# 60 mkw, 3-pok. I piętro, tel. 
697-718-307 (GK) 

# Mieszkanie 120m2,4 pokoje, weranda, 
dwie piwnice, pralnia, garaż, miejsce 
parkingowe, I piętro, ogród z dostępem 
do rzeki (700 m2), drzewa owocowe, 
szklarnia w Słupsku ul. Wandy, tel. 601 
683 769. (GP) 

# Mieszkanie 2.pok, I piętro, 50m2 

w Słupsku 125000 tel. 888 533 359. (GP) 

mieszkania - kupię 
# Mieszkania 1-2-3 pokojowe w Sz-nie, 
również zadłużone i do remontu. 
Gotówka. Inwestor teł. 514604804 (GS) 

mieszkania do wynajęcia 
# 1,2-os. + internet, 501-664-343 (GK) 

# 1-OS. pokój Rokosowo 601-403-629. 
(GK) 

# 2-pok w domku studentom 
603-503-531 (GK) 

# 2-POK. 59 m2. Jana Pawła II, 9p. K-lin 
wieżowiec, wynajem 94/314-33-71. (GK) 

# 2-POK. umeblowane 502-384-484. 
(GK) 

#2-pokojowe dla studentów wynajmę 
K-lin, 94/343-08-27,660-215-055. (GK) 

S2-POKOJOWE. Słupsk, 607596323 (GP) 

# 3-pok. Bonin, umeblowane 
600-244-951. (GK) 

s 3-pokojowe okolice Emki, 792-595-599 
(GK) 

# DO wynajęcia umeblowana kawalerka, 
Koszalin, 668162776. (GK) 

# Kawalerka nieumeblowana 
601-403-629. (GK) 

# KAWALERKA około 30m 502 282986. 
(GP) 

e Pokój 782-316-504. (GK) 

# Pokój w domku, 515-556-834. (GK) 

# Pokój, tel. 530-301-392. (GK) 

# Stancja, tel. 510-962-966 (GK) 

e Wynajmę 2 pok. mieszkanie na 
parterze od 1.11. ul. Radogoszczańska. 
Cena 1000 zł rach.Tel.506923884 (N) 

lokale użytkowe - sprzedam 

e Kaseta handlowa, tel. 608-011-425 
(GK) 

łokałe użytkowe - do wynajęcia 
# BOX, Manhatan (parter) Słupsk, 
od 1 Listopada 698-684-465. (GP) 

# Magazyn 160m2, Koszalin, 
602-742-814 (GK) 

s Magazyny 695635293. (GK) 

lokale użytkowe - wynajmę 
POSZUKUJĘ LOKALI, DZIAŁEK 
HANDLOWYCH 
PRZY GŁÓWNYCH CIĄGACH 
PIESZYCH W MIELNIE - UNIEŚCIU, 
DĄBKI, SARBIONOWO, CHŁOPY, 
537-955-466 (GK) 

działki, grunty - sprzedam 

e DZIAŁKA l,6ha możliwość podziału 
i budowy .Machowino tel. 601-597-349. 
(GP) 

# DZIAŁKA budowlana Koszalin Tel. 
796299211 (N) 

# DZIAŁKA Rosnowo, tanio! 5100 mkw. 
nad jeziorem, kanalizacja, woda, prąd, 
droga, 691-979-474. (GK) 

s Sprzedam działki l l a ,  uzbrojone-
Nowe Bielice (za Mojsiukiem)tel: 608 
338 460. (GK) 

garaże 
s Garaż podziemny w Jowiszu do 
wynajęcia, Koszalin 602-742-814 (GK) 

I # GARAŻE blaszane Promocja 
konstr. ocynk www.partnerstal.pl 
91/4435187,94/7216183,798710329. 

praca 
zatrudnię 
* ! ! ! ! ! ! !  Kelnerkę/ratel. 602-133-125. 
(GK) 

# ! ! ! ! ! !  Kucharza - pomoc, 
602-133-125. (GK) 

* ! !  Rozwóz pizzy, z autem 602-133-125. 
(GK) 

!!!!Opiekunlti do Niemiec, 
730-340-005. (GK) 

e Alfa producent okien PCV 
zatrudni osobę z biegłą znajomością 
języka niemieckiego w mowie 
i piśmie wymagana otwartość, 
samodzielność,łatwość nawiązywania 
kontaktów. Charnowo koło Słupska. 
Kontakt e.mail: maldariuszl@gmail. 
com (GP) 

# Do ociepleń firma zatrudni 
501-664-343. (GK) 

# Do prac budowlanych i dociepleń, 
515-937-498. (GK) 

# DO prac wykończeniowych, regipsy, 
delegacje, bez nałogów 500-090-599. 
(GK) 

# Do pracy do ogrodnictwa mężczyznę 
Połczyńska 185. tel. 608-440-486 (GK) 

Firma budowlana zatrudni młodych 
fachowców budowlanych, gotowych 
na wyjazdy, 600-044-212 (GK) 
# Firma Hako Technology zatrudni 
tokarza - ślusarza do działu budowy 
oprzyrządowań. Tel. 94 347 04 04, email 
info@hakotech.pl (GK) 

FIRMA PROMAR producent 
urządzeń ze stali nierdzewnej 
zatrudni: ślusarzy i spawaczy TIG 
z doświadczeniem teł. 94/343-24-30, 
692-926-914 lub osobiście uL 
Strefowa 17. (GK) 

# Firma transportowa z siedzibą 
w Ryczywole poszukuje kierowców 
(transport międzynarodowy) kat. 
C+E+ADR, tel.606 747 617,67 283 _ I 

# Firma transportowa zatrudni 
kierowców w transporcie 
międzynarodowym z kat. C+E. Teł. 
602-707-520. (GP) 

# Firma Veraplast S.C. poszukuje 
pracowników produkcyjnych. 
Miejsce pracy: Koszalin CV oraz List 
motywacyjny prosimy przesyłać na 
adres: jakub@veraplast.pl. (GK) 

# Firma Veraplast S.C. z Koszalina 
zatrudni pracownika na stanowisko: 
ustawiacz wtryskarek do ewentualnego 
przyuczenia. CV i List motywacyjny 
prosimy przesyłać na adres: jakub@ 
veraplast.pl. (GK) 
# Firma zatrudni operatorów maszyn 
CNC oraz tokarzy z doświadczeniem 
602-756-122. (GK) 

# Firma zatrudni spawaczy 602-756-122. 
(GK) 

# Hotel trzygwiazdkowy w Mielnie 
zatrudni recepcjoniste/kę, kelnera/kę, 
pokojową tel. 796-292-477. (GK) 

# Hydraulika Koszalin tel. 664-320-082 
(GK) 

# Kierowca C+E (kraj) tel. 502-106-900 
(GK) 

# Kierowca kat. C+E w transporcie 
międzynarodowym, 501678935. (GP) 

# Kierowca wywrotki Mielno, 
503-741-699 (GK) 

s Kierowce C E. Praca od zaraz. 
Transport międzynarodowy. 
609-043-797 (N) 

# Kierowcę na wywrotkę Tatra, 
z doświadczeniem Koszalin 516-080-357. 
(GK) 

# Murarzy, do wykończeń, 510-125-131 
(GK) 

# Norymberga- zatrudnię 
wykwalifikowaną pielęgniarkę, 
znającą niemiecki, posiadającą 
prawo jazdy, na początek 
możliwe mieszkanie-
pflegedienst-orkusz@t-online.de Tel. 
00499118938762, 491778938762 (N) 

s Opieka Niemcy, legalnie, 725-248-935 

Pomoc apteczną zatrudni apteka 
w Stargardzie Szczec. teL 
502-060-200 (GS) 

# pomoc kuchenną 1/2 etatu, 
693-364-060 (GK) 

# Pomocnik tapicera na stałe do 
produkcji mebli. Damnica, tel. 502 235 
397. (GP) 

# Pomocników 500-090-599 (GK) 

# Pracowników budowlanych Słupsk, 
tel. 731522377. (GP) 

# Recepcjonistkę, jez ang lub niem 
Mielno 695635293. (GK) 

e Spawaczy,ślusarzy. Dokumenty 
Termex Koszalin ul. Lniana 9, tel. 
660423967. (GK) 

# Uczciwe zajęcie, dobre zarobki, 
elastyczny czas współpracy. Zostań 
doradcą finansowym- nauczymy Cię 
wszystkiego nr. tel: 698-168-723 (GS) 

s Zatrudnię kierowce z kat. C E 
w transporcie międzynarodowym 
w relacjach PL, DE-GB w systemie 9 dni 
praca-5 dni wolne.Kontakt 726 080 007 
lub CV na e mail: oskartrans@vp.pl (N) 

# ZATRUDNIĘ kierowcę C+E w transp. 
międzynarodowym może być bez 
doświadczenia, 604-61-60-26. (GK) 

e Zatrudnię majstra o specjalności 
ogólnobudowlanej ze znajomością j. 
niemieckiego do pracy w Niemczech. CV 
na mail: budmax.ts@interia.pl (GK) 

# Zatrudnię pracowników 
z umiejętnością układaniapłytek 
ceramicznych i prac wykończeniowych, 
praca w delegacji gwarantuję 
całodzienne wyżywienie oraz 
zakwaterowanie. Kontakt 602423749 
w biurze codziennie od 15:00 do 17:00, 
adres Koszalin ul. Słowiańska 17/111. 
(GK) 
# Zlecę tynki wewnętrzne oraz 
instalacje wod.kan. i CO tel. 662-115-921 
(GK) 

inne 
Stalą współpracę z firmą montującą 
okna w Słupsku nawiąże Fasada24. 
PKGP) 

rolnicze 
maszyny rolnicze 
# Beczkowóz 9000L sprzedam, 
511083705 (GK) 

# Kombajn ziemniaczany Grimme, 
ciągnik New Holland, DET, działka rolna, 
przystępne ceny, 601-796-753. (GP) 

# Logos skup bydła tel. 500-277-836. 
(GK) 

e www.agrotop.info - maszyny rolnicze, 
hale, obory, chlewnie, suszarnie, 
kredyty, dotacje, 691-979-474 (GK) 

mne 
e ! ! ! ! ! ! ! !  Wapno nawozowe. "DOWO", 
tel. 91-578-67-33,601-863-937. (GS) 

# ! ! ! ! !  Wapno rolnicze, 94/365-63-18. 
(GK) 

# KUPIĘ łubin, wykę, peluszkę, grykę ~ j  
: tel. 604250237 (N) | 

# Sadzonki truskawek 739647101. (GP) 

# Sprzedam prosiaki, tel. 532-536-916. 
(GK) 

s Ziemia ogrodowa, piasek 
501-66-43-43. (GK) 

# Ziemniaki jadalne i drobne sprzedam, 
692-392-802. (GP) 

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

#!!!!!! NAGROBKI Najtaniej.Wyprzedaż 
z wystawy! Postawimy do 1 Listopada 
ul. Dąbrowskiej 5 (od Piłsudskiego), 

59/8430630,609-137-131. (GP) 

# DETEKTYW 790320486; 513129851 
(GK) 

#DETEKTYW-KOSZALIN.PL, 
602-601-166. (GK) 

s Pan po 50-tce pozna Panią. 
725-482-780 (GK) 

- w w a c  

duże 1-pok. (30), z balkonem, 
rej. Wańkowicza, tylko 79.900,-

p i l n a  s p r z e d a ż  

z balkonem, duże 1-pok. 
(32), rej. Kołłątaja, 105.000,-

możliwe szybkie wydanie 

po remoncie, z balkonem, 
I piętro, 3-pok., rej. Tetmajera, 

215.000,- pilna sprzedaż 

I piętro, 4-pok. (70), balkon, 
rej. Jagoszewskiego, 219.000,-
możliwa zamiana na mniejsze 

I piętro, z loggią, po remoncie, 
2-pok. (43), rej. Powstańców 

Wielkopolskich, 139.000,-

dom wolno stojący, dla 
2 rodzin (osobne wejścia), 

Rokosowo, 507.000,-
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s Siatki, słupki, kolczasty 598471329. 
(GP) 

sSkup książek, płyt muzyczftych. 
Dojazd. Gotówka. Tel. 509-675-586 

t o w a r z y s k i e  
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  CASABLANCA 24 
h. Zatrudnimy Panie. 94-341-16-54 (GK) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  NATALI, 794-943-306. 
(GP) 
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  prywatnie, 
518-728-101. (GP) 

• ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  662-665-457. WYJAZDY. 
(GK) 

# ! ! ! ! ! ! !  Natalka 25, tel. 570-490-288 
(GK) 

! ! ! !  886-287-916 prywatnie, Słupsk. 
(GP) 
• 40-LATKA 790-252-578 (GP) 

s AKTYWNA - dojrzała. 507-719-333. 
(GK) 

• Atrakcyjna 40,785-558-916. (GK) 

• Dojadą, 572-969-167. (GP) 

• Koleżanki 80zł Słupsk 732974766. (GP) 

