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Ratownik
Głos na lato: Atrakcje,
koncerty, imprezy - str. 10-11 o bezpieczeństwie
nad wodą
na słupskim stawku
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Radni PiS liczą długi
zaciągnięte przez
prezydenta Roberta
Biedronia
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STRONA 4

Dylemat prezydenta Biedronia:Słupsk czy cały kraj?

f

Prokuratura w listach gończych
publikuje dane pokrzywdzonych

Po interwencji dziennikarza
słupska prokuratura poprawia
listy gończe,choć niemusi STRONA 13

Ustka wprowadziła właśnie regulamin
korzystania zmiejskich fontann STRONA 12
Nabór do miejskich
liceów w Słupsku
jest już zakończony.
Są jeszcze miejsca
w technikach

Paweł Szewczyk
walczy prawnie
o utrzymanie
mandatu radnego
słupskiej rady

STRONA 4

STRONA7

RobertBiedroń
niezdecydowany na
start w wyborach
Zbigniew Marecki

m

Prezydent Robert Biedroń waha się
w sprawie startu w wyborach na pre
zydenta Słupska w najbliższych wy
borach samorządowych. Działacze
PO już się nie wahają i nie otwierają
się na Biedronia.

W miniony weekend podczas gościn
nych występów w warszawskich me
diach prezydent Robert Biedroń
znowu wprowadził sporo zamiesza
nia w słupskiej polityce, bo zaczął su
gerować, że nie jest pewne, czy wy
startuje w jesiennych wyborach
na prezydenta miasta.
- Sytuacja w kraju jest dyna
miczna, więc nie zamykam za sobą
żadnych furtek - powiedział nam
wczoraj prezydent,gdy spytaliśmy go,
kiedy ostatecznie ogłosi, co zamierza
robić, gdy będzie zbliżał się koniec
obecnej kadencji wSłupsku.
Z otoczenia prezydenta Biedronia
dowiedzieliśmy się,że powróciłaidea
utworzenia nowej partii lewicowej
w kraju. Natomiast w niektórych me

Prezydent Robert Biedroń mówi. że nie podjął ostatecznej decyzji,
czy wystartuje w zbliżających się wyborach samorządowych w Słupsku

diach prezydent sugeruje, żejeśli wy
bierze powrót do polityki ogólnopol
skiej, to w wyborach na prezydenta
Słupska wysunie jako kandydatkę
Krystynę Danilecką-Wojewódzką,
swoją dotychczasową zastępczynię.
- Gdyby ze stanowiska prezydenta
Słupska zrezygnował rok po wybo
rach, to wyglądałoby żle i byłoby
formą zdrady wyborców. Poza tym
po jego rezygnacji rządPiS z pewnoś
cią powołałby komisarza ze swoich
szeregów i mógłby doprowadzić
do tego, że w wyborach nowego pre

Jutro odbędzie się impreza
z okazji 80.urodzin prałata Jana
Giriatowicza -emerytowanego
proboszcza parafii świętego
Jacka w Słupsku STRONA 7

zydenta Słupsk przejęłoby PiS- mówi
człowiek z otoczenia prezydenta
Biedronia.
- Niechcemy, by po odejściu do kra
jowej politykiRobert Biedroń zostawił
Słupsk komisarzowi z PiS, stąd posta
wienie naBeatę Chrzanowską - powie
dział wczoraj wSłupsku szef klubu PO
w Sejmie i przewodniczący pomor
skiej Platformy Sławomir Neumann,
gdy zapytaliśmy o decyzję Roberta
Biedronia. ©®
(GH)

WIĘCEJ NA STRONIE 4

Zespół Wilki
i Grzegorz Hyży
gwiazdami
Lęborskich Dni
Jakubowych
STRONA 10
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Druga strona

Pogoda w regionie
Dzisiaj
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Uwaga: burze

Grzegorz Hiiarecki
grzegoi7.hilarecki@gp24.pl

GDZIE DWÓCH SIĘ
BIJE, TRZECI
KORZYSTA?

K

ampanii wyborczej
oficjalnie jeszcze nie
ma, aleaż trzy wczo
rajsze konferencje
prasowe w Słupsku
pokazały, że w praktyce już
w naszym mieście trwa. Co
o tyle ciekawe, że prezydent
Robert Biedroń w ubiegłym
tygodniu zmienił przekaz.
W mediach ogólnopolskich
wyłuszczył, że nie podjął osta
tecznej decyzji, gdzie i czy wy
startuje, boma dylemat:
Słupsk czy kraj.Jak tłumaczył,
nie chcestartować, a potem
porzucać miasta dla kariery
ogólnopolskiej, bo to odda

łoby miasto... w ręce komisa
rza z PiS.
W odpowiedzi wczoraj
w Słupsku przewodniczący
klubu poselskiego PO w Sej
mie Sławomir Neumann
ujawnił, że wystawienie
w wyborach prezydenckich
w naszym mieście Beaty
Chrzanowskiej wynika z za
chowania Roberta Biedronia.
Jego zdaniem, nie ma pew
ności, czy starcie Biedroń
kontra PiS w Słupsku zakoń
czyłoby się wygraną obecne
go prezydenta miasta. Nato
miast, jego zdaniem, Robert
Biedroń chce tworzyć nową
partię w kraju, stąd jego ataJki
na PO, co oznacza, że opuści
miasto i na jego miejsce poja
wi się w nim... komisarz z PiS.
Słupscy radni PiS odpo
wiedzieli na to na konferencji
punktowaniem prezydenta
Biedronia i opowiadanych
przez niego banialuk o doko
naniach w mieście. Tak wy
glądała kampania wyborcza
w poniedziałek w Słupsku,
choć oficjalnie jej nie ma. ©®

Glos Dziennik Pomorza
Wtorek, 17.07.2018

Z ratownikiem zawsze
bezpieczniej nad wodą
W gorące dni coraz więcej
osób spędza wolny czas
nad wodą. Na szczęście
nad bezpieczeństwem wypo
czywających czuwają ratowni
cy WOPR. Pracują oni także
w Słupsku w parku im. Józefa
Trendla. czylipopularnych
Trzech Stawkach.
Jak wiele osób korzysta
z tego kąpieliska w tym ro
ku?

Pogoda wreszcie dopisała,
zwłaszcza w ciągu ostatnich
dwóch dni, więc obłożenie
jest rzeczywiście duże.
Na chwilę obecną ta liczba
wypoczywających, którą wi
dzimy, jest niewielka. Wczo
raj w szczytowym momencie
doliczyłem się 43 osób prze
bywających w wodzie.
Czy były jakieś niebez
pieczne zdarzenia?

Ostatnio była jedna sytua
cja z udziałem chłopca, jed
nak mamy wszystko na oku
i pilnujemy porządku. Odgro
dziliśmy też najbardziej nie-

Marzena Sutryk
marzena.sutryk@gk24.pl

Marszałek województwa za
chodniopomorskiego Olgierd
Geblewicz zdecydował, że
zmniejszy sobie zarobki, choć
radni sejmiku zdecydowali
inaczej.

Decyzja jest związana z nowym
rozporządzeniem Rady Mini
strów w sprawie wynagradza
nia pracowników samorządo
wych. Sejmik zachodniopo
morski niezgodził się wcześniej
na obniżenie uposażenia mar
szałka, co nakazuje wspom
niane rozporządzenie. Więk
szość radnych była zdania, że
tego typu regulacje ze strony
rządu są „karygodną ingeren
cją w kompetencje samorzą
dów". - To zamach na samo
rządność i znaczenie nas jako

radnych. Niedługo może bę
dzie nam dyktować, ktoma zo
stać marszałkiem - mówił
wówczas radny Józef Faliński
(klub radnych PO). - O takich
sprawach powinien decydo
wać samorząd, a nie rząd czy
premier. To jestpsucie państwa
- wtórowałmu Dariusz Wieczo
rek (SLD).
Ostatecznie jednak marsza
łek OlgierdGeblewicz zdecydo
wał, że sam obniży sobie upo
sażenie do poziomu wskaza
nego przez rozporządzenie.
- Pomimo wątpliwości co
do tego,czy rządowe regulacje
w tym zakresie są zgodne
z prawem, do czasu ich roz
strzygnięcia zdecydowaliśmy,
by moje zarobki były niższe
- mówi marszałek Olgierd
Geblewicz.
Marszałkowskie uposażenie
będzie mniejsze o 1075,94 zł
brutto już od lipca.©®

Karol Szwochertowski,
ratownik WOPR. dba
0 bezpieczeństwo nad wodą

W jakich godzinach pracują
ratownicy na kąpielisku
w parku Trendla?

bezpieczne miejsca, dlatego
jest tutaj bardzo spokojnie
1 można się przyjemnie ką
pać.

Jesteśmy tutaj codziennie
od godziny 10 do 18. Pracuje
my przez całe wakacje od końcówki czerwca do po
czątku września. Nawet jeśli
jest brzydka pogoda, jeste
śmy nad wodą przez cały
czas. Wtedy też można się
kąpać, choć raczej nie będzie
to przyjemne. Jak już wspo
minałem, wyznaczyliśmy tu
taj strefy bezpiecznej kąpieli
zarówno dla osób pływają
cych, jak i niepływających.

Jak zachować się w sytuacji
zagrożenia?

Trzeba zachować spokój,
ale od tego też jesteśmy my ratownicy, żeby interwenio
wać w takich momentach.
Trudno jest takie przewi
dzieć, ale najważniejsze, żeby
reakcja ratownika była jak
najszybsza.
Czy w takich momentach
dochodzi do paniki?

M. Pietrasi M.Wójcik

redakcja@gp24.pl

Zamknięto most nad kanałem
młyńskim, znajdujący się
obok Muzeum Pomorza Środ
kowego. Ma to związek
z oczyszczaniem dna kanału.
9

W ubiegłym roku zamknięto
tamę na kanale młyńskim.

Bogumiła
Rzeczkowska
bogumila.i7eakowska@gp24.pl

17 lipca

1386
W południowej wieżykościoła św.
Marii Magdaleny we Wrocławiuza
wieszono DzwonGrzesznika.
1852
Do Gdańska wjechał pierwszy po
ciąg. Miasto zostałopołączone li
nią kolejową z Tczewemi Byd
goszczą.

1833

Pod Myśliborzemrozbił się samo
lot z litewskimilotnikami
Steponasem DariusemiStasysem
Girenasem, którzy pokonali Atlan
tyk izmierzali w kierunkuLitwy.
Obaj zginęli.

1954

Założono Wyższą Szkołę Rolniczą
w Szczecinie, przekształconą póź
niej w Akademię Rolniczą.

redakcja@gp24.pl

Odkryto Jaskinię Czarną w Ta

Most przy muzeum
zamknięty. Trwa
oczyszczanie kanału
Maran Wójcik

Marszałek sam obniżył
sobie lipcową pensję

Tak, krzyk jest w takich sy
tuacjach zupełnie naturalny.
Jest też takie powiedzenie
„Tonący brzytwy się chwyta"
- w talach chwilach chwyta
my się czegokolwiek i jest to
bardzo niebezpieczne dla ra
townika. Na szczęście
na szkoleniach szczegółowo
omawia się, jak sobie pora
dzić w świetle takiego zagro
żenia, które może się zdarzyć.

Na CzyteWaów caekamy
w redakcji „Głosu Pomorza"
w Słupsku przy
uL Henryka Pobożnego 19
teł. 59 848 8100

- Kanał jest zanieczysz trach Zachodnich.
czony, znajduje się tam mnó
stwo kamienii mułu.Prace mu
szą zostać koniecznie przepro Ostatnia w PRL amnestia dla
wadzone, żeby turbina mogła więźniów politycznych.
właściwie pracować i osiągać
pełną moc - wyjaśnia Tadeusz
Minta, specjalista do spraw re Polska wznowiła stosunki dyplo
montów w Muzeum Pomorza matyczne ze Stolicą Apostolską.
Środkowego w Słupsku. Próby
uruchomienia
urządzenia
po remoncie odbędą się praw
dopodobnie już w tym tygod Tomasz Lis.
niu. Oczyszczanie odcinka ka dziennikarz
nału młyńskiego docelowo Dzięki Pussy Riotprzypomnieliśmy
potrwa dwa dni. Potem most „sobie, że piłka,choć jestwspaniała,
ponownie zostanie otwarty jest wyłącznie zabawą,która nie
i będzie można swobodnie powinna przesłaniaćrzeczy waż
z niego korzystać.
nych.

Miało to związek z naprawą
turbiny pracującej w budynku
muzeum. Urządzenie zostało
wymontowane i zawiezione
do warsztatu.
Z kolei wczoraj zamknięto
most znajdujący się nad kana
łem, w pobliżu budynku, wew
nątrz którego znajduje się tur
bina. Jest to związane z proce
sem oczyszczania tego odcinka
kanału młyńskiego.

ZTWITTERA

©®

Martin Palade,
socjolog

Po dokładnymprzyjrzeniu się
pomnikowi PLK w Kraśnikucoraz
bardziej martwięsię kierunkiem
rozwoju sztukipublicznej w Polsce,
ze szczególnymuwzględnieniem
rzeźby. Niewątpię w szczereinten
cje tych,którzy chcielioddać hołd
byłemu Prezydentowi,ale ten
pomnik to antypomnik.
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Zamknięcie mostu nad kanałem młyńskim związane jest z oczyszczaniem dna. Wszystko to
z powodu turbiny, która po remoncie zostanie ponownie uruchomiona. Żeby urządzenie mogło
prawidłowo funkcjonować i osiągać pełną moc, dno kanału musi zostać uporządkowane

/
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43076 (-)
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4,8811 ()

(+)wzrost ceny w stosunku
do notowania poprzedniego
(-)spadek ceny w stosunku
do notowania poprzedniego
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Prezydent Robert Biedroń kontra
władze Platformy Obywatelskiej w Słupsku
Grzegorz Hilaredti
gmgofz.hilareckii@gp24.pl

Słupsk
Głównym naszym celem jest
obrona takich miast jak
Słupsk przed PiS - powiedział
wczoraj na konferencji w słup
skim biurze PO Sławomir
Neumana szef partii na Po
morzu. Jego zdaniem niema
pewności, czy starcie Roberta
Biedronia z kandydatem PiS
zakończyłoby się zwycię
stwem. Natomiast Robert
Biedroń powiedział nam.
że Platforma jest jak PiS i wi
dać to w Słupsku.

Wczorajsza konferencja jed
nego z szefów Platformy
w Słupsku zapowiadała spotka
nie jego i BeatyChrzanowskiej,
kandydatki tej partii na stano
wisko prezydenta miasta, zpo
tencjalnymi wyborcami wnad
chodzących wyborach. Naj
pierw mówionoo wspólnej liś
cie wyborczej w koalicji z No
woczesną i innymi siłami. Ale

Sławomir Neumann. jeden z szefów PO. tłumaczył, dlaczego
nie doszło do współpracy Platformy z Robertem Biedroniem

Robert Biedroń zaś mówił wczoraj, że lokalna Platforma robi
„jakieś Po-Pisy" w Słupsku, prowadząc politykę Kaczyńskiego

szybko okazało się, że wśród
tego szerokiego frontu nie ma
miejsca dla Roberta Biedronia.
- Decyzja o wystawieniuBe
aty Chrzanowskiej na kandy
datkę na prezydenta była po
dyktowana między innymi za
chowaniem RobertaBiedronia.
Głównym naszym pomysłem
i celem jest obrona takich miast

jego problem. Opozycja po
winna siędzisiaj wspierać.Dla
tego odkładam te ataki
Biedronia na PO. To może nie
spełniona miłość.
Przewodniczący Neumann
przyznał, że partia czekała
długo na decyzję Roberta
Biedronia, a ten nie potrafił się
zdecydować. Dzisiaj temat

jak Słupsk przed PiS- tłumaczy
przewodniczący Neumann. Nie mamy pewności, że starcie
Roberta Biedronia z kandyda
tem PiS zakończyłoby się jego
sukcesem i sukcesem dlaSłup
ska. Dlatego kandydaturaBeaty
Chrzanowskiej. A to, żeRobert
Biedroń w Platformie widzi
większego wroga niż w PiS, to

współpracy jest już zamknięty.
Poseł Zbigniew Konwiński,
szef słupskiej PO, dodał, żenie
powinno się przykładać żadnej
wagi do słów prezydenta
Biedronia, który jednego dnia
w Polsacie mówi, że wystartuje
w Słupsku, a w TVN, że nie.
Władze POmówią, żena ra
zie nie ma pewności, gdzie Ro

bert Biedroń wystartuje w wy
borach. A nawet gdy zdecyduje
się na Słupsk,to raczej ich zda
niem opuści miasto po roku,
bo
zostanie
europarlamentarzystą.
A Słupsk otrzyma wtedy komi
sarza z PiS i miastem będzie
rządził polityk, który nie ma
szans w wyborach.Sam zaś za
interesowany tłumaczył nam,
dlaczego atakujesłownie PO.
- Ja kibicuję Platformie, bo
Polsce jest potrzebna konser
watywna prawicowa, demo
kratyczna partia. Ale z troską
dochodzę do tego, że zjedno
czona opozycja jest bardzo
słaba - tłumaczył wczoraj Ro
bert Biedroń. - To jest smutne,
że nie zdołała przez te trzy lata
przekonać Polaków, by głoso
wali na kogoś innego niż PiS.
Państwo widzicie, jak wygląda
lokalna polityka Platformy,
która, jak trzeba, to łączy się
z Prawem i Sprawiedliwością,
robiąc jakieśPo-Pisy. Jak się jest
opozycją do PiS, to nie robi się
takich numerów, że gra się
do jednej bramki z prezesem
Kaczyńskim - powiedział nam
wczoraj Robert Biedroń.©®
(MAZ)

Słupscy radni PiS atakują prezydent miasta
Słupsk

Zbigniew Marecki

zbigniew.marecki@gp24.pl

Podczas poniedziałkowejkon
ferencji prasowej przedstawiciełe Klubu RadnychPiS w Ra
dzie Miejskiej w Słupskuzarzu
ciRobertowi Biedroniowiprezydentowi Słiąiska. propago
wanie fałszywych Mbrmacpdo
tyczących zadłużenia miasta

Radni wtym kontekściepowołali
się na wystąpienie prezydenta

wpiątkowym programieGraffiti
w Polsat News.Radni Robert Ku
jawski oraz Tadeusz Bobrowski
mówili o tym, że prezydent
chwali się, że oddłużył miasto,
a nie mówi, że jednocześnie za
ciągnął nowe zobowiązania, bo
na ostatniej sesji rady miejskiej
uzyskał zgodę większości rad
nych (bez radnych PiS) na emisję
obligacji miejskich w wysokości
25,5 miliona złotych, które mają
być w części przeznaczone
na przesunięcie w czasie spłaty
miejskich długów, a wcześniej

Panu Pawłowi Lisowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty

składają
Starosta Słupski
i Pracownicy Starostwa Powiatowego w Słupsku
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 15 lipca 2018 roku odeszła

Irena Dorozińska

ś+p
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 18 lipca 2018 roku
w Łupawie. Msza św. żałobna odprawiona zostanie
w dniu pogrzebu o godz. 11.00 w miejscowym kościele.
Pogrążeni w smutku Rodzina i Przyjaciele

poprzez spółkęTrzy Falemiasto
zaciągnęło jeszcze większy kre
dyt nasfinansowanie dokończe
nia budowyparku wodnego.
Opozycyjni wobec prezy
denta radni wypomnieli mu
także, żenie realizuje w mieście
dużych inwestycji, jego budżet
inwestycyjny jestna poziomiesą
siadujących zmiastem gmin,ainwestycje, które sąrealizowane,są
przygotowywane tak wolno,
że jestduży problem zichrealizacją, gdy przychodzi okres
jesienno-zimowy.

-Budżet inwestycyjnyw ubie
głym rokubył ratowanypoprzez
zakup patelni do szkolnychsto
łówek. One są potrzebne, ale to
świadczy o nerwowych ruchach
w ratuszu -dodał radny Robert
Kujawski.
Radni PiS dziwią się także po
stępowaniu radnych PO oraz
SPO, którzy najpierw deklaro
wali, żenie będą popierać zadłu
żania miasta, ale na ostatniej se
sji ostatecznie zgodzilisię nako
lejną emisję miejskich obligacji.Prawdopodobnie z przyczyn

związanych z kampanią wybor
czą - ocenia radnyBobrowski.
Gdy radnegoRoberta Kujaw
skiego zapytaliśmy, czy wypo
wiada się jako szef Klubu Rad
nych PiS, czy jako kandydatPiS
na stanowiskoprezydenta Słup
ska, odpowiedział,że na konfe
rencji występuje w roli szefa
klubu. Jednocześnie dodał, że
czeka na rozstrzygnięcie władz
partii w kwestii,czy w ogóle bę
dzie kandydatem PiS na prezy
denta Słupska. Tymczasem,
także wponiedziałek, prezydent

Robert Biedroń podczas swojej
konferencji prasowej powie
dział, że radni rozpowszech
niają kłamliwe informacje. Z
wypowiedzi prezydenta wyni
kało, że od 2015 roku obniżają
zadłużenie Słupska. Obecnie
wynosi ono 247 min zł. Zarzu
cił też działaczom PiS, że ta par
tia nie spełniła wielu obietnic,
które padały wobec Słupska.
W tym kontekście wymienił
choćby obietnice utworzenia
województwa środkowopomorskiego. ©®

Magistrat zadowolony z naboru do szkół
Słupsk
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

Nabór do miejskich liceów
w Słupsku jest już zakończo
ny.Natomiast są jeszcze wol
ne miejsca w miejskich techni
kach i szkołach branżowych.

Wiceprezydent
Krystyna
Danilecka-Wojewódzka nie
ukrywa, że w tym roku władze
miejskie są zadowolone z wy
ników reknitacji do miejskich
szkół ponadgimnazjainych.
Z informacji, które przekazała

pani wiceprezydent, wynika,
że w miejskich technikach
na uczniów czekają jeszcze 104
miejsca, a w szkołach branżo
wych (dawnych zawodów
kach) miejsc wolnych jest jesz
cze znacznie więcej. Generalnie
władze miejskiesą zadowolone
z rektrutacji, bo nie udało się
stworzyć jedynie 7 z wcześniej
planowanych klas. W praktyce
więc wszyscy nauczyciele za
chowają etaty.Są jednak pewne
problemy, bo na przykład nie
udało się stworzyć klasy tech
nika automatyka i klasy obuw
nika.

