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Prokurator żąda 5 
lat dla Tomasza S. 
ZWOKANŁ Po pięciu latach procesu 
słupski sąd okręgowy zakończył spra
wę przeciw Tomaszowi S., byłego j u ż  
asystenta Jerzego Malka. STR. 3 

I WYBORY 
I PARLAMENTARNE , I m i 
PRAWYBORY. TVI<Ddopoiiedzialku trwa
ją prawybory .jGftosu". Zwycięzcy zostaną 
zaprezentowani w specjalnym dodatku 
przedwyborczym „Głosu". Na razie 
prowadzi Piotr Muller przed Katarzyną 
Bogusławską., STR.4 

SŁUPSK. Uwaga grasują oszuścfl 
Słupszczanie dostają wezwania do za
płaty za rzekomo nieuregulowany ra
chunek za abonament radiowo-telewi-
zyjny od oszustów, którzy podszywają 
się pod firmę windykacyjną Kruk. Poli
cja ostrzega, aby nie płacić. STR.4 

• Budimex otworzył wczoraj ulicę Koszalińską. Niestety, nie wszyscy kierowcy 
się zorientowali i... jeździli pod prąd. Otwarcie ulicy, nie oznacza jednak końca 
robót w tym miejscu. Drobnych prac kierowcy mogą spodziewać się tam jeszcze 
w ciągu kilku kolejnych tygodni. Będzie też ciemno, bo nie ma oświetlenia. 

Inaczej jeździmy też na ul. 11 Listopada, gdzie przełożono ruch na starą, ale 
wyremontowaną już nitkę. Zmiana dotyczy fragmentu między ul. Legionów 
Polskich a ul. Szczecińską. Dla ruchu udostępniono też ul. Piłsudskiego, ale 
zamknięto wjazd z ringu w Norwida. 
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Komentarz 

Magdalena 
Olechnowicz 

To mieszkańcy 
zdecydowali 

Bardzo podoba mi się po
mysł budżetu 
partycypacyjnego. 

Dzięki niemu mieszkańcy 
czują, że mają bezpośredni 
wpływ na to, co się dzieje 
w mieście, a przede wszyst
kim wiedzą, na co wydawane 
są pieniądze. Po części czują 
się inicjatorami przedsięwzię
cia. A pomysły naprawdę są 
bardzo różnorodne i pokazują, 
czego słupszczanom brakuje. 
I brawo za pomysłowość! Co 
prawda do realizacji jeszcze 
daleka droga, bo w praktyce 
dopiero teraz ogłaszane są 
przetargi na projekty zeszło
roczne, ale cierpliwość popła
ca. O projektach na str. 5. • 

Drodzy Czytelnicy. „Głos" zdro
żał. Takie komunikaty nigdy nie 
są miłe do ogłaszania, ale realia 
rynki! są nieubłagane. Starali
śmy się, aby poza piątkiem 
z dodatkiem telewizyjnym ce
na jednego egzemplarza gaze
ty nie przekroczyła ceny biletu 
na jednorazowy przejazd ko
munikacją miejską. Takie po
równanie często stosuje się 
na świecie. 
Nowością jest także inna cena 
wydań poniedziałkowych i so
botnich, wobec wydań codzien
nych. Te pierwsze będą jednak 
stale ukazywać się w zwiększo
nej objętości, 32 stron. Znajdą 
się tu ciekawe dodatki o charak
terze poradnikowym. 
Przypominamy, że wciąż atrak
cyjna jest cena prenumeraty. 
W miesięcznym abonamencie 
jednostkowa cena „Głosu" to tyl
ko 1,5 zł. Pozwala za to sięgać 
po gazetę codziennie i ułatwia 
uczestnictwo w Wielkiej Loterii 
„Głosu". Życzymy Państwu 
szczęścia w losowaniach. 
Redaktor naczelny 
Krzysztof Nałęcz 

Kursy walut NBP 
USD X< 3,7242 
EUR « 4,2170 
GBP 5,7199 
CHF « 3,8631 
« spadek ceny do dnia poprzednie

go» wzrost ceny bez zmian 

Będzie słonecznie, 
ale na minusie 
Nasz region cały czas znajduje się 
pod wpływem zimnego, suchego, 
kontynentalnego i arktycznego 
powietrza ze wschodu. Będzie 
więc słonecznie, ale chłodno. 
- W sobotę i niedzielę, a także 
w poniedziałek słońca będzie du
żo. Temperatury w ciągu dnia 
spadną jednak zaledwie do 7-8 
stopni Celsjusza. Noce będą już 
mroźne, na termometrach zoba
czymy od minus 1 do minus 3 stop
ni - mówi Krzysztof Ścibor z Biura 
Prognoz Pogody Cal vus w Słup
sku. - Nad ranem może się więc po
jawić szron. Dodatkowo w ciągu 
dnia będzie wiać ze wschodu zim
ny. nieprzyjemny wiatr o umiarko
wanej sile. 
Wiatr osłabnie we wtorek, choć 
nadal będziemy go odczuwać. Te
go dnia zachmurzy się, ale w więk
szości regionu padać nie powinno. 
Parasole powinni jednak ze sobą 
zabrać mieszkańcy Kaszub i okolic 
Lęborka. Zrobi się nieco cieplej, ale 
termometry w najcieplejszym mo
mencie dnia nie pokażą więcej niż 
10 stopni Celsjusza. 
- Kolejne dni, aż do niedzieli, po
nownie zapowiadają się słonecz
nie i sucho - mówi Krzysztof 
Ścibor. - W tych dniach temperatu
ra w dzień wzrośnie do 10-12 stop
ni. a noce będą na lekkim, ale jed
nak plusie. Taka pogoda to złota 
polska jesień, (dmk) 

W poniedziałek 

Kupujemy używany 
samochód 

# Jak powinna być prawidło
wo sporządzona umowa kup
na-sprzedaży? Zamieśamy 
wzór takiego dokumentu. 
# Co zrobić wsytuacji, gdy 
kupiony samochód okaże się 
kradziony? Co mówią o tym 
przepisy? 
$ Jakieformalnośd czekają 
kierowcę, który kupuje samo
chód za granicą? Ile one kosz
tują? 

Takiego budżetu ciągle się uczymy 
Urzędnicy miejscy ogłosili wy
niki głosowania na projekty 
budżetu partycypacyjnego 
2016.0 zwycięskich piszemy 
nastr.5. 

Ile osób wzięło w tym roku 
udział w glosowaniu na projekty 
infrastrukturalne i społecznie, 
które mog#y zostać zrealizowa
ne w ramach tzw. budżetu 
partycypacyjnego? 
Iwona Chrapkowska z Biura 
Prezydenta Miasta: - 9164 oso
by. To niewiele mniej niż 
w ubiegłym roku, ale trzeba 
pamiętać, że tym razem gło
sowanie trwało tylko dwa ty
godnie, aiok temu był na to 
miesiąc. 
Pierwszy raz na wybrane pro
jekty można było głosować 
internetowo. 
I. Ch.: - Tak i prawie 30 pro
cent głosujących tę możliwość 
wykorzystało. Mogliśmy sko
rzystać z tego narzędzia, bo 
program do obsługi tego zada
nia udostępniono nam za dar
mo. 
Jednak nie wszystkie głosy były 
ważne... 
I. Ch.: - Błędnie oddano ponad 
1500 głosów. Głosujący przez 
internet często myśleli, że 
można kilkakrotnie głosować 
na ten sam projekt, mimo 
że przy takim głosowaniu po
jawiał się wyraźny komuni-

» Wyniki głosowania przedstawili Iwona Chrapkowska, Robert 
Biedroń i Marek Biernacki 

kat, że każdy mieszkaniec gło
sować może tylko raz. Niektó
re osoby oddawały głos nawet 
po kilkanaście razy. Wiele nie
ważnych głosów wynikało 
z tego, że głosujący nie zakre
ślali oświadczeń dotyczących 
przetwarzania danych osobo
wych. My wówczas nie może
my takiego głosu w ogóle za
rejestrować. Zdarzały się też 
błędy w numerach PESEL. 
W tym roku do rozdysponowa
nia były dwa min zł. Jest szansa, 
że w przyszłym będzie więcej? 
Robert Biedroń, prezydent 
Słupska: - W porównaniu z in
nymi miastami, to i tak jest 

dużo. Chciałbym zwiększać 
ten budżet, bo im więcej osób 
angażuje się w tego typu dzia
łania, tym lepiej. Jednak przy
pominam, że jesteśmy w trud
nej sytuacji finansowej. Mało 
pozostaje nam środków, które 
możemy rozdysponowywać 
na tego typu działalność. 
Kiedy możemy spodziewać się 
realizacji tych wybranych inwe
stycji. szczególnie infrastruktu
ralnych? 
I. Ch. - Na koniec przyszłego 
roku, gdyż my zaczynamy 
pracę nad realizacją tych za
dań po uchwaleniu budżetu. 
Najpierw przygotowana jest 

dokumentacja techniczna, po
tem ogłaszane przetargi. 
Jednak efektów z ubiegłorocz
nego budżetu 
partycypacyjnego niewiele jesz
cze widać? 
R. B. - Problem polega na tym, 
że budżet partycypacyjny jest 
nowością w całym kraju. In
strumenty, które posiadamy, 
są ograniczone, a przepisy 
niejasne. Np. w momencie 
gdy jakaś procedura została 
zainicjowana przez mieszkań
ców w sposób kłócący się 
z planami miasta, ciężko jest 
ustalić procedurę. Cały czas 
się uczymy. Jednak zazna
czam, że wszystkie przed
sięwzięcia wybrane w budże
cie partycypacyjnym i w tym 
roku, i w latach ubiegłych zo-
stana zrealizowane. 
Marek Biernacki, wiceprezy
dent Słupska: - Problemy z re
alizacją projektów wynikają 
z przepisów, np. prawa bu
dowlanego. Z naszych do
świadczeń wynika, że warto 
by było rozpisywać taki bu
dżet na dwa lata, bo często 
projekty wymagają dodatko
wych konsultacji. Jeśli chodzi 
o część ubiegłorocznych pro
jektów, jesteśmy na etapie 
przetargów, dotyczy to np. 
ścieżki rowerowej 
do Redzikowa czy boiska 
na ul. Leśnej. • 
MONIKA ZACHARZEWSKA 

Mistrzostwa w zbieraniu 
grzybów w Korzybiu 
Lubisz zbierać grzyby? Pakuj koszyk 
i ruszaj do Korzybia! 
Nadleśnictwo Warcino i Gmina 
Kępice zapraszają na IX Ogólnopol
skie Mistrzostwa wzbieraniu Grzy
bów. Odbędę się one w sobotę, 10 
października, w Korzybiu. Start 
0 godz. 10. Zapisy prowadzone będą 
na plaży przy jeziorze już od godz. 9 
rano. Zaplanowano konkurencje 
w kategorii: największy grzyb, naj
większa liczba zebranych grzybów 
1 największa grzybia rodzina oraz 
konkurencje drużynowe. Odbędzie 
się też konkurs kulinarny „Na najlep
szą potrawę z grzybów". Dla wy
głodniałych na pewno znajdzie się 
coś smacznego. Zakończenie zapla
nowano na godz. 13. Na miejscu 
na grzybiarzy czekać będą liczne nie
spodzianki. 
Przy plaży nad jeziorem podczas za
wodów rozstrzygnięty zostanie tak
że konkurs plastyczny dla dzieci 
„Grzyby naszych lasów". Na zwy
cięzców czekają atrakcyjne nagrody, 
(mag)#©® 

. 10. urodziny obchodziła wczoraj słupska kwiaciarnia i pracownia 
dekoratorska pani Krystyny Gotowt-Rogali przy ul. Murarskiej. Urodzinowe 
przyjęcie szefowa i jej pracownica urządziły przed lokalem. Na klientów 
czekały niespodzianki. O tym, jak powstała kwiaciarnia, która od dekady 
działa w tym samym punkcie Słupska, przeczytasz na stronie 9. 
(NIK) 

Zdjęcie dnia 
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Wydarzenia 

Prokurator żąda 5 lat 
Po pięciu latach procesu słupski sąd okręgowy 

zakończył sprawę przeciwko Tomaszowi S. 
# Oskarżony odpowiadał za przestępstwa, których 
ofiarami padli Jerzy Małek i jego wspólniczka 

Zwokandy 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Wczoraj przed słupskim sądem 
okręgowym zakończył się pro
ces Tomasza S., byłego asysten
ta biznesmena Jerzego Malka. 
40-letni obecnie Tomasz S. zo
stał oskarżony o 3 8  czynów. To 
wyłudzenie pieniędzy, pranie 
ich na kontach bankowych, fał
szowanie podpisów, dokumen
tów, usuwanie ich, ukrywanie 
czy stwarzanie zupełnie nowej 
dokumentacji. 

Według słupskiej prokura
tury okręgowej, Tomasz S. fał
szował potwierdzenia przele
wów, dokumenty księgowe, 
skarbowe, akty notarialne, 
wnioski o wpisy do ksiąg wie
czystych czy przesyłki kurier
skie z poufnymi danymi. Zacią
gał bankowe pożyczki na kon
to spółek biznesmena, kupował 
w ich imieniu nieruchomości. 
Okradł też z 7 0 0  tysięcy złotych 
prywatne konto wspólniczki 
Jerzego Malka. 

Najwyższa kwota wyłudze
nia to półtora miliona euro kre
dytu bankowego, wyłudzone-

• W pierwszym dniu rozprawy na ławie oskarżonych siedziały trzy osoby. Sprawę Renaty S. 
wyłączono z powodu macierzyństwa. Dzisiaj oskarżona jest już po nieprawomocnym wyroku 

n \ r  — 
Kredyty, umowy 

wynajmu, remonty 
silników do łodzi, 

zakupy 
nieruchomości 

go na szkodę spółek Morpol 
(wówczas jeszcze należącej 
do przedsiębiorcy) i Euro-
Industry w 2008 roku. Pienią
dze zostały przelane na konto 
firmy należącej do znajomych 
Tomasza S. - Renaty i Daniela S. 
z Wielkopolski. To kolejni 
oskarżeni w tej sprawie. Jednak 

wątek Renaty S. został wyłą
czony, ponieważ kobieta uro
dziła dziecko. Później odpowia
dała w odrębnym procesie, któ
ry już zakończył się nieprawo
mocnym skazaniem jej na dwa 
lata w zawieszeniu na pięć, do
zór kuratora oraz 35 tys. zł 
grzywny. 

Tymczasem wczoraj, po kil
ku dniach długich mów końco
wych, sąd zamknął główną 
sprawę. 

Prokurator Tomasz 
Walendziak zażądał dla oskar
żonego Tomasza S. bezwzględ
nej kary pięciu lat więzienia, stu 
tysięcy złotych grzywny oraz 
naprawienia szkody. Pełno
mocnik pokrzywdzonego Mo
nika Grolewska poparła wnio
sek o karę więzienia, zdając się 
na sprawiedliwy osąd i doma
gała się naprawienia szkody. 

Spółki biznesmena straciły 
dziewięć milionów złotych. 
Odzyskały ponad pięć. 

Mimo że Tomasz S. nie przy
znał się, część pieniędzy zwró
cił. W czasie procesu oskarżo
ny twierdził, że postępowanie 
z zawiadomienia Malka opiera 
się na pomawianiu i szykanach. 

O tym także mówił obrońca 
Tomasza S. - Wojciech Cieślak, 
który zażądał uniewinnienia, 
a w razie, gdy sąd zgodzi się 
z prokuratorem, to - miarkowa
nia kary. Adwokat jednak nie 
skupił się na analizie dowodów 
- zeznań świadków czy doku
mentów. Mówił głównie o Je
rzym Maiku jako człowieku 
niewiarygodnym, który mani

puluje ludźmi, narzuca im swo
ją wolę, inni pracownicy są mu 
podporządkowani, czemu nie 
poddał się Tomasz S., który te
raz jest pogrążany. 

Tomasz S. był zaufanym do
radcą Jerzego Malka. Prezes -
wówczas spółek grupy Morpo] 
- nie ukrywał, że traktował gc 
wręcz po ojcowsku. Dobrze gc 
wynagradzał, dał udziały w fir
mie. 

- Był asystenterti, gońcem,, 
posłańcem, łącznikiem między 
mną a księgowością. Dostarczał 
przygotowane przez prawni
ków dokumenty dotyczące za
kupu nieruchomości czy urzę
du skarbowego. Do wszystkie
go miał dostęp - mówił o Toma
szu S.Jerzy Małek. 

Sprawa wycieków pieniędzy 
ze spółek wydała się, gdy dwie 
księgowe z różnych biur spółek 
Malka w czasie spotkania towa
rzyskiego zaczęły narzekać, że 
pracy jest coraz więcej, bo do
szedł kolejny kredyt do obsłu
gi. Zaciągnął go Tomasz S. • 
O® 

•Na naszej stronie 
Podyskutuj na temat procesu 
Tomasza S. 
www«p244)ł 

Konfrontacje w sprawie napadu w salonie 
Zwokandy 

Przed słupskim sądem okrę
gowym trwa proces obywate
la Ukrainy, który odpowiada 
za napad na pracownika salo
nu gierwUstce. 

Bogumiła Rzeczkowska 
bogumila.rzeczkowska@gp24.pl 

Mykhailo P., 40- le tn i  obywatel 
Ukrainy, był pracownikiem w fir
mie pod Ustką. Mieszkał na stan
cji ze znajomymi. W maju został 
zatrzymany jako podejrzany 
o napad na Tomasza K., pracow
nika salonu gier przy ulicy Ma
rynarki Polskiej 57 w Ustce. Te
raz odpowiada przed sądem 
za rozbój z niebezpiecznym na
rzędziem. 

Tak oskarżyła go słupska pro
kuratura rejonowa, bo według 
ustaleń śledztwa, gdy salon 
opuścili inni gracze, Mykhailo P. 
zaatakował pracownika w ła
zience. Napastnik wyważył 

Na wczorajszej rozprawie sąd konfrontował zeznania 
pokrzywdzonego z zeznaniami innych świadków 

drzwi, które przewróciły się 
na Tomasza K. Bił ofiarę pięścia
mi, kopał w głowę i przyłożył 
doszyikawałekrozbitego lustra. 
Tomasz K oddał saszetkę, w któ
rej było 2015 złotych. Po napa
dzie miał opuchniętą głowę 
od przygniecenia drzwiami, kop
niaków - jak twierdzi - i pocięte 

ręce, bo upadł na szkło. Mówi, że 
odłamkiem napastnik go nie zra
nił, tylko mu nim groził. 

Tenże jednak szklany odła
mek - narzędzie groźby, stał się 
ważnym elementem dociekań 
sądu. Dlatego, że w pierwszych 
zeznaniach pokrzywdzony 
o nim, jak również o kopniakach 

nie wspominał, a osoby, którym 
opowiadał o swoich dramatycz
nych przeżyciach, też słyszały in
ną relację - tylko o uderzeniach 
w głowę. 

Natomiast oskarżony nie za
przecza, że dokonał rozboju. 
Twierdzi jednak, że nie kopał 
ofiary ani nie użył do zastrasze
nia kawałka szkła. Tymczasem 
jest to istotne do ustalenia, czy 
oskarżony dokonał rozboju zwy
kłego, czy z niebezpiecznym na
rzędziem, bo od tego zależy wy
miar kary. 

- W poprzednich zeznaniach 
nic nie ma o tym, że oskarżony 
groził szkłem - zauważyła sędzia 
Aldona 

Chruściel-Struska, przesłu
chując Grzegorza Z. 

- Może dowiedziałem się 
o tym później - odpowiedział. 

- Dzisiaj też pan tego nie po
wiedział - zaznaczyła sędzia. 

Pokrzywdzony z kolei zeznał, 
że dzisiaj nie pamięta już, co mó
wił znajomym zaraz po napa
dzie. • ©® 

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

pani Wandy Woźniak 
wieloletniego dyrektora i nauczyciela naszej szkoły 

oraz wychowawcy wielu pokoleń. 
Rodzinie i Bliskim 

przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia. 
Dyrekcja, Pracownicy oraz Społeczność Uczniowska 

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Gogolewie 

Wyrazy głębokiego współczucia 

Pani Elżbiecie Wróblewskiej 
z powodu śmierci 

z • Teścia 
składają Zarząd i pracownicy 

Gminnej Spółdzielni „SCh" w Damnicy 

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

Pani Marice Walkowiak-Duszkiewicz i Rodzinie 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Mamy 
składają pracownicy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Delegatura w Słupsku 
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Obietnice 
kandydata PiS 
na senatora 
W ¥ b c ' ¥  

Chcę działać na rzecz wzmoc
nienia regionu słupskiego - za
powiedział wczoraj Robert 
Kujawski, słupski kandydat 
PiS na senatora RP. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Według niego region słupski 
jest od lat marginalizowany. 

- Niedawno poinformowa
no, że będzie do nas dojeżdżał 
pociąg pendolino. Niestety, kil
ka dni później okazało się, że 
pendolino jednak nie będzie -
mówił podczas piątkowej kon
ferencji Robert Kujawski. 

Jest też przekonany, że za
powiadana od dawna budowa 
drogi S6 mogła być zrealizowa
na szybciej. 

- Stałoby się tak, gdyby nie 
lobbing obecnego senatora Ka
zimierza Kleiny za północnym 
przebiegiem obwodnicy Słup
ska. Jego działania opóźniły bu

dowę o 2-3 lata - podkreśla Ku
jawska. 

Jednocześnie zapowiedział, 
że jeśli zostanie senatorem, to 
będzie wzmacniał pozycję by
łych miast wojewódzkich -
w tym Słupska - poprzez pogłę
bianie procesu decentralizacji 
administracji państwowej. 

- Mamy w kraju szereg 
agencji i wyspecjalizowanych 
instytucji, które nie muszą 
funkcjonować koniecznie 
w Warszawie, ale mogą działać 
w byłych miastach wojewódz
kich. Jeśli PO mogła powołać 
Agencję Kosmiczną w Gdań
sku, to ja zadaję pytanie, dla
czego w Gdańsku, a nie w Słup
sku?- dodaje Kujawski. 

Wg niego do Słupska można 
przenieść jedną lub dwie insty
tucje państwowe. 

- Instytucje i tak kontaktują 
się między sobą listownie, a list 
kosztuje wszędzie tyle samo 
- argumentuje. 

Jest przekonany, że w Słup
sku mogłaby mieć swoją głów
ną siedzibę ANR. • ©® 
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» R. kujawski, kandydat na senatora, przekonuje, że w Słupsku 
mogłaby się mieścić centrala Agencji Nieruchomości Rolnych 

Muller prowadzi] EiF! 
Bogusławska za nim 

Piotr Muller wczoraj znowu prowadził w naszych prawyborach. 
W piątek do godz. 14 zebrał w sumie 4850 głosów 

A m # #  P n m y b o r y  ŚB § # #  - # #  W f l E 6 i |  2 6  

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 tego czasu ze
brał 4 8 5 0  głosów. 

- 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 4711 głosów. 

Mimo ostrego starcia między 
młodymi kandydatami, stałym 
poparciem cieszy się Zbigniew 
Konwiński, obecny poseł PO ze 
Słupska, który wczoraj w na
szych prawyborach zajmował 
trzecie miejsce z 1702 głosami. 

Czwarte miejsce zajmuje na
tomiast Grzegorz Furgo, jedyn
ka gdyńsko-słupskiej listy No
woczesnej Ryszarda Petru, któ
ry do wczoraj zebrał 5 6 9  gło
sów. Na razie wszystko wska
zuje, że jego wizyta w Słupsku 
nie zrobiła dużego wrażenia 
na mieszkańcach miasta, choć 
ostro wypowiedział się przeciw 
koncepcji łączenia teatru 
w Słupsku z Teatrem Wybrze
że w Gdańsku. Widać również, 
że nikt się nie przejął jego zapo
wiedzią, że w Sejmie będzie 
lobbował na rzecz regionu. 

Za to już w niedzielę pod na
miotem koło ronda Solidarnoś
ci w Słupsku ma się zaprezen
tować i spotkać z wyborcami 

Katarzyna 
Bogusławska 
nowoczesna 
Ryszarda Petru 

Zbigniew 
Konwiński 
PO 

Grzegorz 
Furgo 
nowoczesna 
Ryszarda Petru 

Katarzyna Bogusławska z No
woczesnej, która od początku 
walczy o wysoką pozycję w na
szym prawyborczym rankingu. 
Ciekawe, czy bezpośrednie 
spotkanie z wyborcami przy
czyni się do kolejnego skoku 
poparcia dla kandydatki, która 
od kilku lat na wielu płaszczy
znach jest bardzo aktywna 
w życiu społecznym Słupska. 

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

m o f c r i g  6 2  

s#* 

Kazimierz 
Kleina 
PO 

Robert 
Kujawski 
PiS 

Prawyborczyraiiklhg 

§ Kolejne miejsca w naszych 
prawyborach wśród kandyda
tów na posłów wczoraj 
dogodź. 14 zajmowali: 
5. Kinga Chodoń -Janus 
(KWW Zbigniewa Stonogi) 
-448głosów 
6. Adam Kuczyński 
(Zjednoczona Lewica) - 430 
7. Dorota Ryć (PO) - 422 
8. Urszula Zamęcka 
(KWKukiz'15)-411 
9. Grzegorz Kamek (PO)-236 
10. Krzysztof Włodarski 
(KW KORWIN)-179 
11. Paweł Lisowski (PSL) -100 
(MAZ) 

Na piątym miejscu wczoraj 
uplasowała się Kinga Chodoń-
-Janus z KWW Zbigniewa Sto
nogi. Szóste zajmuje Dorota 
Pyć, profesor nadzwyczajny 
w Katedrze Prawa Międzynaro
dowego Publicznego Uniwersy
tetu Gdańskiego. 

Od początku prawyborów 
bardzo małym poparciem cie
szą się kandydaci na senatorów. 
I to zarówno w okręgu słupsko-
-wejherowskim, jak bytowsko-
człuchowskim. Czyżby wybor
com nie zależało na wyborach 
do Senatu? •©© 

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

Oszuści podszywają się pod firmę windykacyjną Kruk 

Ktoś podszywa się pod firmę 
Windykacyjną Kruk, wysyłając 
fałszywe wezwania do zapła
ty za rzekome zaległości 
za abonament RTV. 

Monika Zadiarzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Pani Angelika ze Słupska dosta
ła pismo od firmy Kruk z wez
waniem do zapłaty za rzekomo 
nie uregulowany abonament 
radiowo-telewizyjny. Nakaza

no jej niezwłocznie zapłacić kil
kaset złotych. Napisano też, że 
można umorzyć część długu, 
wpłacając natychmiast na po
dane konto około 80 zł. 

- Mąż się wkurzył i od razu 
porwał kwit i wyrzucił do śmie
ci. Ja jednak zaczęłam szukać 
w Internecie o co chodzi, 
po czym wyjęłam pismo, posk
lejałam i poszłam to wyjaśnić 
na pocztę. Tam pani powiedzia
ła mi, że to jakieś naciągactwo. 
To nie jest pismo wystawione 
przez popularną firmę zajmu
jącą się windykacjami, a przez 
oszustów - mówi kobieta. 

I rzeczywiście, Grupa Kruk 
informuje, że od 5 październi
ka otrzymuje od zaniepokojo
nych osób sygnały, iż zostały 
wysłane listownie pisma z wez
waniem do zapłaty od firmy, 
która wykorzystuje nazwę 
i zniekształcone logo firmy. 

- Informujemy, że Grupa 
Kruk nie obsługuje spraw z ty
tułu opłat abonamentu RTV, 
a siedziba firmy znajduje się 
przy ulicy Wołowskiej 8 w e  
Wrocławiu - czytamy w komu
nikacie. - Ostrzegamy wszyst
kie osoby, które otrzymały fał
szywe wezwania do zapłaty 

za abonament radiowo-telewi-
zyjny! Listy zostały wysłane 
przez oszustów, którzy wyko
rzystują nazwę i zniekształco-. 
ne logo firmy KRUK. Jest to 
działanie przestępcze! Jest to 
próba wykorzystania popular
nego ostatnio tematu opłat abo
namentowych i znanej marki 
naszej firmy. Sprawa została 
przekazana organom ścigania. 

Ponadto Grupa Kruk infor
muje, że wysyłane są wiado
mości mailowe z fałszywą in
formacją o rzekomym zadłuże
niu i skierowaniu sprawy do ko
mornika sądowego w celu 

odzyskania należności. Wiado
mości są wysyłane z adresów 
damian.kaszuba@lpkruk.eu, 
andrzej .kowalik@kruka.pl, 
j.kuszyba@pl.kruk.eu, tade-
usz.krostka@eu.kruk.pl oraz 
krzysztof.r@kruksas.pl 

- Jest to działanie przestęp
cze. Adres nadawcy wykorzy
stuje nazwę firmy KRUK - in
formuje firma. -Wszystkie wia
domości zawierają załącznik 
z wirusem. 

- Pierwszą informację o pod
szywaniu się pod naszą firmę 
otrzymaliśmy w poniedziałek 
i natychmiast wdrożyliśmy pro

cedurę gromadzenia oraz ana
lizę dowodów w tej sprawie -
mówi Iwona Słomska, rzecznik 
prasowy firmy. - Zweryfikowa
liśmy przedsiębiorcę, który fi
gurował jako nadawca kore
spondencji. Dane przekazali
śmy organom ścigania. Obec
nie monitorujemy sytuację 
i w dalszym ciągu zbieramy in
formacje na temat tego zdarze
nia. 

W przypadku otrzymania e-
maila o rzekomym zadłużeniu 
firma prosi o kontakt : 
info@kniksa.pl lub pod nr tel. 
718 88 8 0  0 0 . # © ®  
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6,5 kilometra nowych dróg, 11 rond i dwa wiadukty nad torami kolejowymi - mowa 
o słupskim ringu, nad którym prace potrwają do świąt Bożego Narodzenia. 
Wczoraj otwarto jego część - ulicę Koszalińską. 

Czego chcą ludzie 
Mieszkańcy Słupska wybrali projekty do realizacji 

w ramach w przyszłorocznego budżetu partycypacyjnego 

Stupsk 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Mieszkańcy Słupska zdecydo
wali, na co zostaną wydane 
dwa miliony złotych z budżetu 
partycypacyjnego w 2 0 1 6  roku. 
Wybierali spośród 74 zgłoszo
nych projektów. 

Z zadań infrastrukturalnych 
najwięcej głosów -1135 - uzyskał 
pomysł rewitalizacji terenu 
wokół Stawku Łabędziego, 
utworzenie strefy rekreacyjno-
wypoczynkowej, na którą przy
znano kwotę 300 tys. zł. Drugi 
jest projekt Pumptrack - Słupsk 
miastem dla rowerów -1194 
głosy i 199 9 9 8  zł. Trzecie - ob
serwatorium astronomiczne 
przy ul. Zaborowskiej - 7 5 8  gło
sów i 2 6 0  tys. zł. Czwarte, zago
spodarowanie kwatery na No
wym Cmentarzu w Słupsku 
i budowa pomnika Dzieci Utra
conych - 6 5 9  głosów i 7 0  9 8 7  zł. 
Ponadto w okręgu I wygrał II 
etap budowy parku 
rekreacyjno-sportowego im. 
Witkacego ( 3 0 0  tys. zł), w okrę
gu II - remont i wyposażenie 
boiska przy Gimnazjum nr 2 

• Zwycięski projekt przewiduje m in. wymianę chodnika, ławek, 
utworzenie strefy sportowej i wypoczynkowej w parku przy stawku 

205tys. zł,win  - rewitalizacja 
podwórka przy ul. Paderew
skiego 6,7,8i 10 oraz Wrocław
ska l (125 tys. zł), w IV - budo
wa boiska przy ul. Kilińskiego 
38 240 tys. zł. 

Z zadań społecznych naj
więcej głosów dostały - cykl let
nich koncertów przed pomni

kiem K. Szymanowskiego (20 
tys. zł), Z dzieckiem w miasto! 
(17 tys. zł), IV Ogólnopolski Fe
stiwal Alternatywnych Teatrów 
Tańca (19 8 5 0  zł), Słupski dzień 
kultury klubowej - SerniCHECK 
(19 3 0 0  zł), mistrzostwa Słup
ska w koszykówce 3 x 3  (16 2 9 0  
zł), mistrzostwa przedszkola

ków w piłce nożnej ( 2 0  tys. zł). 
Natomiast w poszczegól

nych okręgach - w I - Festyn ro
dzinny przy Szkole Podstawo
wej z Oddziałami Integracyjny
mi nr 1 0  (10 tys. zł), Kawiaren
ka literacka miejscem animacji 
kultury Aktywnych Babek (10 
tys. zł), Od przedszkola do se
niora (10 tys. zł), sterylizacja 
kotów (10 tys. zł), Dzieciaki -
do Józefa! (10 tys. zł). W okręgu 
II - Zajęcia sportowe dla dzieci 
z osiedla Batorego (10 tys. zł), 
Tajemnica Czarnego Teatru-
warsztaty teatralne dla dzieci 
(10 tys. zł), Z sercem do Maksy
miliana (10 tys. zł), Mniej bez
domnych kotów ( 1 0  tys. zł), 
Mniej bezdomnych psów ( 1 0  
tys. zł). W okręgu III - Pilates 
dla mieszkańców śródmieścia 
(9 4 5 0  zł), Posłuchaj tenorów 
w Mariackim (10 tys. zł), war
sztaty pieczenia chleba (7125 
zł), Mniej bezdomnych kotów 
(10 tys. zł), Mniej bezdomnych 
psów (10 tys.) zł. W Okręgu IV -
Osiedlowy Dzień Dziecka (10  
tys. zł), mniej bezdomnych 
psów (10 tys. zł), Poezja śpiewa
na u Ottona (10 tys. zł), Mniej 
bezdomnych kotów w Słupsku 
- darmowa sterylizacja/kastra
cja ( 1 0  tys. zł). # 

Badanie 
tomografem 
przy Wileńskiej 
Zdrowie 

Pracownia Tomografii Kom
puterowej w przychodni 
przy ul. Wileńskiej 30 jako 
trzecia wykonuje badania to
mografem komputerowym. 

Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

To trzecie miejsce po szpitalu 
i CZ Salus, gdzie w Słupsku 
można wykonać badania tomo-
graficzne. 

- Do tej pory wykonywali
śmy badania USG i RTG - mówi 
dr Jan Rogiński. - Teraz w przy
chodni stanął 1 6 - r z ę d o w y apa
rat do tomografii, który wyko
nuje wysoce specjalistyczne ba
dania w warunkach ambulato
ryjnych. 

- Badanie tomografem poz
wala na wykrycie i zróżnicowa
nie wielu schorzeń, m.in. drob
nych zmian nowotworowych, 
anomalii rozwojowych, wad 
naczyniowych, w tym tętnia
ków mózgu - dodaje Iwona 
Rogińska, lekarz radiolog. - Sto
sujemy kontrasty najnowszej 
generacji, by jak najmniej ob
ciążały organizm pacjenta. 

• Tomograf w pracowni 
przy ul. Wileńskiej 

Badania tomografem wyko
nuje się tylko na wyraźne zale
cenie lekarza, bo tomograf emi
tuje dawkę promieniowania 
rentgenowskiego, która w nad
miernej ilości może być niebez
pieczna dla organizmu. 

Tomograf i aparat rtg są włą
czone w ogólnopolski syste
mem GE monitorowania przy
jętej dawki promieniowania 
przez pacjenta. Ma to na celu 
pilnowanie, aby nie dochodzi
ło w nich do przekroczenia do
puszczalnych dawek. Nakłada 
to obowiązek czuwania, aby, 
stosując jak najmniejszą daw
kę, uzyskać najlepszy możliwy 
efekt diagnostyczny. 

