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Członek SM Czyn
w Słupsku postuluje
obniżkę wynagrodzeń
członków RN

Wtorek 11 czerwca 2019

STRONA 2

Tory między Słupskiem a Miastkiem nieprzejezdne

Komunikacja w
rozkładzie. Autobus
zamiast pociągu
Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

System teleopieki uchronił
starszą panią i jej sąsiadów
przed wybuchem gazu STRONA 4

Stupsk
Nie będzie pociągów ze Słupska
do Miastka zapowiadanych wraz
z nowym rozkłademjazdy. PKP PLK
zdecydowało się na utrzymanie ko
munikacji zastępczej. Dlaczego?Pra
ce na tej trasie wciąż sąwtoku.

Wbrew zapewnieniom i pomimo
oczekiwań nie będzie reaktywacji po
łączeń między Słupskiem a Miast
kiem. Pociągi na ten szlak miały po
wrócić wraz z czerwcową korektą roz
kładu jazdy, ale zamiast nich podróżni
muszą korzystać w dalszym ciągu
z autobusów zastępujących pięć par
pociągów.
- Wykonawca, czyli Trakcja PRKil,
mimo deklaracji nie zakończył zasad
niczych prac przed czerwcową korektą
rozkładu jazdy - informuje Martyn
Janduła z zespołu prasowego PKP
PLK. - Do wykonania na tej trasie po
zostały specjalne prace,tzw. regulacja
naprężenia toru na długości 14 km
oraz poprawa nawierzchni na dojaz
dach kolejowo-drogowych.

Taki obrót sprawy może dziwić,
szczególnie w kontekście wcześniej
szych informaqi okończących się za
sadniczych pracach i sprawdzaniu
urządzeń sterowania ruchem kolejo
wym. Również zapewnień,że ruch zo
stanie wznowiony w czerwcu. To nie
pierwszy falstart na linii 405. Jeszcze
niedawno wskazywano, że ten odci
nek udostępniony zostanie wgrudniu
2018 roku. Później termin zmieniono
na luty, a ostatnio na czerwiec. Wed
ług najnowszych informacji pociągi
rozkładowe na odcinek SłupskMiastko wyjadą za miesiąc. Dopiero
na początku lipca przewoźnicy od
będą jazdy testowe i zapoznawcze.

Co pewne, to uruchomione waka
cyjnych składów do Ustki. Pociągi
na ten zelektryfikowany fragment
»405" wyjadą 20 czerwca. - W tym
czasie wykonawca będzie kontynuo
wał roboty bez wpływu na ruch pocią
gów - podkreśla Martyn Janduła.
W lecie do Kołobrzeguprzez Słupsk
dojedzie dodatkowependolino. W wa
kacje codzienniebędziekursować po
ciąg relacji Kraków - Kołobrzeg - Krakówprzez Warszawę. Z kolei pociągIC
Malczewski, jeżdżący naco dzień w re
lacji Przemyśl - Kołobrzeg, wydłuży
swoją trasę doUstki.
Już18 czerwca z„Głosem Pomorza"
ukaże się letni rozkład jazdy PKP.©<E>

Na wskroś nowoczesną pracownię
gastronomiczną otwarto w
Zespole Szkół Agrotechnicznych

Przez sąsiedztwo
przedszkola sklep
przy Niemcewicza
stracił koncesję
na handel alkoholem

Złodziej wyniósł
z hospicjum fotel.
Został nagrany przez
kamery monitoringu.
Film ma policja

Słowińska Grupa
Rybacka rozpatrzy
wnioski o dotacje
na inwestycje i
działania edukacyjne
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Nie w czerwcu, ale dopiero na początku lipca wrócić mają pociągi do Miastka
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Kierowca tira odpowie
za katastrofę na A6
Szczecią

Mariusz Parkłtny
mariusz.pariotny@polskapress.pl

Zarzut spowodowania kata
strofy lądowej usłyszał wczo
raj 35-letni kierowca tira.
W niedzielę staranował samo
chody na autostradzie pod
Szczecinem. Pokarambolu
auta zapaliły się. W pożarze
Zginęło 6 osób, w tym 3 dzieci.

Kierowca nie przyznał się do
winy. Wczoraj został dowie
ziony na przesłuchanie doPro
kuratury Szczecin Prawobrzeże. Opowiedział, co się stało,
ale prokuratura nie ujawnia
szczegółów jego wyjaśnień.
Do sądu trafił wniosek oareszt.
Ma być rozpoznany dzisiaj.
Zatrzymany na tirach jeździ
od kilku lat, pochodzi z woje
wództwa lubuskiego. W czasie,

gdy doszło do karambolusied
miu aut,był trzeźwy.
- Nie dostosował prędkości
do warunków na drodze, nie
zachował bezpiecznego od
stępu, nieprawidłowo obser
wował przedpole jazdy. Ude
rzył w auto jadące przed nim,
co wywołało zderzenia kolej
nych samochodów- mówi pro
kurator Joanna Biranowska-Sochalska z Prokuratury Okrę
gowej w Szczecinie.
W wyniku zderzenia auta
zaczęły płonąć. Pięć ofiar
śmiertelnych to rodzina ze
Stargardu: babcia, matka
i trójka jej dzieci. Szósta ofiara
to kierowcakolejnego auta. Ro
zmiary tragedii byłyby jeszcze
większe, gdyby nie obywatel
Ukrainy, który jechał za tirem,
a potem wyciągnął z palącego
się samochodu trzyosobową
rodzinę. ©©

Przesłuchanie w prokuraturze trwało ponad godzinę. Kie
rowca nie miał adwokata. Grozi mu 12 lat więzienia

Muszą jeszcze poczekać
na wypłatę pieniędzy
za pracę przy wyborach

Około500osób w Słupsku czeka
na pieniądze, które mają dostać
za to, że pracowałyprzy obsłudze
eurowyborów.
Chodzi osumy od 350do500 zł.
Według osób,które się skontak
towały w tej sprawie z naszą re
dakcją, w wielu innych miastach
pieniądze rządowe wypłacano
nawet 3-4 dni powyborach.
- U nas minęłyjuż dwa tygodnie
od czasu wyborów,a w ratuszu
nie dowiadujemy się niejasnego mówią rozmówcy „Głosu".
Podczas poniedziałkowej konfe
rencji prasowej zapytaliśmy o tę
sprawę Martę Makuch,zastępcę
prezydenta Słupska. Niepotrafiła
udzielić natychmiastowej odpo
wiedzi, ale po konferencji Monika
Rapacewicz, rzecznik prasowy
prezydenta Słupska, powiedziała
„Głosowi", że pieniądzedla człon
ków komisji wyborczych dopiero
dotarły do ratusza ibędą wypła
cone dokońca tygodnia. Trzeba
więc na niejeszcze poczekać.
(MAZ)

Głos Dziennik Pomorza

Druga strona

Shęxsk

Chcesz wystartować
w „Bieguna K2"-zapłać
za udziałkrwią

Do takiejakcji zapraszają Fundacja
Wspierania Inicjatyw Niekonwen
cjonalnych„Subventum", parafia
pw. św.Jana Kantego oraz Regio
nalne Centrum Krwiodawstwa
iKrwiolecznictwa.
Uczestnicy zmierzą się z morder
czym dystansem 8611m, czyli
tyle, ilewysokość szczytu K2.
Trasa przebiegać będzie ścież
kami Lasku Południowego w
Słupsku. Organizatorzy zadbali
o kijkarzy,którym także wyty
czono trudną trasę mierzącą
około 5km.
- Wpisowe wynosi 30 złotych
albo... trochę upuszczonejkrwi informuje Dariusz Kloskowski,po
mysłodawca akcji. Każdy,kto
do 21czerwca odda choć raz krew
(wciągu miesiąca przedbiegiem),
będzie zwolniony z opłatystarto
wej. Biegi zogniskiem odbędą się
przy parafii przyul. Leśnej22
czerwca. Start -godz.19. Zapisy:
www.biegislupsk.pl lub bezpo
średnio przedbiegiem.
(MAZ)
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Spółdzielca z SM Czyn
chce zmian prawnych
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.

Edward Wawrzyńczak, czło
nek Spółdzielni Mieszkanio
wej Czyn, przygotował pakiet
uchwał, które wedługniego
powinny być przegłosowane
podczas zaplanowanego na 15
czerwca Walnego Zgroma
dzenia. Jego zdaniemnależy
tak zrobić aby ukrócić niepra
widłowości związane z działal
nością organów spółdzielni.
Zaznacza, żeprojekty złożył
w określonym przez prawo
terminie iz wymaganymi
pod nimi podpisami.

- Nieprawidłowości te ciągną
się od 20l4roku, od kiedy za
cząłem interesować się spra
wami Spółdzielni Mieszkanio
wej Czyn jako jej członek. Mi
mo faktu, żesą zgłaszane prze
ze mnie zarówno do zarządu,
rady nadzorczejoraz nacorocz
nych walnych zgromadze
niach, nigdy nie zostały zała
twione -mówi Wawrzyń-czak.
Zgodnie ze statutem człon
kowie spółdzielni mają prawo
zgłaszania projektów uchwał
i żądania zamieszczenia ich
w porządku obrad w terminie
do15 dni przed walnym zgro
madzeniem. Jest jeszcze jeden
warunek -projekt uchwał musi
być poparty przez co najmniej
10 członków. Z powyższego
wynika, że nie ma już możli
wości do wystąpienia z projek
tami uchwał przez poszcze
gólne nieruchomościlub grupy
członków.
- Wzwiązkuztymproponuję
o poparcie naszych projektów
uchwał, z którymiwystępujemy
od walnego zgromadzenia zwo
łanego w 2015 roku. Propono
wane uchwały pomogą nam
na zachowanie praw członkow
skich i zapobiegną ich łamaniu

2000 roku o spółdzielniach
mieszkaniowych, cyt: „ art.8(2)
1. Członkowie innych niż za
rząd organów spółdzielni
mieszkaniowej pełnią swoje
funkcje społecznie". Niemniej
przyznanie sobie nawet zgod
nie z przepisami wynagrodze
nia w formie 100 proc. mini
malnego wynagrodzenia za pa
rę godzin pracy raz w miesiącu
jest zbytnią przesadą. Znamy
rady nadzorcze w innych mia
stach o podobnym zakresie
działania i wielkości spół
dzielni, wktórych przewód.RN
ma wynagrodzenie w kwocie
600zł brutto. Dodam, że
obecne wynagrodzenie pod
lega corocznej rewaloryzacji wyjaśnia Wawrzyńczak.
Edward Wawrzyńczak ze
Słupska ma duże doświad
Według niego powyższa
czenie spółdzielcze, bo ze
uchwała została pozytywnie
spółdzielczością był
zaopiniowana pod względem
związany zawodowo
formalno-prawnym przezKan
celarię P&K zdnia20.05.20l6r.
Projekt uchwały nr 2mówi
i ograniczaniu, w myśl zasady
,Jesteś członkiem, decydujesz". 0 tym, aby zmienić zapis §41
Aby wnoszone uchwały zostały statutu SSM„Czyn" oraz zapisy
przyjęte,musi na nie głosować co w Regulaminie Zarządu SSM
najmniej 2/3wszystkich uczest „Czyn" w nowym brzmieniu niczących w walnym zgroma „Zarząd składa się z Prezesa
dzeniu członków - przypomina - 1 jednego Zastępcy".
- W związku z faktem, że
Wawrzyńczak i zachęca in
nych do udziału w posiedzeniu zarząd tylkoadministruje zaso
walnego zgromadzenia,aby było bami, które nie zmieniają się
od lat, nie zachodzi potrzeba
ważne.
Projekt uchwały nr l, który zarządu trzyosobowego. Moż
zgłosił, ma zmienić §38 statutu na upoważnić gł. księgowego
dotyczący wynagradzania w pełnomocnictwiedo składa
członków RN za posiedzenia nia podpisów lub oświadczeń.
rady (jako miesięczne wyna Powyższa uchwała została po
grodzenie kwotowe), w nastę zytywnie zaopiniowana pod
pujący sposób: przewodni względem formalno-prawnym
czący rady - obecnie 2250zł przezKancelaiięP&Kw20l5r. brutto -zmiana nakwotę 900zł dodaje Wawrzyńczak.
brutto; członkowie prezydium
Projekt uchwałynr 3 dotyczy
rady -obecnie1260 zł - zmiana zmiany zapisu w statucie: „W
na kwotę 700zł brutto; pozo posiedzeniach RN, jej Prezy
stali członkowie - obecnie dium orazkomisji mogą uczest
500zł brutto(bez zmian).
niczyć z głosem doradczym
- Proponowana zmiana członkowie Zarządu oraz inne
jest zgodna z przepisami rangi zaproszone osoby" - dodać
ustawowej, gdyż zgodnie zart. „członkowie, którzy wyrażą
8(2) ust.i ustawy z 15 grudnia taką potrzebę udziału".©®
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Aleksander Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl
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Do Krakowa przywieziono zwłoki
zmarłego 1czerwca w Gródku
koło Lwowa króla Polski inajwyż
szego księcia Litwy Władysława II
Jagiełły.

mm

Wystartował pierwszy długody
stansowy rajd samochodowy Paryż-Bordeaux-Paryż o długości
1178 km.Zwyciężył Francuz Emile
Levassor na samochodzie spali
nowym Panhard-Levassor.

mm

Otwarto schronisko na Babiej Gó
rze w Beskidach Zachodnich.

1987

Papież Jan Paweł IIodwiedził
Szczecin iGdynię.

3000

Na Rynku Głównym w Krakowie
około 2 tys.trębaczy wykonało
w południe Hejnał Mariacki,usta
nawiając rekord Guinnessa.
Światowa Organizacja Zdrowia
ogłosiła pandemię grypy typu
A/HINI (pierwszą pandemię
grypy od 41lat).

słupski

Wykład oenergiii.
happeningekologiczny

W ramach działań Zielonego
Punktuodbędą się dwa wydarzenia
związane zEuropejskim Tygodniem
Zrównoważonej Energii.Już dziśFi
lia nr8 MiejskiejBiblioteki Publiczną
przy ul.Braci Gierymskich1zaprasza
na wykładMarii Perznt.efektyw
nego użytkowaniaenergii elektrycz
nej inieefektywnych źródełswiatta.
Początek godz.10. Natomiast
wczwartek,13 czerwca,ogodz.
1230na StarymRynku rozpocznie
się happeningekobgiczny.Całość
w ramach projektu„Postaw
na zrównoważony rozwó)",który re
alizuje Filianr8MBPz Fundacją
Heinricha BollawWarszawie.ow)
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WIILO w Słupsku trwa projekt „Dopisz ciąg dalszy sztukom Szekspira" Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego, realizowany przez nauczycielkę języka angielskiego Justynę Szczypek.
Warsztaty z uczniami prowadzą szekspirolodzy, w tym słupski pisarz Daniel Odija.
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wzrost ceny w stosunku
do notowania poprzedniego
spadek cen w stosunku
notowania poprzedniego
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czym była ona mierzona od
drzwi wejściowych przezna
czonych dla klientów aż do
„ogólnodostępnego wejścia do
obiektu wymienionego w
uchwale Rady Miejskiej w
Słupsku z 25 kwietnia 2018
roku", czyli w tym przypadku
do „ogólnodostępnego wejścia
w ogrodzeniu trwałym".
Tymczasem właściciel
sklepu przekonuje, że odle
głość powinna być mierzona
od wejścia do sklepu do wej
ścia do budynku przedszkola,
a wtedy - jego zdaniem - będzie
wynosiła blisko 60 metrów.
W związku z tym pan Ogonow
ski złożył odwołanie od tej de
cyzji. Jak się dowiedzieliśmy
w ratuszu, wkrótce trafi ono
do SamorządowegoKolegium
Odwoławczego.
Jeszcze więcnie wiadomo,
jakie będzie rozstrzygnięcie.
Tymczasem ze strony miesz
kańców iprzedsiębiorców dzia
łających w Słupsku dowiadu
jemy się, że według ich obser
wacji nie wszyscy przedsię
biorcy, którzyhandlują alkoho
lem, są traktowani równo.
- W mieście wszystkich
przedsiębiorców traktujemy

równo. Wszyscy muszą prze
strzegać prawa - zapewnia wi
ceprezydent SłupskaMarta Ma
kuch.
f
Z kolei Jolanta Szachnow
ska, pełnomocnik prezydenta
ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych, dodaje, że każ
dorazowo, gdy w ratuszu poja
wia się wniosek o przedłużenie
lub wydanie koncesji na sprze
daż alkoholu,sprawdza się,czy
punkt sprzedaży nie graniczy
na przykład ze szkołą lub
przedszkolem i czy są zacho
wane przewidywane uchwałą
odległości. Nasi rozmówcy za
stanawiają się także, czy konce
sję na sprzedaż alkoholu
otrzyma nowa stacja paliw
firmy Oktan, która jest budo
wana przy ul. Banacha-w pob
liżu znajdujesię Szkoła Podsta
wowa nr3. Jak się dowiedzieli
śmy, firma jeszcze nie wystą
piła z takim wnioskiem. Jeśli
jednak się tak stanie, to straż
nicy
miejscy
przy
pomocy specjalistycznego
sprzętu dokonają niezbędnych
pomiarów. Chodzi o specjalńe
kółka wykorzystywane do po
miarów podczas badania wy
padków samochodowych. ©®

Aby sprzedawać alkohol, nie można działać
zbyt blisko przedszkola albo szkoły
Zbigniew Marecki
zbigniew.mareckl@sp24.pl

Stupsk
Po przeszło25 latadipiowadzenia sklepuspożywczego przyuL
Niemcewicza straaKśmykoncesję na sprzedaż afcohotu. Po
dobno dlatego,że mieścisię on
zbyt bfisko przedszkola. Myślę,
że część dzierimoże częściejzobaczyć pijących w domuniż
w naszej okoficy.My do tejpoty
nie miefiśmyżacfeiego sporu
z przedszkolem-mówi Henryka
Ogonowska żona właściciela
sklepu,którawnim sprzedaje.

Ulica Niemcewicza jest zanied
bana i wymaga rewitalizacji,
ale generalnie jest spokojna.
Sklep państwa Ogonowskich
funkcjonuje w jednej z ponie
mieckich kamienic. Jest mały,
ale dla mieszkańców ważny.
- Tumożna kupićwszystkie
podręczne rzeczy. Nie trzeba
daleko biegać. Jeśli zostałby
zamknięty, mielibyśmy prob
lem -mówi jedna z klientek.

:

Henryka Ogonowska uważa, że nowe prawo jest nierozsądne, bo uniemożliwia działalność
handlową ludziom, którzy handlem alkoholem zajmują się od lat

Tymczasem 31 maja sklep
stracił koncesjęna sprzedaż al
koholu. Państwowa Inspekcja
Handlowa zarekwirowała alko
hol, który jeszcze nie został
sprzedany, choć na półce wi
siała kartkainformująca, że już
się gonie sporzedaje.
-Przedłużenia koncesji nie
otrzymaliśmy, bo wedługobo

Wykład dla seniorów.
Kolonoskopia jest OK
Stupsk

Magdalena Olechnowicz
magdalena.olechnowia@polskapress.pl

W czwartek.13 czerwca, ogo
dzinie 12 w Centrum Edukacyj
nym TECHNIK w Słupsku (ul.
Kopernika 28-31) dla słucha
czy Pomorskiego Uniwersyte
tu Trzeciego Wieku odbędzie
się bezpłatny wykład eduka
cyjny oraz bezpłatne konsul
tacje lekarskie w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Ko
lonoskopia jest super!".

W tegorocznej odsłonie kam
panii głównym celem jest pod
kreślanie roli profilaktyki, ze
szczególnym uwzględnieniem
kolonoskopiijako badaniaratu
jącego życie,oraz przełamywa
nie związanego znim społecz
nego tabu. Organizatorzy chcą
zachęcać Polaków doprzezwy
ciężania lęku przed kolonoskopią, która jest nowoczes
nym ibezpiecznym badaniem,
umożliwiającym obejrzenie
wnętrzai ocenębłony śluzowej
całego jelita grubego. Kampa
nia kierowana jest szczególnie
do osób, które znajdują się w
grupie podwyższonegoryzyka,
ze względu na wiek powyżej 50
lat, obciążenia genetyczne,wy

stąpienie raka jelita grubego
u rodziców lub rodzeństwa,
nieprawidłową dietę, niską ak
tywność fizyczną, palenietyto
niu czynadużywanie alkoholu.
W ramach kampanii zapla
nowane zostały wykłady nate
mat profilaktykiraka jelita gru
bego, kierowane do słuchaczy
Uniwersytetów
Trzeciego
Wieku w dziesięciu miastach
w Polsce. Prelekcje uzupełni
możliwość skorzystania z kon
sultacji lekarskich oraz wspól
nie zEuropaColon Polskaprzejście edukacyjnego spaceru
w modeluimitującym wnętrze
jelita grubego,by zobaczyć, jak
wyglądają zmiany nowotwo
rowe, oraz dowiedzieć się,
w jaki sposób można im zapo
biegać.
W Słupsku wykład pod ty
tułem „Kolonoskopia jest su
per!'wygłosi Marta Janusiak ze
Szpitala Morskiego im. PCK
w Gdyni. Początek o godz.12.
Później na zainteresowanych
w godz. 13-17 czekają lekarze
specjaliści, na co dzień pracu
jący naoddziałach onkologicz
nych, oferujący bezpłatnekon
sultacje i badania dolnego od
cinka przewodu pokarmowego
oraz w konkretnych wskaza
niach USG wątroby.
©®

wiązującego od minionego
roku prawa - uchwały rady
miejskiej ozasadach sprzedaży
alkoholu w mieście,nasz sklep
znajduje się zbyt blisko przed
szkola miejskiego - wyjaśnia
Zbigniew Ogonowski.
Jak poinformował „Głos",
zgodnie zdecyzją Komisji Profi
laktyki i Rozwiązywania Prob

lemów Alkoholowych w Słup
sku jego wniosek o przedłuże
nie koncesji odrzucono, bo
zgodnie z pomiarem dokona
nym przez straż miejską sklep
pana Ogonowskiego jest usytu
owany zbyt blisko przedszkola.
Według tych pomiarów odle
głość sklepu od przedszkola
wynosi tylko 27 metrów, przy

Rodzic za darmo w szpitalu
Zdrowk

Magdalena Olechnowicz
magdalena.olechnowia@polskapress.pl

Prezydent RP Andrzej Duda
podpisał ustawę gwarantują
cą, że szpitalenie będą mogły
pobierać opłat odrodziców
i opiekunów,którzy towarzy
szą swoim dzieciom i osobom
niepełnosprawnym. Spraw
dziliśmy,jak wyglada sytuacja
w szpitalach w naszym regio
nie.