MIŁA, atrakcyjna, dojrzała, 
661177611. (GP) 
• WIOLA po 40-tce. 691-857-735. (GK) 

u s ł u g i  
agd rtvfoto 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Gaz junkersy, kuchenki 
- naprawa, wymiana, teł. 606-579-846. 
(GK) 

# ! ! ! ! ! ! ! !  Serwis komputerowy, RTV, 
LCD, plazma. Słupsk, 59/843-04-65. (GP) 

* ! ! ! ! !  Naprawa RTV wszystkie typy. 
Gwarancja, bezpł. dojazd, 94-345-74-61. 
(GK) 

!!!!PRALKI AGD zmywarki, 
naprawy, tel  503-380-410. (GK) 
A-Pralki Naprawy w domu 
603-775-878. (GK) 

# CHŁODZIARKI, zamrażarki, lady, 
klimatyzacja. Słupsk, 602-394-696. (GP) 

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

# LODÓWKONAPRAWY, 503-503-891. 
(GK) 

# PRALKI, urządz. elektryczne, gastr. 
Chłodnictwo. Tel. 507-380-118. (GK) 

• ! ! ! ! ! ! ! !  A-Z remonty, 502541194 
(GP) 

# ! ! ! !  koparko - ładowarka 
502-064-894. (GK) 

• ! !  Balustrady, bramy 602 825 699. 
(GK) 

# !  REMONTY! od A do Z tel. 
660-683-933 (GK) 

!!! MALOWANIE, remonty 500-354-255 
(GK) 
e BUDOWA DOMÓW, tel. 501674 584. 
(GK) 

REKLAMA 

eCYKLINIARSKIE, bezpyłowe, 
układanie, lakierowanie, bejcowanie, 
parkiet, www.parkietykoszalin.com 
696-727-338 (GK) 

# Cyklinowanie bezpyłowe 504-308-000. 
(GK) 

# Dachy-dekarstwo 94/3412184 (GK) 

« Koparko-ładowarka tanio 690-014-644. 
(GK) 

s MINIKOPARKA kopanie i kucie betonu. 
zenitbau.pl 
lub Koszalin, tel. 94/342-62-16. (GK) 

# Remonty, elewacje, dachy 
601-620-526. (GK) 

# Stany surowe 94/3412184. (GK) 

s Suche zabudowy 94/3412184. (GK) 

[#SZAMBA beton, tanio,515-373-550.~j 

e Wywóz gruzu, 607-703-135. (GP) 

# Złota rączka, remonty, 727-325-279. 
(GK) 

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

# HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135. 
(GP) 

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

• ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  OGRODZENIA, bramy, 
automatyka, zadaszenia, rolety. K-lin, 
Grunwaldzka 6, tel. 501-682-902. (GK) 

! ! ! !  ROLETY, żaluzje, markizy, 
verWcale, moskitiery. Stolarka 
aluminiowa. "BLIŹNIAK" 
Słupsk, Leszczyńskiego 10D, teL 
59/84-17-900,601-65-25-82. (GP) 

przeprowadzki 
s Renowacje, transport, przeprowadzki, 
cała Polska tel. 730-253-210. (GS) 

transportowe 
» ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  ANGU A,śróda, piątek," 
niedziela z domu pod dom, 503-198-450, 
67/266-94-91 (GK) 

#!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!INTERBUS, 
Holandia, Belgia, Niemcy 602-48-58-64. 
(GS) 

o ANGLIA, Belgia, przewóz osób paczek 
www.avbusy.pl tel. 608-502-289. (GK) 

o AV-BUSY Niemcy z domu pod dom 
tel. 609-818-709,67-345-11-88. (GK) 

# DANIA!!! Przewozy osób i paczek 
do Danii z adresu pod adres Trans -Glas 
Okonek 503-198 -456 67-26-69-491 (GK) 

# DUBAJ PRZEWOZY cała Dania, 
północne Niemcy Hamburg i okolice 
664-999-618. (GK) 

uroczystości 
# WESELA- Dworek Kasztelański 
Koszalin, 502-286-999. (GK) 

# Odnawianie, naprawa schodów, drzwi 
, mebli itp. 692-636-297. (GK) 

ostrzyżenie psów, tel. 608-011-425. 
(GK) 

z d r o w i e  

O ! !  A-Z GINEKOLOG 730-16-85-85 (GS) 

o A-Z ginekolog 609-933-810 (N) 

e Ginekolog Koszalin, tel. 503-754-200. 
(GS) 

# Ginekolog, tel. 726-017-175. (GS) 

stomatologia 
eStomatolog Koszalin, NFZ, 
531-444-602 (GK) 

inne specjalizacje 
o Diagnostyka BRT -alergie, pasożyty, 
bakterie, wirusy, grzyby -kom. 
600057713 (N) 

o-503-46-21-22 Ginekolog farmakologia 

# Psychoterapia pozytywna, 
606-901-113. (GK) 

K015012586A 

Zakład Techniki Próżniowej 
„TEPRO"S,A. 

p i l n i e  z a t r u d n i :  

ŚUJSM2Y 
Koszalin, ul. Przemysłowa 5 

tel. 094/343-24-81, wew. 201 lub 210 
e-mail: kadry@tepro.com.pl 

lub administracja@tepro.com.pl 

#wszystkie koncerty 

zaplanuj kup bilet korzystaj I 

F # 

Sędzia komisarz postępowania upadło
ściowego Digger Constructions spół
ka z ograniczoną odpowiedzialno
ścią spółka komandytowo-akcyjna 
w upadłości likwidacyjnej w Kosza
linie (dawniej: Kornas Development 
II spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością spółka komandytowo-
akcyjna w Kołobrzegu) zawiadamia, 

że postanowieniem z dnia 29 września 
2015 r„ sygn. akt VII GUp 22/14 Ap-2, 
wyłączono z masy upadłości na rzecz 
Bogdana Kornasa z Kołobrzegu: 
a) radio Trubadur; b) magnetofon 
szpulowy MK; c) opony do gokartów; 
d) bagażnik samochodowy dachowy; 
e) kask motocyklowy; f) tuner sateli
tarny CYFRA+ marki Strong SRT6800; 
g) parasol; h) rzeczy osobiste - alkohol, 
książki, zegar KRUG-BAUMENN, kije gol
fowe, dokumenty, pamiątki, obrazki, 
modele; i) deskę snowboardową. 
Na postanowienie przysługuje zażale
nie do Sądu Rejonowego w Koszalinie 
VII Wydział Gospodarczy w terminie 
tygodniowym od dnia obwieszczenia. 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 94 312 29 51) ogłasza, że dnia 26.10.2015 r. 
o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie, mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1A, odbędzie się druga 
licytacja nieruchomości stanowiącej prawo własności działki gruntu nr 274/20 o powierzchni 0,0890 ha oraz znajdującego 
się na tej działce budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. zabudowy 303.0 m2 i pow. użytkowej 208,0 m2, 
położonych przy ul. Chełmińskiej 14 A w Świdwinie. Program funkcjonalny budynku mieszkalnego obejmuje następujące 
pomieszczenia: pokój, sypialnia, przedpokój, pokój, łazienka z w.c., salon, kuchnia, cztery pokoje, pomieszczenie kotłowni, 
garaż. 
Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie 
prowadzi księgę wieczystą nr KW K02B/00012191/4. 
Suma oszacowania wynosi 408 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 272 000,00 zł 
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 23.10.2015 r. w kancelarii Komornika Sądowego 
przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Ludowa 2, 78-200 Białogard, złożyć rękojmię w 
wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40 800,00 zł w gotówce." 

REKLAMA 

K015012443A 

OBWIESZCZENIE 
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego 
Mariusza Żytko, sygn. akt V I I  G U p  6/14, 
ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył 
sędziemu komisarzowi piątą uzupełniającą 
listę wierzytelności upadłego. Listę 
wierzytelności może przeglądać każdy 
zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego 
w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, 
ul. Andersa 34. W terminie 
dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można 
złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom 
art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28.02.2003 r. 
- Prawo upadłościowe i naprawcze. 

K015012571A 

O B W I E S Z C Z E N I E  

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 z późniejszy
mi zmianami) 

zawiadamiam, 

że w dniu 1 października 2015 r. na wniosek zarządcy drogi - Prezydenta 
Miasta Koszalina, z dnia 31 lipca 2015 r. została wydana decyzja 
nr 1/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa 
drogi powiatowej łączącej ulicę Bojowników o Wolność i Demokrację 
z ulicą Szczecińską oraz rozbudowa i przebudowa drogi krajowej 
ulicy Szczecińskiej, w oparciu o projekt: „Dokumentacja projektowa 
budowy odcinka ulicy łączącej ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 
z ul. Szczecińską wraz z przebudową odcinka ul. Szczecińskiej w związku 
z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi 
ekspresowej S-11". 

Jednocześnie zgodnie z art. 11 f ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się 
w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie, przy 
Rynku Staromiejskim 6-7 - pokój 306, w terminie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 

K015012316A REKLAMA K015012316C REKLAMA 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku 

Krystyna Teresa Pietrak 

(tel.94-37142-11 2 2 / f a x 1 3 )  

ogłasza, że dnia 22.10.2015 r. o godz. 14:15 w Sądzie Rejonowym 
w Szczecinku przy ul. Jasnej 3 w sali nr 2, odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA 
lokalu mieszkalnego, składającego się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazien
ki z wc o pow. 3 9 , ^ ^ ; | ^ o ż o n e g q  ^ Bornem Sulinowie przy ul. Mickiewicza 
3/26, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku 
prowadzi księgę wieczystą KOI 1/00023121 /3. 
Z loKąlem związany jest udział we współwłasności do pozostałych wspólnych 

'itzęścł budynku oraz działki gruntu do 30/1000 części. 
Suma oszacowania wynosi 62.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 
sumy osZacowaó&t wynosi 46.875,00 zł. 
Ucytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wy-
s ^ c t ^  s u ^ a c o w a n i a ,  t j .  6.250,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu 
poprzedzającym przetarg. 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI 

K o m o r n i k  S ą d o w y  p r z y  Sądzie  R e j o n o w y m  w Szczecinku 

Krystyna Teresa Pietrak 

(tel.94-37142-11 2 2 / f a x  13) 

ogłasza, że dnia 22-10-2015r. o godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym 

w Szczecinku przy ul. Jasnej 3 w sali nr 2, odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA 
udziału do 3/4 części spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego, składającego się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki 

o pow. 31,80 m2,  położonego przy ul. Połczyńskiej 7c/9 w Szczecinku, dla 

którego brak jest urządzonej księgi wieczystej. 

Suma oszacowania wynosi 43.873,75 zł, zaś cena wywołania jest równa 

3/4 sumy oszacowania i wynosi 32.905,31 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię 

w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4.387,38 z ł  w gotówce najpóź

niej w dniu poprzedzającym przetarg 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI 

Komornik S ą d o w y  p r z y  Sądzie R e j o n o w y m  w Szczecinku 

Krystyna Teresa Pietrak 

(tel.94-37142-11 2 2 / f a x  13) 

ogłasza, że dnia 22-10-2015r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym 

w Szczecinku przy ul. Jasnej 3 w sali nr 2, odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA 

nieruchomości stanowiącej grunt orny, usytuowany na działce nr 69/9 

o pow. 1,9512 ha w Szczecinku, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych 

Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą o numerze 

K O I  ł/00045788/6. 