- To jest zadanie dlanas, aby
rozmawiać z uczniami, którzy
będą w przyszłym roku szkol
nym kończyć ostatnie klasy
gimnazjum oraz klasy ósme,
aby decydowali się na naukę
w szkołachgwarantujących do
bry zawód. Teraz bowiem wy
raźnie widać, że humaniści
oraz kandydaci na lekarzy wy
bierają przede wszystkimlicea,
a do techników trafiają ci, któ
rzy preferują zawody prak
tyczne - ocenia wiceprezydent
Danilecka-Wojewódzka.
Podczas poniedziałkowej
konferencji prasowej dzienni

karze usłyszeli także oplanach
strażników gminnych i miej
skich z województwa pomor
skiego, którzy wczoraj w ratu
szu przygotowywali się do ak
cji „Droga do szkoły". Będą ją
prowadzić od września.
W ubiegłym roku objęła ona 47
placówek w Słupsku oraz 167
w całym województwie po
morskim. Strażnicy usłyszeli
także od prezydenta Słupska,
że choć słyszy sięróżne oceny
straży miejskich, to on uważa,
że Straż Miejska w Słupsku jest
potrzebna i potrzebuje doinwe
stowania. ©®
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Tusk chce starcia z Kaczyńskim.
W sondażach przegrywa z Dudą
Donald Tusk zapowiedział, że
wystartuje w wyborach pre
zydenckich w Polsce w 2020
roku. jeślijego rywalem bę
dzie Jarosław Kaczyński. -Nie
wahałbym się ani chwili- po
wiedział. Tymczasem w naj
nowszym sondażu przewod
niczący Rady Europejskiej tra
ci sporo do Andrzeja Dudy.

W piątek,13 lipca,Donald Tusk
zapowiedział, że po zakończe
niu kadencji przewodniczącego
Rady Europejskiej wystartuje
w wyborach prezydenckich
w Polsce, które odbędą się
w 2020 roku. Były premier po
stawił jednak warunek - jego
rywalem musi być prezes
Prawa i Sprawiedliwości Jaro
sław Kaczyński.
- Możecie państwo zapytać
w Polsce prezesaKaczyńskiego,
czy przyjmuje takie wyzwanie
-powiedział TuskwTVN24.- Ja
nie wahałbymsię ani chwilii sta
nąłbym do takiego pojedynku
- dodał. O planiepowrotu Tuska
do polskiej polityki mówiło się
już od dawna, ale było topierw
sze oficjalne potwierdzenie, że
przewodniczący RadyEuropej

Tymczasem w najnowszym
sondażu Instytutu Badań
Pollster dla „Super Expressu"
Andrzej Duda uzyskał 32 proc.
poparcia, a Tusk -21 proc. Trze
cie miejscew badaniu zająłRo
bert Biedroń (17 proc.)
- Socjologowie wskazują
na to, że proces zawłaszczania

państwa przez aparat PiS jest
tak duży, że ludzie boją się wy
jawiać swoje poglądy. W tej
chwili trudno jest ocenić realne
poparcie dlaPiS. Ludzieboją się
wyjawiać swoje opinie.Boją się
o pracę, boją się o swoje dzieci,
o swoich małżonków, którzy
pracują w sektorze budżeto
wym. Ta atmosfera strachu,
wprowadzana przez aparat PiS,
zdaniem socjologówzniekształ
ca wszelkie badania -mówi po
seł KrzysztofBrejza dla ALP. Po
lityk PO dodał, że dla Donalda
Tuska nie ma znaczenia to,
z kim będzierywalizował.
- Jest politykiem tak dużej
klasy, tak kompetentnym, tak
doświadczonym w walce z PiS
w poprzednich latach, że jeżeli
tylko wybory będą wolne, to
Tusk te wybory wygra
- stwierdził Brejza.
- Donald Tusk jest tchórzem
- mówi z kolei Dominik
Tarczyński. PosełPiS w rozmo
wie z AIP ostro skrytykował
warunek, postawiony przez
przewodniczącego Rady Euro
pejskiej.
- Jest po prostu tchórzem,
który nie jest w stanie wwarun
kach dojrzałej demokracji sta
nąć wszranki z tym, kto jest po
pierany przez naród. Chce so
bie wybieraćkonkurentów? To
buta charakterystyczna dla
Platformy Obywatelskiej - do
daje
poseł
Tarczyński.
©@

Komisja przesłuchała
byłą naczelnik US

Ziobro: lwulski jest
symbolem reformy

WIĘCEJ ZWYCIĘSTW NIŻ
PORAŻEK

Kacper Rogacin
Twitter: @krogacin

Donald Tusk postawił warunek - wystartuje w wyborach prezydenckich, jeśli jego rywalem będzie
Jarosław Kaczyński. Tymczasem prezes PiS zapowiedział już, że kandydatem będzie Andrzej Duda

skiej faktycznie myśli o takim
rozwiązaniu.
Uwagę zwraca jednak posta
wiony przez Tuska warunek.
Kilka dni przed jego oświadcze
niem Jarosław Kaczyński
stwierdził bowiem w wywia
dzie dla tygodnika „Sieci", że
kandydatem PiS w najbliż

szych wyborach prezydenckich
będzie Andrzej Duda.
- Trudno, żeby prezes cośin
nego powiedział.Nie chceryzy
kować otwartego konfliktu
w partii - mówi Tomasz
Siemoniak, były ministerobrony
narodowej w rozmowie z Agen
cją Informacyjną PolskaPress.

- Prezydentura Andrzeja
Dudy nie daje dużej szansy
na reelekcję.Prezydent ma co
raz mniejszy autorytet, coraz
mniejszą powagę, co pokazało
choćby bieganie po koryta
rzach, żeby zrobićsobie zdjęcie
z prezydentem Donaldem
Trampem - dodajeSiemoniak.

Strefa Biznesu
NAJWIĘKSZY REGIONALIZOWANY
SERWIS GOSPODARCZY
W POLSCE
Strefa Biznesu

CBOS: Referendum
dzieli Polaków

B Sprawdzone informacje
gospodarcze ze świata,
z Polski i z Twojego regionu
L Porady dla
małych i średnich
przedsiębiorstw
Ef Baza komunikatów
i przetargów
www.strefabiznesu.pl
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Według najnowszegosondażu
CBOS, potowa Polakówzamierza
wziąć udział w referendum
w sprawie zmiany konstytucji.
Jednak aż 41 proc. ankietowa
nych zadeklarowało,że niepój
dzie głosować.9 proc. badanych
jeszcze nie zdecydowało,czy
weźmie udział w głosowaniu.
Z koleina pytanie,czy należy
zmienić konstytucję,31proc. an
kietowanych odpowiedziało,że
tak - a10 proc. zdecydowanietak.
Zmiany ustawy zasadniczejnie
chce 51proc. Polaków,a 22 proc.
zdecydowaniejest przeciw,CAIP)
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Pierwsze starcie Donalda
Tuska z obozem Prawa
i Sprawiedliwości miało
miejsce w 2005 roku, gdy
w drugiej turze wyborów
prezydenckich Tusk zmierzył
się z Lechem Kaczyńskim.
Obecny przewodniczący
Rady Europejskiej przegrał,
uzyskując 45,96 proc.
poparcia. W tamtym
roku Platforma Obywatelska
przegrała też wybory
parlamentarne, po czym Tusk
został wybrany na jej lidera.
Pod jego wodzą PO wygrała
z PiS w wyborach parlamen
tarnych w 2007 i 2011 roku.
W 2010 roku kandydat PO
- Bronisław Komorowski
został prezydentem RP,
wygrywając z Jarosławem
Kaczyńskim. W 2014 roku
Tusk został przewodniczącym
Rady Europejskiej.

Przed sejmową komisją ds. Amber
Gold stanęła wczoraj Violetta
Górecka, była naczelnikIUrzędu
Skarbowego w Gdańsku. Górecka
zeznała, że toona podjęła decyzję
o odstąpieniuod kontrolispółki. To była mojaosobista decyzja,
podjęłamją po konsultacji z dyrek
tor IzbySkarbowej w Gdańsku.
Kontrola została przekazana
do PomorskiegoUrzędu Skarbo
wego - mówiła.Przyznała po
nadto. żews. AmberGold zostały
popełnione błędy, (AIP)

Minister sprawiedliwościZbigniew
Ziobro zapytany został,co sądzi
o doniesieniachmedialnych,ja
koby sędzia Józeflwulski, pełniący
obecnie funkcjęI prezesa SąduNaj
wyższego, conajmniej czterokrot
nie był wskładach sądów,które
skazywały za działalnośćopozy
cyjną wstanie wojennym (sam
lwulski przyznawałsię dojednej ta
kiej sprawy).Zdaniem ministra,
przykład sędziegopokazuje „jak
nieprecyzyjny był dotej porySN
•wopisywaniu historiizaszłej, zwią
zanej zdorobkiem orzeczniczym
poszczególnych sędziówpracują
Ministerstwo Rolnictwa
cych w SN".- Życiorys panasę
prosiKE opieniądze
dziego lwulskiego,właśnie wtym
Minister rolnictwa Jan
sądziejako człowieka,który został
Ardanowski, podczasspotkania
wyznaczony przez panią Gersdorf
w Brukseli z komisarzem
do pełnienia obowiązkówpierw
dospraw rolnictwa Philem
szego prezesa,jestjakimś symbo
Hoganem, zwrócił się z wnio
lem, którypokazujejeden (...)
skiem opomoc finansową dla
z motywówi racji, któreległy
polskich rolników w związku zsu u podstawnaszej reformy - mówił
szą - informuje Polskie Radio.
Ziobro. -Od kogojak odkogo, ale
od tegonajwyższego sądupo
Do rozmowy doszłoprzed spot
kaniem ministrów rolnictwa z28
winno sięoczekiwać najwyższych
krajów, (AIP)
standardów - dodał, (AJP)
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Syria, Korea, atom Iranu, Ukraina
na szczycie Trumpa z Putinem
TWÓRZCIE SAUNY,
ANIE WOJNY!

Kazimierz Sikorski

Mam nadzieję, że znajdziemy
odpowiedzi na wspólne pyta
nia -mówił przed rozmowami
w cztery oczy Donald Trump.
Po ponad dwugodzinnychro
zmowach tylko z udziałem
tłumaczy prezydent USA do
dał:'to był dobry start nasze
go spotkania, dobry dla
wszystkich". Potem, w szer
szym gronie, odbył się robo
czy lunch.

To spotkanie z udziałem dorad
ców i szefów dyplomacji obu
krajów dotyczyło problemów
międzynarodowych, takich jak
Syria, Ukraina czy udział Iranu
w konflikcie syryjskim. Już
wcześniej Trump mówił, że
smutne jest, iż spotyka się
dwóch przywódców, których
kraje dysponują 90 procentami
najgroźniejszych z broni.
Przełom czy nadmuchany ba
lon

Upłynie zapewne jeszcze wiele
czasu nim specjaliści, ci od po
lityki zagranicznej i ci od spraw
bezpieczeństwa, osądzą, czy
helsiński szczyt był prawdzi
wym przełomem w relacjach

1

Było to już trzecie spotkanie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem
Putinem, ale pierwszy szczyt przywódców obu krajów

amerykańsko-rosyjskich, czy
było to jedynie spotkanie nie
spełnionych nadziei.
Dyplomatyczne spóźnienie

Jak na doświadczonego wygę
politycznego przystało,wyraź
nie zadowolony udanymi mi
strzostwami piłkinożnej rosyj

ski prezydent spóźnił się
na spotkanie z Trumpem kwa
drans. Oznaczało to,że uwaga
skupiła się na nim właśnie,
a dziennikarzei fotoreporterzy
musieli podziwiać najnowszą
„zabawkę" Putina, wykonaną
w Rosji reprezentacyjną limu
zynę Korteż.

<
§

Zanim obaj panowie zaczęli
rozmawiać, Trumppowiedział
dziennikarzom, żema nadzieje
na stworzenie „szczególnych
relacji" z Rosją i pochwalił ten
kraj za zakończone mistrzo
stwa w piłce nożnej. Kiedy
dziennikarze pytali Trumpa
o możliwy wpływRosji na wy

Tak głosił napis na jednym
z plakatów niesionych przez
demonstrantów w stolicy
Finlandii przed szczytem
liderów Stanów
Zjednoczonych i Rosji. Część
liczących 600 tysięcy
mieszkańców Helsinek
wyjechała na ten gorący
czas, obawiając się licznych
blokad z powodu
wzmożonych środków
bezpieczeństwa
towarzyszących
pierwszemu oficjalnemu
spotkaniu przywódców USA
i Rosji. Większość Finów jest
jednak bardzo dumna, że to
właśnie w ich stolicy
odbywa się to ważne
spotkanie. Obserwowało je
i relacjonowało niemal
półtora tysiąca dziennikarzy
największych agencji
z całego świata.

bory w USA, ten nic nie odpo
wiedział, natomiast na twarzy
Putinajjojawił się uśmieszek.
Potem rosyjski prezydent
mówił, że rozmawiano w trud
nym okresie,choć zimna wojna
skończyła się, Rosja i USA spo
tykają się w innym czasie. Ale
nie brakuje zagrożeń regional

Mała „relokacja" migrantów
Kazimierz Sikorski
redakcja@polskatimes.pl

Rząd włoski zezwolił w końcu
na wejście do portu dwóm
statkom z migrantami, które
czekały na redzie w rejonie
Pozzalo na Sycylii. Stało się to
po tym. jak po 50 migrantów
zgodziły się przyjąć Niemcy.
Hiszpania. Portugalia.Francja
i Malta.Odmówiły za to Wę
gry. Czechy i Austria.

Czeski premier Andrej Babis
stanowczo odrzucił prośbę
Włoch, mówiąc, że relokacja
migrantów jest „drogą prowa
dzącą do piekła". W sobotę
włoski patrolowiec i jednostka
ratownicza Frontexu - europej
skiej agencji ochrony granic
- przyjęły na pokład koło
Lampedusy 450 migrantów
z libijskiego kutra. Powstał jed
nak problem ze skierowaniem

jednostek do jakiegoś portu.
Nowe włoskie władze zapowie
działy bowiem, że nie będą
w takich wypadkach wpusz
czać do siebie statków z mi
grantami.
Włosi zapowiedzieli, że nie
bedą dłużej ponosić ciężarów
związanych z utrzymaniem
przybyszów - głównie z Libii.
Nie godziłasię na totakże Malta.
Sytuacja wydawała się patowa.
W tej sytuacji włoski pre
mier Włoch Giuseppe Conte
skontaktował się z szefem
Rady Europejskiej Donaldem
Tuskiem, liderami Komisji Eu
ropejskiej i rozpoczął rozmowy
z przywódcami wielu unijnych
krajów. Conte pisał, że „Jeśli
chodzi o ratowanie życia
na morzu, Włosi zawsze są
na pierwszej linii, dlatego pro
szę was o wyraźny znak, że je
steście gotowi podzielić sięod
powiedzialnością za rozwiąza
nie kwestii imigrantów".

Dopiero po zapewnieniach
wspomnianej piątki,która zgo
dziła się przyjąć po pół setki
migrantów, zapadła decyzja
o wpuszczeniu statków naSy
cylię. Tam migranci zostaną
zarejestrowani, potem zaś
przejdą procedurę starania się
o pobyt w tym kraju.
Początkowo szef włoskiego
resortu spraw wewnętrznych
Matteo Salvini ze skrajnie pra
wicowej Ligi Północnejoświad
czył, że imigranci mają płynąć
na Maltęlub doLibii. Obakraje
jednak odmówiły przyjęcia mi-

pfzmćposo

grantów. Wydawało się, zeroz
pocznie sięping-pong podobny
do tego z ubiegłego miesiąca.
Na szczęście port na Sycylii
otworzono dla statków z mi
grantami po zapewnieniach
kilku stolic,że przyjmą po kil
kudziesięciu migrantów.
Nikt nie ma wątpliwości,
że obecna zgoda Rzymu jest
doraźnym krokiem, który nie
załatwi sprawy nielegalnych
migrantów. Przypomina się sy
tuację zczerwca, kiedy dwieło
dzie ratunkowe podjęły na po
kład uciekinierów z Afryki, ale
nie dostały zgody na zacumo
wanie we Włoszech i na Mal
cie. Jedna z jednostek - Aquarius - przybiła w końcu do
Walencii w Hiszpanii z 630 mi-.
grantami. Druga, Lifeline, z230
migrantami, dobiła z kolei
do portu na Malcie.Kilka kra
jów UE zgodziło się na przyję
cie później migrantów do sie
bie. ©®

nych, terroru, przestępstw
transgranicznych. - Mam na
dzieję, że znajdziemy w walce
z tymi zjawiskamizrozumienie
w USA -mówił Putin.
Podkreślił, żekonieczne jest
zaufanie partnerów. -Bo to na
sze kraje są odpowiedzialne
za bezpieczeństwo globalne.
Trzeba pracowaćnad rozbroje
niem, mówiliśmy o rakietach
średniego zasięgu i tarczyantyrakietowej USA - stwierdził.
Wspomniał o sytuacji w Syrii,
o likwidacji kryzysu humani
tarnego pozakończonej wojnie
w Syrii. Pochwalił kroki podjęte
w dziele likwidacji napięcia
na PółwyspieKoreańskim. Mó
wił o wadze problemu ukraiń
skiego i o wadze porozumień
mińskich. Powtórzył, że Rosja
nie interweniowała w wybory
w USA.
Trump: toproduktywna de
bata. Raz jeszcze pogratulował
Rosji za mundial. Wspomniał
o wspólnej walce w II wojnie
światowej. - Nasze stosunki
były bardzozłe, alezmieniły się
cztery godziny temu. Rozma
wialiśmy o wtrącaniu się Rosji
w naszewybory, o pozostawie
niu gorącej linii służb specjal
nych, o ambicjach atomowych
Iranu. Kryzys syryjskiróżni na
sze kraje. Nasze spotkanie to
dopiero początek dla polepsze
nia atmosfery, bo opieramy się
na realizmie - dodał Trump.

©®

Amerykanie rozmawiają
o szczątkach żołnierzy

Za otruciem Skripala
stoją rosyjskie służby

Zdaniem gazety„New York
Times" Londyn podejrzewa,że
byłego rosyjskiego agenta chciały
otruć specsłużby Rosji.Brytyjskie
władze, zdaniemgazety, mają
na myśli GRU-rosyjski wywiad
wojskowy, któryma swoich ludzi
na całym świecie. Toludzie GRU,
jak wynika z dotychczasowego
śledztwa, mielidotrzeć dodomu
Siergieja Skripala w Salisbury
ipodrzucić muoraz jegodorosłej
córce Juliisilnie trujący środek,
zwany nowiczok. W sumie
zebrano już w tejsprawie
około400dowodów. (AH>)

Przedstawciele władz amerykań
skich będą rozmawiali niebawem
z urzędnikami KoreiPółnocnej
o wznowieniuposzukiwań
szczątków żołnierzy USA, którzy
zginęli w czasie wojny koreańskiej
w latach1950-53. Takie rozmowy
są możliwe dzięki niedawnemu
szczytowi Donalda Trumpa z północnokoreańskim przywódcą
KimDzongUnem.
(A1P)

Tłum zmasakrował
300krokodyli

Wieśniacy z indynezyjskiej pro
wincji zachodnia Papua zabili
około300krokodyli w sanktua
rium dla zwierząt.Powodem ma
sakry miało być pożarcieprzez
zwierzęta opiekuna, któryje kar
mił. Kiedy wieść otym rozniosła
się pookolicy, uzbrojeni ludzieru
szyli na krokodylei-mimo że są
one podochroną - doszło
do rzezi.Przybyła na miejsce
policja opanowała sytuację do
piero po dłuższym czasie, (AIP)
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Wielka impreza
urodzinowa ks. Jana
mh
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl
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18 lipca w Słupsku odbędzie
się impreza urodzinowa z oka
zji 80. urodzinks. prałata Jana
Giriatowicza. emerytowanego
proboszcza parafii świętego
Jacka w Słupsku. Natomiast
w najbliższą niedzielę o godz.
17 w kościele Mariackim wier
ni odśpiewają zadedykowany
ks. Janowi akatyst.czyli hymn
na cześć Bogurodzicy.

Na środową (18 lipca) uroczy
stość złożą się: msza św. w in
tencji jubilata, spotkanie z ju
bilatem oraz prezentacja po
święconej mu książki, którą
przygotował
prof. Daniel
Kalinowski z AkademiiPomor
skiej w Słupsku. Przedsięwzię
cie jest efektem wspólnego
projektu
ks.
Józefa
Domińczaka, obecnego pro
boszcza parafii pod wezwa
niem św. Jacka, Miejskiej Bib
lioteki Publicznej w Słupsku
oraz Akademii Pomorskiej
w Słupsku.
- Wspólnie zabiegaliśmy
o pieniądze na realizację tego
projektu w Muzeum Historii
Polski. Te zabiegi się nie po
wiodły, ale wtedy profesor Da

Słupszczanie doceniający wkład w życie miasta ks. Jana
Giriatowicza w niedzielę zamierzają mu zbiorowo odśpiewać
Akatyst, czyli hymn na cześć Bogurodzicy

niel Kalinowski zdążył już ze
brać sporo materiałów, które
złożyły się na książkę poświę
coną księdzu Giriatowiczowi,
który poprzez swoje działania
na stałe wpisał się w historię
Słupska - mówi Danuta Sroka,
dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Słupsku.
Zgodnie z już przygotowa
nym programem uroczystości
rozpocznie sięona w środę,18
lipca, o godzinie17 od okolicz

nościowej mszy św. w kościele
pod wezwaniem św. Jacka,
którą będą koncelebrować bi
skup Edward Dajczak, biskupsenior Paweł Cieślik, ksiądz
prałat Jan Giriatowicz oraz
ksiądz. Józef Domińczak.
Po nabożeństwie w siedzi
bie Polskiej Filharmonii
Sinfonia Baltica przewidziano
spotkanie z ks. prałatem
Janem
Giriatowiczem.
W trakcie spotkania zaplano

0(98 "

Wybierz Lębork!
20-łecię Patronaty św. Jakuba Ap. nad Lęborkiem

•!••!

Hf!

Miasto na szlaku Pomorskiej Drogi św, Jakuba

Radny PO
nie ustępuje
Słupsk

Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

wano zyczenia, wspomnienia,
poczęstunek oraz prezentację
książki jubileuszowej pod tytu
łem
„Ksiądz prałat Jan
Giriatowicz - kapłan i społecz
nik". Ksiądz Giriatowicz ze
Słupskiem jest związany
od czasów powojennych.
Natomiast w niedzielę (22
lipca) o godz.17 w kościele Ma
riackim słupszczanie wspólnie
odśpiewają hymn na cześćBo
gurodzicy zwanego akatystem.
- Hymnem do Matki na
szego Pana Jezusa Chrystusa
pragniemy podziękować za dar
kapłaństwa księdza Jana
Giriatowicza oraz wszystkich
kapłanów naszej diecezji. A że
sam hymn ma szczególną moc
budzącą i porywającą ducha
nawet najbardziej uśpionego
serca, jak też z uwagi na wyjąt
kową intencję modlitwy, zachę
camy gorąco do wspólnego
przeżycia radosnego czasu
z Maryją i dla Maryi - zapowia
dają organizatorzy wydarzenia.
Teksty będą wyświetlane
na ekranie,co ułatwi modlitwę.
Przypomnijmy, że ks. Jan
Giriatowicz jest związany ze
Słupskiem od czasów tuż po
wojennych, gdy jego kresowa
rodzina osiadła w poniemie
ckim mieście w trakcie powo
jennych wędrówek polskich
rodzin, którew wyniku decyzji
światowych musiały m.in.
opuścić Wilno i jego okolice.
©®

Paweł Szewczyk, słupski rad
ny Platformy Obywatelskiej,
cały czas walczy o zachowanie
mandatu miejskiego rajcy.
Właśnie zapowiedział, że
odwoła się od decyzji Woje
wódzkiego Sądu Administra
cyjnego w Gdańsku, który
odrzucił jego odwołanie
w sprawie wygaszenia man
datu przez wojewodę pomor
skiego.