Obecnie prawopacjenta dodo
datkowej opiekipielęgnacyjnej,
zgodnie zart. 34 ustawy o pra
wach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, dotyczy jedynie
pacjentek w warunkach ciąży,
porodu i połogu. Dzięki zmia
nie przepisów prawem do do
datkowej opiekipielęgnacyjnej
zostaną objęci pacjenci mało
letni albo mający orzeczenie
o znacznym stopniu niepeł
nosprawności.
Ustawa precyzuje, że przez
dodatkową opiekę pielęgna
cyjną rozumie się prawodo po
bytu wraz z takim pacjentem
przedstawiciela ustawowego
albo opiekuna faktycznego.
W myśl obowiązujących te
raz przepisów, jeśli przebywa
nie osóbbliskich przypacjencie
powoduje dla szpitala dodat

kowe koszty(związane zkorzy
staniem z łóżka, pościeli,
odzieży ochronnej, mediów
i wyżywienia), to ponosi je- je
śli chodzi o dziecko -przedsta
wiciel ustawowy (rodzic, opie
kun). Szpital może,ale nie musi
pobierać opłaty. W części pla
cówek dyrektorzy rezygnowali
z opłat, ale w niektórych je po
bierali, co - jak akcentowałoMi
nisterstwo Zdrowia- przy dłuż
szym pobycie mogło stanowić
duże obciążenie dla rodziców.
Przepisy nie przewidują
możliwości pobierania opłaty
za samą obecność, ponieważ

nie zawsze powoduje ona
koszty dla podmiotu leczni
czego. W praktycerodzice mu
szą się dostosować do ustala
nych przez dyrekcje zasad prze
bywania i nocowania w pla
cówce. Niektóre szpitale w
kraju pobierają opłaty m.in.
za spanie na leżaku czy korzy
stanie z krzesła. Notowane są
przypadki pobierania opłat
za ładowanie telefonu komór
kowego, używanie czajnika
elektrycznego lub lodówki w
pomieszczeniu socjalnym albo
za korzystanie z ciepłej wody
w łazience.

Oddział pediatryczny w Słupsku otrzymał od WOŚP dwa
fdtele-leżanki. aby rodzicom było wygodniej

W szpitalach w naszym re
gionie pobytrodzica jest jednak
bezpłatny.
- Na oddziale pediatrycz
nym w strefie dla dzieci do lat
dwóch przy każdym łóżeczku
dla dziecka jest łóżko dla ro
dzica. Wydzielona jest toż
kuchnia, zktórej przebywający
w oddzialerodzice mogą korzy
stać przez całą dobę -mówi
Aleksandra Chacińska, rzecz
nik prasowy słupskiego szpi
tala. - W salach dla dzieci star
szych są tapczany lub fotele,
na których rodzice mogą być
także przezcały czas przy dzie
cku. Z dodatkowego pokoju
z łóżkami zrezygnowaliśmy,
choć kiedyś taki był. Ten po
mysł nie sprawdzałsię, ponie
waż rodzicei tak pizez cały czas
chcieli być przy łóżeczku dzie
cka -mówi Chacińska.
Podobnie wygląda sytuacja
w szpitalach w Bytowie
i Lęborku.
- Rodzic może przebywać
z dzieckiem na oddziale całą
dobę. Śpi przy dziecku na fo
telu, część foteli jest rozkła
dana. Opłaty niesą pobierane,
choć w cenniku jest taka pozy
cja -mówi Wiktor Hajdenrajch,
dyrektor SPSZOZ Lębork.
Tak samo sytuaqa wygląda
na pediatrii w Bytowie.

©®
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Wszedł do hospicjum
Ulatniający gaz włączył alarm. nocą
i na plecach
Zdalna opieka MOPS-u czuwa wyniósł fotel
Stupdk

Zbigniew Marecki

zbigniew.marecki@gp24.pl

Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

£

W minioną niedzielę po godzi
nie 22 dobrze zbudowany
mężczyzna wszedł do przed
sionka budynku słupskiego
hospicjum, wziął na plecy je
den ze stojących tam foteli
i wyszedł.Nie przewidział tyl
ko, że wszystko nagrała kame
ra monitoringu,który funkcjo
nuje w tej placówce.

Stupsk
Sprawne działanie urządzenia
do wykrywania gazu uchroni
ło seniorkę inie tylko ją przed
tragedią. Czujnik jest częścią
systemu teleopieki Miejskie
go Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku.

Gaz ulatniał się w jednym
z mieszkań przy ul. Mostnika
w Słupsku. Jego stężenie, nie
zgodne z normami, zarejestro
wał czujnik umieszczony w ła
zience obok junkersa. Informa
cja o wycieku i zagrożeniu na
tychmiast pojawiła się naekra
nach monitorów Centrum Po
mocy. Z 80-letnią samotną se
niorką, lokatorką mieszkania,
skontaktował się zdalnie
teleopiekun.
- Ratowniknajpierw ustalił,
w jakim stanie jest seniorka mówi Klaudiusz Dyjas, dyrek
tor MiejskiegoOśrodka Pomocy
Rodzinie w Słupsku. - Kiedy
okazało się, że nic jej nie za
graża, poinstruował panią, że
ma otworzyć wszystkie olma
i drzwi. Jak się okazało, se
niorka nawetnie zdawała sobie
sprawy, że ma zagrażającą ży
ciu awarię w domu.
Ratownik z Centrum Po
mocy powiadomił straż po
żarną. Służby ratunkowe
po wstępnejocenie sytuacjiod
łączyły dopływ gazu do pie
cyka w mieszkaniu.
- Była to kolejna sytuacja,
w której nasz system zadziałał
sprawnie i pozwolił uniknąć
tragedii - podkreśla Klaudiusz
Dyjas. - Dzięki niemuseniorzy,
osoby chorei samotne mogą li
czyć na pełne wsparcie. Były
już zdarzenia, że do domów

System teleopieki Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wprowadza od 2018 roku

Była to kolejna
sytuacja, w której
nasz system zadziałał
sprawnie {pozwolił
uniknąć tragedii
Klaudiusz Dyjas

wzywane były karetki, a inter
wencje ratowały życie.
Teleopieka jest dodatkową
usługą opiekuńczą, wykorzy
stującą nowoczesne technolo
gie. Jej celem jest zwiększenie
bezpieczeństwa osób star
szych, niepełnosprawnych,
chorych i innych, pozostają
cych samotnie w swoich do
mach.
W jego ramach zainstalo
wano w Słupsku ponad150 ze
stawów. System dla osoby nie
samodzielnej składa się nie

tylko z czujników gazu. Rów
nież z sensora czadu, czuj
nika ruchui stacjiintegrujących
ich pracę.
Jednak teleopieka to przede
wszystkim tak zwana opaska
życia wyposażona w przycisk
SOS, którą senior zakłada na
rękę. Za pomocą opaski można
skontaktować się z Centrum
Pomocy, które monitoruje se
niorów i działa przez całą dobę.
Podopieczni dzwonić mogą
w sytuacjachnagłych, zagraża
jących życiu lub zgłosić każdy
inny problem. Przez opaskę
można bowiem rozmawiać.
Przypominamy, że taką
formą opieki mogą być objęte
osoby starsze, samotne lub
z orzeczeniem o niepełno
sprawności. Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Słupsku
ma jeszcze do dyspozycji kwa
lifikujących się do programu
słupszczan około120 gotowych

do instalacji zestawów. Osoby
zainteresowane i mieszkające
w rejonieśródmieścia objętego
programem rewitalizacji mogą
skontaktować się z zespołem
do sprawseniorów osóbniepeł
nosprawnych i niesamodziel
nych MOPR. Telefony to 59 81
42 861,59 8142 862lub59 8142
863.
Można też osobiście odwie
dzić ośrodek przy ul. Słonecz
nej I5d w Słupsku. Pracownicy
zajmujący siękwalifikowaniem
do programu pracują w poko
jach 120,121,121,122.
System teleopieki Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Słupsku wprowadza od po
łowy listopada2018 roku,w ra
mach projektu „Usługi spo
łeczne - innowacyjne i kom
pleksowe wsparcie na rzecz
mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Słupska".
©®

- Tobyło wyjątkowo bezczelne
zachowanie. Pewnie sprawca
czuł się bezpieczny,bo otej po
rze większość pacjentów już
śpi, ich rodziny wtym czasiera
czej nie przebywają na terenie
hospicjum, a pielęgniarki są
zwykle bardzo zajęte - mówi
Teresa Jerzyk, dyr. słupskiego
hospicjum.
Dodaje, że nie spodziewała
się, iż ludzie mogą być tak bez
czelni ibez żadnych hamulców
okradać hospicjum.
Złodziej nieprzewidział jed
nak jednego: że w budynku

działa monitoring.Naprawiono
go po tym, jak przeszło rok
temu ktoś w tym samym miej
scu pozostawił sporą kwotę do
larów. Wtedy znalazła je jedna
z pielęgniarek, gdy schyliła się
po reklamówkę leżącą pod sto
likiem ustawionym między
dwoma fotelami, z których je
den został w niedzielę skra
dziony. Mimo wielu prób zna
lezienia tajemniczego dar
czyńcy, nieudało sięgo ustalić.
Także dlatego, że monitoring
wtedy w hospicjum niedziałał.
W rezultacie dolary leżą teraz
w depozycie. Wrócą do hospi
cjum, kiedy miną dwa lata
od momentu ich znalezienia.
Na razie z nagrania wia
domo, że złodziej fotela prze
rzucił go przez płot od strony
dawnej siedziby dyrekcji słup
skiego szpitala, a potem sam
przez niegoprzeskoczył. Admi
nistrator monitoringu przegrał
film nanośnik i prawdopodob
nie dzisiaj identyfikacją zło
dzieja zajmą się słupscy poli
cjanci.

©®

Ukradziony fotel stał w przedsionku hospicjum

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

Władysława Stecha

Pożegnanie odbędzie się 11 czerwca 20i9r.
na cmentarzu w Gdańsku Łostowice o godz. 13-30.
Pogrążeni w smutku
Synowie z Żonami i wnuczkami
006786794

PoRcja ostrzegała mamy
i apelowała o rozwagę

Policjanci z Komendy Miejskiej
w Słupsku wraz z pracownikami
z SPMZOZ w Słupsku przeprowa
dzili działania mającena celu
uświadomienie zagrożeń wynika
jących z nieprawidłowegoprze
wożenia dzieci wfotelikach samo
chodowych,a także zminimalizo
wanie zagrożeń wynikających
z zagubienia dziecka podczas pla
nowanego wypoczynku. Na uli
cach miasta rozdawanebyły spe
cjalne opaski na rękędziecka,
na których można wpisać nr tele
fonu doopiekuna. Przed przed
szkolami z koleisprawdzano, czy
dzieci przewożone są prawidłowo
wfotelikach. (MAG)

NEKROLOGI
„Umarłych wieczność dotąd trwa
Dokąd pamięcią im się płaci
Chwiejna waluta. Nie ma dnia
By ktoś wieczności swej nie stracił"

Zamieść nekrolog, kondolencje
lub wspomnienia o najbliż
szych, którzy odeszli,
w Głosie Pomorza
i bezterminowo na stronie
www.nekrologi.net

Głos Dziennik Pomorza
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Smaczne i huczne otwarcie
pracowni gastronomicznej w ZSA
Anna Czemy-Marecka
anna.marecka@polskapress.pl

W Zespole Szkół Agrotech
nicznych uroczyście otwarto
nową, ultranowoczesną pra
cownię gastronomiczną.

- Pracownia spełnia najwyższe
standardy higienyi bezpieczeń
stwa - informuje Iwona Woj
tkiewicz, dyrektor szkoły. -Po
siada siedem stanowisk, jest
klimatyzowana, wyposażona
w nowoczesny sprzęt: między
innymi piec konwekcyjno-parowy, kuchenki indukcyjne
z piekarnikami, chłodziarkozamrażarki, urządzenia do
obróbki
wstępnej
jaj,
frytkownice, roboty wielofunk
cyjne, urządzeniado sous vide.
Dzięki nowej pracowni sta
niemy się ośrodkiem egzami
nacyjnym dla kwalifikacji w za
wodach gastronomicznych.
W znaczący sposób przyczyni
się to dopodniesienia rangi pla
cówki i jakości nauczania.
Uroczystość zaszczycili:Ma
rek Biernacki, kierownik Urzę
du Marszałkowskiego Delega
tury wSłupsku, wiceprzewod
niczący Rady Powiatu Andrzej
Wojtaszek, starosta słupski Pa
weł Lisowski,wicestarosta Ra

Nowoczesna pracownia będzie służyć uczniom kształcącym się na kucharzy, Podczas
włoski mistrz Sergio Calabrese, zi którym chętnie fotografowali się specjalni

fał Konon,Zdzisław Kołodziej
ski, członek Zarządu Powiatu
Słupskiego, przedstawiciele Za
rządu PowiatuSłupskiego, star
szy wizytator Kuratorium
Oświaty wGdańsku delegatura
w Słupsku Bronisław Kisiel
oraz dyrektorzy szkół podsta
wowych miasta i powiatu.

- Celemks^^cenia^awoctetwego jest przygotowanieuczą
cych się do życia w warunkach
współczesnego świata, wyko
nywania pracyzawodowej iak
tywnego funkcjonowania na
zmieniającym się rynku pracy.
Dlatego chcemy, by nasi ucz
niowie zdobywali doświadcze

nie w najlepszych warunkach to gwarantuje znakomite przy
gotowanie dozawodu -stwier
dził starosta Paweł Lisowski.
- Zadania szkoły związane
ze zdobywaniem umiejętności
zawodowych oraz sposób ich
realizacji są uwarunkowane
zmianami zachodzącymi w

Bieg Nadziei - klasyfikacja
Zbigniew Marecki
zbigniew.marecki@gp24.pl

W niedzielę na starcie III Cha
rytatywnego Biegu z Nadzieją
stanęło 315 biegaczy i zwolen
ników nordic walking, a Sta
dion 650-lecia wypełnili
członkowie ich rodzin.

Biegacze i zawodnicy nordic
walking - w podziale na męż
czyzn ikobiety- mieli dopokonania dystans 5 kilometrów.
Choć upałtrochę utrudniał wy
siłek, to jednak zdecydowana
większość uczestników ukoń
czyła bieg lub marsz z kijkami,
w tym mężczyzna,który biegł
z niespełna ll-miesięczną có
reczką w wózku.
Niektórym niewątpliwiepo
mogła rozgrzewka,o co zadbali
profesjonalni trenerzy. Organi
zatorzy zapewnili także: pu
chary dla zwycięzców (indywi

Podczas III Charytatywnego Biegu z Nadzieją na stadionie
biegali ludzie w różnym wieku

dualnych i drużyn), a wszyscy
uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale.
Drużynowo bieg mężczyzn
wygrali zawodnicy Bryzy Postomino. Tuż za nimi uplaso-

wali się reprezentanci 7. Brygady, a trzecie miejsce przypadło reprezentacjiUSB Ustka.
Indywidualnie triumfował Artur Pelo (20 minut 25 sek.), II
miejsce zajął Piotr Drwal (20

mogli obserwować, jak gotuje

otoczeniu gospodarczo-spo
łecznym, na które wpływają
w szczególnościnowe techniki
i technologie, a także wzrost
oczekiwań pracodawców wza
kresie poziomu wiedzyi umie
jętności pracowników.Ten pro
jekt wymagał olbrzymiego za
angażowania, trzeba go było

tak realizować, by maksyma!
nie osiągnąć założone cele
czyli jakość i funkcjonalność
Sądzę, żeplan zrealizowaliśmy
- mówiła dyr. Wojtkiewicz.
Smaku uroczystości doda?
szef kuchni włoskiej Sergio
Calabrese, który uraczył gość
wyrafinowaną potrawą rodem
zltalii: daniemna bazie białego
i zielonego makaronu, krewe
tek, pomidorów o wdzięcznej
nazwie
sole
mio.
z flambirowanym brandy, do
datkiem prosecco. To była też
lekcja dla uczniów klas w zawo
dzie kucharz oraz technik ży
wienia i usług gastronomicz
nych. Swoimi umiejętnościam
pochwalili się też uczniowie
ZSA, finaliści ogólnopolskich
konkursów kulinarnych.
Pracownia powstała w ra
mach projektu „Podniesienie
jakości szkolnictwa zawodo
wego na terenie powiatu słup
skiego poprzezutworzenie pra
cowni gastronomicznych, wy
posażenie i doposażenie pra
cowni dydaktycznych oraz or
ganizację kursówi szkoleń z za
kresu kształcenia ustawicz
nego." Realizowany jest przez
powiat słupski,a został sfinan
sowany z funduszy europej
skich. Jego celem jest podnie
sienie jakości szkolnictwa za
wodowego w dwóch placów
kach: ZSA oraz Zespole Szkół
Ogólnokształcących iTechnicz
nych w Ustce.©®

Bieżnia przy elektryku
jest już gotowa

minut 41s), atrzecie przypadło
inwestycji doszło, ponieważ
Przemkowi Kurkulowi (23mi Zbigniew Marecki
swoje głosy na jej wykonanie
oddała spora grupasłupszczan,
zbigniew.marecki@gp24.pl
nut 02 s).
w tym uczniowie elekbyka.
Wśród kobiet wygrała Paula
(26 min 03 s). Trochę to trwało, ale wreszcie
Ponieważ inwestycję wyko
nano w ramach budżetu
Za nią linię mety minęła Anna nowa bieżnia przy elektryku
Karolak (27 min 01 s), a na jest gotowa idostępna dla bie partycypacyjnego, będzie ona
dostępnanietylko dla uczniów
DI miejscuuplasowała sięRenata gaczy.
szkoły. Wykonawcy zadbali
Skoczyńska (28min17 s).
W nordic walking w grupie Przypomnijmy: nowa bieżnia także o otoczenie. W efekcie
mężczyzn wygrał EdwardSzu- została wykonana w ramach ten rejon miasta wygląda teraz
darski (42,38), drugiemiejsce za Słupskiego BudżetuPartycypa schludnie.
jął Waldemar Kocoń (44,01), cyjnego 2018. Do realizacji tej ©®
a na DI miescuuplasował sięMa
rek Szudarski (45,43).
- W tymostatnim przypadku
chciałabym dodać,że pan Marek
jest wychowankiem naszej fun
dacji -mówi Małgorzata Wolska,
szefowa Nadziei.
Wśród kobiet I miejsce zajęła
Renata
Lipiec-Bortkiewicz
(44,27), n miejsce - Saturnina
Wilkołek-Szudarska (45,48),m
•8^
* -'
miejsce przypadło Iwonie Szafraniec-Jęcek (46,53).
Nowa bieżnia ma 200 metrów długości. Zdaniem biegacz y
©<E)

spełnia wszystkie wymogi
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IVfarek Falenta szantażuje
prezydenta, chce ułaskawienia.
Grozi ujawnieniem nowych taśm
Jakub Oworuszko
akub.owonjszko@potskapress.pl

Były biznesmen Marek
Falenta. skazany zanielegalne
podsłuchy polityków iprzeby
wający w więzieniu w Hiszpa
nii, wystosował fist-ultimatum
doprezydenta Andrzeja Dudyujawnił dziennik „Rzeczpospo
lita". Domaga sięułaskawienia,
w przeciwnym raziegroziujaw
nieniem swoichmocodawców.

„Proszę potraktowaćten listjako
ostatnią szansę na porozumie
nie się ze mną. Nie zamierzam
umierać w samotności" - czy
tamy w liście Marka Falenty
do prezydenta Andrzeja Dudy.
Biznesmen skazany na 2,5roku
więzienia za zlecenie podsłuchów w warszawskich restaura
cjach domaga się ułaskawienia.
Na podjęcie decyzji dał prezy
dentowi miesiąc.
Do treści listu - wniosku
0 ułaskawienie dotarła„Rzecz
pospolita".
„W hiszpańskim więzieniu
»gnije« człowiek, który wierzył
w sprawę pt. Polska uczciwa
1 sprawiedliwa. Zrobił, co
do niegonależało, wywiązałsię
ze wszystkich złożonych obiet
nic i został okrutnie oszukany
przez ludzi wywodzących się
z Pana formacji.Obiecali wiele
korzyści i łupów politycznych.
Czekałem lata codziennie łu
dzony, że niebawem nadejdzie
dzień, w którym zostanę przez
Pana ułaskawiony. Nie widać

nadziei na jego nadejście.Proszę
potraktować ten list jako ostat
nią szansę na porozumienie się
ze mną. Niezamierzam umierać
w samotności. Ujawnię zlece
niodawców i wszystkie szcze
góły" -napisał Falenta.
Falenta zapewnia, że może
przekazać kolejnąkopię nagrań.
Zaznacza, że wielu z nich nie
upubliczniono, wtymrozmowy
Mateusza Morawieckiego zpre
zesem banku PKOBP, Zbignie
wem Jagiełłą.
„Pozyskałem teżwiele infor
macji iosób dla CBAjuż po 2014
roku i wybuchu afery.
Nawszystko posiadam dowody
w postaci nagrań" - podkreśla
skazany biznesmen.