Suma oszacowania wynosi 63.330,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 

3/4 sumy oszacowania i wynosi 47.497,50 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię 

w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6.333,00 z ł  w gotówce najpóź

niej w dniu poprzedzającym przetarg. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.parkietykoszalin.com
http://www.avbusy.pl
mailto:kadry@tepro.com.pl
mailto:administracja@tepro.com.pl
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700 Las story 725 Dzień dobry 
w sobotę 800 Rok w ogrodzie 
825 Naszaarmia.pl830 Firmowe 
ewolucje 930 Złoty środek - ko
media Polska 2009IL25 Sprawa 
dla reportera 12J5 Drzwi otwarte 
1230 Magda, miłość i rak 1330 
Okrasa łamie przepisy 1425 Re-
tromania 1435 Downton Abbey 
- serial kostiumowy Wielka Bryta
nia 16J00 Dziewczyny ze Lwowa 
- serial obyczajowy Polska 1700 
Teleexpress 1730 Ojciec Mateusz 
- serial kryminalny Polska 1830 
Rolnik szuka żony 1930 Wiado
mości 2025 Komisarz Alex - serial 
kryminalny Polska 2120 Piraci z 
Karaibów: Klątwa Czarnej Perły -
film przygodowy USA 2003, reż. 
Gore Verbinski, wyk. Johnny 
Depp, Geoffrey Rush, Orlando 
Bloom 2330 Transporter - serial 
sensacyjny Kanada/Francja/USA/ 
Niemcy 045 Glina - serial krymi
nalny Polska 145 Downton Abbey 
- serial kostiumowy Wielka Bryta
nia 245 Homeland - serial obycza
jowy USA345 Magda, miłość i rak 

5.20 Słodkie maleństwa 6.15 
Kamczatka. Życie w cieniu wul
kanów 7.05 M jak miłość - se
rial obyczajowy Polska 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.05 
Program do czytania 11.15 Kul
tura, głupcze 11.50 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat 
1120 Sztuka życia 12.50 Pa 
ranienormalni Tonight 13.45 
Zziajani - serial komediowy 
Polska 14.00 Familiada 14.35 
Rodzinka.pl - serial komediowy 
Polska 15.15 Latający Klub II, 
czyli wieczór kabaretowy 16.25 
O mnie się nie martw - serial 
komediowy Polska 17.20 Ko
cham kino 1745 Słowo na nie
dzielę 18.00 Panorama 18.30 
Sport-telegram 18.50 Postaw 
na milion - kulisy 19.05 Postaw 
na milion 20.05 The Voice of 
Poland 2115 Carrie - horror 
USA 2013 0.05 Made in Polska 
1.20 WOK - wszystko o kultu
rze 1.45 Barwy nocy - film sen
sacyjny USA 1994 3.55 Protokół 
-komedia USA 1984 

5.00 Disco gramy 6.00 Nowy 
dzień z Polsat News 7.45 Jeźdź
cy smoków - serial dla dzie
ci USA 8.10 Turbo Fast - serial 
animowany USA 8.40 Scooby-
-Doo i Brygada Detektywów -
serial dla dzieci USA 10.10 Ewa 
gotuje 1045 Nasz nowy dom 
11.45 Top chef 13.15 Heli s Kit-
chen - piekielna kuchnia 14.40 
Słoiki - serial fabularno-doku-
mentalny 1540 Trudne sprawy 
- serial fabularno-dokumental-
ny 1640 Poznaj swoje prawa 
- serial fabularno-dokumental-
ny 1745 Chłopaki do wzięcia 
18.50 Wydarzenia 1930 Świat 
według Kiepskich - serial ko
mediowy Polska wyk. Andrzej 
Grabowski, Marzena Sztuka, 

Nasze 
rekomendacje 

Polsat 20.05 
Królewna Śnieżka 
Królewna Śnieżka wiedzie szczę
śliwe życie do chwili, gdy zjawia 
się zła królowa, która podstępem 
przejmuje władzę wjej krainie. 

TVP1 21.20 
Piraci z Karaibów... 
Odbywa się uroczystość nomino
wania kapitana Noningtona na 
komandora. Nonington pragnie 
teżzdobyćrękęcófkigubematora. 

TVN7 22.55 
Mroczny Rycerz... 
Od kiedy Batman wyjechał z Go-
tham City. Tymczasem w mieście 
pojawiają się Kobieta-Kot oraz 
zamaskowany terrorysta, Bane. 

Bartek Żukowski, Barbara Mu
larczyk 20.05 Królewna Śnież
ka - film fantasy USA 2012, reż. 
Tarsem Singh, wyk. Lily Collins, 
Armie Hammer, Julia Roberts 
22.15 Twoja twarz brzmi znajo
mo 0.15 Dancing with the Stars. 
Taniec z gwiazdami 

5.30 Uwaga! 5.50 Mango - Te-
lezakupy 7.55 Kobieta na krań
cu świata 8.30 Dzień Dobry 
TVN 11.00 Na Wspólnej - se
rial obyczajowy Polska 12.45 
Ugotowani 13.50 MasterChef 
15.30 Aplauz, aplauz! 16.55 
Top Model 18.00 Kuchen
ne rewolucje - Magda Gessler 
przeprowadza rewolucję w 
„Karczmie Góreckiej" położo
nej w Brennej - malowniczej 
górskiej miejscowości w woje
wództwie śląskim. 19.00 Fak
ty 19.25 Sport 19.45 Uwaga! 
20.00 Mam talent 21.40 Na
rzeczony mimo woli - komedia 
USA 2009, reż. Anne Fletcher, 
wyk. Sandra Bullock, Ryan Rey
nolds, Mary Steenburgen 23.55 
Pacific Rim - film s.f. USA 2013 -
Ludzkość przygotowuje się do 
ostatecznej rozgrywki z Kaiju 
- monstrualnymi, przerażający

mi stworzeniami przybyłymi z 
morza. Do walki z Kaiju stają 
gigantyczne roboty sterowane 
myślami dwóch pilotów. 135 
Uwaga! 2.55 Sekrety magii 

&05 Jake i piraci z Nibylandii - se
rial animowany USA 835 Kacper: 
szkoła postrachu - serial dla dzie
ci USA 9.00 Garfiełd Show - se
rial dla dzieci Francja/USA 920 
Opowieść o dinozaurach - film 
animowany USA 19931050 Poli
cjantki i policjanci - serial obycza
jowy Polska 1150 STOP Drogów
ka 13J0 Skarby III Rzeszy 1420 
Tajna historia XX wieku 1450 Jaś 
Fasola - serial komediowy Wiel
ka Brytania 1520 Kung-fu kid -
film dla młodzieży Japonia 2007 
1730 Zakochany kundel II: Przy
gody Chapsa - film animowany 
USA/Australia 2001 19j00 Galileo 
2000 Policjantki i policjanci - se
rial obyczajowy Polska 2100 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami - se
rial kryminalny USA 2100 Krwa
wy odwet - thriller Kanada/USA 
2011U05 Gatunek lii - film s.f. USA 
2004330Mega Chichot 

11.05 Wstęp wofny z kulturą 
11.40 Rączka gotuje 12J0 Skan
dia Maraton Lang Team 1230 
Fachowiec - dramat obyczajo
wy Polska 1983 1420 Skandia 
Maraton Lang Team 1430 Na
turalnie tak 1450 XVIII Festiwal 
Operowo-Operetkowy Ciechoci
nek 201515.40 Skandia Maraton 
Lang Team 16.00 Ktokolwiek 
widział, ktokolwiek wie... 16.15 
Skandia Maraton Lang Team 
1630 Europa z bliska 1640 
Skandia Maraton Lang Team 
17.001200 muzeów1730Astro-
narium 2115 Dziennik regionów 
2250 Nożem i widelcem 23.15 
Archiwum zbrodni 2345 Kulto
we rozmowy 0.15 Zapiski łazęgi 
0.25 Astronarium 050 Dzien
nik regionów 1.18 Naturalnie tak 
125 Nożem i widelcem 150 Fa
chowiec - dramat obyczajowy 
Polska 1983 

1230Fachowiec - dramat obycza
jowy Polska 19831420 Skandia 
Maraton Lang Team 1430 Natu
ralnie tak1450XVIII Festiwal Ope-
rowo-Operetkowy Ciechocinek 
20151140 Skandia Maraton Lang 
Team 16.00 Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie... 16J5 Skandia 
Maraton Lang Team 1630 Euro
pa z bliska 1640 Skandia Maraton 
Lang Team 17JOO 1200 muzeów 
1730 Astronarium 1&00 Sam 
na sam z Trusem 1835 Pomorska 
Kronika Biznesu 1830 Panorama 
19.00 Agroraport 1915 Konfe
sjonał 1930 Film dokumentalny 
20i00Telezakupy2030Kamień, 
nożyce, papier 2040 Czas Gdyni 
21.00 Forum gospodarcze 2130 
Sam na sam z Trusem 2145 Pa
norama 22J5 Dziennik regionów 
2250Nożem i widelcem 

ii  ? t  l i i  l i fctft  186 

7.00 Msza św. z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
Łagiewnikach 8.00 Tydzień 825 
Do zobaczenia w Krakowie 845 
Tajemnice dzikich zwierząt 9J0 
Ziarno 940 Nie ma jak Polska 
1045 Na zdrowie 1045 Droga do 
zdrowia. Magazyn biegacza 11.05 
Anno Domini - Biblii ciąg dalszy 
- serial USA 12.00 Anioł Pański 
12.10 Między ziemią a niebem 
1255 David Attenborough i cuda 
natury 1330 Piraci z Karaibów: 
Klątwa Czarnej Perły - film przy
godowy USA 20031640 Krypto
nim Szef1700Teleexpress 1730 
Komisarz Alex - serial kryminal
ny Polska 1830 Jaka to melo
dia? 1920 Wiadomości naukowe 
1930 Wiadomości 2025 Dziew
czyny ze Lwowa - serial obycza
jowy Polska 2125 Rolnik szuka 
żony 2225 Histeria. Romantycz
na historia wibratora - komedia 
Wielka Brytania/Francja/Niem
cy/Luksemburg/Szwajcaria 2011 
OJO Kabareton pod gwiazdami 
-Lidzbark 2015 

530 Słowo na niedzielę 545 
Wielkie ucieczki zwierzaków 
6.15 Natura się o(d)płaca 6.45 
M jak miłość - serial obyczajo
wy Polska 740 Barwy szczę
ścia - serial obyczajowy Polska 
9.50 Dzika natura kotów 1055 
Podróże z historią 11.30 Makło-
wicz w podróży 12.10 Protokół 
- komedia USA 198414.00 Fa-
miliada 1440 The Voice of Po-
land 16.30 Na dobre i na złe -
serial obyczajowy Polska 17.25 
Na sygnale - serial obyczajowy 
Polska 18.00 Panorama 18.30 
Sport-telegram 19.05 O mnie 
się nie martw - serial kome
diowy Polska 20.10 Raj na zie
mi - komedia USA 2012, reż. 
David Wain, wyk. Paul Rudd, 
Jennifer Aniston, Justin Thero-
ux 21.55 Paranienormalni To-
night 23.00 Nagroda Literacka 
NIKE - gala 0.15 Historia jazzu 
1.25 Raj na ziemi - komedia 
USA 2012 3.15 Czas honoru - se
rial wojenny Polska 410 Skan
dal - serial obyczajowy USA 

5.00 Disco gramy 6.00 Nowy 
dzień z Polsat News 745 Jeźdź
cy smoków - serial dla dzieci 
USA 8.15 Turbo Fast - serial ani
mowany USA 845 Scooby-Doo 
i Brygada Detektywów - serial 
dla dzieci USA 9.50 Hotel Tran
sylwania - film animowany USA 
20121145 Doktor Dolittle - ko
media USA 1998 «^Królew
na Śnieżka - film fantasy USA 
2012 1545 Twoja twarz brzmi 
znajomo 1745 Nasz nowy dom 
18.50 Wydarzenia 19.30 Pań
stwo w państwie 20.05 Must 
be the musie- tylko muzyka 
22.05 W pogoni za zemstą -
film sensacyjny USA 2010 -
były więzień pragnie pomścić 
śmierć brata. Rozpoczyna po-

Nasze 
rekomendacje 

Polsat 11.45 
Doktor Dolittle 
Pewnego dnia, doktor John 
Dolittle (Eddie Murphy) ze 
zdumieniem odkrywa, że ro
zumie mowę zwierząt. 

TVP2 20.10 
Raj na ziemi 
Para nowojorskich snobów 
musi sprzedać lokum w pre
stiżowej dzielnicy i przepro
wadzić się do rodziny. 

TVN 2100 
Oszukać... 
Nieważne dokąd uciekniesz, 
nieważnie gdzie się scho
wasz... nie oszukasz śmierci. W 
tym filmie jest wszechobecna. 