Dopóki pracownia nie pod
pisze kontraktu z NFZ, badania 
są tylko odpłatne, zależnie 
od rodzaju od 2 0 0  do 7 0 0  zł. • 

Na ul. 11 Listopada ring zmienia stronę. 
Drogowcy otwierają za to ul. Koszalińską 
Slupe* 

Budimex. wykonawca słup
skiego ringu, udostępnia ulicę 
Koszalińską kierowcom. 
Zmienia organizację ruchu 
na 11 Listopada i Piłsudskiego. 

Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl 

Zmiany organizacji ruchu 
na najważniejszej inwestycji 
drogowej w Słupsku. Od wczo
raj ruch na ul. Koszalińskiej od
bywa się dwoma jezdniami, 
czyli według docelowej organi
zacji. Nie oznacza to jednak 
końca prac w tym miejscu. Dro
gowcy finiszują z ustawianiem 
znaków i przewidują lokalne 
zwężenia podczas drobnych ro
bót wykończeniowych. Nie bę
dzie też oświetlenia. 

Inaczej jeździ się też ulicą 11 
Listopada, gdzie przełożono 
ruch na starą, ale wyremonto

waną już nitkę na odcinku mię
dzy ul. Legionów Polskich a ul. 
Szczecińską. Budimex zapo
wiedział też zamknięcie ul. 
Norwida w rejonie skrzyżowa
nia z powstającym ringiem. Do
jazd do banku PKO oraz sklepu 
Stokrotka odbywa się tam 
przez rondo na ul. Andersa 
z wykorzystaniem nowo budo
wanej jezdni. Z kolei do ul. Nor
wida można się dostać od stro
ny ul. Małcużyńskiego. 

Przejezdna jest za to ul. Pił
sudskiego, gdzie udostępniono 
do ruchu obie jezdnie. Jednak 
tak jak w przypadku ul. Kosza
lińskiej ostatnie prace budow
lane będą skutkować tam cza
sowymi, ale drobnymi utrud
nieniami. Na otwarcie pozosta
łych odcinków budowanego 
ringu kierowcy muszą pocze
kać. Prace na newralgicznym 
rondzie na ul. Portowej mają za
kończyć się w przeciągu kilku 
tygodni. Co ważne, jeszcze 
w tym miesiącu oba wiadukty 

nad torami kolejowymi powin
ny przejść testy obciążeniowe. 

- Natomiast do końca paź
dziernika planujemy zakończe
nie zasadniczych robót bitu
micznych - przyznaje Damian 
Kryszewski z Budimeksu. - Ter
min może się przesunąć o ty
dzień ze względu na warunki 
pogodowe. Wyjątkiem będzie 
niewielki fragment na al. 3 Ma
ja, który zostanie wykonany 
później. 

Przypomnijmy, że miejski 
ring to sześć i pół kilometra 
nowych dróg, 11 rond i dwa 
wiadukty nad torami kolejo
wymi. • ©® 

GRUDNIA 
to ostateczny termin oddania 
do użytku budowanego wciąż 
ringu 

Food track z burgerami 

Od dzisiaj przy ul. 
Nowobramskiej w Słupsku 
będzie działał pierwszy słup
ski food track ze smażonymi 
na poczekaniu burgerami. 

Zbigniew Marecki 
zbigniew.marecki@gp24.pl 

Otwiera go Ewelina Stokłuska, 
mieszkanka powiatu słupskie
go, która swoją działalność roz
poczęła już latem w Rowach. 

- Początkowo byłam urzęd
niczką, ale gdy straciłam pracę, 
postanowiłam działać na włas
ną rękę - opowiada pani 
Ewelina. 

Wtedy pomyślała o food 
trucku, czyli o oferowaniu 
klientom świeżych burgerów 
smażonych w kuchni urządzo
nej wewnątrz samochodu. Nie 
ukrywa, że w realizacji tego po
mysłu, który przyjął się już 

• Pani Ewelina w swoim food trucku. Jest gotowa do smażenia. 
W sobotę jej samochód zaparkuje przy ul. Nowobramskiej 

w wielu miastach w kraju -Dzisiaj o godz. 11 przy ul. 
i na świecie, pomogła jej dota- Nowobramskiej zaprezentuje-
cja na rozpoczęcie działalności my się mieszkańcom Słupska, 
gospodarczej. Burgery będziemy smażyć 

Razem z chłopakiem przy- do wyczerpania zapasu mięsa, 
stosowała do tej funkcji stary które kupujemy w bardzo do-
samochód. Swój food truck brej hurtowni - mówi pani 
nazwała „I pobyku". Ewelina. • ©® 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://wwW.gs24.pl
mailto:monika.zacharzewska@gp24.pl
mailto:monika.zacharzewska@gp24.pl
mailto:aleksander.radomski@gp24.pl
mailto:zbigniew.marecki@gp24.pl


06// www.gl<24.pl • www.gp24.pl • www.gs24.pl Głos Dziennik Pomorza 
Sobota-niedziela, 10-11 października 2015 

Polska Wiem. wiem... Spalony, czyli ofsajd... To kiedy piłka jest na spalonym, a zawodnik strzeli bramkę, 
to piłka jest nieuznana. 
Beata Szydło pytana przez dziennikarzy po meczu Polski ze Szkocją czy wie, co to jest spalony 

Podzielona koalicja 
nie odrzuciła weta 

Lewica krytykuje PO, bo ustawa o uzgadnianiu płci trafi do kosza 

Leszek Rudziński 
leszek.rudzinski@polskapress.pl 

Sejm nie rozpatrzył w piątek 
wniosku o odrzucenie prezy
denckiego weta do ustawy 
0 uzgodnieniu płci. Komisje sej
mowe nie wybrały sprawoz
dawcy, bo koalicja PO i PSL nie 
chciała porażki w ostatnim 
ważnym głosowaniu Sejmu 
obecnej kadencji. 

Na wspólnym posiedzeniu 
spotkali się posłowie z połączo
nych komisji sprawiedliwości 
1 zdrowia. Przewodniczący 
obradom poseł Tomasz Latoś 
(PiS) zarządził głosowanie 
wniosku o odrzucenie weta pre
zydenta. Wniosek przepadł, co 
oznaczało akceptację prezyden
ckiego weta. Jednak wyniku 
głosowania nie uznali posłowie 
Platformy Obywatelskiej, któ
rzy wystąpili o zmianę prowa
dzącego obrady i powtórzenie 
głosowania. - Przewodniczący 
komisji nie dopuścił nikogo 
do głosu, dlatego nie wzięliśmy 
udziału w głosowaniu - oświad

» Platforma nie chciała dopuścić do porażki w głosowaniu weta 
prezydenta. Wolała zablokować głosowanie sejmową obstrukcją 

czyła w imieniu posłów PO Jo
anna Mucha. 

Po zmianie prowadzącego 
obrady połączone komisje 
zagłosowały za odrzuceniem 
prezydenckiego weta. 

Posłowie nie byli jednak 
w stanie wyłonić sprawozdaw
cy, który przedstawi rekomen

dację komisji Sejmowi. Ob
strukcję stosowali m.in. posło
wie PSL i samej Platformy Oby
watelskiej, którzy ostatecznie 
doprowadzili do zakończenia 
posiedzenia komisji bez wybo
ru posła sprawozdawcy. Ozna
cza to, że wniosek o odrzucenie 
prezydenckiego weta nie bę

dzie już poddany pod głosowa
nie. - Pierwszy raz widzę, żeby 
z powodu niewybrania posła 
sprawozdawcy ustawa nie by
ła głosowana - mówiła Anna 
Grodzka, która przygotowywa
ła ustawę. - PO zablokowała 
możliwość głosowania nad we
tem z powodów czysto poli
tycznych i sztuczkami formal
nymi zablokowała możliwóść 
głosowania - ocenia Grodzka. 
W je j  ocenie parlamentarne 
przepychanki i rezygnacja 
z głosowania to efekt obaw PO 
o wynik głosowania. - PSL po
dzielił się w tej sprawie i odmó
wił jednolitego głosowania 
za odrzuceniem weta - tłuma
czy Grodzka. - Platforma prze
straszyła się porażki i zrezygno
wała w głosowania w sprawie 
weta, żeby nie skompromito
wać się przed własnymi wybor
cami tak jak podczas głosowa
nia w sprawie postawienia 
Zbigniewa Ziobry przed Trybu
nałem Stanu - skomentował 
poseł PiS Andrzej Jaworski. 

Wczorajsze decyzje oznacza
ją, że Sejm nie odrzucił weta 
prezydenta Dudy i ustawa o uz
gadnianiu płci trafi do kosza. 

Piesi mają 
pierwszeństwo 
tylko na pasach 
Warszawa 
Pomysł polityków PO. by piesi 
mieli pierwszeństwo, czeka
jąc przed przejściem, upadł. 
Nowelizację odrzucił Senat. 
W piątek to samo uczynił Sejm 

Krzysztof Marczyk 
k.marczyk@polskatimes.pl 

Wszystko zostaje zatem po sta
remu. Pieszy, oczekując 
na możliwość wejścia na przej-
ście, jest zobowiązany do za
chowania szczególnej ostroż
ności. Pierwszeństwo przed po
jazdem ma dopiero, znajdując 
się na przejściu. 

Nowelizacja prawa o ruchu 
drogowym zakładała, że kie
rowca pojazdu będzie zobowią
zany ustąpić pierwszeństwa 
pieszemu, który nie tylko jest 
na przejściu, ale również ocze
kuje, by na nie wejść. Pieszy 
miałby wówczas zatrzymać się 
i sprawdzić, czy kierowca po
jazdu ustępuje mu pierwszeń
stwa. 

Z obowiązku ustąpienia 
pierwszeństwa pieszemu ocze
kującemu na skorzystanie 
z przejścia byliby zwolnieni 
motorniczy tramwajów. 

Początkowo Sejm noweliza
cję przyjął, jednak tydzień te
mu zmianę przepisów przygo
towaną przez posłów Platformy 
Obywatelskiej odrzucili senato
rowie. 

W czwartek wieczorem 
na forum parlamentu trwała 
dyskusja. Sejmowa Komisja In
frastruktury rekomendowała 
pójście drogą Senatu. Argu
mentowano, że interpretacja 
- w ocenie kierowcy, czy pieszy 
chce przejść, a w oczach piesze
go, czy kierowca się zatrzyma 
- może być różna. Platforma 
chciała jednak odrzucić uchwa
łę Senatu. - Na Zachodzie są ta
kie przepisy i każdy wie, jak kie
rowcy zachowują się 
przed przejściami - mówił po
seł PO Paweł Olszewski, sekre
tarz stanu w Ministerstwie In
frastruktury i Rozwoju. 

Nowela mogłaby wejść 
w życie, gdyby w Sejmie zebra
no bezwzględną większość gło
sów i odrzucono stanowisko 
Senatu. Do tego zabrakło jed
nak 23 głosów. 

Nie było mowy o jedno
myślności partyjnej. W każdym 
ugrupowaniu byli zarówno 
zwolennicy, jak i przeciwnicy 
nowych regulacji. # 
©® 

W skrócie 

KRAKÓW 
Trzykrotnie potrącony 
mężczyzna przeżył 
31-latek jechał autostradą A4 
w kierunku Krakowa. Nagle 
zjechał na prawy pas i uderzył 
w barierę ochronną. Oszoło
miony kierowca wyszedł z po
jazdu i przeszedł na przeciwle
gły pas ruchu, gdzie został po
trącony najpierw przez samo
chód osobowy, potem przez 
ciężarówkę. Następnie mężczy
zna wstał i wszedł wprost 
pod kolejny nadjeżdżający sa
mochód ciężarowy. Na miejsce 
zdarzenia bardzo szybko przy
byli policjanci oraz karetka po
gotowia ratunkowego. 31-latek 
z obrażeniami ciała - jak się 
okazało niezagrażającymi życiu 
- trafił do Szpitala Powiatowego 
w Bochni. Na odcinku autostra
dy, na którym doszło do wy
padku, trwały kilkugodzinne 
utrudnienia. AIP 

Prokuratura sprawdzi, kto ukradł obrazy 
z kancelarii prezydenta Komorowskiego 
0 formalnym wszczęciu śledz
twa poinformował Przemy
sław Nowak z warszawskiej 
prokuratury okręgowej. Cho
dzi o kradzież obrazu Romana 
Kochanowskiego „Gęsiarka", 
obrazu „Bydło na pastwisku" 
nieznanego autora, a także 
rzeźby rycerza i miniwieży ste
reo. 
Zawiadomienie o kradzieży 
złożyła obecna administracja 
Prezydenta RP, wskazano 
w nim, że wymienione przed
mioty zaginęły od kwietnia 
ubiegłego roku. Dokumenty 
z inwentaryzacji prowadzonej 
w kancelarii prezydenta 
Komorowskiego w kwietniu 
2014 r. wskazują bowiem, że 
w tym czasie dzieła sztuki oraz 
sprzęt elektroniczny były jesz
cze fizycznie w kancelarii. - To 
za naszych czasów zniknęło. 
Boję się, że zostały ukradzione 
1 to jest smutny fakt - przyznał 
Jacek Michałowski, były szef 
Kancelarii Prezydenta. 

Jak podał wczoraj portal 
Niezalezna.pl., obraz „Gęsiar
ka" wrócił do domu aukcyjne
go. Zdaniem portalu prokuratu
ra chce przesłuchać w tej spra
wie Adama Szłapka, byłego 
pracownika Kancelarii Prezy
denta, a obecnie sekretarza ge
neralnego partii Ryszarda Petru 
Nowoczesna.pl. TS 

Zaginiony obraz wisiał w pokoju 
asystentów szefa kancelarii 

UMJU 
Zmarł żołnierz ranny 
w pożarze czołgu 
We Wschodnim Centrum Le
czenia Oparzeń i Chirurgii Re
konstrukcyjnej w Łęcznej koło 
Lublina zmarł szeregowy Mi
chał Pawlicha, który 17 wrześ
nia został ciężko poparzony 
podczas pożaru czołgu Leo-
pard na poligonie w Swięto-
szowie. Pozostali dwaj człon
kowie załogi pojazdu nadal 
przebywają w szpitalu. W celu 
zbadania okoliczności wypad
ku powołano specjalną komi
sję - Ćwiczenia Pantera 15, 
w których uczestniczyli pan-
cemiacy ze Świętoszowa, 
po wypadku zostały przerwa
ne i nie zostaną wznowione 
do czasu zakończenia prac ko
misji - poinformował nas ma
jor Artur Pinkowski, oficer pra
sowy „Czarnej Dywizji". 
W wypadkach na poligonie 
w Świętoszowie w ostatnich 
czterech latach zginął 42-letni 
dowódca, a dziesięciu żołnie
rzy zostało rannych. 
AIP 

WARSZAWA 
Ambasador USA wyraził chęć współpracy 
gospodarczej podczas spotkania z Szydło 
Kandydatka PiS na premiera 
Beata Szydło spotkała się w pią
tek z ambasadorem Stanów 
Zjednoczonych Paulem W. 
Jonesem. W spotkaniu wzięli 
udział także Witold 
Waszczykowski, Jarosław 
Sellin oraz przedstawiciele am
basady USA. 
Po spotkaniu politycy PiS mó
wili, że główny nacisk pod
czas rozmowy położyli 
na bezpieczeństwo. Ich zda
niem NATO powinno pod tym 
względem traktować Polskę 
na równi z krajami Europy Za
chodniej. -Jako członkowie 
NATO nie chcemy czuć się 
członkami drugiej kategorii 
- mówił Sellin. 
Innym poruszonym tematem 
było zniesienie wiz dla Pola
ków, bo - jak zgodnie stwier
dzili politycy PiS - obecna sy
tuacja jest krzywdząca. - Ra
zem przelewaliśmy krew, 
a nie mamy takiej swobody 
w podróżowaniu do USA jak 

H Podczas spotkania rozmowy 
dotyczyły m.in. zniesienia wiz 

inne narody europejskie 
- stwierdził Sellin. 
Podczas spotkania rozmawia

no spotkało się z entuzja
zmem ambasadora. - Usłysze
liśmy wiele uwag na temat 
możliwej współpracy w dzie
dzinie wspierania małych -
i średnich przedsiębiorstw 
- mówi Sellin. AIP 
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Użytkownicy Facebooka otrzymają nowe przyciski służące do wyrażania emocji. Od tej pory oprócz dawania 
„łajka" będzie można pokazywać miłość, radość, śmiech, podziw, zaskoczenie oraz smutek. 
BBC 
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Świat 

W skrócie 

WASZYNGTON 
NASA przedstawiła nowe zdjęcia Plutona. 
Karłowata planeta ma błękitne niebo 

Agencja kosmiczna NASA za
prezentowała nowe zdjęcia 
Plutona wykonane przez son
dę New Horizons. Fotografie 
pokazują, że na tej karłowatej 
planecie występują błękitne 
niebo i niebieskie mgły, 
a w niektórych miejscach 
otwarte lodowe powierzchnie. 
Według NASA błękitna barwa 
wskazuje na nietypowy roz
miar oraz skład cząsteczek 
mgły na Plutonie. New 

Sonda New Horizons bada Horizons obecnie znajduje się 
Plutona od 2006 r. ok. 5 mld km od Ziemi. AIP 

MEKKA 
Liczba ofiar w Mekce 
może być większa 
We wrześniowej tragedii pod
czas pielgrzymki do Mekki 
zginęło 1399 osób - podała 
agencja AP. Władze Arabii 
Saudyjskiej wciąż twierdzą, że 
zginęło 7 6 9  pielgrzymów, mi
mo że setki ludzi jest nadal za
ginionych. Nowe informacje 
bazują na danych przekaza
nych przez osiemnaście ze stu 
krajów, których obywatele 
zginęli w Mekce. Między inny
mi Iran oskarża Saudyjczyków 
o tuszowanie faktów. AIP 

Rośnie przemoc 
w Izraelu i Palestynie 
Jesteśmy blisko wybuchu 
wojny religijnej - powiedział 
prezydent Izraela Reuwen 
Riwlin po kolejnym starciu 
Izraelczyków i Palestyńczy
ków. Do brutalnych ataków 
doszło m.in. na w Jerozolimie 
i na Zachodnim Brzegu Jorda
nu. Napastnicy, m.in. pale
styńscy ekstremiści, trafili 
do aresztu albo zginęli 
na miejscu. W ostatnim czasie 
liczba ataków wzrosła. AIP 

pwm 
Śmiertelny nałóg 
tytoniowy w Chinach 
Według badań opublikowa
nych w magazynie „The Lan
cet" w Chinach z powodu na
łogu papierosowego umrze je
den na trzech mężczyzn poni
żej 20 r.ż. Naukowcy alarmują, 
że to jest to epidemia przed
wczesnej śmierci. W Chinach 
wciąż rośnie liczba osób uza
leżnionych od tytoniu. Jeśli 
Chińczycy nadal tak inten
sywnie będą palić, do 2030 r. 
umrą 2 min ludzi. AIP 

WASZYNGTON 

USA: Rosyjskie pociski 
spadły na Iran 
Amerykańska armia poinfor
mowała w czwartek, że kilka 
pocisków wystrzelonych 
przez rosyjskie okręty wojen
ne na Morzu Kaspijskim 
w Państwo Islamskie w Syrii 
spadły na terytorium Iranu. 
Jak wynika z relacji dwóch 
przedstawicieli armii USA dla 
CNN, cztery rosyjskie pociski 
rakietowe spadły i rozbiły się 
na terytorium ich sojusznika. 
Mogą być straty w cywilach. 
Kreml jednak zaprzecza. AIP 

Kolejny przypadek 
eboli w Nigerii? 
Nigeryjczycy obawiają się po
wrotu epidemii gorączki 
krwotocznej ebola w kraju 
po śmierci mężczyzny, który 
miał objawy choroby. Chory 
zmarł w mieście Calabar 
na południu Nigerii tuż 
po zgłoszeniu się do szpitala. 
Kwarantannie zostało podda
nych dziesięć osób, badana 
jest też krew zmarłego. WHO 
ogłosiła koniec epidemii eboli 
w Nigerii rok temu. AIP 

wmm 
Daniel Craig nie chce 
być już agentem 007 
Aktor Daniel Craig w wywia
dzie dla magazynu „Time 
Out" powiedział, że nie ma 
już sił, by dalej grać Jamesa 
Bonda. Gwiazdor przyznał, że 
jest zmęczony, skończyły mu 
się pomysły na tę rolę i „prę
dzej podciąłby sobie żyły", niż 
nadal grał agenta. „Spectre", 
które ma swoją premierę w li
stopadzie, to czwarta część 
przygód Bonda, w której poja
wi się Craig. AIP 

Pokojowy Nobel dla tunezyjskich aktywistów 

Pokojowego Nobla dostał Tu
nezyjski Kwartet na rzecz Dialo
gu Narodowego, który przyczy-
nił się do demokratycznej prze
miany w państwie 

Aleksandra Gersz 
a.gersz@polskapresse.pl 

Tegorocznego laureata prestiżo
wej Pokojowej Nagrody Nobla 
ogłosiła w piątek w Oslo szefo
wa Komitetu Noblowskiego Ka
ci Kullmann Five. Zwycięzcą zo
stał tunezyjski Kwartet na rzecz 

Dialogu Narodowego - powsta
ła w 2013 r. koalicja czterech cy
wilnych organizacji społecznych 
w Tunezji. Kwartet został nagro
dzony za „wkład w budowanie 
pluralistycznej demokracji 
w kraju po jaśminowej rewolu
cji w 2011 r." - uzasadniała decy
zję Kullmann Five. 

Organizacja doprowadziła 
do dialogu pomiędzy islamski
mi a świeckimi partiami poli
tycznymi, zapobiegając wybu
chowi wojny domowej po arab
skiej wiośnie. Pozostałe kraje, 
w których doszło do masowych 
protestów społecznych: Libia, 
Egipt, Jemen i Syria, pogrążyły 

się w chaosie i przemocy, ale Tu
nezji udało się w pokojowy spo
sób wprowadzić demokrację. 

Komitet Noblowski nagrodził 
także Kwartet na rzecz Dialogu 
Narodowego za walkę o funda
mentalne prawa dla całego spo
łeczeństwa, „niezależnie od 
płci, poglądów politycznych 
i wyznania". - Niech ta nagroda 
będzie inspiracją dla tych, któ
rzy walczą o pokój i demokrację 
na Bliskim Wschodzie, w Afryce 
Północnej i na całym świecie 
- dodała Kullmann Five, nawią
zując m.in. do wojny w Syrii. 

Nominowane do Pokojowej 
Nagrody Nobla były 273 pod

mioty - 2 0 5  osób oraz 6 8  organi
zacji. Wśród faworytów byli 
m.in. papież Franciszek, nie
miecka kanclerz Angela Merkel 
za pomoc uchodźcom, sekretarz 
stanu USA John Kerry za dopro
wadzenie do podpisania histo
rycznej umowy nuklearnej z Ira
nem oraz Edward Snowden, by
ły pracownik CIA, który ujawnił, 
że amerykańskie władze inwigi
lują społeczeństwo. 

Rok temu nagrodę otrzyma
ła 17-letnia wówczas Malała 
Yousafzai, Pakistanka, która 
walczy o prawa do edukacji ko
biet i dzieci i sprzeciwiła się wła
dzy talibów.# 

Spór o dzieci dzieli 
Czechy i Norwegię 

Czeszka Eva Michalakova walczy z norweskim urzędem socjalnym 
o prawa do synów. Podobne dramaty dotykają także Polaków 

Oslo/Praga 

Aleksandra Gersz 
a.gersz@polskapresse.pl 

Stosunki pomiędzy norweskimi 
a czeskimi władzami są coraz 
bardziej napięte. Wszystko 
za sprawą walki Evy Michala-
kovej, Czeszki mieszkającej 
w Norwegii, o odzyskanie 
dwóch synów odebranych jej 
przez norweskich urzędników. 

David i Denis zostali odebra
ni rodzicom w 2011 r. Jak przy
pomina czeskie Radio Praga, 
Urząd Ochrony Praw Dziecka 
(Barnevemet) jako powód podał 
seksualne wykorzystywanie 
dzieci przez Michalaków oraz 
ich zaniedbywanie. Urząd nigdy 
nie ujawnił jednak szczegółów, 
a według rodziny nie było żad
nych powodów do odebrania im 
synów. Od czterech lat ich mat
ka Eva Michalakova stopniowo 
traci prawa rodzicielskie do sy
nów. Obecnie młodszy, sześcio
letni David ma zostać adopto
wany przez swoich rodziców za
stępczych. Matka straciła też 
prawa rodzicielskie do dziesię
cioletniego Denisa. 

O sprawie Michalaków zrobi
ło się głośno w Czechach, obu
rzonych potraktowaniem cze
skiej rodziny. Do apelów matki 
kierowanych do Bamevemetu 
dołączyły władze. Czeski mini
ster spraw zagranicznych Lubo
mir Zaoralek nazwał sprawę 

P Eva Michalakova od czterech lat walczy o odzyskanie opieki nad synami. W desperacką walkę 
Czeszki z norweskimi urzędnikami zaangażowało się m.in. czeskie MSZ oraz prezydent Miłosz Zeman 

oburzającą i w środę wezwał 
do siebie ambasadorkę Norwegii ~ 
w Pradze Siri Ellen Sletner. Cze
ski prezydent Miłosz Zeman po
sunął się jeszcze dalej. Jak infor
muje portal The Local, Zeman 
odwołał zaproszenie dla Sletner 
na obchody Dnia Niepodległości 
w Pradze 28 października. 

Michalakova zapowiedziała, 
że jeśli odwołania nie odniosą 
rezultatu, zwróci się do Europej
skiego Trybunału Praw Człowie
ka w Strasburgu. 

Sprawa rodziny Michalaków 
nie jest jednym przypadkiem 

odbierania rodzicom dzieci 
przez niesławny Barnevernet. 
Walkę z urzędem najczęściej 
muszą toczyć m.in. norwescy 
Romowie oraz cudzoziemcy. 

1 Ten kontrowersyjny proce
der dotyczy także Polaków. Jak 
pisała „Gazeta Wyborcza", 
w 2014 r. pracownicy norweskie
go urzędu zabrali aż 34 dzieci. Są 
to jednak tylko przypadki zgło
szone do konsulatu. Wiele ro
dzin nie decyduje się bowiem 
na wykańczającą walkę w wła
dzami, jaką podjęła Michala-
kova. Kilka lat temu głośno by

ło o Helenie i Arkadiuszu Ryb
kach, którym zabrano kilkulet
nią córkę Nikolę. Dziecko ode
brał norweskim rodzicom za
stępczym detektyw Krzysztof 
Rutkowski, a sąd w Szczecinie 
przyznał prawa do opieki Pola
kom. 

Polacy, skrzywdzeni przez 
Bamevemet, relacjonowali, że 
urzędnicy odbierają dzieci na
wet z najbardziej błahych powo
dów, a interwencja może być 
spowodowana nawet podniesie
niem głosu na dziecko w miej
scu publicznym. # 
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W bloku czuć fetor. 
Wodociągi pomogą 

Nowe schody 
już są, będzie 
bezpieczniej 

Młodzież pokazała, jak pokonać granice. Geograficzne i mentalne 

# Mieszkańcy bloku przy al. 3 Maja 74 twierdzą, że w ich domach 
śmierdzi. Twierdzą, że to wina Wodociągów. Spółka zaprzecza 

Sbpsfc 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Z naszą redakcją skontaktował 
się Wojciech Podsiadły, członek 
Wspólnoty Mieszkaniowej 3 Ma
ja 74. W liście, który napisał, in
formuje o fetorze pojawiającym 
się regularnie w tym bloku. 

- Problem występuje cały 
czas, z mniejszym lub większym 
natężeniem, a w ostatnich 
dniach września stał się bardzo 
odczuwalny, praktycznie bez 
przerwy, co skutkowało potrze
bą stałego wietrzenia mieszkań 
- pisze Wojciech Podsiadły. 
- W związku ze zbliżającą się zi
mą i sezonem grzewczym miesz
kańcy obawiają się o zwiększe
nie opłat za ogrzewanie spowo
dowane potrzebą ciągłego wie
trzenia lokali. Ponadto mieszka
nie w takim smrodzie odbija się 
niekorzystnie na samopoczuciu 
i zdrowiu lokatorów. Koniecz
ność kąpania się i załatwiania po
trzeb fizjologicznych przy otwar-
tych drzwiach do przyjemności 
nie należy, powodując tylko nie
potrzebny stres i żenujące sytu
acje. 

Pismo wtej sprawie przedsta
wiciel wspólnoty mieszkaniowej 
wysłał również do władz słup
skich Wodociągów. 

Wojciech Podsiadły przypo
mina również sytuację sprzed 

P Zdaniem przedstawicieli słupskich Wodociągów, mieszkańcy bloku przy al. 3 Maja czują u siebie 
fetor z powodu nieszczelnej instalacji wentylacyjnej 

czterech lat, o której pisał „Głos 
Pomorza". Wówczas informo
waliśmy, że na al. 3 Maja daje się 
wyczuć fetor, co było spowodo
wane wadą w budowie połącze
nia systemu kanalizacyjnego 
Słupska i gminy Słupsk. Przed
stawiciel Wodociągów zapew
niał wówczas, że system jest 
na gwarancji i zostanie napra
wiony. 

- Itak się stało już cztery lata 
temu - zapewnia Przemysław 
Lipski, rzecznik prasowy słup
skich Wodociągów. - Tyle tylko, 

że tamta sprawa niema żadnego 
związku z tymi problemami, ja
kie teraz mają mieszkańcy bloku 
przy alei 3 Maja 74. Wówczas fe
tor pojawiał się na ulicy, teraz,jak 
pisze mieszkaniec, wewnątrz bu
dynku. 

Jego zdaniem fakt, że zapa
chy wracają do pomieszczeń to 
wina nieszczelnej instalacji wen
tylacyjnej. 

- Nie my jesteśmy za nią od
powiedzialni, ale możemy po
móc wspólnocie i przeprowadzić 
tak zwane zadymianie. Polega 

ono na wpuszczeniu do instala
cji pary wodnej. Pozwala ona 
na ustalenie miejsc, w których in
stalacja jest nieszczelna - mówi 
Przemysław Lipski. - Dzięki te
mu wspólnota będzie wiedziała, 
w których miejscach występuje 
problem i będzie mogła zlecić 
specjalistycznej firmie jego usu
nięcie. S©® 

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

Mieszkańcy budynku przy 
al. 3 Maja 100 doczekaP się 
wreszcie montażu schodów. 
Poprzednie rozebrano przy 
okazji remontu chodnika. 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

To finał sprawy, o której pisali
śmy w maju. Wówczas miesz
kańcy budynku przy al. 3 Maja 
100 poinformowali nas, że eki
pa remontująca chodnik i ścież
kę rowerową w ramach tzw. re
wolucji transportowej, usunę
ła również schody, które prowa
dziły z chodnika do ich nieru
chomości. 

- Niepotrzebnie je zlikwido
wano, bo były w całkiem do
brym stanie, miały również ba
rierkę, dzięki której osobom 
starszym łatwiej było po nich 
wchodzić i schodzić. Teraz mu

simy chodzić wąską ścieżką, 
a właściwie wydeptaną częścią 
chodnika - żaliła się jedna z czy
telniczek, która skontaktowała 
się z naszą redakcją. 

Mieszkańcy w sprawie usu
nięcia schodów napisali rów
nież skargę do władz miasta, 
a nawet ustawili transparenty, 
domagając się ich natychmia
stowego przywrócenia. 

W Zarządzie Infrastruktury 
Miejskiej dowiedzieliśmy się 
wówczas, że do zakończenia in
westycji schody zostaną tam 
odtworzone. 

Tak się stało kilka dni temu. 
Teraz mieszkańcy do swojej 
nieruchomości mogą się dostać 
schodami, które są znacznie ła
godniejsze niż poprzednie. Te 
nowe również mają poręcze. 

- Od poprzednich będą bez
pieczniejsze, bo nie będzie się 
na nich osadzał śnieg - zapo
wiada Jarosław Borecki, p.o. 
dyrektora ZIM. S 
©® 

Nowe schody są metalowe, łagodniejsze, a dzięki temu będą 
bardziej bezpieczne dla mieszkańców 

Najważniejszym wydarze
niem podczas hiszpańskiej 
eskapady była dla niepełnos
prawnych dzieci z Fundacji Ko
chajmy Zabytki wystawa pla
styczna własnych prac pt. „Hi
storia Polski". Wolontariuszki 
z ZSI również zaprezentowały 
własne prace na ekspozycji to
warzyszącej wystawie. 

Wszyscy uczestnicy wyjaz
du do Hiszpanii wzięli udział 
w poznawaniu najznakomit
szych zakątków Barcelony. 
Słupszczanie zwiedzili m.in. 
przepiękny i oryginalny kościół 
Sagrada Familia, Park Guell, 
najsłynniejszą aleję Barcelony 

La Ramblę, Stare Miasto, 
Pueblo Espanol, Oceanarium 
Barcelona i wiele innych. 

Program „Malujemy histo
rię - Pokonujemy granice" trwa 
od 2 0 1 3  roku, miał już dwie 
edycje - pierwsza zakończyła 
się wystawą i finałem w Chica
go, dniga na Pomorzu w Polsce, 
w 2 0 1 5  roku stolicą programu 
była Barcelona, a w 2 0 1 6  roku 
będzie nią Tokio. Wśród dzieci 
zakwalifikowanych do wyjaz
du do Tokio znalazło się kilko
ro słupszczan: Hanna Lew 
Kiedrowska, Patrycja Majew
ska, Maciej Prądzyński oraz 
Wojciech Prądzyński. • ©® 

rrftjkacj» 

Ikzennk» Liceum Plastyczne
go ł Technikum Weterynarii 
przy Zespole Szkół tnforma-
tycznydiwSłupsku wyjecha
ły do Barcelony. 

Panki Klusek 
daniej.klusek@gp24.pl 

O 
Adrianna Kaszuba, Hanna Lew 
Kiedrowska, Martyna Majew
ska oraz Alicja Kaszuba z Zespo
łu Szkół Informatycznych 
w charakterze wolontariuszek 
wspierały Fundację Kochajmy 

Zabytki, Akcja Zabytki Dzie
ciom, która realizuje program 
„Malujemy historię - Pokonuje
my granice". Młodym słup-
szczankom towarzyszyli podo
pieczni fundacji - dzieci z orze
czeniami o niepełnosprawności 
oraz rodzice i pedagodzy. 

Program „Malujemy histo
rię - Pokonujemy granice. Bar
celona 2015" ma za zadanie 
edukowanie uczestników w ar
tystyczny i kreatywny sposób 
w zakresie historii, kultury 
i dziedzictwa narodowego oraz 
stworzenie kolekcji prac pla
stycznych laureatów konkursu » Młodzież ze Słupska spędziła w Barcelonie kilka dni. Był czas 
- dzieci niepełnosprawnych.  na zwiedzanie i prezentacje własnych prac plastycznych 
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Inspiracja od 10 lat z kwiatami 
Kwiaciarnia i pracownia dekoratorska działają I Szefowa zatrudniła pracownicę dzięki dotacji 

dzięki pożyczce z PFRON-u i dotacji z urzędu pracy | na nowe miejsce pracy z urzędu pracy 

Pomysł na biznes 
Monika Zacharzewska 
monika.zacharzewska@gp24.pl 

Kwiaciarnia i pracownia Inspi
racja Krystyny Gotowt-Rogali 
działa w Słupsku już 10 lat. 
Od początku przy ul. Murar
skiej. Wczoraj szefowa firmy 
urządziła urodziny, by podzię
kować klientom, dzięki którym 
prowadzi ten niełatwy biznes. 
Nam opowiedziała, jak udało 
je j  się go otworzyć i rozwi
nąć. Dowiedzieliśmy się m.in., 
iż skorzystała z pożyczki dla 
osób niepełnosprawnych i z do
tacji z Powiatowego Urzędu 
Pracy w Słupsku. 