Wojewoda pomorski podjął za
rządzenie zastępczeo wygasze
niu mandatu słupskiego rad
nego PawłaSzewczyka w sierp
niu 2016. W swojej decyzji wo
jewoda zarzucił radnemu ła
manie przepisów ustawy o sa
morządzie gminnym. W prak
tyce chodziłoo to, że prowadził
działalność
gospodarczą
na mieniu komunalnymi,w wy
niku czego miał stracić wiary
godność w oczach wyborców.
Zarzucono mu bowiem, że
w imieniu żony brał udział
w przetargu ustnym na wyna
jem lokalu od PGM oraz że sze
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fował bezpłatnie fundacji dzia
łającej przy PGM.
Radny zaskarżył decyzję
wojewody do Wojewódzkiego
Administracyjnego
Sądu
w Gdańsku.12 lipca bieżącego
roku WSA odrzucił jego odwo
łanie od decyzji wojewody.
Jeszcze niewiadomo, jakimi
przesłankami siękierował. Sąd
bowiem wyda uzasadnienie
swojej decyzji, jeśli radny wy
stąpi z takim wnioskiem. .
- Zamierzam to zrobić, bo
uważam, że nie złamałem
prawa - powiedział nam wczo
raj radny Szewczyk. Wszystko
więc wskazuje na to, że jego
sprawa trafi do Naczelnego
Sądu
Administracyjnego
w Warszawie, a tam na rozpa
trzenie sprawy czeka siędługo,
więc może być tak, że radny
Szewczyk nie straci mandatu
do końca kadencji nawet
wtedy, gdyby były powody
do jego wygaszenia.
Przypomnijmy:
radny
Szewczyk, który obecnie jest
działaczem PO, swoją karierę
samorządową zaczynał jako
człowiek SLD, ale po pewnym
czasie z tą partią się rozstał.

©®

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn"
76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 tel. 59 84 32 516

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy
na rozbiórkę betonowej nadziemnej osłony urządzeń, pokrytej ziemią,
zlokalizowanej przy ul. Władysława IV w Słupsku wraz z robotami towarzyszącymi.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 7 sierpnia 2018 r. do godz. 10.00.
Oferty powinny odpowiadać warunkom specyfikacji, które można pobrać ze strony
internetowej www.czyn.slupsk.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez
podania przyczyn i bez prawa zgłoszenia przez Oferentów roszczeń z tego tytułu.

Lęborskie Dni Jakubowe
20-22 lipca 2018
- XII ZLOT JAKUBÓW
XVIII BIEG ŚW. JAKUBA
lipca - 21.30 « WILKI

. Grzegorz HYŻY

GRZEGORZ
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Gdzie znajdziesz pomoc (cz. 2)

Wsparcie dla dzieci oraz rodziców

Sprawdź,gdzie zadzwonić w sprawach trudnych i ważnych

wsparcia w procesie wycho
wawczym, ale też osoby prze
żywające kryzys emocjonalny,
samotne, które z różnych po
wodów nie mają możliwości
bezpośredniego
kontaktu
z psychologiem.
Każdy z telefonicznych kon
sultantów ma wyższe wy
kształcenie specjalistyczne
(psychologiczne lubpokrewne)
i przeszedł cykl szkoleń z za
kresu telefonicznej pomocy
psychologicznej. Konsultanci
nie oceniają postaw czy zacho
wań. Wspólnie zastanowicie
się, co jest najlepszew danejsy
tuacji dla ciebie.
Połączenie jest bezpłatne.

Tupamofią
Martwisz się o dziecko? Nie
wiesz, jak z nim rozmawiać,
jak pomóc? A może sam jesteś
dzieckiem iszukasz porady?

Podajemy telefony do organi
zacji, którepomagają dzieciom,
młodzieży i opiekunom wróż
nych trudnych sytuacjach.
Dziecięcy telefon zaufania
Rzecznika Praw Dziecka

To bezpłatna, działająca
całodobowo, telefonicznalinia
dla dzieci i młodzieży. Tu
znajdą pomoc, wsparcie. Zo
staną wysłuchane. Mogą poro
zmawiać o swoich lękach, tro
skach, problemach, kłopotach
oraz zgłosić naruszenie swoich
praw czy stosowanie wobec
nich przemocy.
Uwaga! Dorośli pod tym nu
merem mogą zgłaszać prob
lemy dzieci lub rażące zanied
bania względem nich, między
innymi sprawy dotyczące kon
taktów z dzieckiem.
Psycholodzy, pedagodzy,
prawnicy udzielają pod tym
numerem niezbędnego wspar
cia dzwoniącym dzieciom.

Ta poradnia telefoniczna
działa w strukturach Biura
Rzecznika PrawDziecka, dzięki
temu jej konsultancimają moż
liwość, w ramach potrzeb, dal
szego zajęcia się problemem.
Wiele spraw, które zgłoszono
telefonicznie, prowadzonych
jest dalej przez Rzecznika Praw
Dziecka.
Połączenie jest bezpłatne.

•Dziecięcy telefon zaufania
Rzecznika Praw Dziecka działa pod numerem 8001212
12.
Telefon jest czynny od po
niedziałku do piątku, w godzi
nach 8.15-20.00. Każdy, kto za
dzwoni po godzinie 20.00 lub
w dni wolne od pracy, może
przedstawić swój problem i zo
stawić numer kontaktowy.Pra
cownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
116 111-telefon zaufania dla
dzieci i młodzieży

Tu pomoc i wsparcie znajdą
osoby do 18. roku życia. Mogą
porozmawiać z,konsultantami
o sprawach, które są dla nich

•
Kryzysowy Telefon Zaufania
116123 -konsultanci czekają co
dziennie od14.OO do 22.00.
Eksperci podpowiedzą, jak rozmawiać z dzieckiem, by do niego dotrzeć, by nas słuchało

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Poradnie TPD działają na tere
nie całegokraju. Można w nich
uzyskać nieodpłatną pomoc
psychologiczną, pedagogiczną,
prawną, doradcy zawodowego,
mediatora oraz innych specja
listów. Adresy poradni spraw
dzisz na stronie zg.tpd.org.pl

zagrozema związane z no wiać, z kim współpracować, to
wymi technologiami,wykorzy zadzwoń na tę infolinię.
stanie seksualne, kontakt z sub
stancjami psychoaktywnymi, •
Telefon 800100100 czynny
•Telefon zaufania dla dzieci depresja i obniżony nastrój, jest od poniedziałku do piątku,
myśli samobójcze, zaburzenia w godzinach12.00-15.00.
i młodzieży-numer116 111.
odżywiania. Ponadto terapeuci
Poradnia działa od ponie i prawnicy Fundacji Dajemy W sprawie zaginionego
•Telefony do zarządu głów
nego Towarzystwa Przyjaciół
działku do niedzieli, w godzi Dzieciom Siłę, która prowadzi dziecka i nastolatka116000
tę infolinię, udzielają konsulta Infolinia 116 000 tobezpłatny Dzieci: 22 826 08 74,22 827 78
nach 12.00-2.00 w nocy.
cji w zakresie podejmowania telefon dla rodziców i opieku 44, 22 826 84 94. Godziny
interwencji w przypadku po nów, którym zaginęło dziecko. pracy: 8.00-16.00.
800100 100-w sprawie
dejrzenia przestępstw wobec Mogą pod ten numer dzwonić
bezpieczeństwa dzieci
800100100 tobezpłatna i ano dzieci, w szczególności wyko rodzice zaginionych dzieci, ale Elektroniczne Centrum
nimowa pomoc telefoniczna rzystywania seksualnego,oraz też nastolatki, które uciekły Aktywizacji Młodzieży
dla rodziców i nauczycieli,któ pomocy psychologicznej dla z domu oraz wszystkie inne System ECAM prowadzą
rzy potrzebują wsparcia iinfor dzieci doświadczonych prze osoby, które zetknęły się Ochotnicze Hufce Pracy. To
macji w zakresie przeciwdzia mocą i wykorzystywaniem z problemem zaginięcia dzie platforma dla młodych ludzi,
łania i pomocy psychologicznej seksualnym, uczestniczących cka lub nastolatka i mogą po którzy poszukują pracy, mają
trudności w nauce lub prob
dzieciom, które przeżywają w charakterze świadków i pok móc w jego odnalezieniu.
rzywdzonych w procedurach
Telefon obsługują specja lemy z funkcjonowaniem
kłopoty i trudności.
Chodzi o takie kłopoty prawnych.
liści Fundacji ITAKA. - Centrum w swoim środowisku.
Kiedy skontaktujemy się
i trudności, jak: agresja i prze
Jeśli martwisz się o dziecko Poszukiwań Ludzi Zaginio
moc w szkole, cyberprzemoc i nie wiesz, jak z nim rozma nych. W fundacji tej pracują z konsultantem ECAM, dzwo
wykwalifikowani i doświad niąc pod numer 19524(płacisz
czeni psychologowie.Są do dy jak za połączenielokalne), uzy
spozycji rodzin i bliskich osób skamy najważniejsze informa
zaginionych, by porozmawiać, cje o możliwościach kształce
doradzić albo poprostu wysłu nia, podnoszenia umiejętności
zawodowych. Otrzymamy też
chać, gdy jest taka potrzeba.
profesjonalne doradztwo za
Połączenie jest bezpłatne.
wodowe i pomocw znalezieniu
* Telefon w sprawie zaginio pracy."
nego dziecka i nastolatka - nu
mer 116 000, od poniedziałku •Konsultanci ECAM pracują
do piątku, wgodz.13.00-17.00 w dni robocze, w godzinach
oraz w każdą sobotę i niedzielę, 8.00-18.00. Infolinia: 19524
wgodz.11.00-13.00.
(płatna; opłata jak za połącze
nie lokalne wg taryfy opera
Kryzysowy Telefon Zaufania tora), adla połączeń zagranicz
numer 116123
nych: +482219524.
Pod ten numer mogą dzwonić Katarzyna Borek
Za pośrednictwem infolinii uzyskasz wsparcie psychologiczne
rodzice, którzy potrzebują Źródło: materiały instytucji
trudne i ważne. Wspólnie po
szukać rozwiązań problemów.
Połączenie jest bezpłatne.

1

INFOLINIE I TELEFONY
WSPARCIA DLA KOBIET
Fundacja CentrumPraw Kobiet
świadczy pomoc telefoniczną
kobietom w trudnych sytua
cjach życiowych. Prowadzite
lefon zaufania iinterwencyjny.
Dzwonią kobiety, ich bliscy, ale
też świadkowie przemocy, po
szukując informacji i wskazó
wek, jak pomóc bliskiejosobie
czy sąsiadce.
# Telefon zaufania: 22 62135
37. Dyżur psychologiczny:
od poniedziałku do. piątku
(oprócz czwartków), w godz.
10.00-16.00. Dyżur prawny:
w czwartki,od10.00 do16.00.
•Telefon interwencyjny:600
070717. Dlakobiet doświadcza
jących różnychform przemocy,
w trudnejsytuacji, którepotrze
bują interwencyjnego wsparcia
(również niezadowolonychz in
terwencji policji,poszukujących
wsparcia w zawiadomieniupo
licji iinformacji o tym,co mogą
zrobić z problememprzemocy
w związku; poszukujących in
terwencyjnego noclegu).
Połączenia z numerami
telefonów pomocowych
fundacji są płatne według
taryfy operatora (mogą
jednak oddzwonić, jeśli jest
taka potrzeba).
Policyjny telefon zaufania:
•800156 032. Bezpłatny.
Można zgłosić m.in.
przemoc w rodzinie,
krzywdy wyrządzane
małoletnim i nieletnim.
Ogólnopolskie Pogotowie
dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie .Niebieska Linia"
•Infolinia 800120 002,
czynna przez całą dobę.
Można uzyskać wsparcie
psychologiczne, informacje
na temat przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
(w tym o istniejących
możliwościach prawnych,
proceduralnych) oraz
lokalnych placówkach
pomocowych. Dyżury
prawników: pod nr 22 666
28 50 w poniedziałki
1 wtorki w godz. 17.0021.00, a pod nr 80012 00
02 w środy od 18.00
do 22.00. Prawnicy
informują o przepisach
i procedurach związanych
z przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie.

Po godzinach
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Z ŻYCIA GWIAZD
CELEBRYCI

SHOW-BIZNES

Autobus wjechał
w tył auta Natalii Jakuły

Natalia Jakuła, partnerka
Tomasza Iwana, byłego piłkarza,
a obecnie dyrektora reprezentacji
Polski ds. organizacyjnych,miała
wypadek drogowy. Poinformo
wał a o tym wczorajgazeta „Fakt".
Wtyłauta Natalii Jakuły wjechał
autokar.Samochód partnerki
Iwana (luksusowe Porsche
Cayenne) ma zniszczony bagaż
nik i wybitą szybę. Zdarzenie było
na tyle poważne,że na miejsce
przyjechało kilka zastępów straży
pożarnej. Jakule nicsię niestało.

Julia Pietrucha pokazała
maleńką Gaję

Aktorka wciąż
bez rozwodu

Ameryka:baseballista
imodelka będą rodzicami

Aktorka, modelka ipiosenkarka
Julia Pietrucha zamieściła
w internecie (na swoimprofilu
na Instagramie) zdjęcie zeswoją
maleńką córeczką. Za pośrednic
twem portalu wokalistka poinfor
mowała też, żedziewczynka ma
na imię Gaja.Julia Pietrucha ijej
partner Mateusz Jankowski
zostali rodzicami19 czerwca.
To pierwsze dzieckotej pary.
(MM)

Media plotkarskie wyliczają, że
właśnie minęłosześć lat odmo
mentu, kiedy Katarzyna Figura
złożyła pozew rozwodowy. Ak
torka zeznała, że onaoraz dwie
córki jeji KaiaSchoenhalsa są ofia
rami przemocy domowej. Wyrok
jednak dotąd niezapadł. W tym
roku nieodbyła się żadna roz
prawa. Przypomnijmy,że Kai
wiosną tego roku miał poważny
wypadek,gdy jechał motocyklem
podczas biznesowej podróży
do Hondurasu.

Modelka Kate Uptoni baseballista
Justin Verlander zostaną rodzi
cami. Kate właśniepotwierdziła
-swoim wpisemoraz zdjęciem
zamieszczonym na Instagramie
-żejest w ciąży. To samozdjęcie
zamieścił na swoimprofilu mąż
modelki. Sportowiecnapisał też
m.in., zwracając siędo żony: „Bę
dziesz niesamowitą mamą! Nie
mogę sięjuż doczekać rozpoczę
cia nowej podróży ztobą".

Krzyżówka nr 108
Poziomo:
3) pistolet lub karabin,
10) sfilmowana powieść Emila
Zegadłowicza,
11) wsparcie z powietrza,
12) ,A wszystko te ...", piosen
ka,
14) Indianin z plemienia Winnetou,
15) Roger, czyli James Bond i
Święty,
16) dokuczliwe owady w lecie,
19) wódz Spartan pod Termopilami,
23)
miłości", film z Brylską i
Nowickim,
27) niesiony w gospodarza dom,
28) ktoś wątły i słaby; cherlak,
29) złoto na palcu żony,
30) groźna choroba oczu,
33) podstawa dużego aparatu
fotograficznego,
37) skórzany pasek,
38) komplet strun do gitary,
39) niskie ogrodzenie z cegieł
lub kamieni,
40) ciężarówka z Tatarstanu
(Rosja),
41) frutti di mare w menu.
Pionowo:
1) między Libanem a Egiptem,
2) szczapa w kominku,
3) konserwa z drobnych ryb
słodkowodnych,
4) na oczach Temidy,
5) panika na giełdzie,
6) zakwas chlebowy,
7) wyznaczany za pomocą bu
soli,
8) burza na Bałtyku,
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Redaktor naczelny
Krzysztof Nałęcz
Zastępcy
YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)
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22

21

18
23

24

Czysta gra

Przekleństwo wyspy

RockyIV

Wodnik (20.01-18.02)

Lew (23.07-22.08)

Ryby (19.02-20.03)

Panna (23.08-22.09)

TVP KULTURA 16:45
Andrzej, Jerzy i Piotr w 1938
roku zdają maturę i idą na
studia. Latem 1939 r. atmosfe
ra polityczna w kraju staje się
coraz bardziej napięta. Coraz
częściej mówi się o wojnie.

25

TVN 7 20:00
Kate Mcquean nieświadomie
przeszkodziła w kradzieży
fortuny. Niedoszli złodzieje to
dawni funkcjonariusze KGB,
którzy postanowili się zemścić
na wścibskiej pani adwokat.

TVP 2 20:40
Przyjaciel Rocky'ego, Apollo
Creed, walczy z Iwanem Drago.
Po przegranej walce umiera
w wyniku odniesionych obra
żeń. Rocky chce zmierzyć się
z radzieckim pięściarzem, by
pomścić śmierć przyjaciela.

26

27
29

28

30

31

32

33

37

34

35

Nie wszystkie Twojedzisiejsze pomysły będą
akceptowane. Trudno Cibędzie przekonać
nawetteosoby, którezazwyczaj zentuzjazmem podchodzą doTwoich propozycji.

36

Osiągnieszdzisiaj mały sukces,czym wywołasz
zazdrość niektórychosób. Touczuae ustanie
dopiero wtedy,gdy okażesię, żenie tylkoTy
możeszwzwiązkuztym liczyćna korzyści.

38

39

Baran (21.03-19.04)

40
41

9) wolnocłowa lub klimatyczna,
13) matka Kaina i Abla,
17) choroba zakaźna atakująca
dzieci,
18) pora, gdy jest szósta na ze
garze,
20) sami najlepsi w danej spo
łeczności,
21) daleko mu do prymusa,
22) prowadzi do wyznaczone
go celu,
24) z kodem na kopercie,

Dyrektor drakami
Stanisław Sikora, tel. 94340 35 98

Prezes oddziału Polska Press
Piotr Grabowski

13

14

Jutro idziemy do kina

ALE KINO+20:10
W1873 roku Louis Wagner
został stracony za morderstwo,
które wydarzyło się na wyspie
u wybrzeży Nowej Anglii.
Ponad sto lat później dzienni
karka Jean Janes postanawia
napisać artykuł o tej zbrodni.

11

Dyrektor działu reklamy
Ewa Żelazko, tel. 94 347 35 27

www.gp24.pt wwwgk24.pl; wwwgs24.pl

09

Dyrektor działu marketingu
Robert Gromowski, tel. 94347 3512
Prenunerata.teL943473B7
Głos Koszafiński - wwwgk24.pl
ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin.tel.94 34735 99,
fax 94 34735 40. tel reklama 94 347 3512.
redakqa.gk24@polskapress.pl,
reklama.gk24@polskapress.pl

25) jedna z możliwości do wy
boru,
26) tryskają z komina parowo
zu,
30) brzemię na wolim karku,
31) nie tak cenne jak złoto,
32) pole po ściętej pszenicy,
34) zespół komórek w organiz
mie,
35) wspaniałe zwycięstwo,
36) nasi bratankowie znad Ba
latonu.

GtosPomorza-wwwgp24.pl
ul. Henryka Pobożnego19,
76-200 Słupsk,
tel. 59 848 8100, fax 59 848 8104,
tel. reklama 059 848 8101,
reldama.gp24@polskapress.pl
Głos Szczeański-wwwgs24.pl
ul. Nowy Rynek 3,
71-875 Szczecin,
teł. 9148133 00. fax 9143348 64.
tel. reklama 9148133 92,
reklama.gs24@polskapress.pl
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ODDZIAŁY
Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,
teł. 94 354 50 80. fax 943527149
Bytów ul. Wąska Polskiego 2.77-100Bytów,
teł. 59 822 6013, tel. reklama 59 848 8101
Szczecinek ul. Plac Wolnośd 6,78-400 Szczecinek,
teł. 94 374 8818, fax 94 374 2389
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Waga (23.09-22.10)

Łatwo będziedzisiaj Cię rozdrażnićiwypro
wadzić z równowagi.Niektórzy to zauważą
icelowo będą sprawdzać Twoją wytrzyma
łość. Mała awanturawisi w powietrzu...

Spodziewaj siędzisiaj ważnych informacji.Gdy
do Ciebie dotrą,podziel sięnimi znajbliższymi.
Niektóre wywrą na Wasduże wrażenie.

Cz^aś propozygawywoła dzisiaju Oebieonie
śmielenie graniczącez zażenowaniem.Porozmawiajtieotymjeszczerazwczteryoczy.

Zwróciszdzisiaj baczniejszą uwagę nastan
swoich finansów. Wnioski,dojakich dojdziesz,
zweryfikują niektóre wakacyjne plany...

Będziesz dzisiajw centrum uwagi.Żadne
ważne decyzje niezapadną bezTwojego
udziału. Kilkaosób poprosi Cięo pomoc.

Bliźnięta (21.05-21.06)

Rak (22.06-22.07)

Energiaitemperament będą Twoimi znakami
rozpoznawczymi. Zabierajsię za zadania,
które zazwyczajsprawiają Ci trudność.

Stargard ul. Wojska Polskiego 42,73-110 Stargard,
tel. 91578 47 2&fax 9157817 97,
reklama tel. 91578 47 28
©® -umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku
le, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
iwyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci,
www.gp24.pl/tiesci, www.p24.pl/tresa, i w zgodzie
z postanowieniami niniąszego regulaminu.
Polskie Badania Czytelnictwa

Swmoigcieu!. Armii Krajowej 12.
72-600 Świnoujście,tel. 9132146 49,
(a* 9132148 40,reklama tel. 915784728

Przed Twoim wzrokiemnie ukryją się dzisiaj
żadne niedoróbki.Bezwzględnie wytkniesz
drobne niedociągnięcia nawetosobom,
do którychzazwyczaj niktnie ma zastrzeżeń.

Wyjątkowa nieustępliwość ichęć stawiania
na swoim osiągną dzisiaju Ciebie wyżyny.
Taka postawa sprawi, żeniewieleosóbbędzie
dzisiaj chciało zTobą współpracować.

Byk (20.04-20.05)

Rozwiązanie w 107

Niespodziewane wydarzenie wywróci
do góry nogamiczęść Twoich dzisiejszychpla
nów. Aledzięki pomocy życzliwejosoby uda
Ci się dowieczora wszystko uporządkować

Nakład Kontrolowany ZKDP

żm® nmajnsimcjma

POLSKA
PRESS

GRUPA

WYDAWCA
Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45,02-672 Warszawa,
tel. 22 20144 00, fax:22 2014410
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes zarządu Dariusz Swiąder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chtidzikiewicz
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Skorpion (23.10-21.11)

Strzelec (22.11-21.12)

Koziorożec (22.12-19.01)

Ktoś będzie próbował dzisiajTobą sterować
i wpływać napodejmowane decyzje.Dąjtemu
stanowczy odpóriciesz sięniezależnością.
Dyrektor artystyczny
Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu
Sławomir Nowak, slawomir.nowak@polskapress.pl
Dyrektor zarządzający biura reklamy
Maciej Kossowski
macięj.kossowski@polskapress.pl
Dyrektor kolportażu
Karol Wlazło karol.wlazlo@polskapress.pl
Agencja AIP
kontakt@aip24.pl
Rzecznik prasowy
Joanna Pazio tel. 22 20144 38,joanna.
pazio@polskapress.pl
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Głos Dziennik Pomorza
Wtorek, 17.07.2018

Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

Zespół Wilki i Grzegorz Hyży
będą muzycznymi gwiazdami
Lęborskich Dni Jakubowych.
Będą też m.in. zlot Jakubów
ibieg ulicami miasta.