Iowanie na osoby zamieszane 
w zbrodnię. Musi się jednak 
spieszyć, ponieważ doświad
czony policjant i bezwzględny 
zabójca podążają jego tropem. 
0.05 Zdrady - serial fabularno-
-dokumentalny 1.05 Magazyn 
sportowy 3.00 Tajemnice losu 

530 Uwaga! 5.50 Mango - Te-
lezakupy 7.55 Maja w ogrodzie 
8.30 Dzień Dobry TVN 11.00 
Kobieta na krańcu świata 11.30 
Co za tydzień 12.05 Aż po su
fit! - serial obyczajowy Polska 
13.05 Kto poślubi mojego sy
na? 14.05 Mam talent 15.45 
Rango - film animowany USA 
2011 - osamotniony kameleon 
o imieniu Rango trafia do mia
steczka opanowanego przez 
zbirów kontrolujących miejsco
we zasoby wody. Rango posta
nawia zostać stróżem prawa i 
pozbyć się rządzących osadą 
zakapiorów. 18.00 Ugotowani 
19.00 Fakty 19.25 Sport 1945 
Uwaga! 20.00 Aplauz, aplauz! 
2130 MasterChef - uczestnicy 
mają przygotować menu, któ
re Polskie Linie Lotnicze LOT 
będą mogły serwować pasaże
rom lecącym do Tokio. 23.00 

Oszukać przeznaczenie V - hor
ror USA 2011 reż. Steven Quale 
wyk. Nicholas D Agosto 0.55 
Kuchenne rewolucje 1.55 Uwa
ga! 2.15 Sekrety magii 

8.05 Jake i piraci z Nibylandii 
- serial animowany USA 8.35 
Kacper: szkoła postrachu - se
rial dla dzieci USA 9.30 Za
kochany kundel II: Przygody 
Chapsa - film animowany USA/ 
Australia 2001 11.00 Galileo 
12.00 Lepiej być nie może -
komedia USA 19971455 Świę
ci i żołnierze: Ludzie nieważ
ni - dramat wojenny USA 2014 
17.00 Żywa tarcza - film sen
sacyjny USA/Australia/Niem
cy/Hiszpania/Wielka Brytania 
2007 19.00 Galileo 20.00 
Daybreakers- Świt - film s.f. 
Australia/USA 2009, reż. Mi-
chael Spierig, Peter Spierig, 
wyk. Ethan Hawke, Willem Da-
foe, Sam Neill, Claudia Karvan 
22.05 Porachunki - komedia 
kryminalna Wielka Brytania 
1998 0.20 Punisher - film sen
sacyjny Australia/USA 1989 

5.10 Kobiety w Powstaniu 
Warszawskim 5.30 1200 mu
zeów 6.00 Agroszansa 6.25 
Radio Romans - serial obycza
jowy Polska 7.00 Ktokolwiek 
widział, ktokolwiek wie... 7.15 
Reportaż 7.40 Rączka gotuje 
8.20 Rodzina Kanderów - se
rial obyczajowy Polska 9.25 
Ogród po polsku 9.45 Mój pies 
i inne zwierzaki 11.05 Przysta
nek Ziemia 1135 Było, nie mi
nęło- kronika zwiadowców hi
storii 12.10 Głos regionów 13.15 
PHL: MUKS Naprzód Janów -
Ciarko PBS Bank Sanok 15.45 
Echa tygodnia 16.00 Młodzież 
kontra 17.00 Z Andrusem po 
Galicji 1730 Kultowe rozmowy 
22.15 Dziennik regionów 2250 
Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
wie... 23.15 Telekurier nocą 
23.45 Łąka - nieodkryta tajem
nica 050 Dziennik regionów 

IOJOO Panorama tygodnia 1020 
Tede jo 1030 Sam na sam z Tru
sem 10.45 Konfesjonał 11.05 
Przystanek Ziemia 1135 Było, nie 
minęło- kronika zwiadowców 
historii 12J0 Głos regionów 1315 
PHL: MUKS Naprzód Janów - Ciar
ko PBS Bank Sanok 1545 Echa 
tygodnia 1600 Młodzież kontra 
1700 Z Andrusem po Galicji 1730 
Kultowe rozmowy 18.00 Droga 
1830 Panorama 1850 Pano
rama, sport 19.00 Tede jo 1915 
Czas Gdyni 1930 Tak czy inaczej 
20u00 Telezakupy 2030 Z archi
wum Telewizji Gdańsk 2040 Re
portaż 2100 Film dokumentalny 
2145 Panorama 2240 Panora
ma, sport 2215 Dziennik regionów 
2250 Ktokolwiek widział, ktokol
wiek wie... 2315 Telekurier nocą 
2345Łąka - nieodkryta tajemnica 

Z szerokiego świata.. 

_ , _ Trawka z nieba 
Policjanci z Nogales (USA) ustalają, 
dlaczego 12-kilogramowa paczka 
marihuany spadła z nieba, niszcząc 
budę psa państwa Donally. Przy
puszcza się, ż e  wypadła z drona. 

Wideo profilowe 
Facebook rozważa wprowadzenie 
alternatywy dla zdjęcia profilowego. 
Zastąpić j e  miałaby animacja GIF, 
czyli krótkie nagranie wideo. Opcja 
testowana będzie w Anglii i Kalifornii. 

Różne bzdury się 
o mnie 
pisze w gazetach, na te 
najpodlejsze reaguję 
zawsze. Magda Gessler 

Znaczące ocieplenie Westa coraz bliżej 
Waszyngtońscy klimatolodzy sza
cują, ż e  na przestrzeni stu łat tem
peratura na Ziemi może wzrosnąć 
aż o 5 stopni Celsjusza. Wówczas 
poziom morza podniesie się o metr. 

Najbliższe dwa tygodnie są świet
n y m  okresem d o  obserwacji Westy, 
czyli jednej z najjaśniejszych i najle
piej poznanych asteroid w Układzie 
Słonecznym. (KOC) 

WODNIK (20.01-18.02) 
Szykuj się na finansowy zastrzyk. 

Nadejdzie ze strony, w którą o d  wie
lu lat nie patrzyłeś. Los puszcza 
do ciebie oko 

RYBY (19.02-20.03) 
Brak ci konsekwencji. Nie wycofuj 

się, podejmij działanie i zobacz, co 
za sobą niesie. W każde wpisane jest 
pewne ryzyko 

BARAN (21.03-19.04) 
Wszystko idzie po twojej myśli. 

Lada moment czeka cię niespodzie
wana wiadomość. Oczekuj jej  z na
dzieją 

BYK (20.04-20.05) 
Spadek energii, ogólne przygnę

bienie może wiązać się z pogarsza
jącą się z dnia na dzień pogodą. Ani  
się obejrzysz, ten okres minie 

BLIŹNIĘTA (21.05-21.06) 
Wykorzystuj szansy, które los sta

wia na twojej drodze. Pobieraj z nich 
cenne nauki, każdą z nich traktuj jak 
ulubionego nauczyciela 

RAK (22.06-22.07) 
O d  dobrych kilku dnia trwa twoja 

dobra passa. Ciesz się tym, nie zakła
daj, że szczęście wkrótce cię opuści. 
Nie bądź czarnowidzem 

LEW (23.07-22.08) 
Czas zmienić swoje nastawienie. 

Musisz podjąć radykalne środki 
i działania, nie zważając na nic i nie 
oglądając się wstecz 

PANNA (23.08-22.09) 
Nie skupiaj się na szczegółach, t o  

da ci spokój, którego tak bardzo te
raz potrzebujesz. Daj sobie trochę 
czasu, zapewnij przestrzeń 

WAGA (23.09-22.10) 
Daj szansę miłości. Jeżeli jej  nie 

wykorzystasz, później możesz jesz
cze bardzo długo cierpieć z tego po
wodu 

SKORPION (23.10-21.11) 
W pogoni za kolejnymi sukcesami, 

gdzieś zagubiłeś swoją radość życia. 
Ciesz się z małych rzeczy, t e  znaczą 
najwięcej 

STRZELEC (22.H-21.12) 
Zafunduj sobie małą podróż. Ma

roko, Grecja, Kraków? Kierunek nie 
ma znaczenia. Naprawdę istotne 
jest, kogo tam ze sobą zabierzesz 

KOZIOROŻEC (22.12-19.01) 
Uwierz w końcu w e  własny siły. 

Masz więcej doświadczenia niż 
większość ludzi w t w o i m  wieku, 
a nawet starszych 
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Informator 3 
k o n c e r t y  odbędą się t e j  jes ien i  w słupskiej  f i l h a r m o n i i  w ramach Etnosceny. 2 7  października 

zagrają M i l o  Kurt is  i orkiestra Naxos,  4 l istopada z o b a c z y m y  Kurną C h a t ę  o r a z  Dikandę,  

F u m a n e k  i D jo lof-Man zagrają 7 grudnia.  Bi lety  na k a ż d y  k o n c e r t  kosztują 3 5  i 2 5  zł.  

Dzieje się w weekend 
Pikniki, koncerty, imprezy plenerowe - jest gdzie się bawić 

Daniel  K lusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Dni Kultury Żydowskiej 
W Słupsku trwają 13. Dni Kul
tury Żydowskiej. W sobotę 
i niedzielę o godz. 15 w kinie 
Rejs rozpocznie się projekcja fil
mów z festiwalu „Żydowskie 
Motywy". W niedzielę o godz. 
18 w Kafeinie rozpocznie się 
spotkanie z Bellą Szwarcman-
Czarnotą, autorką książki 
„Księga kobiet - kobiety księgi". 
Do 8 października w Kafeinie 
czynna będzie wystawa foto
graficzna „Byli - pamiętamy -
są". Wstęp jest wolny. 

Zagrają Czerwone Gitary 
Zespół Czerwone Gitary zagra 
w niedzielę o godz. 19 w hali 
Gryfia. Usłyszymy takie hity, 
jak: „No bo ty się boisz myszy", 
„Ciągle pada", „Płoną góry, pło
ną lasy", „Nie spoczniemy", 
„Takie ładne oczy", „Tak bar
dzo się starałem". Muzycy 
przypomną również piosenki 
Krzysztofa Klenczona: „Histo
ria jednej znajomości", „Kwia
ty we włosach", „Powiedz sta
ry, gdzieś Ty był", „10 w skali 
Beauforta", „Matura" czy „Bia
ły krzyż". Gościnnie wystąpi 
Mariusz Totoszko. Bilety w ce
nie 45 zł są do kupienia w Cen
trum Informacji Turystycznej 
i kawiarni Kafeina. 

Tęcza w Rondzie 
Z powodu remontu Tęczy przez 
najbliższe tygodnie spektakle 
dla dzieci grane będą w sali te
atru Rondo. W sobotę o godz. 
11.10 zobaczymy tam baśń 
„Piękna i Bestia". To klasyczny 
spektakl marionetkowy 
z udziałem pięciu aktorów. 
Urzeka barwą i różnorodnością 
rozwiązań plastycznych, przy
ciąga i cieszy oko bogactwem 
marionetek. Bilety: 18,15 zł. 

Idź i graj 
W sobotę o godz. 15 w Młodzie
żowym Centrum Kultury odbę
dzie się II Festiwal Gier Planszo
wych Słupski GrajDołek. Pod
czas spotkania będzie możli
wość zagrania w ponad 40 
hitowych gier planszowych. 
Wstęp wolny. 

Biegaj dla zwierząt 
III Słupski Bieg Charytatywny 
na rzecz Zwierząt odbędzie się 
w niedzielę o godz. 11.30 na sta
dionie 650-lecia. Dzieci pobieg
ną na 800 metrów, a dorośli 
przez Lasek Północny na 8 ki
lometrów. Całkowity dochód 
przeznaczony będzie na pomoc 
psom i kotom wiejskim znajdu
jącym się pod opieką słupskie
go oddziału Towarzystwa Opie
ki nad Zwierzętami. 

Muzycznie w Motorze 
W sobotę do Motor Rock Pubu 
będzie się można wybrać 
na koncerty. Zagrają tam: Het

man, który świętuje 25-lecie ist
nienia, Setin oraz Magmen. Po
czątek o godz. 20, wstęp: 10 zł. 

Jest nowy klub 
W sobotę przy ul. Kniaziewicza 
10 otwarty zostanie nowy słup
ski klub muzyczny - Soleo. 
Na otwarcie zagra zespół 
Drezdenko Kubas. Początek 
wieczoru o godz. 21. Wejściów
ki kosztują 15 i 10 złotych. 

Jazda na ziemniaki 
W niedzielę w Karżniczce od
będą się XII Słupskie Pokopki. 
Od godz. 11 trwać będzie kier
masz ziemniaków, owoców 
i warzyw. W programie jest 
wręczenie Słupskiej Ziemnia
czanej Bulwy, ziemniaczany 
pojedynek samorządowców 
powiatu, konkursy i degusta
cje. Na scenie zaprezentuje się 
kabaret Kałamasz, w skład któ
rego wchodzą aktorzy znani 
z serialu Ranczo. Wstęp wolny. 

Baryton na jubileusz 
W niedzielę w sali filharmonii 
zaśpiewa Wiesław Bednarek. 
Będzie to koncert jubileuszowy 
na 40-lecie pracy artystycznej. 
Usłyszymy największe roman
se w języku polskim i rosyjskim 
oraz światowe przeboje. Towa
rzyszyć mu będą: Andrzej 
Płonczyński (fortepian) oraz 
Tadeusz Melon (skrzypek, 
kompozytor i aranżer), którzy 
wystąpią również indywidual
nie. Bilety kosztują 50 i 30 zł. 

Witkacy wraca do domu 
W niedzielę, podczas zamknię
cia wystawy „Witkacy na waka
cjach", w Muzeum Pomorza 
Środkowego zobaczymy spek
takl „OK!-SZA wg Witkacego" 
w wykonaniu Krzysztofa 
Najbora, aktora Teatru im. St.I. 
Witkiewicza w Zakopanem. 
Publiczność przeniesie się 
do pracowni Witkacego. Począ
tek fmisażu o godz. 17. Wstęp 
wolny, ale obowiązują wej
ściówki, które można odbierać 
wkasieMPŚ. 

Wykłady o buddyzmie 
Do Słupska na weekend przyje
dzie nauczyciel buddyjski Mar
cin Barański. W sobotę o godz. 
16 w czytelni Miejskiej Bibliote
ki Publicznej wygłosi wykład 
„Wolność droga i cel w buddy
zmie", natomiast w niedzielę 
spotkanie z nauczycielem roz
pocznie sie o godz. 14 w ośrod
ku buddyjskim przy ul. Jaracza 
6. Wstęp jest wolny. 