- Wcześniej zajmowałam się 
jubilerstwem. Niestety, musia
łam przejść operację oka i ze 
względu na wzrok nie mogłam 

wrócić do poprzedniego zaję
cia. Zawsze jednak rękodzieło 
i praca twórcza mnie pasjono
wały - opowiada słupszczanka. 
Jeszcze na zwolnieniu przygo
towywała kompozycje, ozdo
by, elementy wystroju wnętrz 
dla znajomych. 

- Ówczesna dyrektor wy
działu zdrowia w ratuszu, pani 
Wanda Perchel, znała moje za
miłowania i wiedziała, że mam 
orzeczoną niepełnosprawność. 
To ona mnie zmotywowała, 
abym postarała się o pożyczkę 
na rozwój biznesu z Państwo
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych -
opowiada pani Krystyna. 

Napisała biznesplan, przesz
ła szkolenia i otrzymała około 
30 tys. zł. nisko oprocentowa
nej pożyczki. Po spłacie poło
w y  kredytu mogła ubiegać się 
o umorzenie drugiej części. - Te 

• Kwiaciarnia Inspiracja przy ul. Murarskiej w Słupsku działa od 10 lat. Inne sklepy w tym rejonie 
miasta znikały, a ona prosperuje. Wczoraj firma urządziła urodziny dla swoich klientów 

pieniądze pomogły mi na wy
najęcie lokalu, kupno samo
chodu, niezbędnych rzeczy, by 
rozpocząć biznes - mówi. 

Musiała się dużo uczyć, 
m.in. jak postępować z tak de
likatnym towarem, jakim są 
kwiaty. Zaczęła też szukać 
klientów. Udało jej się zdobyć 
kontrakty na dekorowanie kil
ku słupskich sklepów i marke
tów. Przygotowywała przyjęcia 
weselne. Stroiła kościoły. Po
święciła się pracy w pracowni 
dekoratorskiej, a do kwiaciarni 
zatrudniła pracownięę. 

- Pracownice się zmieniały, 
jednak dwa razy udało mi się 

5 stworzyć stanowiska pracy dla 
< nich dzięki dotacjom z urzędu 
| pracy. To było dla mojej małej 
3 firmy duże ułatwienie - mówi. 

Dziś Inspiracja to dwuoso
bowa firma - kwiaciarnia i pra
cownia dekoratorska. # ©<E> 
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PLANUJESZ KAMPANIĘ WYBORCZĄ? 
SKORZYSTAJ Z SZEROKIEJ OFERTY 
NASZYCH PRODUKTÓW REKLAMOWYCH 
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L f  Kontakt do reklamy: 
Monika Madej, 
monika.madej@polskapress.pl 
tel. 519 503 524 
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Polarnik Marek Kamiński 
buduje centrum logistyczne 
Koszafin 

W koszalińskiej podstrefie 
Słupskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej powstanie no
wa firma. Prowadzi ją Marek 
Kamiński, znany polarnik. 

Rafał Nagórski 
rafal.nagorski@gk24.pl 

Chodzi o centrum logistyczno-
magazynowe firmy spółki 
Invena Log, którego budowa 
rozpoczęła się w Podstrefie Ko
szalin Słupskiej Specjalnej Stre
f y  Ekonomicznej. 
. To spółka wydzielona z dzia
łającego od 1992 roku przedsię
biorstwa Invena oferującego 
produkty łazienkowe i instala
cyjne, takie jak armatury i bate
rie, deszczownie czy krany 
umywalko we. 

- Rozwijamy się od wielu lat 
i okazało się, że nowoczesna lo
gistyka daje nam bardzo dużą 
przewagę konkurencyjną. Dla
tego postanowiliśmy tę dziedzi
nę rozwijać i dlatego powołano 
do życia osobną spółkę. Dziś 
rozpoczynamy budowę jej sie
dziby - tłumaczyła Dorota 
Bireta-Tomaszewska, prezes 
zarządu Invena S.A. i Invena 
Log. 

Centrum logistyczne ma być 
nie tylko miejscem działalnoś
ci spółki Marka Kamińskiego. 
Mają z niego korzystać też inne 
firmy z regionu. 

- Łącznie będziemy dyspo
nować tu powierzchnią 8 tysię
cy metrów kwadratowych. Bę
dą tu zarówno obiekty magazy
nowe wraz z obsługą, jak i biu
ra^ tłumaczyła pani prezes. 

W nowym obiekcie będą 
działały firmy zajmujące się 
przyjmowaniem, magazyno
waniem, rozdziałem i wydawa
niem towarów oraz usługi to
warzyszące. Projekt zakłada re
alizację inwestycji, wykorzy
stując odnawialne źródła ener
gii, dzięki czemu będzie to in
westycja proekologiczna. 

Budowa centrum ma się za
kończyć wiosną przyszłego ro
ku. Otwarcie planowane jest 
na przełomie kwietnia i maja. 
W pierwszym roku działalnoś
ci ma tu powstać do 12 nowych 

TYSIĘCY METRÓW KW. 
powierzchni będzie mieć 
centrum logistyczne firmy 
Invena 

n \ r  
Budowa centrum 

logistycznego ma 
się zakończyć 

wiosną przyszłego 
roku 

miejsc pracy. - Dalszy rozwój 
i dalsze miejsca pracy zależą 
od tempa rozwoju naszego pro
jektu - mówili przedstawiciele 
firmy podczas wmurowania ka
mienia węgielnego. - Nasza 
działka jest na tyle duża, że cen
trum może się rozrosnąć. O ile 
będzie takie zapotrzebowanie * 
dodali. 

Dlaczego Marek Kamiński 
wybrał Koszalin? - Jestem zwią
zany z Koszalinem od czasów 
młodości. Tutaj znajduje si^ 
siedziba mojej pierwszej spół
ki. Teraz ruszamy z kolejnym 
projektem, chcemy rozwijać się 
w nowym kierunku. Stąd po
mysł na stworzenie nowoczes
nego centrum logistycznego3-
wyjaśnił. 

Firma Invena początkowo 
działała pod nazwą Gama San 
Obecnie ma swoje oddziały nie 
tylko wKoszalinie, ale też w Ł o  
dzi i Gdańsku. # 
©d) 
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P.Nowak w n etapie 
światowego konkursu 
# Miastczanin w gronie ośmiu Polaków, którzy przeszli I etap 

OWasW 
Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@polskapress.pl 

Pochodzący z Miastka Piotr 
Nowak zakwalifikował się 
do drugiego etapu XVII Mię
dzynarodowego Konkursu Pia
nistycznego im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie. To już 
jest jego ogromny sukces. 

W pierwszym etapie wystą
piło 7 8  pianistów z 2 0  krajów. 
W drugim etapie znalazło się 43 
uczestników z 16 krajów, 
w tym: 8 z Polski, po 5 osób 
z Chin, Japonii i Korei Południo
wej, 4 ze Stanów Zjednoczo
nych, po 3 z Rosji i Kanady, 2 
z Włoch oraz po l z Węgier, 
Francji, Chorwacji, Ukrainy, 
Czech, Grecji, Łotwy, Wielkiej 
Brytanii. 

W pierwszym etapie Piotr 
Nowak zagrał Nokturn Des-dur 
op. 27 nr 2, Etiudę h-moll op. 25 
nr 10, Etiudę a-moll op. 25 nr 11 
i Scherzo cis-moll op. 39. Jego 
występ w warszawskiej filhar
monii został bardzo dobrze oce
niony przez publiczność, no 
i teraz przez jury. 

Piotr Nowak urodził się 11 
marca 1993 roku. Naukę gry 
rozpoczął w wieku 6 lat w Pań
stwowej Szkole Muzycznej 
I Stopnia w Miastku. Jego nau
czycielką była Helena 
Ostrołucka. Po ukończeniu 
szkoły muzycznej w Miastku, 
kontynuował z powodzeniem 
naukę w szkole muzycznej dru-

* Pochodzący z Miastka Piotr Nowak znalazł się w gronie 
najlepszych pianistów w konkursie chopinowskim 

Pianista 
Piotr Nowak 

zakwalifikował się 
do drugiego 

etapu konkursu 

giego stopnia. Następnie mło
dy pianista trafił pod skrzydła 
profesor Katarzyny Popowej-
-Zydroń, której uczniem był 
między innymi zwycięzca cho
pinowskiego konkursu w 2005 
roku - Rafał Blechacz. Obecnie 
Piotr studiuje u Popowej-
Zydroń na Akademii Muzycz-

nej im. Feliksa Nowowiejskie
go w Bydgoszczy. 

Piotr Nowak wcześniej zdo
był liczne nagrody w konkur
sach pianistycznych w Hartford 
(USA), Nałęczowie, Warszawie, 
Radovljicy (Słowenia), Byd
goszczy i Koninie. Uczestniczył 
w wielu kursach pianistycz
nych i współpracował z wybit
nymi pedagogami. 

Koncertował w Europie, 
USA, Kanadzie, Australii i Japo
nii. Współpracował z orkiestra
mi Polskiego Radia, Filharmo
nii Pomorskiej, Świętokrzyskiej 
i Dolnośląskiej. Stypendysta 
programu „Młoda Polska", był 
nagradzany m.in. przez Mini
sterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i marszałka woje
wództwa kujawsko-pomor
skiego. 

Dodajmy, że jego ojciec Wie
sław przez wiele lat był dyrek
torem miasteckiej szkoły mu
zycznej, a mama uczyła tu gry 
na skrzypcach. Teraz W. Nowak 
jest dyrektorem szkoły mu
zycznej w Solcu Kujawskim. 
Państwo Nowak nie zerwali 
jednak kontaktów z Miastkiem, 
bo jeszcze w tej placówce nau
czają. 

Drugi etap przesłuchań kon-
kursu.chopinowskiego potrwa 
od 9 do 12 października. W tym 
etapie do wyboru są: ballady, 
fantazja, scherzo, barkarola, po
lonezy, walce. Warto dodać, że 
do tegorocznego konkursu 
zgłosiło się 455 pianistów z 45 
krajów. • 
©<D 

BYTÓW/POtłCJA 
Kolizja na ulicy 
Ogrodowej w Bytowie 
W Bytowie na ulicy Ogrodo
wej kierująca pojazdem marki 
Ford Fiesta nie zachowała na
leżytej ostrożności podczas 
cofania i uderzyła w zaparko
wany pojazd marki Mazda. 
Nikt nie odniósł żadnych 
obrażeń. Kierujący byli trzeź
wi. Sprawczyni kolizji 
została ukarana mandatem 
karnym w wysokości 300 zł. 
(ANG) 

Warsztaty 
serowarskie 
W Centrum Międzynarodo
wych Spotkań odbędą się war
sztaty serowarskie. W progra
mie: opowieści serowarskie 
mistrza serowarstwa Krzysz
tofa Jaworskiego, warzenie se
ra holenderskiego, wykonanie 
sera domowego z przyprawa
mi, warzenie sera śmietanko
wego z serwatki. Czas trwania 
warsztatów to 3-4 godziny. 
Koszt udziału wynosi 30 zło
tych. Zainteresowane mogą 
zgłaszać się do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tuchomiu, 
tel. 59 8215786 
(ANG) 

Biblioteka w mojej małej ojczyźnie. Napisz esej, 
opowiadanie, wiersz lub reportaż 

esej, opowiadanie lub repor
taż) nawiązującego do cieka
wego, zabawnego lub zaska
kującego wydarzenia związa
nego z Biblioteką Publiczną 
w Miastku. Każdy uczestnik 
zgłasza do konkursu jedną 
pracę dotąd niepublikowaną 
i nienagradzaną. Celem kon
kursu jest upamiętnienie 70-
lecia działalności Biblioteki 
Publicznej w Miastku, promo
cja biblioteki i jej pozycji w ży
ciu społecznym i kultural
nym, poszerzenie wiedzy 
na temat biblioteki jako insty
tucji. • (ANG) 

Czytelnia dla Dorosłych Bib
lioteki Publicznej w Miastku 
zaprasza do udziału w kon
kursie literackim. Jest on 
adresowany do młodzieży 
gimnazjalnej, ponadgimna-
zjalnej i osób dorosłych z tere
nu miasta i gminy Miastko. 
Temat konkursu to „Bibliote
ka w mojej małej ojczyźnie". 
Prace literackie przyjmowane 
będą do 20 listopada br. Uro
czyste rozstrzygnięcie i rozda
nie nagród odbędzie się 3 
grudnia 2015 r. Zadaniem kon
kursu jest napisanie krótkiego 
tekstu literackiego (wiersz, 

Piesi i rowerzyści 
muszą mieć odblaski 

Bytowska policja prosi pie
szych i rowerzystów, aby zao
patrzyli się w elementy odbła-
skowe. Po to. aby być lepiej 
widocznym na drodze. 

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@polskapress.pl 

Wcześnie zapadający zmrok, 
jesienna aura i opady atmo
sferyczne mogą w znaczny 
sposób ograniczyć widocz
ność na dfodze. W takich wa
runkach kierowca dostrzega 
pieszych i rowerzystów 
w ostatniej chwili, zwłaszcza 
w terenie niezabudowanym 
i tam, gdzie poruszają się oni 
poboczem po nieoświetlo
nych drogach. -Elementy od
blaskowe na ubraniu bądź ro
werze powodują, że taką oso
bę widać ze znacznie większej 
odległości, co oznacza, że bę
dąc wyposażonym w element 
odblaskowy stajemy się bar

dziej widoczni dla innych 
uczestników ruchu - mówi Ja
rosław Juchniewicz, pełniący 
obowiązki rzecznika praso
wego bytowskiej policji. Piesi 
stanowią w okresie jesienno-
zimowym szczególnie zagro
żoną grupę uczestników ru
chu drogowego. Nie zawsze 
oświetlone drogi, brak wy
znaczonych miejsc do bez
piecznego poruszania się pie
szych po drodze (zwłaszcza 
poza obszarami zabudowany
mi) oraz niewłaściwy sposób 
korzystania z dróg przez sa
mych pieszych sprawia, że 
dochodzi do wielu wypad
ków. Często też piesi nie zda
ją sobie sprawy, że są mało 
widoczni na drodze. Kierow
ca widzi bowiem pieszego do
piero, kiedy jego sylwetka po
jawia się w zasięgu świateł sa
mochodu, czyli zaledwie 2 0 -
3 0  metrów. Natomiast ele
menty odblaskowe powodu
ją, że taką osobę widać z od
ległości od 1 2 0  do 2 0 0  me
trów. • ©® 

Szukają właściciela 
albo nowego domu 

Stowarzyszenie Pomocni dla 
Zwierząt w Miastku szuka 
właściciela albo nowego do
mu dla psa. który został znale
ziony kilka dni temu. 

Andrzej Gurba 
andrzej.gurba@polskapress.pl 

- Pies został odłowiony 2 paź
dziernika w Miastku na ul. Ko
lejowej . Podobno wałęsał się kil
ka dni w mieście. Być może zgu
bił mu się właściciel, być może 

ktoś go szuka. Wiek około 8 
miesięcy, chłopaczek. Bardzo 
zalękniony, widać, że za kimś 
tęskni. Boi się być sam i bardzo 
mocno rozpacza, kiedy jest po
zostawiony sam sobie - mówi 
Iwona Styrenczak ze Stowarzy
szenia Pomocni dla Zwierząt. 
Pies miał niewielki zabieg chi
rurgiczny polegający na ewaku
acji ogromnego ropnia z szyi. 
Obecnie przyjmuje zastrzyki. 
Pies tymczasowo jest pod opie
ką Stowarzyszenia Pomocni dla 
Zwierząt. Kontakt w sprawie 
Necka pod numerem telefonu 
530 9424 64.# ©® 

^mmmmmm* 
Pies kilka dni błąkał się po Miastku. Stowarzyszenie szuka jego 

właściciela albo nowego domu 
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W szpitalu w Szczecinie-Zdrojach 
przeprowadzono trzecią operację 
hemisferotomii. To zabieg w ramach 
ubezpieczenia NFZ, który wykonuje 
się u pacjentów z padaczką. 
STR.15 / 

To historia jak z dobrego filmu. 
Pies Charlie zaginął osiem lat temu 
pod Częstochową. Odnalazł się jako 
Gutek w kopalni w Sosnowcu. 
Na stare lata wrócił do domu 
STR.19 

weekend 
z rodziną 

10 PAŹDZIERNIKA 2015 

Kajtek i Zuzia rozpoczęli już leczenie 
w Ameryce. Dzieci były w zoo, uczą się 
angielskiego i czekają na przeszczep 

Radosław Dimitrow 
rdimitrow@nto.pl 

Tysiące internautów śledzi 
losy Kajtusia ze Śremu, któ
ry w e  wrześniu poleciał 
na leczenie do Minnesoty. 
Jego podróż i terapia 

w USA to efekt zbiórki pieniędzy, jaką 
dla chłopca zorganizowała w lipcu 
fundacja Siepomaga. Udało się wtedy 
zgromadzić prawie 8 milionów zło
tych. Dzięki temu chłopiec przejdzie 
przeszczep komórek macierzystych. 

- Obserwując zdjęcia Kajtka, ani 
odrobinę nie żałuję swojej wpłaty - pi
sze intemautka. - To najlepsza moja 
inwestycja w życiu - dodaje inna. 

Terapia to szansa na normalne ży
cie dla chłopca i jego rodziny. Na ży
cie bez bólu, pęcherzy, strupów, któ
re powstają w wyniku ciężkiej choro
by genetycznej, na którą cierpi chło
piec. To pęcherzowe oddzielanie się 
naskórka, które sprawia, że skóra Kajt
ka nie produkuje kolagenu. Przesz
czep może to zmienić. W Minnesocie 
chłopiec przeszedł już pierwsze bada
nia przygotowujące go do operacji. 

W Stanach jest też Zuzia Macheta 
ze Śląska, która cierpi na tę samą cho
robę, co Kajtek. Dziewczynka polecia
ła razem z mamą, tatą i o rok młodszą 
siostrą Alą. Wszyscy zamieszkali 
w Minnesocie w przyszpitalnym hote
lu. Rodzina nie musi za niego dodat
kowo płacić - jest wliczony w cenę le
czenia i rehabilitacji Zuzi. • 
©<E> 
Więcej •STR.17 

Marta Żbikowska 
m.zbikowska@glos.com 
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Nie zawsze trzeba jechać 
za granicę na leczenie 

Anna Czemy-Marecka 
anna.marecka@gp24.pl 

Na stronie 17 piszemy dzi
siaj o dwojgu małych 
dzieciach cierpiących 

na pęcherzowe oddzielanie się 
naskórka, dla których jedynym 
ratunkiem jest eksperymental
na terapia komórkami macie
rzystymi, prowadzona przez 
szpital w Minnesocie w USA. 
W Polsce choroby 6-letniej Zuzi 
i 2,5-letniego Kajtka się nie le
czy, więc rodzice musieli szu
kać pomocy za granicą, co wią
zało się także z koniecznością 
zebrania na wyjazd i leczenie 
dużych pieniędzy. Udało się 
na szczęście i dzieciaki mają 
szansę na normalne życie. 

Jednocześnie na stronie 15 
mamy dzisiaj tekst o operacyj
nym leczeniu padaczki w szpi
talu w Szczecinie. Przeczytajcie 
go uważnie i podzielcie się, pro
szę, swoją wiedzą z osobami, 
które mogą być tym leczeniem 
zainteresowane, ale o nim nie 
słyszały. Dlaczego to podkre
ślam? Ano dlatego, że jak mó
wią szczecińscy lekarze, wiele 
osób, nie mając pojęcia, że ta

kie operacje robi się w Polsce, 
szuka ratunku dla chorych 
na padaczkę za granicą. Cho
ciaż nie musi, bo mamy 
w Szczecinie wszelkie warunki 
(przede wszystkim świetnych 
specjalistów), żeby tę chorobę 
nowoczesną metodą operacyj
ną wyleczyć. 

W tekście obok zaś... znie
chęcamy do operacji, czyli 
do cesarskiego cięcia. To roz
wiązanie akcji porodowej prze
widziane dla konkretnych sytu
acji, a zdarza się ciągle, iż 
przyszłe mamy traktują je jako 
alternatywę „na życzenie" dla 
naturalnego porodu. Nie tędy 
droga - mówią lekarze. Zapra
szam do lektuiy. # 

Warunki na oddziale są 
przerażające 
# Przeczytałam artykuł, który 
ukazałsię5 września, a dotyczył 
wyżywienia w szpitalach. Sama 
w tym czasie przebywałam jesz
cze w Pomorskim Centrum Cho
rób Zakaźnych i Gruźlicy 
w Gdańsku. Warunki w tej pla
cówce, konkretnie na oddziale 
gruźlicy, są przerażające. Ze 
ścian osypuje się stary grzyb, 
urządzenia sanitarne są brudne 
od rdzy i pleśni, z kranów nieu
stannie cieknie woda. Posiłki, 
które nam podawano, czasem 
były gorsze od paszy dla zwie

rząt. Z informacji pani dietetyk 
wynikało, że na dzienną rację ży
wieniową przypadało pięć zło
tych. Na oddziale urządzona by
ła palarnia, w której nie tylko pa
lono papierosy, ale także pito al
kohol i uprawiano seksOtym 
wszystkim wiedział cały perso
nel oddziału, łącznie z ordynato
rem, który w mojej obecności 
i innych pacjentów z uśmiechem 
kazał jednemu z pijaków wrócić 
na salę, bo chyba nie utrzyma się 
na nogach. 
EWA ZE SŁUPSKA 
(dane do wiadomości redak
cji) 

# 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. 
# Kontakt: Anna Czerny-
-Marecka, „Głos Pomorza", 
ul. Henryka Pobożnego 19, 
76-200Słupsk, 
adres poczty internetowej: 
anna.marecka@gp24.pl.pl, 
telefon stacjonarny59 8488132 
w godzinach od 9 do 16. 

# Pod tym samym adresem e-
-mailowym czekamy też na zdję
cia i krótkie opisy waszych do
mowych zwierzątek do Galerii 
Naszych Ulubieńców oraz psów 
i kotów czekających na adopcję. 
# 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. 

Przyszli rodzice, warto p 
że cesarskie cięcie ma t< 
# Kobiety w ciąży często próbują na swoim lekarzu wymusić decyzję o ces 
przebiegnie sprawniej, że dziecko będzie bardziej bezpieczne. Czy rzeczyv 

Joanna Boroń 
joanna.boron@polskapress.pl 

Polskie Towarzystwo 
Ginekologiczne 
uznało, że cięcie ce
sarskie jako operacja 
położnicza ma na ce

lu zakończenie ciąży lub poro
du, gdy dalsze oczekiwanie 
na ich naturalne zakończenie 
przedstawia znaczne niebez
pieczeństwo dla matki i dzie
cka. 

Według PTG, które opiera 
się m.in. na stanowisku depar
tamentu prawnego Minister
stwa Zdrowia, nie rekomendu
je się wykonywania cięć cesar
skich na życzenie. 

Narzucenie przez pacjentkę 
sposobu leczenia nie zwalnia 
lekarza od odpowiedzialności 
za wybór takiego sposobu prze
prowadzenia porodu. Często 
jednak kobiety próbują na leka
rzu wymusić czy wyprosić wy
konanie takiego zabiegu. 

- Wydaje mi się, że głównym 
czynnikiem tak silnej presji wy
wieranej na lekarzy położni
ków, dotyczącej wykonywania 
cięć cesarskich, jest strach 
przed bólem i troska o dziecko. 
Istotnym w takich sytuacjach 
jest prawidłowe przygotowanie 
się do porodu. Korzystanie z po
rad w ramach szkół rodzenia, 
nauka o przebiegu porodu, nau
ka prawidłowego oddechu, 
teęhnik relaksacji. Ważne jest 
również korzystanie z dostęp
nych metod walki z bólem po

rodowym, jak masaż, TENS, 
podtlenek azotu czy znieczule
nie zewnątrzoponowe - wyja
śnia Przemysław Kaczanowski, 
ginekolog i położnik z koszaliń
skiego Szpitala Wojewódzkiego. 

Operacja jest zawsze 
obarczona ryzykiem 
Cięcie cesarskie wykonuje się 
w chwili zagrożenia życia lub 
ciężkich powikłań u dziecka lub 
matki. Cięcie cesarskie to ope
racja, i jak każda niesie ze sobą 
ryzyko powikłań pooperacyj
nych (na przykład zakażenia al
bo krwotoku). 

Po cięciu cesarskim na zaw
sze pozostanie blizna, zarówno 
na skórze, jak i na macicy (bli
zna na macicy zwiększa ryzyko 
wrośnięcia łożyska w następnej 
ciąży oraz pęknięcia macicy). 
Okres rekonwalescencji jest 
znacznie dłuższy niż po poro
dzie naturalnym. Bolesność ra
ny utrudnia często karmienie 
piersią i samą opiekę nad dzie
ckiem. 

Kiedy poród następuje przez 
cesarskie cięcie, po przecięciu 
kolejnych warstw brzucha do
chodzi ostatecznie do przecię
cia macicy w jej dolnej części. 
I pomimo, iż lekarze są bardzo 
ostrożni, dochodzi czasem 
do uszkodzenia przy tym są
siednich organów wewnętrz
nych, takich jak pęcherz czy je
lito. Urazy te rzadko zagrażają 
życiu rodzącej, mogą jednak 
doprowadzić do utrzymują
cych się bólów pooperacyjnych 
i późniejszych zrostów lub dy
sfunkcji uszkodzonych narzą
dów. 

• Poród przez cesarskie cięcie to zabieg, który jak każda operacja, niesie ze s 

Przy okazji warto zaznaczyć, 
że przy cesarce dochodzi częś
ciej do transfuzji krwi niż 

przy porodach naturalnych. 
Może też dojść do infekcji ran, 
co prowadzi często do utrzy-

RozmowazArfetą Warmińską, koszalińską położną z 20-letnim stażem w zawodzie 

Zgodnie ze statystykami coraz 
więcej dzieci na świat przychodzi 
podczas cesarskiego cięcia, około 
4 0  procent. Dlaczego? 
To jest spowodowane strachem ko
biet i brakiem cierpliwości w oczeki
waniu na dziecko. Kobiety są stra
szone porodem. I to jest najgorsze. 
A kto je straszy? Lekarze, inne ko
biety? 
Oczywiście. Dla mnie to jest dra
mat, by jedna kobieta tak straszyła 
inną. Cóż. poród to jest zawsze su
per temat do takich babskich poga-
duszek na przykład u fryzjera czy 
w gabinecie kosr, ietycznym. Co cie
kawe, że te straszące panie wcale 
nie mają za sobąjakichś trauma
tycznych przeżyć. Czasem opowia-

• Arieta Warmińska: - Panie, 
nie demonizujcie porodów! 

dają historie zasłyszane, a nie 
z własnego doświadczenia. 
Chodzi tylkoo strach? 
Nie. W wielu przypadkach chodzi 
o kontrolę. Kobiety lubią mieć 
wszystko zaplanowane. A cesarskie 
cięcie można zaplanować. W pry

watnej klinice, a coraz więcej pań 
wybiera takie właśnie rozwiązanie, 
można wybrać dzień, godzinę. Sam 
poród wygląda też inaczej. Z punk
tu widzenia kobiety jest bardziej hi
gieniczny. Poród siłami natury to 
krew, wody płodowe, jest ryzyko 
opróżnienia jelit, pot, krzyki. Cesar-
ka wygląda zupełnie inaczej. 
Przyszła mama może przyjść pro
sto od fryzjera i nawet sobie nie 
zepsuć fryzury. 
Przy rozmowach o cesarskim cię
ciu pojawia się też często argu
ment życia seksualnego.... 
Gdy zaczynałam pracę, o tym się 
nie mówiło. Dziś to jeden z argu
mentów przytaczanych przez pa
nie, które wybierają cięcie. Słyszę, 

że "znajomą mąż rzucił, bo po poro
dzie seks nie był taki jak wcześniej". 
Cóż, gdyby mężczyźni rzucali żony 
z powodu luźnej pochwy, to 
wszystkie matki byłby samotne. 
Te kobiety, które decydują się 
na cesarkę. są świadome jej wad? 
Mogę tak opowiedzieć o cesarce, 
że nie zdecyduje się na nią żadna 
z przyszłych mam (śmiech), ale 
trzeba pamiętać, że to, co dla jed
nych kobiet jest kwestią wyboru, 
dla innych jest koniecznością. 
Nie ulega żadnej wątpliwości, że 
i dla mamy i dla przyszłego dziecka 
poród siłami natury jest korzystniej
szy. Cesarka wymaga przecięcia po
włok skórnych, ze znieczuleniem. 
Cesarka to możliwość infekcji. 
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jamiętać, 
swoje wady 

arskim cięciu. Są przekonane, że dzięki temu poród 
/iście to takie cudowne rozwiązanie? 

> 

obą pewnie zagrożenia 

mujących się bólów oraz może 
zakłócić gojenie się ran. Po ce-
sarce wydłuża się także okres 

utrzymywania odchodów po
łogowych, ponieważ tkanki 
macicy regenerują się po cesar
ce wolniej niż po porodzie na
turalnym. 

Kolejnymi problemami wy
stępującymi po cesarce mogą 
być chroniczne bóle brzucha 
i podbrzusza, zwężenie się jeli
ta, a nawet niepłodność poprzez 
niedrożność jajników. W przy
padku następnej ciąży istnieje 
większe ryzyko pęknięcia ma
cicy, dlatego zazwyczaj w celu 
zminimalizowania ryzyka pro
ponuje się drugie cięcie cesar
skie. Także ryzyko wystąpienia 
łożyska przodującego zwiększa 
się o 60% u kobiet po cesarce. 

Naturalny lepszy 
dla dziecka 
Dziecko, rodząc się przez cięcie 
cesarskie, nie ma czasu na przy
gotowanie się do zmiany środo
wiska, nie ma miejsca mecha
nizm wypchnięcia wód płodo
wych z dróg oddechowych 
dziecka, w związku z czym mu
szą one zostać odessane me
chanicznie. 

Podczas porodu fizjologicz
nego wszystko przebiega natu
ralnie. W drodze przez kanał 
rodny, dziecku odchodzą wody 
z płuc, a jego układ krążenia jest 
usprawniany poprzez skurcze. 
Cesarka zakłóca ten proces, co 
może prowadzić początkowo 
do zaburzeń oddechu i układu 
krążenia dziecka. Czasem dzie
ci przez narkozę matki są sen
ne, reagują ospale i wydają 
opóźniony pierwszy krzyk i od
dech.# 
©<D 

* Cesarskie cięcie co do zasady 
wykonuje się ze wskazań me
dycznych. Mogą to być wskaza
nia ze strony matki: neurologicz
ne, psychiczne (np. aktywna 
choroba psychiczna), okulistycz
ne (tu decyduje nie wielkość wa
dy, lecz stan siatkówki oka), orto
pedyczne (np. stan po urazie 
kości miednicy), kardiologiczne 
(poważne choroby serca), łoży
sko przodujące (gdy łożysko 
umiejscowione jest w bardzo bli
skim sąsiedztwie szyjki macicy 
i jej rozwieranie w trakcie porodu 
spowodowałoby odklejanie się 
łożyska). 
Argumentem do wykonania te
go zabiegu jest też nieprawidło
we położenie dziecka (np. za
miast główką w dół, ułożone jest 
bokiem w dół, tzw. ułożenie po
przeczne), dysproporcją 
płodowo-miedniczną (gdy dzie
cko jest za duże w stosunku 
do miednicy), ciąża wielopłodo-
wa powyżej 2 płodów, lub kiedy 
bliźnięta ułożone są w sposób 
uniemożliwiający poród drogami 
natury (bliźnięta skierowane 
główkami w dół mogą i powinny 
rodzić się naturalnie). 
Nagłe cięcie cesarskie najczęściej 
wykonuje się w trakcie trwania 
porodu, kiedy występuje zagro
żenie zdrowia i życia matki oraz 
rodzącego się dziecka. Wśród 
tych powodów może być stan 
przedrzucawkowy, nasilająca się 
gorączka, objawy infekcji, brak 
postępu porodu, zaburzenia w 
tętnie płodu. 

Oczywiście w szpitalach pracuje się 
na sterylnych materiałach, jest 
antybiotykoterapia, ale mimo 
wszystko ryzyko jest. Takjak i ryzy
ko utraty większej ilości krwi. Za
bieg cesarskiego cięcia to nie jest 
kosmetyka. 
Mówimy o mamach. A co z dzieć
mi urodzonymi siłami natury, 
iprzezcesarkę? 
Dziecko po porodzie fizjologicz
nym sobie bardzo ładnie radzi, 
na przykład z oddychaniem, nie po
trzebuje żadnej pomocy, a po ce
sarce bywają problemy z samo
dzielnym oddychaniem. Przy poro
dzie naturalnym mama od razu 
po porodzie ma dziecko przy sobie 
i może się nim zająć. Po cesarce by-

waz tym różnie. Pamiętajmy jed
nak o tym, że poród to hormony. 
A one potrafię zdziałać cuda. Także 
w przypadku cesarki. Na przykład 
po usunięciu macicy kobieta tygod
niami dochodzi do siebie. Po cesar
ce, która też jest poważnym zabie
giem, kobiety wciągu kilku godzin 
są zdolne zająć się swoim dzie
ckiem. Przy porodzie naturalnym 
od razu następuje kolonizacja z ma
my bakteriami. Mikrobiolodzy 
uważają, że dzięki przejściu przez 
kanał rodny i kontakt z bakteriami, 
dzieci urodzone siłami natury lepiej 
trawią pokarm. Do tego jeszcze jest 
szybsze dostawienie dziecka 
do piersi. Po urodzeniu siłami natu
ry dziecko jest bardziej aktywne. 