Choć główne wydarzenia Lę
borskich Dni Jakubowych będą
trwać od piątku do niedzieli,już
w środę o godz.18 rozpocznie
się msza w sanktuarium św.Ja
kuba. Natomiast w czwartek
o godz.17-30 MarszPokoju wy
ruszy spod kaplicy kościoła
ewangelicko-augsburskiego
do sanktuarium św. Jakuba.
Tam o godz. 18 rozpocznie się
nabożeństwo ekumeniczne.
Piątkowe obchody o godz.
12 rozpocznie uroczysta sesja
Rady Miejskiej w Lęborku. O
godz. 15 na scenie rozpocznie
się xn MiędzynarodoweSpot
kania z Folklorem„Muzyka re
gionów". Wystąpią: ZPiT Zie
mia Lęborska, zespoły Switanok z Ukrainy, Kaszubski Ze
spół Regionalny Levino, Lak

z Litwy, Mez z Węgier, Frantówka, Roczitkowe Jagodę,
Toncius z Litwy, Zernyealji Neptancegyuttes z Rumunii,Folklore Studio Etnos z Macedonii,
kapela DoOporÓ oraz ZPiT
Sokolanie. Ogodz. 17.15 w wie
ży sanktuarium otwarta zosta
nie wystawa „Zabytki kościoła
św. Jakuba w Lęborku" (zwie
dzanie w sobotę i niedzielę
w godz.9-20). Na scenie ogodz.
18.40 rozpoczniesię koncert or
kiestry dętej Ziemia Lęborska,
po niej wystąpią zespół ro
ckowy, soliści ibalet z Białorusi.
O godz.21.45 przy sanktuarium
rozpocznie się Spacer z Du
chami Krzyżaków.
W sobotę ogodz. 9 rozpocz
nie się XII Międzynarodowy
Zlot Jakubów (namiot przy sce
nie). Otej samejporze wyruszy
pielgrzymka rowerowa do Łeby
(start sprzed sanktuarium). O
godz. 10 na boisku przy ul. 8
Maja l rozpocznie się Jakubowy
Turniej Siatkówki Plażowej.Na
tomiast od godz. 12 na scenie
usłyszymy szlagiery z dawnych
lat, niezapomniane przeboje
wakacyjne, a polskie i zagra
niczne covery zagra zespół Bi
znes Weekend. W OSW o godz.
14 rozpocznie się turniej kar
ciany LaborścziBaszczi.

Muzyczną gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Robert Gawliński i zespół Wilki

Sportowym wydarzeniem
dnia będzie XVIII Bieg Uliczny
św. Jakuba. Otwarciebiegu od
będzie sięo godz.15.30.0 godz.
18 w sanktuarium rozpocznie

się msza z kaszubską liturgią
słowa. Na scenie podsumo
wany zostanieBieg św. Jakuba.
Po tymnastąpi finałZlotu Jaku
bów. O godz. 19.45 na scenie

wystąpi duet gitarowyDariusz
Pietrzak i Grzegorz Kopka, po
nim wystąpi Igor Konieczny.
Gwiazdą wieczoru będzie ze
spół Wilki. Koncert grupy Ro

Muzyczna fuzja gatunków, emocji i wrażliwości
Stupsk
Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

Soulowo, bluesowo,ale rów
nież hiphopowo będzie w ka
wiarni Antrakt.

W Kawiarni Artystycznej Ant
rakt przy ul. Kilińskiego11 w so
botę o godz. 20 zagra zespół
Chango. Tworzy go czwórka
szczecińskich muzyków zna
nych z występów na najwięk
szych scenach w kraju i poza
jego granicami. Lata doświad

Zespół Chango zagra w kawiarni Antrakt w sobotęo godz.20

czeń zdobytych w wielu zespo
łach owocują przemyślanym
i dopracowanym w najmniej
szych szczegółach debiutan
ckim albumem „Mono vs.Ste
reo". Ich twórczośćmożna za
klasyfikować jako połączenie
hip-hopu, funku, soulu, bluesa
i jazz-rocka.Skład zespołu:Szy
mon Drabkowski - gitara, Ma
ciek Kałka - gitara basowa,Bo
rys Sawaszkiewicz -instrumen
ty klawiszowe i Kuba Fiszer perkusja. Wejściówki kosztują:
35 zł w przedsprzedaży, 40 zł
w dniu koncertu.

Wakacje w bibliotece

Miejska Biblioteka Publicznaprzy
gotowała atrakcjedla dzieciimło
dzieży. We wtoreko godz.9 wMiej
scu AnimacjiKultury rozpoczną się
zajęcia haftukrzyżykowego w skali
makro z wykorzystaniemtablic. Za
jęcia plastyczno-technicznerozwi
jające zdolnościmanualnei wyo
braźnię rozpoczną sięogodz.10
wfilii nr7. Uczestnicy zrobią m.in.
wakacyjne witraże.Superbohaterowie zamerykańskich komiksów
będą tematem zajęć wfiliinr 8.
Dzieci wykonają własne komiksy.
Początek ogodz.12. W filiinr11
ogodz.12 będzie pograćwgry plan

berta Gawlińskiegorozpocznie
się o godz. 21.30.
W niedzielę o godz.10.30 ko
rowód przejdzie z pl. Pokoju
do sanktuarium. W godz. 11-16
będzie można zwiedzać muze
um. O godz.11.30 rozpoczniesię
suma odpustowa pod przewod
nictwem bp.seniora PiotraKru
py. Przysanktuarium o godz.13
rozpocznie sięfestyn „Francisz
kanie dzieciom".0 godz.14.30
odbędzie siępromocja kalenda
rza na 2019 r. Brama Kaszub
skiego Pierścienia, a na scenie
podsumowany zostanie plener
malarski. Ogodz.15 rozpocznie
się drugaczęść XIIMiędzynaro
dowych Spotkań z Folklorem
„Muzyka regionów".
Po tym, o godz. 17.30 roz
pocznie siękoncert z dedykacją
„Od Moniuszki do Verdiego"
w wykonaniu Jacka Szponarskiego. Następnie wystąpi Ale
ksandra Jankowska. O godz.
20.30 na scenie pojawi się mu
zyczna gwiazda wieczoru Grzegorz Hyży.
Ostatnim wydarzeniem te
gorocznych Lęborskich Dni
Jakubowych będzie poświęce
nie pojazdów przed sanktua
rium św. Jakuba. Odbędzie się
ono w przyszłą środę o godz.
8.30 i17.30.
szowe orazstworzyć grywłasnego
pomysłu. W środęogodz.10
w MiejscuAnimacji Kulturyroz
poczną się zajęcia muzyczno-plastyczne, będą też poszukiwanie
skarbu i szanty. Wstęp wolny, (DMK)

Słupsk
Kultura na Rynku

Na Starym Rynku wstrefie war
sztatowej we wtorek w godz.1618 odbędą się rodzinne warsztaty
kreatywne. W czwartek w godz.
16-19 osoby można realizowaćsię
poprzez sztukę,szukać inspiracji
z historią Słupska w tle. W piąt
kowe przedpołudnia w godz.1012 trwają artystyczne wariacje,
czyli wspólne spotkania z ręko
dziełem. Wstęp wolny, (DMK)
008478415

OGŁOSZENIE 0 LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Andrzej Śniegocki ogłasza, iż w dniu 2.08.2018 r. o godz. 13.00 w kancelarii mieszczącej się:
76-200 Słupsk, ul. H. Pobożnego 19,1 piętro, odbędzie się w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości (art. 1013.6) I licytacja:
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 791/1 o powierzchni 1.281 m2, położonej:
w Przewłoce, gmina Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie, przy ulicy Zofii Nałkowskiej, nr KWSL1S/00091752/9.
Suma oszacowania wynosi 184.500,00 zł (150.000,00 zł + podatek VAT: 34.500,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy
oszacowania i wynosi 138.375,00 zł brutto (112.500,00 zł + 25.875,00 zł VAT).
Rękojmia w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18.450,00 zł należy wpłacić dzień przed wyznaczoną licytacją przelewem na konto:
BZ WBK SA III/O. w Słupsku 62150016921216900597910000 lub w kasie kancelarii.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
008478469

Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Andrzej Śniegocki ogłasza, że: dnia 9.08.2018 r. o godz. 12.00 w SR w Słupsku, przy Szarych
Szeregów 13, odbędzie się I licytacja stanów, odrębną nieruch, lokalu mieszkalnego, składającego się z trzech pokoi, korytarza,
kuchni, łazienki z w.C. - położonych na piętrze oraz dwóch pokoi położonych na poddaszu o powierzchni użytkowej 114,20 m2 wraz
z pomieszczeniem przynależnym - garażem nr 2 zlokalizowanym na parterze o powierzchni 32,70 m2 wraz z udziałem 455/1000
części w prawie własności działki gruntu nr 439 o pow. 666 m2, na której posadowiony jest budynek obejmujący powyższy lokal oraz
z udziałem 455/1000 części w częściach wspólnych tego budynku, 76-200 Słupsk, ul. Modrzewiowa 14/2, nr KW SL1S/00099209/4.
Suma oszac. wynosi 241.000,00 zł, zaś cena wywoł. jest równa 3/4 sumy oszac., tj. 180.750,00 zł. Rękojmię w wysokości 1/10 sumy
oszac., tj. 24.100,00 zł należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem na konto komornika: BZWBK SA O.
w Słupsku 62150016921216900597910000 lub w kasie kancelarii.
REKLAMA

OGŁOSZENIE 0 LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE 0 LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Andrzej Śniegocki ogłasza, że: dnia 9.08.2018 r. o godz. 12:15 w SR w Słupsku przy Szarych
Szeregów 13, odbędzie się I licytacja stanów, odrębną nieruch, lokalu mieszkalnego, składającego się z trzech pokoi, korytarza,
kuchni, łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 84,80 m2 wraz z siedmioma pomieszczeniami przynależnymi w piwnicy o łącznej
powierzchni 78,50 m2 i garażem nr 1 zlokalizowanym w piwnicy o powierzchni 12,90 m2 wraz z udziałem 545/1000 części wprawie
własności działki gruntu nr 439 o pow. 666 m2, na której posadowiony jest budynek obejmujący powyższy lokal oraz z udziałem
545/1000 części w częściach wspólnych tego budynku, położonego: 76-200 Słupsk, ul. Modrzewiowa 14/1, nr KW SL1S/00099210/4.

Komornik Sądowy przy SR w Słupsku Andrzej Śniegocki ogłasza, że: dnia 9.08.2018 r. o godz. 12:30 w SR w Słupsku przy
Szarych Szeregów 13, odbędzie się I licytacja stanów, odrębną nieruch, lokalu mieszkalnego, składającego się z dwóch
pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju o powierzchni użytkowej 46,80 m2 wraz z udziałem 351/10000 części w prawie
użytkowania wieczystego działki gruntu nr 72/5 o pow. 630 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny obejmują
cy powyższy lokal i udziałem 351/10000 w częściach wspólnych tego budynku, położ. 76-200 Słupsk, Pomorska 25/7,
nr KWSL1 S/00081267/9.

Suma oszac. wynosi 249.000,00 zł, zaś cena wywoł. jest równa 3/4 sumy oszac. tj. 186.750,00 zł.
Rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszac., tj. 24.900,00 zł należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem na
konto komornika: BZWBK SA O. w Słupsku 62150016921216900597910000 lub w kasie kancelarii.

Suma oszac. wynosi 81.000,00 zł, zaś cena wywoł. jest równa 3/4 sumy oszac., tj. 60.750,00 zł.
Rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszac., tj. 8.100,00 zł należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem
na konto komornika: BZWBK SA O. w Słupsku 62150016921216900597910000 lub w kasie kancelarii.
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KINA

kuglarze i fires

Słupsk
41dni nadziei,godz.18.15.20.30; Berek,godz.
16.40,20.45; Czegożyczy sobiekobieta, godz.
16.05,19; Drapaad*nur,godz.15.20,17.40,20;
Dziedzictwa Hereditary, godz.21.10; Jestem ta
ka piękna,godz. 14.15,21.15;Jurassic Worid:
upiritekrólestW0k2D dubbinggodz.12.30.18,
3D dubbinggodz.15.15; Whitney,godz.13.30;
lniemamocni2.2D dubbinggodz.10.15,10.45,
11.15,1230,14,15.45,16.45,18.30,19.30,3D dub
binggodz. 13; Uprowsdzonaksiężniczka,godz.
10.20; Wyszczekani,godz. 10.12

Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

\\\*UMrzeme
W Mikorowie w gminie Czarna
Dąbrówka w sobotę odbędzie
się Wojsław Musie Festiwal.
Na scenie pojawią się zespoły
z całego regionu, a gwiazdą
będzie Kurna Chata.

W sobotnie południena terenie
przy scenie rozstawią się kramy
rzemieślnicze. Od godz.14 usły
szeć będzie można zespoły bio
rące udział wPrzeglądzie Ama
torskiej Twórczości Muzycznej
im. YachaPaszkiewicza. Do kon
kursu zakwalifikowałosię osiem
zespołów: Fire of Night, Pomor
ska 68, MeLaDoGam, Grupa
OUT, 100 Milionów, WhitePin,
Nerv orazMad inPolnad.
Gościem scenykonkursowej
będzie zespółSmogs. Czerpie on
z twórczościnajciekawszych ka
pel psycho i rockabilly z całego
świata.Łączy to,co dobrewpsychobilly, dodając szczyptę sło
wiańskiej melodyki oraz kładąc
nacisk nadobre teksty.
W famach festiwalu trwa
również IOgólnopolski Zlot Kuglarski. Uczestnicy warsztatów
zaprezentują się między wystę
pami zespołów. Pozmroku od
będzie sięlPrzegląd Amatorskiej
Twórczości Muzycznej im. Ya
cha Paszkiewicza.

Rejs
Nieczynne

Ustka
Delfin
lniemamocni2,godz.13.30,16,18.30; Na plaży
OiesS,godz. 20.45

Lębork

) '

Szpital, ul.Lęborska 13,tel. 59822 85 00;Dział
Pomocy Doraźnej Miastko,tel. 5985709 00;

Człuchów:
598345309.

WAŻNE
NIEBIESKA UNIA
Ogólnpolskie Pogotowie dlaOfiar Przemocy
w Rodzinie, tel.59 848 0111.801120002;

Słupsk:
Poiqa997;uL Reymonta,teL598480645;
Pogotowie Ratunkowe999;
Straż Rfiejska986;598433217;
Straż Gmmna598485997;
Urząd Celny-587740830;
Pogotowie Energetyczne991;
Pogotowie Gazownicze 99Ł
Pogotowie Ciepłownicze993;

%

KOMUNIKACJA
Słupsk: PKP 118 000;2219436; PKS5984242
56; dyżurny ruchu59 8437110; MZK5984893
06; Lębork:PKS 59 8621972;MZK59 8621451;
Bytów: PKS59 8222238; Człuchów:PKS 59 834
2213; Miastko:PKS 59 8572149.

Pogotowie Wodno-Kanafizacyjne994;
Straż Miejska alami986:
Ustka 59814676L697696498;
Bytów 598222569

KULTURA
Nowy Teatr,ul.Lutosławskiego 1,tel. 5984670

.

Gwiazdą festiwalu w Mikorowie będzie zespół Kurna Chata

Wydarzenie będzie wzboga
cone wieczornymwidowiskiem
teatialnymprzedstawiającymlegendę o Wojsławie,przygotowa
ne przez młodzież. Klimat wyda
rzenia uświetniony też będzie
pokazem tańców dawnych i jar
markiem rękodzielniczym. Bę
dzie również pokaz tańca z og
niem kilku grup fireshow z te
renu całejPolski.

Muzyczną gwiazdą będzie
zespół Kurna Chata. Grupa jest
przykładem nato, żeoryginalna
forma aranżacyjna wpołączeniu
z profesjonalnym wykonaniem
oraz świadomą kreacją w kie
runku różnorodnościnastrojów
muzycznych, może prowadzić
do błyskotliwego końcowego
efektu artystycznego.Repertuar
Kurnej Chaty to z jednej strony

DYŻURY APTEK
ciekawe interpretacje tradycyj
nych polskich tematów folko
wych w stylu ethno-modern,
a z drugiej strony ocierające się
o pastisz, dowcipne utwory in
spirowane tekstami z tradycyj
nej muzykiludowej.Łączy wno
stalgicznych klimatach trady
cyjne pieśni ludowe z humory
stycznymi piosenkami folk.
Wstęp nafestiwal jest wolny.

HB
listki1

Wkażdy wtorek wakacjituryści
imieszańcy regionubędą się mogli
wybrać na przechadzkipo Ustce
z przewodnikiemw strojuhistory
cznym -Kapitanem Haase.Zwie
dzanie trwadwiegodziny. Oferta
skierowana jesttylko doturystów
indywidualnych, zwyłączeniem
grup zorganizowanych.
Zbiórka chętnychogodz.10 na
placu przed kościołemprzy ul.Koś
cielnej 4,udziałjest bezpłatny.

Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

Miasteczko telewizji Polsatpo
jawi się na plaży wŁebie.Przez
trzy d^ namieszkańców itury
stów czekają spotkania z gwiaz
dami ekranuimuzyki.

(DMK)

Szlakiem legend
Miasteczko telewizyjne stanie na plaży w Łebie w piątek

Będą również turnieje w
piłkarzyki, siatkówkę plażową
i turnieje gamingowe oraz - dla
odważnych - wspinaczka na
ośmiometrowej ściance. Zma
gania plażowiczówskomentują
Mateusz Borek, Bożydar Iwa
now, PaulinaChylewska iKaro
lina Szostak. W sobotę o godz.

18 rozpocznie się plenerowy
koncert, na którym zaśpiewa
Ewelina Lisowska.
Miasteczko ze strefą roz
rywki będą otwarte od piątku
do niedzieli w godz. 9-16. Mu
zykę przez cały dzień zapewnia
DJ KarpYou. Wstęp na wszyst
kie wydarzenia jest wolny.

Słupsk
Dom Leków,ul. Tuwima4, tel.59 8424957

Ustka
Nadmorska,ul. MarynarkiPolskiej 31,tel. 59814
7770

Bytów
Centrum Zdrowia,ul. ks.Bernarda Sychty 3,tel.
598226645

Miastko
Nova, ul.Kazimierza Wielkiego 24,tel. 59857 67
32

Poznaj tajemniceUstki

*

W ramach Słonecznej Stacji bę
dą m.in. spotkania z gwiazda
mi, scena muzyczna z dj-em
oraz wieczorne występy arty
stów. Relacje z imprez popro
wadzą Agnieszka Hyży i Rafał
Maserak.Podczas imprezstacja
4FUN odpowiadać będzie za
rozrywkę irekreację -w specjal
nych strefach na wszystkich
będą czekać m.in. takie atrak
cje jak tor do skimboardu, 50metrowa zjeżdżalnia wodna water slide oraz paintball.
W miasteczku pojawią sięrów
nież prezenterki stacji Milena
i Ilona Krawczyńskie oraz Ola
Ciupa.

Bytów:

Straż Pożarna998;
Uprowadzona księżniczka,godz. I6.15;4ldni
nadziei,godz.18; 0cean's8,godz.20

Weekend zabaw z telewizją na plaży
ijU&MM

Lębork:
Szpitalny Oddział Ratunkowy5986330 00;
Szpital, ul.Węgrzynowicza 13,5986352 02;

Najważniejsze usteckielegendy ihi
storie związanez miastempoznają
dzieci w wakacyjneśrody podczas
przechadzekz przewodnikiem.
Zwiedzanie trwadwiegodziny.
W wycieczce mogą wziąć udział
wyłączniedzieci będącepod opieką
osoby dorosłej.
Zbiórka chętnychogodz.10 na
placu przed kościołem przyul. Koś
cielnej 4,udziałjest bezpłatny.

(DMK)

Człuchów
Centmm Zdrowia,ul. Szczecińska13. tel.59 834
3142

Lębork
Dbam oZdrowie, al.Wolności 40,tel. 5986283
00

USŁUGI MEDYCZNE
Słupsk:
Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny im.Janu
sza Korczaka,ul. Hubalczykówl,informacja te
lefoniczna 59 8460100;

Ustka:
Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny, ul.Mickie
wicza 12 tel.5981469 68;Poradnia Zdrowia
P0Z, ul.Kopernika 18,tel. 598146011; Pogoto
wie Ratunkowe-59 81470 09;

00;

Filharmonia Sinfonia Baltica,ul. Jana Pawła113,
tel.598423839;
TeatrTęcza, ul. Waryńskiego 2,tel. 5984239 35;
Teatr Rondo,ul. Niedziałkowskiego5a, tel.59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury,ul. BraciGierymskich 1,
tel. 59845 6441;
Emcek, al.3 Maja 22,tel. 598431130;
Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka 3.tel.
598405838.

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla,ul. ArmiiKrajowej 15,tel. 59842 8196,601
928 600- całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502 525 005lub
59 8411315,ul. Kaszubska3 A. Windaibalda
chim przygrobie; Hades,ul. Kopernika15,
całodobowo: tel.59 842 9891.601663796.
Winda ibaldachim przygrobie.
Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1,(całodobo
wo), tel.59 84284 95,604434441. Windaibal
dachim przygrobie.

PORADNICTWO
Biuro PoradObywatelskich -ul. Niedziałkow
skiego 6.czynne: poniedziałek.-czwartek
wgodz.10-14;
Bliżej Prawa -bezpłatne poradyprawne ioby
watelskie, ul.Jana Pawła II(7 piętro)czynne:
pon.-śr. godz.8-16, czwartek godz.10-18,
Telefon zaufania Tama -59 84140 46,czynny:
poniedziałek - piątek wgodz.16-20;
Alkoholowy telefon zaufaniaKrokus - czynny
codziennie 17-22,5984146 05.

» TAXI
f i * ,

598422700

607 271717
59196-25

NAJTAŃSZE TAXI W SŁUPSKU
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Ustka ma regulamin korzystania z fontann.
Wodotrysk to nie prysznic, ani wodopój
nia płynów do wody; kąpieli
i spożywania wody z fontanny;
innego zanieczyszczania fon
tanny".

Bogumiła
Rzeczkowska
bogumila.t7eakowska@gp24.pl

<

Aby chronić dzieci

Ustka
W te wakacje miasto, zdyscy
plinowane wnioskiem
Sanepidu, wprowadziło regu
lamin korzystania z fontann.
Wynika z niego, że z miejskich
źródełek raczej nie można ko
rzystać.