Angielska herbaciarnia 
Do herbaciarni Filart w sobotę 
o godz. 19 można się wybrać 
na English Cafe, czyli bezpłatne 
konwersacje w języku angiel
skim przy kawie czy herbacie. 
W spotkaniu udział mogą wziąć 
zarówno początkujący, jak i za
awansowani rozmówcy. Kon
wersacje poprowadzą Katarzy
na Macegoniuk i Marcin Grę-
bowicz. Wstęp jest wolny. • 
© ®  
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KINA 
Słupsk 
MtAfkmo 

Chemia,sob.-niedz., godz. 13,15.30,18,20.30; Ewe-
rest 2D: sob.-niedz., godz. 15,3D: sob.-niedz. godz. 
17.45,20.30; Karbala, sob.-niedz., godz. 13.20; Kos-
moloły,sob.-niedz.,godz. 12; Królżyria,sob.-
niedz., godz. 10.40,13.15,19,21.15; Marianin, 20: 
sob.-niedz., godz. 20.40,30: sob.-niedz., godz. 
11.15,14.20,1730; Panie Dukkie, sob.-niedz., godz. 
13.50,18.45; Praktykant sob.-niedz., godz. 15.30, 
18.15,21;Sicariofsob.-niedz., godz. 16,21;Tomek 
ipizyjaaele.ljegenclaoza@nionymskaibie.sob. 
niedz., godz. 10.30; Więzień labiryntu: Próba og
nia, 2D: sob.-niedz., godz. 16; Hugo i towcydudiów, 
sob.-niedz., godz. 10.20,12.40; KlubWłóczykyów, 
sob.-niedz., godz. 10.50; Mały Książę, sob.-niedz., 
godz. 10.50 

Re#s 

Królżycia.sob.-medz., godz. 18; NocVtelpurgi, 
sob.-niedz, godz. 20; Żydowskie motywy, sob.-
niedz., godz. 15 

Lębork 
Fregata 

Królżytia, pt.-sob., godz. 16.15, niedz., godz. 20.15, 
Oiemia, sob.-niedz., godz. 18.15; Everest,sob., 
godz. 20.15, niedz., godz. 16 

Ustka 
Delfin 

Królżytia, sob.-niedz., godz. 1630,18.30; Chemia, 
sob.-niedz., godz. 20.15 

KOMUNIKACJA 
FH8000;2219436; PHS59 8424256,• 

dyżumymchu598437110; «*598489306;  
LcborieHS598621972;MZKwgodz.7'15ltel. 
598621451; 
•łM*HB598222238; 
C*dAeP*S598342213; 
W k M b c  PKS598572149. 

Słupsk 
Ratuszowa, ul.Tuwima4,tel.598424957 

Ustka 
sobota, Centrum Leków, ul. Grunwaldzka 26, tel. 59 
8144280, 
niedziela, Jantar, ul. Grunwaldzka 27a, tel. 59 814 
4672 

Bytów 
Centrum Zdrowia, ul. ks. Bernarda Sychty 3, tel. 59 
8226645 

Miastko 
Piastowska, ul. Dti^a 10. tel.59 8572245 

Człuchów 
sobota, Centrum Zdrowia, ul. Szczecińska 13, tel. 59 
8343142, 
niedziela, godz. Rodzinna, ul. Długosza 5, tel. 59721 
2177 

Lębork 
sobota, Gemini, al. Wolności 30, tel. 59 863 42 05, 
niedziela, Pod Lwem, pl. Pokoju, tel. 59 8621152 

Łeba 
Słowińska, ul. Kościuszki 70 a. tel. 59 86613 65 

Wicko 

USŁUGI MEDYCZNE 

l i  ul. Hubalczykówl, informacja tele
foniczna 59 846 0100; 

_f, ul. Mickie
wicza 12 tel. 59 814 69 68; I " 
PQZ. ul. Kopernika 18, tel. 59 814 6011; Pogotowie 

30 00; Szptal  ul. Węgrzynowicza 13,59 863 52 02; 
BytfaSzpfcaL ul. Lęborska 13, tel. 59 822 85 00; 

00; 
f: 59 83453 09. 

IA-Ogólnpolskie Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 59 848 0111,801 
120002 
Sk#dcPo#*997 ul. Reymonta,tel.5984806 
45; Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Miejska 
986; 59 84332 F; Straż Gminna59 84859 97; 
Urząd Celny - 58774 08 30; Straż Pożarna 998; 
Pogotowie Energetyczne 991; Pogotowie Ga
zownicze 992; Pogotowie Ciepłownicze 993; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne994; Straż 
Miejska alaim 986: Ustka - 59 814 67 61,697 696 
498; Bytów-59822 25 69; 

KULTURA 
Nowy Teatr, ul. Lutosławskiego 1, teł. 59 84670 
00; Ff&iarmonia Sinfonia Bałtica, ul. Jana Pawła 
II3. tel. 59 8423839; Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego 
2. tel. 59 8423935; Teatr Rondo. ul. 
Niedziałkowskiego 5a, teł. 59842 6349; Słupski 
OśrodekKułtunu ul. Braci Gierymskich 1, tel. 59 
845 6441, MłodzieżoweCentrum Kultur* al. 3 
Maja 22, tel. 598431130; Miejska BMotekaPub-
ficzna, ul. Grodzka 3, teł. 59 840 58 38. 

USŁUGI POGRZEBOWE 
Kala, ul. Armii Krajowej 15, tel. 59 842 8196,601 
928 600 - całodobowo. Pełna oferta pogrzebowa. 
Zieleń tel. (24h/dobę) telefon502 525 005 lub 59 
8411315, ul. Kaszubska 3 A. Winda i baldachim 
przy grobie; 
Hades, ul. Kopernika 15, całodobowo: tel. 59 842 
98 91,601663796. Winda i baldachim przy grobie. 
Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo), 
tel. 59 842 84 95,604434441. Winda i baldachim 
przy grobie. 

PORADNICTWO 
Biuro Porad Obywatelskich ul. Niedział
kowskiego 6, czynne: poniedziałek-czwartek 
wgodz. 10-14; 
Bliżej Prawa - bezpłatne porady prawne i obywa
telskie, ul. Jana Pawła II (7 piętro, pok. 718.719) tel. 
59 307 00 20, czynne: poniedz.-środa godz. 8-16, 
czwartek godz. 10-18. 

Pod Agawą, tel. 59 8611114 

5 9  196-25 

fl t *  , 5 9 8 4  2 2  7 0 0 f :  

6 0 7  2 7 1 7 1 7  
59196-25 
Jeździmy najtaniej! 
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Plan minimum wykonany, ale Polki 
wracają do kraju rozczarowane 
Siatkówka 

- Samą Katarzyną Skowroń
ską w ataku takich meczów 
wygrać się nie da - mówi se
lekcjoner reprezentacji Polski 
siatkarek Jacek Nawrocki 

Paweł Hochstim 
p.hochstim@dziennik.lodz.pl 

Polki po ćwierćfinałowej poraż
ce z Holandią 1:3 zakończyły 
swój udział w Mistrzostwach 
Europy i dzień przed fazą fina
łową wróciły do kraju. Z pięciu 
meczów w Holandii biało-czer
wone wygrały dwa, co odzwi
erciedla ich pozycję w europej
skiej siatkówce. 

Choć biało-czerwone 
w meczu z Holandią przegrały 
trzy sety do 16 to i tak rozegra
ły jedno z lepszych spotkań 
na tym turnieju. Na bardzo 
wysokim poziomie grała Kata
rzyna Skowrońska-Dolata, ale 
nie miała odpowiedniego 
wsparcia w pozostałych 
skrzydłowych. - Nie mamy 

Katarzyna Skowrońska-Dolata w meczu z Holandią zdobyła 22 
punkty, notując pięćdziesięcioprocentową skuteczność w ataku. 
Niestety, pozostałe zawodniczki nie zagrały na tak wysokim 
poziomie 

na skrzydłach takich argumen
tów, by przeciwstawić się moc
nym fizycznie rywalom, jak 
Holandia - mówił zaraz po me
czu przed kamerą Polsatu 
Sport Nawrocki. 

Awans do ćwierćfinału był 
celem minimum dla biało-czer
wonych, a dziś, z perspektywy 
czasu widać, że na więcej tej 
drużyny nie było stać. Widocz
ny był brak jeszcze jednej do
brze punktującej zawodniczki, 
jak Katarzyna Zaroślińska, któ
rą z wyjazdu na Mistrzostwa 
Europy wyeliminowała kontu
zja. Dodatkowo w ćwierćfinale 
nie zagrała Anna Werblińska, 
która urazem przypłaciła grę 
wbarażowym meczu z Białoru
sią. 

Mistrzostwa Europy kończą 
sezon polskich siatkarek, któ
re zdobyły srebrny medal 
Igrzysk Europejskich w Baku 
oraz zajęły drugie miejsce 
w drugiej dywizji World Grand 
Prix. Teraz zawodniczki wró
cą do klubów, bo rozgrywki 
Orlen Ligi wystartują za dwa 
tygodnie, ale w trakcie sezonu 

zaplanowana jest przerwa, bo 
w dniach 4-9 stycznia w ture
ckiej Ankarze odbędzie się tur
niej kwalifikacyjny do Igrzysk 
Olimpijskich w Rio de Janeiro. 
Awansując w ćwierćfinału Mi
strzostw Europy Polki zapew
niły sobie w nim miejsce. Po
dobnie, jak w przypadku męż
czyzn, awans na igrzyska wy
walczy zwycięzca turnieju, 
a dwie kolejne drużyny za
pewnią sobie udział w świato
wym turnieju kwalifikacyj
nym, który w maju przyszłego 
roku odbędzie się w Japonii. 
Awans do ostatniej fazy kwali
fikacji na pewno byłby wiel
kim sukcesem polskich siatka
rek, choć trzeba przyznać, że 
w Ankarze nie będą uważane 
za faworytki do trzech pierw
szych miejsc. # 
©® 

Półfinały Mislnostw Europy (dzisiaj> 
Holandia - Turcja (godz. 15.30), Rosja - Serbia 
(1830). 
Zwycięzcy w niedzielę o godz. 17 zagrają w finale, 
a pokonani trzy godziny wcześniej w starciu 
o brązowy medal. 

Reprezentacja siatkarzy 

Dwaspariręi 
w Bratysławie 

# Przygotowujący się do Mi
strzostw Europy polscy siat
karze opuścili wczoraj Spałę 
i dostali jeden dzień wolnego. 
Jutro polecą do Bratysławy 
na sparingi ze Słowakami. 
To będą ostatnie sprawdziany Po
laków przed turniejem w Bułgarii, 
w którym będą jednym z fawory
tów do medali. Poniedziałkowy 
mecz odbędzie się bez udziału 
publiczności, natomiast we wto
rek Polska i Słowacja zagrają 
przed kibicami w hali im. Ondreja 
Nepelu.Bezpośrednio po me
czach w Bratysławie Polacy polecą 
do Warny, gdzie w piątek rozegrają 
pierwszy mecz Mistrzostw Euro
py. W nadmorskim kurorcie ich ko
lejnymi rywalami będą Belgia, Sło
wenia i Białoruś. Ćwierćfinały, pół
finały oraz mecze decydujące 
o medalach odbędą się w Sofii, 
gdzie trzy lata temu Polacy wygrali 
Ligę Światową. PAH ©® 

Lech Poznań i Legia Warszawa solidarnie przegrały 
w Lidze Europy. Szanse na awans? Minimalne 

Piłka nożna 

Porażki mistrza i wicemistrza 
Polski oddalają nasze drużyny 
od wyjścia z grup. Dla Lecha 
i Legii gra w Lidze Europy 
to już tylko konieczność. 

Adam Mauks 
adam.mauks@prasa.gda.pl 

Sensacji w Bazylei nie było, nie 
sprawdziło się też powiedzenie 
„do trzech razy sztuka". FC 
Basel - tak jak w sierpniu - nie 
grało olśniewająco, ale znów 
pokonało Lecha, tym razem 
2:0. Poznaniacy do 50 minuty, 
w której czerwoną kartkę zoba
czył Karol Linetty, dotrzymy
wali kroku mistrzom Szwajca
rii. Potem jednak gra Kolejorza 
się posypała. A głównym egze
kutorem Lecha znów był Is-
landczyk Birkir Bjamason, zdo
bywca pierwszej bramki dla go
spodarzy. Druga była już kon
sekwencją osłabienia, w któ
rym grał Lech. 

W Warszawie wicemistrz 
Polski, czyli Legia, grał z SSC 
Napoli - drużyną uznawaną 
za jednego z faworytów tej edy
cji Ligi Europy. Legionistom 
do przerwy udało się uniknąć 
strat, ale w drugiej połowie 

większa dojrzałość przeciwni
ka dała efekt w postaci dwóch 
bramek i wygranej Napoli. # 

FC Basel -Lech Poznań 2:0(0:0) 
Bramkt Bjamason (55), Embolo (87) 

(54.Trałka), Gajos (69.Lovrencsics) - Kownacki 
(46.Hamalainen). Trener: Maciej Skorża. 
Sędziował: Ognjen Valjic (Bośnia i Hercegowi
na). 
Widzów: 17567. 
Belenenses-Fiorentina 0:4 (0:2). Bramki: 
Bemardeschi 18, Babacar 45, Tonel 83 sam, 
Rossi 90. 