Jego aktywność polega na tym, że 
potrafi się przystawić do piersi i tą 
pierś energicznie ssać. U mamy wy
stępuje dzięki temu łatwiejsza lak
tacja. 
Czy kobietę zdecydowaną na ce-
sarkę można przekonać do poro
du naturalnego? 
To zależy, dlaczego chce cesarskie
go cięcia. Czasem za tą decyzją kry
ją się dramatyczne przeżycia, 
gwałt, molestowanie, wcześniejsze 
traumatyczne porody. Jeśli jednak 
kobieta chce cesarki, bo ją koleżan
ki nastraszyły, to logiczne argu
menty są w stanieją przekonać 
do zmiany decyzji. 
ROZMAWIAŁA 
JOANNA BOROŃ 
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JESIENIĄ ZADBAJ O OGRÓD 
Z NAWOZAMI FLQROVIT 
Większość osób nawozi rośliny wyłącznie wiosną i latem zapominając o tym, że jesień to 
dla nich równie istotny okres. To właśnie wtedy ma miejsce wiele ważnych procesów fizjo
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Różnica? Podejście do pacjenta 
Rozmowa 

Dr Marek Kalmus opowiada 
o różnicach między medycyną 
chińską i zachodnią oraz zdra
dza, jakie są podstawy zdro
wego trybu życia. 

laka jest różnica między medy
cyną konwencjonalną aTMC 
(Tradycyjną Medycyną Chiń
ską)? 
Kluczową różnicą pomiędzy 
medycyną chińską a zachod
nią, wpływającą na rosnącą 
popularność tej pierwszej, jest 
kompleksowe i holistyczne 
podejście do pacjenta, biorące 
pod uwagę wszystkie jego do
legliwości. Leczenie metoda
mi TMC uwzględnia również 
tryb i środowisko życia, odży
wianie oraz emocje i stan 
umysłu pacjenta. Wszystko 
to, w połączeniu akupunktu
rą, masażem i ziołoleczni
ctwem chińskim, wraz z pre
cyzyjną i błyskawiczną diag
nostyką opartą na specjalnym 
wywiadzie, oglądzie języka 
(może też być diagnoza z twa
rzy) i skomplikowanej, ale 
niosącej ogromną ilość infor
macji, diagnozie z pulsu. 
Dlaczego medycyna chińska 
(TMC) nazywana jest niekon
wencjonalną? 
Takie spojrzenie na medycynę 
chińską jest błędne. Mówie
nie, że tylko medycyna za
chodnia jest naukowa, a chiń
ska jest niekonwencjonalna, 
czyli w domyśle nienaukowa, 
wynika z braku rzetelnej wie
dzy na ten temat. 
Co właściwie oznacza nazwanie 
medycyny zachodniej konwen
cjonalną? 
Na Zachodzie rozpowszechnił 
się pogląd, że medycyna za
chodnia jest medycyną kon
wencjonalną, dlatego, że innej 
nie znaliśmy, ale w wielu in
nych krajach medycyną kon
wencjonalną jest lokalna me
dycyna. To kwestia przyjętej 

konwencji. Warto mieć więc 
więcej pokory i mniej etno-
centryzmu. Moim zdaniem 
bardziej „niekonwencjonal
na" jest właśnie medycyna za
chodnia, która w obecnym 
kształcie liczy sobie około 
200-300 lat, natomiast medy
cyna chińska kształtowała się 
od ponad 3 tysięcy lat, 
a współcześnie jest również 
medycyną opartą na faktach. 
Jak wygląda diagnozowanie pa
cjenta? 
To jest całkiem inny system 
diagnostyczny. Opiera się 
na słuchaniu odgłosów wyda
wanych przez pacjenta, 
a przede wszystkim na specy
ficznym wywiadzie: tzw. „10 
pytań plus 2 pytania", oglą
dzie (tu najważniejsza jest 
diagnoza z języka), zapachu 
oraz dotyku (przede wszyst
kim badaniu pulsu, ale może 
też być palpacja brzucha, 
meridianów, miejsc boles
nych). Diagnozę z pulsu wy
konuje się trzema palcami 
na tętnicy promieniowej 
na trzech głębokościach doty
ku. Pod każdym palcem 
i na każdej głębokości może 
być wyczuwalny inny puls - a 
jest ich 28. Później to samo ro
bimy na drugiej ręce. Każda 
z 6 pozycji powiązana jest 
z innym narządem. Diagnoza 
z języka jest też bardzo ważna 
- wygląd języka i nalot na nim 
może bardzo się zmieniać. Pa
cjent nie jest w stanie oszukać 
lekarza, bo po spojrzeniu 
na język i po zbadaniu pulsu 
można między innymi okre
ślić czy postępuje on zgodnie 
z zaleceniami, na przykład czy 
stosuje się do zaleconej diety. 
Wywiad pozwala też bardzo 
dokładnie określić rodzaj za
burzenia w organizmie. Leka
rze medycyny chińskiej zaw
sze proszą o wskazanie miej
sca bólu, określenie jego ro
dzaju, natężenia, pory wystę
powania, promieniowania itp. 
To wszystko ma znaczenie. 

s* - Jest wiele schorzeń, w których medycyna chińska jest 
skuteczniejsza, tańsza i bezpieczniejsza. Jednym z nich jest 
leczenie bezpłodności - mówi dr Marek Kalmus 

O co jeszcze pytany jest pacjent 
w trakcie wywiadu w gabinecie 
medycyny chińskiej? 
Istotne jest także pytanie 
0 sen. Jakość i długość nasze
go snu odzwierciedla stan 
zdrowia organizmu. Dobry 
sen to taki, kiedy zasypiamy 
od razu po położeniu się 
do łóżka, a budzimy po odpo
wiedniej ilości godzin wypo
częci. Jeśli jednak budzimy się 
w ciągu nocy, to jest to sygnał 
od naszego organizmu, że coś 
jest nie tak. Przykładowo fakt, 
że budzimy się między l a 3 
w nocy oznacza problemy 
z obiegiem funkcjonalnym 
wątroby. Nasz zegar biologicz
ny jest niezwykle ważny. 
Maksimum energetyczne żo
łądka jest między 7 a 8 rano 
1 wtedy powinniśmy jeść 
główny posiłek, ponieważ zo
stanie on najlepiej przetrawio
ny. Natomiast kiedy najemy 
się wieczorem, w minimum 

energetycznym żołądka, to 
trawienie jest najsłabsze, czu
jemy się ociężali, źle śpimy. 
Czy lekarze medycyny zachod
niej są zainteresowani chińską? 
Jest wielu otwartych i zainte
resowanych lekarzy, którzy 
chcą się szkolić w tym kierun
ku. Po każdym kolejnym kur
sie ich zainteresowanie wzra
sta. Dla mnie najciekawsze jest 
obserwowanie ich, kiedy 
po raz pierwszy spotykają się 
z diagnozowaniem z pulsu. 
Lekarz zachodni jest przyzwy
czajony do mierzenia tylko siły 
i szybkości tętna, a nagle czu
je, że pod sąsiednimi palcami 
na różnych głębokościach czu
je coś innego, różne pulsy. 
Co jest trudnością dla lekarzy 
medycyny tradycyjnej w zrozu
mieniu medycyny chińskiej? 
Głównym problemem dla leka
rzy jest przestawienie się z pa
radygmatu medycyny zachod
niej na paradygmat medycyny 
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# Dr Marek Kalmus jest zało
życielem i dyrektorem Insty
tutu Medycyny Chińskiej i Pro
filaktyki Zdrowia, prezesem 
Polskiego Towarzystwa Trady
cyjnej Medycyny Chińskiej 
Od 2013 roku jest współzało
życielem i dyrektorem zarzą
dzającym Centrum Medycyny 
Chińskiej w Krakowie. 

s Studiuje medycynę chińską 
od 1986 roku. Na podstawie 
wykładów Claude Diolosy (z 
lat 80. ubiegłego wieku) wy
dał książkę pt. „Chiny, kuch
nia... tajemnice medycyny". 
Autor książek o Tybecie (m in. 
„Tybet - legenda i rzeczywi
stość", „Świadomość zwyczaj
na, świadomość przebudzo
na"). Popularyzator medycy
ny chińskiej. Od 1989 roku or
ganizuje kursy medycyny 
chińskiej. 

chińskiej. Jeśli tego nie zrobią, 
nigdy nie będą w stanie dobrze 
praktykować, nawet jeśli będą 
uczyć się 10 lat. Często lekarze 
myślą, że wystarczy nauczyć 
się, jakie miejsca nakłuć, aby 
wyleczyć choroby, ale to nie 
wystarczy. Przykładowo, pyta
ją, w jaki punkt wbić igły, żeby 
wyleczyć łokieć tenisisty. Nie 
wiedzą, że to nie jest choroba, 
ale objaw, którego przyczyny 
mogą być różne. Ból to zablo
kowana energia w meridianie 
lub stagnacja krwi. Tradycyjna 
medycyna chińska jest bardzo 
skuteczna w rehabilitacji, tera
pii bólu, leczeniu chorób skór
nych, problemów jelitowych, 
chorób psychicznych, odchu
dzaniu. .. Ale jak każda medy
cyna, ma swoje ograniczenia 
i nie gwarantuje wyleczenia 
wszystkiego i każdego. 
Czyjestjakaś dziedzina, wktórej 
pana zdaraem medycyna chiń
ska przewyższa zachodnią? 

# Wykładowca akademicki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie (Studia Dalekiego 
Wschodu, Studia Porównaw
cze Cywilizacji). Prowadzi kurs 
„Wielkie systemy medyczne 
Wschodu". 

# Trener międzykulturowy. 
Od 1992 roku prowadzi firmę 
Marek Kalmus Consulting zaj
mującą się między innymi 
szkoleniami, doradztwem tu
rystycznym (Azja) i doradz
twem międzykulturowym 
(treningi, mentoring, 
coaching). 

# Jak sam pisze na swoim 
blogu: „Podróże to dla mnie 
inspiracja. Azja to mój drugi 
dom - Himalaje, Tybet, góry 
Pakistanu (Karakorum, 
Hindukusz), Indie, Nepal 
i Bhutan". 

Jest wiele schorzeń, w których 
medycyna chińska jest sku
teczniejsza, tańsza i bezpiecz
niejsza. Jednym z nich jest le
czenie bezpłodności. Kilka 
prowadzonych przez nas ko
biet urodziło dzieci po nieu
danych zabiegach in vitro. Ta
kie leczenie wymaga absolut
nej współpracy, zmiany trybu 
życia, diety i pory spania. 
Akupunkturą można wywo
łać poród, a nawet obrócić 
dziecko w łonie matki, tak aby 
mogła urodzić siłami natury. 
W medycynie zachodniej kie
dy dziecko odwróci się pupą 
w dół konieczne jest cesarskie 
cięcie, a my potrafimy temu 
zapobiec. Jednak trzeba uwa
żać, aby nie zrobić tego 
za wcześnie, bo można spo
wodować poronienie. • 
ROZMAWIAŁA 
PAULINA PIOTROWSKA 
DODATEK „CHIŃSKA MEDYCY
NA" -STR. I-IV 
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W Polsce wykonuje się operacje 
leczące dzieci chore na padaczkę 
# W szpitalu w Szczecinie-Zdrojach przeprowadzono trzecią już operację hemisferotomii. To 
zabieg wykonywany w ramach ubezpieczenia NFZ, który wykonuje się u pacjentów z padaczką 

Zdrowie 

Paulina Targaszewska 
paulina.t3rgaszewska@polskapress.pl 

Łucja ma zaledwie rok. 
Jest najmłodszą pa
cjentką poddaną za
biegowi hemisferoto 
mii w szpitalu 

w Zdrojach. Od drugiego mie
siąca życia regularnie pojawia
ły się u niej ataki padaczki. 

- Jeden taki atak padaczki 
trwał od 30 sekund do 3 minut 
- opowiada pani Agnieszka, 
mama dziewczynki. - Przez 
ostatnie cztery miesiące ataki 
pojawiały się każdego dnia. 
Dziennie było ich kilkaset, na
wet nie byliśmy w stanie ich zli
czyć. 

Leczenie farmakologiczne 
nie dawało poprawy. Rodzice 
Łucji zaczęli więc szukać pomo
cy u najlepszych specjalistów 
w całej Polsce. Trafili do Cen
trum Zdrowia Dziecka w War
szawie. 

- Usłyszeliśmy tam jedynie, 
że jest im bardzo przykro, 
współczują nam, ale leczenie 
farmakologiczne u naszej córki 
nie działa - wspomina pani Ag
nieszka. 

Z pomocą przyszli szczeciń
scy lekarze ze szpitala w Zdro
jach. Z powodzeniem przepro
wadzili u małej Łucji operację 
hemisferotomii. 

Kiedy leki nie pomagają 
- Tę operację wykonuje się 
właśnie u pacjentów z padacz
ką, u których leczenie farmako
logiczne nie przynosi rezulta
tów - mówi prof. Leszek Sagan, 
który wykonał operację w szpi
talu w Zdrojach. - Padaczka 
szczególnie u dzieci hamuje 
rozwój mózgu, ważne jest więc, 
aby jak najszybciej pomóc ma
łemu pacjentowi, aby mógł się 
dalej rozwijać. Cały czas posze
rzamy zakres leczenia operacyj
nego padaczki. Wykonujemy 
mniej inwazyjne zabiegi pole
gające na wszczepieniu stymu
latorów nerwu błędnego, ope
racje polegające na wycięciu je
dynie padaczkorodnego frag
mentu mózgu, ale też operacje 
hemisferotomii. 

Hemisferotomia jest skom
plikowanym zabiegiem opera
cyjnym, polegającym na prze
cięciu wszystkich połączeń ner
wowych półkuli mózgu wytwa

- Dzięki operacji hemisferotomii moja córeczka może się dalej rozwijać i rozpocząć rehabilitację - cieszy się pani Agnieszka 

rzającej napady padaczkowe, 
łączących ją z resztą mózgu. 
Bardzo często jest mylona 
z hemisferoktomią, która pole
ga na wycięciu i usunięciu pół
kuli mózgu lub jej części. 

- Taką metodę stosowało się 
dawniej, jest więc ona nieco 
przestarzała - mówi prof. Sa
gan. - Hemisferoktomią jest za
biegiem bardziej obciążonym 
komplikacjami pooperacyjny
mi, gdyż po usunięciu półkuli 
mózgu w czaszce pozostaje pu
ste miejsce, co może wywoły
wać liczne komplikacje następ
cze. Przeprowadzona w szpita
lu w Zdrojach hemisferotomia 
to najnowocześniejsza metoda 
operacyjnego leczenia pada
czek lekoopomych i stanów pa
daczkowych. Mamy sprzęt, wa
runki i kadrę to wykonywania 
takich operacji z powodzeniem. 

Wykorzystują 
plastyczność mózgu 
Podczas takiej operacji przecię
te zostają wszystkie włókna łą
czące chorą półkulę mózgu 
z drugą, zdrową, oraz pniem 
mózgu. Pozostawione nato
miast zostają naczynia krwio
nośne, które nadal odżywiają 
niepołączoną już z resztą móz
gu półkulę. Dzięki temu chora 
półkula, która dotychczas prze
kazywała na zdrową impulsy 
elektryczne, nie oddziałuje już 

- Mamy sprzęt, technologie i kadrę, aby z powodzeniem 
wykonywać skomplikowane operacje - mówi prof. Leszek Sagan 

na zdrową część mózgu, napa
dy ustają, a jednocześnie znika 
efekt pustki w głowie, z którym 
mamy do czynienia przy ope
racjach hemisferoktomii. Trud
ność przeprowadzonej operacji 
polega na tym, że trzeba po
przecinać wszystkie, nawet naj
mniejsze włókna nerwowe łą
czące obie półkule mózgu, gdyż 

pozostawienie choćby jednego 
połączenia będzie skutkowało 
dalszym przekazywaniem pa
tologicznych impulsów, a ataki 
padaczkowe nie znikną. 

- Operacja wydaje się dra
styczna, ale wykorzystujemy tu 
zjawisko plastyczności mózgu, 
które jest bardzo aktywne do 5. 
roku życia - mówi prof. Leszek 

Sagan. - Chora półkula funkcjo
nalnie i tak niczemu nie służy, 
a wszystkie czynne ośrodki od
powiedzialne np. za ruch ręką 
czy nogą są przenoszone przez 
mózg do zdrowej półkuli. 
Przy intensywnej rehabilitacji 
dziecko może się więc dalej 
normalnie rozwijać. Mówimy 
tu więc o całkowitym wylecze
niu. 

- Po operacji ataki padaczki 
u Łucji całkowicie zniknęły -
mówi pani Agnieszka. - Oczy
wiście 2 tygodnie po operacji 
były trudne, bo córeczka miała 
problemy ze snem, gorączko
wała i wymiotowała, ale z każ
dym kolejnym dniem czuła się 
lepiej. Jej rozwój z powodu pa
daczki zatrzymał się na 2. mie
siącu życia. Próbowaliśmy 
uczęszczać na rehabilitację, ale 
często z powodu ciągłych ata
ków trzeba było zajęcia odwo
ływać albo przerywać. Wresz
cie będziemy mogli bez obaw 
rozpocząć intensywną rehabi
litację, która pozwoli Łucji roz
wijać się ruchowo i intelektual
nie. 

Nie trzeba wyjeżdżać 
zagranicę 
Operacja jest wykonywana 
w szczecińskim szpitalu w ra
mach ubezpieczenia w Narodo
wym Funduszu Zdrowia. Czas 
oczekiwania na nią jest niewiel-

FadsoSea 

f Padaczka jest najczęstszą 
chorobą układu nerwowego 
u dzieci i jedną z najczęstszych 
u dorosłych. Ocenia się, że 
na padaczkę choruje do 1 pro
cent ludzi. W Polsce cierpi 
na nią ok.400tysięcy osób. 
Napad padaczkowy jest wyra
zem przejściowych zaburzeń 
czynności mózgu wskutek 
nadmiernych i gwałtownych 
wyładowań bioelektrycznych 
w komórkach nerwowych. Ro
zróżnia się wiele typów napa
dów padaczkowych o bardzo 
zróżnicowanych objawach. 
Przyczyny występowania pa
daczki są różnorodne, zarów
no wrodzone, jak i nabyte. 
W rzadkich przypadkach są to 
przyczyny genetyczne. 

ki i wynosi maksymalnie kilka 
tygodni. Wielu rodziców, za
miast leczyć dzieci z padaczki 
w Polsce, szuka jednak ratunku 
za granicą. Dlaczego? 

- Rodzice chorych dzieci 
często nawet nie wiedzą, że 
mogą otrzymać pomoc na miej
scu, w Polsce - mówi prof. Sa
gan. - Czytają zagraniczne arty
kuły na temat hemisferotomii 
i miesiącami zbierają pieniądze 
od darczyńców, by móc sfinan
sować leczenie w placówkach 
w Niemczech, Anglii czy USA. 
Nie muszą tego robić! Świad
czenia z tego zakresu są realizo
wane na oddziale neurochirur
gicznym szpitala Zdroje, przez 
wybitnych specjalistów, na naj
wyższej klasy specjalistycznym 
sprzęcie, w połączeniu z profe
sjonalną rehabilitacją poopera
cyjną. 

- Mieliśmy to szczęście, że 
jesteśmy ze Szczecina i nasza 
pani neurolog poinformowała 
nas, że operację hemisferotomii 
może u Łucji na miejscu wyko
nać prof. Sagan, który przepro
wadza takie zabiegi w Zdro
jach - mówi pani Agnieszka. -
Nikt wcześniej, nawet w Cen
trum Zdrowia Dziecka, nam te
go nie powiedział. Brakuje in
formacji o tej operacji w sieci 
po polsku. Dotarliśmy jedynie 
do zagranicznych artykułów, 
byliśmy nawet gotowi zacząć 
zbierać pieniądze na operację 
w Niemczech. Na szczęście nie 
było to konieczne. # 
© ®  
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Zmarszczki, blizny, obwisła 
skóra? Na wszystko są sposoby 
AnnaCzemy-Marecka 
anna.marecka@polskapress.pl 

Nasza czytelniczka ze 
Słupska zaintereso
wała się zabiegami 
z zakresu medycy
ny estetycznej. -

Kiedyś, żeby z nich skorzystać, 
trzeba było jeździć do Warsza
wy, na co nie miałam ochoty. 
Teraz, przeglądając Internet, 
widzę, że wiele ciekawych no
wych rzeczy oferują salony 
na Pomorzu. Jest tego nawet 
tak dużo, że nie wiem, na co się 
zdecydować. Będę wdzięczna, 

jeśli napiszecie od czasu do cza
su o jakichś nowościach z tej 
dziedziny. Może to będzie po
mocne - napisała w e-mailu. 

Postaramy się spełnić jej ży
czenie. Już po pobieżnym 
przejrzeniu oferty pomorskich 
klinik i salonów widzimy, że ra
czej nie skończy się na jednym 
odcinku. Jeżeli mają Państwo 
jakieś sugestie, co pokazać, pro
simy przesłać je e-mailem. 

Nasza czytelniczka zwróci
ła także uwagę, że niektóre za
biegi robią lekarze, a inne - kos-
metolodzy. - Na czym polega 
różnica? - zapytała. 

Wyjaśnia to mgr Iwona Ka
fel, kosmetolog i właścicielka 
kliniki Estetimed, na porta

lu Pragnieniakobiet.pl. Wg niej 
„zakresy obowiązków kosme-
tologa i lekarza medycyny este
tycznej w znacznym stopniu się 
pokrywają. Peelingi chemicz
ne, mezoterapia, roll-cit (derma 
roller), laseroterapia (zamyka
nie naczynek na twarzy, depi
lacja laserowa, fotoodmładza-
nie), fale radiowe, ultradźwię
ki i wiele innych aparaturo
wych procedur to zabiegi, któ
re wykonuje zarówno lekarz, 
jak i kosmetolog. Co do różnic, 
kosmetolog może zajmować się 
lekkimi zabiegami pielęgnacyj
nymi, a lekarz medycyny este
tycznej bardziej inwazyjnymi 
procedurami, jak lipoliza, 
botox, wypełniacze". •©© 
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Botoks 
Zdaniem Moniki Chomiuk z Art Plasticy, 
botoks to najpopularniejszy preparat wygła
dzający zmarszczki mimiczne. Jego umiejęt
ne podanie umożliwia odzyskanie gładkości 
skóry i cofa odciśnięte na twarzy oznaki upły
wu czasu bez użycia skalpela. Toksyna 
botulinowa zrewolucjonizowała medycynę 
estetyczną lata temu, stając się bronią 
gwiazd w walce z upływającym czasem. 
Rezultaty zabiegu z jej użyciem utrzymują się 
do roku. Preparat powoduje nieznaczne 
porażenie przepływu impulsów między ner
wami a mięśniami, co powoduje wygładzenie 
zmarszczek i wrażenie zrelaksowanej i łagod
niejszej twarzy. Ostateczny efekt po podaniu 
toksyny botulinowej jest dostrzegalny po 5-7 
dniach i utrzymuje się przez okres od 3 do 6 
miesięcy 
- Botoks, czyli toksyna botulinowa typu A. 
blokuje połączenia nerwowo-mięśniowe, 
czego konsekwencją jest rozluźnienie mięśni. 
Podawana jest miejscowo, dokładnie tam, 
gdzie zaistniał problem. W przypadku moc
nych mięśni mimicznych, przez ich blokadę 
prowadzi do złagodzenia wyrazu twarzy i jej 
napięcia oraz do spłycenia zmarszczek lub ich 
usunięcia (wszystko zależy do wieku; młodsze cery o płytkich zmarszczkach uzyskają efektu super 
lifttingu; osoby z głębokimi bruzdami, zatrzymają proces pogłębiania się ich, złagodzą wyraz twarzy, uzy
skując odświeżenie i bardziej optymistyczny, odmładzający wygląd) - wyjaśnia Agnieszka Piasecka, dyplo
mowana kosmetyczka ze Studia Urody Glamour. (CELA) 

Maximus - robot 
do zadań specjalnych 
Urządzenie o nazwie Maximus stymu
luje jednocześnie skórę właściwą, 
tkankę podskórną oraz mięśnie - czy
tamy na stronie internetowej Enigi 
Cafe&Beauty. 
Efektem serii zabiegów mają być 
przede wszystkim: ujędrnienie 
i odmłodzenie skóry, redukcja miej
scowej otyłości, cellulitu, blizn i roz
stępów. 
Lista zabiegów na twarzy i poszcze
gólne części ciała z wykorzystaniem 
Maximusa jest naprawdę imponująca: 
detoksykacja, rozświetlanie, pielęgna
cja okolic oczu i ust, redukcja linii 
palacza, zaokrąglenie rysów twarzy, 
ujędrnianie twarzy, dekoltu, biustu, 
a także całego ciała, regeneracja 
skóry dłoni, zabiegi wyszczuplający i antycellulitowy, redukcja rozstępów i blizn potrądzikowych. 
(MARA) 

Lifting bez skalpela 
Jak zauważa Monika Chomiuk z Art 
Plastica w Szczecinie,jeszcze niedawno 
podchodzono do liftingu bez skalpela 
ze sporą rezerwą. Współczesna medy
cyna estetyczna rozwinęła swoje możli
wości na tyle, że pojęcie „liftingu bez 
skalpela" stało się rzeczywistością, 
a nazwa w pełni oddaje efekty przepro
wadzonych zabiegów. Wprowadzenie 
na rynek różnego rodzaju stymulato
rów kolagenu, wypełniaczy i nici 
liftingujących spowodowało, że osiąg
nięcie widocznych i. co najważniejsze, 
porównywalnych z chirurgicznym liftin
giem rezultatów stało się możliwe. Atu
tem tych zabiegów jest szybko zauwa
żalny efekt, bez bólu, skalpela, szwów 
czy długiej rekonwalescencji. Nici 
liftingujące to przebój ostatnich lat! Wprowadzone pod skórę tworzą rodzaj rusztowania, które podciąga skórę, 
dając efekt napięcia. Nici stymulują także produkcję kolagenu. Efekty zabiegu w zależności od rodzaju nici 
i indywidualnych uwarunkowań pacjenta utrzymują się od 2 do 5 lat. (CELA) 

INTRAJECT - MAŁE URZĄDZENIE 
O DUŻYCH MOŻLIWOŚCIACH 
Jak możemy przeczytać na stronie 
internetowej kliniki Eniga Cafe&Beauty 
w Słupsku, która jako jedna z nielicznych jesz
cze na Pomorzu ma takie urządzenie, Intraject 
kryje w sobie aż cztery technologie stosowane 
w kosmetyce: plazmy azotowej, medycznego 
peelingu kawitacyjnego połączonego 
z radiofrekwencją, radiofrekwencji igłowej 
elektroporacji z radiofrekwencją. 
Laikowi raczej trudno zrozumieć, co się 
pod tymi technicznymi określeniami kryje, 
łatwiej za to pojąć, jakie zabiegi są dzięki 
Intrajectowi możliwe. 
A są to między innymi: zabieg trychologiczny 
mezoterapii mikroigłowęj na skórę głowy prze
ciw wypadaniu włosów, redukcja powierzch
niowych i głębokich zmarszczek na twarzy, 
szyi i dekolcie, lifting powiek, redukcja powięk
szonych porów i blizn potrądzikowych, mode
lowanie twarzy, lifting szyi, terapia rozstępów. 
Jak słyszymy w klinice, czasem w konkretnym 
przypadku stosuje się jedną z możliwych tech
nik, a czasem łączy się je dla lepszego efektu. 
- Co dla wielu klientek jest bardzo ważne, 
po zabiegach już na drugi dzień można iść 
do pracy, gdyż okres regeneracji jest znacząco 
krótszy niż w przypadku innych, bardziej inwa
zyjnych metod - zaznaczają panie kosmeto-
lożki z Enigi. 
Według nich zabiegi robione Intrajectem mają jeszcze i tę zaletę, że są bezpieczne, a skóra po nich nie 
tylko jest odnowiona, ale i zachowuje się, wygląda oraz pracuje jak skóra młodsza, i są to trwałe efekty. 
(MARA) 
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W Minnesocie ich nadzieja 
6-letnia Zuzia i 2,5-letni Kajtek to pierwsi pacjenci z Polski chorujący na pęcherzowe oddzielanie się 

naskórka, którzy przej dą eksperymentalną terapię komórkami macierzystymi w USA 

Radosław Dimitrow 
Współpraca Marta Żbikowska 

M 
amo, a co ja bę
dę robiła, jak 
mnie wyleczą? 
Bo ja nie wiem. 
- No, jak to co? 

Wszystko! - Ale ja nic nie 
umiem, bo tylko leżę, a ty mi 
zmieniasz opatrunki... - mar
twiła się Zuzia Macheta jeszcze 
z początkiem tego roku. 

Podobnych rozmów dziew
czynka przeprowadziła wiele: 
co się stanie, jeżeli uda się ze
brać 6 min złotych na leczenie. 
Jeszcze pół roku temu mało kto 
wierzył, że to się uda. Sami ro
dzice dziewczynki mieli wtedy 
ogromne wątpliwości, czy kie
dykolwiek córka będzie mogła 
przejść kosztowną operację. 

Ale stało się. Ponad 80 tys. 
darczyńców zrzuciło się, by 7-
-latka z Gogolina mogła pole
cieć do Minnesoty w USA. 
Zbiórka przebiegłą rekordowo 
szybko - w niespełna 2 miesią
ce. Ludzie chcieli, żeby Zuzia 
przestała już cierpieć. 

Choroba, którą ma od uro
dzenia - pęcherzowe oddziela
nie się naskórka - dokonała 
w jej organizmie prawdziwego 
spustoszenia. W momencie 
prowadzenia zbiórki ciało 
dziewczynki w 60 proc. pokry
te było ranami. Na skutek bra
ku kolagenu w jej skórze nawet 
niewielkie otarcia kończyły się 
poważnymi ranami. Ból, jaki 
odczuwała codziennie Zuzia, 
można porównać tylko do po
parzenia wrzątkiem. 

Zuzia leci do Stanów 
Po tym, jak udało się zebrać od
powiednią sumę, wszystko po
toczyło się błyskawicznie: ba
dania lekarskie, wiza medycz
na i przelot do USA. Zuzia wy
leciała samolotem medycznym 
z lotniska w Kamieniu Śląskim. 
Lot był z międzylądowaniem 
w Warszawie i trwał łącznie kil
kanaście godzin. W trakcie po
dróży nad bezpieczeństwem 
dziewczynki czuwali lekarze. 

- U nas wszystko w porząd
ku - zameldowała Sylwia Ma
cheta, mama Zuzi, zaraz 
po przylocie do Minnesoty. -
Zresztą nie mogło być inaczej, 
jak się miało taką wspaniałą 
ekipę na pokładzie. 

Zuzia poleciała do Stanów 
razem z mamą, tatą i o rok 
młodszą siostrą Alą. O sprowa
dzenie całej rodziny do Minne
soty wnioskowali sami lekarze, 
którzy zauważyli, że dzieci le
piej przechodzą rekonwale

• Zuzia w amerykańskim szpitalu się nie nudzi. Tu przechodzi 
badania, zabiegi i pobiera lekcje. Jest też czas na zabawę. Dr Jacub 
Tolar przeprowadził już wszystkie niezbędne badania. To on wraz 
z zespołem medyków ma sprawić, że Zuzia przestanie cierpieć 

• Kajtuś do Minnesoty poleciał z mamą. Chłopiec tęskni za domem, 
nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo jest od niego daleko. Pieniądze 
na leczenie obojga dzieci zbierała fundacja Siepomaga, obie zbiórki 
okazały się rekordowe 

scencję, gdy rodzina jest 
w komplecie. 

Wszyscy czworo zamieszka
li w Minnesocie w przyszpital
nym hotelu. Rodzina nie musi 
za niego dodatkowo płacić - jest 
wliczony w cenę leczenia i re
habilitacji Zuzi. 

Operacja polegać będzie 
na przeszczepie szpiku i komó
rek macierzystych. Chodzi o to, 
by zmusić organizm Zuzi 
do produkcji kolagenu, by rany 
zaczęły się goić, a skóra zyska
ła elastyczność. Metoda lecze
nia została opracowana zale
dwie w 2008 roku, ale jest bar
dzo skuteczna, a dzieci choru
jące na pęcherzowe oddziela
nie się naskórka, przestają cier
pieć. Operacja poprzedzona bę
dzie szeregiem innych zabie
gów. Rehabilitacja potrwa co 
najmniej rok. Z tego powodu 
dziewczynki musiały podjąć 
naukę w przyszpitalnej szkole. 

- AJusia świetnie się zaakli
matyzowała - opowiada mama. 
- Przed dziewiątą prowadzę ją 
na szkolne śniadanie. Dzięki te
mu przyzwyczaja się do no
wych smaków. Radzi sobie, 
chociaż jest jedynym dzie
ckiem bez znajomości języka 
angielskiego. Dziewczynki cho
dzą też do polskiej szkoły so
botniej. Super było poznać in
ne polskie rodziny. Dzięki po
mocy Polonii jest nam o wiele 
łatwiej przystosować się do ży
cia w USA. 

Piątek, 18 września, był 
pierwszym dniem, w którym 
Zuzia przeszła badania w szpi
talu. 

- Czy jestem teraz twoim 
przyjacielem, Zuziu? - zapytał 
doktor Tolar po bezbolesnym 
badaniu. - Tak, jesteś - odpo
wiedziała. 

Był to też moment, w któ
rym rodzina poznała doktora 
Jacuba Tolara, pediatrę i trans-
plantologa, który wraz z zespo
łem lekarzy ma sprawić, że 
7-latka przestanie cierpieć. 

- Długa rozmowa, wiele py
tań i na wszystkie szczere od
powiedzi - mówi mama. - Zuzia 
w szpitalu czuje się bardzo do
brze. Tu się robi wszystko, by 
nie było łez i bólu. Zwiedzili
śmy oddział transplantologii. 
Zuzia biegała nawet po jednym 
z pokoi. Mam cichą nadzieję, że 
to będzie już niedługo jej pokój. 
Jesteśmy dobrej myśli, chociaż 
terapia jest trudna i długa, cze
go przed nami nie ukrywano. 

W poniedziałek dziewczyn
ka przeszła szereg kolejnych ba
dań. Na „dzień dobry" była 
morfologia krwi. 

- Zwykle małe laboratorium 
okazało się niezwykłym - opo
wiada pani Sylwia. - W życiu 
nie widziałam pobierania krwi 
u Zuzi w takim tempie, z taką 
precyzją, z żyły, której dla mnie 
„nie posiada". Niewidoczna 
igła, niewidoczna żyła, brak 
opaski uciskowej. 20 sekund 

i po sprawie. Nie chodzi tu o pa
nią laborantkę, tylko o sprzęt. 
Nie potrafię nawet wskazać do
kładnego miejsca wkłucia, bo 
go nie ma. 

Po wszystkim Zuzia dostała 
w nagrodę dwa pozłacane pie
niążki do automatu z zabawka
mi. Nie cierpiała. Potem była 
równie bezbolesna konsultacja 
genetyczna, gastrologiczna, 
dietetyczna i anestezjologicz
na. Zuzia miała mieć transfuzję, 
ale anestezjolog, widząc, że 
dziewczynka jest w dobrej for
mie, na razie się wstrzymał. 

Pierwsze koty za płoty 
We wtorek 7-latka przeszła 
pierwszy poważny zabieg. 

- Pięć godzin na bloku ope
racyjnym i dziewięć godzin 
procedur - relacjonuje mama. -
Zuzia teraz odpoczywa i będzie 
tak przez kilka najbliższych dni. 
Jest bardzo obolała i słaba, jak 
to zwykle po narkozie. Na blok 
wniósł ją tata. Ja miałam przy-
kaz pożegnać się i wycałować 
Zuzię, ile mam siły. 

Lekarze przeprowadzili 
biopsję skóry, badanie pod ką
tem pęcherzy, wykonali endo
skopię całego przewodu pokar
mowego. W trakcie badań oka
zało się, że Zuzia ma niewielką 
ranę w okolicach żołądka 
od PEG-a, którym dostarczane 
jest jedzenie prosto do żołądka. 
Szybko go wymieniono 
na ulepszony model. Podjęto 

też szybką decyzję o poszerza
niu przełyku. 

- Byliśmy zaskoczeni, nie by
ło tego w planach, ale lekarze 
powiedzieli, że nie ma wyjścia, 
Zuzi przyniesie to ulgę i będzie 
mogła o wiele lepiej jeść - doda
je Sylwia Macheta. - Przełyk bę
dzie się też lepiej goił, bo jest 
również cały w ranach. 

Po operacji Zuzia spała, a na
wet chrapała. Zanim zasnęła, 
powiedziała, że jest smutna, bo 
miała ciężki dzień, ale jedno
cześnie szczęśliwa, że jej gardło 
jest teraz szerokie. 

W środę, czyli drugiego dnia 
po operacji, na twarzy Zuzi 
znów zagościł uśmiech. Dziew
czynka przyznała, że łatwiej jej 
się pije. 

- Zmienił się Zuzi głos, 
na poważniejszy. Trochę tak 
dziwnie, bo nie jest taki 
„Zuzankowy" jak dawniej - do
daje mama. 

Zupełnie inny standard 
To, co zaskoczyło najbardziej 
rodzinę Machetów po przylocie 
do USA, to troska, jaką poświę
ca się pacjentom w szpitalu, by 
czuli się dobrze i cierpieli jak 
najmniej. 

- Ja nic nie czułam, bo spa
łam i przez to nic nie wiem, co 
mi robili - powiedziała Zuzia 
po ostatnich zabiegach. Wcześ
niej rodzice zjeździli w Polsce 
wiele szpitali i widzieli nieco in
ne standardy. 

# Kilka dni po wylocie Zuzi 
doMinnesotytęsamądrogę 
przebył2,5-letni Kajtuśze 
Śremu. Jego mama również jest 
zachwycona podejściem do pa
cjentów w szpitalu w USA. Pisze 
o tym na profilu „Kajtuś - Losy 
Małego Motylka" na Facebooku: 
„Lekarze, pielęgniarki i cały per
sonel szpitala jest niesamowity. 
Aż trudno uwierzyć w to. jaką 
wiedzę mają natemat choroby 
Kajtka i jak potrafią opiekować 
się tak małymi pacjentami. ̂  
Kajtuś spędzi dzisiaj prawie 
dwie godziny na sali operacyjnej, 
gdzie leżał bez żadnych opatrun
ków. (...) W trakcie robienia 
zdjęć, próby na pęcherze i pobie
rania wycinka do biopsji Kajtu-
siowi nie wyszedł ani jeden pę
cherzyk! Nigdzie nie została 
zdarta skóra (nie licząc miejsca, 
gdzie był pobierany wycinek). 
Jak go zobaczyłam toażsię po
płakałam. Jestem przeszczęśli-
wa,żew końcu trafiliśmy na le
karzy, którzy umieją zająć się 
moim Skarbem. Bardzo im za to 
dziękuję!" 