W Ustce są trzy fontanny miej
skie (inne znajdują się na pry
watnych nieruchomościach).
Dwie z nich już kilkadziesiąt lat
temu wpisały się w architek
turę uzdrowiska. Po większych
przebudowach lubmniejszych
liftingach leją wodę, orzeźwia
jąc skwery przy ulicach Mary
narki Polskiej i Kard. Wyszyń
skiego. Najmłodsza fontanna
stoi na promenadzie.
Regulamin
korzystania
z fontann miejskich na terenie
miasta Ustka, wprowadzony
w życie zarządzeniem burmi
strza, to pierwszy taki doku
ment, który poucza, w jakispo-

Słupszczanki Ada i Kinga lubią to miejsce. Taka frajda, że kto by myślał o zarazkach i upadkach

sób obchodzić się z miejskimi
wodotryskami.
Instrukcja zdalnej obsługi

Wprowadzenie jest sympa
tyczne: „W trosce o państwa
bezpieczeństwo orazaby teren
przy fontannach służył naszym
mieszkańcom i odwiedzają
cym miasto turystom jako

miejsce spotkań,rekreacji i wy
poczynku" - informują białeli
terki z niebieskiego przyja
znego tła.I zmieniają ton:
„Zabrania się: zatykania
dysz fontanny; wprowadzania
psów iinnych zwierząt na teren
fontanny; poruszania się dzieci
po płytach fontanny bez na
dzoru dorosłych,poślizgnięcie

się grozi utratą zdrowia; wjeż
dżania na elementy fontanny
rowerami, deskorolkami,wrot
kami, łyżworolkami itp.; wrzu
cania do fontann zabawek, pa
pierków, niedopałków,worków
foliowych oraz wszelkich in
nych śmieci; wrzucania do wo
dy oraz na elementy fontanny
piasku, żwirui kamieni;wlewa

Zakazy niby oczywiste, ale wy
wiesić trzebabyło:
- Zamontowaliśmy tablice
z regulaminiem,bo Sanepid tak
nakazuje - mówi Łukasz Kraw
czyk, dyrektor Zarządu Infra
struktury Miejskiej, który jest
odpowiedzialny za utrzymanie
miejskich fontann. - Jako za
rządca jesteśmy odpowie
dzialni za bezpieczeństwo
osób, a z drugiejstrony wywie
szony regulamin zabezpiecza
nas przed ewentualnymi rosz
czeniami.
Jednak jak tu nie chlapaćsię
w podświetlanych światłami
LED strumieniach fontanny
przy ul. Marynarki Polskiej,
która do takich celów właśnie
została zbudowana. W upałyaż
się prosio ochłodę,a i niejeden
pies ugasił w kałużach pragnie
nie.
- Zakaz picia wody i kąpania
się w fontannach bardziej doty
czy tychnieckowych - wyjaśnia
dyrektor Łukasz Krawczyk. -

Wątpię, by Straż Miejska prze
prowadzała jakieś akcje.Regu
lamin ma uświadomić ewentu
alne zagrożenia, a przede
wszystkim chronić przed nimi
dzieci.
Trzeba przyznać, że ustecki
regulamin nie jest zbytrestryk
cyjny. Inne samorządy wybrały
dalej idące zakazy wnoszenia
na teren fontann niebezpiecz-

Zabrania się wrzucania
niaclfi
pkORUfa ustawania
ffiCffol IM

płynów do wody,
kąpieli i spożywania
wody z fontanny
Regulamin
nych substancji, środków odu
rzających, spożywania napo
jów alkoholowych i przebywa
nia w stanie nietrzeźwym na
wet w pobliżu fontanny, a oso
by łamiące regulamin ponoszą
koszty związane z naprawą,czy
wymianą wody. Jednak żaden
najbardziej szczegółowy regu
lamin nie przewiduje zakazu
sikania do fontanny. ©®

Połowa plebiscytu za pasem. Wspierąj swoje ulubione lokale i osoby
z branży gastronomicznej. Plebiscyt Mistrzowie Smaku 2018 trwa!
plebiscyt
Anna Zawiślak
anna.zawisiak@poiskapress.pl

Równo10 dni zostało do zakończenia plebiscytu „Mi
strzowie Smaku". W dalszym
ciągu możesz zagłosować
na swoje ulubione miejsca
i osoby.Nie zwlekaj -plebiscyt
trwa.

W gastronomii najważniejsza
jest ocena klientów. Wszystko
jedno, czy prowadzi siędużą restaurację czy małą jadłodajnię
liczy się dobry smak i miła obsługa. W wielkim plebiscycie
Mistrzowie Smaku 2018 laureatów prestiżowych tytułów
i cennych nagród wybiorą ci,
którzy mają największe prawo
do oceny gastronomików - ich
klienci.
Wybierz kategorię, swojego
faworyta i zagłosuj

Do piątku, 27 lipca,do godziny
21, można zagłosować na swoich ulubieńców. W plebiscycie
zostaną przyznane tytuły Kucharz Roku, Kelner Roku, Restauracja Roku, Bar/Bistro Roku
oraz
Kawiarnia/Cukiernia
Roku. Tu wybierać można spośród kategorii: Barman Roku,
Lody Roku,Pizza Roku,Burger

Roku,KebabRoku.Wplebiscycie zostaną nagrodzeni także
producenci pieczywa z naszego
regionu, którzypowalczą o prestiżowy tytuł Piekarnia Roku.
Ocena klienta jest najważniejsza

Jest jeszcze trochę czasu, aby
przyjrzeć się lokalom wnikliwie
i oddać swój głos. Pełne listy
wszystkich kandydatów z podziałem na powiaty oraz kategorie znajdzieciewnaszymserwisie gp24/mistrzowiesmaku.
Tam także aktualny ranking,
wszystkie głosy oraz prezentacje liderów rankingów. Dla
uczestników znajdziecie tam
materiały promocyjne, takie
jak ulotki, plakaty czy grafiki
na FB, wystarczy tylko wypełnić ankietę,a gotowe materiały
zostaną do was odesłane.
Finał już wkrótce

Za 10 dni przekonamy się, kto
zdobędzie laurzwycięstwa izostał pozytywnie oceniony
przez Czytelników „Głosu Po
mona". Sprawdź w serwisie jak
radzą sobie twoi faworyci i już
dziś oddaj na nich swój głos.
Naszą akcję wspierają: Kucharzy Polskich, Polagra,
Agrofirma Witkowo, Wicie
Residence Amaprtamenty.©®

smmu

Region

13

czenia o naruszenie dóbr oso
bistych. Instytucje należyuczu
lać, żeby miarkowały się i co
najmniej uzyskały zgodę pok
rzywdzonego.
Sprawą zainteresowaliśmy
posłów - Zbigniewa Konwińskiego zPO i Aleksandra Mrów
czyńskiego zPiS. Stwierdzili, że
nie powinno dochodzić do
upubliczniania danych osobo
wych pokrzywdzonych. Zapo
wiedzieli interwencję.
- Poproszęo wyjaśnieniaMi
nisterstwo Sprawiedliwości zapowiada Zbigniew Konwiński. - Wszystkim powinnozale
żeć na tym, żeby pokrzyw
dzony nie cierpiał dwa razy.
Czy publikacja w listach
gończych danych osobowych
pokrzywdzonych nie jest zła
maniem przepisów dotyczą
cych ochrony danych osobo
wych? Okazuje się, że nie.
„Organ ds. ochrony danych
osobowych nie możerozstrzy
gać kwestiinależących dokom
petencji innych organów przy
znanych im na podstawie
odrębnych przepisów prawa" czytamy w piśmie podpisanym
przez Agnieszkę Świątek-Dmś,
rzecznika prasowego General

nego Inspektora Ochrony Da
nych Osobowych.- Stanowisko
to potwierdza także orzeczni
ctwo. Jakwskazał NaczelnySąd
Administracyjny w uzasadnie
niu do wyroku z 21 listopada
2000 r. w sprawie o sygn. akt n
SA308/00: „ingerencja General
nego Inspektora Ochrony Da
nych Osobowych w tok postę
powania karnego jest niedo
puszczalna, gdyż wprzeciwnym
razie zostałaby naruszona za
sada wyłącznej kompetencji or
ganów ściganiado prowadzenia
postępowania przygotowaw
czego i niezawisłego są-du
do wyłącznego sprawowania
wymiaru
sprawiedliwości.
Mimo iż wyrok ten zapadł
dawno, to zachowuje aktual
ność również na gruncie obec
nie obowiązujących przepisów.
Zatem sprawęw pierwszejkolej
ności należałobywyjaśniać, ko
rzystając z przepisów regulują
cych kwestięnadzoru nadczyn
nościami prokuratorów".
Z tego samego pisma wy
nika jednak, żeGIODO rozważy
skierowanie wystąpienia mają
cego na celu zapewnienie sku
tecznej ochrony danych osobo
wych poszkodowanych.©®
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Prokuratura w listach gończych publikuje
dane pokrzywdzonych
PJtó!• V rtAi ltfc* O i % k

Piotr Furtak
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piotr.furtak@pol5kapress.pl
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Dane osób pokrzywdzonych
publikowane były przez Pro
kuraturę Okręgową w opisach
przestępstw osób poszukiwa
nych listami gończymi.Po na
szej interwencji listy zaczęto
przerabiać, mimoże prokura
tura nie musi tego robić.

Na stronie internetowej Proku
ratury Okręgowej jeszcze w
czwartek można było przeczy
tać chociażby opis zdarzenia,
do którego doszło 8 maja
w Chojnicach. Ze szczegółami
opisywano, jak poszukiwany
Michał Kuhn ze wspólnikami
znęcał się nad trzema, wymie
nionymi z imienia i nazwiska
mężczyznami. Z innego listu
dowiadujemy się, że poszuki
wany Jacek Szreiber „działając
wspólnie i w porozumieniu
z przedstawicielami P... (tu wy
mieniona jest nazwa firmy po
życzkowej) -Malwiną P. iKaro

tęi -

'-.u.tyslc

> ;ni8j3,c.e

y*

•>*£!$ Kujp * ^a;,9aiv,< $$$$>> .!»{* 4 Kf,

1W&M ty-ch# *«*;• ięst
V ?l> •:

W <•*
f jfil- l&* i ; *

"::

S 3 J*

.?

? ?/*• i.1* S ' ^ ••

ffc. ? art. 15 V i. Wi -V i. {• aft"- •«§£
->VS.?$•

Ł.0 lipca >010 r.

>;«V&r.v

si:«'

•.

(tti» Rds^;: jiwpty&t

?.}•

ł5« .§§£-.^2?

ft!

Po interwencji gazety listy na stronie www. zaczęto przerabiać

liną Y. (podane są pełne imiona
i nazwiska)..." podrobili podpis
wymienionego z imieniai naz
wiska mężczyzny,i na jego naz
wisko zaciągnęli pożyczkę.
Większość listówna stroniedo
tyczy alimenciarzy. W opisach
wymienione są imionai nazwi
ska dzieci,na które przysługują
świadczenia.

- Treść listu gończego jest
publikowana bez anonimizacji
- powiedział nam w czwartek
prokurator Jacek Korycki. Na tym polega jego istota- pub
likuje się go w całości.Od stycz
nia tematem listów gończych
się nie zajmuję i trudno mi po
wiedzieć, jak ma się to do
ochrony danych osobowych,

mogę jednak zwrócić szefom
na to uwagę.
Z komentarza do Kodeksu
postępowania karnego wynika,
że opublikowana informacja
„może być przedstawiona w
formie skróconej i niemusi po
krywać się dosłownie z treścią
o przedstawieniu zarzutów
w akcie oskarżenialub senten
cji wyroku...".
Jak sprawdziliśmy, w zdecy
dowanej większości dane doty
czące poszkodowanych są anonimizowane, bądź też nie po
dawane. Talde listy gończe
można znaleźć na stronach
prokuratur w Rzeszowie, Tar
nobrzegu czy Ostrołęce.
- Sprawa nie jest czarno-biała - mówi Witold Jerzy Pi
sarski, prawnik działającego
w Lublinie Stowarzyszenia
Pokrzywdzonych przezOrgana
Sprawiedliwości „Stopbezpra
wiu". - Przede wszystkim nale
żałoby zapytać pokrzywdzo
nego, czy on nie sprzeciwia się
publikacji danych osobowych.
Jeśli on nie ma przeciwskazań,
to niema problemu. Jeśli on so
bie tegonie życzy,to absolutnie
jest to niedopuszczalne. Wów
czas może domagać się rosz
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Ile prądu zużywają urządzenia
domowe i ile nas to rocznie kosztuje
Warto sprawdzić,jaki sprzęt zużywa nąjwięcej prądu i jak zaoszczędzić na rachunkach
cze zmniejszyć ładując laptop,
kiedy jest wyłączony. Wartoteż
wybrać tryboszczędzania ener
gii w ustawieniach urządzenia,
a także pamiętać o korzystaniu
z funkcji „uśpij", kiedy robimy
sobie przerwę i wyłączaniu
komputera, kiedy skończyli
śmy z niego korzystać.

Katarzyna Laszczak
redakcja@regiodom.pl

Co zużywa więcej prądu -tele
wizor. czy lodówka? A może
laptop lub ładowarka telefo
nu? Sprawdzamy ipiszemy,
jak można łatwo zaoszczędzić
i zmniejszyć rachunki za prąd.

Roczny koszt korzystania
z poszczególnych sprzętów
AGD iRTV czasem trudno osza
cować, tym bardziej, że wokół
tego narosło trochę błędnych
przekonań i mitów. Aby to
sprawdzić, wybrane urządze
nia przetestowano watomierzem, w różnych trybach dzia
łania. W każdym przypadku
jest możliwe takie korzystanie
z nich, że będą zużywały mniej
prądu, aco za tym idzie- nasze
rachunki za energięelektryczną
będą niższe.

Otwarte drzwi

Tryb czuwania

Testom został poddany 32. ca
lowy telewizor LED. Telewizor
w normalnym trybie działania
pobiera 49 W energii. Wiele
modeli posiada jednak dodat
kowe tryby, które pozwalają
na oszczędzanie energii. W ta
kim przypadku zużycie prądu
wynosi 29,2 W (tryb niski osz
czędzania), 22,9 W (tryb
średni) oraz 16,9 W (tryb wy
soki; niemal tyle samo energii
zużywa telewizor pracując
przy zupełnie wyłączonym
obrazie).
A co z trybem czuwania
(stand-by), który jeszcze nie
dawno był uważany za praw
dziwy „pożeracz" prądu? Oka
zuje się, że tu watomierz
w ogóle niezarejestrował zuży
cia prądu (wskazanie 0,0 W),

Codzienne ładowanie telefonu komórkowego w skali roku to koszt raptem kilku złotych.

czyli było ono minimalne,
a roczne koszty pozostawiania
tego telewizora w trybieczuwa
nia kształtują się na poziomie
kilkudziesięciu groszy.
De zatem kosztuje nas oglą
danie telewizji w ciągu roku?
Zakładając, że telewizor jest
włączony przez 7 dni w tygod
niu, po 6godzin każdego dnia,
korzystamy z niego w trybie ni
skiego oszczędzania energii
(29,2W), a koszt l kWh to 0,62
zł, to za rok zapłacimy 39,65 zł.
Ten koszt można zmniejszyć wystarczy pamiętaćo wyłącza
niu telewizora, kiedy go nie
oglądamy, a także korzystać

z trybu wysokiego oszczędza
nia energii.
Niewyciągnięta ładowarka

Ładowanie telefonu to niemal
codzienność. Ile nas to kosz
tuje? Sprawdzono to w przy
padku smaitfona. Przy zupeł
nie rozładowanej baterii, pobór
prądu wynosił 6,8 W (przyjęto
to jako stałą wielkość, choć im
bardziej naładowana bateria,
tym zużycie prądu jest mniej
sze). Zakładając, że ładujemy
telefon raz na dobęprzez 4 go
dziny, zapłacimy za to 6,16 zł
w ciągu roku. Cociekawe łado
warka
pozostawiona

w gniazdku po odłączeniutele
fonu, nie zużywa „mnóstwo"
prądu. W tymprzypadku watomierz nie wykazał poboru
prądu.
W przypadku laptopa róż
nice są w poborze prądu są dość
znaczne, w zależnościod tego,
jak z niego korzystamy. Naj
większe zużycienastępuje, gdy
pracujemy na laptopie podłą
czonym do prądu i dodatkowo
wykonujemy wiele czynności.
Przy podstawowych czynnoś
ciach i przeglądaniu stron
internetowych urządzenie po
bierało około36,6 W.Natomiast
podczas ładowania laptopa,

który był wyłączony, zużycie
prądu było mniejsze - 30,1
W i dodatkowo zmniejszało się,
w miarę, jak bateria była łado
wana. Przy pełnym naładowa
niu osiągnęło 0,3 W. Po odłą
czeniu komputera od łado
warki pobór spadł do 0,0 W,
a zatem i w tym przypadku ła
dowarka pobiera bardzo nie
wiele prądu.
De kosztuje nas korzystanie
z laptopa w ciągu roku? Przyj
mując, że laptop ładujemy 9
razy w tygodniu i za każdym ra
zem zajmuje to 2,5 godziny,
w ciągu roku będzie to koszt
8,70 zł. Tę sumę możemy jesz

Pod lupę wzięto również lo
dówkę o klasie energetycznej
A+. Testy wykonano przy śred
nim wypełnieniu komory chło
dzącej i średnim wypełnieniu
szuflad komory mrożącej. Moc
była ustawiona na 2,5 (na
5 możliwych stopni regulacji).
Kiedy lodówka nie „pra
cuje", pobór energii wynosi 0,8
W. Jednak, kiedy włącza się
sprężarka, zużycie energii
wzrasta do74,4 W. Te wartości
wzrastają po otwarciu drzwi.
Przy otwartych drzwiach lo
dówka pobiera16,2 W podczas
spoczynku i 88 W podczas
pracy. Wynika to m.in. poboru
mocy przez żarówkę-15 W(ale
watomierz wskazuje 15,4 W).
Poza tym im częściej otwie
ramy lodówkę, tym więcej
ucieka z niej chłodu, a zatem
sprężarka musi pracować in
tensywniej, by wychłodzić
wnętrze (normalniewłącza się
co 40minut, naczas 40minut).
De prądu pobiera rocznie lo
dówka i ile za niego płacimy?
Zakładamy, że w ciągu 24 go
dzin lodówka 18 razy jest
w spoczynku, 17 razy pracuje
i w sumie pracuje z otwartymi
drzwiami przez 40 minut. W ta
kiej sytuacji roczne zużycie
prądu przez lodówkę wynosi
332,69 kWh. A zapłacimy
za niego ok. 206,27 zł.

Przeciętna rodzina może pożyczyć prawie pól miliona na mieszkanie
Maciej Mituła
redakcja@regiodom.pl

Popyt na kredyt studzony jest
nie tylko przez regulujący ry
nek KNF. ale też same banki
pozostają zachowawcze wo
bec hossy szalejącej na rynku
mieszkaniowym.

Trzyosobowa rodzina, w której
oboje rodzice pracują przyno
sząc do domu po średniej kra
jowej, może dziś pożyczyć
na mieszkanie niecałe 499 tys.
zł - wynika z ankiety przepro
wadzonej przez Opęn Finance

wśród banków. Liczba ta jest
medianą, a więc połowa ban
ków jest skłonna pożyczyć
mniej, a połowa więcej. Do ob
liczeń przyjęto, że modelowi
kredytobiorcy mają dobrą hi
storię kredytową i obecnie nie
są zadłużeni. Rodzina skłonna
jest zaciągnąć kredyt na 30 lat
i skorzystać z dwóch dodatko
wych produktów - rachunku
bankowego, na który będzie
przelewane wynagrodzenie
oraz karty płatniczej lubkredy
towej.
Lipiec dołączył tym samym
jako czwarty z rzędu do listyte

gorocznych miesięcy, w któ
rych malała zdolność kredy
towa modelowej rodziny.
W marcu mogła ona na miesz
kanie pożyczyć 513 tysięcy. To
o niemal 15 tysięcy więcej niż
dziś. Sytuacja taka zdaje sięsu
gerować, że banki bez huraoptymizmu podchodzą do rekor
dowej koniunktury obserwo
wanej na rynku mieszkanio
wym.
W lipcu najwyższą zdolność
kredytową modelowej rodziny
zadeklarował Euro Bank z wy
nikiem na poziomie 565tys. zł.
Za nim uplasowały się ING

Bank Śląski, Bank Zachodni
WBK i BGŻ BNPParibas. W tych
instytucjach rodzina mogłaby
się zadłużyć na przynajmniej
511tys. złotych.Na drugim bie
gunie znaleźć możemy Citi

Polacy
coraz
większe kredyty
hipoteczne le względu
na systematycznie
rosnące ceny na rynku
mieszkaniowym

Handlowy imBank. Tu przy za
robkach na poziomie dwóch
średnich krajowych można li
czyć na od 439 do 460 tysięcy
zabezpieczonego hipotecznie
długu mieszkaniowego.
Zdolność kredytowa zdol
nością, ależeby zaciągnąć dług
trzeba być też wiarygodnym
klientem i posiadać spory zapas
gotówki. Banki wymagają, że
nabywca mieszkania pokryje
20 proc., a minimum 10 proc.
jego ceny ze swoich środków.
Gdyby tego było mało nowy
właściciel musi też pokryć
koszty transakcyjne (np. taksa

notarialna, podatek, prowizja
pośrednika i banku) i wyłożyć
niemałe pieniądze na odświe
żenie, wykończenie czyumeb
lowanie. W sumie więc chcąc
zadłużyć się na pół miliona
warto mieć w kieszeni mini
mum 70-80 tysięcy. Czasem
jednak kwota ta rośnie dwu,
trzykrotnie czy nawet cztero
krotnie w zależności od tego jak
duży możemy przedstawić
wkład własny, czy kupujemy
mieszkanie noweczy używane
i jak dużo pieniędzy musimy
jeszcze w nie zainwestować
w wykończeniei wyposażenie.

Glos Dziennik Pomorza

Jak nawadniać domowe rośliny
w czasie dłuższego wyjazdu?
Regularność podlewania ma nphu na żywotność roślin
Sławomir Bobbe

W czasie urlopowego wyjazdu
można zaangażować w podle
wanie roślin rodzinę czy zna
jomych.. Częstojednak nie ma
nikogo bliskiego w pobliżu.
Jak wtedy zadbać o rośliny?