Grupa MŁigi Europy 
1.FC Basel 2 6 4-1 
2. Fiorentina 2 3 5-2 
3. Lech Poznań 2 1 0-2 
4. Belenenses 2 1 0-4 

FC Basek Vaclik - Xhaka, Suchy, Samuel , 
Lang - Elneny, Zuffi - Calla (SI.Gashi), 
Embolo, Bjamason-Janko. 
Trener: Urs Fischer. 
Ledt Gostomski - Ceesay, Arajuuri, Kamiński, 
Kadar-Tetteh, Linetty- • Formella, Jevtic 

Legia Warszawa - SSC Napoli 0:2 (0:0) 
Bramki: Mertens 53, Higuain 84 
Legia: Kuciak - Bereszyński, Rzeźniczak , 
Lewczuk, Brzyski - Triczkowski (62. Duda), 
Guilherme, Jodłowiec, Pazdan (89. Makowski), 
Kucharczyk 
(62. Nikolić) - Prijovic. Trener: Henning Berg 
Napoli: Gabriel - Maggio Chiriches, Koulibaly, 
Ghoulam - Allan (85. Chalobah), Valdifiori, 
Lopez - Callejon (77. Higuain), Gabbiadini, 
Mertens (72. El Kaddouri). Trener: Maurizio 
Sarri 
Sędziował: Michalis Koukoulakis (Grecja) 
Widzów: 26 357 

Grupa D Ligi Europy 
Club Brugge - FC Midtjylland 1:3 (Meunier 
79 - Sisto 51, Onuachu 67, Novak 74) 
I.Napoli 2 6 7-0 
2.FC Midtjylland 2 6 4-1 
3.Legia 2 0 0-3 

W skrócie 

4.Club Brugge 2 0 1-8 

KOLARSTWO 
Majka też ma swoje 
ulubione klasyki 
Rafał Majka tak jak dwa lata 
temu zajął drugie miejsce 
w klasyku Mediolan-Turyn. 
To przygrywka do niedzielne
go monumentu II Lombardia. 
O tym, że Michał Kwiatkowski 
(Etixx Quick-Step) jest kola
rzem klasykowym, czyli ta
kim, który lubi wyścigi jed
nodniowe, wie już każdy kibic 
kolarstwa. Ale co jakiś Rafał 
Majka (Tinkoff-Saxo) przypo
mina, że on też potrafi dobrze 
wypaść w takim wyścigu. 
Można już śmiało powiedzieć, 
że jego dwa ulubione to Me-
diolan-Turyn i II Lombardia. 
Ten drugi to To monument 
rozgrywany w Lombardii 
od 1905 r. Monument, czyli je
den z pięciu najważniejszych 
wyścigów klasycznych, trady
cyjnie od lat kończący zmaga
nia kolarzy w kategorii World 
Tour. Majka już raz stanął 
na jego podium. W 2013 roku 
był trzeci. Teraz stanie przed 
szansą poprawienia tego wy
niku. Przepis na sukces jest 
prosty. Trzeba zaatakować 5 
km przed metą na San Fermo 
delia Battaglia. Transmisja 
w Eurosporcie. 
(STEN) 

LOTTO 
Multi Multi - 02.10 godz. 14.00 
3,9,13,14,33,35,36,42,43,49,56,57,59, 
60,61,62,68,71,75,76 Plus76 
Multi Multi - 01.10 godz. 21.40 
6,9,13,26,2935363839,46,48,52,56, 
57,61,63,64,70,76,79Plus9 
Lotto17,20,26,28,38,39 
Lotto Plus4,21,24,27,44,49 
Mini Lotto 7,14,17,26,30 
Kaskada 
3,6,9,10,14,15,16,18,19,22,11,24 

PIŁKA NOŻNA 
Kapustka i Mączyń ;ki 
powołani do kadry 
Selekcjoner reprezentacji łol-
ski Adam Nawałka uzupe nił 
zawodnikami z polskich łu
bów kadrę na mecze ze Szko
cją i Irlandią. W finałowej fa
zie batalii o Euro 2016 wezmą 
udział Krzysztof Mączyński 
z Wisły i Bartosz Kapustka 
z Cracovii. Niespełna 19-letni 
Kapustka ma za sobą bardzo 
udany (ze zdobytym golem) 
debiut w spotkaniu 
z Gibraltarem. Na mecze ze 
Szkocją (8 października 
w Glasgow) i Irlandią (11 paź
dziernika w Warszawie) 
Nawałka powołał z ekstrakla
sy oprócz nich jeszcze sied
miu zawodników: Michała 
Pazdana, Tomasza Jodłowca 
(obaj Legia), Jakuba Wawrzy
niaka, Ariela Borysiuka, Seba
stiana Milę, Sławomira Peszkę 
(wszyscy Lechia Gdańsk) oraz 
Karola Linettego (Lech). 
(STEN) 

F O R T U N A  

- « H H H r  
> Mecz Legii z Napoli oglądało blisko 27 tysięcy widzów 
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Sport polecamy w sobotę 
TVP SPORT 

godz. 17,50 piłka nożna, FC Barcelona 
-Bayer04Leverkusen godz. 20.35 
piłka nożna Barca TV 

Mecz na szczycie IV ligi 
•Ciekawie zapowiada się jesienny hit, w którym spotkają się 
dwa najlepsze zespoły. Pogoń chce wygrać i odzyskać fotel lidera 

Piłka nożna-IV figa 

Krzysztof Niekrasz 
krzysztof.niekrasz@gp24.pl 

W sobotę o godz. 15 na stadio
nie przy ul. J. Kusocińskiego 
w Lęborku Pogoń podejmować 
będzie Rodło Kwidzyn (lider). 
Mecz wywołuje ogromne emo
cje, bo spotkają się dwie najlep
sze drużyny, które pewnie usa
dowiły się na czele tabeli w IV 
lidze. Pogoń jest wiceliderem. 
Ma 19 punktów. Z kolei Rodło 
nie poznało jeszcze goryczy po
rażki. W ośmiu spotkaniach 
kwidzynianie ugrali 22 punkty. 
Kwidzyn ma w swoich szere
gach znakomitego napastnika. 
Jest nim Adam Reise, który tej 
jesieni zdobył 9 bramek i prze
wodzi w klasyfikacji najlep
szych strzelców. Z lęborczan 
najskuteczniejszym piłkarzem 
jest Mateusz Madziąg, który 
strzelił 4 gole. 

- Rodło to bardzo silny 
i ofensywnie grający przeciw
nik. Kwidzynianie zdobyli wię
cej bramek od nas. W poczyna
niach obronnych jest remiso
wo. Straty wynoszą po dwa go
le. Wynik tej konfrontacji jest 
sprawą otwartą, ale ja wierzę 

<-

" - -• 

zestaw eki£ 

p Mateusz Sychowski (z lewej) ma za sobą bardzo dużo dobrych 
meczów w Pogoni i to teraz będzie chciał potwierdzić z Rodłem 

Mecze w sobotę 
•W Przechlewie Prime Food 

Brda spotka się z Aniołami 
Garczegorze (godz. 13) i każdy 
wynikjest możliwy. W Ustce Jan
tar zmierzy się z Powiślem 
Dzierzgoń (15. ul. Sportowa). 
Ustecki trener Piotr Piszko liczy 
na zwycięstwo. W Trzebielinie 
Zawisza Borzytuchom kontra 
Centrum Pelplin (16). Beniami-
nek chce wygrać pierwszy mecz. 
MKS Władysławowo grać będzie 
z Druteksem-Bytovią Bytów 
(14). GKS Kolbudy zmierzy się ze 
Startem Miastko (15). 

w siłę i umiejętności mojego ze
społu - uważa trener Waldemar 
Walkusz z Pogoni. W lęborskiej 
ekipie nie będzie kontuzjowa
nych Michała Pietrzyka i Łuka
sza Janowicza (czeka go opera
cja kolana). - Za Rodłem stoi 
wysoki budżet, a za nami do
świadczenie. Ostatnio Pogoń 
wyhamowała, bo straciła punk
ty. Ja jednak w nią wierzę. Ten 
mecz chcemy wygrać i ponow
nie zasiąść w fotelu lidera -
twierdzi Janusz Pomorski, 
działacz lęborskiego klubu. • 

POLSAT SPORTEXTRA 
godz. 7.00. rugby. Francja - Kana

da godz. 11, rugby Walia - Fidżi, 
godz. 15.30, rugby Samoa - Japonia, 

godz. 17.45 rugby RPA - Szkocja 

EUROSPORT2 
godz. 17.30. piłka nożna. Bundesliga 

Borussia Moenchengladbach - VfL 
Wołfsburg godz. 17.30, piłka nożna. 
Magazyn Ligi Niemieckiej Bundesligi 

Derby z Gwardią: szkoła 
słupskiego charakteru 
Piłka nożna/HHęa 

Mecze Gryfa z Gwardią zaw
sze ekscytują kibiców. - Tak. 
jesteśmy na ostatnim miejscu. 
Ale jedziemy do Koszalina wy
grać - zapowiada trener Gryfa. 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@gp24.pl 

To w sumie było niedawno. 11 
maja20l3 roku, po sromotnej po
rażce Gryfa Słupsk z Gwardią 
Koszalin w III lidze 1:6, jeden 
z piłkarzy rywali, wychodząc 
z szatni, rzucił ostro. - Nawet ta
ki syf, który jest teraz w Gryfie, 
nie może trwać zbyt długo. Pew
nie jeszcze zagramy ze sobą. 
Miał facet rację. Gryf wtedy 
spadł. Minęły jednak dwa lata 
i los znów stawia na drodze oba 
kluby. Ponownie zmierzą się ze 
sobą w m lidze. Gwardziści eg
zystują wniej od lat,błyskawicz
nie w każdym sezonie niwecząc 
planywalki o wyższe lokaty. Gryf 
wrócił na ten poziom i... No cóż, 
na razie niewiele dobrego da się 
napisać. Mozolnie uczy się gry 
przeciwko lepszym zespołom, 
niż spotykał w IV lidze. 

W sobotę obie drużyny zagra
ją ze sobąw Koszalinie. Gwardia 
jest oczywiście faworytem tego 
spotkania, ale kto zlekceważy 
w tym sezonie Gryfa, zbyt moc
no wierząc tabeli (Gwardia jest 
szósta, Gryf ostatni), może zostać 

• P. Pytlak będzie pauzował 
do końca października 

ukarany. Słupszczanom nie bra
kuje woli walki, pasji, a jeszcze 
w meczach z rywalem zza mie
dzy potrafią wykrzesać z siebie 
dodatkowe pokłady emocji. 
Skład w większości to gracze ze 
Słupska i okolic, ci zawodnicy 
potrafią być przekorni i mają 
swój charakter. 

W Gryfie zabraknie kontuzjo
wanego Patryka Pytlaka. Odno
wienie urazu w ostatnim meczu 
z Bałtykiem Gdynia kosztować 
go będzie 30-dniową absencję. 

- Będziemy walczyć o zwycię
stwo - zapowiada Grzegorz Bed
narczyk, trener Gryfa. 

Mecz rozpoczyna się w sobo
tę o godz. 15.#©® 

Słupia wzmocniona na Lublin 
Piłka ręczna -1 liga 
Po udanej inauguracji słupską 
Słupię czeka bardzo daleka wy
prawi do Lublina, a tam jej ry
walem będzie AZS UMCS. Mecz 
w lubelskiej hali zacznie się 
w niedzielę (4 października) 
o godz. 13. 

Słupszczanki będą chciały 
podtrzymać zwycięską passę. 
Tym bardziej, że w ich szere
gach mogą pojawić się dwie za
wodniczki, które w okresie let
nim zmieniły barwy i przeszły 
do koszalińskiej drużyny 
Energa AZS. Mowa o Marcelinie 
Budnickiej i Klaudii Domaros, 
które tymczasowo powróciły 
do słupskiego klubu na zasa-

9 
ZAWODNICZEK 
Słupi Słupsk wystąpiło 
w pierwszym meczu I ligi edycji 
2015/2016 z Kobierzycami 

dzie wypożyczenia na sezon 
2015/2016. To na pewno będzie 
spore wzmocnienie Słupi. Lu
belska drużyna jest bardzo 
groźna przed własną publicz
nością. Akademiczki z Lublina 
przegrały pierwszy mecz 
w Olkuszu i będą szukały okazji 
do rehabilitacji. 