Większość badań i zabie
gów, które przechodzi Zuzia, 
wykonywana jest pod częścio
wym lub całkowitym znieczu
leniem. Szpital walczy z bólem, 
podobnie jak z każdym innym 
objawem choroby. 

- Widuję codziennie dzieci on
kologiczne. Szok. Uśmiechnięte 
buzie, roześmiane oczy, wenfiony 
prawie niewidoczne, personel od
licza chemię, są baloniki, święto
wanie. Widziałam dziewczynkę, 
przed którą zostały trzy miesiące 
życia. Gdyby nie mama, która mi 
to powiedziała, nigdy bym nie po
myślała. Ona też nie cierpi - opo
wiada mama Zusi. 

Pierwsze zabiegi Zuzia ma 
już za sobą, to najtrudniejsze 
dopiero ją czeka. Poza przesz
czepem szpiku i komórek ma
cierzystych od bliskiego człon
ka rodziny, dziewczynka przej
dzie także szereg innych zabie
gów. Będzie to m.in. operacja 
dłoni - na skutek ran, które 
powstały w obrębie palców, 
doszło u Zuzi do zrostów. Leka
rze będą musieli rozdzielić pal
ce, a w trakcie rehabilitacji, 
dziewczynka będzie musiała 
nauczyć się nimi posługiwać. 

Zuzia nie może się doczekać, 
gdy będzie mogła normalnie 
żyć. Chciałaby m.in. nauczyć 
się jeździć na rowerze i zjeść 
kotleta schabowego. Jest pierw
szą pacjentką z Polski, u której 
leczy się w USA pęcherzowe od
dzielanie się naskórka. # ©(E> 
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Dynia - smaczny 
symbol jesieni 

Znana jest z aromatycznych zup kremów 
Jej walory smakowe i odżywcze pozwalają 

jednak na znacznie więcej. Warto spróbować 

Anastazja Bezduszna 
a.bezduszna@glos.com 

Sezon na dynię w peł
ni. Właśnie teraz mo
żemy wybierać 
wśród jej różnych ro
dzajów i rozmiarów. 

Dynia zawiera niewielką ilość ka
lorii, za to jest bogatym źródłem 
potasu, fosforu, żelaza, karotenu 
(prowitaminy A) i błonnika. 

Można z niej wyczarować 
pyszne dania i przekąski. Mniej
sze dynie posiadają cienką skór
kę, której nie trzeba usuwać 

dzo korzystnie oddziałuje 
na układ krążenia, a także wy
gląd skóry, włosów i paznokci. 
Pestki dyni pobudzają również 
przemianę materii. Warto doda
wać je do sałatek i zup albo 
wkomponować w tradycyjny 
makaron z serem. 

Jeden z najłatwiejszych 
i szybkich sposobów na dynię to 
zapiekanie. Dobrym dodatkiem 
do dyni będzie ser. Przygotowu
jąc tę potrawę musimy pamię
tać, aby wybrać odpowiedni ro
dzaj dyni i sera żółtego, który 
chcemy poddać obróbce ter
micznej. Jeśli chodzi o dynię, to 
doskonałym wyborem będzie 

dynia hokkaido, która 

idealnie nadaje się do zapieka
nia. Posiada suchy miąższ, łatwo 
się kroi, a jej skóra nie wymaga 
obierania. Pieczenie dodatkowo 
wydobywa jej orzechowy smak. 

- Wybierając ser zwróćmy 
uwagę, czy pod wpływem dzia
łania wysokiej temperatury nie 
zmieni smaku i zapachu na gor
szy. Do wszelkiego rodzaju dań 
na ciepło doskonale nadaje się 
ser żółty Gouda - radzi Ewa 
Polińska z Monieckiej Spółdziel
ni Mleczarskiej w Mońkach. 

Dynia w wersji na ostro 
urzeka smakiem - robimy jej 
przysługę, doprawiając pikan
tnymi, wyrazistymi dodatkami. 
Warto spróbować placków w tej 
wersji - możemy podawać je 
z jogurtem naturalnym, ale sta
nowią również doskonały do
datek do mięs czy sałatek. Inną 
wersją jest chlebek dyniowy, 
który ma chrupiącą skórkę, pu
szysty środek. To idealne za
stępstwo zwykłego chleba 
można upiec z użyciem dojrza
łych, jesiennych dyni. • ©® 

przygotowując potrawy, ponie
waż mięknie podczas pieczenia. 
Niezależnie od rozmiaru i rodza
ju dyni musimy ją dokładnie 
umyć i przekroić, by wydrążyć 
pestki (możemy je wysuszyć). 

Pestki dyni mają w składzie 
nienasycone kwasy tłuszczowe, 
moc minerałów i witamin, a ich 
wysoka wartość odżywcza bar

~ \ f  Z _ _  
W jesienne chłodne 

wieczory możemy 
rozerwać się 

wspólnym 
gotowaniem 

( U A e k ^ ń o w y  

SSkładniki: 
500g mąki chlebowej, 30 gdrożdży, 100 ml mleka, półtyżeczki cu
kru, 1 łyżeczka drobnej soli, 1/4 szklanki oleju,250g miąższu z dyni 

«Sposób przygotowania: 
Wydrążamy miąższ z dyni i kroimy na mniejsze kawałki. Następnie 
w letnim mleku rozpuszczamy cukier i dodajemy drożdże. Mieszankę 
odstawiamy do wyrośnięcia na kilka minut. W tym czasie do przesianej 
mąki chlebowej dodajemy drobną sól, miąższ z dyni, olej i w końcu tak
że wyrośnięte drożdże. Wyrabiamy ciasto, aż będzie gładkie. Przekła-
damyje do specjalnej foremki o odpowiednim kształcie. Następnie 
odstawiamy ciasto na półgodziny w cieple miejsce do wyrośnięcia. 
W międzyczasie nagrzewamy piekarnik do temperatury200stopni. 
Gdy ciasto wyrośnie, wstawiamyje do piekarnika na około 30 minut. 
Przed upływem tego czasu nie otwieramy piekarnika, by chleb nie 
opadł. Kiedy skórka chleba jużsięzrumieni i nabierze apetycznego, 
pomarańczowego koloru, patyczkiem sprawdzamy czy ciasto jest su
che wśrodku. Jeśli tak. możemy wyciągnąć chlebek z piekarnika. 

SSkładniki: 
1 dynia hokkaido, ok. 8 łyżek oliwy dobrej ja
kości, 150 g sera Gouda, 1-2 ząbki czosnku, 
świeża papryczka chili, sól i pieprz 

Sposób przygotowania: 
Dynię kroimy na pół i wydrążamy miąższ. 
Kroimy na kawałki grubości ok. 1 cm. Oliwę 
mieszamy z wyciśniętym przez praskę czosn
kiem. Każdy plaster dokładnie smarujemy oli
wą z obydwu stron i nacieramy solą i pie
przem. Plastry umieszczamy na blasze wyło
żonej papierem do pieczenia. Na wierzch 
kładziemy cienkie plasterki papryczki chili. 
Pieczemy przy temperaturze200stopni 
przez około 25 minut aż się przyrumieni. 
Po tym czasie wyjmujemy z piekarnika i posy
pujemy startym serem, następnie zapiekamy 6 
jeszcze 5 minut, aż ser się rozpuści. 2 

Zap&ekanki z kaszą soczewka  i dyma 

SSkładniki: 
2 szklanki rosołu, 1 szklanka kaszyjaglanej, łyżka oleju, 600gobranej dyni, 2 
cebule, 3 łyżki oleju, 2 ząbki czosnku, 1 puszka soczewicy Przyprawy: suszo
ny tymianek, słodka i ostra papryka w proszku, garam masala i kmin rzymski 

SSposób przygotowania: 
Kaszę jaglaną płuczemy zimną wodą i odsączamy. Zalewamy ją ciepłym 
rosołem. Następnie gotujemy kaszę przez 20 minut na małym ogniu 
pod przykryciem. W tym czasie skropioną olejem i pokrojoną w kostkę 
dynię, przekładamy do naczynia do zapiekania i pieczemy przez 30 minut 
w nagrzanym do200stopni. Pokrojoną cebulę i czosnek szklimy na pa
telni z 2 łyżkami oleju. Później łączymy kaszę z dynią, cebulą i odsączoną 
soczewicą oraz pieczemy całość jeszcze przez 30 minut w nagrzanym 
do200 stopni piekarniku. 

WwftśteMózitymą Mkaatne piadci t dyraą 

Składniki na pureezdyni:jedna mała dynia, o wadze doi kg, dwie łyżki 
brązowego cukru, Składniki na krem:250g schłodzonego serka mascarpo-
ne, półłyżeczki cynamonu, półłyżeczki imbiru, 1 laska wanilii, 3 łyżki cukru pu
dru, półszklanki posiekanych fig, opakowanie tartaletek z kruchego ciasta 

Sposób przygotowania: 
Wydrążamy dynię i obieramyją ze skórki, kroimy w plastry i pieczemy 
do miękkości przy temperaturze 180 stopni. Tak przygotowany miąższ 
umieszczamy w kielichu blendera, dodajemy dwiełyżki brązowego cukru 
i blendujemy całość, do uzyskania gładkiej, aksamitnej konsystencji. Po ostu
dzeniu puree przygotowujemy krem. Serek mascarpone mieszamy łyżką 
z cukrem, ziarenkami wanilii i przyprawami korzennymi. Dodajemy posieka
ne figi. Łączymy krem mascarpone z puree z dyni. Tak by powstała jednolita 
masa. Pomarańczowy krem nakładamy na gotowe spody. 

SSkładniki: 
1 dynia, 1 szklanka mąki, 2 jajka, 1 duża cebula, 3 ząbki czosnku, szczypta 
chili, szczypta mielonej papryki, gałka muszkatołowa, sól i pieprz 

#6posób przygotowania: 
Cebulę i czosnek obieramy i pozostawiamy w całości. Dynię myjemy, kro
imy na pół, wydrążamy miąższ. Obieramy ze skórki i ścieramy na tarce 
o drobnych oczkach wraz z cebulą i czosnkiem. Wszystko wrzucamy 
do dużej miski, dodając również jajka i mąkę oraz przyprawy. Z masy for
mujemy placki dowolnej wielkości i smażymy na oliwie po kilka minut 
z każdej strony. 
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Psie serce pamięta 
To historia jak z filmu. Pies Charlie zaginął osiem lat temu 

pod Częstochową. Odnalazł się jako Gutek w kopalni w Sosnowcu 

Zwierzęta itudxie 

Tomasz Szymczyk 
redakcja@gazeta.wroc.pl 

Kiedy zamykano ko
palnię Kazimierz-Ju-
liusz, jej pracownicy 
żartowali, że o ile 
górnicy otrzymali 

oferty pracy, to o żyjących tu 
zwierzętach już nie pamiętano. 
Suczka Sonia szybko znalazła 
nową właścicielkę. W przypad
ku Gutka, który od ośmiu lat to
warzyszył górnikom z oddzia
łu kolejowego, pojawił się prob
lem. Pracownicy kopalni posta
nowili znaleźć mu więc nowy 
dom. Gdy rozpoczynali poszu
kiwania, nie przypuszczali na
wet, jak cała akcja się zakończy. 

Gutek na kopalnię trafił 
osiem lat temu. Psa znaleziono 
w rejonie ulicy Wagowej, gdzie 
na załadunek węgla oczekiwa
ły ciężarówki. Górnicy uznali, 
że został tam porzucony. 

Gutek przez wiele lat towa
rzyszył w pracy górnikom z od
działu kolejowego. Nie bał się 
niczego. Nie przeszkadzał mu 
hałas dochodzący z zakładu 
przeróbki mechanicznej. Ra
zem z pracownikami kopalni 
jeździł nawet spalinową loko
motywą. 

Na kopalni Gutek czuł się jak 
w domu. Górnicy zbudowali 
mu budę. Udostępnili też po

# Gutek po ośmiu latach powrócił do domu w Częstochowie. 
Przez cały ten okres był ulubieńcem górników w Sosnowcu 

mieszczenie na zimę. Pies nie 
był uwiązany. Górnicy go do
karmiali, dbali to szczepienia. 

- Kiedy załoga była liczna, 
opiekowaliśmy się Gutkiem -
mówi Dariusz Zobek, pracow
nik kopalni Kazimierz-Juliusz. 
- Potem zostałem tu sam i nie 
mogłem go zabrać do domu. 
Mieszkam w bloku, a mam już 
jednego psa. Dlatego rozpoczę
liśmy akcję, żeby znaleźć 
Gutkowi nowy dom. 

Akcja była szeroka, włączy
ły się różne media. Nikt nie 
przypuszczał, że odnajdą się 

pierwotni właściciele Gutka. 
I to na dodatek z okolic oddalo
nej od Sosnowca o prawie 60 
kilometrów Częstochowy. 

- Rozpoznaliśmy w tym pie
sku naszego Charliego, który 
około 10 lat temu zimą zaginął 
bez śladu. Szukaliśmy go dłu
gie tygodnie, niestety, bez re
zultatu. Ale nigdy go nie za
pomnieliśmy, bo był naszym 
najlepszym przyjacielem - na
pisała pani Patrycja z okolic 
Częstochowy. 

Następnego dnia jej mąż po
jechał do Sosnowca ze zdjęcia

mi Charliego. Jego kopalniany 
opiekun bez żadnych wątpli
wości stwierdził, że Charlie 
i Gutek to ten sam pies. 

- Niesamowite jest to, że 
Gutek przybiegł i dał się wziąć 
mężowi na ręce, a nawet pogła
skać, mimo zapewnień jego 
opiekuna, że nikomu obcemu 
nie da się do siebie zbliżyć. Te
raz Gutek jest już u nas w do
mu, przyzwyczaja się do nowe
go otoczenia, ale to wspaniałe, 
że na stare lata Charlie trafił 
do rodzinnego domu - cieszy 
się pani Patrycja. 

Charlie w jej rodzinie poja
wił się jako szczeniak w 2002 r. 
Zniknął z domu po trzech la
tach. Z dnia na dzień. Bez śla
du. Jakby zapadł się pod zie
mię. Właściciele szukali go dłu
go. Bez rezultatu. W domu nikt 
jednak o nim nie zapomniał. 

-To najlepszy i najukochań
szy pies, jakiego kiedykolwiek 
mieliśmy. Wesoły, radosny 
i ułożony, nie sprawiał żadnych 
problemów - wspominają. -
Bardzo się cieszymy, że może 
resztę życia spędzić z nami. 
Oby pożył jeszcze długo, ponie
waż nasze dzieci bardzo go po
kochały. 

- Teraz Charlie śpi sobie ko
ło mnie na fotelu, co jest wiel
kim wyróżnieniem, ponieważ 
żadnym psom nigdy na to nie 
pozwalam. Ale co tam, poroz-
pieszczam go na stare lata - mó
wi pani Patrycja. • ©(E> 

Pieskie życie w Barcelonie 
iMpsydsolog rato 

Marcin Wierzba 
redakcja@gazeta.wroc.pl 

Pojechałem do Barcelony. 
Podczas urlopu zajmowa
łem się między innymi 

obserwacją psów i ich relacji 
z opiekunami. Usłyszałem też 
wiele ciekawych historii. 

Galgo espanol, czyli chart hi
szpański. Spotkałem dużo tych 
przepięknych i dostojnych 
psów. To starożytna rasa wyko
rzystywana do polowań na za
jące. Są to smukłe i delikatne 
psy, występują w wielu odmia
nach umaszczenia i mogą mieć 
różne rodzaje sierści (dominu
ją osobniki krótkowłose, ale by
wają też o włosie pośrednim 
lub długim), mogą być świetny
mi psami towarzyszącymi, jeśli 
się je odpowiednio wychowa. 
Niestety, często ich życie w Hi
szpanii trwa krótko i kończy się 
tragicznie. Zdarza się ciągle, że 
hodowcy (gal-gueros) porzuca
ją szczeniaki, które nie mają 
predyspozycji do polowań lub 
wyścigów. Dorosłe galgo, które 
nie sprawdzają się już w polo
waniu (na ogół za takie uzna
wane są psy 3-letnie) są porzu
cane, zabijane z broni palnej lub 
wieszane. Większość psów tej 
rasy, które spotkałem w Barce
lonie, pochodzi z interwencji 
różnych organizacji zajmują
cych się ich ochroną. 

Buldog francuski. Siedząc 
w parku, postanowiłem poli
czyć, ile i jakich psów zobaczę 
w ciągu godziny. Liczba buldo
gów francuskich naprawdę 
mnie zdumiała. Na 25 zaobser
wowanych aż 20 to buldogi 

francuskie. Wygląda więc na to, 
że są to zwierzęta bardzo mod
ne w Barcelonie. Szkoda tylko, 
że w tak gorącym kraju, bo bul
dogi należą do grupy psów 
brachycefalicznych (o skróco
nej kufie i, co za tym idzie, 
z wieloma problemami z oddy
chaniem i termoregulacją). 

Fiesta. Uczestniczyłem 
w święcie dzielnicy Gracia. 
Uliczki przystrojone, dobre je
dzenie, tańczący ludzie i wsze
chobecne psy. Zorganizowano 
festiwal psa i kota. Wszystkie 
organizacje zajmujące się prze
ciwdziałaniem bezdomności 
zwierząt domowych miały oka
zję do zaprezentowania się. Po
kazywali zwierzęta przygoto
wane do adopcji, opowiadali 
ich historie. Część zwierzaków 
znalazła potem nowe domy. 

Wnioski: SCzy wiesz, Drogi 
Czytelniku, ile mamy polskich 
ras psów i które z nich są najbar
dziej zagrożone wygiriięciem? 
SCzy w ogóle warto zachować 
je przy życiu? 6 Jeśli tak, to z ja
kich powodów? # Czy warto 
ulegać modzie na posiadanie 
psa konkretnej rasy bez zasta
nowienia się, czy zwierzakowi 
będzie z nami dobrze? SCzy 
nie warto się postarać o zmianę 
wzorców ras brachycefalicz
nych, by polepszyć komfort ich 
życia? SCzy łatwiej jest podjąć 
decyzję o adopcji zwierzęcia 
podczas otwartego wydarze
nia, kiedy można porozmawiać 
z jego dotychczasowym opie
kunem i trenerem, czy lepiej 
jest wybierać „ na chybił trafił"? 
•Co można zmienić w funkcjo
nowaniu schroniska, by us
prawnić program adopcyjny 
bezdomnych psów i kotów? S 
© O  

Przygarnij zwierzaka Zwierząt, ul. Portowa 11 w Słup-
Kontakt dla osób zainteresowa- sku, od poniedziałku do piątku 

nych wzięciem piesków pokazy- w godzinach od 10 do 18. 
wanych na zdjęciach lub innych: w weekendy od 10 do 15. 
Schronisko dla Bezdomnych telefon:598422959. 

Brutus jest bardzo sympatycznym, towarzyskim, ok. 13- Akus to ok. 7-letni pies. Spokojny i ułożony. Na smyczy chodzi Filip to ok. 10-letni piesek. Jeden z najsmutniejszych w całym 
-letnim psiakiem. Tolerancyjny zarówno w stosunku do suk,jak spokojnie. Do innych piesków jest nastawiony pozytywnie. Psiak schronisku, gdyż tęskni za swoim właścicielem. Nie chce 
i piesków. Na spacerach chodzi spokojnie przy opiekunie. nie jest wylewny w uczuciach, sam nie domaga się głaskania, ale wychodzić z boksu, nie szczeka, tylko czeka, kiedy jego opiekun 
Uwielbia kontakt z człowiekiem i bardzo domaga się pieszczot. nie pogardzi pieszczeniem ze strony opiekuna. po niego przyjdzie. Jak dotąd pan się nie pojawił. 

http://www.gk24.pl
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Zbigniew 
Mareckie 

Anna# 
Czerny# 
-Marecka 

JHmMMHI 
Brzdęk, brzdęk po ldawiaturze, 
czyli co tam komu w duszy gra 

J ak dobrze, że wymyślono 
Internet. Dzięki temu już 
trzeci raz mogę bez wy

jeżdżania ze Słupska śledzić 
zmagania młodych pianistów 
z całego świata w konkursie 
chopinowskim w Warszawie. 
Mogę sobie słuchać na bieżą
co, albo, jeśli akurat nie mam 
na to czasu, posłuchać nagrań 
nawet w nocy. A że jestem ze 
Słupska, mam jeszcze dodat
kową przyjemność, bo niektó
rych pianistów z polskiej eki
py słuchałam we wrześniu 
na żywo na naszym Festiwalu 
Planistyki Polskiej. 

Internet jest wielki, ale 
Chopin jeszcze bardziej, bo 
dzięki jego muzyce oderwa
łam się od spraw codzien
nych, plotek i polityki. Ponie
waż nagrań festiwalowych 
jest bardzo dużo, nie mam już 
czasu ani ochoty na śledzenie 
innych wydarzeń. 

To cudowna kuracja i każ
demu ją polecam. To wielka 
przyjemność słuchać gry mło
dych ludzi, którzy są tak bar
dzo oddani Chopinowi i mu
zyce. I patrzeć na nich, jak 
przeżywają swój występ, jak 
wtapiają się w dźwięki. Do
brze wiem, ile pracy i nerwów 
ich ta pasja kosztuje, jak cięż
ko dostać się na konkurs 
i jeszcze ciężej - utrzymać się 
w nim jak najdłużej. 

Niesamowite jest, jak oni 
wszyscy świetnie grają. Cieszę 
się, że nie jestem w jury, bo 
nie potrafiłabym przesiać tych 
diamentów przez sito. Cho
ciaż oczywiście mam i ja swo
ich faworytów. Hansen, pani 
Jia, Nowak, Nehring, Mouza. 
I jeszcze paru innych, długo 
by wymieniać. No i oczywiś
cie trzymam kciuki za wszyst
kich Polaków. • 

Czy to nie ironia losu, że 
mnie, człowiekowi co 
prawda niemającemu 

wstrętu do muzyki poważnej, 
ale jednak mało muzykalne
mu, trafiła się żona fanatycz
na melomanka? I syn, nie
doszły pianista, za to skończo
ny pasjonat muzyki, z którym 
ta wspomniana żona siedzi 
całymi nocami na czacie, dy
skutując o konkursie? Żeby 
jeszcze jej te czaty wystarczy
ły, ale nie. Ja też muszę brać 
w tym udział. Raz, bo Marec
ka nie uznaje słuchania muzy
ki przez słuchawki, więc i ja 
słucham Chopina całymi wie
czorami. Dwa, bo co chwilę 
ona MUSI się podzielić wraże
niami. I kiedy to następuje, 
kto jest pod ręką, jak nie ja. 

Ale żeby nie było, nie mam 
nic przeciwko. Nawet się tym 
konkursem zainteresowałem. 
Kilka rzeczy mnie uderzyło. 

Pierwsza to taka, że pianiś
ci grają coraz szybciej, niektó
rzy to już prawie z prędkością 
światła. To nawet fajnie wy
gląda, jak się na filmie ręce ro
zmazują, tak te ich palce szyb
ko biegają po klawiaturze. 

Druga to kwestia oceny. 
Przejrzałem biogramy piani
stów. Wielu to uczniowie 
członków jury. Żona mówi, że 
każdy profesor wyłącza się 
z głosowania, kiedy gra jego 
uczeń. Ale trochę to dziwne. 

A trzecie spostrzeżenie jest 
geograficzno-socjologiczne. 
Nie ma nikogo z Afryki i Bli
skiego Wschodu. A w ogóle 
króluje Azja. Zapowiadają 
Amerykanina czy Kanadyj
czyka, a wychodzi - z wyglądu 
- Chińczyk albo Japończyk. 
Ponoć Azjaci szczególnie ko
chają Chopina. Na szczęście 
także pięknie go grają. • 

Piszcie do nas i dzwońcie, czekamy na opinie 

•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. 
# 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. 
# 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. # 

Malownicze Uroczysko 
ratuje biedną Majkę 

Anna Czemy-Marecka 
anna.marecka@gp24.pl 

Zdradzona przez pa
skudnego drania ko
bieta musi odzyskać 
wiarę w siebie i za
cząć nowe życie. Je

dzie więc na prowincję, by od
kryć nowe możliwości, znaleźć 
nowych przyjaciół i oczywiście 
mężczyznę, który już jej nie za
wiedzie. Znacie to? Pewnie, że 
znacie. Nie oznacza to jednak, 
że nie zechcecie o tym przeczy
tać po raz kolejny. Na przykład 
sięgając po powieść „Uroczy
sko" Magdaleny Kordel. 

Główna bohaterka, Majka, 
od dłuższego czasu ma wraże
nie, że przyciąga wszystkie 
możliwe nieszczęścia. Zdradzo
na i porzucona przez męża, sa
ma musi wychowywać nasto
letnią córkę. Nie radzi sobie ze 
spłatą kredytu, zaciągniętego 
cichcem przez męża, przez co 
komornik chce odebrać im 
dom. Dosłownie cały świat wa
li jej się na głowę. Postanawia 
więc wyjechać w Sudety 
do uroczego Malowniczego, 
gdzie czeka na nią domek 
odziedziczony po ciotce. Z da
la od wszystkiego chce zastano
wić się nad swoją przyszłością. 
A ta rysuje się coraz bardziej in
teresująco i, co najważniejsze, 
jest w niej miejsce na przystoj
nego i szlachetnego, a jakże by 
inaczej, następcę wiarołomne
go męża. 

Magdalena Kordel dobrze 
wie, o czym kobiety lubią czy-

R O C Z Y S K ^  

» Rasowe czytadełko dla pań 

tac do poduszki. I jak taką po
wieść napisać, żeby można by
ło się przy lekturze i powście-
kać (na rodzaj męski przede 
wszystkim), i powzruszać, i po
śmiać. Mamy tutaj bardzo zróż
nicowany zbiór przeróżnych 
sympatycznych i mniej sympa
tycznych postaci, zbiegi oko
liczności i zaskakujące przy-
padki, wiele wydarzeń. Sympa
tyczna lektura na coraz dłuższe 
jesienne wieczory. Gorąco po
lecam. # 

Zdobądź książkę, 
wysyłając SMS 
Dla naszych czytelników mamy 
trzy egzemplarze powieś
ci „Uroczysko" Magdaleny 
Kordel, wydanej przez wydaw
nictwo Znak. Żeby je  zdobyć, 
trzeba podać hasło: UROCZY
SKO. Należy wysłać je SMS-em 
na nr 72355, w treści wpisując: 
gpks (tutaj spacja) hasło. Koszt 
SMS-a to 2,46 zł z VAT. Czeka
my do północy z poniedziałku 
na wtorek.# 

Każdy miał motyw i alibi. 
Czytelnicy mają frajdę 
Weccnqa 

Anna Czerny-Ma recka 
anna.marecka@gp24.pl 

Jest rok 1900. W dworze 
szlacheckim w Jezio
rach pod Poznaniem 
trwają gorączkowe 
przygotowania do ślu

bu jedynej dziedziczki. Jeden 
z gości, Jan Morawski, przystoj
ny, szarmancki i inteligentny 
ziemianin słynący z zamiłowa
nia do kryminalnych zagadek, 
pomaga rodzinie w poszukiwa
niach skarbu dziadka. Ale oka
zuje się, że będzie miał większą 
sprawę do rozwiązania, bo no
cą pada śmiertelny strzał i ginie 
mężczyzna prowadzący dziw
ne interesy. Podejrzani są wszy
scy, a każdy z potencjalnych za
bójców coś kręci. Nie jest jasna 
także rola pruskiego policjanta, 
który przyjeżdża na miejsce 
zbrodni, ale najwyraźniej także 
ma wiele do ukrycia. Na doda
tek okazuje się, że gospodarze 
stoją na krawędzi bankructwa, 
rodzinną posiadłość chce prze
jąć pruski zaborca, a panna 
młoda tak naprawdę wcale nie 
chce wyjść za mąż. 

To w bardzo dużym skrócie 
fabuła powieści „Zbrodnia 
w szkarłacie" Katarzyny Kwiat
kowskiej. Kryminału retro, jak 
określa to inny mistrz tego ga
tunku, Marek Krajewski, wyli
czając zalety książki swojej ko
leżanki po fachu: „Polska histo
ria, cięte dialogi, błyskotliwy 
bohater i znakomita intryga". 

Fabuła „Zbrodni w szkarła
cie" jest naprawdę mocno za-

• Rasowy kryminał retro 

kręcona, można się nieco pogu
bić, ale na szczęście w finale po
wieści wszystkie zapętlone 
wątki się pięknie wyjaśniają. 
Podli intryganci zostają przy
kładnie ukarani, a dobro - na
grodzone. Przyjemnie się tę 
książkę czyta, bo autorka kreu
je całą galerię pełnokrwistych, 
barwnych bohaterów, jest 
przy tym dowcipna i bardzo po
mysłowa w wodzeniu czytelni
ka za nos. Gorąco polecam. • 

Zdobądź książkę, 
wysyłając SMS 
Dla naszych czytelników mamy 
trzy egzemplarze powieści kry
minalnej „Zbrodni w szkarła
cie" Katarzyny Kwiatkowskiej, 
wydanej przez wydawnictwo 
Znak. Żeby j e  zdobyć, trzeba 
podać hasło: ZBRODNIA. Nale
ży wysłać j e  SMS-em na nr 
72355, w treści wpisując: gpks 
(tutaj spacja) hasło. Koszt SMS-
a to 2,46 zł z VAT. Czekamy 
do północy z poniedziałku 
na wtorek.# 

Wszystkie maję, a ja nie mam 
Wychowanie 

Bogna Skarul 
ibogna.skarul@gs24.pl 

Mi 
oja Kaśka płacze-
zwierzyła się mi 
moja przyjaciółka, 
matka 15-letniej 
Kaśki. - Nie wiem 

zupełnie, jak ją uspokoić. 
- A co się stało? Dlaczego ona 

płacze, czy ty to już wiesz? - spy
tałam. 

- Wiem, bo jak usłyszałam 
wnocyjej łkanie w poduszkę, to 
się do niej do sypialni wybrałam 
i wtedy sobie pogadałyśmy. To 
była taka długa nocna matki 
z córką rozmowa. Trudno było 
mi dowiedzieć się, jaka to przy
czyna tego jej  szlochu po no
cach, ale udało się. Okazuje się, 
że Kaśka martwi się, że wszyst
kie jej  koleżanki przyjechały 
z wakacji z chłopakami, jedna 
nawet z dwoma, a moja córka 

nie ma chłopaka - odpowiedzia
ła mi mama nastolatki. 

- Arozmawiałyście, dlaczego 
Kaśka nie ma chłopaka? - dopy
tywałam. 

- Ona mówi, że nie ma chło
paka, bo była na takich waka
cjach, gdzie żaden fajny chłopak 
się jej nie napatoczył - stwierdzi

ła moja przyjaciółka. -1 do tego 
Kaśka mówi, że nie ma tego 
chłopaka przeze mnie. 

- Jak to przez ciebie? - spyta
łam zaciekawiona. 

-Bo według Kaśki to moja wi
na, że ona nie pojechała na obóz 
z koleżankami, tylko do cioci 
na Mazury - opowiedziała mi 
moja przyjaciółka i dodała, że jej 
córka przez to, że na tych Mazu
rach było dużo fajnych koleża
nek, to w ogóle nie interesowa
ła się chłopakami. 

- Ale w czym problem? - spy
tałam. - Przecież to nie twoja wi
na, że były fajne koleżanki, ara-
czej żaden chłopak nie był na ty
le fajny, aby twoja córka się nim 
zainteresowała. 

- Niby racja - stwierdziła ma
ma 15-latki i zaraz dodała: - Ale 
to nie zmienia tego, że Kaśka na
dal płacze po nocach, bo jej jest 
głupio. 

- Chyba nie ma innych prob
lemów - odparłam i od razu do
dałam. - Jak znam życie, to kwe

stia tylko paru dni, a najwyżej 
paru tygodni. 

- Naprawdę? - ucieszyła się 
moja przyjaciółka i od razu za
pytała, co mant na myśli. 