Najgorszym pomysłem jest
podlanie roślin na zapas rzadko które lubią tego typu
„zabiegi", a w niektórych przy
padkach skończyć się to może
zgniciem korzeni.
Majsterkowicze, którzy lu
bią zrobić coś samemu i zago
spodarować odpadki mogą wy
konać amatorski system na
wadniający samemu. Wystar
czy 1,5 litrowa plastikowa bu
telka wypełniona w80-90pro
centach wodą, by stworzyć sy
stem nawadniania kropelko
wego, który pozwoli roślinie
przetrwać w jako takim stanie
do czasu powrotu z dłuższego
wyjazdu. W tym celu należy
wykonać w dnie butelki nie
wielkie dziurki, by woda powoli
sączyła się do gleby. By „sy
stem" nie zapowietrzył się,
dziurki trzeba zrobić także
na górze, w miejscu gdzie woda
nie sięga (dlatego właśnie bu
telki nienależy wypełniać w ca
łości wodą)- dzięki temusię nie
zapowietrzy i nie zatka.
Bardziej profesjonalnym
rozwinięciem pomysłu z plasti

WSKROGE
Tłuszcze w kuchni?
Najlepiej roślinne

Tłuszcze mają ważne miejsce
chyba w każdej kuchni.Niestety
wielu znas w dużych ilościachje
te zwierzęce,które niesą naj
zdrowsze. Dużo lepiejjest spoży
wać tłuszczeroślinne, będące
głównym źródłem niezbędnych
nienasyconych kwasów tłuszczo
wych (NNK7) wchodzące w skład
olejów roślinnych itłuszczów
otrzymywanych z ryb.Które
tłuszcze wybierać doprzygoto
wywania jedzenia?To zależy
od ich zastosowania.Tłuszcze
możemy wykorzystywać np.
do smażenia,gotowania czy do
prawiania. Jeślichodzi oobróbkę
termiczną, świetniesprawdza się
olej rzepakowy.Z koleido potraw,
których sięjej niepoddaje, bardzo
dobresą tłuszcze tłoczone
na zimno. Pamiętajmyprzy tym,
aby wystrzegać się błędów zwią
zanych z używaniemtłuszczów.
Największy polega na tym,że
smażymy w zbyt wysokiej tem
peraturze. (RWII)
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Jeśli nie mamy osoby, która zadba o nasze rośliny, możemy
sięgnąć po jedną z wybranych metod nawadniania roślin.

Produkcja domowego
wina - od czego zacząć
przygodę z winiarstwem?
Sławomir Bobbe
redakqa@regiodom.pl

w pobliskim pojemniku
na wodę. Nie jest toszczyt my Wraz z modą na gotowanie,
śli technologicznej,ale spokoj majsterkowanie iekologię
nie wystarcza do tego, by za wróciła do łask również idea
bezpieczyć rośliny przed wys przygotowywania domowego
chnięciem. Minus tego rozwią wina.
zania jest taki, że jeden stożek
Najtańsze „zestawy star
może nawadniać oczywiścia
tylko jedną donicę.
towe" doprodukcji domowego
Wartą rozważenia opcją za wina można kupić już za około
bezpieczenia roślin są hydro- 100 złotych. Osoby, które nie
żele. Występują w postaci gra miały nigdy do czynienia z do
nulatu lub kolorowych, este mowym winiarstwem, po
tycznych kulek. Zasada ich winny zacząć od takiego ze
działania jest niezwykle prosta, stawu ipotrenować na nimpro
jako że są tzw. absorbentami, dukcję wina. Taki zestaw
magazynują wodę, która trafia w standardzie zawiera zwykle
do doniczek.Dzięki temu gleba niewielki, 10-litrowy balon.
nie wysuszasię tak szybkoi jest Gdy cośpójdzie nietak i jegoza
przez dłuższy czas wilgotna. wartość trzeba będzie wylać,
Przy krótszych wyjazdach za strata nie będzie wielka.
stosowanie hydrożeli wystar
Początkujący wytwórcy po
czy do tego, by rośliny przet winni mieć na stanie balon
rwały czas urlopu w doskona i kosz, wktórym sięgo umiesz
łej formie.Kilogram hydrożelu cza, a także rurkę fermenta
cyjną, winomierz, jakąś
kosztuje około20 złotych.
Osoby, które nie chcą kwe pompkę dościągania wina, ko
stii podlewania roślin pozosta rek do balonu. Do samej pro
wić w trakcie wyjazdu przy dukcji trzeba mieć przygoto
padkowi, mogą zainwestować wany wsad oraz drożdże wi
około 100 złotych w systemy niarskie, pożywkę dlanich oraz
nawadniania doniczek, które środek do klarowania wina.
zabezpieczą od razu kilka ro
Z racji dostępności i popu
ślin. Taki system wyposażony larności najwięcej początkują
jest w odpowiednioduży zbior cych zabiera się za przygotowa
nik na wodę, akcesoria do jego nie wina na bazie winogron,
podwieszenia (musi znajdować wiśni i porzeczek. Ale polskie
się wyżejniż doniczki),linki na sady dają dużo więcej możli
wadniające, odpowiednio długi wości - od jabłek i gruszek,
przewód i tzw. drippery przez przez morele, brzoskwinie,
które sączyćsię będzie woda.
po śliwki.Najważniejsze jednak

by owoce były świeże i doj
rzałe. Z grubsza zakłada się, że
do przygotowania kilkunastu
butelek wina przygotować
trzeba około 10 kg owoców
i około3-5 kgcukru.
Szczegóły przygotowania
wina zależą od owoców, któ
rych chce się użyć. Generalne
zasady są jednak wspólne- naj
pierw z wyciśniętych owoców
tworzy się tzw. matkę droż
dżową z moszczui drożdży fer
mentacyjnych, które pracują 23 dni.Następnie przygotowuje
się nastawę, czyli dobalonu tra
fia właściwy moszcz,a więcod

ciśnięte z soku owoce, cukier,
pożywka drożdżowa i matka
drożdżowa. Całość zamykana
jest korkiem z rurką fermenta
cyjną wypełnioną wodą. Ten
etap trwa około miesiąca, to
tzw. fermentacja burzliwa. Po
tem wino należy przelać, poz
bywając się resztek owoców
i obumarłych drożdży i umieś
cić ponownie w balonie na ko
lejne dwa tygodnie.Całość pro
dukcji powinna zamknąć się
w ciągu niecałych 2 miesięcy.

kową butelką, gwarantującym
przy tym, że nic nieoczekiwa
nego się nie wydarzy jest sy
stem nawadniający do roślin
doniczkowych, kosztujący za
ledwie kilka, kilkanaście zło
tych w zależności od rozwiąza
nia. Można go stosować nie
tylko w pielęgnacji roślin do

niczkowych, ale wykorzystać
w ogródkuczy przydomowym
warzywniaku.
Wodę do ziemi dostarcza
stożek, który jest w nią wbity.
W samym stożku znajduje się
woda, która pobierana jest
przez krótki wężyk, którego
końcówka zanurzona jest

Pomysły na łady
zapach w mieszkaniu

Ceny mieszkań znowu w górę

Zapach tocoś więcej niżładna lub
brzydka woń dla nosa.Definiuje
on miejscei pozwala namje zapa
miętać. Niebez powodu,gdy po
czujemy przypadkiem perfumy
pierwszej miłości,nasz organizm
błyskawicznie reaguje.Tak samo
jest z miejscami,dlatego istotne
jest stworzeniedomu, któregoza
pach przywołau nas najmilszeod
czucia isprawi, żebędziemy
chcieli w nimprzebywać. Pamię
tajmy osystematycznej zmianie
worków do odkurzacza.Jeśli
mimo tego,nieprzyjemny zapach
utrzymuje się,pokropmy wore
czek tym samymolejkiem ete
rycznym lubużyjmy specjalnych
saszetek do odkurzacza.Do od
świeżenia sofy oraz łóżkowego
materaca używajmy sody.Posy
pany mebel lekkopocieramy
za pomocą suchej szmatki, a na
stępnie zostawiamyna godzinę,
dwie, poktórych todokładnie od
kurzamy. Piękny zapachw domu
uzyskamy również stosując
mieszkankę suszonychkwiatów,
ziół iskórek owoców, któreładnie
pachną, (nmi)

Przemysław Zańko
edakqa@regiodom.pl

Ceny mieszkań w najwięk
szych miastach kraju w czerw
cu ponownie poszły w górę.
Podwyżki sięgnęły gdzienieg
dzie nawet 8 proc. w skalimie
siąca.

Ceny mieszkań w całej Pol
sce nadal pną sięw górę- dono
szą eksperci serwisuGratka.pl.
Z analizy danych ofertowych
wynika, że wzrosty wskali mie
siąca najczęściej nie były duże
- przykładowo w Warszawie
wyniosły one 0,5-1 proc.
W kilku miastach zaobserwo
wano jednak skoki cenowesię
gające nawet 6-8 proc. Jedno
cześnie wcałym kraju na rynku
pierwotnym i wtórnym utrzy
mywał się rekordowo wysoki
popyt na mieszkania.
Czerwcowy wzrost cen nie
był zaskoczeniem dla nikogo,

kto w ostatnim czasie śledził
doniesienia z rynku nierucho
mości i sektora budownictwa
mieszkaniowego. Utrzymujący
się wysoki popyt na mieszka
nia, połączony z niedosta
teczną podażą lokali, już
od dawna wpływał na umac
nianie pozycji deweloperów
i właścicieli mieszkań, dzięki
czemu mogli oni swobodnie
podnosić ceny. Dodatkowym
czynnikiem wpływającym
na podwyżkisą rosnące koszty
realizacji inwestycji mieszka
skłaniające
niowych,
deweloperów do przerzucania
części tych kosztów na klienta.
Według danych serwisu
Gratka.pl ceny mieszkań rosły
w czerwcu zarówno na rynku
wtórnym, jak i pierwotnym.
Wzrosty w stosunku do maja
2018 r. zaobserwowano
w większości dużych miast,
z czego największe w Zielonej
Górze (o 6-8 proc.),Szczecinie

(o 2-7proc.), Bydgoszczy (o2-3
proc.) i Opolu (o1-3 proc.) Jeśli
chodzi o samą wysokość cen,
najdroższabyła oczywiściesto
lica.
Rosnące ceny mieszkań
na sprzedaż nie powstrzymują
kupujących. Tylko w pierw
szym kwartale 2018 roku Po
lacy wydali na mieszkania
w siedmiu największych mia
stach prawie 5 mld zł. Co cie
kawe, aż 71 proc. spośród
wszystkich transakcjisfinanso
wano nie przy wsparciu kre
dytu hipotecznego,a w całości

gotówką. Pozwala to przypusz
czać, że najwięcej mieszkań
wykupili inwestorzy,szukający
zyskownego sposobu na zain
westowanie zgromadzonych
oszczędności.
Poza chęcią zysku ze strony
inwestorów popyt na mieszka
nia na sprzedaż w Polsce napę
dzają przede wszystkim rekor
dowo niskiestopy procentowe
oraz tanie kredyty mieszka
niowe.
Zdaniem ekspertów za taki
stan rzeczy odpowiadało
przede wszystkim wypłacenie
w styczniu ostatniej puli środ
ków w ramach „Mieszkaniadla
Młodych" - specjaliści sądzą
jednak, że chętnych do zaciąg
nięcia kredytu i kupna miesz
kania nadal będzie przybywać
nawet mimo zakończenia pro
gramu. Jeżeliwysoki popyt fak
tycznie się utrzyma, dalsze
wzrosty cen mieszkań są w za
sadzie pewne.
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flaszka. Jedna,druga, dziesiąta.
Przez tydzień, miesiąc, rok.
I dłużej.Skutek? Poalkoholowa
marskość wątroby.
Zatrucie paracetamolem jest
pierwszą przyczyną ostrej nie
wydolności wątroby wStanach
Zjednoczonych.
- Unas już chyba teżtakjest mówi docent Słupski. -Ludzie
łykają tenlek,niemającpojęcia,
jakbardzo szkodzi wątrobie.Jest
dostępny w każdym markecie
czy stacjibenzynowej. Owszem,
w ulotce jest ostrzeżenieo skut
kach, ale pisanedrobnym drucz
kiem. Jeśli rozwinie się piorunu
jąca niewydolność wątroby,
chorzy umierają w ciągu kilku
dziesięciu godzin!
Inne najczęstsze przyczyny
ostrej niewydolności wątroby
to zatrucie muchomorem sromotnikowym i choroba Wilso
na (wada uwarunkowana gene
tycznie).
- Przy ostrym rzucie cho
roby Wilsona jest piorunująca
niewydolność wątroby.Pamię
tam przypadek 17-letniej pa
cjentki z Paryża. Chora umie
rała.Dzięki transplantacjinastą
pił fantastyczny efekt leczenia.
Asystowałem przy tym zabiegu.
Poi2 godzinach od przeszcze
pienia dziewczyna usiadła.
Wtedy nabrałem przekonania,
że muszę to robić. To było nie
samowite.

wątroby uważana jest za naj
trudniejszy z zabiegówmedycznych. Operacja wymaga współ
pracy wieloosobowego zespołu
specjalistów z kilku dziedzin.
W ubiegłym roku w Klinice
Chirurgii Wątroby iChirurgii Ogólnej rozpoczął pracę dr An
drzej Kobryń.
- Toikona polskiejtransplan
tologii. Fantastycznie pobiera
wątrobę iją opracowuje - chwali
członka swojego zespołu doc.
Słupski.
Dodaje: - Radzimysobie zró
żnymi dziwnymi, nieprzewi
dywalnymi sytuacjami wczasie
znieczulenia i operacji. Jak do
tąd niemieliśmy żadnego zgo
nu, w czasie przeszczepiania
i we wczesnym okresie poope
racyjnym, który byłby na przy
kład następstwem krwotoku
czy rozejścia sięzespolenia. Te,
do których doszło, spowodo
wane były stanem pacjenta.
W najlepszych ośrodkach
przeszczepiania
wątroby,
w pierwszym roku funkcjono
wania, śmiertelność sięga 20
procent. Mieliśmy zgon w 26.
dobie po operacji. Pacjentka umarła z powodu krwotocznego
udaru mózgu, przy świetnie
funkcjonującej wątrobie! To
było ogromne krwawienie
do mózgu. Paradoksalnie mogła byćwypisana dodomu, wy
niki miała bardzo dobre...
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Nie mamy serca do wątroby
Hanka Sowińska
hanna.sowinska@pomorska.pl

Medycyna
Co mają wspólnego: Promete
usz. dołxoczyńca ludzkości
ogarnięty żądzą zemsty Zeus,
najważniejszy z bogów w mito
logii greckieji współcześni chi
rurdzy, którzy widzą i wiedzą,
co Polakom leży na wątrobie?

T

o możliwe, że serce
nie jest najważniej
szym organem? Ależ
tak! Gdy „pompa" wy
siada, pacjenci żyją
dzięki sztucznym komorom
i nierzadko„dociągają" dotrans
plantacji serca. Gdy nerki wy
siądą, wodwodzie czekają ma
szyny do dializy. A wątroba?
- Nie boli, dużo nam wyba
cza. Niestety, choruje podstęp
nie. Gdy jest gwałt, to lekarze
mają kilka dni,bymóc uratować
pacjenta - mówił na wykładzie
poświęconym transplantacji
wątroby dr n.med. PawełRajewski, specjalista chorób we
wnętrznych, hepatolog z Woje
wódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego wBydgoszczy.
Przypomniał, że już w sta
rożytnej Grecji doceniono rolę
wątroby. Bo gdy Zeus ukarał
Prometeusza (tytan wykradł
ogień i przekazał go ludziom przyp. HS), to sępy wyjadały
mu nie mózg, nie serce,
lecz właśnie wątrobę.
Paracetamol isromotnik.
Śmiertelni wrogowie

Jest największym spośród
wszystkich narządów w organi
zmie człowieka - waży ok. 1,5
kg. Bierze udział w ponad 500
(niektórzy podają 800) procesachbiochemicznych, wydzielniczych, metabolicznych. Na
zywana jest „fabryką", „maga
zynem", „elektrownią" i „wy
sypiskiem odpadów"!
Nie wiemy, albo nie uświa
damiamy sobie, że bez niej nie
ma życia.
- Dlatego wątrobę powinni
śmy szanować. Bardzo szano
wać - podkreśla dr hab. Maciej
Słupski, szefKliniki Chiruigii Wą
troby i Chirurgii Ogólnej w Szpi
talu Uniwersyteckim nr l im. dr.
A. Jurasza w Bydgoszczy.
Nie mamy serca do wątroby,
oj, niemamy. Boli głowa, stawy
dokuczają. Corobimy?Sięgamy
po tabletkę przeciwbólową.
W bardzo wielu lekach do
stępnych bezrecepty (OTC) sub
stancją czynną (najważniejszy
składnikleku) jestparacetamol.
Wątroby wróg numer l.
Na smuteczki,nieszczęśliwą
miłość, złą passęzawodową do
bry jest kieliszek czegoś
mocniejszego, a najlepiej

Pierwsze przeszczepienie.
Nowe życie Joanny

„Jurasz" jest jednym z dziewię
ciu ośrodkówtransplantacjiwą
troby w Polsce. Musiało jednak
upłynąć sporo czasu, zanim 27
stycznia 2017 r. zespół pod kie
runkiem dr hab.Macieja Słup
skiego przeprowadził pierwszą
w Bydgoszczy operację przesz
czepienia wątroby.
Pacjentką była 24-letnia Jo
anna Feldheim, cierpiąca
na marskość wątroby spowo
dowaną zakażeniem wirusem
HCV.
- Ta operacja tocoś najwspa
nialszego, co misię wżyciu przy
darzyło. Z nową wątrobą rozpo
częłam nowy,lepszy etap życia
- cieszyła siępani Joanna.
Po nerkach wątroba jest naj
częściej przeszczepianymorga
nem. W 2017 r. zdrowy narząd
od zmarłego dawcy otrzymało
349pacjentów. Wubr. wykona
no też 24 zabiegi przeszczepie
nia fragmentu wątroby od da
wcy żywego. Nakoniec czerwca

Nie mamy serca
do wątroby, oj. nie
mamy. Boli nas głowa,
stawy dokuczają.
Co robimy?
Sięgamy po tabletkę
przeciwbólową

Jakość wątroby i stan dawcy powinny być jedynymi
ograniczeniami, gdy chodzi o liczbę przeszczepień. A tak nie
jest - mówi dr hab. Maciej Słupski

br. na ten organ czekało164 pa
tentów (najwięcej, wporówna
niu z pozostałymi miesiącami).
Dane „Poltransplantu" zpierwszego półrocza 2018 r. nie są
optymistyczne - przeprowadzo
no 156 operacji.
- Do tej pory wykonaliśmy
dziesięć tra^lantacji - pięćwroku ubiegłym,tyle samo od stycz
nia doczerwca tegoroku. Ostatni
zabieg byłniespełna trzytygod
nie temu.Pacjentma26iat, czuje
się dobrze.Dziś idzie do domu.
Gdyby nie transplantacja,umar
łby w ciągu kilku miesięcy - nie
ukrywa doc. Słupski.
Sypie się program.
Z braku łóżek

Plany bydgoskiego ośrodka do
tyczące liczby przeszczepień
(mowa była o 20 transplanta
cjach rocznie) zweryfikowało
życie. Ściślej mówiąc organiza
cja ochrony zdrowia. Okazuje
się, żegłówną przeszkodą w ra
towaniu chorych tą metodą nie
jest brak dawców.
- Jakośćwątroby i stan dawcy
powinny być jedynymi ograni
czeniami, gdy chodzi o liczbę
przeszczepień. Tymczasem w
„Juraszu" problemem jest do
stępność miejsca w oddzialein
tensywnej terapii.Broń Bożeto
nie jest wina anestezjologów
- zaznacza transplantolog.
I dodaje:- Docent Katarzyna
Wawrzyniak znakomicieprowa-

dzi klinikę, a nasza współpraca
jest modelowa.Mimo to mamy
związane ręce.Nie mając izolo
wanego stanowiska wOIOM-ie,
muszę rezygnować z operacji.
Tylko w tym roku musiałem
czterokrotnie odmówić wyko
nania transplantagi, mając do
brego dawcę.
Niedostatek łóżekwoddzia
łach intensywnej terapii stał się
„chorobą przewlekłą", która jed
nak coraz bardziej dokucza.
- „Jurasz" nie jest w istocie
szpitalem uniwersyteckim.Sta
liśmy się największym szpita
lem powiatowym w wojewódz
twie - nieco zagadkowo mówi
docent Słupski.- Wszystkie ościenne lecznice powiatowe,któ
re finansowane są ryczałtowo,
chorych niechcianych odsyłają
wyżej. A my już nie mamy ich
dokąd odesłać.Ina nieszczęście
prawie wszyscy„nadprogramowi" pacjenci zapełniają OIOM.
Tymczasem całyprogram trans
plantacji wątroby- tak pieczoło
wicie przygotowywany- zakła
da, żeograniczeniem jest liczba
i standawców. Ze wszystkichpo
brań organówsześćdziesiąt pro
cent stanowią pobrania wielonarządowe, co rzutuje na liczbę
transplantacji wątroby.
Najtrudniejsza
z transplantacji

Z racji funkcji, położenia i ukrwienia narządu transplantacja

Dyżur „na okrągło
skutkiem wynaturzenia"

Piątek, 22 czerwca. Dochodzi
godzina 8.30. Pod drzwiamise
kretariatu Kliniki Chirurgii Wą
troby iChirurgii Ogólnejna konsultacje czeka kilka osób.
- Dziś w grafiku sporo zabie
gów. Za kwadrans zaczynam operować - doc.Słupski mówi us
prawiedliwiająco.
Nie chodzi jednak o transplantaq'e, ale inne zabiegi,które są
specjalnością kliniki (m.in. ope
racje tarczycy, wątroby,trzustki,
dróg żółciowych).
-Mamy dwaipół tysiąca pa
cjentów rocznie.Ipermanentny
dyżur, co jest kompletnym nie
porozumieniem. Przynajmniej
40 procent chorych to tak zwani
pacjencidyżurowi, zczego poło
wę musimy operować. Bilans
roczny to prawie 400 operacji
tarczycy, około 250 zabiegów
z chirurgii wątroby - od laparoskopowych po najtrudniejsze,
od 60 do80 operacji trzustki wzrost dwukrotny, naprawy
dróg żółciowych, które są usz
kodzone wszpitalach powiato
wych.
Nie do pogodzenia - zda
niem doc.Słupskiego - jestfakt,
że Szpital Uniwersytecki nr 1
jako ośrodek referencyjny
musi zajmować się najtrudniej
szymi przypadkami, a jedno
cześnie „zarzucany" jest nad
miarem pacjentów,którzy mo
gliby być leczeni, z dobrym

skutkiem, w mniejszych szpi
talach.
Doc. Słupski: - Działanie ko
legów z powiatowych szpitali,
które polega na wysyłaniu pa
cjentów do innych placówek,
przyjęło formę wynaturzoną.
Kiedyśnormąbyło powiadamia
nie przez telefon,uzgadnianie,
a teraz? Teraz podaje sięfałszy
we danedo CentrumZarządza
nia Kryzysowego, informu
jąc na przykład obraku miejsc.
Znowu ekonomia wzięła górę
nad medycyną.Ktoś ma ryczałt
naleczenie, ale odsyłachorych.
NFZ nie reagujekompletnie. To
naprawdę źle wygląda.
W klinice pracuje ośmiuspe
cjalistów i dwóch rezydentów.
-Zespół nie jest duży. To, jak
pracujemy, przyjmuje niebez
pieczną formę.Ludzie są napra
wdę zmęczeni.Operujemy naokrągło i mamy ostry dyżur per
manentnie. Kwestie finansową
celowo pomijam.Dyrekcja szpi
tala o wszystkim wie, ale nie
wiele może zrobić. Chorego
w ciężkim stanie nie odeślemy.
Pamiętamy, że „bonum aegroti
suprema lex" (zdrowiechorego
najwyższym prawem).
Karetka nie jedzie wciemno.
To absurd!