W piśmiewymienia12 osóbm.in. prezesaPiS Jarosława Ka
czyńskiego i szefów służb speqalnych.
Falenta jest prawomocnie
skazany na 2,5 roku za zlecenie
podsłuchów w warszawskich
restauracjach.1 lutego miał tra
fić za kratki, ale zniknął.
W kwietniu został zatrzymany
w Hiszpanii. Doprezydenta na
pisał z więzienia w Walencji.

Już wiadomo, że śledczy
przesłuchają Falentę ws. infor
macji zawartych w jego liście.
Do sprawy odniósł się mini
ster sprawiedliwości, prokura
tor generalny Zbigniew Ziobro.
- Wyraz desperacji czło
wieka, który został skazany
przez sądprawomocnie.Proku
ratura oskarżałaMarka Falentę,
kiedy byłem prokuratorem ge
neralnym. Miał tysiąc okazji
i więcej, żeby powiedzieć, kto
za nim stał.Mogłoby to mu po
móc w jego doli,bo przecieżbył
oskarżony przez sąd.Do końca
twierdził, że to nie on. Teraz
w desperacji wymyśla historie,
łudząc się,że możeochronić go
przed odpowiedzialnością. Nie
uchroni, dlatego że w Polsce
prawo działa i będzie działać podkreślił Ziobro.- Jegownioski
kierowane do mnie wielokrot
nie o to, by uruchomić proces
ułaskawieniowy, zawszetrakto
wałem tak samo. Zostawiałem
w szufladzie,dlatego że nie wi
działem żadnych podstaw, by
takie wnioski uwzględniać podsumował minister wrozmo
wie zdziennikarzami wSejmie.
- Nie wydaje mi się, żeby ta
sprawa mogła zaszkodzićPrawu
i Sprawiedliwości - ocenił w ro
zmowie z Agencją Informacyjną
Polska Press politolog, prof.Ra
fał Chwedoruk.- Jesteśmybom
bardowani informacjami poli
tycznymi, w tym informacjami
o aferach,skandalach, itd.Stąd
siłą rzeczy nasze zaufanie
do tych informacjistaje się ogra
niczone -mówi politolog.©®

Fort Tramp bliżej. Duda
podpisze porozumienie
Katarzyna Stańko
katarzynaitanko@poiskapress.pl

Prezydenci Polski iStanów
Zjednoczonych podpiszą
w środę deklarację polityczną
w sprawie zwiększenia obec
ności żołnierzy amerykań
skich w Polsce. Nieoficjalnie
mówi się, żePolska ma zapła
cić Amerykanom około 2mld
dolarów w ciągu 2-4 lat oraz
pokrywać koszty mediów,
z których będą korzystać
amerykańskie wojska: wody.
elektryczności, ogrzewania
(w sumie kilkanaście milio
nów złotych rocznie).

Podczas wizyty prezydenta An
drzeja Dudy w USA przewidy
wana jest takżedeklaracja ości
ślejszej współpracy energetycz
nej oraz o współdziałaniu pol
skiego i amerykańskiego wy
wiadu.
W środę prezydenci Polski
i USA podpiszą w Waszyngto
nie porozumienie polityczne
ws. zwiększenia obecności
wojsk USA w Polsce. Na razie
porozumiały sięMON orazPen
tagon. -Czekamy naostateczne
zatwierdzenie porozumienia
przez naszych szefów, prezy
dentów Polski i USA. Porozu
mienie zwiększa bezpieczeń
stwo nie tylkoPolski, aleteż ca
łego regionu Europy Środ

Porozumienie o obecności wojsk amerykańskich w Polsce ma być
podpisane podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA

kowo-Wschodniej -poinformo
wał w poniedziałek Krzysztof
Szczerski,szef gabinetu prezy
denta Andrzeja Dudy.
Trwają prace nad umowami
wykonawczymi do porozumie
nia między urzędnikami i fir
mami z sektora prywatnego.
Wdrożenie deklaracjibędzie za
leżało od ich podpisania.
Prawdopodobne nie będzie
to jedna baza - Fort Trump zbudowana od zera, a raczej
wzmocnienie jednostek już
obecnych w Polsce i kilka no
wych instalacji. W kilku miej
scach zostaną zbudowane ko
szary -w sumiena około10 tys.
ludzi, czyli tyle,ile wynosi dy
wizja. Powstanie szpital woj
skowy w okolicach Żagania,
wzmocniony zostanie także
element dowództwa dywizji
w Poznaniu.

Dziennik „Rzeczpospolita"
informuje zkolei, powołującsię
na źródła dyplomatyczne, że
liczba żołnierzy USA zwiększy
się ookoło 1,3 tys.do 6tysięcy.
W ramach wzmacniania
swojej obecności wPolsce USA
chcą również umieścić sprzęt
służący rozpoznaniu. Polska
chce miećdostęp dopozyskiwa
nych przez Amerykanów infor
macji. WPolsce odlat działasta
cja nasłuchowa amerykańskiej
Agencji Bezpieczeństwa Naro
dowego.
Prezydent ma w USA rozma
wiać takżeo możliwościwspół
pracy w budowie elektrowni
atomowej oraz o dostawach
gazu LNG, polsko-amerykańskiej współpracy w branży IT
i wysokich technologii oraz
technologii medycznych,m.in.
w zakresie leczenia raka.©®

57-letni bezdomnyciężko
ranił nożemksiędza

Niemcy przyjmują
kontrowersyjne prawo
migracyjne

029117361

REKLAMA

Kukiz:Prezes PiSskładał
ofertę wspólnychlist

Tajemnica
Notre Dame
Kim był architekt, który dokonał
kontrowersyjnej przebudowy katedry

Paweł Kukiz powiedziałna antenie
TVN, żeprezes PiS JarosławKa
czyński składał mupropozycję wej
ścia w koalicję przedwyborami
istworzenie wspólnych listwybor
czych. -To niebyła moja propozy
cja, tylko panaprezesa, alenie byt)
żadnego zainteresowania,jeśli
chodzi obierne prawowyborcze
dla każdego Polaka,nie byłozain
teresowania do wprowadzeniare
ferendum -powiedział Kukiz.Do
dał, żenie była tojego pierwszaro
zmowa z Kaczyńskim.Prezes PiS
miał proponowaćmu wejście wko
alicję. Kukiz odmówił,(KR)

Nożownik zaatakował księdza we
Wrocławiu. 57-letnibezdomny
mężczyzna ranił kapłana
przed kościołem przyul. Świętej
Jadwigi na OstrowieTumskim
w poniedziałek rano. Ksiądz,
w ciążkim stanie,trafił na salę ope
racyjną. Sprawcę zatrzymali prze
chodnie.Do napadudoszło, gdy
ksiądz wchodził dokościoła pw.
Najświętszej MariiPanny na Pia
sku - miałtamodprawić poranne
nabożeństwo. Na razie nie wia
domo,jakie byłymotywy sprawcy.
Wiemy, żebezdomny przez chwilę
rozmawiał z księdzem,a potem
zadał mu cios.Z informacjiportalu
GazetaWroclawska.pl wynika, że
zaatakowany kapłan to 48-letni
ks. Ireneusz Bakalarczyk.Pracuje
we wrocławskiej kuriijako nota
riusz. Jestjednym zkapłanów,
który w kościele NajświętszejMarii
Panny na Piasku odprawiamsze
wedługstarej,jeszcze przedsoborowej liturgiiczyli w tzw.„rycie try
denckim". Sprawca ataku ma zo
stać dziś przesłuchany wewroc
ławskiej prokuraturze, (MAR.MIG)

Niemiecki parlamentprzegłosował
w piątek pakietustaw wnoszący
poważne zmianydo niemieckiej
polityki azylowejiimigracyjnej.
Obejmuje ontzw. uporządkowane
prawo powrotne,które ułatwiade
portację osóbubiegających się
oazylirozszerza uprawnienia policji
iwładz imigracyjnych.Nowe
ustawy, zgodniez ichwersją
wstępną, zakładają znaczne zwięk
szenie odsetkadeportacji. Od2015
r. okołopołowa planowanych188
tys. deportacjiz Niemiecnie została
przeprowadzona.Pakiet wywołał
zaciekłą debatę w niemieckim Bun
destagu. Noweprawo marównież
poprawić dostęp wykwalifikowa
nych migrantówdo niemieckiego
rynku pracy.Na przykład migranci
bez statusuazylu, którzymówią
po niemiecku,będą mogli podej
mować pracę.Na dane stanowisko
nie będzieobowiązkowe zatrud
nienie migrantaspoza UniiEuropej
skiej. Pakietbezskutecznie próbo
wali zablokować Zieloniiskrajnie le
wicowa partia Die Linke.(AIP>
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^Zminimalizować niebezpieczeństwo
wystąpienia demencji
i choroby Alzhaimera.

Ogromne koncerny
postanowiły nas
zniszczyć!

HEROSI, ZBAWICJELE:

Dali szansę odzyskać słuch milionom osób
Zespół amerykańskich specjalistów ds. walki z ubytkiem słuchu
opracował technologię, która pozwala przywrócić 99,8% sprawności
słuchowej. Niezawodność i ogromny sukces nowego odkrycia wywołały
strach wśród europejskich producentów aparatów słuchowych, a także
koncernów sprzedających aparaty słuchowe w Polsce.

P

.róbowali
wariaróbowali zrobić
zrobić zz nich
nich wariatów, straszyli aktami oskar
oskarJtów,
żenią
żenia na miliony dolarów
i końcem kariery zawodowej.
Specjaliści z centrum analitycznego w Il
linois odnaleźli metodę, za sprawą któ
rej...

Nawet całkowicie głusi
mogą odzyskać dawną
sprawność słuchową
Działanie potwierdzone wieloma te
stami, pozwalające odzyskać słuch
w 99,8%, 5-krotnie szybsze i o 282%
lepsze od popularnych aparatów słu
chowych. Mały rozmiar,dyskretna kon
strukcja, banalna obsługa, dostępność
dla każdego bez konieczności stania
w kolejkach do lekarzy - tak wygląda
efekt blisko 11-letnich testów najbar
dziej cenionych amerykańskich spe
cjalistów pod kierownictwem jednego
z autorytetów w dziedzinie walki z ubyt
kiem słuchu.
Razem ze swoim zespołem opraco
wał on urządzenie o niezwykle wyso
kiej skuteczności w walce z głuchotą
i innymi ubytkami słuchu. Zaprojekto
wany przez nich Audiokorektor Wzmac
niający Słuch działa bowiem 5-krotnie
szybciej, niż inne tego typu urządzenia
i jest o 282% precyzyjniejszy od sklepo
wych aparatów słuchowych.

Technologia
kosztująca grosze
Z założenia urządzenie tego typu po
winno być drogie. Jest przecież od 5 do
8 razy bardzej efektywne rgz 9 na 10
aparatów słuchowych. Jednak jakość
nie musi od razu łączyć się z wysoką
ceną. Zastosowana wAudiokorektorze nowoczesna technologia jest
aż 76 razy tańsza od tej, stosowanej
w zwykłych aparatach słuchowych. To
niewielkie, dyskretne urządzenie no
szone za uchem już nigdy z niego nie
wypadnie, jest wyjątkowo wytrzyma
łe, niezawodne oraz niezwykle proste
w obsłudze.

tO W 0SÓ1&

HIOŻ1IW6?
Lider zespołu specjalistów:„Odnaleź
liśmy pewne prawidłowości w ludz
kim uchu. Da się na nie oddziaływać
na poziomie wewnątrztkankowym.
Zaprojektowaliśmy specjalny mi
kroprocesor (AVD-873), który po
maga zatrzymać proces degeneracji
słuchu i pozwala przywrócić dawną
sprawność słuchową. Stymuluje
komórki progenitorowe odpowie
dzialne za regenerację narządów
i sprawia, źe ludzie mogą słyszeć
nawet o 282% lepiej.
Naszym celem była dostępność
urządzenia dla wszystkich, także tych
bardzo zaawansowanych wiekiem,
którzy nie znają się na technolo
gii. Nikt nie może być niewolnikiem
swoich uszu! Dlatego nawiązaliśmy
współprace z ośrodkiem analitycz
nym na Filipinach. To znacząco po
zwoliło obniżyć koszty pro
dukcji bez utraty jakości".

Niestety zespół Graysona zapłacił
ogromną cenę za to odkrycie. Z każdym
kolejnym dniem byli coraz częściej...

Szantażowani
i zastraszani przez
producentów zwykłych
aparatów
„Dzięki naszemu odkryciu ludzie wygrali
z głuchotą bez zabiegów, bez zażywania
tabletek, bez wydawania kosmicznych
sum na zwykłe aparaty. Audiokorektor
Wzmacniający Słuch pozwala:
v 8-krotnie lepiej wyłapywać szept
i różne dźwięki w tłumie.
•Redukować szumy i piski, obecne
przy używaniu zwykłych aparatach
słuchowych.
•Rozumieć mowę ludzką o 282%
dokładniej.
•15-krotnie lepiej rozróżniać głosy
w grupie. Ludzie znów mogą słuchać
radia, oglądać TV, rozmawiać przez
telefon.

Producenci aparatów słuchowych po
czuli bezradność, gdy uświadomili sobie,
jaki ogrom pieniędzy stracą, nie mogąc
już dłużej żerować na naiwności zwy
kłych ludzi! Strach przed bankructwem
ich paraliżował. Zaczęli więc za wszelką
cenę bronić swoich interesów!
Nie poddawaliśmy się jednak tak ła
two! Zbyt wiele pracy i poświęcenia
włożyliśmy w to przełomowe odkrycie!
Naszym celem było umożliwienie od
zyskania pełni słuchu każdemu, kto ma
z nim problemy".
Batalia trwała miesiącami. Au
diokorektor
Wzmacniający
Słuch
zastosowało już 27 tys.osób z całe
go świata. Mnóstwo z nich cierpiało
z powodu bardzo poważnych ubytków
słuchu. Niektórzy z ogromnym trudem
rozumieli, cosię do nich mówi. Zamknięci
w domach i wyłączeni zżycia towarzy
skiego, kontaktu z rodziną i przyjaciółmi.
Niemal każdy z nich odzyskał modzieńczą sprawność słuchową, do dziś cie
sząc się perfekcyjnym słuchem.

Całkowicie darmowa
wycena, bez
finansowego ryzyka!
Jeśli masz jakieś pytania, coś budzi Twoją
wątpliwość, zadzwoń i zapytaj. Zama
wianie jest banalne, a o tym, czy zdecy
dujesz się na zakup Audiokorektora,
ostatecznie postanowisz Ty sam, nikt
inny! Jedyne co musisz zrobić, to wykrę
cić poniższy numer telefonu. Odbierze
Kasia, Monika lub Andrzej, którzy sta
cjonują w biurze. Od teraz przysługuje
Ci całkowicie darmowa wycena, bez
najmniejszego finansowego ryzyka. By
jednak wycena była rzetelna, a produkt
odpowiedni dla Twoich problemów zdro
wotnych, w imieniuproducenta usłyszysz
kilka pytań, by decydując się na zakup,
otrzymać produkt przede wszystkim ko
rzystny cenowo,a dzięki indywidualnemu
podejściu, wreszcie skuteczny w walce
z uciążliwymi wadami i ubytkami słuchu.
Zamawianie jest bezpieczne, ponieważ

„Miałam łzy
I szczęścia
w oczach"
t Audiokorektor Słuchu
j otrzymałam od syna
! na 73 ur. i tylko dlatego
zgodziłam się go wypróbować Wierzcie
lub nie,ale od razu po jego założeniu mój
słuch stał się o niebo lepszy. Złapałam
się na tym, gdy na parapecie w kuchni
zostawiłam włączone radio. Gdy roz
mawiałam przez telefon, huczało tak
głośno, że pierwszy raz od lat musiałam
je ściszyć Od tego momentu wszystko
dookoła słyszałam wyraźnie i czysto.
Właśnie wtedy zdałam sobie sprawę, że
to dzięki temu małemu urządzeniu znów
normalnie słyszę.Nawet gdy stoję pleca
mi do syna czy rozmawiam ze znajomy
mi w autobusie, słyszę ich każde słowo.
Syn pozwolił mi odzyskać młodzieńczy
słuch jak wtedygdy miałam 25-30 lat!

Jadwiga (741.) z Drohiczyna
z wnuczkiem Leopoldem

„Nadal nie
mogę w to
uwierzyć
|Człowiek głupi jest, że
j tak się upiera i chodzi
i głuchy jak pień. Bo ile
można wszystkich pytać „co? co? Mo
żesz powtórzyć, nie usłyszałem?". To
irytujące! Używałem dwóch aparatów.
Jeden był bardzo drogi, drugi ze śred
niej półki. Słyszałem lepiej, ale niewiele,
a od tych ciągłych trzasków i pisków
dostawałem szału! Nie tego człowiek
oczekuje za takie pieniądze. Audioko
rektor, choć z lepszym procesorem ku
piłem pełen wątpliwości, nie mogłem
uwierzyć, że czymś różni się od innych.
Od pierwszego dnia byłem zaskoczony.
Złapałem się na tym, że robiąc zakupy
w końcu nie musiałem prosić o powtó
rzenie kwoty do zapłacenia. Drugi raz,
gdy pies szczekał na ludzi, a ja mogłem
go powstrzymać, zanim zrobił komuś
krzywdę. Nareszcie słyszę, rozmawiam
z ludźmi jak dawniej.

Józef (831.) z Budziejowic
nie trzeba wcześniej nic płacić - dopie
ro u listonosza w momencie odebrania
przesyłki. Wystarczy teraz zadzwonić
na poniższy numer, by za pośrednictwem
Klubu Seniora otrzymać całkowicie dar
mową wycenę wraz z gwarantowaną
73% zniżką, w przypadku zdecydowa
nia się na zakup Audiokorektora. Ilość
zestawów promocyjnych ograniczona
- decyduje kolejność zgłoszeń!
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Już za kilka dni możesz słyszeć czysto, ostro i wyraźnie
Nie czekaj na cud. Odzyskaj młodzieńczą sprawność słuchową z Audiokorektorem Wzmacniającym Słuch!
Nie musisz bać się, że go zgubisz!
Z Audiokorektorem Wzmacnia
jącym Słuch nie musisz każdego
dnia zastanawiać się, czy wypadnie
Ci z ucha, a jego idealnie dopaso
wany kształt sprawi, że będziesz
czuć się niezwykle komfortowo
i dyskretnie.

i niedostępny
/wSKtfWCHj

Nikt nie zauważy,
że masz go za uchem!
Urządzenie przez swój cielisty kolor
jest prawie niezauważalne. To, więc
czemu zawdzięczasz tak dobry,
ostry słuch pozostanie tylko Twoją
tajemnicą. Dodatkowo w zestawie
otrzymasz zestaw silikonowych
wkładek w różnych rozmiarach.
Dzięki nim Audiokorektor zawsze
dopasuje się do Twojego ucha!

Usłyszysz nawet
najmniejszy szept!
M/krocz/p AVD-873 wyła
puje dźwięki we wszystkich
zakresach, w których
operuje ludzkie ucho. Dzięki

memu możesz znowu usły
szeć czyjś szept, wyłapywać
1 rozrozniać głosy w tłumie -
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Pierwszym 100osobom, które zadzw&reą do 14 czerwca 2019 r,
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Zadzwoń:

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00-20.00
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Kredyt na mieszkanie (cz. 2)

Za mała zdolność kredytowa?

Jest wiele sposobów na zwiększenie swojej zdolności kredytowej
Kredyt hipoteczny
Chcesz wziąć kredyt na zakup
wymarzonego mieszkania lub
domu? Skorzystaj ze spraw
dzonych sposobów na zwięk
szenie zdolności kredytowej,
a już wkrótce zobaczysz pie
niądze na koncie.