- Albo przez te parę dni znaj
dzie sobie chłopaka i problem się 
sam rozwiąże, albo zacznie mieć 
zupełnie inne problemy i też ten 
problem z brakiem chłopaka zej -
dzie na drugi plan - odparłam 
i dodałam, aby zupełnie już 
uspokoić moją przyjaciółkę. -
Dla nastolatków często to, co po
wie ich środowisko, ich koledzy 
czy koleżanki, jest najważniej
sze. Pewnie teraz, bo jest po wa
kacjach, temat chłopaka jest bar
dzo ważny. Ale ty się tak bardzo 
nie przejmuj, że ona się tym 
przejmuje. Choć z drugiej stro
ny nie możesz tak jej tego prob
lemu zupełnie ignorować. Pytaj 
od czasu do czasu, czy coś się 
wyjaśniło. Zresztą sama bę
dziesz wiedziała, że już jest 
po problemie. Kaśka po prostu 
przestanie płakać. # 
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Drobne Jak zamieścić ogłoszenie drobne: 
• W Biurze Ogłoszeń. 94 347 3516 . 
• Wchodząc na porta nadaj.pl 

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: 
• NIERUCHOMOŚCI • FINANSE/BIZNES • ZDROWIE 
• HANDLOWE • NAUKA • USŁUGI 
• MOTORYZACJA • PRACA • TURYSTYKA 

IBANK KWATER 
• ZWIERZĘTA 
• ROŚLINY. OGRODY 

I MATRYMONIALNE 
I RÓŻNE 
I KOMUNIKATY 

• ŻYCZENIA 
/PODZIĘKOWANIA 

• GASTRONOMIA 

• ROLNICZE 
• TOWARZYSKIE 

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

f inanse biznes 
kredyty, pożyczki 
! Spłata ZUS i US do 50.000, 
510087022. (GP) 
KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38. 
(GP) 
• Pożyczasz 500 zł na 15 tyg. Oddajesz 
tylko 694,91 zł. Dzwoń 22/123-00-00 
(GK) 

• Pożyczka, chwilówka dla każdego, 
dojeżdżamy 728913822. (GS) 
• Szybka pożyczka: Bobolice 
664-026-812 (GK) 

• Szybka pożyczka: Darłowo 
518-016-178 (GK) 
• Szybka pożyczka: Koszalin 
784-910-306 (GK) 

• Szybka pożyczka: Sławno 784-051-430 
(GK) 

usługi finansowe 
# Badanie bilansu spółki za 2015 rok. 
Szczegóły na: pekum-koszalin.pl (GK) 

usługi prawne 
! ! !  Egzekutor długów, 669-111-148. 
(GP) 

handlowe 
materiały, budowlane 
! !  Okna PCV z Niemiec, 601-220-617. 
(GK) 
• SIATKI Słupsk, Raszyńska, 
603-070-188. (GP) 

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

• !  Kominkowe, opałowe 694-295-410 
(GP) 

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

Drewno kominkowe, buk 785-608-313 
(GK) 
• DREWNO kominkowe, tel. 600880776. 
(GP) 

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

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

komunikaty 
• Legitymacja nr U-3431. (GK) 

• Legitymacja studencka U-6071 (GK) 

matrymonialne 
• Poznam wolną, milą, spokojną Panią 
w wieku 25 -35 lat. tel. 735-456-721 (GK) 

motoryzacja 
auto loipno 
• Rozbite, złomowanie, skup 
602-506-359. (GK) 

• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! A u t o  
skup - najwyższe ceny, tel. 535-651-510. 
(GK) 

# !  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, teL 536-079-721. (GS) 

auto sprzedaż 
# Mercedes 308,1995r., faktura, 5000zł, 
tel. 59/8428736. (GP) 
# OKAZJA!!! Opel Astra 1.9 cdti 2005 r 
tel. 660-484-521 (N) 
# Renault 19 rok 1994 r. 517-44-05-44. 
(GK) 
# Skoda Felicia 2000 r. tel. 605-877-995. 
(GK) 
eSmart, benzyna, półautomat, 1999. 
Koszalin, tel. 608-484-078. (N) 
# WWW.MAX-CAR.PL 94/346-59-63. 
(GK) 

s 2 Quady Aeon 300.2006r., 
600-231-608. (GK) 

przyczepy, naczepy 
# Przyczepę ciężarową "KONAR" dolny 
zaczep, DMC11000 kg, tel. 600-231-608. 
(GK) 

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

języki obce 
• ANGIELSKI, 94/345-01-52. (GK) 

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

nieruchomości 

# "OMEGA"- wyceny, obrót 
Słupsk, ul. Starzyńskiego 11. 
tel. 59 8414420,601654572 
www.nieruchomosci.slupsk.pl" (GP) 

#4 pokojowe 67 m2, parter, wieżowiec, 
ul. Wańkowicza, teł. 513-495-421 (GK) 
• Mieszkanie 2.pok, I piętro, 50m2 

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

• Mieszkania 1-2-3 pokojowe w Sz-nie, 
również zadłużone i do remontu. 
Gotówka. Inwestor tel. 514604804 (GS) 

mieszkania do wynajęcia 
• ! ! ! ! !  2-pok. Koszalin 94-345-18-98. 
(GK) 
• 1,2-os. + internet 501-664-343 (GK) 
• 2  pokoje 2-osobowe z Internetem 
w domku os. Bukowe, tel. 601-205-902. 
(GK) 
• 2-pok w domku studentom 
603-503-531 (GK) 
• 2-pok, umeblowane, 660-525-505. 
(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) 

• 3-pokojowe umeblowane, 698-223-190 
(GK) 

• Do wynajęcia kawalerka po remoncie, 
Koszalin, 693282280,01x177159211 (N) 
• DO wynajęcia umeblowana kawalerka, 
Koszalin, 668162776. (GK) 
• Kawalerka centrum, 607-780-901. 
(GK) 
• Kawalerka centrum, tel. 502-490-970. 
(GK) 

• Pokój 782-316-504. (GK) 
• POKÓJ Panu, 794-386-939. (GK) 
• Pokój w domku (piętro) 13m2 i 10 m2 
tel. 512-495-128. (GK) 

Pilnie poszukujemy mieszkania 
2,3-pokojowego w wieżowcu 

na Przylesiu. 
Klienci sprzedali swoje mieszkanie, 

płac; 
ul. Zwycięstwa 143 

(obok Związkowca)  
tel. 661-841-555 

www.abakus-nieruchomosci.pl 

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

215.000,- pilna sprzedaż 
po kapitalnym remoncie, 

4-pok., Przylesie, 217.000,-
k l u c z e  w b i u r z e  

idealne do MDM duże 2-pok. 
(54), z balkonem, Centrum, 
tylko 152.000,- (2.7Q0zł/m2) 

z loggią, wysoki parter, 1-pok., 
rej. Budowniczych, 92.000,-

pilna sprzedaż, klucze w biurze 

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

klucze w biurze 
OKAZJA tanie 2-pok. (46), 

z balkonem, II piętro, 
rej. Wańkowicza, 144.000,-

gotówką. 

nowo wybudowany dom, 
wolnostojący, os. Bukowe, 

420.000,- do negocjacji 

• Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 
parter, rejon Emki, 888-553-243. (GK) 

domy - sprzedam 
• Dom 15 km od Kołobrzegu, sprzedam 
lub zamienię na małe mieszkanie + 
dopłata, dom 115mkw, działka 2200mkw 
tel. 796-500-403,502-197-610. (GK) 

lokale użytkowe - sprzedam 
• Kaseta handlowa, tel. 608-011-425 
(GK) 

lokale użytkowe - do wynajęcia 
• Lokal 30 m2 ul. Piłsudskiego, różna 
działalność, tel. 508-153-022. (GK) 

# Magazyn 160 mkw do wynajęcia 
Koszalin, tel. 602-742-814. (GK) 

• Magazyny 695635293. (GK) 
•Wynajmę biuro 400 mkw, 22 pokoje, 
ul. Szczecińska23a, z parkingiem, 
pierwsze piętro, tel. 669-972-500. (GK) 

działki, grunty-
• Działki budowlane Koszalin, kontakt 
po 17-tej, 506-075-101. (GK) 

• Niekłonice, posiadłość, działka 58 a, 
zezwolenie na zabudowę, dom 140 mkw 
konza.republika.pl/dom; 530-089-444. 
(GK) 

•Sprzadam działkę budowlaną Nowe 
Bielice 8 ar, tel. 666-893-107 (GK) 

•Sprzedam działki nad jeziorem 
w Siecinie w cenie od 18 zł/m2 

i w okolicy Ińska od 10zł/m2. tel. 
501-403-604 (GS) 

garaże 

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

•Sprzedam garaż teł. 513-006-138. 
(GK) 

•Tanio garaże nowe,murowane 
podwyższane, Koszalińska, 
606532516. (GP) 

praca 
zatrudnię 

HHOpiekunta" do Niemiec, 
730-340-005. (GK) 
•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) 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystyna Teresa 
Pietrak (teł. 94-37142-11 22/fax13) ogłasza, że dnia 24-10-2015 r. o godz. 
09:20 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku przy ul. Jasnej 3 w sali nr 2, 
odbędzie się 

DRUGA LICYTACJA 
lokalu mieszkalnego, położonego w Szczecinku przy ul. Białogardzkiej 4F/7, 
składającego się z 2 pokoi, kuchni z aneksem, łazienki z WC i przedpokoju o pow. 
57,23 m(2), dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku 
prowadzi księgę wieczystą o numerze [K011/00045969/9]. Z lokalem związany 
jest udział w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu 
nr 34/21 do 5723/308607 części. Suma oszacowania wynosi 137.540,00 zł,. 
zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 91.693,33 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię 
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13.754,00 zł w gotówce najpóźniej 
w dniu poprzedzającym przetarg. 

Apteka w Kołobrzegu zatrudni 
technika farm. i technika na staż, 
502-060-200. (GS) 
• Dania - malarz, tynkarz (mile 
widziany własny samochód) 

•tel. 511-788-134 (N) 

• Dekarza i pomocnika 604-374-268. 
(GK) 

• Do dociepleń, murarzy 502-917-216. 
(GK) 

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

• Do prac domowych, 691-979-474. (GK) 

• Do produkcji styropianu -
pracowników niepalących na dwie 
zmiany. Dokumenty Termex Koszalin, ul. 
Lniana 9, tel. 600-942-793. (GK) 

• Dziewczyny uczące się przyjmę do 
pracy w barze. Słupsk, tel. 502-444-741. 
(GP) 

• Ekspedientkę do slepu ogrodniczego 
zatrudnię Koszalin 94/341-06-76. (GK) 

• Elektryków z uprawnieniami 
i murarzy. Słupsk, tel. 600-919-302. (GP) 

• Firma Hako Technology zatrudni 
tokarza - ślusarza do działu budowy 
oprzyrządowań. Tel. 94 347 04 04, e-mail 
info@hakotech.pl (GK) 

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

• Firma zatrudni operatorów maszyn 
CNC oraz tokarzy z doświadczeniem 
602-756-122. (GK) 

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

• Gospodarstwo Rolne 
Krzemienicą k. Słupska zatrudni 
Operatorów-Mechaników maszyn 
rolniczych oraz osoby do pracy przy 
sortowaniu ziemniaków, tylko osoby 
ze Słupska, Sławna i okolic, brak 
możliwości zakwaterowania, teł. 
697148547 (N) 
• Kierowca kat. C+E w transporcie 
międzynarodowym, 501678935. (GP) 

• Kierowca z uprawnieniami CE na 
miesiąc. Tel. 723-119-114. (GK) 

• Kierowcę kat. C+E w transporcie 
międzynarodowym (Europa zachodnia) 
umowa o prace 601-76-87-00. (GK) 

• Kierownik Spawalni 605-129-435. (GK) 

• Murarzy, 503-440-880. (GK) 

• Murarzy. Słupsk, tel. 512346676. (GP) 

• Niemcy - doświadczony monter 
ogrodzeń betonowych, j.niemiecki, 
25-40 lat, Tel. 883395137 (GK) 

REKLAMA 

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

• Ogrodnika-Złota rączka okolice 
Duninowo -Postomino tel. 784 214 891 
.(GP) 

• Operator Prasy CNC 605129 435 (GK) 

• Opieka Niemcy, legalnie, 725-248-935 

• Osobę z umiejętnością pracy przy 
elewacji, tel. 604-34-77-41 (GK) 

• Palacza CO, tel. 531-856-001. (GK) 

• Praca dorywcza - osoba dyspozycyjna 
z prawem jazdy, tel. 603-766-660 (GK) 

• Praca sezonowa przy wycince choinek 
w Szkocji, tel. 690-806-767. (GK) 

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

• Spółka zatrudni zgrzewaczy, 
monterów PE. Praca przy budowie 
gazociągu. 

•Tel. kontaktowy 730 813642 (N) 

• Zatrudnię kierowcę C E -Silosy. 
Europa, systemy 3/1,2/2. Wiek 
i płeć bez znaczenia. Zapewniamy 
przeszkolenie. Świebodzin 784747004 
(N) 

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

• Zatrudnię STOMATOLOGA. 

• 883-944-840 (N) 

• Zatrudnimy do produkcji dodatków 
ślubnych Koszalin, tel. 605-363-373. 
(GK) 

• Zatrudnimy kierowców c e 
w transporcie międzynarodowym 
(jazda po Skandynawii oraz Europie 
Zachodniej). Również zatrudnimy 
kierowców cena gabaryty. Kontakt 
48606749605 oraz krzysztof@aeh.pl (N) 

Zatrudnimy sprzedawcę 
samochodów 
Salon TOYOTA Koszalin uLOkrężna 
4-6 
CV prosimy składać osobiście 
w siedzibie firmy. (GK) 

• Kierowca z samochodem dostawczym 
szuka pracy. Tel 697-403-670. (GK) 

rolnicze 
maszyny 

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

OGŁOSZENIE O LICYTACJI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystyna Teresa 
Pietrak (tel. 94-37142-11 22/fax13) ogłasza, że dnia 28-10-2015 r. o godz. 09:00 
w Sądzie Rejonowym w Szczecinku przy ul. Jasnej 3 w sali nr 2, odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA 

udziału do 1/3 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej domem 
jednorodzinnym, stanowiącej działkę nr 108, położoną w Szczecinku przy ul. 
Jagiełły o pow. 0,03 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy 
w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą o numerze K011/00012522/4. Suma 
oszacowania wynosi 90.010,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy 
oszacowania i wynosi 67.507,50 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 
1/10 sumy oszacowania, to jest 9.001,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu 
poprzedzającym przetarg. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.nadaj.pl
http://WWW.MAX-CAR.PL
http://www.nieruchomosci.slupsk.pl
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# Przyczepa rolnicza wywrotka 6 
ton z dokumentami, silnik Perkins 4 
cylindrowy Bułgard wyjęty z wózka 
widłowego 697-39-14-14. (GK) 
# Sprzedam ciągnik MF z turem, 
16500 zł tel. 504-368-497. (GK) 

e ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Skup - Knury, maciory 
oraz bydło pourazowe- 882-779-085. 
(GK) 

e ! ! ! ! ! ! ! !  Wapno nawozowe. "DOWO", 
tel. 91-578-67-33,601-863-937. (GS) 
# ! ! ! ! !  Wapno rolnicze, 94/365-63-18. 
(GK) 

# ! ! !  Naprawa ciągników, 503-189-204. 
(GP) 

# KUPIĘ łubin, wykę, peluszkę, grykę 
tel. 604250237 (N) 

• PROSIĘTA, sprzedam, 59/8462651. 
(GP) 

• Sprzedam 7 cieląt 693-456-890 (N) 
• Sprzedam jałówki roczne, 
791-663-488. (GK) 

• Sprzedam jałówki, tel. 608-104-378. 
(GK) 

• Ziemia ogrodowa, piasek 
501-66-43-43. (GK) 
e ZIEMNIAKI drobne, 696-302-569. (GK) 

różne 
# ! ! ! !  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) 

# Przyjmę meble do pokoju dziecięcego, 
teł. 538-171-324. (GK) 

® Skup książek, płyt muzycznych. 
Dojazd. Gotówka. Tel. 509-675-586 

e Zgubiono legitymację studencką na 
nazwisko Maczańska Emilia nr U-4119 
(GK) 

towarzyskie 
# ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  CASABLANCA 24 
h. Zatrudnimy Panie. 94-341-16-54 (GK) 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  NATALI, 79*943-306. 
(GP) 
• ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  prywatnie, 
518-728-101. (GP) 

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

• ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  Sandra tel. 739-500-453 
(GK) 

• ! ! ! ! ! ! ! ! !  Eliza 792 041572 (GP) 

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

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

• Atrakcyjna 40,785-558-916. (GK) 

• Mała Lilii lOOzł Słupsk 506077600 (GP) 

e Ukrainka 80zł Słupsk 732974766. (GP) 

usługi 
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) 

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

s LODÓWKONAPRAWY, 503-503-891. 
(GK) 

budowlano-remontowe 

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

s ! ! ! !  CYKLINIARKA wynajem, 
zenitbau.pl Tel. 94-342-62-16. (GK) 

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

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

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

# Dachy-dekarstwo 94/3412184 (GK) 

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

s Płytki, gładzie, remonty 536-330-113 
(GK) 

s Stany surowe 94/3412184. (GK) 

# Suche zabudowy 94/3412184. (GK) 

I # SZAMBA beton, tania. 515-373-55oT~l 

e Tapety natryskowe 502-346-366. (GK) 

# Wywóz gruzu, 607-703-135. (GP) 

instalacyjne 

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

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

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

# Wod., kan., gaz, c.o. 721-105-831. (GK) 

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

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

S!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! * ! !  AŃćLiA, śródai piątek,' 
niedziela z domu pod dom, 503-198-450, 
67/266-94-91 (GK) 

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

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

# 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 

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

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

Tylko we wtorki-strzyżeme męskie 
u klienta. Słupsk, teL 660-338-848. 
(GP) 

zdrowie 

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

o ! !  A-Z Ginekolog 609-933-810 (N) 

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

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

e Stomatolog Koszalin, NFZ, 
531-444-602 (GK) 

moda 

o Profesjonalne zabiegi SPA na twarz 
światowej marki PEVONIA BOTANICA 
z możliwością przyjazdu do domu 
klienta. Pakiety rodzinne z rabatem. Tel. 
669 510 924 (Słupsk-Ustka). (GP) 

e-503-46-21-22 Ginekolog farmakologia 

zwierzęta 
rośliny ogrody 
s !  CHOINKI! Świerk srebrny wys. 2,5m 
cięty 50 zł; doniczkowany 70 zł. Świerk 
pospolity l,5m cięty 20 zł; doniczkowany 
30 zł. tel. 502-201-396. (GK) 

* Prosięta 513-390-874,94/31 

# Króliczki - miniaturki, tanio sprzedam. 
Tel. 692-843-302. (N) 6-12-39. (GK) 

KSM „NASZ DOM" w Koszalinie 
ogłasza przetarg nieograniczony na 

MODERRNIZACJĘ INSTALACJI 
ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA KLATEK 

SCHODOWYCH 1 PIWNIC WRAZ Z BUDOWĄ 
WIATROŁAPU 

W KL. NR 9 W BUDYNKU WSPÓLNOTY 
MIESZKANIOWEJ PRZY 

UL BRONIEWSKIEGO M l  
W KOSZALINIE. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu 

dostępna jest na stronie: 

www.naszdom-koszalin.pl 

K015012870A K015012810A 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 

STAROSTA SZCZECINECKI 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek, na stronie 
internetowej pod adresem www.powiat.szczecinek.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie 
o organizowanym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących 
własność Skarbu Państwa, położonych w województwie zachodniopomorskim, 
m. Szczecinek, obr. Szczecinek 09, oznaczonych jako działki: nr 34/6 o pow. 
0,6765 ha (K011/00025236/6), nr 34/16 o pow. 0,0440 ha (K011/00029110/5), 
nr 34/18 o pow. 0,0241 ha (K011/00029110/5), nr 51 o pow. 0,0219 ha, 
(K011/00026137/9). Działki nr 51, nr 34/16 i nr 34/18 nie są działkami 
samodzielnymi i stanowią dojazd do działki nr 34/6. W mpzp dla terenu 
„NARUTOWICZA II" w Szczecinku działka nr 34/6 znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem 12P/U - obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi 
oraz 44KDz - droga publiczna zbiorcza (gminna), działki nr 51, 34/16, i 34/18 
znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 12P/U - obiekty produkcyjne, 
składy i magazyny, usługi. 
Cena wywoławcza nieruchomości 350 000,00 zł (w cenie zawarty jest podatek 
VAT w wys. 23%). 
Wadium w gotówce w wys. 35 000,00 zł należy wnieść najpóźniej do dnia 
16 listopada 2015 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego 
w Szczecinku nr 55 8566 1042 0501 1287 2004 0004. Nieruchomość wolna 
jest od obciążeń. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ulicy 28 Lutego 16, pokój nr 106. 
Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 114 i 123 Starostwa 
Powiatowego w Szczecinku lub telefonicznie pod nr 94-372-92-33 
lub 94-372-92-73. 

13 
Szukasz samochodu? 
Mamy to, 
Czeka na Ciebie ponad 100 000 ogłoszeń, 

gratka.pl/moto 

momy to, 

O B W I E S Z C Z E N I E  
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego CEDIR 
sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie, 
sygn. akt GUp 33/11, zawiadamia na podstawie art. 
349 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe 
i naprawcze (Dz. U. z 2015 poz. 233), że został 
sporządzony ostateczny plan podziału funduszy 
masy upadłości nr 2 CEDIR sp. z o.o. w Koszalinie 
w upadłości likwidacyjnej obejmujący wierzytelności 
kategorii pierwszej. Wyłożony plan podziału można 
przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego 
w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34 
i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania 
niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko 
planowi podziału. 

O B W I E S Z C Z E N I E  
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego 
Tomasza Koteckiego z Koszalina, sygn. akt VII 
GUp 26/14, zawiadamia na podstawie art. 349 
ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe 
i naprawcze (Dz. U. z 2015 poz. 233), że został 
sporządzony ostateczny plan podziału funduszy 
masy upadłości. 
Wyłożony plan podziału można przeglądać 
w sekretariacie Sądu Rejonowego 
w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34 
i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania 
niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko 
planowi podziału. 

REKLAMA K015012811A 

BURMISTRZ POŁCZYNA-ZDROJU 

informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju przy Placu Wolności  3-4, 

zostały opublikowane wykazy działek gruntu przeznaczonych do: 

1/ oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki nr 284/5 
o pow. 0,0034 ha, położonej w Połczynie-Zdroju przy ul. Mariackiej, 

21 SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU: 

a) działki nr 140/2 o pow. 0,8265 ha, położonej: ul. Solankowa, Połczyn-Zdrój; 
b) działki nr 140/3 o pow. 1,3099 ha, położonej: ul. Solankowa, Połczyn-Zdrój; 
c) działki nr 140/4 o pow. 2,9742 ha, położonej: ul. Solankowa, Połczyn-Zdrój; 
d) działki nr 140/5 o pow. 1,0072 ha, położonej: ul. Solankowa, Połczyn-Zdrój; 
e) działki nr 446/9 o pow. 0,1169 ha, położonej przy ul. Powstańców Warszawskich 

w Połćzynie-Zdroju; 
f) działki nr 446/6 o pow. 0,1200 ha, położonej przy ul. Powstańców Warszawskich 

w Połczynie-Zdroju; 
g) działki nr 446/5 o pow. 0,1200 ha, położonej przy ul. Powstańców Warszawskich 

w Połczynie-Zdroju; 
h) działki nr 83/3 o pow. 0,0543 ha, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 

w Połczynie-Zdroju; 
i) działki nr 73/6 o pow. 0,6668 ha, położonej przy ul. Solankowej w Połczynie-Zdroju; 
j) działki nr 73/8 o pow. 0,8415 ha, położonej przy ul. Solankowej w Połczynie-Zdroju; 

umig.polczynzdroj.ibip.pl 

REKLAMA K045000440B 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM 
NIEOGRANICZONYM 

STAROSTA SZCZECINECKI 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16, 78400 Szczecinek, na stronie 
internetowej pod adresem www.powiat.szczecinek.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie 
0 organizowanym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie 
prawa własności nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, położonej w woj. zachodniopomorskim, jednostce ewidencyjnej 
gm. Szczecinek, obrębie ewidencyjnym Wierzchowo 0021, oznaczonej jako 
działka nr 106/3 o pow. 11,14 ha (K011/00001745/3). W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek, nieruchomość 
zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem RO - tereny 
produkcji rolnej; KZ-2 - drogi publiczne klasy drogi zbiorczej o szer. 20 m 
dla odcinków nowo projektowanych lub modernizowanych. 

W ewidencji gruntów jest sklasyfikowana jako: RIVa-7,95 ha, RIVb-1,08 
ha, RV-2,08 ha, LsV-0,03 ha. Nieruchomość wolna jest od obciążeń 
1 zobowiązań. 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Szczecinku przy ulicy 28 Lutego 16, pokój nr 106. 

Cena wywoławcza nieruchomości 120 000,00 zł, wadium w gotówce 
12 000,00 zł, minimalne postąpienie 1200,00 zł. 
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 9 listopada 2015 r. na rachunek 
bankowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku nr 55 85661042 0501 1287 
2004 0004. 
Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 114 i 123 Starostwa 
Powiatowego w Szczecinku lub telefonicznie pod nr. 94 372-92-33 lub 
94 372-92-73. 

Rada Nadzorcza 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt" w Drawsku Rom. 

78-500 Drawsko Pom„ ul. A. Mickiewicza 1 

zaprasza uprawnione podmioty do składania 

„Ofert na przeprowadzenie badania 
aprawozdanla finansowego za 2015 rok" 

Termin zakończenia badania sprawozdania finansowego do 31 marca 2016 roku 

Oferta powinna zawierać: 
• Informację o oferencie; 
• Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat; 
• Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego; 
• Kserokopie zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy 
ul. A. Mickiewicza 1 w terminie do 30 listopada 2015 roku. 
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomienie do 10.01.2016 r. 
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz 
odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. 
Dodatkowe informacje - telefon (94) 36 350 04,05. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
http://www.avbusy.pl
http://www.naszdom-koszalin.pl
http://www.powiat.szczecinek.pl
http://www.powiat.szczecinek.pl
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f # T  
725 Dzień dobry w sobotę &00 
Rok w ogrodzie 825 Naszaarmia. 
pl 855 Firmowe ewolucje 9 3 0  
Dlaczego nie! - komedia Polska 
2007IL2S Sprawa dla reportera 
12J5 Drzwi otwarte 1250 Cudow
ny świat przyrody 1120 Gwiazdy, 
hity, historie 1335 Okrasa łamie 
przepisy 14J0 Retromania 1440 
Downton Abbey - serial kostiumo
wy Wielka Brytania 1540 Dziew
czyny ze Lwowa - serial obycza
jowy 1635 Audycje komitetów 
wyborczych 1700 Teleexpress 
1730 Ojciec Mateusz - serial kry
minalny 1830 Rolnik szuka żony 
1930 Wiadomości 2015 Orędzie 
kardynała Stanisława Dziwisza na 
Dzień Papieski 2030 Komisarz 
Alex - serial kryminalny 2125 Pira
ci z Karaibów: Skrzynia umarlaka 
- film przygodowy USA 2006, reż. 
Gore Verbinski, wyk. Johrmy Depp 
005 Kabareton pod gwiazdami -
Lidzbark 2015 035 Transporter -
serial sensacyjny 135 Glina - serial 
kryminalny 230 Downton Abbey 
-serial Wielka Brytania 

535 Dzika Kolumbia z Nige-
lem Marvenem 635 Audycje 
komitetów wyborczych 7.05 
M jak miłość - serial obyczajo
wy & 0 0  Pytanie na śniadanie 
11.05 Program do czytania 11J5 
Kultura, głupcze 1145 Wojciech 
Cejrowski- boso przez świat 
12J5 Sztuka życia 1240 Dwójka 
przedstawia 1150 Paranienor-
malni Tonight 1345 Zziajani -
serial komediowy Polska 1400 
Familiada 1435 Audycje komi
tetów wyborczych 1450 Lata
jący Klub II-hity 1520 O mnie 
się nie martw - serial komedio
wy Polska 16J0 Słowo na nie
dzielę 1620 Gala nagród Totus 
20151720 Kocham kino 18.00 
Panorama 1830Sport-telegram 
1850 Postaw na milion - kulisy 
19.05 Postaw na milion 20J05 
The Voice of Poland- Bitwa 
2220 Diabeł-thriller USA 2010 
2350Madein Polska 1JOWOK-
wszystko o kulturze 135 Plan do
skonały - thriller USA 2006 350 
Samowolka - dramat Polska 1993 

6.00 Nowy dzień z Polsat 
News 745 Jeźdźcy smoków -
serial dla dzieci USA 8.15 Turbo 
Fast - serial animowany USA 
8 4 5  Scooby-Doo i Brygada 
Detektywów - serial dla dzie
ci USA 10.10 Ewa gotuje 10.45 
Nasz nowy dom 1145 Top chef 
13.15 Hell's Kitchen- piekielna 
kuchnia 1440 Słoiki - serial fa-
bularno-dokumentalny 1540 
Trudne sprawy - serial fabu-
larno-dokumentalny 16.40 
Poznaj swoje prawa - serial fa-
bularno-dokumentalny 1745 
Chłopaki do wzięcia 18.50 Wy
darzenia 19.30 Świat według 
Kiepskich - serial komediowy 
Polska- Jolasia niepokoi się, 
że Waldek coraz częściej pije 

Nasze 
rekomendacje 

TVP1 21.25 
Piraci z Karaibów... 
Jack Sparrow musi spłacić dług 
zaciągnięty przed laty u straszli
wego Dav/ego Jonesa, kapitana 
widmowego Latającego Holendra. 

TVN 21.40 
Diana 
Diana Spencer żyje w izolacji 
w pałacu Kensington. Jest w 
separacji z księciem Karolem, 
zmaga się z depresją. 

TVP2 2120 
Diabeł 
W budynku, w którym doszło do 
samobójstwa, winda zatrzymuje 
się między piętrami. W jej wnę-, 
trzu jest pięcioro ludzi. 

alkohol. Terdek postanawia 
nauczyć syna kilku sprawdzo
nych sztuczek, które pozwolą 
mu spożywać alkohol, unikając 
nieprzyjemności ze strony żo
ny. 20.05 SuperDzieciak 2105 
Twoja twarz brzmi znajomo 
0.05 Dancing withtheStars 

5 5 0  Mango - Telezakupy 755 
Kobieta na krańcu świata 8 3 0  
Dzień Dobry TVN 11.00 Na 
Wspólnej - serial obyczajowy 
Polska - Ola zapisuje się na tre
ningi krav magi. Po pierwszych 
zajęciach instruktor proponuje 
jej podwiezienie do domu. Gdy 
Zimińska wsiada z mężczyzną do 
samochodu, dostaje ataku pani-
ki.1245 Ugotowani 1350 Ma-
sterChef 1530 Aplauz, aplauz! 
1655 Polacy z werwą 18.00 
Kuchenne rewolucje 19.00 Fak
ty 19.25 Sport 1945 Uwaga! 
20.00 Mam talent 2140 Diana 
- film biograficzny Wielka Bryta
nia/Francja/Szwecja/Belgia 2013, 
reż. Oliver Hirschbiegel, wyk. Na-
veen Andrews, Naomi Watts, Ge-
raldine James 2355 Terminator 
- film s.f. Wielka Brytania/USA 
1984 - wojna nuklearna przy
niosła kres cywilizacji. Światem 

rządzą roboty. Wysyłają one w 
przeszłość cyborga z rozkazem 
zabicia przyszłej matki człowie
ka, który stanie się przywódcą 
rewolucji. 210 Uwaga! 

705 Jake i piraci z Nibylandii - se
rial animowany USA 735 Kacper: 
szkoła postrachu - serial dla dzieci 
USA &05 Jake i piraci z Nibylan
dii - serial animowany USA 835 
Kacper: szkoła postrachu - serial 
dla dzieci USA 9 0 0  Dwanaście 
prac Asteriksa - film animowany 
Francja 19761045 Policjantki i po
licjanci - serial obyczajowy Polska 
1245 STOP Drogówka 1345 Skar
by III Rzeszy 1415 Tajna historia 
XX wieku 1445 Jaś Fasola - serial 
komediowy Wielka Brytania 1520 
Garfield ucieka z komiksu - film 
animowany USA 20071655 Od
lot - film animowany USA 2009 
» jOO  Galileo 2000 Policjantki i 
policjanci - serial obyczajowy Pol
ska 2200CSI: Kryminalne zagad
ki Miami - serial kryminalny USA 
2300 Śmierć w Tombstone - we
stern USA 2013 105 Gatunek IV: 
Przebudzenie - horror USA 2007 

6D0 Echa dnia 6 2 0  Misja.- in
tegracja 635 Diagnoza zdrowia 
700 Rusz się człowieku &03 Ra
dio Romans - serial obyczajowy 
Polska 835 Misja: integracja 855 
Z Andrusem po Galicji 935 Agro-
szansa H05 Wstęp wolny z kultu
rą 1140 Rączka gotuje 1220Jan
do Wodnik - dramat obyczajowy 
Polska 199314J5 Kwartet - maga
zyn regionów Czwórki Wyszeh-
radzkięj 1450 Jeziora Plitwickie 
1600 Reportaż 1630 Europa z 
bliska 1645 Naturalnie tak 2235 
Dziennik regionów 2250 Nożem 
i widelcem 2315 Z archiwum 997 
2345 Kultowe rozmowy 0J5 Za
piski łazęgi 025Akademia.pl 055 
Dziennik regionów 125 Nożem i 
widelcem 150 Jańcio Wodnik -
dramat obyczajowy Polska 1993 
350Kwartet - magazyn regionów 
Czwórki Wyszehradzkiej 4 2 0  
Jeziora Plitwickie 

1000 Reportaż 1015 Rozmowy 
o nadziei 1030 Świat nie jest taki 
zły 1105 Wstęp wolny z kulturą 
1140 Rączka gotuje 1220 Jańcio 
Wodnik - dramat obyczajowy Pol
ska 19931415 Kwartet - magazyn 
1450 Jeziora Plitwickie 1640 
Reportaż 1630 Europa z bliska 
1645 Naturalnie tak 1705 Sam 
na sam z Trusem 1815 Pomorska 
Kronika Biznesu 1830 Panorama 
19.00 Agroraport 1915 Konfe
sjonał 1930 Film dokumentalny 
2000 Telesprzedaż 2030 Ka
mień, nożyce, papier 2040 Czas 
Gdyni 2100 Forum gospodarcze 
2130 Sam na sam z Trusem 2145 
Panorama 22.15 Dziennik regio
nów 2250 Nożem i widelcem 
2315 Z archiwum 997 2345 Kul
towe rozmowy 015 Zapiski łazęgi 
025Akademia.pl 055 Dziennik 
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SAS My, wy, oni 6.10 Kanoni
zacja Jana Pawła II w TVP 6 3 0  
Audycje komitetów wybor
czych 7.05 Anno Domini - Biblii 
ciąg dalszy-serial historyczny 
USA 8.00 Tydzień 825 Do zo
baczenia w Krakowie 8 4 0  Ta
jemnice dzikich zwierząt 855 
Ziarno 9 3 0  Na zdrowie 10.00 
Msza św. z Sanktuarium św. Ja
na Pawła I11135 Między ziemią 
a niebem 12.00 Anioł Pański 
12.20 Piraci z Karaibów: Skrzy
nia umarlaka - film przygodo
wy USA 200615.00 Kryptonim 
Szef 16.00 Jan Paweł II - pa
tron rodziny 17.00 Teleexpress 
17.25 Audycje komitetów wy
borczych 1735 Komisarz Alex -
serial kryminalny Polska 1835 
Jaka to melodia? 1930 Wiado
mości 20.00 Sport 20.07 Rajd 
Akropolu 20.20 Dziewczyny 
ze Lwowa - serial obyczajowy 
Polska 21.25 Rolnik szuka żony 
2225 Co nas kręci, co nas pod
nieca - komediodramat USA/ 
Francja 2009 0.05 Kabareton 

5.45 Słowo na niedzielę 6.00 
Audycje komitetów wybor
czych 635 M jak miłość - serial 
obyczajowy Polska 725 Barwy 
szczęścia - serial obyczajowy 
Polska 9.30 Dwójka przedsta
wia 9 4 0  Tropiciel rojów 1040 
Podróże z historią 11.15 Makło-
wicz w podróży 11.50 Frisco 
Kid - western USA 197914.00 
Familiada 1440 The Voice of 
Poland - Bitwa 16.10 Audycje 
komitetów wyborczych 16.30 
Na dobre i na złe - serial oby
czajowy Polska 17.25 Na sygna
le - serial obyczajowy Polska 
18.00 Panorama 1830 Sport-
telegram 18.55 Paranienor-

malni Tonight - kulisy 19.05 
O mnie się nie martw - serial 
komediowy Polska 20.10 Plan 
doskonały - thriller USA 2006, 
reż. Spike Lee, wyk. Denzel 
Washington, Clive Owen 22.25 
Paranienormalni Tonight 2330 
Historia jazzu 045Tadeusz Ró
żewicz- Twarze 1.50 Kapitan 
Ron - komedia USA 1992 

5.00 Disco gramy 6.00 Nowy 
dzień z Polsat News 745 Jeźdź
cy smoków - serial dla dzie
ci USA 8.15 Turbo Fast - serial 
animowany USA 8 4 5  Scooby-
-Doo i Brygada Detektywów -
serial dla dzieci USA 955 Na 
fali - film animowany USA 2007 
- Cody Maverick to pasjonujący 
się surfingiem pingwin, chcą
cy upodobnić się do legendar
nego Big Z. Kiedy pojawia się 
okazja wzięcia udziału w mi
strzostwach świata, Cody nie 
waha się ani chwili. 1135 Pan 
Popper i jego pingwiny - kome
dia USA 20111345 SuperDzie-
ciak 1545 Twoja twarz brzmi 
znajomo 1745 Nasz nowy dom 
18.50 Wydarzenia 1930 Pań-

Nasze 
rekomendacje 

TVN7 20.00 
Harry Potter... 
Przygoda Hany"ego rozpoczyna 
się w dniu jego jedenastych uro
dzin, gdy dowiaduje się on, że jest 
synem potężnych czarodziejów. 

TVP2 20.10 
Plan doskonały 
Do oddziału banku na Wall 
Street dostają się czterej 
uzbrojeni ludzie. Terroryzują 
klientów i pracowników. 