- Wszyscy w ekipie mamy 
świadomość ze stawki tej kon
frontacji. Formalności związa
ne z przyjściem Marceliny 
Budnickiej i Klaudii Domaros 
zostały załatwione między klu
bami. Teraz tylko czekamy 
na ich licencje - informuje Mi
chał Zakrzewski, szkoleniowiec 
Słupi. - O lekceważeniu lubel
skich akademiczek niema żad
nej mowy. Moja drużyna przy
stąpi maksymalnie skoncentro
wana - dodaje słupski trener. 
Sympatycy Słupi mają nadzie
ję, że słupszczanki znajdą sku
teczny sposób na lubelskie aka
demiczki, zagrają swojego kon
sekwentnego i skutecznego 
szczypiomiaka. • ©® 
(FEN) 

Kadłubowy X X  Turniej o Puchar Prezydenta Słupska 

W zmienionej formie rozpoczął się wczoraj koszykarski X X  Turniej o Puchar Prezydenta Słupska. W ostatniej chwili przyjazd odwołał AZS 
Koszalin. Uzasadniał to kontuzjami trzech graczy. Do urazów miało dojść w czwartek w pokazowym meczu w Sławnie z Energą Czarnymi 
(Czarne Pantery wygrały 39:35). Wczoraj w hali Gryfia słupszczanie zagrali z Polskim Cukrem Toruń (wynik na www.gp24.pl). Opóźniła się 
także prezentacja składu drużyny (już po zamknięciu wydania). Dzisiaj w Gryfii o godz. 17 Polski Cukier zagra z Asseco Gdynia. (RES) 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:krzysztof.niekrasz@gp24.pl
mailto:rafal.szymanski@gp24.pl
http://www.gp24.pl


Głos Dziennik Pomorza 
Sobota-niedziela, 3-4 października 2015 www.gk24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl i s *  I 

i m , « 3  jLS i i 

kuchnia 

KURKI Z SOSEM SEROWYM 
80 dag kurek 

... 15 dag wędzonego boczku 
15 dag żółtego sera (edamski, gouda) 
3/4 szklanki śmietany 18-procentowej 
2 cebule (20 dag) 

I 2 łyżki oleju 
1 łyżka masła 
2 łyżki natki pietruszki 

§ sól 
I pieprz 

Grzyby oczyścić, umyć i osaczyć. Ser zetrzeć na tarce do jarzyn. Boczek 
pokroić w dużą kostkę. Cebule obrać, opłukać i drobno posiekać. Na pa
telni rozgrzać olej i usmażyć na nim boczek z cebulą, a następnie dodać 
grzyby i smażyć 10 min. Grzyby posolić, popieprzyć, dodać natkę i sma
żyć 5 min. Na drugiej patelni rozgrzać masło, dodać śmietankę i ser. Go
tować, mieszając, aż sos zrobi się gęsty. Sos wymieszać z grzybami lub 
połać j e  na talerzu. Podawać z ziemniakami puree. 

GRZYBY W POMIDORACH 
I 3 kg opieniek świeżych 

(lub innych blaszkowców), 
oczyszczonych i odcedzonych 
zwody 

| pół litra oleju 
pół kg cebuli 

§ 2 słoiczki (200 ml) przecieru 
pomidorowego 
przyprawy do smaku: 
pieprz, sól, ziele angielskie, 
liście laurowe. 

Cebulę pokroić na grube piastry, zeszklić na oleju. Grzyby obgotować 
ok. 10 minut,  odcedzić, zmieszać z usmażoną cebulą i dodać przypra
w y  i przecier pomidorowy. Smażyć na w o l n y m  ogniu ok. 45 min, a na
stępnie gorące wkładać d o  stoików. Po 24 godzinach pasteryzować ok. 
20 min. 
Tak mówi przepis. 
Wydaje się ciekawy, a na uwagę zasługują dwie rzeczy: 
- można w nowy sposób konserwować opieńki, 
- potrawa nie zawiera octu. 
Jeżeli grzyby są obgotowane, a cebula usmażona, nie widzę sensu po
wtórnego smażenia przez 45 minut. Wystarczy 20 m i n u t  

Smażenie końcowe z dodatkiem liści laurowych może spowodować, że 
podczas mieszania liście się pokruszą. Najlepiej obgotować przez 5 mi
nut liście laurowe i ziele angielskie w niewielkiej ilości wody z dodatkiem 
przecieru pomidorowego, a następnie odcedzony wywar  wlać d o  mie
szanki grzybowo cebulowej. 

Jeżeli potrawa n ie  zawiera środków konserwujących (octu), należy 
słoiki i zakrętki uprzednio wyparzyć. W p r a w d z i e  w tak przygotowa
nej konserwie jest środek zakwaszający (przecier), ale t o  może być za 
mało. 
Czas pasteryzacji powinno się wydłużyć przy korzystaniu ze słoików du
żych, np. litrowych. 

PLACKI 
ZIEMNIACZANE 
Z GRZYBAMI 

1 kg ziemniaków 
5 dag grzybów suszonych 
2 jajka 
5 łyżek mąki 
4 ząbki czosnku 
kminek 
majeranek 
sól 
olej do smażenia. 

Grzyby, wcześniej  namoczone, 
ugotować i po wystudzeniu prze
puścić przez maszynkę d o  miele
nia. 

Ziemniaki utrzeć na tarce, dodać 
do nich przygotowane uprzednio 
grzyby, jajka, roztarty czosnek i do 
smaku przyprawić solą, pieprzem, 
majerankiem i szczyptą zmielone
go kminku. Wszystko wymieszać, 
a w razie potrzeby dodać trochę 
mleka. 

Smażyć na rozgrzanym oleju j a k  
tradycyjne placki. 
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GRZYBY SUSZONE PO STAROPOLSKU! 

KURKOWA 
Z PARÓWKAMI 
i 1,5 I bulionu 
i 50 dag kurek 
i tłuszcz 

3-4 ziemniaki 
i cebula 
i 1 -2 łyżki mąki 
i łyżka rodzynek 
i 2 parówki cielęce 
i 1/2 szklanki śmietany 
i sól, pieprz, majeranek 

i gałka muszkatołowa 
do smaku. 

G r z y b y  oczyścić, opłukać,  p o 
k r a j a ć  w p a s e c z k i ,  u s m a ż y ć .  
Z i e m n i a k i  u m y ć ,  obrać,  o p ł u 
kać i pokrajać w kostkę, za lać 
w r z ą c y m  w y w a r e m ,  u g o t o 
w a ć .  C e b u l ę  o b r a ć ,  o p ł u k a ć ,  
d r o b n o  p o k r a j a ć ,  u s m a ż y ć ,  
oprószyć mąką,  za-smażyć lek
k o  rumieniąc,  połączyć z obra
n y m i  z o s ł o n k i  i p o k r a j a n y m i  
w p l a s t e r k i  p a r ó w k a m i  o r a z  
śmietaną i przyprawami,  chwi lę  
pogotować,  d o p r a w i ć  d o  sma
ku. 

FLACZKI Z BOCZNIAKA 
i 50 dag boczniaka 
* 2 marchewki (15 dag), 1 pietruszka 

(8 dag), 5 dag selera, 6 dag białej 
części pora, 1 cebula (8 dag) 
4 szklanki bulionu z kostki 
warzywnej 

i 2 łyżki masła 
i 1 łyżka mąki pszennej 

* 1 /3 szklanki śmietany (12%) 
pół łyżki majeranku i tymianku 
1 liść laurowy, 6 ziaren pieprzu 

i 3 ziarna ziela angielskiego 
i 1 łyżeczka słodkiej papryki 

po szczypcie imbiru i gałki 
muszkatołowej 

i sól, pieprz 

Marchewki, seler i pietruszkę obrać, umyć osączyć i pokroić w słupki. 
Cebulę obrać, pokroić w pióra. Por oczyścić, umyć osączyć, pokroić w ta
larki. Boczniaki umyć, osączyć i pokroić w plasterki. Warzywa i boczniaki 
smażyć 5 min na 2 łyżkach masła, stale mieszając. 
Wlać bulion, włożyć liść laurowy, ziele angielskie, ziarna pieprzu i go
tować ok. 20 minut. Z mąki i pozostałego masła ugnieść kulkę i włożyć 
do zupy. Dodać majeranek, tymianek, imbir, gałkę muszkatołową, słodką 
paprykę, pieprz i ile trzeba - sól. Wymieszać, zagotować i dodać śmietanę. 
Podawać z pieczywem (4 porcje) 

GRZYBY ZAPIEKANE 

1 80 dag grzybów 
I 3 dag tłuszczu 
i 5 dag cebuli 
i sól, pieprz 
i 1/8 litra śmietany 
I 4-6 dag sera żółtego 
i 2 dag masła 
ę 2 dag tartej bułki 

Grzyby oczyścić, opłukać, większe pokra
jać, mniejsze pozostawić w całości. Dusić 
d o  miękkości z tłuszczem, obraną, po
krojoną cebulą i 2 - 3 łyżkami wody. Sos 
o d p a r o w a ć ,  d o  g r z y b ó w  d o d a ć  só l  
i pieprz, wymieszać, ułożyć w kokilkach 
l u b  na półmisku d o  zapiekania,  zalać 
śmietaną, posypać t a r t y m  serem zmie
szanym z tartą zrumienioną bułką, skropić 
masłem. Wstawić do piekarnika i zapiec. 

Do przygotowania tej potrawy należy przystąpić na dzień przed je j  po
daniem. 
Grzyby wypłukać pod bieżącą wodą, zalać z imnym mlekiem i wstawić 
na noc d o  lodówki. Nazajutrz, dodawszy trochę wody do mleka, goto
wać grzyby do miękkości na małym ogniu. Jeśli mleko w czasie gotowa
nia się z warzyło i powstał z niego twaróg - a najczęściej tak się dzieje 
- należy odcedzić grzyby i przepłukać j e  zimną wodą. Płyn zaś, w którym 
się gotowały, przelać przez bardzo drobne sitko, twaróg wyrzucić, nato
miast wywar zachować. 
Po ugotowaniu pokroić grzyby w cienkie plasterki. Wymieszać łyżkę 
masła na patelni z odrobiną ol iwy i wrzucić drobno pokrojoną cebulę. 
Gdy cebula zaczyna się rumienić, wsypać łyżkę mąki. Powoli dolewać 
do zasmażki wywar, który pozostał po gotowaniu grzybów, i pół szklan
ki śmietany. Wszystko dokładnie wymieszać, wrzucić grzyby i jeszcze 
przez 10 minut  gotować na bardzo małym ogniu. Doprawić d o  smaku 
solą, pieprzem, sokiem z cytryny. 
Tak przygotowane grzyby smakują jak świeże. Ten narodowy specjał po
dawano j u ż  w XVII wieku. 

RYDZE SMAŻONE 

GĄSKI, KOZAKI DUSZONE 
* 80 dag grzybów 
m 2 dag masła lub margaryny 
i 5 dag cebuli 
* 2 dag tłuszczu 
i 2 dag mąki 
i sól 
i pieprz 
i 1 łyżka siekanego koperku i natki 

pietruszki 

Grzyby dokładnie oczyścić, opłu
kać p o d  bieżącą w o d ą ,  c ienko 
pokroić. Obraną cebulę pokrajać 
w drobną kostkę, dodać tłuszcz. 
3-4 łyżki wody i razem dusić pod 
p r z y k r y c i e m .  G d y  będą mięk
kie, podprawić mąką, dodać sól 
i pieprz, zagotować, włożyć masło 
(2 dag) i siekaną zieleninę, wymie
szać, wyłożyć na salaterkę. 

W dawnej  Polsce nie było biesia
d y  czy też  świątecznego obiadu 
bez dania z grzybami.  Zastoso
w a n i e  t e g o  p r z e p i s u  s p r a w i a ,  
iż  suszone g r z y b y  smakują j a k  
świeże! 

# 10 dag suszonych kapeluszy 
dobrych grzybów 

# 1 litr mleka 
m jedna cebula 

łyżka mąki 
pół szklanki tłustej śmietany 

& sok z połówki cytryny 
# garść posiekanej natki pietruszki 
# sól 
# pieprz. 

w 60 dag rydzów 
# 3 dag smalcu 
i 2 dag masła 
i sól 
i pieprz. 

Świeże, młode, średniej wielkości 
rydze starannie opłukać, odciąć 
trzony, dokładnie osaczyć. Smalec 
rozgrzać na dużej patelni, wkła
dać partiami rydze i smażyć z obu 
stron na silnym ogniu, pod koniec 
smażenia dodać masło. Układać 
na półmisku, osolić, oprószyć pie
przem. Podawać z tłuszczem, na 
którym się smażyły. 
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KURKI LUB 
80 dag grzybów 

# 2 dag tłuszczu 5 dag cebuli 
# 1 - 2 dag mąki 
# sól 
m pieprz 

1 łyżka siekanego koperku i natki pietruszki 
s 1/8 litra śmietany. 