Zdolność kredytowa to wskaź
nik określający,czy danykredy
tobiorca jest w stanie udźwig
nąć ciężar finansowy kredytu
hipotecznego. Najprostszym
sposobem na jej zwiększenie
jest oczywiście poprawienie
swojej sytuacjifinansowej. Kre
dytobiorca, który zmieni pracę
nalepiej płatną,znajdzie dodat
kowe zatrudnieniealbo uzyska
podwyżkę, ma większą szansę
na otrzymaniekredytu. Dodat
kowe dochodymuszą oczywiś
cie pochodzić z legalnego
źródła. Co ważne, bank uwz
ględni tylkostały wzrost zaróbków - jednorazowa premia czy
nagroda nie wystarczy. Trzeba
też pamiętać,że bankanalizuje
sytuację finansową klienta
w ciągu ostatniego półrocza,
po zwiększeniu zarobków
warto odczekać kilka miesięcy
przed wnioskowaniem o kre
dyt.
Pozytywnie na zdolność
kredytową wpływa także
zmniejszenie comiesięcznych
wydatków. Tu również brane
Jest pod uwagę ostatnie pół
roku, warto zatem rozpocząć
oszczędzanie z wyprzedze
niem. Jeśli uda się obniżyć ra
chunki za prąd czy gaz, szansa
pa otrzymanie pieniędzy
wzrośnie. Równie dobrym po
mysłem jest spłacenie obec
nych zobowiązań. Jeśli klient
ma z tym problem, dobrym
rozwiązaniem możesię okazać
np. kredyt konsolidacyjny,
J^tóry łączy wiele rat w jedną
o niższej wysokości.

w$

Najważniejsze przy szacowaniu zdolności kredytowej są dochody kredytobiorcy

dyt hipoteczny, warto więc
pozbyć siękart.
To samo dotyczy limitów
debetowych na kontach. Jeśli
klient ma możliwość wydania
większej kwoty, niż faktycznie
posiada na koncie, bankobniża
ocenę jego zdolności kredyto
wej. Choć dokładne kryteria
oceny zdolności przezposzcze
gólne bankiróżnią się od siebie,
szacuje się, że posiadanie kart
kredytowych lub limitów po
woduje doliczenieok. 3-5 proc.
do kwoty comiesięcznych zo
bowiązań.
Zmień typ rat lub kwotękre
dytu

Osoba, której zależy na szyb
kim zwiększeniu zdolnościkre
dytowej, może zamiast rat ma
lejących wybrać przy kredycie
hipotecznym raty równe. Choć

wiele osób rozważa raty male
jące, bo z upływem lat stają się
one coraz łatwiejsze dospłace
nia, wpływają onenegatywnie
na zdolność kredytową. Dla
czego? Ponieważ przy jej obli
czaniu bank uwzględnia tylko
wysokość pierwszej raty, jaką
przyjdzie zapłacić kredyto
biorcy - a tak się składa, że
pierwsza kwota do zapłacenia
w przypadku rat malejących
jest sporo wyższa niż w przy
padku ratrównych.
Jeśli bank konsekwentnie
odmawia przyznania pienię
dzy, kredytobiorca powinien
też rozważyć wnioskowanie
0 mniejszą kwotę. Mniejszy
kredyt przekłada się na niższe
1 łatwiejszedo spłaceniaraty, co
w oczach banku powinno
zmniejszyć ryzyko związane
z udzieleniem kredytu. Warto

Dodaj kredytobiorców

Jednym z prostszychi skutecz
niejszych sposobów na to, by
zwiększyć zdolność kredy
tową, jest składanie wniosku
kredytowego w kilka osób.Gdy
o ten sam kredyt wnioskujenp.
para czy rodzice wraz z dzie
ckiem, bank przy obliczaniu
zdolności do spłaty rat uwz
ględnia dochody wszystkich
tych kredytobiorców. Trzeba
jednak pamiętać, że liczą się
także zobowiązania finansowe
wszystkich osób - jeśli któraś
z nich jest już obciążona wie
loma pożyczkami, na pieniądze
nie ma co liczyć.
Zwiększ wkład własny lub do
daj zabezpieczenie kredytu

Pozbądź się kart ilimitów

Czasem samo posiadanie pew
nych produktów bankowych
stawia potencjalnego kredyto
biorcę w gorszej sytuacji.Mowa
głównie o kartach kredyto
wych, którebank uznaje zaob
ciążenie. Co ważne, ich posia
danie wpływa negatywnie
na zdolność kredytową nawet
wtedy, gdy klient z nich nie ko
rzysta - bankowi wystarczy
sam fakt, że kredytobiorca
w każdejchwili możesię łatwo
zadłużyć. Chcąc staraćsię okreAwoi
b" >.• if

porównywać oferty różnych
banków - może się bowiem
okazać, że niektóre z nich
udzielają kredytów hipotecz
nych na dużokorzystniejszych
warunkach niż inne.

Im dłuższy okres spłaty, tym raty będą niższe

Zastanawiając się, jak zwięk
szyć zdolność kredytową,
warto pamiętać o wkładzie
własnym. Obecnie wysokość
wkładu własnego wymagana
przez banki wynosi10-20 proc.
wnioskowanej kwoty kredytu.
Nic jednak niestoi na przeszko
dzie, by kredytobiorca uzbierał
więcej niż20 proc.kwoty, którą
chce otrzymać. Wtedy jego
^ zdolność kredytowawzrośnie.
2 Wysoki wkład własny daje też
£ klientowi dobrą pozycję nego
cjacyjną i pozwala nieraz uzy

skać korzystniejsze warunki
kredytu, np.niższą marżę.
Wiele banków, które żądają
tylko 10 proc. wkładu włas
nego, szuka sposobów na za
bezpieczenie się przed niewy
płacalnością klientów. Często
tak niski wkład własny można
mieć wyłącznie pod warun
kiem wykupienia dodatko
wego produktu bankowego,
np. ubezpieczenia. Warto pa
miętać, że zabezpieczeniem
może byćdla banku także inna
posiadana przez kredytobiorcę
nieruchomość -może ona na
leżeć albo do kredytobiorcy,
albo do osób trzecich, np. ro
dziny. Wnioskowana kwota
kredytu nie może być wyższa
niż wartość zabezpieczającej
nieruchomości. Co istotne,
część bankówdopuszcza moż
liwość skorzystania z tej opcji
tylko wtedy, gdy klient podpi
sze oświadczenie, żezabezpie
czająca nieruchomość jest
przeznaczona na sprzedaż.
O dokładne zasady warto zaw
sze pytać w danym banku.
Zadbaj o historiękredytową

Informacje na temat tego, jak
klient radził sobie z poprzed
nimi pożyczkami i kredytami,
przechowuje Biuro Informacji
Kredytowej. Ilekroć w banku
składany jest wniosek okredyt
hipoteczny, pracownik banku
wysyła do BIK zapytanie o hi
storię. Jeśli okażesię, że klient
często spóźniałsię z ratami lub
co gorsza wciąż maniespłacone
długi, wniosek okredyt niemal
na pewno zostanieodrzucony.
Co ważne, brak historii kre
dytowej jest dla klienta równie
niekorzystny, jak zła historia
kredytowa. Dzieje się tak dla
tego, że w przypadku klienta
będącego „czystą kartą" bank
nie jest w stanieocenić, czy ta
kiej osobie warto zaufać- toteż
bezpieczniej jest nie przyznać
jej kredytu. Dlatego dobrym
pomysłem dla osób chcących
zwiększyć swoje szanse
na otrzymanie pieniędzy jest
zaciągnięcie kilku małych po
życzek i terminoweich spłace
nie. Pozwoli to stworzyć w BIK
pozytywną historię kredytową.
Warto też co jakiś czas spraw
dzać, czy nasze dane w BIK są
poprawne - pomyłki zdarzają
się rzadko, ale jeśli już się zda
rzą, błędna informacja o nies
płaconym długu może mieć
poważne konsekwencje.

WARTO WIEDZIEĆ

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA
A STAN CYWILNY
Stan cywilny osób
wnioskujących o kredyt
wpływa na ich zdolność
kredytową. Dlaczego?
Ponieważ gdy wniosek
składa para bez ślubu, bank
traktuje dwójkę klientów
jako dwa gospodarstwa
domowe - każde
z osobnymi comiesięcznymi
wydatkami obniżającymi
zdolność kredytową.
Tymczasem małżonkowie
uznawani są za jedno
gospodarstwo domowe
o niższych kosztach
utrzymania. Oznacza to, że
biorąc ślub, kredytobiorcy
mogą zwiększyć swoje
szanse na kredyt. Może się
też jednak zdarzyć sytuacja
odwrotna, kiedy to właśnie
pozostawanie w związku
małżeńskim utrudnia
klientowi banku życie.
Będzie tak w przypadku,
gdy jedno z małżonków jest
zadłużone lub w złej sytuacji
finansowej, ponieważ wtedy
bank, oceniając zdolność
kredytową pary, weźmie te
. trudności pod uwagę.
Nietypowym, ale
skutecznym rozwiązaniem
może być w takiej sytuacji
ustanowienie rozdzielności
majątkowej - gdy to nastąpi,
bank przestanie
uwzględniać dochody
i zobowiązania
współmałżonka
przy obliczaniu zdolności
kredytowej osoby
składającej wniosek.

ROZDZIELNOŚĆ
MAJĄTKOWA A KREDYT
Małżeństwa, które wspólnie
ubiegają się o kredyt
hipoteczny i posiadają
rozdzielność majątkową,
mogą w znacznie większym
zakresie niż para
posiadająca wspólnotę
majątkową, kształtować
zapisy umowy. Oznacza to,
że mogą dzielić majątek
i dług inaczej, niż po równo.
Traktowani są przez bank
jak spółka, a nie jak
małżeństwo solidarnie
odpowiedzialne za spłatę
zaciągniętego długu.

Przemysław Zańko
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Poparły LGBT imusiały
zmierzyć się zhejterami

Po tymjak Julia Wieniawa, Margaret iNatalia Siwiec poparłyMarsz
Równości, wintemecie podich
postami pojawiłysię krytyczneko
mentarze. Gwiazdyodpowiedziały
hejterom. „Pytaciesię mnieoto
-teraz dohejterów mówię-dla
czego mytorobimy, chodzimyna
Paradę Równości?No właśniepo
to, bypromować wzajemny szacu
nek itolerancję"-napisała Wienia
wa. „Częstoicałym sercemwspie
ram LGBT*-podkreśliła Margaret.
(TYM)

KttyźMaortt
3) znudzony pies,
6) na głowie cyklisty,
11) żyje w niedostatku,
12) jednostka kąta płaskiego
(anagram: Adrian),
13) stadium rozwojowe owa
dów,
14) lek ziołowy na różne doleg
liwości,
15) nie wiadomo, gdzie zimują,
16) lubieżny towarzysz Dioni
zosa,
17) rozmiar arkusza papieru,
18) wieprzowe dla masarza,
19) trójkątna wstawka krawiec
ka,
20) prasowa na stadionie,
21) krasomówcze zacięcie,
24) szkoła przyszłych maturzys
tów,
25) szermierz zasłania ją mas
ką z kołnierzem,
30) belfer uczący dzieci na
szych dziejów,
31) tężyzna fizyczna,
34) miotła do wymiany,
38) fotograficzna lub kurza,
39) naczynie do rozczyniania
ciasta,
40) wymarzona nagroda filmo
wa,
41) Watergate w historii USA,
42) goryl w ludzkiej skórze.
1) przepych otaczający boga
cza,
2) mszalny opłatek,
3) czasami się przebiera,
4) twarz widziana z boku,

GŁOS

wwwfl>24Lpi; wwwgk24pi; wwwgs24.pl

Wokalista nazwał syna...
nazwą swojego zespołu

Stifler poinformował
o rozstaniuz Anastasiyą

(TYM)

(TYM)

Wokalista disco poloSebastian
Zys kilka dni temuzostał ojcem.
Po narodzinach dziecka pochwalił
się w mediach społecznościowych, że na imię wybrałdla
niego nazwę swojegozespołu.
Grupa muzyczna występuje
pod nazwą Mr Serbii, a dziecko
otrzymało imię...Serbi. Zys pod
kreśla, że tojedyne takie imię
w Polsce (a możei na świecie).

1

Poziomo:

Pionowo:
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Stifler, znany z „WarsawShore",
poinformował na Instagramie,
że rozstałsięz Anastasiyą,którą
poznał wił. edycjitego programu,
emitowanego w MTV Polska.
Fani nie dowierzali w to,że para
się rozeszła, aleStifler nie pozo
stawił im złudzeń. Na Instagramie
zapewnił, że ta informacja niejest
żartem. Nie zdradziłjednak przy
czyny rozstania.
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Joanna Krupaprezentuje
ciążowe krągłości
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5) grecki port nad Morzem
Egejskim,
6) domowy insekt,
7) znawca budowy organizmu,
8) ociepla się na Ziemi,
9) żerdź w kurniku,
10) unika jedzenia steków
i schabowego,
22) kołysze konarami drzew,
23) dmuchanie w trąbę,
26) latająca pesymistka,
27) budynek do wyburzenia,

Ewa Żelazko, teł. 94 347 35 27
Dyrektor drakami
Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98
Dyrektor działu marketingu

Redaktor naczelny
Krzysztof Nałęcz
Zastępcy
YnonaHusaim-Sobecka
Marcin Stefanowski (internet)

Prenumerata, tel94340Tl M
GfosKoszafiński-wwwgk24pl
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ALE KINO+20:10
Uważana przez wszystkich
za odmieńca Maud Lewis
po śmierci rodziców zostaje
oddana pod opiekę ciotki.
Uzależniona od innych, pragnie
samodzielności. Decyzja o
podjęciu pracy odmienia jej los.
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uL Mickiewicza 24,75-004 Koszalin.tel. 94 347 35 99,
fax 94 34735 40, tel. reklama 94 347 3512,
redakga.$24@połskapress.pl,
rekknw.gk24@pokkapress.pl
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28) Piotr na skoczni narciars
kiej,
29) pogląd w sprawie,
31) młody kastrowany kogut
specjalnie tuczony,
32) akt terrorystyczny,
33) kondygnacja kamienicy,
35) polecenie dowódcy,
36) zdjęcia filmowe pod gołym
niebem,
37) miło go spotkać w obcym
kraju.

HOROSKOP

Miłość na wybiegu

TVP 2 20:10
Julia oblewa egzaminy na
studia artystyczne. Za sprawą
znajomej rodziców poznaje
szefową agencji modelek, któ
ra oferuje jej pracę. Dziewczy
na wkracza w świat mody.

Lew (23.07-22.08)

Ryby (19.02-20.03)

Panna (23.08-22.09)

Baran (21.03-19.04)
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Szczecinek ul. Plac Wolności 6,78-400 Szczecinek,
tel. 94 374 8818, fax 94 374 23 89

ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,
teL 94 354 50 80, fax 94 3527149

teL 91578 47 28. fax 9157817 97,
reklama tel. 91578 47 28
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Waga (23.09-22.10)

Ludzie będą dziś dla Gebie mili i życzliwi.Ho
roskop dzienny zapowiada gesty sympatiize
strony osób, które rzadkosiętak zachowują.

Będziesz świadkiem wydarzenia, którezmieni
Twoją opinię na temat kogoś zeznajomych.
Horoskop dzienny radzi zachowaćspokój.

Bliźnięta (21.05-21.06)

Drobny sukces dodaG dzisiajpewność siebie
i wiary we własnemożliwośd. Horoskopna dziś
podpowiada, byjak najlepiejto wykorzystać

Rak (22.06-22.07)

©© - umieszczenie takich dwóchznaków przy Artyku
le. w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
możfiwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie pouiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci.
www.g)24.p|/tresti.wwwgs24.pl/tresci, i w zgodzie
z postanowieniami niniejszego regulaminu.
Polskie Badania Czytelnictwa

d ul. Wojska Polskiego 42,73-110 Stargard,

Łatwo G będzie dzisiajprzychodziło wchodze
nie w bliskie relacjez osobami, którezazwyczajodgradzająsięmurem nieufność. Horo
skop na dziś zapowiada dzieńżyczliwość...
Nie trać dzisiaj zzasięgu wzroku i słuchuswo
jego telefonu, bohoroskop dzienny na wto
rek zwiastuje, że ktoś zadzwoniz dość ważną
-zresztą nie tylko dla Ciebie-informaqą.

•
•••••
•
••••o Wykażeszsiędużą dozą wrażliwośd na pro
•ouodHHHI
blemy innych osób.Horoskop dzienny na wto
•DDQDaaaoQa ••••• rek obsadza Gę w roli ostatniej deskiratunku.

ODDZIAŁY

Spadną dzisiaj na Gebie obowiązki, których
wykonywanierzadkodostarczaGsatysfekqi.
Horoskop dzienny doda Gjednak wytrwa
łość i pozwoli z wszystkim szybkosię uporać

Twoje żyae wejdzie dzisiaj nabardzo wysokie
obroty. Będzie możnaodnieść wrażenie, że
jesteś wkilku miejscachjednocześnie. Horo
skop dzienny na wtorek pisze Orolę lidera.

Byk (20.04-20.05)
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Adrenalina

POLSAT 22:15
Zabójca pracujący dla mafii
dowiaduje się, że podano mu
truciznę. Mężczyzna musi cały
czas być w ruchu, by sub
stancja nie dotarła do serca.
Tymczasem jego dziewczynie
grozi niebezpieczeństwo.

Wodnik (20.01-18.02)

Bez większych problemów wywiążesz się dzi
siaj z wszystkich zaplanowanych zadań.Ho
roskop dzienny wróży Ci powodzenie nawet
tam, gdzie zazwyczajpiętrzą się kłopoty.

Wykażeszsię dzisiaj umiejętnością zjednywa
nia innych osób do swoichpomysłów. Horo
skop na dziś widziwtym szansę na realizację
zadań, które budziłypowszechny opór.

• •

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk,
tel. 59 848 8100, fax 59 848 8104,
tel. reklama 059 848 8101,
redakqa.g)24<apołskapress.pł,
reklama.gp24@polskapress.pl

ul. Nowy Rynek 3,
70-533 Szczecin.
tel. 9148133 00. fax 9143348 64,
tel. reklama 9148133 92.
redakqa.gs24@pokkapress.pl
reklama.gs24@polskapress.pl

POLSAT 20:05
Ojciec i syn lądują awaryjnie
na Ziemi, z której tysiąc lat
wcześniej ludzie musieli się
ewakuować. Od decyzji chłopaka
zależy, czy im obydwu uda się
opuścić planetę.

Maudie
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IOOO lat po Ziemi

(TYM)
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Joanna Krupa pod koniecmaja
ogłosiła, że zostaniemamą.
Od tego czasunaInstagramie za
mieszcza zdjęcia, na którychpoka
zuje powiększającesię ciążowe
krągłości. „Brzuchrośnie"-napi
sała niedawno celebrytka.Infor
macją o zajściu w ciążę Krupa
podzieliła się26 maja z widzami
programu „DzieńDobry TVN".
Uznała, żejej mąż,Douglas Nunes,
którego poślubiła wzeszłym roku,
jest wymarzonympartnerem.

Robert Gromow5ki, tel. 94 3473512

Prezes oddziału Polska Press
Piotr Grabowski
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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 Świąder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz

Skorpion (23.10-21.11)
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BANK POMOCY
fisty po adresem
ul. Henryka Pobożnego
19,76-200 Słupsk
Telefon dyżurny
59848 8124
Ema3 alarm@gp24.pl
•
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Dzisiaj dyżuruje
Aleksander Radomski

Czytelnicy pomagają
Oddam:

Pani teresa zeSłupska ma do odda
nia dwa telewizory. Odbiór włas
nym transportem. Kontakt: 517
760640.
Pani Krystyna zeSłupska ma dood
dania książkiiświeżenia do naukiję
zyka niderlandzkiego. Kontakt:509
586549.
Pan Henryk ze Słupska ma do od
dania odzież damską (wszystkiese
zony), rozmiar40-42.Kontakt: 693
605400.

Pani Kazimiera za Słupska ma do
oddania telewizor, meble kuchen
ne, wózek spacerowyistolikz krze
sełkami dla dzieci.Odbiór własnym
transportem. Kontakt:598412513.
Pan MichałzeSłupska ma doodda
nia telewizor. Odbiórwłasnym tran
sportem. Kontakt:889 915 207.
Pani Alicja ze Słupska ma doodda
nia odzież i obuwie męskie (duże
rozmiary). Kontakt:694832 824.
Pani Barbara zUstki ma dooddania
meblościankę, wersalkę,dwa fotele
iszafkę. Odbiór własnymtranspor
tem. Kontakt:509 706 354.
Pani Danuta ze Słupska ma do od
dania cegłę rozbiórkową. Odbiór
własnym transportem.Kontakt:59
8413435.
Pani Grażyna zeSłupska ma do od
dania meble pokojowe. Odbiór
własnym transportem. Kontakt:
661154067.
Mieszkaniec Słupska ma do odda
nia meblościankę. Odbiórwłasnym
transportem. Kontakt: 783 414
082.

Potrzebuję

Pan Wojciech prosi o pralkę. Kon
takt: 578 041380. (DMK)

Głos Dziennik Pomorza
Wtorek, 11.06.2019

i LISTY/OPINIE
fisty pod adresem
! ul. Henryka Pobożnego
19.76 200 Słupsk
Telefon dyżurny
598488121

danieLkkisek@gp24.pl

Dzisiaj dyżuruje
Daniel Klusek

Kolejny TIR nie zmieścił
się pod wiaduktem
przy ul.Poniatowskiego

@Ewelina: - Powinni w końcu ten
most przebudować na wyższyinie
będzie ciągle takich problemów.
To droga na Ustkę, wiem. że zdru
giej strony możnadojechać obwod
nicą, ale notoryczniesię to powta
rza.
@Mateusz: -Świetny pomysł! Albo
zamknijmy tory na dwa miesiące
iodetnijmy Słupsk od Trójmiasta,
albo obniżmypoziom pod wiaduk

tem izróbmy tam basen, bo jakiś
ciołek nie czyta znaków,geniusz.
©Maciej: - Co z tego, że droga
na Ustkę? Z każdej strony przed
rondami są znaki o wysokości,sam
jeżdżę zestawem tej wysokości,
i pod3,4 m to naprawdęambitny
musiał być.
@Jacek: - „Zawodowi" kierowcy
z prawkiem znalezionym w chip
sach.
@Kamil: - Ale można by było
przed wiaduktem zjednej idrugiej
strony zamieścić wielki bilbord ze
zdjęciem niemieszczącego się ze
stawu i tomoże uświadomić kie
rowców.
@Krzysztof: - Nie pierwszy, nie
ostatni. Nie wiem,gdzie oni zdają
egzaminy. W Disneylandziechyba...
@Robert: - Brak wyobraźni kie
rowcy. Nietrzeba patrzeć na znak,
który mówio wysokości,na oko wi
dać, że wiaduktjest bardzo nisko.
©Marzena: - Zatakie wykroczenie
prawo jazdy na miesiąc zabrać
i nauczy się.
@Konrad:- Wystarczy zrobić bramkę z łańcuchamina taką samą wy
sokość, ilema wiadukt. Przedjedną
idrugą stacją, aby miałjeszczemoż

liwość zwrócenia. Jak już zobaczy
wiadukt, to ryzykuje... Może się
uda...
@Marcin: -Statystyka roczna musi
się zgadzać.
@Aleksandra: - To taka poniatow
ska tradycja.
@Danuta: - Nie pierwszy ipewnie
nie ostatni.
@Bartłomiej: - W Norwegii zato za
bierają prawo jazdy.
©Mirosław: - Problem jest taki:1 kierowca ze wschodu (tam jest
jeszcze inna „metoda" wyrabiania
prawa jazdy,2 - większośćkorzysta
z nawigacji (chociaż nie potrafijej
obsługiwać iustawić na konkretny
rodzaj pojazdu). Jedynymrozwią
zaniem jest postawićpo obu stro
nach wiaduktu sygnalizację świet
lną działającą na czujnik wysokości
(po wykryciu wyższego pojazdu światło czerwone).
@Eugeniusz: -Proszę zauważyć,że
nikt późniejnie naprawia wiaduktu.
Tylko patrzeć, kiedy konstrukcja
może runąć.
@Kamil: - A może miasto liczy, że
w końcu ktośten wiaduk przestawi
inie zeswoich pieniędzymiasto bę
dzie mogło go zmienić? (DMK)

Kobieta opróżnia kontenery,
sąsiadom to przeszkadza

Daniel Klusek

Mieszkaniec Słupska zarekla
mował meble u sprzedawcy.
Nie dostał jednak odpowiedzi.
Pomógł mu rzecznik konsu
mentów.