Zarzuty doc. Słupskiego kiero
wane pod adresem szpitali po
wiatowych odpiera Marek
Domżała, zastępca dyr.ds. me
dycznych Nowego Szpitala
w Naklei Szubinie.
- O tym, czy pacjent będzie
u nas leczony czy jednak trafi
do innej placówki,decyduje wy
łącznie stanjego zdrowia,umie
jętności naszychlekarzy isprzęt,
który mają do dyspozycji - pod
kreśla. - Gdy karetka przywozi
pacjenta w zaawansowanym
wieku, z licznymi obciążeniami
chorobowymi, zawsze rozwa
żamy wariant umieszczenia go
w szpitalu, który ma większe
możliwości diagnostyczno-terapeutycznei specjalistów zwielu
dziedzin. Natomiast absurdem
byłoby przewożenie chorego
do innego miasta, bez uzgodnie
nia miejsca, w którymbędzieon
przyjęty. Dlatego wcześniejszy
kontakt zoddziałem, doktórego
chory ma trafić, jest niezbędny.
Argumenty dyr. Domżały
podziela Kujawsko-Pomorski
Oddział NFZ.
- Przewożenie chorych ze
szpitali powiatowychdo lecznic,
które mają większe możliwości
diagnostyczno-lecznicze, nie
ma nic wspólnego z wprowa
dzoną l października 2017 r.siecią szpitali. Taka praktykafunk
cjonuje od dawna.Na przykład
w „Juraszu" mamy kumulację
i sprzętu,i specjalistów, dlatego
część przewozów jest uzasad
niona - mówi Barbara Nawro
cka, rzeczniczka prasowabyd
goskiego NFZ.
©®
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pory na taki lot żadnego Po
laka niezabrałL Dlaczego?

Aima Gronczewska
a.gronaewska@dziennik.lodz.pl

Rozmowa
Z generałem brygady Mirosła
wem Hermaszewskim, pilotem
Wojska Polskiego, lotnikiem
ikosmonautą,pierwszym ijedy
nym Polakiem,który poleciał
w kosmos
Minęło jużczterdzieści lat
kiedy razem z Piotrem
KEmukiem na statkuSojuz
30 poleciałpan wkosmos,ja
ko jedyny dotej pory Polak...

I

Rzeczywiście, było to bar
dzo dawno...
*

Ale wspomnienia z tegolotu
wracają?

Jak mogą nie wracać.
Uczestniczyłem w niezwykłym
wydarzeniu. Ono pod każdym
względem było wyjątkowe. To
było coś,czego jeszcze dotej
pory nie przeżyliśmy jako Pola
cy. Poza tym dla mnie jako dla
pilota to było nowe wyzwanie.
Miałem polecieć bardzodale
ko, bardzo wysokoi na czymś,
co niema skrzydeł.
Jako chłopiec marzyłpan
o lataniu.Jeckiak kosmos był
wtedy pewnieczymś niereahym?

Kosmos nie pojawiał się
w moichmarzeniach. Tak jak
pani mówi, było to nierealne.
Kiedy jednak w1961roku
w kosmos poleciał Jurij
Gagarin, ja to bardzo przeży
łem, chłonąłem wszystko,co
dotyczyło tego lotu. Wtedy
u mnie pojawiła się pewna
myśl.
Jaka?

Bardzo skromna. By kiedyś
w życiu zobaczyć prawdziwe
go kosmonautę.Chciałem wie
dzieć, kim ten człowiek jest, ja
ki jest zdrowy, mądry,odważ
ny. Może by mi podał rękę, bo
pytania nie śmiałbym mu za
dać. Ta myśl mi długo towa
rzyszyła. Dopiero w trakcie ba• dań selekcyjnych, podczas któ
rych wybierano kandydatów
do lotu w kosmos, kiedy z tej
wielkiej grupy zostało nas
dziesięciu, pojawiła się szansa
na spełnienie tegomarzenia.
Pomyślałem, że gdybym do
stał się do tej czwórki najlep
szych, to pojechałbym
do GwiezdnegoMiasteczka
i tam na pewno spełniłbym
marzenie, zobaczył kosmo
nautę! Itak się stało.
Pamięta panchwilę,gdy do
wiedział się. żeto jednak pan
poleciwkosmos?

Bardzo dokładnie pamię
tam. Wcześniej musiałem
przejść niezwykleskompliko
wane procedury, trudne testy.
Dawaliśmy z siebie wszystko.
Człowiek jednak nie da z sie
bie więcej niż tyle, na ile przy
gotowany jest organizm.Kiedy

Amerykanie by nas zabrali,
tylko trzeba było za to zapłacić.
Ten lot sprzed czterdziestu lat
był gestem rozpaczy, ten sy
stem zaczął się łamać.Chciano
zrobić cośspektakularnego
i myśmy z tego skorzystali.
W tym momencie historii mia
łem odpowiednie predyspozy
cje i poleciałem. Czy jalaś Polak
poleci znów wkosmos? Na to
pytanie niepotrafię odpowie
dzieć. Tuż po moim locie wy
dawało mi się, że będziemy
obecni w kosmosie.Tak się nie
stało. Tonie tylkoPolska tu się
zatrzymała. Innekraje też.To
są rzeczy zbyt drogie, żeby tak
sobie latać.Z takiego lotu coś
musi wynikać.
Żelazne zdrowiemusi mieć
lotnie a kosmonauta?

Czterdzieści lat temu Mirosław Hermaszewskipoleciał w kosmos

Kosmonauta,
o którym nie
wszyscy pamiętają
po tych trzymiesięcznych ba
daniach u nas w Polsce,a na
stępnie trzytygodniowych
w Gwiezdnym Miasteczku,
wróciliśmy do kraju, umiesz
czono nas w hotelu bez prawa
wyjścia. Dopiero po paru
dniach wezwano nasdo gabi
netu ministra obrony narodo
wej. Tamogłoszono, żejaiZenon Jankowski pojedziemy
na szkolenie.
Tobyła wieka chwila?

Tak i niezwykłe przeżycie.
Dynamiczne, ostre,aż prawie
dostałem skurczu mięśni
w łydce. Nie mogłem uwierzyć,
że to mnie wybrano.Rozpoczął
się długi procesprzygotowania,
szkolenia, który trwał półtora
roku. Obajz Zenonem Jankow
skim mieliśmy takie same
szanse.
Miał pan toszczęście, żeoka
zał się panlepszy ispełniło
się marzenie?

To było coś więcej niż ma
rzenie. Moim marzeniem było
to, by zostać pilotem,a potem
spotkać kosmonautę. Ale pole
cieć w kosmos? Toprzekracza
ło marzenia. A poleciałem
w kosmos, bo wybrali lepszego.

Byłpanjedriymznapepszych polskichpłotów,
a ląprawnienia lotniczezdo
był w wieku dwudziestulat.
Chyba niekażdemu się to
udaje?

Nie wiem, czy czytała pani
moją książkę „Ciężar nieważ
kości. Opowieśćpilota -kos
monauty". Tamsię pani dowie
jak trudna, kręta była moja dro
ga do latania. Wychowałem się
bez ojca, którego zamordowali
banderowcy. Było nas w domu
siedmioro dzieci.Zawsze
w tym życiu człowiek musiał
patrzeć wokół siebie,coś zdo
bywać. Nawet na egzaminy
do Szkoły Orląt wDęblinie po
jechałem bez trampek, bonie
miałem. Musiałemćwiczyć bo
so.
Takie rzeczyhartują człowie
ka?

Myślę, żetak. Byłemko
mendantem Szkoły Orląt
w Dęblinie. Zgłaszałosię tam
zawsze wielu kandydatów. Je
śli byłodwóch równorzędnych,
to zawsze wybierałemtego
z małego miasteczka lub ze
wsi. Wiedziałem, że dla takiego
chłopaka będzie to wielki
awans. On da z siebie wszystko,

by spełnić swoje marzenia. To
się zawszesprawdzało. Tak by
ło też ze mną. Zmałego mia
steczka dostałem się
do Dęblina.Ludzie otoczyli
mnie opieką, uczyli, wymagali.
Ja też od siebie wymagałem
i doszedłem do czegoś w życiu.
Spędził pan w kosmosie
osiem dni.Toniesamowite
przeżycie?

Tam wszystko jest inne. In
ny sposób poruszaniasię, je
dzenia, orientacji.Przygotowy
waliśmy siędo tego półtora ro
ku. By umieć tam pracować,
wszystko postrzegać,interpre
tować. Wykonywać ekspery
menty naukowe.Przeprowa
dzaliśmy eksperymenty
medyczno-biologiczne, tech
nologiczne, geofizyczne. Coś
z naszegolotu musiało wyni
kać. Daliśmy polskiej naucetro
szeczkę pożywienia.
Kapsuła, w którejwylądował
pan5fipca1978roku. znąjduje się dziś wMuzeumOkrę
gowym w Sieradzu. Jak pan
na topatrzy?

To osobny temat.Nie wiem,
dlaczego ta kapsuła jest tam tak
długo. Jeśli ta kapsuła uwiera

ludzi w Warszawie,bo nie jest
amerykańska, to ja ją wezmę
do domu,zapewnię jej godne
miejsce. To nicnowego. Moje
mu koledze,mongolskiemu
kosmonaucie, oddano taką
kapsułę, też widocznietam ko
goś uwierała.On ma ten lądownik w domu. A ja odkilku lat
chcę sobie zrobić zdjęcie
przy tej kapsule z moim
wnuczkiem i wnuczkami,ale
nie mogę,bo kapsuły nie ma
w Warszawie.
Wkapsiie podobnoznajdu
je sięlalo.którą przed lotem
ofiarowała panucórka?

Nie ma tam żadnej lalki!Nie
wiem, ktotakie rzeczy opowia
da. Tę lalkę mam wdomu. Jest
ubrana w strój łowicki. Wszyst
ko, co znajdowało się w kosmo
sie, ma przybity stempel po
czty kosmicznej. A gdzie na la
leczce można by postawić taki
stempel? Chyba na pupie.
Poleciałpanwkosmos z Piotrem Kfimiriaem.Utrzymuje
cie zrcgomość?

Jesteśmy dalej w miłych,
przyjacielskich kontaktach.
Generalnie wszyscy kosmo
nauci na świecie tworzą jedną
wspólną rodzinę. Mamy Mię
dzynarodową Organizację Kos
monautów Świata.Spotykamy
się coroku w innej części na
szego globu.Przede wszystkim
wyjaśniamy, jaki jest cel obec
ności człowieka w kosmosie,
co nam todaje. Nakreślamy
perspektywę i strategięna na
stępne lata.
Miięło czterdzieścilat adalej jestpan jedynymPola
kiem,który poleciałwkosmos. Amerykanie,jak do tej

Tak, zdrowie kosmonauty
musi być wyjątkowe. Jednak
zdrowie nigdy nie jest dane
na zawsze. O zdrowie trzeba
dbać. Najlepszy wiekdo lotu
w kosmos to czterdzieści lat.
Kosmos lubi czterdziestolat
ków. Kiedy już się nielata, nie
zajmuje sięsportem, to wycho
dzą jakieś problemy zdrowot
ne. Całeszczęście, że mam
jeszcze dobrą kondycję i nie
chodzę dolekarzy.
Kiedy był panwkosmosie.
zdawał sobie pansprawę, że
ten lotprzechodzi dohistorii
bo nieda sięgozniej wyma
zać?

Są jednak tacy, którzy chcą
to zrobić. Dlatego między inny
mi w Warszawie nie ma tej kap
suły, by dzieci niefotografowa
ły sięna tym tle,by nikomu się
się kojarzyło z kim leciałem.
Taka jest prawda,smutna, ale
prawda. Niestety,takie są cza
sy.
Uczcił panjakoś 40 rocznicę
lotu w kosmos?

Zrobiłem to w gronie rodzin
i przyjaciół, bez wielkich fajer
werków. Ale wypadałoby zau
ważyć tę czterdziestą rocznicę.
Gościłem w programie An
drzeja Morozowskiego w TVN
24. Można było tam obejrzeć
ciekawy film. Koledzy przysłali
mi z orbity życzenia. To jest
przeurocze. Oni zajęci tam ro
botą, pamiętają o Mirosławie.
Przysłali mi półtoraminutowy
film. Nie dosyć, że mówią
do mnie, to jeszcze pokazują
polską flagę. Czyż nie jest to
piękne? ©®
SYLWETKA

GENERAŁ MIROSŁAW
HERMASZEWSKI
urodził się 15 września 1941
roku w Lipnikach, wsi
na Wołyniu. Cudem ocałał
z Rzezi Wołyńskiej. W1961
roku otrzymał licencję
pilota. Skończył Szkołę Orląt
w Dęblinie, potem został jej
komendantem
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Jak zamieścić oroszeniedrobne? Telefonicznie: 943473516
Przez internet: ogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:

Oddział Koszalin: ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin, tel. 94347 3516,347 3511,347 3512, fax 94 347 3513
Oddz Słupsk ul. Henryka Pobożnego19,76-200 Słupsk, tel. 59 848 8103, fax 59 848 8156
Oddział Szczecin: ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67, fax 91433 48 60
138443882

Nieruchomości
MIESZKANIA-SPRZEDAM

3 pok, Lelewela, 215tys GAMA
512-631-285
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

poszukujemy po remoncie
3 lub 4 pokojowego mieszkania
parter, I lub II piętro
tel. 94 375-22-75

1-OS. Osobne wejście 533-752-523. GK
1P0K. Wł.lV K-lin 602746896 GN
2-POK, Tel. 514-940-681 GK
2P0K. Moniuszki K-lin 602746896
LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA

MAGAZYN 50m2 tel. 606-614-218.
DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM

SPRZEDAM pięknie położoną działkę
siedliskowo -rolną 3,58ha w Zielnowie
k/ Darłowa (5 km od morza,400m od
rzeki Wieprzy) tel. 667-616-418

(obok Związkowca)
tel. 661-841-555
www.abakus-nieruchomosci.pl
tylko 193 000,- 3 pok

Finanse biznes
94/342-30-60. Kredyty na
oświadczenie. Koszalin, Młyńska 17.

Kupujący bez prowizji

EKSPRESOWA pożyczka 512-959-069.

2 pok. tylko 146 000,-

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.

1 pok. (20), parter

POŻYCZKI" Związkowiec" 699186581

rej. Modrzejewskiej

POŻYCZKI bez BIK tel. 511-140-768

tylko 92 000,GARAŻE Blaszane
BRAMY Garażowe
PRODUCENT KOJCE dla Psów

Pomoc

ankowiczom 601818131

Różne wymiary
Dogodne

94-318-80-02 91-311-11-94
58-588-36-02 95-737-63-39
59-727-30-74 512-853-323

ZATRUDNIĘ

www.konstaI-garaze.pl

Handlowe

DO biura w Koszalinie praca w godz.
9-17 od zaraz tel. 736-707-348

2 pok. II p. po remoncie
rej. Żeromskiego 217 000,wyremontowany dom
rej. Reymonta 559 000,-

FOTO, KSIĄŻKI

ALBUMY, książki, płyty muzyczne.
Skup. 509-675-586,508-245-450.

145 000,^dom rej. Karłowicza 509 000,-^

MATERIAŁY BUDOWLANE

STYROPIAN producent, dostawa, tel.
52/331-62-48.
MATERIAŁY OPAŁOWE

DO sprzątania biur 606-362-520 K
DO wykończeniówki od 14zł/h,
500-090-599 praca Koszalin/
Szczecinek
ELEKTRYKÓW, również po szkole
502-490-970. GK

2 pok. loggia Przylesie

KUPIĘ stary samochód lub motocykl,
min. 40-letni. Może być niekompletny
lub uszkodzony, 609-499-555.

HAKO Technology zatrudni
magazynierów-logistyków z obsługą
wózków widłowych. Tel. 502 592 514

ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.

INŻYNIER przygotowania
produkcji- Biały Bór, tel. 505 329 756
email:biuro@mdbudinvest.com.pl
INŻYNIER, Kosztorysant Zakład
Prefabrykacji Betonowej- Biały Bór
Tel. 505329756; mail:biuro@
mdbudinvest.com.pl

FIRMA Aqua-Serwis zatrudni
hydraulika pracownika
ogólnobudowlanego Praca na terenie
Koszalina. 660331992
HAKO Technology Sp. z o.o. zatrudni
na stanowisko asystentka zarządu.
Wymagana komunikatywna
znajomość j. niemieckiego. Tel.
94 347 0404

DREWNO Słupsk 694-295-410

OPIEKUNKI do Niemiec tel.
535340311
www.ambercare24.pl dzisiaj 70 ofert!
PRACA dla Opiekunów
w POLSCE z zamieszkaniem
u podopiecznego. Wymagane
kilkuletnie doświadczenie w opiece.
Promedica24.
Zadzwoń 501356445
PRACA od zaraz na budowiedelegacja. Możliwość współpracy
z małymi firmami. +4917651117552
PRACA w Niemczech dla
Opiekuna/ki Seniorów. Atrakcyjne
wynagrodzenie, szybkie wyjazdy,
pełna organizacja wyjazdu i pobytu.
Promedica24:505 337 777.

Najniższe

Transport i montaż
cały KRAJ

A-Z GINEKOLOG, 790-80-35-37

MURARZY- zbrojarzy tel. 601-464-850.
KREDYTY, POŻYCZKI

loggia klucze w biurze
rej. Nowowiejskiego

HAKO Technology Sp. z o.o. zatrudni
spawaczy MIG MAG z doświadczeniem
oraz do przyuczenia. Tel. 607 658 677

008476528

PRACOWNIKA ogólnobudowlanego
tel. 602-213-532.
ŚLUSARZ/SPAWACZ 502-117-941. GK
ZATRUDNIĘ mechanika, 668-02-02-05
ZATRUDNIĘ pracowników
ogólnobudowlanych tel. 601-464-850.
SZUKAM PRACY

ZAOPIEKUJĘ się tel. 732-595-774

Motoryzacja
OSOBOWE SPRZEDAM

MERCEDES Vito, 2007r., 507-803-230.

A do Z skup- skupujemy każde
pojazdy, płacimy nawet za wraki,
oferujemy najwyższe ceny,
536079721
AUTA i busy kupię, 504-672-242
AUTO skup wszystkie 695-640-611
AUTO skup, każde. 797552040
AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych.59/8119150,
606206077.
AUTOKASACJA Świeszyno.
608421479
CIĘŻAROWE, DOSTAWCZE SPRZEDAM I

DWA Voikswageny T5,888-199-778

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975.

SKUP bydła 500277836,500-277-836

NAPRAWA RTV wszystkie typy,
bezpłatny dojazd, anteny, 94/3457461

KUPIĘ psa - kundelek lub podobny, tel.
604-661-601.

PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878

m

Matrymonialne

mm

BALUSTRADY bramy 602 825 699.
CYKLINIARSKIE bezpyłowe
889-634-534 www.drewsal.com

WOLNY 301 szuka na poważnie
partnerki na wesele i do związku, wiek
25/351. Tel. 517485049.

CYKLINOWANIE bezpył. 502-302-147

Rolnicze

CYKLINOWANIE bezpył. 511-323-367
CYKLINOWANIE bezpyłowe
537583333
CYKLINOWANIE parkietu, układanie,
szczotkowanie, bejcowanie,
olejowanie, woskowanie, deski
dębowe lite i dwuwarstwowe.
facebook/Pardet 696727338
DACHY - dekarstwo 94/3412184
MIESZKANIÓWKA A-Z, 573244885.
STANY surowe 94/3412184

MASZYNY ROLNICZE

OPRYSKIWACZ zawieszany,
talerzówka 3m, Tel. 608-074-634.

KUPIĘ Orpingtony. K-lin. 606558169
KURKI nioski 12-tyg. 94/312-42-34.
PROSIĘTA SPRZEDAM / 515-406-298

SUCHE zabudowy 94/3412184.

C.O. hydraul. wod. kan.515-708-887
GAZOWE -urządzenia, naprawa/
wymiana 606-579-846 GK
HYDRAULICZNE, tel. 607 703-135.
HYDRAULIKA 24h, inne, 798-618-871.

Towarzyskie
ADA Słupsk, 513-751-832.
AKTYWNA dojrzała. 507-719-333.
GK
DOJRZAŁA 40-stka Słupsk 500362030

PRANIE dywanów itp.S-k 782065673

515417467 Ginekolog -farmakologia

SPRZĄTANIE strychów, garaży
piwnic, wywóz starych mebli,
607-703-135

KOSZALIN, 531-600-712.
SŁODKA Asia Koszalin 516603622
WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.

RĘKLĄU1,

BURMISTRZ BOBOLIC
informuje,

że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.
121 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, wywieszone

Wykaz dotyczy sprzedaży działki położonej w Białym Borze przy ul. Brzeźnickiej

zostały do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 17.07.2018 r. do 07.08.2018 r. wykazy o przeznaczeniu

oznaczonej dz. nr 244/9 ob.04 m. Biały Bór, na poprawę warunków zagospodarowania

do:
• sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych niezabudowanych działek gruntu nr 285/25 o pow. 0,0797 ha, nr 285/26

nieruchomości sąsiedniej.

o pow. 0,0793 ha, nr 285/27 o pow. 0,0806 ha oraz nr 285/37 o pow. 0,0819 ha położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 Miasta Bobolice,
przeznaczonych zgodnie z Decyzją nr 5/08 Burmistrza Bobolic o warunkach podziału terenu i warunkach zabudowy z dnia 16 stycznia 2008 r.

VW Passat, 2003r., 606-427-234.
OSOBOWE KUPIĘ

AGD RTV FOTO

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białym Borze przy ul. Słupskiej 10
do sprzedaży według Zarządzenia Burmistrza Białego Boru nr 65/2018.

Zwierzęta

FILIGRANOWA Tel. 516-643-530.
GK

informuje, że
został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych

DETEKTYW-KOSZALIN.PL 602601166

Usługi

Zdrowie

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU
ZŁOM kupię, potnę, przyjadę
i odbiorę, tel. 607703135.