TVP1 22.25 
Co nas kręci... 
Profesor fizyki żyje samotnie. 
W życiu mizantropa dochodzi do 
wstiząsu, gdy pod drzwiami jego 
mieszkania staje dziewczyna. 

stwo w państwie 20.00 Studio 
Sport 20.35 Polska- Irlandia 
2145 Studio Sport 23.00 Cia
cho - komedia Polska 2010 reż. 
Patryk Vega wyk. Tomasz Karo
lak, Paweł Małaszyński, Marcin 
Bosak 125 Magazyn sportowy 
3.25 Tajemnice losu 

5.30 Uwaga! 5.50 Mango - Te-
lezakupy 755 Maja w ogrodzie 
8.30 Dzień Dobry TVN 11.00 
Kobieta na krańcu świata 11.35 
Co za tydzień 1105 Aż po su
fit! - serial obyczajowy Polska 
13.05 Kto poślubi mojego sy
na? 14.05 Mam talent 15.40 
Thor - film przygodowy USA 
2011 - ekranizacja komiksu 
Marvela. Nordycki bóg Thor 
zostaje wygnany z Asgardu 
przez ojca, Odyna. Ma żyć jako 
śmiertelnik, by nauczyć się po
kory. Źródło jego mocy - młot 
Mjóllnir - zostaje mu odebrane. 
18.00 Ugotowani 19.00 Fak
ty 19.25 Sport 1945 Uwaga! 
20.00 Nigdy w życiu! - kome
dia romantyczna Polska 2004, 
reż. Ryszard Zatorski, wyk. Da
nuta Stenka, Joanna Brodzik, 
Jan Frycz 22.10 Świadek ko
ronny - film sensacyjny Polska 

2007 0 2 0  Top Model 1.25 Ku
chenne rewolucje 225 Uwaga! 
2 4 5  Sekrety magii - interak
tywny program rozrywkowy 
4.00 Rozmowy w toku 

7.05 Jake i piraci z Nibylandii -
serial animowany USA 735 Kac
per: szkoła postrachu - serial dla 
dzieci USA 8.05 Jake i piraci z Ni
bylandii - serial animowany USA 
835 Kacper.- szkoła postrachu -
serial dla dzieci USA 9.00 Odlot -
film animowany USA 200911.05 
Galileo 1105 CJ7 - komedia 
Hongkong 20081455 Kłopotli
wy spadek - film sensacyjny USA 
2011 17.00 Odyseusz i Wyspa 
Mgieł - film s.f. Kanada/Rumu
nia/Wielka Brytania 200819.00 
Galileo 20.00 Na linii ognia -
thriller USA 1993, reż. Wolfgang 
Petersen, wyk. Clint Eastwood, 
John Malkovich 2245 Śmierć w 
Tombstone - western USA 2013 
055 Tajna broń - film sensacyjny 
USA 1996105 Rodzice na skraju 
załamania nerwowego - serial 
komediowy Francja 4 0 0  Disco 
Polo Life - program muzyczny 

530 Książki pod specjalnym nad
zorem 6łOO Agroszansa 625 Ra
dio Romans - serial obyczajowy 
Polska 7.00 Reportaż 8 2 0  Mi
strzostwa Polski w wioślarstwie 
na Malcie 925 Ogród po polsku 
945 Mój pies i inne zwierzaki 
11.05 Przystanek Ziemia 1135 
Było, nie minęło- kronika zwia
dowców historii 1210 Głos regio
nów 1115 Bieg Rzeżnika 1425 
Przekładaniec 1500 Nie-Real-ny 
mecz 1520 Telewizja Regionalna 
jest potrzebna 1545 Echa tygo
dnia 16J00 Młodzież kontra 2215 
Dziennik regionów 2230 Ktoś za
wiódł 2315 Telekurier nocą 2345 
Jeziora Plitwickie 0 5 0  Dziennik 
regionów H 8  Echa tygodnia 125 
KtośzawiódłtSOPrzypadki Piotra 
S. - film obyczajowy Polska 1982 
330 Telekurier nocą 4 0 0  Było, 
nie minęło - kronika zwiadowców 
historii 435Głos regionów 

1000  Panorama tygodnia 1020 
Tede jo 1030 Sam na sam z Tru
sem 1045 Konfesjonał 11.05 
Przystanek Ziemia IL35 Było, nie 
minęło- kronika zwiadowców 
historii 1210 Głos regionów 1315 
Bieg Rzeżnika1425Przekładaniec 
1ŁOO Nie-Real-ny mecz1520Te
lewizja Regionalna jest potrzebna 
1545 Echa tygodnia 16JOO Mło
dzież kontra 1705 Droga 1832 
Panorama 19.05 Audycja komite
tów wyborczych 1915 Czas Gdy
ni 1930 Tak czy inaczej 2031Z 
archiwum Telewizji Gdańsk 2043 
Reportaż 2U)0 Film dokumental
ny 2147 Panorama 22JOO Panora
ma,sport 2215 Dziennik regionów 
22JO Ktoś zawiódł 2315 Teleku
rier nocą 2345 Jeziora Plitwickie 
0 5 0  Dziennik regionów H8 Echa 
tygodnia 125 Ktoś zawiódł 

I s z e m k a e s o  ś w i a t a . . .  

GWIAZDY 

Ćwierkające królowe 
Piosenkarka Taylor  S w i f t  t o  najbar

dz ie j  w p ł y w o w a  kobieta n a  porta

l u  Twi t ter .  M a  p o n a d  6 4  m i n  

obserwujących.  N a  p o d i u m  znala

z ł y  s ię t e ż  prezeski  f i r m  Y a h o o  i HP. 

INTERNET 

Prezydent vs krokodyl 
P r e z y d e n t  C z e c z e n i i  o p u b l i k o w a ł  

nagranie,  j a k  p o l u j e  n a  k r o k o d y l a  

i w a l c z y  z n i m .  R a m z a n  K a d y r o w  

z n a n y  j e s t  z t e g o ,  ż e  b r y l u j e  

w m e d i a c h  s p o ł e c z n o ś c i o w y c h .  

Uroczy gest delfina 
C h e e r l e a d e r c e  z M i a m i  w p a d ł  

t e l e f o n  d o  w o d y .  K u  j e j  z a s k o c z e 

n i u  p o  c h w i l i  w y ł o w i ł  j e j  g o  d e l 

f i n .  C h o ć  k o m ó r k a  j u ż  n i e  dz ia ła,  

d z i e w c z y n a  b y ł a  w n i e b o w z i ę t a .  

Jestem nieco zaniepo
kojony. Nie spodzie
wałem się, że to poto
czy się tak szybko. 
Johnny Depp o karierze 
córkiwmodelingu 

NASA: Pomóżcie nam! 
N A S A  prosi badaczy z całego świata  

o p o m o c  w rozwikłaniu  zagadki  Ce

res. P o  ki lku miesiącach o d  odkrycia 

w c i ą ż  n i e  w i a d o m o ,  c z y m  są błysz

czące p u n k t y  n a  planecie. KARO 

*1» 

WODNIK (20.01-18.02) 
Niepowodzenia w miłości zre

kompensuje ci  znaczna poprawa fi

nansów. Zastrzyk g o t ó w k i  p o z w o l i  ci 

na realizację w i e l u  planów. 

RYBY (19.02-20.03) 
Nie zakładaj z g ó r y  czarnych sce

nariuszy, wszystk ie  ulubione w y 

m ó w k i  odłóż na bok.  Zacznij  speł

niać s w o j e  marzenia. 

BARAN (21.03-19.04) 
I Unikaj  stresujących sytuacji. Ner

w o w a  atmosfera udzieli  ci się bar
dziej  n iż  z w y k l e .  Długo będziesz do
chodził  d o  siebie. 

BYK (20.04-20.05) 
Nie poddawaj  się z b y t  ł a t w o  e m o 

cjom. Ktoś nieżyczl iwy z przyjem

nością wykorzysta  później  twoją  

chwi lę  słabości. 

BUŹNIĘTA(21J0S-21J06) 
Nie bój  się z o b o w i ą z a ń  uczucio

w y c h .  T o  d o b r y  m o m e n t ,  ż e b y  zro

bić krok d o  przodu. Ktoś bardzo cze

ka n a  twoją  decyzję. 

RAK (22.06-22.07) 
Nie rozdrapuj ran. W y j d z i e s z  

szybko  z e  wszystk ich problemów, 

o ile t y l k o  nauczysz się n ie  brać ich a ż  

t a k  bardzo n a  serio. 

LEW (23.07-22.08) 
Nie r ó b  sobie s a m  czarnego PR-u. 

Masz zdecydowanie  więcej  d o  za

oferowania,  n iż  pokazujesz t o  n a  c o  

d z i e ń  światu.  

PANNA (23.08-22.09) 
4 Przestań skupiać swoją energię 
n a  rzeczach, które  nie przynoszą ci 
radości. To, c o  sprawdzało się wczo
raj, n ie  musi  być aktualne dziś. 

WAGA (23.09-22.10) 
Przekrocz własne bariery i z r ó b  

coś, n a  c o  d o  t e j  p o r y  brakowało ci 

odwagi.  Poczujesz się p r a w d z i w i e  

w y z w o l o n y .  

SKORPION (23.10-21.11) 
5 Zacznij  doceniać to,  c o  dostałeś 

o d  losu. Narzekając wiecznie  n a  cały 

świat,  w ż a d e n  sposób n ie  popra

w i a s z  swoje j  sytuacji. 

STRZELEC (22.11-21.12) 
Nie eksperymentuj  z w ł a s n y m  

w y g l ą d e m .  Z m i a n y  w t y m  zakresie 

mogą kosztować cię w i e l e  niepo

trzebnego stresu. 

KOZIOROŻEC (22.12-19.01) 
# T w o j e  życie zacznie przypominać 

sinusoidę. Postaraj się cieszyć lep

s z y m i  chwi lami,  gorszych nie rozkła

dać n a  czynniki  pierwsze. 
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Informator 3 koncerty odbędą się tej jesieni w słupskiej filharmonii w ramach Etnosceny. 27 października 
zagrają Milo Kurtis i orkiestra Naxos, 4 listopada zobaczymy Kurną Chatę oraz Dikandę, 
Fumanek i Djolof-Man zagrają 7 grudnia. Bilety na każdy koncert kosztują 35 i 25 zł. 

Dzieje się w weekend 
Koncerty, spektakle, wystawy, imprezy - jest gdzie się bawić 

Regkmdupski 

Daniel Klusek 
daniel.klusek@gp24.pl 

Premiera w Rondzie 
W sobotę o godz. 19 do teatru 
Rondo można się wybrać na 
słupską premierę spektaklu 
grupy Słudzy Lorda Szambela-
na „W drodze" w reżyserii Alek
sandry Karnickiej. Przedstawie
nie po raz pierwszy zostało za
prezentowane we wrześniu 
w Santarem w Portugalii. 
W spektaklu występują: Kacper 
Buba, Natalia Kobiałka, Kamila 
Kopacz, Patryk Kopciał, Piotr 
Krysztofiak, Kamila Kusiak, Ka
mil Ławicki, Klaudia Młynar
czyk, Alicja Studzińska, Marty
na Szabat. Bilety: 15 i 10 złotych. 

Mistrzowie grzybobrania 
IX Otwarte Mistrzostwa w Zbie
raniu Grzybów odbędą się w so
botę w Korzybiu. Spotkanie 
chętnych o godz. 9 na plaży 
przy jeziorze. Wówczas roz
poczną się zapisy. Wyjście 
do lasu planowane jest na godz. 
9.30. Na grzybobranie czas bę
dzie do godz. 12. Podczas wrę
czenia nagród zobaczyć będzie 
można m.in. pokaz rzeźbienia 
piłą motorową. Na wszystkich 
czeka pieczony dzik. 

Jazda na grzyby 
W sobotę na grzybobranie bę
dzie się można wybrać ze Sto

warzyszeniem Turystyki Rowe
rowej Szprycha. Zbiórka o godz. 
9 30 na słupskim placu Zwycię
stwa. Początek rajdu o godz. 10. 
W programie: przejazd rowera
mi do Korzybia, zbieranie grzy
bów w okolicy Zbyszewa, degu
stacje potraw z grzybami, kier
masz kulinarny i konkursy. Za
kończenie rajdu ok. godz. 17. 

Tęcza w Rondzie 
Przedstawienie „Nieznośne 
Słoniątko" to sobotnia propo
zycja teatru Tęcza dla najmłod
szych. Spektakl opowiada o cią
gle niesytym życia i wiedzy, 
lecz przesympatycznym Sło-
niątku. Poprzez niezaspokojo
ną wciąż ciekawość Słoniątko 
jest często kłopotliwe dla wy
godnych i leniwych dorosłych. 
Nieustannie o coś pyta, 
o wszystkim chce wszystko 
wiedzieć. Ta ciekawość świata 
naraża małego bohatera na nie
chęć do niego jego przyjaciół 
z puszczy. Spektakl rozpocznie 
się o godz. 11.10 w sali teatru 
Rondo. Bilety kosztują 18 i 15 zł. 

Wojna na wesoło 
Komedię „ Allo, Allo" w wyko
naniu koszalińskiego Bałtyckie
go Teatru Dramatycznego zo
baczymy w sobotę i niedzielę 
w słupskim Nowym Teatrze. To 
sceniczna wersja wciąż popu
larnego w Polsce brytyjskiego 
serialu. Akcja farsy toczy się 
w kawiarni Cafe Rene w mia
steczku Nouvion w okupowa-

nej przez Niemców Francji. Ka
wiarenka jest miejscem zała
twiania szemranych interesów 
przez skorumpowanych ofice
rów niemieckich i punktem 
operacyjnym działaczy Ruchu 
Oporu. Początek spektaklu 
w sobotę i niedzielę o godz. 16 
i 19, bilety: 30 i 25 zł. 

Piwna Dom Ówka 
W sobotę o godz. 20 w Dom 
Owce będzie można porozma
wiać o walorach piwa i posłu
chać dobrej muzyki na żywo. 
Tym razem zagra Mike 
Parkefs Trio Theory. Zespół 
tworzą: nowojorski basista 
i kompozytor - Mike Parker, 
perkusista - Frank Parker oraz 
saksofonista tenorowy - Sławek 
Pezda. W formacie jazzowego 
tria zamknięto energię muzyki 
rockowej, wrażliwość klasyki, 
fakturę awangardy oraz ryt
miczną i harmoniczną różno
rodność nowoczesnego jazzu. 
Wejściówki: 10 i 5 zł. 

Muzycznie w Motorze 
W sobotę w Motor Rock Pubie 
zagraja dwa grindcore'owe ze
społy z Finlandii: Feastem oraz 
Cut To Fit. Początek o godz. 20, 
wejściówki kosztują osiem zło
tych. 

KijkiwZagórkach 
W sobotę na boisku w Zagór-
kach w gminie Kobylnica odbę
dzie się Puchar Bałtyku w Nor-
dic Walking. Uczestnicy w wie

ku powyżej 16. roku życia będą 
mogli pójść na pięć lub 10 kilo
metrów. Wpisowe wynosi 30 zł. 
Biuro zawodów czynne będzie 
od godz. 10, starty rozpoczną 
się o godz. 11 i 11.05. 

Angielska herbaciarnia 
Do herbaciarni Filart w sobotę 
0 godz. 19 można się wybrać 
na English Cafe, czyli bezpłat
ne konwersacje w języku an
gielskim przy kawie czy herba
cie. W spotkaniu udział mogą 
wziąć zarówno początkujący, 
jak i zaawansowani rozmówcy. 
Nie są wymagane podręczniki, 
piękny akcent i bogate słowni
ctwo. Konwersacje poprowa
dzą Katarzyna Macegoniuk 
1 Marcin Grębowicz. Wstęp jest 
wolny. 

Królowie na wystawie 
W Muzeum Pomorza Środko
wego prezentowana jest wysta
wa „Poczet królów i książąt pol
skich w medalierstwie i numi
zmatyce". Zwiedzający zobaczą 
około 350 obiektów. Najstar
szym jest medal z 1636 roku au
torstwa wybitnego artysty Se
bastiana Dadlera, upamiętnia
jący triumfy króla Władysława 
IV nad wojskami moskiewski
mi, tureckimi i szwedzkimi. Na
tomiast najmłodszymi przed
stawionymi eksponatami są 
wybite w srebrze monety z se
rii „Skarby Stanisława Augusta" 
z 2015 roku.# 
©® 

Pogoda 

Krzysztof 
Ścibor : 
Biuro Calvug 

S o b o t a  1 0 . 1 0 . 2 0 1 5  

Pogoda dla Pomorza 
Prognoza dla Bałtyku 

Stan morza (Bft) 3 - 2  
Siła wiatru (Bft) 5 - 4  
Kierunek wiatru S E  

1028 hPa 

Nad Pomorze cały 
czas dociera chłodne 
suche, kontynentalne 
powietrze znad wsch. i 
Europy. W ciągu dnia 
będzie słonecznie i 
chłodno. Temperatura 
wzrośnie do 8:10°C. 
Wiatr południowo-
wschodni, umiar
kowany. W nocy po
godnie i zimno, rano 
możliwy lekki mróz i 
na drogach szron. 
Jutro słoneczny i 
chłodny dzień. Na 
termometrach do 9°C. 
Wiatr zimny wschodni 
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KINA 
Słupsk 
Multikino 

Chemia, sob.-niedz.,godz. 13,15.30,18,2030; Eve-
rest,2D: sob.-niedz., godz. 15.45,18.30,3D: sob.-
niedz., godz. 17.45,20.30; Kaibab, sob.-niedz., 
godz. 21.30; Kbsmoloty,sob.-niedz., godz. 12; Król 
życia, sob., godz. 1330; Legend, sob.-niedz., godz. 
20.30; Marsjanin, 20: sob.-niedz., godz. 20.40,30: 
sob.-niedz., godz. 11.15,14.20,1730; Panie fttiae, 
sob.-niedz., godz. 1250,- Praktykant sob., godz. 
15.45,18.30,21.15,niedz.,godz. 16.30,19.10,2150; 
The Walk. Sięgajy chmur, 20: sob.-niedz., godz. 
21.15,3D: sob. -niedz., godz. 15,17.45; Tomek i przyja-
jjele, Legenda ozaginionym skarbie, sob.-niedz., 
godz. 10.30; Więzień labiryntu: Próbaognia, 
niedz., godz. 13.30; HotelTiansyhronia2,2D: sob.-
niedz., godz. 11.20,12.40,13.30,17,30: sob.-niedz., 
godz. 10.30,1450,19.15; Hugo iłowcy duchów, 
sob.-niedz., godz. 10.40; Mały Książę, sob.-niedz., 
godz. 10.20 

ft&js 

Król życia, sob., godz. 20, niedz., godz. 16; E 
sob., godz. 15.45, niedz., godz. 18;lntruz,sob.. godz. 
18, niedz., godz. 14 

Lębork 
Fregata 

Chemia, sob.-niedz.,godz. 1630; Panie Dufckfe 
sob.-niedz.,godz. 1830,20.15; Hugoikuwcydu-
drówisob.-niedz., godz. 14.45 

Ustka 

HotiTransylw0nia2,sob.-niedz., godz. 12,15,17; 
Chemia, sob.-niedz., godz.18.45,20.45 

KOMUNIKACJA 
F118000;2219436;PB598424256; 

dyźumy rachu598437110;IHK598489306; 
LcMcPMS59 8621972; MZK w godz. 7-15, tri. 
598621451; 

$598222238; 
$598342213; 

$598572149. 

DYŻURY APTEK 
Słupsk 

Ratuszowa, ul. Tuwima4, tri. 59 8424957 

Ustka 
sobota,AptekazPasją, ul. Polna 2,tel.732 806 
600, niedziela, Centrum Leków, ul. Grunwaldzka 
26,tel598144280 

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

Miastko 
Nova,ul. Kazimierza Wielkiego 24, tel. 598576732 

C z ł u c h ó w  

sobota, Rodzinna, ul. Długosza5,tri.597212177, 
niedziela, Centrum Zdrowia, ul: Szczecińska 13, tri. 
598343142 

Lębork 
sobota, Strywakf M, ul. Armii Krajowej 32, tri. 59 
8634090, niedziela,Staromiejska, u|. Staromiej
ska ,̂tri.5986341O3 

Łeba 
Słowińska, ul. Kościuszki 70 a,tel. 5986613 65 

W i c k o  

USŁUGI MEDYCZNE 

kul. Hubalczyków 1, informacja tele
foniczna 598460100; 

ijf, ul. Mickie
wicza 12 teł. 59 814 69 68; P 
POL ul. Kopernika 18, tel. 59 814 6011; P 

!-59 81470 09; 

30 00. Szptal. ul. Węgrzynowicza 13.59 863 52 02; 
BytfaSzptaL ul. Lęborska 13, tel. 59 822 85 00; 
Dział Pomocy Doraźnej Iftasifa), tel. 59 857 09 
00; 

1:598345309. 

WAŻNE 
l-0gólnpolskie Pogotowie dla 

OfiarPrzemocy w Rodzinie, tel. 59 848 0111,801 
120002 
SfcpfcMJa997; ul. Reymonta,tel.59848 06 
45; Pogotowie Ratunkowe 999; Straż Miejska 
986; 59 843 3217; Straż Giraraia59 848 59 97, 
UrządCełny-58 7740830; Straż Pożarna 998; 
Pogotowie Energetyczne 991; Pogotowie Ga
zownicze 992; Pogotowie Ciepłownicze 993; 
Pogotowie Wodno-Kanafizacyjne994, Straż 
WBqskaahmi986:U$tio-598146761.697696 

»-598222569; 

KULTURA 
Nuwyiea6;ul.Luto5bwskiegoltel.5984670 
00; FBiamioiśSnfoniaBaWcł ul. Jana Pawia 
113,tel.598423839; TeatrTęcza, ul. Waryńskiego 
i tel. 598423935; Teatr Honda iJ. 
Niedziałkowskiego 5a,tel.59842 6349; Szpiki 
OśrodekKiiheyul BraciBierymskkłil.tel.59 
8456441; MtodneżoweCentramKuftunial! 
Maja 22, tel. 598431130; Miejska BMoteka Rub
l o m  ul. Grodzka 3,tel. 59840 58 38. 

USŁUGI POGRZEBOWE 
Kala, ul. Armii Krajowej15, tel. 59 842 8196,601 
928600- całodobowo. Pełna oferta pogrzebowa. 
Zkkńtel.(24h/dobę)tełefon502525005lub59 
841B15, ul. Kaszubska3A. Winda i baldachim 
przy grobie; 
Hades, ul. Kopernika 15,całodobowo: teł. 59842 
98 91.6016637%. Winda i baldachim przy grobie. 
Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo), 
teł. 598428495.604434441. Winda i baldachim 
przy grobie. 

PORADNICTWO 
Biuro Porad Obywatelskich ul. Niedział
kowskiego 6, czynne: poniedziałek-czwartek 
wgodz. 10-14; 
Blżq Prawa-bezpłatne porady prawne i obywa
telskie, ul. Jana Pawła 11(7 piętro,pok. 718719) tel. 
5930700 20,czynne: poniedz.-środa godz. 8-16, 
czwartekgodz. 10-18. 

Pod Agawą. tel. 59 861T114 
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Tylko zwycięstwo powinno nas interesować 
Rozmowa 

W dzisiejszej piłce trzeba 
ciągle chcieć więcej-mówi 
po meczu ze Szkocją (22) 
strzelec obu goli Robert 
Lewandowski. 

Jak wyglądała ostatnia akcja 
meczu w Glasgow z pana per
spektywy? 
Widziałem, że jeden ze Szko
tów zagrał w polu karnym rę
ką. Myślałem, że sędzia może 
odgwizdać jedenastkę. Ale 
kiedy zobaczyłem piłkę odbi
jającą się od słupka, ruszyłem 
do niej z myślą, że może uda 
się ją wepchnąć do siatki. No 
i udało się. Wjechałem 
do bramki z piłką i obrońcą. 
W ostatniej akcji, ostatniej se
kundzie meczu. Chwała nam 
za to, że walczyliśmy do koń
ca. Zawsze lepiej jest zremiso
wać, niż przegrać. Okazało się 
jednak, że wynik nie miał dla 
nas dużego znaczenia. Nawet 
gdybyśmy wygrali, awans 
trzeba by było potwierdzić 
z Irlandią. Mamy remis, mam 
nadzieję, że zwycięski. 
A w niedzielę będziemy świę
tować awans. 
Los oddał wam to. co zabrał 
w Dublinie z Irlandią, kiedy to 

» Robert Lewandowski w eliminacjach do Euro 2016 już 12 razy 
trafiał do bramki rywali. W czwartek w Glasgow zrobił to  dwa razy 

wy straciliście bramkę w doli
czonym czasie gry? 
Trochę tak. Chociaż oby oddał 
w niedzielę, w końcu to Ir
landczycy strzelili nam gola 
w końcówce, a nie Szkoci. 
Zdobyli zresztą w ten sposób 
kilka ważnych punktów 
w tych eliminacjach. Oba me

cze ze Szkocją były dość po
dobne, oba zremisowaliśmy 
2:2. Zostawmy więc los w spo
koju. 
Doping Polaków na Hampden 
pomógł? 
W pewnych momentach na
szych kibiców słychać było 
bardziej niż szkockich, którzy 

przeważali liczebnie. Fajnie 
jest słyszeć doping Polaków, 
nawet grając na wyjeździe. To 
pomaga, dajemy z siebie jakiś 
procent sił więcej. A to może 
być kluczowe, na przykład 
kiedy szukamy gola w koń
cówce meczu. 
Czego zabrakło do zwycięstwa? 
Szkoda, że trochę nie dopisało 
nam szczęście i nie udało się 
strzelić gola na 2:0. Były mo
menty, w których graliśmy na
prawdę dobrą piłkę. Gdyby
śmy powiększyli przewagę, 
nic złego pewnie już by się nie 
stało. A tak straciliśmy bram
kę do szatni i mecz zaczął się 
od nowa. Chyba pomyśleli
śmy, że jeden gol wystarczy. 
A to wielki błąd. W dzisiejszej 
piłce trzeba ciągle chcieć wię
cej. Niezależnie od tego, czy 
jest 1:0,2:0 czy remis. 
Po bardzo dobrych 30 minutach 
waszej gry później do głosu co
raz częściej dochodzili rywale. 
Dlaczego? 
Musimy grać pewniej. Były 
momenty, kiedy się baliśmy, 
przez co trudniej się grało. 
Chociaż może bardziej odpo
wiednim określeniem będzie, 
że graliśmy bez ryzyka. Cza
sem, zwłaszcza kiedy wynik 
jest niekorzystny, ktoś musi 
wziąć piłkę na siebie, 

podryblować, zrobić przewa
gę. Nam tego w Glasgow za
brakło. Z tego wynikały długie 
piłki w końcówce. Momenta
mi po prostu brakowało jakoś
ci. To nie może się powtórzyć 
w niedzielę. Z Irlandią zagra
my najważniejszy mecz elimi
nacji. Mam nadzieję, że 
przed własną publicznością 
postawimy kropkę nad „i". 
Niedzielny mecz z Irlandią może 
być podobny? 
Spotkania z takimi drużynami 
nigdy nie są łatwe. Spodzie
wamy się równie trudnej 
przeprawy z Irlandczykami, 
powinni zagrać podobnie jak 
Szkoci. Oni też mają jeszcze 
szanse na bezpośredni awans. 
Nie możemy się jednak bać. 
Wyjść na boisko i grać na re
mis. Trzeba walczyć o zwycię
stwo, tylko to powinno nas in
teresować. 
Stawka będzie gigantyczna... 
Irlandia też wie, o co gra. Ale 
my w trakcie meczu nie może
my sobie pomyśleć, że 
wszystko jest już przesądzo
ne. Musimy cały czas dążyć 
do tego, żeby było jeszcze le
piej. Po jednym golu próbo
wać zdobywać kolejne, dzięki 
czemu będzie grało się nam 
łatwiej, spokojnie, a nie na po
graniczu. Do ostatniego 

gwizdka trzeba cały czas da
wać z siebie wszystko. Mam 
nadzieję, że zachowamy 
chłodne głowy. Zagramy jak 
drużyna, nie odpuścimy 
w żadnej sytuacji. Nigdy nie 
wiadomo, co może się wyda
rzyć na boisku. 
Wracając do meczu ze Szkocją, 
jeśli chodzi o pana wyczyny 
strzeleckie, nie odpuszcza pan 
nawet na chwilę. 
W tym momencie to nie ma 
znaczenia. Jeśli wywalczymy 
awans i cały czas będę zdoby
wał bramki, radość będzie po
dwójna. Ale każdego gola za
mieniłbym na kwalifikację 
na Euro dla reprezentacji. 
Myśli pan, że dwa czwartkowe 
gołe uciszą szkockie tabłoidy. 
które pisały o panu niezbyt po
chlebne teksty? 
Nie mam pojęcia, co pisała 
prasa. Nie śledzę tego, nie czy
tam. Nawet to do mnie nie do
chodzi. Z drugiej strony, jeśli 
jakaś gazeta miała ze mną 
problem, to chyba idealnie jej 
odpowiedziałem. Ale takie 
sprawy nie mają dla mnie zna
czenia. Najważniejszy jest 
awans na mistrzostwa Europy. 
Jeśli osiągniemy nasz cel, nic 
innego nie będzie się liczyć. • 
©(D 
Notował TOMASZ DĘBEK 

Portugalia i Irlandia Płn. 
mogą zamawiać bilety 

Piłka nożna 

Siedem z 24 miejsc na mi
strzostwach Europy jest zaję
tych. W czwartek wyjazd 
do Francji zapewniły sobie 
dwie kolejne reprezentacje. 

Tomasz Biliński (AIP) 
sport@prasa.gda.pl 

Trochę mniej dla nas ważny 
mecz niż spotkanie w Glasgow 
odbył się w Dublinie. Irlandczy
cy grali z Niemcami i sprawili 
taką samą ogromną niespo
dziankę jak Polacy rok temu. 
Wygrali z mistrzami świata 1:0. 
I tak samo jak drużyna Adama 
Nawałki mieli mnóstwo szczęś
cia. 

Zespół Joachima Lówa przez 
całe spotkanie atakował, miał 
blisko 7 0  proc. posiadania pił
ki, oddał 16 strzałów, choć tyl
ko trzy z nich były celne. Ale to 
Shane Long jako jedyny poko
nał bramkarza. 

Świętować mogą już nato
miast w Portugalii i Irlandii Pół
nocnej. 

W kiepskiej sytuacji są Duń
czycy, którzy przegrali 
z Cristiano Ronaldo i spółką 0:1. 
W niedzielę pozostanie im trzy
manie kciuków za Armenię 
w starciu z Albanią. Jeśli jednak 

goście wygrają, to zepchną Da
nię do baraży, a sami zapewnią 
sobie bezpośredni awans. • 
Grupa D: 
Szkocja - Polska 12 (1:1) (Matt Ritchie 45, 

Steven Fletcher 62 - Robert Lewandowski 3, 

90+4); Irlandia - Niemcy 1:0 (0:0) (Shane 

Long 70); Gruzja - Gibraltar 4:0 (3:0) 

(Mate Wacadze 30,45, Tornike Okriaszwili 

1. Niemcy 9 19 22-8 

2. Polska 9 18 31-97 
3. Irlandia 9 18 18-5 

4. Szkocja 9 12 16-12 

5. Gruzja 9 9 9-14 

6. Gibraltar 9 0 2-50 

Grupa F: 
Węgry - Wyspy Owcze 2:1 (0:1) (Daniel 

Bóde 63,71 - Róaldur Jakobsen 11); Irlandia 
Północna - Grecja 3:1 (1:0) (Steven Davis 35, 

58, Josh Magennis 49 - Christos Aravidis 86); 

Rumunia-Finlandia 1:1 (0:0) (Ovidiu 

1. Irlandia Północna 9 20 15-7 

2. Rumunia 9 17 8-2 
3. Węgry 9 16 8-5 

4. Finlandia 9 11 8-9 

5. Wyspy Owcze 9 6 6-14 
6. Grecja 9 3 3-11 
Grupa 1: 
Albania - Serbia 0:2 (0:0) (Aleksandar 

Kolarov 90+1, Adem Ljajić 90+3); Portugalia 
- Dania 1:0 (0:0) (Joao Moutinho 66) 

1. Portugalia 7 18 9-4 

2. Dania 8 12 8-5 

3. Albania 7 11 7-5 

4. Serbia 7 4 7-11 

S.Armenia 7 2 5-11 

W skrócie 

TENIS ZIEMNY 
Radwańska przed 
wielką szansą 
W ćwierćfinale turnieju w Pe
kinie krakowianka pokonała 
6:1,6:4 Niemkę Angelique 
Kerber i jest już bardzo blisko 
osiągnięcia celu na koniec se
zonu. W spotkaniu o finał roz
stawiona z czwórką Radwań
ska zagra dziś z turniejową 
„piątką", Hiszpanką Garbine 
Muguruzą. Dla Radwańskiej 
równie ważny jak kolejne 
zwycięstwa, jest awans 
w rankingu „Road to Singap-
ore". Osiem najlepszych za
wodniczek z tego zestawienia 
zagra w kończącym sezon 
turnieju WTA Finals. W dru
gim półfinale zagrają Serbka 
AnaIvanović (6) i Szwajcarka 
Timea Bacsinszky (12). 

LOTTO 
Multi Multi - 09.10 godz. 14.00 
2,4,6.11.13.15,21.23.25.27,36.37.43.46, 
49.52.59.69.71.75 Plus6 
Multi Multi - 08.10 godz. 21.40 
10,11,16.17,2432343637.46.48,49,52, 
53.54.59,61.69,75,76 Plus76 
Lotto4,12.23.26.31,38 
Lotto Plus7.13.34.40.42.45 
Mini Lotto 9,13,16.20.34 
Kaskada 
4.7.9.10,11.13.14.15.17.19.20.23 
(STEN) 

AUTOPROMOCJA 

bezpłatny dodatek 

KUPUJEMY 
UŻYWANY SAMOCHÓD 
Sprawdź, o czym należy pamiętać kupując używane auto 
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Sport 

Trener Donaldas 
Kairys: były 
kłopoty, jest ok 

• Szkoleniowiec Energi 
Czarnych już chce startu ligi 

Donaldas Kairys. coadiEC 
• O przygotowaniu do nowe
go sezonu: Jesteśmy dobrze 
przygotowani. Od starcia wpu-
chaize prezydenta mieliśmy so-
U<±ie treningi wpełnym skła
dzie, każdy gracz był do mojej 
dyspozycji. A pizecież wcześniej 
były kontuzje, chociażby Mbodji 
i baliśmy się, czy wszystko bę
dzie w porządku. Teraz wszyscy 
są zdrowi. 
# O szukaniu centra: Cieszę się, 
że jest z nami Cheikh, to praw
dziwy center. Mamy na czwórce 
CunnighamaiBorowskiego, ale 
oni nie zagrają za długo na piąt
ce. To duży stres dla nas. Dlatego 
szukamy przede wszystkim re
zerwowego centra. Na razie 
Cunningham zostaje z nami. 
• O Wilkach Morskich: To już 
zupełnie inny zespół niż ten 
z poprzedniego sezonu. Mają 
nowych graczy, silnych, oba na
sze mecze sparingowe były cięż
kie. Są bardzo dobrzyw ofensy
wie, dużosięruszająizmieniają 
pozycję. Ale pierwszy mecz jest 
u nas i my nie możemy tego 
przegrać. 
e O porównaniu składu EC 
z poprzednim sezonem: 
Defensywa jest podobna, ofen
sywa - dużo sobie podpowia
damy, ale wciąż trenujemy 
zagrywki, które chcemy 
grać.# ©d> 
WYSŁUCHAŁ (RES) 

dziś polecamy 
TVP SPORT 

godz.13.50 łucznictwo mistrzostwa 
Europy w Łańcucie godz. 17.50 
piłka ręczna Słowacja - Polska 

CANAL + SPORT 
godz. 15.30, piłka ręczna: KSVive 

Tauron Kielce - IFK Kristianstad . 
godz. 18 piłkanożna Ekstraklasa Po Go
dzinach 

EUStOSPORT 
godz.8.30, piłka nożna, Niemcy-Fin

landia (powtórka) godz.OO.OO, piłka 
nożna, Colorado Rapids - Montreal 

Odrodzone Wilki kontra 
głodne Czarne Pantery 

W niedzielę pierwsze spotkanie Energi Czarnych w TBL. Podejmują King Wilki 
Morskie Szczecin. Zespół o zupełnie innym obliczu niż w poprzednim sezonie 

Koszykówka 

Rafał Szymański 
rafal.szymanski@polskapress.pl 

Zaczynamy. Energa Czarni 
Słupsk zaczyna nowy sezon 
TauronBasketLjgi. Startuje z ze
społem, w którym są ludzie 
związani z Rosą Radom, a więc 
drużyną, z którą Energa Czarni 
grała ostatni mecz w poprzed
nim sezonie. Tak więc dla Łuka
sza Majewskiego, zawodnika, 
czy MarkaŁukomskiego - szkole
niowca King Wilków Morskich 
(wtedy asystent Wojciecha Ka-
mińskiego) będzie to kolejna od
słona serialu: koszmar wGryfii. 