W jednym ze słupskich skle
pów meblowych mężczyzna
kupił skórzany komplet wypo
czynkowy, w skład którego
wchodziła wersalka i dwa fo
tele. Zapłacił za niegokilka ty
sięcy złotych.Gdy mebletrafiły
do mieszkania, nabywca zau
ważył, że mają one wady. Wró
cił więc do sklepu,by zarekla
mować towar ztytułu rękojmii.
Gdy w terminie14 dnisprze
dawca nie odpowiedziałna re
klamację, słupszczaninposzedł
po poradędo miejskiegorzecz
nika konsumentów.
- Wystąpiłem do sprzeda
wcy z pismem, w którym po

prosiłem o wyjaśnienia powo
du braku odpowiedzi na reklamaqę konsumenta- mówiZbi
gniew Perzyna, miejski rzecz
nik konsumentów w Słupsku. W konsekwencji sprzedawca
zgodził się na roszczenia na
bywcy towaru, odebrał meble
i zwrócił mu gotówkę.
Rzecznik dodaje, że wielu
sprzedawców niewie, żeto oni
są stroną w przypadku składa
nia reklamacji z tytułurękojmii.
W odróżnieniu od reklamacji
z tytułu gwarancji, gdziestroną
najczęściej jest producent,choć
może nią być również pośred
nik. Konsumenci sami wybie
rają to, z jakiego tytułu rekla
mują towar.
- Ważne jest, by w reklama
cji napisać, czego się doma
gamy . W przypadku rękojmii,
gdy sprzedawca nie odpowie w
ciągu 14 dni,roszczenie uważa
się za zasadne. Musi ono być
jednak zapisane we wniosku mówi Zbigniew Perzyna.©®

Mieszkaniec Siemiank twier
dzi że sąsiadkaokrada pojemrnki na odzieżstojące w tej isąsiednich miejscowościach,
apotem handlujetym towa
rem. Strażgminna informuje,
że zgłoszenia dotyczące tej ko
biety.a otrzymuje jeod lat do
tychczas dotyczyły tylko konfTiktów sąsiedzkich.

Nasz czytelnik twierdzi, że ko
bieta opróżnia kontenery na
odzież od lat.
- W naszej miejscowości ta
kich kontenerów stoi kilka, są
one też wpobliskich wioskach.
Mieszkańcy bardzo chętnie
wrzucają do nich niepotrzebne
ubrania. Sądzą, że trafią one
do osóbpotrzebujących -mówi
mężczyzna. - Niestety, nie
wszystkie mają taką szansę.
Jedna mieszkankaSiemianic od
lat wykradaz kontenerówubra
nia. Robi to każdego dnia, cza
sem nawet po kilka razy dzien
nie. Zdarza się, żerównież wie
czorami, a nawet nocami. Cho
dzi z łomem, więc bardzo przy
tym hałasuje,a przyokazji nisz
czy kontenery.Kilka razybyłem
tego świadkiem,obserwując ją
z okien swojego mieszkania.
Ona jest bardzo uciążliwa dla
osób, które mieszkają w pobliżu
kontenerów.
Zdaniem naszegoczytelnika,
kobieta opróżnia w ten sposób
pojemniki nietylko wSiemianicach, alerównież ta znajdujące
się w innych miejscowościach
gminy Słupsk.

Na stronach Akcja redakcjapiszemy
o tym,o czyminformują nas czytel
nicy. Na Wasze sygnałyczeka dzien
nikarz Daniel Klusek.
Jeśli widzą Państwo coś, co Was
zdenerwowało, poinformujcienas
0 tym. Pod adresem: daniel.klusek@gp24.pl czekamy na e-maile
z opisem sytuacji. Zachęcamy też
do przesyłania nam fotografii. In
terwencje można równieżzgłaszać
pod nr. tel.:59 8488121.
Wszystkie sygnały sprawdzimy,
a najważniejsze i najciekawsze za
mieścimy na łamach „GłosuPomo
rza" igp24.pl.(DMK)
Ahjamiahja

U nas czekają zguby
1 oferty pomocy

W „Głosie" funkcjonuje Biuro Rze
czy Znalezionych. 0 tym,co znaj
duje się w BRZ, piszemy w ponie
działki, środy ipiątki. Uwaga! Nie
przyjmujemy już nowych rzeczy
znalezionych przez Czytelników.
W ramach Banku pomocy można
przekazywać sobie m.in. meble,
sprzęt RTV i AGD. Na zgłoszenia
czekamy pod nr. tel.59 848 8121.
Oferty iprośby o pomoc publiku
jemy we wtorki,czwartki isoboty.
(DMK)

StopskrnMacjB

Zapraszamy do odwiedzin wsłupskiej redakcji „GłosuPomorza". Nasi
goście poznają też dziennikarzy
i pracowników z działu promocji,
składu i biura ogłoszeń. Będzie
także możliwość zrobienia zdjęcia,
które zostanie opublikowane w
„Głosie". Na zgłoszenia grup cze
kamy w godz. 10-16 pod nr. tel.59
848 8121. (DMK)

danidldusek@gp24.pl

Meble miały skazy, wróciły
więc do sprzedawcy

Strona od czytelników
dla czytelników

Zobacz,jak powstaje
„Głos Pomorza"

Daniel Klusek

Zbigniew Perzyna pomógł konsumentowi zwrócić meble

KROTKO
AkgaroUkKja

ESXESHosa

Tam konsumenci
mogą znaleźć pomoc

Takie kontenery, zdaniem czytelnika, opróżniajego sąsiadka

- O tym procederze wiedzą
wszyscy, nietylko mieszkańcy.
Informowaliśmy sołtysai urzęd
ników gminnych podczas wiej
skich zebrań,ale również policję
i straż gminną. A kobieta wciąż
jest bezkarna.Robi, co chce,cho
dzi z siatkami wypchanymi
odzieżą przeznaczoną dla ubo
gich, inie mana nią siły -twierdzi mieszkaniecSiemianic.-A ta
kobieta najprawdopodobniej
handluje ubraniami. Sąsiadka
w jednym z lumpeksów znala
zła swoją kurtkę, którą kilka ty
godni wcześniej wrzuciłado ta
kiego kontenera.
Jak dodaje, choć pojemniki
stoją na terenach prywatnych,
władze gminyi służbypowinny
zrobić znimi porządek,a tymsa
mym ukrócićproceder, którego
dopuszcza siękobieta.
- Kobieta przede wszystkim
powinna zostać ukarana za to,

co robii jaksię zachowuje wsto
sunku do innych. A kontenery
najlepiej gdybyzniknęły znaszej
miejscowości - proponujemie
szkaniec Siemianic.
Osoba, o której mówi nasz
czytelnik, jest doskonale znana
straży gminnej.
- Problem z nią trwaod kilku
lat. Tobardzo konfliktowa i im
pulsywna kobieta - mówi Da
riusz Peta, komendant Straży
Gminnej Gminy Słupsk. - Do
tychczas jednak zgłoszenia, ja
kie otrzymywaliśmy w jej spra
wie, dotyczyły konfliktów są
siedzkich. Nie mieliśmy sygna
łów, że opróżnia ona kontenery
z odzieżą. Jeśli mieszkańcyzau
ważą takie zdarzenia, prosimy
o informacje.Będziemy reago
wać na zgłoszenia i jeśli zła
piemy ją na gorącym uczynku,
przekażemy sprawęodpowied
nim służbom.©®

Mieszańcy Słupska o pomoc mo
gą prosić miejskiego rzecznika kon
sumentów. Zbigniew Perzyna
przyjmuje interesantów przy ul.
Jana Pawła I11, pokój225 (IIpiętro),
tel. 59 810 52 93, e-mail: mrk@
um.slupsk.pl.
Mieszkańcy powiatu słupskiego
o pomoc mogą prosić powiato
wego rzecznika konsumentów.Ma
rek Kurowski interesantów przyj
muje w pokoju 132, Starostwa Po
wiatowego, tel. 59 84187 00, email: rzecznikkonsumenta@powiat.slupsk.pl.
Pomocy w problemachkonsumen
ckich udziela Delegatura Woje
wódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Słupsku, ulJana Pa
wła I11, tel. 59 842 54 68, e-mail:
ihslupsk@wp.pl.
Konsumenci mogą się zgłaszać
do Oddziału Federacji Konsumen
tów wSłupsku, al. 3Maja 44,tel. 59
842 0224,e-mail: slupsk@federacja-konsumentow.org.pl.
Bezpłatną pomoc prawną konsu
menci mogą uzyskać pod nr. info
linii Federacji Konsumentów 801
440 220 i22 290 8916. (DMK)
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Artykuł reklamowy

Glos Dziennik Pomorza

Wtorek, 11.06.2019

STOSOWANA PRZEZ FIZJOTERAPEUTÓW W KLINIKACH LECZENIA BÓLU!

Nowa technologia

MOZĘ ZMNIEJSZC TW<

w 5 minut...

Nękają Cię przewlekłe dolegliwości, takie jak:
artretyzm, reumatyzm, rwa kulszowa, migrena
czy osteoporoza? Dręczy Cię ostry lub chroniczny
ból pleców, stawów, kolan, bioder lub mięśni?
Podręcznym aparatem do kuracji przeciwbólowej
możesz zmniejszyć wszystkie rodzaje bólu:
•J możesz zmmqszfćnagły

atak bólu mięśni i stawów;

y przeprowadzisz mwtaśę, ł&m pffrw i•* •"wmak
w schorzeniach przewlekłych;
i gojenie się ran
po operacjach.

Możesz zmniejsz swój ból
Aparat włączasz jednym przy
ciskiem. Zielona migająca
lampka pokazuje gotowość do
pracy. Ustawiasz komfortową siłę impulsu przeciwbólowego - od O do
5. Przykładasz końców
*
kę do skóry i kolistym
ruchem przesuwasz po
*
bolącym miejscu. Wbu
dowany mikroproce
sor wysyła przyjemne i łagodne impulsy
elektryczne o niskiej
częstotliwości, które
zmniejszą ból.

mikroprocesorów opracował
podręczny aparat, który znie
czula 7 razy silniej niż zastrzyk
czy środki przeciwbólo
we, Jego efekty znieczu
lające utrzymują się do
18 godzin często już po
1 użyciu, a nawet na sta
łe - po pełnej metodzie.
Siła i szybkość impulsów
gS
płynących z aparatu poś
woduje, że wyprzedzają
one sygnały bólu i docie
rają do bramki bólowej
w mózgu jako pierwsze.
Zatykają ją i mogą
A

Ból może znikąć
Chiński fizjolog klinicz
ny prof. Hong Yi, bazując na
skutecznych w 100% meto- j* >
dach znieczulania stosowaf
nych od 3000 lat w akupunk
turze, dzięki zastosowaniu

aparat

ból
Aparat zmniejsza sygnały bólu
w układzie nerwowym

brtu

J Dzięki temu aparat uśmie
rza zarówno bóle przewlekłe,
jak i nagłe ataki ostrego bólu.
I to bez skutków ubocznych!

W100% naturalna metoda
zmniejszająca ból
Leki przeciwbólowe, rozprzestrze
niając się po całym ciele, porażają

nie tylko obszar bólu, lecz także ca
ły układ nerwowy i pokarmowy. Re

gularna metoda aparatem pozwa
la zmniejszyć ich dawki mw?t
o 80%! Dzięki niej uchronisz żołą
dek, wątrobę i nerki przed uszko
dzeniem oraz unikniesz skołowacenia i otępienia.

szków!

Pani Dorota L. (1. 73) z Katowic,
pan Jerzy W. (1. 75) z Ełku oraz pani
Ewa K. (1.61) z Chełma opowiadają,
jak podręczny uwolnił ich od bólu:

To było bardzo nieprzyjemne kłucie
i drętwienie. Córka zobaczyła ten apa
rat w telewizji i przekonała mnie do wy
próbowania go. I chwała jej za to! Bólu
już właściwie nie czuję, a drętwienia nie
pojawiają się od kilku tygodni.

W zestawie otrzymasz 2 końcówki:

Artretyczne bóle sta
wów nie dawały mi za
snąć. Mimo leczenia
nawracające ataki bó
lu były coraz silniejsze. Zaciskałam zę
by i udawałam, że nic mi nie jest, żeby
dzieci się tak nie przejmowały. Proszek
za proszkiem - byłam tak otumaniona,
że raz nawet zapomniałam wyłączyć gaz...
Córka szukała dla mnie ratunku i trafiła
na aparat przeciwbólowy. Spróbowałam
raz i ból mi przeszedł. To cudo wygląda
jak duży długopis i bez problemu mieści
się w torebce. Mam go zawsze pod ręką
i czuję się bezpieczna. Po 4-tygodniowej
kuracji odstawiłam większość proszków
przeciwbólowych.

jjks- •
0d kilku lat mia
łem nawracają
ce napady ner
wobólu biodra.
W żaden sposób
nie mogłem się go pozbyć. Nawet koń
skie dawki paracetamolu przynosiły je
dynie niewielką ulgę, a i to na krótko. Ten
aparat dostałem w prezencie i stosowa
łem głównie podczas oglądania telewi
zji. Sam nawet nie wiem, kiedy ten ból
minął. Kompletna odmiana. To świetny
sposób na pozbycie się bólu. Po tygo
dniu stosowania biodro już mnie nie bo
li i mogę znów chodzić na długie space
ry z moim psem.

Dwa lata temu miałam
niefortunny wypadek
na schodach, pośli
zgnęłam się i przy lą
dowaniu uszkodziłam
sobie nadgarstek. Re
habilitacja okazała się nie być w 100%
skuteczna i od tamtej pory ból wracał
w najmniej oczekiwanych momentach
(czasami nawet kilka razy dziennie).

Nagły atak bólu możesz zmniejszyć
w stanach przewlekłych 20-minutowy zabieg powtarza się 3 razy dzien
nie przez 30 dni. Metoda nie powoduje
efektów ubocznych, więc możesz stoso
wać ją tak często i długo, jak potrzeba.
I

jest 1 baterią typu „paluszek", któ
ra wystarcza na około miesiąc co
dziennych zabiegów. Niczym nie
różni się pod względem skuteczno
ści od najlepszych, profesjonalnych
aparatów (w cenie 4000 zł) używa
płaską do znieczulania większych nych w klinikach leczenia bólu na
powierzchni oraz punktową, zakoń całym świecie.
czoną kulką, do usuwania bólu sta
wów rąk i stóp, np. przy artretyzmie. Cenowo dostępny
Ale to nie wszystko. Aparat można
wykorzystywać do samodzielnych dla każdego!
zabiegów elektroakupunktury bez Aparat otrzymasz tylko w telefo
konieczności precyzyjnego wbijania nicznej sprzedaży klubu rabato
igieł! Stymulacja 17 punktów płaską wego (sprzedaż nie jest i nie będzie
końcówką zgodnie ze wskazówkami prowadzona w sklepach). Zamawia
zawartymi w instrukcji daje szyb nie jest bezpieczne, ponieważ nie
ką ulgę w przypadku uciążliwych, trzeba wcześniej nic płacić - do
przewlekłych nerwobóli oraz sta piero w chwili otrzymania aparatu.
nów zapalnych kończyn.
Teraz trwa promocja dla pierw
Aparat jest tak mały, że mieści się szych 120 osób i można go otrzy
w torebce lub kieszeni, więc możesz mać za udział w klubie rabato
go zawsze mieć pod ręką. Zasilany wym już za 97 zł!

Nie wiesz, jak poradzić sobie z bólem?
4 może chcesz przyspieszyć gojenie się ran?

Zacznij używać innowacyjnego aparatu, który wysyła łagodne impulsy
które zmniejszają ból.

•BEZ środków chemicznych
BEZ skutków ubocznych
•BEZ zbędnych kosztów
Pierwsze 120 osób, które zadzwoni do 16 czerwca 2019 r.. dostanie

E02EJ23IIOtrzymasz wtedy aparat za udział
w klubie rabatowym tylko za42Łzł 127 zł(przesyłka GRATIS)!

ZADZWOŃ: 2 42 2119318

Poniedziałek-piątek 8:00-21:00, sobota i niedziela 9:00-21:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Strefa biznesu
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Dania światowej kuchni
w wykonaniu uczniów

Wnioski wpłynęły.
Teraz trwa ich ocena
tśśkm

Wojciech Frelidiowski

wojciech.frelichowski@gp24.pl

Słowińska Grupa Rybacka za
kończyła kolejne nabory
wniosków. Tym razem dofi
nansowane zostaną działania
edukacyjne iinfrastruktura tu
rystyczna.

Wojciech Frełkhowski
wojciech.frellchowski@gp24.pl

Mmfmk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul.Przemysłowej
w Słupsku zorganizował kon
kurs kulinarny ..Kuchnie świa
ta". Najlepszym daniemoka
zały się czeskie knedlikiprzy
gotowane przez uczennice
z Dębnicy Kaszubskiej.

Była to druga edycja konkursu
„Kuchnie świata".Do konkursu
przystąpiło10 drużyn z gimna
zjów i szkół podstawowych ze
Słupskai okolic.Każda drużyna
liczyła po dwieosoby.
- Przystępującdo konkursu,
uczestnicy nie wiedzieli, jaką
potrawę będą przygotowywać.
O tym zadecydowało losowa
nie - podkreśliła Małgorzata
Iwańska, dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
przy ul. Przemysłowej w Słup
sku.
W tym roku organizatorzy
konkursu zaproponowali adep

»YPI.OM

i)

Zuzanna Karpa i Julia Paluszek-Pek. zwyciężczynie kinkursu „Kuchnie świata"

tom sztuki kulinarnej przygo
towanie dań z następujących
krajów: Bułgaria, Chiny, Cze
chy, Francja, Maroko, Meksyk,
Polska, Turcja,Wielka Brytania,
Włochy. Niezbędne produkty
zapewnił organizator.
Oceniano nie tylko walory
smakowe przygotowanych
dań, alerównież sposóbich po

dania i dekoracji oraz umiejęt
ność pracy zespołowej.
Pierwsze miejsce komisja
konkursowa przyznała uczen
nicom z gimnazjum w Dębnicy
Kaszubskiej, które przygoto
wały czeskie knedliki. Przy
znano też trzy równorzędne
wyróżnienia: Natalii Patejuk
i Alicji Reichert ze Szkoły Pod

stawowej nr 2 w Słupsku
za francuską tartęszpinakową,
Sandrze Kwapińskiej i Marcie
Ruszkiewicz z SP nr 6 w Słup
sku zamarokański tadżin z kur
czaka z soczewicą oraz Domi
nice Witkowskiej i Julii
Miłaszewskiej z Gimnazjum nr
2 w Słupsku za wieprzowinę
po chińsku zananasem. ©®

W ramach pierwszego zakresu
pula środków w konkursie wy
niosła lOOtys. zł,a wpizypadku
przedsięwzięć inwestycyjnych
-1,2 min zł. Nabory przezna
czone byłydla organizacji poza
rządowych, które nieprowadzą
działalności gospodarczej lub
wspierają rybactwo idotyczyły
działań edukacyjnych dla
mieszkańców i rozwoju infra
struktury. W ramach drugiego
konkursu wnioski składały też
samorządy.
Do konkursu naorganizację
działań edukacyjnych wpły
nęło dziewięć wniosków
na łączną kwotęponad100 tys.
zł, a na budowę lub przebu
dowę infrastruktury -10 wnio
sków na łączną kwotę ponad2
min złotych.
Jak
informuje
biuro
Słowińskiej Grupy Rybackiej,
tematyka projektówjest bardzo

zbliżona. Większośćz nich prze
widuje organizacjęwarsztatów
oraz festynówdla dziecioraz ich
rodziców. Wśród działań znala
zły się m.in.: panel dyskusyjny
dotyczący komunikacji mię
dzypokoleniowej, szkolenie
z zakresu fotografowania dla
osób niepełnosprawnych, war
sztaty szkutnicze, zajęcia ru
chowe czy wykłady na temat
zdrowego trybużycia dladzieci
i seniorów. W zakresie rozwoju
infrastruktury dlaturystów pla
nowane jest stworzenie szla
ków turystycznych, tworzenie
miejsc do wypoczynku oraz
uprawiania wędkarstwa czy też
obiekty promujące lokalną tra
dycję rybacką.
Ocena wniosków zakończy
się w lipcu, kiedy listy wybra
nych do dofinansowania pro
jektów ukażą się na stronie
internetowej Słowińskiej Grupy
Rybackiej. Większośćwniosko
dawców zaplanowało rozpo
częcie działań na początku
przyszłego roku, tuż po podpi
saniu umowy o dofinansowa
nie.
Następne nabory, tym razem
dla osób chcących założyć lub
rozwinąć działalnośćgospodar
czą, przewidzianesą na jesień.
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Marek Ponikowski
marek.ponikowskiO@gmail.coni

Autosakm
Spośród ponad tysiąca
amerykańskich firm
zaangażowanych
w motoryzacyjny biznes
przed Czarnym Wtorkiem
zaledwie dziewiętnaście
przetrwało pierwsze dwa la
ta Wielkiego Kryzysu.
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Rok 1929, czyli dlaczego
wyginęły dinozaury?