Grzyby oczyścić z ziemi, starannie opłu
kać, cienko pokroić. 
Tłuszcz rozgrzać, dodać obra
ną, pokrojoną w kostkę ce
bulę,  zasmażyć, w ł o ż y ć  
g r z y b y ,  w l a ć  2-3 ł y ż k i  
wody, udusić pod przy
kryciem. 
G d y  b ę d ą  m i ę k k i e ,  
oprószyć mąką, zago
tować (powinny być gę
ste), dodać sól i pieprz, 
połączyć z e  ś m i e t a n ą ,  
dodać koperek i siekaną 
natkę pietruszki, wymieszać, 
wyłożyć na salaterkę. 

ZUPA GRZYBOWA CZYSTA 
» 5 suszonych grzybów (najlepiej 

borowików) 
# 1 duża porcja włoszczyzny 

1 łyżka masła 
p 10 ziaren czarnego pieprzu 
# 6 ziaren ziela angielskiego 

"* 2 liście laurowe 
» 1 -2 łyżeczki soku z cytryny 
# sól. 

Grzyby starannie umyć, zalać zimną wodą i gotować na małym ogniu 
do miękkości (30-40 min). Następnie wyjąć z wywaru, ostudzić i pokroić 
w cienkie paseczki. 
Włoszczyznę obrać, umyć, pokroić w paski, podsmażyć na maśle, zalać 
2 I wody. Dodać liście laurowe, pieprz i ziele angielskie. Gotować około 
30 min, a potem przecedzić, połączyć z wywarem z grzybów i pokrojony
mi borowikami, doprawić sokiem z cytryny i solą. 
Podawać z pasztecikami lub z grzankami. 

./:?V 

KURKOWA Z WINEM 
i 1,5 I bulionu 
# 50 dag kurek 
i masło lub margaryna 
* 2 cebule 
s 2 łyżki koncentratu 

pomidorowego 
ł 5 łyżek śmietany 

i 5 łyżek białego wytrawnego wina 
i natka pietruszki 
* sól pieprz, cukier, czosnek 

i majeranek do smaku 

Grzyby oczyścić, opłukać, pokra
jać w paseczki, usmażyć. Cebulę 

obrać, opłukać, drobno pokrajać, 
usmażyć, dodać koncentrat po
midorowy chwilę poddusić ciągle 
mieszając. Następnie połączyć 
z bulionem, kurkami, śmietaną, wi
nem i przyprawami, chwilę pogo-
tować. doprawić do smaku. Przed 
podaniem posypać posiekaną nat-
ką pietruszki. 

GOŁĄBKI Z GRZYBAMI 
3 szklanki kaszy gryczanej ugo
tować w tradycyjny sposób, tzn. 
na szklankę kaszy w z i ą ć  1,5 d o  
2 szklanek w o d y .  G o t o w a ć ,  aż  
kasza zmięknie, wchłonie wodę. 
Uważać, aby n ie  przypal ić.  Ka
szę t a k  p r z y g o t o w a n ą  n a l e ż y  
t rzymać  w cieple, aby „doszła". 
Grzyby suszone, najlepiej praw
dziwki i najlepiej dużo (mogą być 
także trzony)  ugotować w oso-
lonej  w o d z i e  przez 1 0 - 1 5  m i n  
Gotować w większej ilości wody, 
g d y ż  z w y w a r u  p r z y r z ą d z i m y  
sos. Usmażyć 8 dużych cebul na 
złoty kolor (nie przypalić!). Ugo
towane grzyby przepuścić przez 
maszynkę. Wymieszać kaszę ze 

zmielonymi grzybami i usmażoną 
cebulą. Dosolić i dodać pieprzu. 
Farsz nakładać na o b g o t o w a n e  
liście kapusty białej (może być 
także włoska) Przed zawi janiem 
ściąć grube n e r w y  liścia - lepiej 
się z w i j a .  U f o r m o w a n e  gołąbki  
układać w brytfannie posmaro
wanej  tłuszczem i wyłożonej  liś
ćmi kapusty. Nie dolewać wody.  
Jest je j  dość w kapuście. Zapiekać 
o k .  4 5  m i n  w p i e k a r n i k u .  Sos 
p r z y g o t o w a ć  t r a d y c y j n i e :  
d o  grzybowego w y w a r u  wrzucić 
trochę zmielonych grzybów, do
dać mąki i śmietany. Zagotować. 
Gołąbki podawać polanę sosem 
grzybowym. 

ZUPA GRZYBOWA Z ORZECHAMI 
garść suszonych grzybów 
2 marchewki 
2 pietruszki 
cebula 
por 
2 ząbki czosnku 
łyżka suszonego oregano 
kostka bulionu o smaku 
grzybowym 

2 łyżki masła 
garść orzechów laskowych 
łuskanych 
1,5 litra wody 
0,5 szklanki śmietany 
sól 
pieprz 
2 liście laurowe. 

Grzyby zalać gorącą wodą i odstawić. Obrać i pokroić warzywa. 
Grzyby odcedzić i wszystko razem wrzucić na patelni  na rozgrzane 
masło. Podsmażać przez 5 minut .  Podsmażone w a r z y w a  z grzybami 
wrzucić d o  garnka z wcześniej przygotowanym bulionem grzybowym, 
dodać liście laurowe oraz oregano, zaprawić szczyptą soli i pieprzu. 
Doprowadzić d o  wrzenia.  Następnie gotować 40 m i n u t  na w o l n y m  
ogniu. 

W t y m  czasie grubo zmielić orzechy. Ugotowaną zupę zmiksować, dodać 
śmietanę i podgrzać. Po 2 minutach można zdjąć garnek z ognia. 

Na talerzach posypać zupę startymi orzechami. 
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Grzyby (kapelusze lub małe grzyb
ki z trzonami) gotuję około 10 mi
nut z dużą ilością soli: na 4-1 itrowy 
g a r n e k  w y p e ł n i o n y  p r a w i e  p o  
brzegi wodą i grzybami  (grzyby 
powinny być zakryte wodą) daję 
3 kopiaste łyżki soli. Typowy błąd 
przy m a r y n o w a n i u  t o  mało soli  
w fazie obgotowywania.  Produkt 
jest wtedy mało smaczny i zazwy
czaj czuje się, że jest zbyt kwaśny. 
Od lat stosuję za lewę t y p u  1:4, 
tj. szklanka octu 10-proc. na 4 szklan
ki wody. Oczywiście, przy większej 
ilości grzybów proporcja jest zacho
wana, ale robi się więcej zalewy. 
Na pięć szklanek zalewy daję ły
żeczkę soli (tak, aby zalewa była 

smaczna, bo grzyby są j u ż  nasolo-
ne) i 5 łyżeczek cukru (kopiastych). 
Przyprawy: kilka listków laurowych, 
8-10 ziaren ziela angielskiego, kil
kanaście ziaren pieprzu czarnego. 
Czasem na tym kończę, czasem do
daję marchewkę i cebulę (obrane 
oczywiście, ale w całości). 
Marchewkę lubią pieczarki, ma
jówki,  podblaszki, cebulę opieńki, 
gołąbki. Do prawdziwków i pod
grzybków nie daję nic, poza zie
lem angielskim, pieprzem i liśćmi 
laurowymi. Zalane zalewą grzyby 
p o  ostygnięciu zawsze pastery
zuję, bo przy tak małym stężeniu 
octu mogą się zepsuć. Pasteryzo
wane przetrwają lata... 

KOTLETY MIELONE Z GRZYBÓW 
I 40 dag grzybów świeżych 

(borowiki, gąski, pieczarki) lub 8 
dag suszonych 

I 3 dag tłuszczu 
6 dag cebuli 

I 10 dag czerstwej bułki 

p 1/8 litra mleka 
I 1 jajo 
I sól, pieprz 
I 1 łyżka siekanego koperku i natki 

pietruszki 
§ 5 dag tartej bułki 

Świeże grzyby oczyścić z piasku i ziemi, opłukać, poszatkować, udusić pod przy
kryciem z pokrojoną cebulą i tłuszczem (3 dag). Jeśli trzeba, wlać 2-3 łyżki wody, 
następnie odparować. Bułkę namoczyć w mleku, odcisnąć, grzyby i bułkę prze
puścić przez maszynkę, dodać jajo, sól, pieprz, siekaną zieleninę i wymieszać. Je
śli masa jest za rzadka, dodać 2-3 łyżki tartej bułki. Formować w bułeczce niedu
że, wysokie kotleciki. Smażyć na rozgrzanym tłuszczu z obu stron na złoty kolor. 

BUDYŃ Z GRZYBÓW ŚWIEŻYCH 

PIECZARKI NADZIEWANE 
I 20 szt. średniej wielkości pieczarek 

o zamkniętych kapeluszach 
§ 2 dag masła lub margaryny 
I 5 dag cebuli 
i 1 łyżka siekanej zielonej pietruszki 
I 1 jajo 
i sól 
i pieprz 
i 2 dag tartej bułki 
I 4 dag masła do skropienia 

3 dag sera żółtego 
gałązki zielonej pietruszki 

Młode pieczarki średniej wielkości, o jasnych spodach, oczyścić z piasku, 
opłukać, osaczyć, kapelusze oddzielić, trzony oskrobać i drobno posie
kać. 
D o  posiekanych t rzonów dodać obraną, pokrojoną w kostkę 1 usma
żoną cebulę, sól, pieprz, ja jo  oraz zieloną pietruszkę. Wszystkie skład
niki wymieszać. Nadzieniem t y m  kopiasto napełniać kapelusze piecza
rek. 
Ułożyć na brytfannie, każdą pieczarkę posypać tartym serem i tartą buł
ką, skropić topionym masłem, wstawić d o  bardzo gorącego piekarnika 
i zapiec. Gdy się lekko zrumienią, wyjąć, ułożyć na półmisku i przybrać 
gałązkami zielonej pietruszki. 

GRZYBY MARYNOWANE W OLEJU 
PO WŁOSKU 
Grzyby oczyścić, następnie gotować 
j e  w zaprawie - połowa octu i poło
wa wody przez 10 minut. Następ
nie odcedzić i wysuszyć, zawijając 
w czystą ściereczkę. 
Po wysuszeniu włożyć j e  do misy 
i dodać czosnek, pietruszkę, papry
kę ostrą, pieprz, oregano, sól i t o  
wszystko wymieszać razem z olejem 
słonecznikowym. Następnie ułożyć 
w słoikach dość ciasno i jeśli brakuje 
oleju - dolać, żeby grzyby były przy
kryte olejem. Jeśli są przeznaczone 
do spożycia w krótkim czasie tak je  
zostawić. Ja dla pewności pastery
zuję je  jeszcze przez 10 minut. Kon

serwowanie grzybów w oleju: Grzy
by oczyścić i gotować kilka minut 
w wodzie z octem (1 lub 2 łyżki octu 
na litr wody) następnie wysuszyć j e  
w czystej ściereczce. Posiekać czos
nek i rozmaryn świeży lub suszony. 
Do dużego słoja na dno wsypać 
cienką warstwę soli, następnie war
stwę grzybów, to posypać rozmary
nem, czosnkiem, trochę soli i znów 
kolejno: warstwę grzybów, warstwę 
soli, rozmaryn, aż napełnimy słoik, 
z tym że na ostatnią warstwę daję 
nieco więcej soli i pieprz. Wszystko 
zalewam olejem i trzymam w chłod
nym miejscu. 

RYDZE 
DUSZONE 

80 grzybów 
I 8-10 dag cebuli 
I 4 - 6 dag tłuszczu 
1 sól 
| pieprz 

Wybrać młode, średniej wielkości ry
dze. Kapelusze oddzielić od trzonków. 
Grzyby dokładnie opłukać, osaczyć 
na sicie. 
Cebulę obrać, pokrajać w krążki, za-
smażyć na tłuszczu. W ł o ż y ć  rydze, 
dusić razem d o  miękkości. Gdy rydze 
będą miękkie, odparować, dodać sól 
i pieprz. 
Wyłożyć na salaterkę i zaraz podawać. 

I 40 dag grzybów | 1 /8 litra śmietany 
I 3 jaja 5 dag cebuli 
I sól 6-8 dag tartej bułki 
I pieprz | 2 dag tartej bułki do formy 
1 2 dag masła lub margaryny 2 dag tłuszczu do formy 

Grzyby oczyścić z piasku, wymyć, cienko poszatkować wraz z trzonami. 
Cebulę obrać, pokrajać w drobną kostkę, włożyć na rozgrzany tłuszcz, smażyć, 
dodać grzyby, 2-3 łyżki wody, udusić pod przykryciem. Gdy będą miękkie, od
parować, ostudzić. Formę posmarować tłuszczem, posypać tartą bułką. Żółtka 
utrzeć, dodać grzyby, ucierać, dolewając po trochu śmietanę. Wymieszać z tar
tą bułką i ubitą pianą, przyprawić solą i pieprzem. Włożyć do formy, gotować 
na parze 3/4 godziny. Wyjąć, wyłożyć na półmisek. Podawać polanę topionym 
masłem zmieszanym z tartą zrumienioną bułką oraz z surówką z warzyw. 
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