King Wilki Morskie graj ą dru
gi sezon w ekstraklasie. Po wie
lu przetasowaniach, zmianach 
składu i trenerów, w tym roku 
działacze klubu postawili na Po
laków. Na ławce trenerskiej za
siadł Łukomski, jeden z najbar
dziej obiecujących asystentów 
młodego pokolenia, niegdyś za
wodnik SKK i AZS Szczecin. To 
j ego pierwsza samodzielna praca 
i na pewno rzucenie na głęboką 
wodę. Jeśli jednak coach ma się 
sprawdzić, to właśnie w ten spo
sób. 

W składzie King Wilków Mor
skich są także doświadczeni Łu
kasz Majewski, Paweł Leończyk 
i Paweł Kikowski. Dla fanów z ha
li Gryfia dużym przeżyciem mo-

że być gra Michała Nowakow
skiego. Przez ostatnie lata przyz
wyczaili się oglądać jego trójki 
w barwach Energi Czarnych, te
raz będzie zdobywał punkty dla 
Szczecina. 

Klub znad Odry prowadzony 
będzie na parkiecie przez do
świadczonego rozgrywającego 
Korie Louciusa. Zna się 
on z Łukomskim, z sezonu 
2013/2014, gdy grał w Rosie. To 
jedynka, która ma za sobą wystę
py w Lidze Letniej w Detorit 
Pistons. Obok niego, dobrych Po
laków, atutem Wilków jest pod-
koszowy Uros Nikolić. Jego po
jedynki z Cheikhem Mbodjim, 
centrem Energi Czarnych mogą 
być ozdobą starcia. 

- My już w ostatnim meczu 
pokazaliśmy, że jesteśmy dobrze 
przygotowani do sezonu - mówi 
Mantas Cesnauskis, gracz Energi 
Czarnych. - Każdy wie, co ma 
robić i jak zachowywać się 
na parkiecie. Musimy tylko wy
grać - uśmiecha się. 

- Jestem w dobrej formie, 
dobrze przygotowani. Mamy no
we ustawienie, w których mogę 
grać na jedynce, dwójce, a nawet 
trójce. To jest coś nowego w tym 
zespole - dodaje Tomasz Śnieg, 
kolejny słupski zawodnik. • 
©® 

Transmisja radiowa: zaprasza
my na relację ze spotkania Energa 
Czarni - King Wilki Morskie w nie-

• Słupscy gracze są przygotowani do sezonu podkreślają także dobrą pracę podczas przygotowań dzielę od godz. 18 na WWW.gp24.pl. 

Kapitan KWM: musi być dyscyplina 
Rozmowa: Ł.  Majewski 
Graliście z Energą Czarnymi 
dwukrotniewobecnym sezonie 
przygotowawczym. Znajomość 
przeciwnika ułatwi pokonanie 
go w fidze? 
Łukasz Majewski, kapitan 
King Wilków Morskich: Więk
szość z nas się zna, wie, kto co 
lubi i co robi na boisku. Jedzie
my w pierwszej kolejce na bar
dzo ciężki teren, bo nie ukry
wajmy - Słupsk to jeden z naj
cięższych wyjazdowych tere
nów ze względu na specyficz
ną, bardzo głośną halę. 
Jak będziewtym spotkaniu? 

Łukasz Majewski jest 
kapitanem Wilków Morskich 

Na pewno będzie bardzo cięż
ko. Nie spisuję nas na straty 
z tego względu, że jesteśmy 
drużyną, która pokazała 
w meczach przedsezono-
wych, że potrafi wygrywać ze 
Słupskiem. Jeśli będziemy 
wykonywać założenia tak
tyczne, to jestem dobrej myli. 
Jak zatem prezentuje się obecna 
kadra Wilków? 
Skład wygląda mocno. Nie da 
się jednak ukryć, że wyniki 
w meczach sparingowych by
ły różne. Ocena będzie dopie
ro po kilku kolejkach, a osta
teczna na jego koniec. • 
ROZMAWIAŁA ANNA PASZTOR 

Kapitan ECS: ważne każde spotkanie 
Rozmowa: Ł. Seweryn 
Wniedziełęzagracie pierwszy 
mecz w fidze z King Wilkami 
Morskimi Szczecin. Znacie ich 
skład, bo spotkaliście się w me
czach sparingowych. 
Łukasz Seweryn, kapitan 
Energi Czarnych Słupsk: Ża
den mecz przedsezonowy nie 
oddaje tego, co się będzie 
działo w lidze. To będzie inne 
starcie, na zupełnie innym 
poziomie zaangażowania. 
Czywcałydi rozgrywkach pow
tórzycie wynik z poprzedniego 
sezonu? Zdobędziecie koleiny 
medal? 

Łukasz Seweryn liczy 
na więcej minut na parkiecie 

Zawsze tak jest, że apetyt roś
nie w miarę jedzenia. Kibice 
chcieliby powtórzyć ten wy
nik albo nawet walczyć o coś 
więcej. Skupmy się na dobrej 
grze, a co będzie później, to 
się okaże. Teraz, gdy wciąż 
buduje się zespół, ważne jest, 
by wygrywać każdy kolejny 
mecz. Nie patrzeć za daleko 
wprzód. 
W meczach przedsezonowydi 
występował pan dużo minut 
na parkiecie. Tak będziewfidze? 
Sam sobie życzę jak najwięk
szej liczby minut na parkiecie. 
I to produktywnych.# ©® 
ROZMAWIAŁ RAFAŁ SZYMAŃSKI 
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> Chińska medycyna to tradycyjne spojrzenie na zdrowie człowieka. Warunkiem odpowiedniego funkcjonowania organizmu jest równowaga między yin i yang - siłami, które rządzą światem 

Krótka historia medycyny chińskiej 
Medycyna chińska to jeden z najstarszych systemów medycznych na świecie. Od ponad trzech 

tysięcy lat wypraktykowała między innymi zasady profilaktyki zdrowotnej 

Paulina Piotrowska 

Tradycyjna medycyna 
chińska powstała 
przed kilkoma tysiąca
mi lat w Chinach i za
wiera wiele tradycyj

nych metod diagnozy i leczenia. 
Podstawą teoretyczną trady

cyjnej medycyny chińskiej sąpis-
ma przypisywane Żółtemu Ce
sarzowi i inne klasyczne teksty. 

W tradycyjnej medycynie 
chińskiej stosuje się następują
ce metody terapii: ziołoleczni
ctwo, akupunkturę, moksę, le
czenie dietą, masaże Tuina, 
Shiatsu, leczenie ruchem, 
na przykład ćwiczeniami Chi 
KunglubTai-Chi. 

Tradycyjna medycyna chiń
ska wywodzi się i bazuje na do
kładnej obserwacji przyrody, 
wszechświata, ciała i ducha 
człowieka. Ten sposób myśle
nia bierze z pierwotnej filozo
fii chińskiej. W praktyce medy
cyny chińskiej używa się staro
żytnych teorii: energii Qi, Yin-
Yang, Pięciu Przemian, narzą
dów Zang i Fu, meridianów. 

Powszechnie stosowana w 
Chinach kontynentalnych 
współczesna tradycyjna medy
cyna chińska została opracowa
na i usystematyzowana w latach 
50. XX wieku w Chinach Ludo
wych na rozkaz Mao Tse-tunga. 

Medycyna ta kładzie nacisk 
przede wszystkim na przywró
cenie prawidłowego i zbalanso-
wanego funkcjonowania całe
go organizmu, wzmocnienie 
odporności na choroby zakaź

ne, przywrócenie prawidłowe
go krążenia krwi oraz energii 
życiowej qi w meridianach. Za
kłada również holistyczne po
dejście do pacjenta. 

Celem terapii jest komplek
sowe leczenie całego organi
zmu, nie zaś jedynie eliminacja 
pojedynczej choroby czy dole
gliwości. 

Medycyna chińska dzieli się 
na osiem gałęzi. Jest to trady
cyjne spojrzenie na zdrowie 
człowieka. Ten model kultywo
wania zdrowia i leczenia szero
ko uwzględnia cały system po
wiązań naszego ciała i psychi
ki z naszym otoczeniem. 

Podaje się też hierarchię 
ważności poszczególnych me
tod leczenia: 
•Medytacja 
•Ćwiczenia 
•Dieta 

•Astrologia 
•Geomancja (Feng Shui) 
•Masaż 
•Ziołolecznictwo 
•Akupunktura i Moxa 

Na początku listy gałęzi kla
sycznej chińskiej medycyny 
jest medytacja, co oznacza, że 
praca z harmonizowaniem du
cha jest podstawowym warun
kiem zdrowia. Osoba o moc
nym organizmie, ale niezrów
noważonym duchu, będzie się, 
czasami świadomie, ale częściej 
nieświadomie, zachowywać w 
sposób tak niezrównoważony, 
że straci zdrowie fizyczne. Na
tomiast osoba o mocnym du
chu może do pewnego stopnia 
zrównoważyć szkodliwe wpły
w y  otoczenia. 

Druga gałąź klasycznej me
dycyny chińskiej to ćwiczenia. 
Każdy, kto leczył lub obserwo

wał leczenie osoby obłożnie 
chorej, wie, jak ważny dla zdro
wia i życia jest odpowiedni 
ruch. Ruch jest potrzebny 
do pobudzenia krążenia ener
gii w ciele. Ruch to życie, be
zruch to śmierć. 

Następną gałęzią klasycznej 
medycyny chińskiej jest dieta, 
czyli zapobieganie chorobom i 
ich leczenie za pomocą odpo
wiedniego odżywiania. Dieta 
powinna być nie tylko zdrowa, 
ale też przystosowana do sta
nu zdrowia konkretnego pa
cjenta. Czwarta gałąź, astrolo
gia, bada wpływy ciał niebie
skich na nasze życie i zdrowie. 
Piąta, geomancja chińska, zna
na pod nazwą Feng Shui, bada 
związki człowieka z jego bli
skim otoczeniem. 

Szósta, czyli masaż, jest na
turalną i najłatwiej dostępną 

formą zabiegów służących 
do zapobiegania i terapii w 
każdym systemie medycznym. 
Jeżeli spojrzymy na kolejność 
gałęzi klasycznej medycyny 
chińskiej, to zobaczymy, że 
uważane przez wiele osób 
za najważniejsze metody, takie 
jak ziołolecznictwo czy aku
punktura, są wymienione 
na końcu. Konieczność inten
sywnego ich stosowania kiedyś 
była uważana za błąd w sztuce 
i dowód świadczący o zanied
baniach w kultywowaniu 
zdrowia przez pacjenta i jego 
lekarza. Postawa pacjertta i je
go udział w „pielęgnowaniu 
pierwiastka życia", jak nazy
wano wtedy higienę zdrowot
ną, były podstawowymi czyn
nikami w procesie utrzymania 
zdrowia i osiągania długo
wieczności. # 
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Bańki, akupunktura, masaż 
W Chińczycy mają specyficzne 
punkty do stawiania baniek, nie 
tylko na plecach, tak jak robi się to 
w Europie. Stawiają je 
na kręgosłupie, a nawet na twarzy, 
kończynach czy brzuchu. Bańki 
polecane są w leczeniu 
przeziębień, rozluźniają stany 
przykurczów mięśniowych. 
W Chinach robi się też krwawe 
bańki - najpierw rozcina się skórę 
i wyciąga starą krew, która stoi 
w naczyniach lub poza nimi. Dzięki 
temu poprawia się cyrkulacja krwi 
i wychodzą toksyny. Pomaga to 
np. na zmiany trądzikowe. Bańki 
pobudzają także narządy 
wewnętrzne, można stosować je 
jak igły - jest to stymulacja 
danego punktu, ale silniejsza niż 
igła. Bańka przed postawieniem 
jest podpalana, aby zrobić 
próżnię w środku - zasysa skórę, 
która się rozciąga, robią się na niej 
pory przez które uwalniane sa 
toksyny. 

» Masaż Tui Na w głównej mierze 
skupiony jest na kręgosłupie, 
który stanowi rusztowanie 
naszego organizmu, więc jest 
najczęściej obciążany. Masaż ciała 
nie tylko gwarantuje ulgę plecom, 
ale także ogólnie nas rozluźnia. 
Celem masażu chińskiego jest 
usunięcie blokad, które 
uniemożliwiają dostanie się 
energii do osłabionych narządów. 
Energia przepływająca przez całe 
ciało pozwala na prawidłowe 
funkcjonowanie. Masaż chiński 
ma na celu wzbudzenie własnej 
energii i przekazanie nowej 
z zewnątrz. 
Ten rodzaj masażu polega 
na uciskaniu odpowiednich 
punktów, które odpowiadają 
funkcjonowaniu różnych tkanek 
i narządów. Wskazania do masażu 
chińskiego to nie tylko bóle 
kręgosłupa, ale także bezsenność 
i zmęczenie. 

# Akupunktura zalecana jest 
na wszelkie problemy 
ortopedyczne, problemy 
z kręgosłupem, oczami, słuchem, 
działaniem narządów 
wewnętrznych, na problemy 
żołądkowe, jelitowe, skórne 
i neurologiczne. Za pomocą 
akupunktury leczy sie także bóle 
szkieletowo-mięśniowe, urazy 
ścięgien i mięśni, migreny, bolesne 
miesiączki, problemy z układem 
pokarmowym, a nawet wspomaga 
w rzucaniu nałogu tytoniowego. 
W przypadku wielu dolegliwości 
(np. przeziębienia, bóle głowy) 
poprawa następuje już po 3-5 
zabiegach, jednak najczęściej 
skuteczna jest dopiero seria około 
dziesięciu. Jeśli akupunkturze 
poddawane są osoby z ciężkimi 
schorzeniami, przez wiele lat 
leczone farmakologicznie, 
poprawa następuje dopiero 
po kilku seriach nakłuć. 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
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Kuchnia pięciu smaków. Dieta 
nie tylko dla zdrowia, ale i urody 

Chińczycy uważają, że to, co jemy, musi być w zgodzie z naturą żywiołów rządzących światem, 
którym odpowiada pięć smaków. Poprawia przemianę materii, a nie wymaga liczenia kalorii 

Paufina Piotrowska 
p.ptotrowska@gk.pl 

Dieta w chińskiej 
medycynie powin
na być lekka i od
powiednia dla da
nej osoby. Dieta ta, 

podobnie jak cała tradycyjna 
chińska medycyna, powstała 
na podstawie wielowiekowych 
doświadczeń. 

Zgodnie z tradycyjną medy
cyną chińską każdy proces, 
a więc także proces przyrządza
nia potraw, podlega cyklowi 
Pięciu Przemian, czyli Pięciu 
Żywiołów. Kolejno są to: Drze
wo, Ogień, Ziemia, Metal, Wo
da i znowu Drzewo. 

Żywiołom przyporządkowa
ne są pory roku. Po wiośnie 
(Drzewo) następuje lato (Ogień), 
potem babie lato (Ziemia), je
sień (Metal) i zima (Woda). 

Dieta pięciu przemian opie
ra się na wschodniej filozofii 
i pozwala schudnąć około 3 ki
logramów w ciągu miesiąca. 

Produkty dzieli się ze wzglę
du na ich smak: 

Do produktów kwaśnych 
należą: 

kefir, jogurt, biały ser, mąka, 
drób, kwaśne owoce, pomido
ry, białe wino. 

Smak gorzki mają np.: 
orzechy włoskie, czerwone 

wino, kawa, herbata, kasza gry
czana, papryka słodka, tymia
nek, bazylia. 

Do grupy słodkiej zalicza się: 
groch, ziemniaki, marchew, 

słodkie owoce, orzechy lasko
we, miód, jaja. 

Ostre są m.in. ryż, cebula, 
czosnek, kalafior. 

Grupa słona to np.: 
ryby morskie, sól, wieprzo

wina, sery pleśniowe, wędliny, 
zimna woda. 

Produkty zakazane w diecie 
Pięciu Przemian to: 

cukier, słodkie mleko, tłusz
cze zwierzęce, wędzone mięso, 
duże ilości produktów z grupy 
smaku kwaśnego. 

# Dieta pięciu przemian opiera się na filozofii Wschodu 

Dieta 
pozwala 

schudnąć około 
3 kilogramów 

miesięcznie 

Natomiast zaleca się spoży
wanie produktów takich, jak: 

ciepła woda, słodkie owoce, 
marchew, dynia, chude mięso 
i ryby, ziarna słonecznika, 
groch, oliwa z oliwek, zielona 
herbata. 

Zasady Kuchni Pięciu 
Przemian 
» Jedz 3 ciepłe posiłki dziennie. 

» Mięso spożywaj tylko 1-2 
razy w tygodniu. 

» W ciągu dnia jedz coraz 
mniejsze posiłki - w myśl zasa
dy: „Śniadanie jedz jak cesarz, 
obiad jak król, a kolację jak że
brak". 

» Zrezygnuj z wędlin - poza 
mięsem zawierają niezdrowe 
dodatki (stabilizatory, konser
wanty). Poza tym zakwaszają 
organizm (czujemy się wtedy 
ospali, pogarsza się zapach 
z ust). 

» Nie jedz ryb hodowlanych 
(np. panga) - hodowcy często 
faszerują je szkodliwymi dla lu
dzi antybiotykami. Znacznie 
lepsze są ryby morskie (np. 
dorsz, makrela). 

» Ogranicz białko - jest ono 
przeznaczone głównie dla nie
mowląt. Dorosłym do prawid

łowego funkcjonowania po
trzebne są prawie wyłącznie 
węglowodany pochodzenia 
roślinnego. 

» Każdego dnia ok. 90 proc. 
pokarmów powinno być po
chodzenia roślinnego - zboża, 
warzywa, owoce, orzechy, na
siona. 

» Skreśl cukier - najlepiej go 
niemal całkowicie wyelimino
wać z diety. To samo zrób z pro
duktami przetworzonymi (bia
łe pieczywo, zupki w proszku, 
fast foody). 

» Wyrzuć liczydło - ta dieta 
jest dla ciebie, a nie ty dla niej. 
Dlatego raz na jakiś czas mo
żesz sobie pozwolić na „ucztę" 
z tłustym mięsem i kalorycz
nym deserem. 

Pamiętaj tylko, by wyjątek 
nie stał się regułą. 

Przepis na leczo 
Do przygotowania leczą wed
ług pięciu przemian potrzebo
wać będziemy: 

kilku kropel octu winnego, 
garści pestek dyni, dwóch łyżek 
oliwy z oliwek, cebuli, kilku ły
żek zimnej wody, czterech doj
rzałych pomidorów, kilku łyżek 
czerwonego wina, dużej cuki

nii lub kabaczka, małej kalare
py, łyżki soli, zielonej papryki 
i lubczyku. 

Składniki dodajemy właśnie 
w takiej kolejności. 

Octem parzymy naczynie, 
w którym będziemy gotować, 
a kiedy cała woda wyparuje, 
prażymy na nim pestki dynio
we. Następnie dolewamy oliwy 
i smażymy cebulę. Gdy się zesz
kli, podlewamy ją zimną wodą, 
a następnie dodajemy pokrojo
ne w kostkę, obrane ze skórki 
pomidory. 

Po minucie podlewamy je 
czerwonym winem, po czym 
umieszczamy w naczyniu tak
że wydrążoną i pokrojoną cuki
nię. Następnie dodajemy rów
nież pokrojoną w małą kostkę 
kalarepę. Mieszaninę solimy, 
wkrawamy zieloną paprykę 
i posypujemy danie lubczy
kiem. 

Po wymieszaniu zdejmuje
my naczynie z ognia. 

Leczo przygotowane jest 
w drugiej przemianie, oznacza 
to, że pozytywnie wpływa 
na jelito cienkie, serce i osier
dzie oraz usprawnia przemia
nę materii, przyczyniając się 
do utraty zbędnych kilogra
mów. 

By tradycyjne leczo stało 
się potrawą o zbawiennym 
wpływie dla naszego organi
zmu, trzeba je jednak przygo
tować w ściśle określony spo
sób, uwzględniając przede 
wszystkim kolejność dodawa
nia składników, według sche
matu: pierwiastek Drzewa, 
Ognia, Ziemi, Metalu i Wody. 
Każdy spośród tych elemen
tów znajduje się w składni
kach o konkretnym smaku, 
odpowiednio: kwaśnym, 
gorzkim, słodkim, ostrym 
i słonym. 

Przepis na owsiankę 
By przyrządzić owsiankę wed
ług zasad kuchni pięciu prze
mian, pamiętać musimy o wy
korzystaniu wszystkich pięciu 
żywiołów, a więc Drzewa, Og
nia, Ziemi, Metalu i Wody oraz 
wzięcia pod uwagę kolejności 
dodawania poszczególnych 
składników. 

Do wykonania potrawy 
według proponowanego przez 
nas przepisu potrzebować bę
dziemy kwaśnego jabłka, 
czterech łyżek wrzącej wody, 
dwóch fig, czterech łyżek płat
ków owsianych górskich, 
dwóch łyżeczek wody mine

ralnej, kilku kropli soku z cy
tryny, trzech wędzonych śli
wek i garści migdałów. 

Jabłko ścieramy na tarce 
i umieszczamy w naczyniu, 
zalewamy je  wrzącą wodą, 
wkrawamy figi i dodajemy 
płatki owsiane. Kiedy napęcz-
nieją, dolewamy wody mine
ralnej oraz świeżo wyciśnięte
go soku z cytryny. 

Następnie dodajemy po
krojone śliwki i całe migdały. 
Mieszamy. 

Człowiek powinien spoży
wać trzy ciepłe posiłki dzien
nie i zawsze pamiętać o treści
wym, pożywnym śniadaniu. 
Do spełnienia obu tych wy
tycznych idealnie nadaje się 
popularna głównie w Szkocji, 
ale coraz chętniej spożywana 
0 poranku także w Polsce ow
sianka. 

Danie to jest nie tylko po
żywne i dające poczucie sy
tości na kilka godzin. 

Gwarantuje nam także roz
grzanie organizmu, co wyzwa
la energię, by dynamicznie 
rozpocząć kolejny dzień i do
starcza wielu wartościowych 
składników, które pomogą 
nam walczyć ze stresem i nie
sprzyjającymi warunkami, ja
kie mogą na nas czekać 
po wyjściu z domu. 

Przepis na napój 
imbirowy 
Do przyrządzenia napoju po
trzebować będziemy: jednej 
dużej cytryny, litr wrzącej wo
dy, dwóch łyżek cukru trzci
nowego, sporego kawałka 
świeżego korzenia imbiru 
1 dwóch łyżek zimnej wody. 

Z cytryny wyciskamy sok, 
wlewamy go do naczynia, za
lewamy wrzącą wodą, doda
jemy cukier, obrany i starty 
na tarce imbir oraz zimną wo
dę i podgotowujemy przez 
dwie-trzy minuty. 

Imbir znany jest ze swoje
go pikantnego smaku i specy
ficznego, lekko cytrusowego 
aromatu. Doskonale sprawdza 
się jako dodatek do dań mięs
nych, ciast, herbat oraz innych 
napojów. 

Spożywanie imbiru us
prawnia przemianę materii, 
pomaga organizmowi pozbyć 
się toksyn, podnosi tempera
turę ciała oraz podnosi zdol
ności intelektualne i koncen
trację. 

Korzenia tego śmiało uży
wać możemy także w kuchni 

pięciu przemian, pamiętając 
jednak oczywiście o zasadach, 
jakich przestrzegać musimy 
podczas przygotowywania 
potraw. 

Podstawową zasadą jest 
dodawanie do potrawy skład
ników odpowiadających 
wszystkim pięciu wyróżnio
nym przez starożytnych Chiń
czyków żywiołów: Drzewa, * 
Ognia, Ziemi, Metalu i Wody. 
Ważna jest także kolejność, 
w jakiej poszczególne produk
ty umieszczać będziemy w go
tującym się daniu. 

Przepis na sałatkę 
ogórkową 
W prosty sposób możemy 
przyrządzić bardzo zdrową, 
lekkostrawną i niskokalorycz-
ną sałatkę ze świeżych ogór
ków. 

Do przygotowania tego da
nia potrzebować będziemy 
kubeczka jogurtu naturalne
go, koperku, czterech małych 
ogórków, dwóch ząbków 
czosnku oraz soli. 

Jogurt wlewamy do naczy
nia, mieszamy z drobno po
krojonym koperkiem, dodaje
my pokrojone w plastry lub 
kostkę ogórki, wyciskamy 
czosnek i solimy do smaku. 

Sałatka smakuje lepiej, je
śli damy „połączyć się" sma
kom. W tym celu naczynie od
stawiamy do lodówki na trzy
dzieści - czterdzieści minut. 

Choć starożytna, chińska 
metoda odżywiania zakłada 
spożywanie trzech ciepłych 
posiłków dziennie i wyklucze
nie z jadłospisu krowiego mle
ka, to swobodnie możemy 
przyrządzać potrawy takie, jak 
zimne sałatki czy mizeria, je
śli tylko pamiętać będziemy 
o poszanowaniu dla podsta
wowej zasady obowiązującej 
w kuchni pięciu przemian, 
a więc o obecności wszystkich 
żywiołów w daniu. 

Pierwiastki wyróżniane 
w tym sposobie przygotowy
wania posiłków to Drzewo, 
Ogień, Ziemia, Metal i Woda. 

Podczas komponowania 
posiłków musimy zwrócić 
uwagę na to, by poszczególne 
składniki dodawane były 
do potrawy w określonej ko
lejności, według schematu po
wyżej. Pięć pierwiastków ma
nifestuje się, odpowiednio, 
w smakach: kwaśnym, gorz
kim, słodkim, ostrym i sło
nym. 
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Nasz słowniczek ziół chińskich 
Od ponad 5 000 lat zioła te stosowane są na różne dolegliwości. Można je kupić w sklepach z azjatycką 

żywnością czy w Internecie. 
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Zioła dostępne są w gabine
tach lekarzy medycyny chiń
skiej. Przed zakupem należy 
skonsultować się ze specjali
stą 

Paulina Piotrowska 
p.piotrowska@gk.pl 

BAIZHI (PIAN) - zioło stosowa
ne przy bólu głowy, bólu zębów, 
przekrwieniu śluzówki nosa. 

Zmniejsza obrzęk, rozprasza czyraki 
i wrzody. Pomocne w leczeniu upła-
wów. Stosować ostrożnie w przypad
ku ropiejących ran. 

GUI ZHI - używane przy przezię
bieniu, bólach w stawach, koń
czynach, a szczególnie barkach. 

Stosowane także przy problemach gi
nekologicznych, np. bolesnym mie
siączkowaniu. Użycie przeciwwskaza
ne w przypadku chorób gorączko
wych. Należy zachować ostrożność 
podczas ciąży lub przy nadmiernym 
krwawieniu miesiączkowym. 

HU PO - stosowane przy palpita
cjach z uczuciem lęku, niepo
koju, dużej ilości marzeń sen

nych, bezsenności, osłabieniu pamię
ci. Używane przy leczeniu choroby 
wieńcowej serca oraz przy bolesnych 
dysfunkcjach układu moczowego, 
również przy zatrzymaniu moczu. 
Zmniejsza obrzęki i pobudza gojenie 
ran, także przy obrzęku i bólu w obsza
rze moszny lub sromu. 

DAN SHEN - stosowane 
przy problemach kobiecych, 
bolesnym miesiączkowaniu, 

braku miesiączki oraz przy rozdrażnie
niu, niepokoju i kołataniu serca. Obni
ża ciśnienie. Podanie nalewki może 
spowodować świąd, ból żołądka lub 
osłabienie apetytu. 

NIU BANG ZI - stosowane 
przy gorączce, kasz 
lu, oraz bólu, 

obrzęku i zaczerwienie
niu gardła. 

Używane również 
w przypadkach za
czerwienionych 
obrzmień, czyra
ków, rumienią, 
świnki oraz 
ostrych wysypek 
skórnych połączo
nych z gorączką. 
Użycie przeciw
wskazane przy bie
gunce oraz otwar
tych wrzodach lub 
czyrakach. 

ZHI SHI - zioło stoso 
wane przy niestraw
ności, zaparciach, bólach 

brzucha oraz ciężkich biegunkach 

bakteryjnych. Używane również 
przy bólach wklatce piersiowej inad-
brzuszu, a także w przypadku wy
padania odbytu i macicy. Prze
ciwwskazane stosowanie 
w czasie ciąży oraz przy prob
lemach żołądkowych. 

JING JIE SUI - zioło po
mocne w leczeniu 
czyraka pojedyncze

go i mnogiego po pierw
szym wyrzucie, zwłasz
cza gdy równocześnie wy
stępuje gorączka i dresz
cze. Przyspiesza erupcję 
wysypek skórnych i łagodzi 
świąd przy swędzących wy
sypkach skórnych. Użycie 
przeciwwskazane przy otwar
tych wrzodach. 

XUAN SHEN - zioło stosowane 
przy ostrych stanach zapalnych 
gardła, którym towarzyszy ból 

i obrzęk. Używane przy róży i plami
stych wysypkach oraz w przypadku 
opornych na leczenie i bolesnych ow-
rzodzeń. Zachować ostrożność 
przy stosowaniu zioła u chorych z bie
gunką. 

BA JITIAN - zioło wzmacniające 
stosowane w chorobach nerek, 
impotencji, niepłodności żeń

skiej i męskiej, przedwczesnym wy
trysku nasienia, częstomoczu, nietrzy-
maniu moczu, nieregularnym mie
siączkowaniu. 

CHEN PI - poprawia pracę śle
dziony i żołądka, leczy nudnoś
ci i wymioty, luźne stolce. Dzia

ła przeciwkaszlowo i ułatwia oddycha
nie. Łagodzi czkawkę. Stosowane 
przy zmęczeniu, braku apetytu, nalo
cie na języku. Użycie przeciwwskaza
ne przy suchym kaszlu. 

DANG GUI - reguluje miesiączko
wanie przy zaburzeniach, nie
regularnym lub bolesnym mie

siączkowaniu. Stosowane przy bólach 
brzucha, urazach ze skaleczeniam. 
Często stosowane do leczenia wrzo
dów i ropni. Ostrożnie stosować 
przy biegunce. 

FANG FENG - używane głów
nie przy chorobach z prze
ziębienia i chorobach re

umatycznych. Stosowani 
również przy migrenowych 
bólach głowy, a także na
wracających bolesnych 
biegunkach z jasną krwią 
w stolcu. 

0= 
niawtla 

mięśni, opóźnieniach w rozwo
ju ruchowym u dzieci, 

przy łagodnych obrzękach 
oraz utrudnieniach 

przy oddawaniu mo
czu. 

XINYIHUA-
Zioło stoso
wane przy 

niedrożności nosa 
z obrzękiem ślu
zówki, utracie wę
chu, problemach 
z zatokami oraz 

bólach głowy. 

Y! UAN ZHI - sto
sowane w sta
nach niepoko

ju, lęku, dezorientacji 
i bezsenności oraz napa

dach padaczkowych. Usuwa 
śluz z płuc przy kaszlu z obfitą 

plwociną trudną do odkrztuszania. 
Zioło stosowane również przy czyra
kach, ropniach, wrzodach oraz 
obrzmieniu i bolesności piersi. Stoso
wać ostrożnie w przypadku wrzodów 
lub zapalenia żołądka. 

rSUram 

ING PI-zioło stoso
wane przy bólu 

uczuciu rozpiera
nia wlclatce piersiowej, bó
lu i obrzęku piersi i okolic 
podżebrowych oraz bólu 
przepuklinowym. Podnosi ciś
nienie krwi. Pomocniczo z inny

mi ziołami działa przeciwbólo-
wo przy kaszlu, któremu towa

rzyszą bóle w klatce piersiowej. 

JUE MING ZI - poprawia 
widzenie przy swędze
niu, zaczerwienieniu 

i bólu oczu z nadwrażli
wością na światło. Nawil
ża i odblokowuje jelita 
przy suchych stolcach, nie
regularnych wypróżnie
niach lub przewlekłych za-
parciach. Używane do za

pobiegania arteriosklerozie, 
ponieważ obniża ciśnienie 

krwi i poziom cholesterolu. 
Nie zaleca się podawania zioła 

w przypadkach biegunki. 

U JIA PI - zioło stosowane 
przy osłabieniu ścięgien 
i kości, bólu i skurczach 

GAO BEN - łagodzi ból głowy, 
również ból promieniujący 
do policzków i zębów. Stosowa

ne przy ostrym bólu kręgosłupa w od
cinku krzyżowo-lędźwiowym. 

HUANG QI (SHENG) - usprawnia 
pracę śledziony i żołądka, chro
ni przed przeziębieniami, 

zmniejsza obrzęki. Stosowane przy 
trudno gojących się ranach i przewle
kłych owrzodzeniach. 

SHAN ZHA (BO) - stosować 
przy przejedzeniu po mięsnych 
i tłustych potrawach, biegunce, 

poporodowych bólach brzucha, prze
puklinie, nadciśnieniu i wysokim po
ziomie cholesterolu. Ostrożnie stoso
wać przy nadmiernym wydzielaniu 
kwasów żołądkowych. 

WU YAO - stosowane przy 
duszności, bólu z boku ciała, 
przy bolesnym miesiączko

waniu, bólach w brzuchu i podbrzu
szu, wymiotach, biegunce oraz choro
bach przepuklinowych, bólu stawów, 
zawrotach głowy. U dorosłych stosu
je  się przy częstomoczu, a u dzieci 
w przypadkach nietrzymania moczu. 
Nie należy stosować przy schorze

niach śledziony i żołądka. 

I SU GENG - stoso
wane przy dolegli
wościach żołądko

wych, problemach ze 
śledzioną, wzdę
ciach, czkawce. 
U kobiet w ciąży 
uspokaja płód oraz 
zatrzymuje nud
ności i wymioty. 

D i  

ZI SU YE - zioło stosowane przy g 
orączce, dreszczach, bólach gło
wy, niedrożności nosa, kaszlu, 

a także nudnościach, wymiotach i sła
bym apetycie. U kobiet w ciąży działa 
uspokajająco na płód i łagodzi poran
ne mdłości. 

DANG GUI - reguluje miesiączko
wanie przy zaburzeniach mie
siączkowania, nieregularnym 

lub bolesnym miesiączkowaniu, bra
ku miesiączki. Stosowane przy bólach 
brzucha, urazach ze skaleczeniam. 
Często stosowane do leczenia wrzo
dów i ropni. Ostrożnie stosować 
przy biegunce. 

I GU PI -
u ż y w a n e  
przy nocn 

ych potach, utrzy
mującym się stanie 

podgorączkowym, 
kaszlu i trudnościach 

z oddychaniem oraz 
krwotokach z nosa, krwa

wych wymiotach i krwio
moczu. 
Bywa stosowane przy bólu zę-

CHUAN XIONG - bardzo ważne 
zioło w ginekologii, którego uży
wa się do leczenia bolesnego 

miesiączkowania, braku miesiączki. 
Stosowane przy zawrotach i bólach 
głowy. 

Wykazuje właściwości przeciwbak-
teryjne i przeciwgrzybiczne. 

U DAN PI - działa ochładzają
co w przebiegu chorób go
rączkowych. 

Stosowane przy skróceniu cyklu 
miesiączkowego oraz obfitych i boles
nych miesiączkach. 

Użycie przeciwwskazane podczas 
ciąży. • 

http://www.gk24.pl
http://www.gp24.pl
http://www.gs24.pl
mailto:p.piotrowska@gk.pl