N

iedawno słucha
łem biologa,który
w prelekcji prze
znaczonej dla lai
ków takich jak ja
powiedział rzecz zaskakującą,ale
- gdy sięjuż ją usłyszało-oczywi
stą: gdyby nie wielki meteoryt,
który 65milionów lattemu ude
rzył wZiemięi spowodowałwy
marcie dinozaurów, to właśnie
odlegli potomkowiegadów juraj
skich tworzyliby cywilizację
na ziemi.Dlaczego?Bo pierwotne
ssaki,odktórychsię wywodzimy,
małe i słabe, nigdyby nie się wy
dostały ze swej niszy ekologicz
nej inie opanowały planety...
*«*

Takim uderzeniem wielkiego
meteorytu był krach na nowo
jorskiej giełdzie przed 90 laty.
Armagedon nastąpił po dłuż
szym okresie świetnej ko
niunktury w gospodarce, gdy
wartość przedsiębiorstw bły
skawicznie rosła,a nanowojor
ską giełdę płynęły kapitały
z całego świata. Amerykańskie
banki chętnie udzielały oby
watelom kredytów,obywatele
zaś za te pieniądzebez opamię
tania kupowali pakiety akcji,
zachęceni zyskami z giełdo
wych operacji. We wtorek 24
października 1929roku speku
lacyjna bańka pękła. Rozpo
częła się gwałtowna wyprze
daż. Ludzie tracili z dnia
na dzień cały majątek, popeł
niali samobójstwa, tysiące ban
ków zbankrutowało, lawinowo
rosło bezrobocie. Ci, którzy nie
stracili zatrudnienia, pracowali
często w skróconym wymiarze
czasu lub za obniżone stawki.
Nikt nie potrafił wyjaśnić, dla
czego nastąpił krach.
Najprostsza teoria,że wynik
nął z samej istoty wolnego
rynku, niczegonie tłumaczyła,
natomiast spowodowała m.in.
wprowadzenie przez USA
w roku1930 wysokich ceł; dziś
niektórzy badacze gospodarki
uznają to za największy błąd
ekonomiczny XX wieku. Ame
rykański eksport spadł w latach
l929-32zsiedmiudodwóch i pół
miliarda dolarów, bo wzorem
Stanów Zjednoczonych protek
cjonistyczną politykę zaczęło
stosować wiele innych państw.
Gospodarka światowa gwałtow
nie wyhamowała.Kryzys rozle
wał się na wszystkiekontynenty,
a jego pochodną była rosnąca
wiatach 30.falaautorytaryzmu.
Bez Wielkiego Kryzysu Adolf

Na ilustracji z prospektu luksusowego La Salle1933 trudno
doszukać się klimatu Wielkiego Kryzysu, ale sprzedaż takich aut
była niewielka

Hitler nie zdobyłby zapewne
władzy w Niemczech.
Do branż najmocniej dotknię
tych kryzysem należał prze
mysł motoryzacyjny. Spośród
ponad tysiąca amerykańskich
firm zaangażowanych wmoto
ryzacyjny biznes w pierwszych
trzech dekadach XX wieku
do roku 1931 przetrwało zale
dwie dziewiętnaście. Liczba
produkowanych przez nie mo
deli nieprzekraczała czterdzie
stu. Skazane na zagładę były
zwłaszcza mniejsze przedsię
biorstwa, pozbawione silnego
zaplecza finansowego i nie
zdolne do szybkiego dostoso
wywania swej oferty do male
jącej siły nabywczej Ameryka
nów. A w kryzysowych latach
najwięcej kupowano aut naj
tańszych, wcenie ok.600 dola
rów.
Tę kategorięreprezentowały
trzy marki: Ford z modelem A,
Chevrolet iPlymouth. Nieco wy
żej lokowały się samochody

Pontiac, Dodge, Oldsmobile,
Essex, Willys, DeSoto i Graham,
wyceniane na ok.tysiąc dolarów.
Klasa średnia, droższa o ok.500
dolarów, była domeną marek
Buick,
Chrysler,
Nash,
Studebaker,
Hudson,
Hupmobile, Oakland, WillysKnight iREO.Klasa wyższa-średnia (ceny od 1800 do2500 dola
rów)obejmowała markiLa Salle,
Marmon, Franklin, Cord,
Peerless, Jordan iKissel. Samo
chody tak drogie znajdowały
bardzo niewielu nabywców.
Na przykładaut La Salle(była to
tzw. marka towarzysząca
Cadillaca w ramach koncernu
General Motors) sprzedano
w roku 1932 zaledwie 6400.
Tylko ta jednamarkaprzetrwała
Wielki Kryzys,ale uległa likwi
dacji niedługo później - w roku
1940. Najwyżej whierarchiipre
stiżu lokowały się auta
superdrogie i superluksuso\ /e:
Packard, Cadillac i Lincoln. Dwaj
mniejsi producenci z tego seg
mentu -Duesenberg iStutz - zni
kli z rynku w czasach kryzysu.

Podstawowy produkt koncernu General Motors z lat Wielkiego Kryzysu - Chevrolet Coupe
- auto za 600 dolarów

Dla wielu Amerykanów nawet
najtańszeChevrolety iFordybyły
zbyt drogie.Ale wposzukiwaniu
pracy czy choćby tylko nadziei
na jakikolwiek zarobek trzeba
było przenosić się z miejsca
na miejsce, nieraz nabardzoduże
odległości -czymkolwiek, co ma
silnik icztery koła.Z tejpotrzeby
zrodziło się specyficzne dla lat
Wielkiego Kryzysu zjawisko:
wielkie cmentarzyska samocho
dów, na które trafiały pojazdy
w najróżniejszym stanie tech
nicznym, często sprzedawane
za grosze albo ściągane z ulic,
gdzie porzucali jeludzie niemogący spłacaćrat ikredytów. Jedne
z tych samochodów były napra
wiane,inne rozbierano na części.
Takie cmentarzyska i ich nie
szczęsnych klientówopisał John
Steinbeck w głośnej powieści
„Grona gniewu" z roku 1939.
Wkryzysie,jakwprocesieewolucji przyrodniczej, wygrywają
osobniki najlepiej umiejące do

Cmentarzysko samochodów „Wynn's Auto Supply" w Los Angeles -jedno z wielu w kryzysowych
latach 30.
« * a 1 ii

stosować się do trudnych wa
runków życia. U schyłku lat 30.
obraz amerykańskiegoprzemy
słu motoryzacyjnego był zupeł
nie inny niż przed Czarnym
Wtorkiem, gdysamotnym lide
rem był koncern Forda. Z kry
zysu wyłoniła sięWielka Trójka
złożona z General Motors,
Chryslera orazForda, którynaj
gorzej, jaksię okazało, radził so
bie w trudnych latach. Główną
przyczyną była centralizacja za
rządzania, skupionego wrękach
Henry'ego Forda nawet w cza
sach, gdynominalnie rządziłjuż
koncernem jego syn Edsel.
Tymczasem stojący na czele
General Motors prezes Alfred
Sloan mówił: „Reagujemy
szybko. Produkujemy samo
chody dla każdego i na każdą
kieszeń".W kryzysieoznaczało
to: produkujemytyle Chevroletów, ileludzie zechcą kupić.I ta
recepta działała.General Motcrs
wyrósł na pierwszą potęgę
świata samochodów. Z kolei
Walter Chrysler bezlitośnie ciął
koszty i wymuszał zwiększenie

wydajności. Z linii montażowej
Plymoutha zjeżdżało 90 samo
chodów na godzinę. U konku
rencji -60. Pobocznym efektem
kryzysu było mocne wejście
do przemysłumotoryzacyjnego
związków zawodowych. Wiele
lat późniejokazało się to kamieniemuszyi producentów,ale to
już zupełnie inna historia.
Wielki Kryzys mocno dotknął
Polskę - także w aspekcie moto
ryzacyjnym. W 1932 roku
General Motors zamknął war
szawską montownię Chevroleta. Niedoszło do uruchomie
nia montowni Forda, choć
wszystkie kwestie formalne
były już ustalone. Nie osiągnął
założonej skali montaż samo
chodów Praga, przestała dzia
łać warszawska montownia Ci
troena. Zamknięto też mon
townię Hudsonów i Essexów
w Wolnym Mieście Gdańsku.
Na motoryzacyjny boom
nad Wisłą musieliśmy pocze
kać kilkadziesiąt lat. ©®

Jak z „Gron gniewu" Steinbecka -rodzina farmerów w mieście
Mobile w Alabamie
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Mniej znaczy więcej. Również w szafie.
Stylistka radzi: wyrzucajcie ubrania!
koszulę - podkreślę kolor nie
bieskich oczu. Amoże jeśli
owinę szyjękoralowym sza
lem, zaakcentuję kolor ust?
Inaczej wpływa na kolor naszej
skóry czerwień, a inaczej zie
leń. Możemy dążyć do tego,
żeby paleta kolorów była jak
najbardziej harmonijna, spo
kojna, a możemy również do
dać akcent kontrastowy,żeby
przełamać ten spokój, żeby coś
się zadziało. Dobrać kolory
do swojej urody, ale także
do charakteru.

Jolanta Tęcza-Ćwierz
jolanta.cwierz@gk.pl

Moda
Atrakcyjny wygląd niema wie
ku! Każdaz nasmoże dobrze
wyglądać O tym,że dojrzała
kobieta może zdobyćsię
na odrobinę modowegoszaleń
stwa opowiada Joanna Tor-Gazda, projektantkaubioru iprze
wodniczka poświecie stylu
i mody.

Na przykład założyćinten
sywnie żółtekorale?

/

Jak ubierają się polskie ko
biety 50+?

Bardzo zachowawczo. Wie
le z nich boi się, że za każdą
odważniejszą kreację mogą zo
stać skrytykowane.Opinia in
nych jest dla nich bardzo waż
na. Czasem zakładają ubrania,
które powodują, żestają się
niewidzialne. Dojrzałym pa
niom brakuje odwagii pomy
słu na to, jak chciałyby wyglą
dać. I nie mam tu na myśli ek
strawagancji, alechociażby
wprowadzenie odrobiny kolo
ru do codziennych ubrań.
W ten sposób można sobie do
dać energii, podkreślić swoją
osobowość. Ubiór dojrzałych
pań może byćinteresujący, in
trygujący, a jest wnim dużo
niepewności i rezygnacji.

Jak najbardziej. Warto poz
wolić sobiena swobodęekspe
rymentowania, zabawę kolora
mi. Może zamiast czarnej su
kienki, warto założyć granato
wą albo śliwkową? Nie bójmy
się różnych połączeń, nawet
jeśli do tej pory ich nie stoso
wałyśmy. Fantastycznie, jeśli
same budujemy swój styl, tro
chę z dystansem,ale także z ra
dością.
Wjaki sposóbstworzyć gar
derobę^ którejelementy
do siebiepasują?

X

Cojestkluczowewdoborze
stroju dbdojrzalej kobiety?

Świadomość sylwetki.To,
co kobieta chce wyekspono
wać, a co ukryć.Można ubrać
się kolorowo i ciekawie,pod
kreślając swojeatuty. Warto
przeanalizować proporcje swo
jego ciała i zastanowić się: je
stem wysoka czy niska,mam
wąskie ramiona czyszersze
biodra - powinno to mieć
wpływ na dobór ubrań. Zau
ważyłam, że kobiety nie są rea
listkami w tym względzie.
Zwykle wydaje imsię, że są
grubsze lub szczuplejsze niż
w rzeczywistości.Dobór ro
zmiaru ubrań jest wtedy nie
adekwatny, a proporcje syl
wetki zaburzone.
Czyfi warto posprzątać
w szafie.

Takie porządki trzeba robić
przynajmniej dwa razy w roku,
kiedy jest zmiana sezonu. Nie
bójmy się rozstania z ubrania
mi. Nie chodzio to, żeby gro
madzić tzw.„przydasie".
W szafie mają być ubrania, któ
re nam służą naco dzień -nie
wszystko i nie byle co. Zdaję
sobie sprawę, że z wieloma
ubraniami łączy nas więź emo-

ii i

Joanna Tor-Gazda apeluje: wprowadźmy do swoich szaf trochę koloru!

ęjonalna i mnóstwohistorii.
Niektóre kobiety traktują ubra
nia jak fotografie z wakacji.
A one mają nam służyć, nie wi
sieć w szafie. Jeżeli coś jest
za duże lub za małe,to warto
przekazać tęrzecz dalej. Jeżeli
nie chodzimy w czymś rok czy
dwa, toszansa, żeto założymy,
jest minimalna.
Czy sposób ubieraniamoże
wyteezyćzkompteksów?

Tak. Większość kobiet nie
zależnie od wieku ma kom
pleksy. Pokazują tobadania.
Jednak znam wiele pań,które
mają świadomość, żenie są

Nie bójmy się
rozstawać z uraniami.
Im więcej ubrań, tym
gorzej - ponieważ
trudniej jest coś wybrać

idealne, aleim to wcalenie
przeszkadza. Potrafią tak do
brać ubrania, że widać, iż czują
się w nich dobrze. Są
kreatorkami swego stylu,
a przez to budują pewność sie
bie. Imają zdrowy dystans
do krytyki.Duże znaczenie ma
krój, rodzaj,kolor, grubość czy
faktura tkaniny, z której zro
bione jest ubranie.Możemy
więc wybierać ubrania, które
będą dodawać centymetrów
albo odejmować. Jeżeli mam
szerokie biodra i założę rozkloszowaną sukienkę, to jesku
tecznie ukryję. Jednocześnie
podkreślę talię,dzięki czemu
w ogóle nie będzie widoczna ta
słabsza strona.Sylwetkę moż
na modelować ubraniami
na wiele sposobów,np. wybie
rając ciemniejszespodnie czy
spódnice, gdy chcemy scho
wać w cieniu nogi czy biodra.
Można też skupićsię na pod
kreślaniu atutów - bardziej re
komenduję ten sposób.

Bardzo częstokobiety wy
bierką kolor czarny lub sza
ry,bo są bezpieczne, wyszczuplające, oswojone.

A szkoda! Kolory wpływają
na nasze relacje, na to, jak sie
bie widzimy i jak jesteśmy od
bierane. Jeżeli wstydzimy się
swojego wyglądu, zaczynamy
się chować,można to też do
strzec w sposobie ubierania.

Przekonałaś mniedo eksperymentowania z kolorami
Jak je dobierać?

Bardzo pomaga uważne
przyglądanie sięsobie w świet
le dziennym.Sztuczne oświet
lenie zmienia naturalną kolo
rystykę urody. Wystarczy
wziąć lusterkoi zaobserwo
wać: jaki mam kolor włosów,
skóry, oczu?Kolory ubrań i do
datków, którezakładamy, mo
gą wyeksponować lub zgasić
naturalne piękno urody. Moż
na się tym bawić.Zobaczyć, co
się stanie,gdy założę niebieską

Na początek warto podzie
lić styl na publiczny (zawodo
wy) i prywatny (po pracy) i tak
dobrać ubrania(spodnie, spód
nice, bluzki,sukienki, swetry),
aby móc stworzyć wiele zesta
wów, którebędą odpowiednio
dopasowane dostylu życia.
Czy chcę, aby mój styl do pracy
był inny od prywatnego? Wiele
zależy też od zawodu i stylu
życia każdej kobiety.Po drugie,
chodzi o to, żeby dobraćfason
do sylwetki.Po trzecie - kolo
rystyka. Czy te rzeczy mają być
w jednym kolorze o różnej to
nacji? Są osoby, które dobrze
się czują w szarościach. Ale
one też mogą być ciemniejsze,
jaśniejsze, można jeprzełamać
dodatkami, biżuterią,koloro
wą chustą. W metodzie„szafy
kapsułowej", którą stosuję,
proponuje się wybranie trzech
kolorów podstawowych np.:
granatowy, różowy, niebieski
oraz trzech kolorów dodatko
wych np.: bordo, zieleń, żółty.
Dobieranie ubrań i dodatków
w tych kolorach pozwala
na stworzenie wielu zestawów
z niewielu elementów.Przy
kładem może byćwybór gra
natowych jeansów, różowej
koszuli i niebieskiego paska
i dodanie szala w kolorze zielo
nym i żółtych butów.Jeżeli bę
dziemy miały ubraniai dodatki
w wybranych przez siebie ko
lorach, tobędą one tworzyły
spójny styl.Dobrze dobrana
paleta kolorystyczna wspania

le podkreśla naturalne piękno,
dodaje energii i pozwala po
czuć się w ubraniu jak w dru
giej skórze.
Często mimopełną szafy,
nie mamy cona siebie wło
żyć. Ileubrań wystarczy,by
nie mieć takichdylematów?

Im więcej ubrań, tym go
rzej, ponieważ trudniej jest coś
wybrać, zwłaszcza jeżeń są to
rzeczy z przypadku.Była prze
cena i kupiłam pięć różnych
ubrań - ale czy one do siebie
pasują? Warto zainwestować
trochę czasu i pieniędzy, aby
znaleźć ubrania odpowiednie
dla wymarzonego stylui syl
wetki, które podkreślają atuty
i stworzą interesującą ilustra
cję naszejosobowości. Mini
mum to10 rzeczy wszafie.
Znam osoby, którym to wy
starcza i wygjądają świetnie.
Mają w szafie trzy sukienki,
dwie pary spodni i trzy bluzki,
kardigan i żakiet. Dostrajają
swój styl do okazji, dobierając
różne dodatki.
Gdzie kupowaćubrania?

Galerie handlowe są dosyć
męczące. Chyba żema się swój
jeden lub dwa ulubione sklepy.
Dobrym miejscem na poszuki
wania ubrań jest internet.Skle
py internetowe zazwyczaj
umożliwiają zakupy z darmo
wą przesyłką i dają możliwość
zwrotu. Ubrania otrzymujemy
do domu.Możemy je spokoj
nie przymierzyć, pochodzić
w nich,sprawdzić, jak się kom
ponują z innymi rzeczami.
W intemecie są też dostępne
ubrania w większych rozmia
rach. Godne uwagi są też małe
lokalne butiki. Trzeba tylko
uważać, by nie daćsobie na
rzucić stylu.Powoli też odra
dza się rynek krawcowych,
które kiedyś były bardzo ce
nione. Uważam,że warto
uszyć sobiecoś na miarę.Takie
ubranie zupełnie inaczej ukła
da się na sylwetce.
Asecondhandy?

Jestem ich fanką. Ubieram
się tam od ponad 20lat. Cho
ciaż nie wkażdym sklepie
z używaną odzieżą znajdziemy
ciekawe propozycje. Jest też
jedna pułapka. W takich skle
pach są tanie ubrania, więc
często kupujemy zadużo.
Efekt przeładowanej szafy po
woduje chaos. Atutem skle
pów z używaną odzieżą jest
z kolei to, że widzimy, jak ubra
nia wyglądają po noszeniu
i praniu. Polecam także komisy
i sklepy vintage.Tam można
dostać markowe ubrania,
w przystępnej cenie. ©®
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Użytkowanie wieczyste -jalc uzyskać
bonifikatę przy przekształceniu?

tę opłatę do końca lutego2020
r., toi tak należeć się mu będzie
60-proc. bonifikata- wyjaśniają
eksperci serwisu Gratka.pl.

Przemysław Zańko
redakcja@regiodom.pl

Jak mniej zapłacić za prze
kształcenie użytkowania wie
czystego we własność? Wy starczy opłacić całą należność
za jednym zamachemi sko
rzystać z bonifikaty.Eksperci
serwisu Gratka.pl podpowia
dają, jak to zrobić.

Koniec użytkowania wieczy
stego nieoznacza, niestety,dla
właścicieli nieruchomości
końca opłat. Choć znika opłata
za użytkowanie wieczyste, jej
miejsce zajmuje opłata
przekształceniowa, której wy
sokość jest różna w zależności
od gminy. Właściciel mieszka
nia lub domu ma dwie możli
wości spłacenia zobowiązania:
w 20 rocznychratach lub jedno
razowo z góry.
Jak stwierdzają eksperciser
wisu Gratka.pl w raporcie„Pol
ski rynek nieruchomości", nie
ulega wątpliwości, że ta druga
opcja jest dużo bardziej opła
calna. Dlaczego? Przede
wszystkim z powodu atrakcyj
nej bonifikaty, za pomocą któ
rej ustawodawca stara się za
chęcić Polaków do jednorazo
wego uiszczenia opłaty.
Dwa rodzaje gruntów

Wysokość bonifikatyprzy prze
kształceniu użytkowania wie
czystego we własność różnisię
w zależnościod tego,czy nieru
chomość położona
jest
na gruntach Skarbu Państwa,
czy możena gruntach samorzą
dowych: na gruntach Skarbu
Państwa - 60 proc. w pierw
szym rokui o10 pkt proc. mniej
z każdym kolejnym rokiem;
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Wysokość bonifikaty samorządowej w największych miastach Polski ukazano na powyższej mapie

na gruntach samorządowychtyle, ile ustaliły władze gminy
na drodze uchwały (od 60
do 98proc.).
Najlepiej wydane pieniądze

Co ważne, jeśli samorząd
uchwali
bonifikatę
przekształceniową wyższą niż
ustawowe 6o proc., to na tym
obszarze wojewoda podwyż
szy bonifikatę dla gruntów
Skarbu Państwa do tej samej
wysokości. A zatemnp. w War
szawie właściciele nierucho
mości położonych na obu ty
pach gruntów mogą skorzystać
z 98 proc. bonifikaty.