INNE SPECJALIZACJE

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno w obszarze przyległym do ulicy Chrobrego
(rejon ul. I-go Maja i Piastów) wraz z prognozę oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały nrXXXVI/452/2017 Rady Miejskiej Mielna z dnia
26 maja 20 fr r.
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy
Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno w obszarze przyległym do ulicy Chrobrego (rejon ul. 1-go Maja i Piastów) wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 lipca do 16 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Mielnie, ul. Chrobrego 10,76-032 Mielno.
Publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 r.
Urzędu Miejskiego w Mielnie, ul. Chrobrego 10,76-032 Mielno, w sali nr 101 od godz. 12.00 do 13.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. Uwagi należy składać do Burmistrza Mielna:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Mielnie, ul. Chrobrego 10,76-032 Mielno;
- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Mielnie, ul. Chrobrego 10,76-032 Mielno;
- lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Burmistrz Mielna
Olga Roszak-Pezała

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
• sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Wojęcino 4,
gmina Bobolice wraz z udziałem wynoszącym 25/100 części w działce gruntu nr 2/13 o powierzchni 0,2115 ha, obręb ewidencyjny
WOJĘCINO oraz w częściach wspólnych zabudowań,
• sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Bobolicach przy
ul. Kolejowej 4B wraz z udziałem wynoszącym 117/1000 części w działce gruntu nr 3/5 o powierzchni 0,1008 ha, obręb ewidencyjny nr 3
Miasta Bobolice oraz w częściach wspólnych zabudowań,
• sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Bobolicach przy
Placu Chrobrego 4 wraz z udziałem wynoszącym 836/10000 części w działce gruntu nr 59/11 o powierzchni 0,0304 ha, obręb ewidencyjny
nr 3 Miasta Bobolice oraz w częściach wspólnych budynku mieszkalnego,
• sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki gruntu nr 114/2 o powierzchni 0,0061 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym nr 3 Miasta Bobolice na rzecz właściciela przyległej działki nr 167 o powierzchni 0,1423 ha, obręb ewidencyjny nr 3 Miasta
Bobolice, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
• sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki gruntu nr 371/10 o powierzchni 0,0120 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym DARGIŃ, gmina Bobolice na rzecz współwłaścicieli przyległej działki nr 371/9 o powierzchni 0,2959 ha, obręb ewidencyjny
DARGIŃ, gmina Bobolice, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
• zbycia w drodze darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego działki gruntu nr 216/1 o powierzchni 0,0053 ha położonej
w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Bobolice z przeznaczeniem pod drogę.
Wykazy zamieszczone zostały ponadto na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bobolice.pl
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazów.
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Didier Deschamps - najbardziej
niedoceniany piłkarz i trener
Hubert Zdankiewicz

Jako piłkarz wygrał wszystko,
ajednak mało kto uważałgo
za wiełkiego-czy choćby do
brego-piłkarza. Jakotrener
sprawił, że Francjaznów jest
światową potęgą, ajednak
do niedawnanie uważano go
za wiełkiego trenera.Paradoks?
NiedlaDidieraDeschampsa.

Erie Cantonanazywał gopogar
dliwie „nosiwodą". Niebez racji,
bo jego rolą na boisku było
przede wszystkim odebranie
piłki i przekazanie jej bardziej
utalentowanym kolegom. To
oni błyszczeli. On zawsze stał
gdzieś z boku,w cieniu.
A jednak gdy w 1998 roku
Francja wygrywała mistrzostwa
świata, a dwa lata później Eu
ropy, nikt nie kwestionował
przywódczej roli Deschampsa
w tej drużynie. To on był jej ka
pitanem i mózgiem, to on rzą
dził w szatni. To jego słuchali
Zidane, Henryi cała reszta.
To samorobi jakotrener. Gdy
kończył karierę,miał w dorobku
wszystkie możliwe trofea, bo
oprócz sukcesów z kadrą, m.in.
dwukrotnie wygrał Ligę Mi
strzów (w1993 roku z Olympique Marsylia,a trzy lata później
z Juventusem Turyn). Ajednak
już wówczasmówiono, żeza kil
kanaście latludzie będą kojarzyć
go przede wszystkim jako tre
nera,anie jakopiłkarza. Mieli ra
cję, choć jego droga na szczyt
okazała się bardziej wyboista,
niż tosugerowały jej początki,
W 2001 roku przejął ASMo
naco, a trzylata późniejwykręcił
numer, który dodziś niewszyst
kim się mieściw głowach,awan
sując z niedocenianą drużyną

i

Didier Deschamps dorównał Zagaiło i Beckenbauerowi

do finału Ligi Mistrzów. W do
datku w pełni zasłużenie,bo ze
spół z księstwa wyeliminował
w drodze do niego m.in. Real
Madryt iChelsea Londyn.
Kto wie, jak potoczyłaby się
jego kariera,gdyby Monaco po
szło okrok daleji pokonałow fi
nale FC Porto. W kluczowym
momencie ekipę Deschampsa
opuściło jednak szczęście, bo
w 22 minucie boisko opuścił
z kontują Ludovic Giuly. Pozba
wione swojego kapitana i mo
toru napędowegoMonaco prze
grało 0:3, a propozycję pracy
w Chelsea odrosyjskiego miliar
dera Romana Abramowicza
otrzymał trener zwycięskiej
ekipy Jose Mourinho(przed finałemmówiło się, żejest ondla
obu trenerówcastingiem na an
gaż w zachodnimLondynie).

Mourinho przyjąłofertę izo
stał legendą klubu zeStamford
Bridge. Deschamps dwa lata
później ruszyłnaratuneklegendzie i przejął od Fabio Capello
zdegradowany za ustawianie
meczów doSerie B i zdziesiątko
wany kadrowo Juventus.
Wykonał swoje zadanie, bo
po zaledwie roku wprowadził
„Starą Damę" z powrotem do
Serie A. W nagrodę... musiał
odejść. Sam złożył dymisję, a jej
przyczyną miałbyć konflikt tre
nera z dyrektorem sportowym
„Juve" AlessioSecco.
Do pracy wrócił dopiero po
dwóch latach,przejmując Olympiąue Marsylia, i już w pierw
szym sezonie doprowadził je
do mistrzostwa Francji (pierw
szego od18 lat). Tosprawiło, że
znów zaczęły się nim intereso

wać czołowe kluby Europy (w
tym... Juventus). Ostatecznie
pozostał jednak w Prowansji
trzy lata, aż otrzymał propozy
cję przejęcia reprezentacji.
Nie brak było wówczas opi
nii, żeto zadanieponad jego siły,
bo prowadzenie „Trójkoloro
wych" jedna z gazet porównała
do pracynauczyciela wpopraw
czaku. Przejmował zespół roz
bity i skłócony wewnętrznie,
z piłkarzami,którzy raptemdwa
lata wcześniej obrażali publicz
nie ówczesnego selekcjonera
(Raymonda Domenecha) pod
czas mundialu wRPA.
Deschamps posprzątał jed
nak tęstajnię Augiasza,choć nie
obyło się bez problemów i kon
trowersji. Tuż przedEuro 2016
wspomniany na wstępie Canto
na (znowu on)publicznie oskar
żył byłego kolegę z kadry o ra
sizm. Powodem byłbrak powo
łań dlamających afrykańskieko
rzenie Karima Benzemy i HatemaBen Arfy. Wszyscy wiedzieli,
że powody były zupełnie inne,
ale Cantona wiedział swoje.
- Oni mają swoje korzenie,
a Deschampsma bardzo francu
skie nazwisko- ironizował.
Media szybko zapomniały
jednak o całej sprawie,bo „Trój
kolorowi" radzili sobie nadspo
dziewanie dobrze.Dotarli aż do
finału, wktórym ulegli nieocze
kiwanie 0:1Portugalii.
Po dwóchlatach Deschamps
sam przyznał,że tamta porażka,
choć bolesna, była niezbędna
do tego, żeby jego zespół mógł
wygrać mundial (a on mógł zo
stać trzecim człowiekiem w hi
storii, któremu udało się to jako
piłkarzowi i trenerowi). - Naj
większą dumą napawa mnie
fakt, że moi piłkarze mają dziś
zakodowane w głowach, żeby
nigdy się nie poddawać.Nie by
liśmy wRosji perfekcyjni,nawet
dziś. Wygraliśmy turniej przede
wszystkim we własnych gło
wach-powiedział pofinale. ©®

Bramka „Kuchego" dała Legii wyjazdowe zwycięstwo w Cork

Legia nie zmieni taktyki,
ale chce poprawić błędy
PUkanożna

Tomasz Dębek
Twitter:@themback

We wtorek Legia może zrobić
pierwszy krok w kierunku Ligi
Mistrzów. Pozwycięstwie 1:0
w Cork mistrzowie Połski po
dejmą Irlandczyków w rewan
żu.-Traktujemy gojako odręb
ne spotkanie. którechcemy
wygrać-uważa Dean Kiafurić

Początek sezonu w wykonaniu
legionistów nie jest na razie im
ponujący. W Irlandii długo mę
czyli się z Cork City, a jedyną
bramkę spotkania zdobył strza
łem z dystansu Michał Kuchar
czyk. Wsobotę szósty raz zrzędu
przegrali mecz o Superpuchar
Polski.Przy Łazienkowskiej Arka
Gdynia pokonała ich3:2. W obu
spotkaniach Kiafurić postawił
na system 3-5-2, który szlifował
też podczassparingów.
- Zagraliśmy tak tylko
w dwóch oficjalnych meczach.
Nic nie wydarzy się z dnia
na dzień.Z Arką wynik był nie
korzystny, ale graliśmy atrak
cyjną piłkę. Chcemy domino
wać rywali. Dla kibiców i ze
względu na naszą tradycję.
Z Arką posiadaliśmy piłkęprzez
65 proc. meczu, zCork 70 proc.
Oddaliśmy mnóstwo strzałów.
To nie system jest zły, po prostu
popełniliśmy indywidualne
Wędy, któremożna wyelimino

Nie tylko fajerwerki,ale ibrzydki futboli
Michał Skiba
@Skibowy

Leo Messi ispółka. Hiszpania.
Niemcy -wszyscy zawiedli. To
wiemy. Ale w fazie pucharo
wej też mieliśmy wiełe rozcza
rowań i wyjście zgrupy kh
wcale nie broni.

- Dla mniemeczu otrzecie miejsce mogłoby nie być - mówił
Harry Kane, mocno rozczaro
wany po półfinałowej porażce
Anglików z Chorwatami (1:2).
Słowa rzucone na gorąco oka
zały się prorocze kilka dni póź

niej. Harry Kane grał słabo
w meczu o trzeciemiejsce. Za
wiódł wcałej fazie pucharowej.
Został bardzo miałkim królem
strzelców. Sześć trafień: trzy
z rzutów karnych, raz był
po prostunastrzelony, a dwako
lejne gole strzelił, nastawiając
głowę i nogę z odległości jed
nego metra. Tunezja, Panama
i Kolumbia -to drużyny,którym
strzelał
gole
napastnik
Tottenhamu. Dwa trafienia
mniej zaliczył Belg Romelu
Lukaku, który lepiej grał bez
piłki niż z piłką. W półfinale
z Francją zawiódł. W meczu
o brąz w polu karnym gubiłsię

przez swoje drewniane ru
chy. Prawie wszyscy napastnicy
w rosyjskimmundialu zawiedli.
Robert Lewandowski, Timo
Werner, Gonzalo Higuain, Ga
briel Jesus. A mistrzem świata
został „snajper", który nie od
dał ani jednego celnegostrzału
na bramkę.Z pewnością 01ivier
Giroud miał swój wkład w suk
ces „Trójkolorowych", alełatka
„Stephane Guivarc'ha XXI
wieku"
mu
pozostanie.
Do pierwszego bezbramkowego remisu wEuro 2012trzeba
było czekać do ostatniego
ćwierćfinału. Mundial wBrazy
lii był pokazem finezji i ofen

wać w przyszłości - uważa
chorwacki szkoleniowiec.
- Jesteśmy tylko ludźmi, nie
da się nauczyć nowego sy
stemu z dnia na dzień.Stracili
śmy trzy bramki z Arką przez
błędy w ustawieniu, jedna była
moją winą. Po jednym przegra
nym meczunie maco dyskuto
wać o tym, że system jest zły.
Dajcie nam trochę czasu. Bę
dziecie naprawdę zdziwieni,
jak w polskiejlidze można grać
3-5-2 - dodał Kucharczyk.
Zapytany o piękną bramkę
z Cork„Kuchy King" jak zwykle
zachował skromność. - To był
przypadek. Ale gdyby spojrzeć
w przeszłość, to faktycznie był
chyba najładniejszy gol w mo
jej karierze -zaznaczył.
W ostatnich latachlegioniści
mierzyli się z rywalami z Irlan
dii dwukrotnie. W obu przy
padkach wygrywali na wyjeź
dzie (5:0 z St. Patrick's i 2:0
z Dundalk), a remisowali u sie
bie (po1:1). Kiafurićprzekonuje,
że zaliczka sprzed tygodnia nie
uśpi czujnościdrużyny. -To bę
dzie zupełnie inny mecz.Przy
gotowujemy się do niego jak
do odrębnegospotkania, które
musimy wygrać. Szanujemy
Cork City jak każdego innego
rywala -zaznaczył trener.
Od poniedziałku treningi
wznowili MichałPazdan i Artur
Jędrzejczyk. Obajpo mundialu
dostali dłuższe urlopy. ©®

LOTTO
sywnego futbolu. W Rosji dru
żyny nas zaszachowały i prze
syciły taktycznym podejściem.
Aż 70 bramek w rosyjskim
mundialu padło po stałych frag
mentach gry. To daje ponad
jednego golana mecz.Mnóstwo
przypadkowych rzutów wol
nych, kontrowersyjnych kar
nych. -Finezyjnie grała Brazy
lia, ale też była stłamszona
przez taktykę rywala.Kilka lat
wcześniej było inaczej. Finezja
jest tylko momentami, a dużo
jest taktyki, wyrachowania
i czekania na błąd rywala -oce
nia Jacek Bąk, wybitny repre
zentant Polski. Ludzie w FIFA

też się zdrzemnęli. Piłkarzem
mundialu
wybrali
Lukę
Modricia. Zagrałgenialnie wfa
zie grupowej,ale później można
znaleźć kilkulepszych piłkarzy
od pomocnika Realu Madryt.
Chorwatów niebyłoby w finale,
gdyby nie gole i waleczność
Ivana Perisicia. Wybitnespotka
nia w fazie pucharowej grał
francuski stoper Raphael
Varane, anajbardziej spektaku
larny był napastnik Kylian
Mbappe, doceniony jako najlep
szy młodzieżowiec. Modrić to
wspaniały piłkarz,dyrygent ka
dry, ale zachwyty były trochę
przesadzone. ©®

Poniedziałek,16.07
MULTIMULTI -GODZ. 14.00

2,10,12,19,25,26,28,33,37,40,
42,44,45.59.62,63,64,67,71,
80 plus59
KASKADA

2,4,6,9,11,12,15,16,17,18,19,22

Niedziela.15.07

MULTI MULTI -GODZ. 21.40

2,6,710,14,16,18.22.23,28,39,
43,53,54,62,68,69,75,78,79
plus 78
KASKADA

3,5,6,9.11,13,14,16,17,20,22,24
EKSTRA PENSJA

2,13,17,23,33+1
MINI LOTTO

3,4,12,36,39

(STEN)
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Sport

Glos Dziennik Pomorza
Wtorek, 17.07.2018

Słupska okręgówka
zaczyna gry 15.08

Remis w Miastku. Dwa
gole Karola Czubaka

Tym razem ustczanie
dominowali i zajęli podium

PBka nożna

Brydż

Jarosław Stenceł
jaroslaw.stencel@polskapress.pl

Kolejne zespoły rozpoczynają
przygotowania do sezonu.
W Miastku spadkowicz z IV ligi
spotkał się z zespołem, który
wywalczył awans do tej klasy
rozgrywkowej JantaremUstka.
Mecz zakończył się remisem
3:3 (1:1). Pierwsza bramka padła
z rzutu wolnego. Karol Czubak,
który powrócił z testów w Ślą
sku Wrocław (zawodnik ma za
decydować już wkrótce, czy
przeniesie się do tego zespołu,
by grać w jego rezerwach)
świetnie przymierzył tuż
przy słupku z 25 metrów. Wy
równanie padło po zamiesza
niu podbramkowym. Paweł
Koniuszek uderzył, bramkarz
wybił piłkę, ale ta trafiła

H

Gracze Karola (niebieskie stroje) na treningu spotkają się 19.07

Krzysztof Niekrasz

(

krzysztof.niekrasz@gp24.pl

'

W.

Nadszedł czas wytężonej pracy
dla piłkarzy, bo pora już zacząć
przygotowania do rundy je
siennej sezonu 2018/2019
w słupskiej klasie okręgowej.
Wszystkie drużyny mają za
miar ostro i solidnie pracować,
by godnie zaprezentować się
w batalii o ligowe punkty.
W niektórych zespołach trady
cyjnie już nastąpi kilka zmian
kadrowych, alebędą one raczej
symboliczne, bo z funduszami
klubowymi nie jest za dobrze.
Niektórzy ledwo wiążą koniec
z końcem. Są jednak zespoły,
które rozglądają się za wzmóc-

nieniami składów na miarę
swoich zasobów finansowych.
O ruchach transferowych bę
dziemy informować.Znany jest
już terminarz jesiennych zma
gań. Rozpoczną się 15.08
(środa). W inauguracyjnej ko
lejce zmierzą się:Karol Milarex
Pęplino - MKS Debrzno,Sokół
Wyczechy (spadkowicz z IV
ligi) - Myśliwiec Tuchomie,
Chrobry Charbrowo (beniaminek) - Stal Jezierzyce,Błękitni
Główczyce (beniaminek) Sparta Sycewice, Słupia
Kobylnica (beniaminek)- Zawi
sza Borzytuchom,Lipniczanka
Lipnica (beniaminek) - Piast
Agrochem Człuchów, Leśnik
Cewice - Jantaria Pobłocie,
Start Miastko (spadkowicz zIV
ligi) - Prime Food Brda
Przechlewo. ©®

pod nogi Patryka Kapicy. Ko
lejny gol padłpo asyście Sławo
mira Pufelskiego.Wyrównanie
padło po typowej już dla
Jantara akcji dwójkowej
Czubak-Kamil Wójcik. Przy ko
lejnym golu asystował Dzięcioł,
który posłał piłkę wzdłuż
bramki i dostawił nogę
Świąder. Wyrównanie po akcji
Żebrowski-Wojcik-Czubak. ©®
START MIASTKO -JANTAR USTKA 33(11)
Bramki: 0:1Karol Czubak (26),1:1 PatrykKapica
(37), 2:1Paweł Koniuszek (55),2:2 Kamil Wójcik
(65), 3:2 ArturŚwiąder(72). 3:3Karol Czubak (80)
Start: Ostrowski - Świder,Kapią, Czerwiński,
Konwerski, Szuta,Borowicz, Bryndal,Pufelski,
Koniuszek, Żukowski orazDzięcioł, Trzeciński,
Ogórek oraz trzech testowanych.
Jantar: Wilhlelm - Brzostowicz,Szwakiel, Brzo
zowski, MaciejDawid, Przygoda (bramkarzgrają
cy w polu), Łukasik,Żebrowski, KamilKlimas,
Czubak, Wójcik oraz trenerJanusz Rzeszutko.

Karol Czubak utrzymuje się w dobrej formie strzeleckiej.
Interesuje się nim Śląsk Wrocław

Pogoda dla Pomorza
Krzysztof
Ścibor
Biuro Calvus^
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W okresie wakacyjnym bardzo
aktywne jest środowisko bry
dżowe, które bardzo często
spotyka się na różnych turnie
jach. Trwają rozgrywki o naz
wie XIV Wakacyjne Grand Prix
Ustki 2018. Nad imprezą patro
nat sprawuje przewodniczący
Rady Miasta Ustki. Już po raz
trzeci spotkali się brydżyści
podczas rywalizacji przy zielo
nych stolikach.Tym razem naj
lepiej licytowali i rozgrywali
swoje partie ustczanie Woj
ciech Lewandowski i Marian
Nikodemski. Ta para zgroma
dziła 102punkty i ztym dorob
kiem zajęła pierwsze miejsce.
Druga lokata przypadła parze,
którą stanowili Zdzisław Kraw
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czyk i Henryk Tyński (obaj
Ustka) - 93 punkty. Na trzeciej
pozycji uplasowała się także
ustecka para. Jej skład to Jan
Hertlein - Wiesław Rudnicki 92 punkty. W klasyfikacji dłu
gofalowej prowadzenie stracili
Stanisław Bubka i Łukasz
Gackowski. Po słupszczanach
nowymi liderami zostali dwaj
ustczanie. Są to J. Hertlein i W.
Rudnicki. Po trzech turniejach
zgromadzili po 47,5 pkt.Za pro
wadzącymi plasują się W. Le
wandowski i M. Nikodemski mają po 45 pkt. Czwarty tur
niej parami będzie na punkty
meczowe. Dzisiaj (17.07)o godz.
17 zawody w Klubie Centrum
Szkolenia Marynarki Wojennej
w Ustce-Lędowie. Mile wi
dziane są osoby przebywające
na wczasach w nadmorskim
mieście. ©®

Wojciech Lewandowski z Ustki zaliczany jest do grona czołowych
brydżystów w regionie. Często plasuje się wśród najlepszych graczy

-•'

Polska druga.Marcelina
Witek siódma w rzucie
oszczepem w Londynie

Pogoda dla Polski
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pogodnie

Krzysztof Niekrasz

Przez dwa dnina London Stadium
(arena igrzysk olimpijskich2012)
osiem ekiplekkoatletycznych ry
walizowało w Athletics World Cup.
Polska potwierdziła,że jestświa
tową potęgą w lekkiejatletyce.
W składzie biało-czerwonychbyła
Marcelina Witek (AML Słupsk).
Słupszczanka startowała w kon
kursie rzutuoszczepem. Jej wy
stęp nie wypadłimponująco. Wi
tek osiągnęła słaby wynik.Jej osz
czep poszybowałna odległość
50.07m. Tenrezultat zapewniłjej
siódmą lokatę. Wygrała Sunette
Viljoen (Południowa Afryka)61.69 m. Końcowa klasyfikacja
Athletics World Cup:1. USA-219
punktów, 2. Polska -162 pkt,3.
ekipa połączona Wielka Brytania
z Północną Irlandią -155 pkt, 4.Ja
majka -153 pkt,5. Francja -146
pkt, 6.Niemcy -137pkt, 7. Połud
niowa Afryka -135 pkt,8. Chiny 81- pkt.Premia finansowa za dru
gie miejsce wlondyńskich zawo
dach to400000dolarów.
(FEN)

Lekkoatletyka

Trwają zapisy do XVIII
Biegu Ulicznego
św. Jakuba w Lęborku

Już niedługo, bo21 lipca (sobota),
będzie XVIII BiegUliczny św. Ja
kuba w Lęborku. To jest święto
biegowe w ramach Lęborskich
DniJakubowych.
- Przygotowania do imprezy są
w końcowej fazie,czyli na finiszu
- informuje Jacek Wityk z Cen
trum Sportui Rekreacji w
Lęborku. - Do tejpory mamy po
nad 350 zgłoszeń.Swój udział
potwierdzili zawodnicy z różnych
stron kraju. Biegaczezagraniczni
z reguły zapisują się przed star
tem. Były telefony zza wschod
niej granicy.Zawody mają cha
rakter otwarty. Zapraszamy - do
dałjeden z organizatorów.
Do rywalizacji zostaną dopusz
czone osoby,które ukończyły16
lat z aktualnymi badaniami lekar
skie. Dziś (17.07) do godz.23.59
wpisowe 35 zł.Rachunek ban
kowy (nr konta:BGŻ O/Lębork 84
2030 00451110 0000022170
80). W dniu zawodówopłata
startowa wzrośnie do 50zł.

(FEN)