- To znaczy, że jeśli ktoś do
tychczas płacił za użytkowanie
wieczyste po tysiąc złotych
rocznie, to po uwzględnieniu
bonifikaty wystarczy zapłacić
400 złotych, żeby za jednym
zamachem pozbyć się prob
lemu opłat. Jestto wbieżącym
roku chyba najlepszy sposób
na wydanie pieniędzy - wyli
czają eksperci Gratki.
Warto pamiętać, że zgodnie
z
ustawą
opłata
przekształceniowa za 2019 rok
została przesunięta - trzeba ją
uiścić do końca lutego 2020r.
Żeby zapłacić całą opłatę
przekształceniową z góry isko
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rzystać z bonifikaty, właściciel
nieruchomości musi najpierw
otrzymać specjalne zaświad
czenie o przekształceniu użyt
kowania wieczystego we włas
ność. Zostaną one rozesłane
przez urzędników do wszyst
kich osób, których ta zmiana
dotknęła, w terminie do12 mie
sięcy. Teoretycznie właściciel
mieszkania czy domu niemusi
więc dotego czasu nic robić.
W praktyce jednak takdługi
termin na wydanie zaświad
czenia oznacza dla właścicieli
nieruchomości pewnekłopoty.
Dobrym przykładem są grunty
Skarbu Państwa.Ponieważ wy

sokość bonifikaty na tych ob
szarach z każdym rokiemspada
o10 pkt proc., możesię okazać,
że właściciel otrzyma zaświad
czenie na tyle późno,że niebę
dzie już mógł skorzystać z bo
nifikaty 60 proc., tylko 50-procentowej. Ustawodawca zau
ważył jednak to ryzyko.
- Jeśli ktoś, będąc dotych
czas użytkownikiem wieczy
stym gruntu państwowego, do
stanie zaświadczenie o prze
kształceniu prawa do gruntu
w prawo własności po 2019
roku, będzie mógł zgłosić chęć
wniesienia opłatyjednorazowej
do1 lutego 2020 r. Jeśli zapłaci

Właściciel nieruchomości,
który nie chce czekaćprzez rok
na otrzymanie zaświadczenia
potrzebnego do skorzystania
z bonifikaty, może złożyć
w urzędzie miasta lub gminy
wniosek o wydanie tegodoku
mentu w ciągu 4 miesięcy.Za
płaci za to jednak 50 zł.
Osoba, która otrzyma za
świadczenie, powinna zgłosić
w urzędzie chęć skorzystania
z bonifikaty. Urzędnicy mają 14
dni na rozpatrzenie wniosku.
Następnie właściciel nierucho
mości otrzyma informację, jak
uiścić całość opłaty. Gdy tego
dokona, w ciągu 30 dni powi
nien otrzymać zaświadczenie
głoszące, że należność została
uregulowana.
Ostatnim krokiem jest wi
zyta
w
sądzie
wieczystoksięgowym. Dyspo
nując zaświadczeniem, właści
ciel nieruchomości składa tam
wniosek o wykreślenie z księgi
wieczystej obowiązku wnosze
nia opłaty przekształceniowej.
Na tym formalności siękończą,
a proces przekształcenia użyt
kowania wieczystego we włas
ność oficjalniedobiega końca.
Chcesz wiedzieć więcej? Po
bierz pełny raport serwisu
Gratka.pl, zktórego dowieszsię
m.in., kto zyska, a kto straci
na zniesieniu użytkowania wie
czystego, a także jak inwesto
wać w nieruchomości oraz jak
kształtowały sięw 2018 roku ich
ceny w całejPolsce:
httpr//taportgratkapI

Pralko-suszarka. Idealne rozwiązanie tam, gdzie brakuje miejsca na suszenie
Wojciech Lechowski

Choć skuteczność działania
i opłacalność użytkowania
pralko-suszarek dość często
bywa poddawana dyskusjom,
to w rzeczywistości sprzęty te
sprawdzają się dobrze.

Zasadniczą zaletą pralko-suszarki jest oszczędnośćmiejsca.
Potrzebuje onao połowę mniej
wolnej przestrzeni niż od
dzielna pralkai suszarka.Doce
niają to zwłaszczaosoby dyspo
nujące niewielkimi mieszka

niami, gdzie każdy centymetr
powierzchni jest na wagę złota.
Pralko-suszarka jest teżrozwią
zaniem idealnym dla osób,któ
rym brakuje miejsca na trady
cyjne suszenie prania bądź dla
tych, których widok takiego
prania bywa irytujący. Osoby
dysponujące własnym ogro
dem, przestronnym tarasem
czy nawetbalkonem, praktycz
nie nie znają tegoproblemu, ale
dla pozostałych potrafi on być
naprawdę dotkliwy.
Warto też zauważyć, że ja
kość pracypralko-suszarek po
prawia się niemalże z roku

na rok. Jeszcze kilka lat temu
powszechnie narzekano, że
wyjęte z urządzenia ubrania są
pomięte, a zagniecenia trudne
do usunięcia. Dziś użytkownicy
nowych sprzętówchwalą je nie
tylko zato, żenadają praniu puszystość, ale także przyjemny
zapach oraz sprawiają, że
odzież nie elektryzuje się.
Największym ogranicze
niem pralko-suszarek jest wiel
kość załadunku bębna na czas
suszenia. O ile skuteczne pra
nie odbywa się tu przy pełnej
ładowności, o tyle efektownie
wysuszyć udajesię przeważnie

około połowy upranego
wsadu. Oznacza tokonieczność
dzielenia odzieży na partie
i stopniowe jej dozowanie
do suszenia.Jest to kłopotliwe,
niezbyt wygodne i w dodatku

zajmujące cenny dla każdego
z nas czas.
Inna cecha,która uznawana
jest za wadę pralko-suszarek,to
koszty eksploatacji.Kupując to
urządzenie, koniecznie należy
zwrócić uwagę na jego klasę
energetyczną, bo na rynku
wciąż dostępne są jeszcze
sprzęty zużywające nadmier
nie dużo prądu.
Kolejna wada to awaryjność
i żywotność pralko-suszarek.
Choć nowe urządzenia na ogół
pracują bezawaryjnie długimi
latami isą za to chwalone przez
użytkowników, to awarie zda

rzają się. Przyjmuje się, że
koszty konserwacji są wyższe
niż w przypadku dwóch od
dzielnych urządzeń(pralki i su
szarki).
Pralko-suszarki to urządze
nia przede wszystkim przezna
czone do małych mieszkań (w
tym także małych łazienek).
Możliwość
wyjmowania
z bębna prania,które nadajesię
do schowania bezpośrednio
do szafy, rozwiązuje wiele
problemów i wpływa pozytyw
nie na estetykę wnętrz (nie ma
porozwieszanych po różnych
miejscach mokrych ubrań).

Oroszenia drobne
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Jak zamieścić ogłoszenie drobne? Telefon'onie94 347 3516
Przezinternetogloszenia.gratka.pl
W Biurze Ogłoszeń:

Oddział Koszaliny!. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin, tel. 94347 3516,347 3511.347 3512, fax 94 347 3513
Oddział Stupskul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk, tel. 59 8488103, fax 59 848 8156
Oddział Szczecinul. Nowy Rynek 3.71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67, fax 91433 48 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES
•NAUKA
•PRACA

i BANK KWATER
iZWIERZĘTA
i ROŚLINY, OGRODY

A AKUS

Nieruchomości

kupimy zaGOTÓWKĄ,

ZADZWOŃ

DO wynajęcia magazyn z rampą 550m,

ogloszenia.gratka.pl

KUPIĘ stary samochód lub motocykl,

661-745-111

min. 40-letni. Może być niekompletny
lub uszkodzony, 609-499-555.

ul. Zwycięstwa 143
(obok Związkowca)

www.abakus-nieruchomosci.pl
GARAŻE Blaszane
BRAMY Garażowe
KO JCE dla Psów

@081175?'

przetargi

Finanse biznes

ZŁOM kupię, potnę, przyjadę
i odbiorę, teł.607703135.

KREDYTY, POŻYCZKI

Motoryzacja

Różne wymiary

KREDYT 50 000 zł rata 572,
730809 809

Dogodne
Transport i montaż
MSKIlPfcały KRAJ

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

!NAJTANIEJ Używane konstrukcje
stalowe, blachy dachowe, profile irury

699186581

OSOBOWE KUPIĘ

WStKKKm

ri ^ r-*

POŻYCZKI z dowozem -pierwsza za

A do Z skup- każde pojazdy,
płacimy nawet za wraki, oferujemy
najwyższe ceny, 536079721

iidoŁ

darmo tel 511-030-295

Q

UPADŁOŚĆ konsumencka
943473286.

AUTA i busy kupię,504-672-242
3 pokoje, loggia
z wyposażeniem

rej. Tetmajera 213 000,-

stalowe tel.889009001 NIEMICA

ZIEMIA pod trawnik, kamień do
drenażu, piasek płukany, pospółka
(Koszalin i okolice) tel. 94 3140084

AUTO skup wszystkie 695-640-611

1

3 pok. 51 m2
rej. Sikorskiego 222 999,
szybkie wydanie

całych i uszkodzonych. 59/8119150,
606206077.

AUTOKASACJA, Świeszyno, skup
całych i powypadkowych, 608421479

KYMCO Agility 16+ 4 T, 531-013-668
y

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
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AUTOKASACJA Bierkowo. Skup

MOTOCYKLE SPRZEDAM

MATERIAŁY OPAŁOWE

KOMINEK, opał, galęziówka

POŻYCZKI" Związkowiec"

AUDI A3,1,9,2007r„ sprzedam tel.
601774289

3 pokz całym wyposażeniem
376 000,- {kołoAtrium)

Handlowe
MATERIAŁY BUDOWLANE

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.

OSOBOWE SPRZEDAM

kupujący nie płaci prowizji

www.konstal-garaze.pl

792669632

i ROLNICZE
i TOWARZYSKIE

rej. Karłowicza, Nowowiejskiego

LOKALE UŻYTKOWE - 00 WYNAJĘCIA

Najniższe

i ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512 170 975

poszukujemy mieszkań 2,3-pokojowych

KAWALERKA, Centrum. 602631869 gk

i MATRYMONIALNE
i RÓŻNE
i KOMUNIKATY

BLACHARSTWOLAKIER.,692-622-864.

Aniela Barzycka - 19 lat na rynku

MIESZKANIA - WYNAJMĘ

40m Koszalin tel. 602-742-814

•ZDROWIE
•USŁUGI
•TURYSTYKA

KYMCO Agility 16+ 4 T, 531-013-668

ZATRUDNIĘ

INSPEKTOR ds. kadrowoadministracyjnych, Koszalin,
informacje na stronie www.
meckoszalin.pl

KIEROWCA Kat.C+E.
Niemcy. Mówimy po polsku.
Tel.004915781422033

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1
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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miasta Kołobrzeg Uchwały Nr IX/105/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenu działek nr 16/5, 16/6, 19, 20/1, 20/3, 20/4,
21/1, 21/2 oraz części działek nr 15 i 83 położonych w obrębie 19 oraz o przystąpieniu
do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obszaru miasta Kołobrzeg dla terenu działek nr 16/5,16/6,19, 20/1, 20/3, 20/4,21/1,21/2
oraz części działek nr 15 i 83 położonych w obrębie 19 wraz z prognozą jego oddziaływania
na środowisko.
Przedmiotem ww. planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu, a także dokonanie
ustaleń wymienionych w art. 15 ust. 2 i 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla obszaru objętego sporządzaniem planu miejscowego, którego granice
przedstawiono na załączniku graficznym do ww. uchwały.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta Kołobrzeg, pok. 311, w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 -15.30.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu miejscowego na piśmie do
Urzędu Miasta Kołobrzeg, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Ratuszowa 13,78-100 Kołobrzeg,
w terminie do dnia 2 lipca 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy lub nazwę jednostki
administracyjnej i jej adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Prezydent Miasta Kołobrzeg.
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest w tej
sprawie prowadzone.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 39
ust. 1 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miasta Kołobrzeg Uchwały Nr IX/106/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu działek nr 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3,
39/4,41n, 41/24 oraz części działki nr 41/23 w obrębie 19 przy ul. Bolesława Krzywoustego
oraz o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu działek nr 37,
38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4,41/7,41/24 oraz części działki nr 41/23 w obrębie 19
przy ul. Bolesława Krzywoustego wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem ww. zmiany Studium jest określenie kierunku zmian w przeznaczeniu
terenów, wskazanych na załączniku graficznym do ww. uchwały oraz określenie kierunków
i wskaźników dotyczących ich zagospodarowania oraz użytkowania.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta Kołobrzeg, pok. 311, w godzinach pracy urzędu,
tj. 7.30-15.30.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu studium na piśmie do Urzędu
Miasta Kołobrzeg, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul. Ratuszowa 13,78-100 Kołobrzeg,
w terminie do dnia 2 lipca 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy lub nazwę jednostki
administracyjnej i jej adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Prezydent Miasta Kołobrzeg.
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest w tej
sprawie prowadzone.

009149599

REKLAMA

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Estime Development Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie zaprasza do
składania ofert na nabycie z wolnej ręki:
1. prawa własności zabudowanej działki nr 641 o pow. 1,81 ha, położonej w Żydowie,
Gmina Polanów, obręb 0216 Żydowo, dla którejprowadzona jest KW o nr K01K/00033755/1
za kwotę oszacowania, tj.: 196.015,00 zł brutto (w tym 23% VAT);
2. prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 642 o pow. 0,58 ha
położonej w Żydowie, Gmina Polanów, obręb 0216 Żydowo, dla której prowadzona jest
KW o nr K01K/00038395/4 za kwotę oszacowania, tj.: 43.936,00 zł brutto (w tym 23% VAT);
3. prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 643 o powierzchni 2,08 ha,
położonej w Żydowie, Gmina Polanów, obręb 0216 Żydowo, dla której prowadzona jest
KW o nr K01 K/00038395/4 za kwotę oszacowania, tj.: 25.976,00 zł brutto. (w tym 23% VAT).
Przyjmowane i rozpatrywane będą tylko i wyłącznie oferty obejmujące pozycje
od 1 do 3 za cenę nie niższą niż 265.927,00 zł brutto (w tym 23% VAT).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie 10% wadium od ceny, (tj. 26.593,00 zł)
na konto masy upadłości o numerze: TJ 1240 65081111 0010 59761940
z oznaczeniem: „wadium Estime sygn. akt VII GUp 21/14" oraz przesłanie pisemnej oferty
na adres: Syndyk masy upadłości Estime Deveiopment Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości
likwidacyjnej, ul. Łopuskiego 23/111, 78-100 Kołobrzeg.
Termin składania ofert i wpłaty wadium do: 11.07.2019 r. Otwarcie ofert w dniu 15.07.2019 r.
w Biurze Syndyka. Informacje szczegółowe znajdują się w Biurze Syndyka
lub pod nr tel.: 602 46 4010.
unieważnienia
bez podania przyczyn.
KU

OGŁOSZENIE PREZYDENTA
MIASTA KOSZALINA

t

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
i o możliwościach zapoznania się z jego treścią
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz 2081)
zawiadamiam o przyjęciu dokumentu:
— miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ulic Władysława IV, Akademickiej, Staszica i Jana Pawła II w Koszalinie
przyjętego uchwałą IW66/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z 28 marca 2019 r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. poz. 2248)
Z treścią ww. dokumentu, wraz z uzasadnieniem do niego i podsumowaniem, o którym
mowa w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski
6-7, pok. 313, lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod
adresem http://bip.koszalin.pl/ w zakładce prawo lokalne.
Prezydent Miasta Piotr Jedliński

Głos Dziennik Pomorza
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MĘŻCZYZNĘ do pracy w sklepie
meblowym Lorens ul. Poprzeczna 4
tel. 94/346-24-11

MŁODSZY mechanik instalacji
i urządzeń energetycznych, Koszalin,
informacje na stronie www.
meckoszalin.pl

NIEMCY, murarze, cieśle, spawacze,
elektrycy, malarze, ocieplenia:
730-011-300.

OPIEKUNKI do Niemiec tel.

INSTALACYJNE

GAZOWE -urządzenia,

OPIEKUNA/ki SENIORÓW.
Atrakcyjne wynagrodzenie, szybkie
wyjazdy, pełna organizacja wyjazdu
ipobytu. Promedica24:505 337 777

naprawa/wymiana 606-579-846

Zdrowie

SPRZĄTANIE domków letniskowych
w Mielenku najlepiej ekipa 3-4
kobiety, praca przeważnie w soboty,
604-04-903

umig.polczynzdroj.ibip.pl

009151370
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 94 312 29 51) ogłasza, że dnia
11.07.2019 r. o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie, mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A,
odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się z lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej
44,50 m2 oraz udziału wynoszącego 8/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu numer 63/2

STOLARSKIE, meblarskie,

o powierzchni 1644 m2. Według zapisów w księdze wieczystej program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące
pomieszczenia: 2 pokoje i kuchnia.

513451780.

Nieruchomość położona jest w Połczynie-Zdroju przy ul. Solankowej 5/2. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy
w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW K02B/00015967/6.
Suma oszacowania wynosi 81000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 10.07.2019 r. w kancelarii Komornika
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E, 78-200 Białogard,
złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8100,00 zł w gotówce.

792669632

509-306-317.

009151361

REKLAMA

Różne

Usługi

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki (tel. 94 312 29 51) ogłasza, że dnia
4.07.2019 r. o godz. 11.30 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie, mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 A,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z lokalu mieszkalnego numer 3/4A oraz udziału
wynoszącego 11/100 części we współwłasności dwóch działek gruntu numer 93/1 i 93/2 o łącznej powierzchni
977 m2. Program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczenia: pokój, kuchnia i łazienka z w.c. Łączna

DETEKTYW-KOSZALIN.PL

AGD RTV FOTO

powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 26,4 m2.
Nieruchomość położona jest w Połczynie-Zdroju przy ul. Powstańców Warszawskich 4A/3. Dla nieruchomości tej

602601166

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

KASA za "stare" książki, 609643399

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

PRALKI Naprawa w domu.
603-775-878

Rolnicze

Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydz. Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW K02B/00014757/4.
Suma oszacowania wynosi 46 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest najpóźniej do dnia 3.07.2019 r. w kancelarii Komornika
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusza Makrockiego, ul. Połczyńska 10/E, 78-200 Białogard,
złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 600,00 zł w gotówce.

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Agaty Jakubowicz ogłasza sprzedaż
z wolnej ręki trzech wierzytelności
należących do upadłej
od Grzegorza Hasiuka, zam. 72-006
Mierzyn, ul. Milenijna, opiewających
na łączną kwotę 80.000,00 zł plus
ustawowe odsetlki oraz koszty
sądowe w kwocie 10.220,00 zł
stwierdzonych dwoma prawomocnymi
nakazami zapłaty oraz jedynym
wyrokiem wydanymi w 2015 r.
za kwotę nie niższą niż 12.000,00 zł.
Oferty zakupu należy składać do dnia
1.07.2019 r. na adres Biura Syndyka:
78-100 Kołobrzeg,
ul. Łopuskiego 23/111.
Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży
jest zaakceptowanie Regulaminu
sprzedaży i wpłacenie przez oferenta
wadium w wysokości 4.000,00 zł
na rachunek bankowy masy upadłości
Agaty Jakubowicz prowadzonym
w Santander Bank Polska S.A.
o numerze:
43 1090 2659 0000 0001 4242 6156
z dopiskiem „Wadium
VII GUp 136/18 „of\
Termin wpłaty wadium upływa
w dniu 1.07.2019 r.
Wszelkie informacje dotyczące
sprzedaży wraz z regulaminem można
uzyskać: pod nr. tel. 602 46 40 10
bądź drogą e-mailową:
syndyk_kolobrzeg@interia.pl
Sprzedający zastrzega sobie prawo
do odwołania sprzedaży
bez podania przyczyn.

MASZYNY ROLNICZE

BUDOWLANO-REMONTOWE

BALUSTRADY bramy 602 825 699.
BUDOWLANE, remonty,
CYKLINOWANIE bezpył.

woj. zach-pom, ośrodek wczasowy)
od zaraz do 31 sierpnia.2500zł na
rękę/miesiąc, możliwe noclegi (pok.
socjalne) oraz wyżywienie(odpłatnie/
dodatkowa praca); narodowość bez
znaczenia; kontakt 603 753 783

3) przy ul. Reymonta 4/2

WYCINKI usuwanie zalesień

ALKOHOLOWE Odtrucia

513451780.

ZATRUDNIĘ do sprzątania (Mrzeżyno

w Połczynie-Zdroju:
1) przy ul. Warszawskiej 9/2,
2) przy ul. Reymonta 4/15,

INNE SPECJALIZACJE

Koszalin, informacje na stronie www.
meckoszalin.pl

tel. 600-496-671GK

sprzedaży na rzecz najemców, położonych

HYDRAULICZNE, tel. 607-703-135.

STOLARSKIE

GINEKOLOGIA

Z-CA Kierownika Działu Dystrybucji,

ZATRUDNIĘ do sklepu spożywczego

(lokali mieszkalnych), przeznaczonych do

gruzu w big bagach, 607-703-135.

z siedzibą w Dziwogórze poszukuje

Polsce z zamieszkaniem u
podopiecznego. Wymagane
doświadczenie w opiece.
Promedica24: Tel.501356 445

zostały opublikowane wykazy nieruchomości

GK

piwnic, wywóz starych mebli oraz

A - Z Ginekolog 24h 501-385-552

PRACA dla Opiekunów seniorów w

Wolności 3-4 oraz na stronie internetowej

SPRZĄTANIE strychów, garaży

PILNIĘ poszukuję pracowników

Pracownika Kontroli Jakości.
Praca 3 zmianowa, zatrudnienie na
okres próbny przed umową na stałe.
CV proszę nadsyłać na: infod>
pomerania.pl

Miejskiego w Połczynie-Zdroju przy Placu

PORZĄDKOWE

515417467 Ginekolog farmakologia

POMERANIA Frucht Sp. z o.o.

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu

PRACA w Niemczech dla

730497770 www.ambercare24.pl
dzisiaj 70 ofert!

budowlanych, zakwaterowanie.
Niemcy-Hamburg,
+491722368576

BURMISTRZ POŁCZYNA-ZDROJU

KUPIĘ ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne. Tel. 602 811423.

m*W

Towarzyskie

502-302-147

ADA Stupsk, 513-751-832.

CYKLINOWANIE bezpył.

AKTYWNA dojrzała. 507-719-333.

511-323-367

GK

DACHY- dekarstwo 94/3412184

CZARUJĄCA Ewa Koszalin, 516603622

Stany surowe 94/3412184

PAWEŁ dla pań, 665-952-751.

Suche zabudowy 94/3412184.

•ig

WIOLA po 40-tce. K-lin, 691-857-735.

PŁYTKI układanie- prof.
508011742.

ŻANETA 471,693-771-552 Koszalin

Szukasz
pracy?
| WEJDŹ NA GRATKA.PL

j
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Cały sezon w cztery dni.
Maraton w trzech teatrach
Teatry podsumowują sezon.
Od czwartku do niedzielizo
baczymy tam wszystkie naj
nowsze spektakle.

„Trzy teatry" to wydarzenie,
podczas którego Nowy Teatr,
Teatr Lalki Tęcza i Teatr Rondo
w ciągu kilku dni zaprezentują
swoje najnowszeprzedstawie
nia. Każdy pokaz połączony bę
dzie z panelem dyskusyjnym,
czy spotkaniem z twórcami.
Czwartek.13 czerwca
Nowy Teatr, godz. 9 -„Pan Ta

deusz" -tytułowym bohaterem
jest młodzieniec z rodu Sop
liców powracający w rodzinne
strony, zakochany w młodziut
kiej Zosi i uwodzony przez
Telimenę. Jego ojciec, Jacek
Soplica, ukrywający się pod
przebraniem księdza Robaka,
przygotowuje powstanie prze
ciw rosyjskiemu zaborcy.
Teatr Rondo, godz. 18 „Śpiewniki domowe" - pół-recital, pół-spektakl oparty na
motywach twórczości Stani
sława Moniuszki. Opowieść
o cyberprzestrzeni pełnej nie
nawiści, poczucia izolacji,stra
chu, samotności,miłości.
Teatr Tęcza, godz. 19 „Szwejk" - pod pozorami dow
cipu Szwejk piętrzy sensy, ahu-

W ramach przeglądu zobaczymy m.in. „Pomoc domową"

mor i parodia stają się sposo
bem na przetrwanie czasu spo
łecznych i politycznychzmian.
Piątek.14 czerwca
Nowy Teatr, godz. 9 - „Pan Ta

deusz".

Teatr Tęcza, godz. 11 - „O

trzech zaklętych królewnach" banda zbójców znajduje wlesie
dziecko. Chcąc je uspokoić,
opowiadają bajki o swoich wy
marzonych królewnach.
Teatr Rondo, godz.13 - „Bu
rza" - spektakl na motywach
dramatu Szekspira przygoto
wany przez grupęLuźny Skład
ze SpecjalnegoOśrodka Szkolno-Wychowawczego.
Teatr Tęcza, godz.17 - „Nie
dźwiedź i Masza, czyli gdzie
moja kasza" - jak wyglądało
pierwsze spotkanie Maszy z

Niedźwiedziem? Czyto onatra
fiła do lasu,czy Niedźwiedź za
błądził do ludzkich sadyb...
Nowy Teatr, godz.19 - „Wy
krywacz kłamstw" - komedia
małżeńska, w której okazuje
się, że zarówno kłamstwo, jak
i chęć odkrycia prawdy mogą
prowadzić do zguby.
Sobota.15 czerwca
Teatr Tęcza, godz. 11 - „E-

Mollandia" - kilka fabularyzo
wanych etiud teatralnych bę
dzie impresjami na temat pod
stawowych emocji.Przygodom
bohaterów będą towarzyszyć
fragmenty muzyki klasycznej.
Teatr Tęcza (dziedziniec
Zamku Książąt Pomorskich),
godz.17 -„Osobliwe zdarzenie"
- komedia. Historia miłości
dwojga głównych bohaterów

Niedziela.16 czerwca
Teatr Rondo, godz. 17 - Iwan

Karamazow zwraca bilet" -Herezjarcha Karamazownie godzi
się na sposób, w jaki Bóg urzą
dził świat.Nic do Niego nie ma
osobiście, nieodrzuca go- kwe
stionuje jedynie Jego plan.
Nowy Teatr, godz.17 - „Stan
wyjątkowy" - powrót do wyda
rzeń z 1998 roku, kiedy po
śmierci młodegokibica w mieś
cie wybuchły zamieszki.
Nowy Teatr, godz. 19 - „Ku
piec wenecki" - Porcjagodzi się
na eksperyment, w którym
stawką jest ona sama.Bassanio
jest w stanie posunąć się na
prawdę daleko. Antonio, bo
gaty kupiec, ryzykuje własne
ciało. Żyd Schylock walczy o
prawo do szacunku.
©(D

Avengers:KoniecgryŁgodz 10.25,16;
BfgitbuifcSyntiemnośagodz.10;
John Wickigodz.19.40;

Stan morza (Bft)
Siła wiatru (Bft)

Sljjjf

Kierunek wiatru

Wtorek 11,06.2019
Nad Pomorze dociera
gorące zwrotnikowe
powietrze z południa
Europy. Do południa
będzie pogodnie, po
południu od zachodu 20 km/h
pojawi się deszcz (
lokalne, gwałtowne
21
burze.Temperatura;
max do 25:30°C. Wiatr o
silny i groźny tylko W śwlnoujSeie
czasie burzy. W nocy
zanikający deszcz i
burze. Jutro do po
łudnia słonecznie po SZCZECIN
0
południu od zachodu
O
możliwy deszcz,
Stargard
gwałtowne i groźne
burze. Cały czas upał;
m a x do 29:32 ° C .

Poi(ja99K ul.Reymonta, tel.59 848 0645;

Aladyiwgodz.10.30,12.15,16.10;
Paskudy. UgtyDols,godz 10.10,14.05;
Pokemon. DetektywPfladiu.2D dubbinggodz.
10.25,12.20,1330,15.50,17,18.10,2Dnapisy
godz. 14.40,19.20
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Straż Pożarna998:

Ustka

Pogotowie Energetyczne 991;
Paskudy: UglyDois.godz.16.30;
Roctatman.godz. 18.15,20.30

Pogotowie Gazownicze992;

Lębork

PogotowieQepkwmicze993;
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne994;

Paskudy.UgiyDols.godz.16;

Pokemon: DetektywPiachu.godz.18;
LersDance.godz.20

KOMUNIKACJA*"™""""'
Słupsk: PKP 118 000,2219436; PKS 59842 42
56;dyżurny ruchu59 8437110;MZK59 84893
06;
Lębork: PKS 598621972; MZK598621451;
Bytów: PKS59822 2238;
Człuchów: PKS 598342213;
Miastko: PKS 598572149.

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

Ustka
Centrum Leków,ul. Grunwaldzka26, tel.692
761116

marznący deszcz
grubość pokrywy śnieżnej

zamieć śnieżna
10H bPa

A

opad gradu ^ kierunek i prędkość wiatru

ciśnienie i tendencja

o*

smog

Ustrzyki Dolne
Zakopane

Dr Max,ul. Królewska2, tel.59 83432 58

Lębork

#
sfsOcm

Straż Mejska alarm986: Ustka 5981467
61697696498; Bytów 998222569;

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

00;
Filharmonia Sinfonia Baltica,ul. Jana PawłaII3,
tel. 598423839;
Teatr Tęcza,ul. Waryńskiego 2,tel. 59842 3935;
Teatr Rondo,ul. Niedziałkowskiego5a, tel.59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury,ul. BraciGierymskich 1,
tel. 59 8456441;
Emcek. al.3 Maja 22,tel. 598431130;
Miejska Biblioteka Publiczna,ul. Grodzka 3,tel.
598405838.

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla, ul.Armii Krajowej15, tel.59 842 8196,601
928600 - całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502525 005lub
59 8411315,ul. Kaszubska 3A. Winda ibalda
chim przygrobie;
Hades, ul.Kopernika 15,całodobowo: tel.59 842
98 91,601663796. Windaibaldachim przygro
bie.
Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1,
(całodobowo).teł.59 842 8495,604434441.
Winda ibaldachim przygrobie.

Dr Max.ul.1Maja1a.tel597260919

*

Kościerzyna

ciągły deszcz i burza

\/ marznąca mgła

*

GDAŃSK

^KOSZALIN

Kołobrzeg

'

5ławowo

Straż Mwjska986.598433217;

Urząd Cekiy-587740830;

KrikwralGei;godz. 12,19.15

01

»

wlad

Pogotowie Ratunkowe999;

Straż Gminna598485997;

Człuchów

1010hPa łf

Ogólnpolskie Pogotowiedla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, tel.598480111,801120002;

Słupsk:

Centralna, ul.Armii Krajowej22, tel.59 85790 -

1-2

MEBESKAUMA

10.20,13.15,1730,2Dnapisy godz.15,20,3D
dubbinggodz.12.30;

Bytów

Pogoda dla Polski

WAŻNE

Rod®tman,godz.1255,15.35,18.20,20.30;
Topiefcko. KlątwaLa Ltorony;godz 21;
X-meft Mroczna Phoeiń.2D dubbinggodz.

Miastko

Krzysztof
Ścibor
Biuro Cah/us^

mgła

Oszustki.godz.19;

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

Pogoda dla Pomorza

ciągły deszcz

Stacja pogotowia ratunkowego,tel. 59 83453
09

aHMMaHMMHHHHHHHaHMMMilH

POGODA

- pogodnie

Człuchów:

KINA
Słupsk

przebiega równolegle do mi
łości ich służących, jednocześ
nie jest utrudniona przez ich
skłóconych ojców.
Nowy Teatr, godz. 17 - Wy
krywacz kłamstw".
Teatr Rondo, godz. 18 „Aala, Oola" - spektakl utrzy
many w konwencji „nowego
cyrku" łączy elementy teatru
i cyrku.Tricki żongierskie ukła
dają się w etiudy dwóch rywa
lizujących ze sobą postaci.
Nowy Teatr, godz. 19 - „Po
moc domowa"- doświadczona
w męsko-damskich przygo
dach rubaszna pokojówka musi
zmierzyć sięw nowymmiejscu
pracy z kolejnymi wyzwaniami
- podwójnym romansem swo
ich pracodawców.

Mi

Danieł Klusek

INFORMATOR

mmmmsmmmm

USŁUGI MEDYCZNE
Słupsk:

Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny im. Janu
sza Korczaka,ul. Hubakzyków1, informacja te
lefoniczna 598460100;

Ustka:
Wojewódzki SzpitalSpecjalistyczny, ul.Mickie
2Sf 32° W
32° 34° # : wicza 12 tel.59 814 6968;
31° 32° $ j Poradnia Zdrowia P0Z,ul. Kopernika18, tel.59
33° 33° Mj 8146011;
33° 35° JSLI Pogotowie Ratunkowe -598147009;
33° 33°
Lębork:
34° 34° *
M
Szpitalny Oddział Ratunkowy5986330 00;
34°
35"
# | Szpital, ul. Węgrzynowicza13,59 86352 02;
29° 31°
i Bytów:
30° 30° *
0 j Szpital,ul. Lęborska13, tel.59 822 8500;
28° 27° .<# i Dział Pomocy DoraźnejMiastko, tel.59 85709
00;

PORADNICTWO
Biuro Porad Obywatelskich- ul.Niedziałkow
skiego 6, czynne:poniedziałek.-czwartek
wgodz.10-14; Bliżej Prawa - bezpłatneporady
prawne iobywatelskie, ul.Jana Pawła II(7 pię
tro. pok.718.719) czynne: poniedz.-środagodz.
8-16, czwartekgodz.10-18, Telefon zaufania Ta
ma -59 8414046, czynny:poniedziałek - pią
tek wgodz.16-20; Alkoholowy telefon zaufa
nia Krokus - czynny17-22,59 8414605.

TAXI

VH^M227MŚ
607271717
NA 1TAŃSZE TAXI W SŁUPSKU I

Głos Dziennik Pomorza
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Już nigdy nie będzie kogoś
takiego, jak Rafael Nadal
Hubert Zdankiewicz
redakqa@polskapress.pl

fttm

„Herkules", „Nieskończony".
..Najlepszy w historii"-hisz
pańskie media niemogą wyjść
z podziwunad wyczynem Ra
faela Nadała,który wniedzielę
po raz12 wygrał wielkoszlemowy Roland Garros.Pod wraże
niem są również jego koleżanki
ikoledzy po fachu.

„Po prostuwspaniały RafaelNadal. Zwycięstwo wWielkim Szle
mie nie jestłatwe. Zdobycie12 ty
tułów weFrancji topo prostu coś
nie do wiary. Gratulacje Królu
Ziemi" - podsumował naTwitterze Rod Laver. Australijska le
genda tenisa (ostatni zawodnik
w historii, któremu udałosię wy
walczyć klasycznego Wielkiego
Szlema, czyli wygraćwszystkie
cztery turnieje w jednym roku)
w sobotę oklaskiwała zwycię
stwo swojej rodaczki Ashleigh
Bartyw finale kobiet.
W niedzielę na ustach wszy
stkich był już tylkoNadal, który
wygrywając po raz 12 Roland
Garros ustanowił nowy rekord
zwycięstw w jednym turnieju
Wielkiego Szlema.Do tej pory
był w tej klasyfikacji na równi
z inną australijską legendą,Margaret Court,która wygrała jede
naście razy Australian Open.
Trzecia jest w tym zestawieniu
Martina Navratflova,która dzie
więć razy zwyciężałanakortach
Wimbledonu. Czwarty Roger
Federer, który wygrywał wLondynie osiemrazy.
Z podziwu nie mogą wyjść
również hiszpańskie media,
które solidarnie poświęciły Nadalowi swoje okładki. Ito w sy
tuacji, gdy wponiedziałekmecz
w eliminacjach Euro 2020 (ze

Od 2005 roku Rafael Nadal przegrał w Paryżu tylko dwa mecze

Szweqą)grapiłkarskareprezentacja tegokraju.
„Wieczna legenda Roland
Garros. Nigdy nie będzie dru
giego takiego jak Rafa - podsu
mował największy hiszpański
dziennik sportowy„Marca". Na
dole okładki widnieje dwanaście
mniejszych zdjęć, na których Na
dal wznosi w góręPuchar Musz
kieterów. Po raz pierwszy doko
nał tego w2005 roku,mając za
ledwie19 lat.I choć trudno w to
uwierzyć, aleod tamtego czasu
przegrał wParyżu tylkodwa mecze. W 2009 roku z Robinem
Sóderlingiem, co uznanoza jed
ną ze sportowych sensacji roku,
a sześć lat później z Novakiem
Djokoviciem, co już nikogo bar
dzo nie zdziwiło, bo Serb był
wówczas uszczytu swoich moż
liwości, aHiszpan wprost prze

ciwnie. Nikt inny nie znalazł już
na niego sposobu,choć próbo
wała wielu. Kort im. Philippe'a
Chatriera (centralny) to wciąż
„Własność prywatna" Nadała.
Takto określiłnapierwszęj stro
nie dziennik „UEsportiu".
„Najlepszy w historii"- oce
nił „Sport",który nie omieszkał
dodać, że Hiszpan ma już na
koncie18 wielkoszlemowych ty
tułów wkarierze.Więcej whisto
rii, 20, ma tylkoFederer. Trzecie
miejsce zajmuje wtej klasyfika
cji Djoković, który wygrywał
piętnaście razy.„Nieskończony"
- toz kolei tytuł w„Mundo Deportivo". „RafaelXII" - napisał
„AS". Wtekście czytamy,że Na
dal rozszerza swoją legendę
w Paryżu. Cytuje teżsamego te
nisistę, któryprzyznał pofinale,
że „w2005 roku nigdy by sobie

tego nie wyobraził". Pewnienie
on jeden.
- Todzięki właściwej posta
wie i pasji mogłem wrócić do
miejsca, w którym teraz jestem podkreślał Hiszpan. - Pasję do
gry dają mi wszystkie rzeczy,
przez któreprzeszedłem wprze
szłości iświadomość, że nie będę
tu nazawsze.Dlatego staramsię
być pozytywnyi pasjonować się
tym, co robię.Każdą chwilą spę
dzoną na korcie. W ciągu ostat
niego rokubyłemwstanie ukończyćtylko siedem turniejów.Do
stałem szansę, by wygrać wPa
ryżu i byłem blisko w Wimbledonie. Za to wUS Open musia
łem skreczować. Miałem wiele
problemów z kolanem i prze
szedłem operacjistopy. Początek
tego sezonu pod względem po
ziomu gry był dla mnie pozy
tywny, ale znów pojawiały się
kłopoty. Jak wBrisbane, Acapulco czy w Indian Wells. Dlatego
ostatnie tygodnie są dla mnie tak
wyjątkowe- dodał33-latek zMa
jorki, który potrzydziestce wy
grał już czwarty turniej Wiel
kiegoSzlema. Dorównał tymsa
mym Federerowii Laverowi.
- W marcu, po Indian Wells,
byłem wdołku ifizycznie imen
talnie. Traciłemmnóstwo ener
gii namyślenieokolejnych prob
lemach. Na szczęście miałem
obok siebieodpowiednich ludzi.
Turnieje w Monte Carloi w Bar
celonie byłydla mnietrudne, bo
nie sprawiały mi radości. Zbyt
martwiłem się o swoje zdrowie
ibyłemnegatywnienastawiony.
W Barceloniepo pierwszym me
czu musiałem zostać sam przez
kilka godzin wpokoju i zastano
wić się, co się dzieje. Jedną z mo
żliwości było przerwa w grze,
a inną drastyczna zmiana men
talności, aby grać w następnych
tygodniach. Zdecydowałem się
na to drugiei poczułem popra
wę. Lepiej było już w kolejnych
meczach, Barcelonie - tłumaczył
Nadal.©®

Portugalia została pierwszym zwycięzcą Ligi Narodów

Liga Narodów nie taka
piękna, jak ją malowali
PHkunozna

które przyniosły kilka niespo
dziance-m.in. spadek reprezen
tacji Niemiecdo niższej dywizji.
Dla Cristiano Ronaldo był to
Po Euro2016. CristianoRonaldrugi w karierzetriumf z repre
do poprowadził swoją reprezentacją - coś na co Leo Messi
zertac^ck) triumfu w LidzeNa wciąż czeka.Efekt końcowy nie
rodów. Niewszystkim nowe
jest jednak zadowalający, bo
rozgrywki przypadły dogustu.
wiem jedyne, co Portugalia
osiągnęła swoimzwycięstwem,
Bramka Goncalo Guedesa była to... ubezpieczenie wprzypadku
jedyną w finale pierwszej edycji katastrofy weliminacjach domi
Ligi Narodów, turnieju, który strzostw Europy. Jeślinie awan
miał zastąpić mecze towarzy sowaliby z grupy, to dostaną
skie, abyłpo prostuniepotrzeb szansę poprzezbaraże.
nym dodatkiem doi tak już na
Liga Narodów zapłaciła
piętego terminarzapiłkarzy.
swoim uczestnikom ponad 120
Z jednej strony starcie Holan min euro. Portugalia za samo
dii zPortugalią było typowym fi zwycięstwo dostała 10,5 min
nałem, wktórym zadecydowała euro, Holandia za zajęcie dru
jedna bramka. Z drugiej mecz giego miejsca 9min euro,Anglia
o trzeciemiejsce między Anglią 8 min euro,a Szwacjaria 7 min
a Szwajcarią był farsą, w której euro. Gorzej wygląda sytuacja
Gareth Southgate posadził na wniższęj dywizji,gdzie dla przy
ławce niektórych zawodników kładu Walia dostanie zaledwie
z pierwszego składu narzecz re 870 000 euro. W półfinale po
zerwowych, byci pierwsi mogli między Portugalią,a Szwajcarią
odpocząć po długim sezonie. po raz pierwszyna tak wielkiej
Nieprofesjonalnie zachowałasię scenie VAR obrócił losy meczu
UEFA, która zamiast wręczyć o180 stopni. Najpierw sędzia nie
Anglikom medale na stadionie odgwizdał rzutu karnego dla
zrobiła to w ichszatni po zakoń Helwetów i podopieczni Fer
czonym spotkaniu.- To trochę nando Santosaruszyli z kontrą,
smutne, że musieliśmy znówza która zakończyła się faulem
grać mecz o trzecie miejsce, w polu karnym. Zamiast jedea kiedygo wygraliśmy,nie mog nakki dla Portugalii mieliśmy
liśmy nawet celebrować z kibi jednak karnego dla Szwajcarii.
cami - powiedziałSouthgate.
- Sędziowie zajmujący się VARLiga Narodów została roz- em muszą być czujni- skomen
trzygnięta poprzez 142 mecze, tował toSantos. ©®
FfEpBares

Niemcy grają bez selekcjonera. Francuzi chcą się zrehabilitować
Piłka nożna

Tomasz Dębek
Twitter:@themback

We wtorek reprezentacja Nie
miec zmierzy się z Estonią
po raz pierwszy od 80lat.
Na ławce znów zabraknie Joa
chima Loewa. Mecze eliminaqi Euro2020rozegrają też
m.in. Francja. Włochyi Belgia.

Zgrupowanie Die Mannschaft
przed meczami z Białorusią
i Estonią nie miało wsobie wiele
ze słynnej niemieckiej solid
ności. Zabrakło nanim selekcjo
nera Joachima Loewa, który

po wypadku na siłowni dostał
od lekarzy nakaz odpoczynku.
Nie było też prezesa DFB, bo...
Reinhard Grindel zrezygnował
z funkcji(oskarżono goo zataje
nie prezentu wpostacń drogiego
zegarka od HryhorijaSurkisa).
Pojawiło się za to m.in. dwóch
bramkarzy Bayemu.Aha, zgru
powanie odbyłosię wHolandii,
bo wszystkiehotele winteresujących
kadrę
okolicach
Akwizgranu były zajęte.
Mimo zamieszania wokół
kadry Niemcy w sobotę poko
nali na wyjeździe Białoruś2:0.
- Trochę dziwnie się czułem
bez Joachima.Skupiłem się jed

nak na meczu. Selekcjoner ży
czył nam powodzenia, a póź
niej pogratulował postawy. Jest
zadowolony, bo po długim
i ciężkim sezonie zwycięstwa
w czerwcu nie przychodzą ła
two - podkreślał asystent będą
cego selekcjonerem od prawie
13lat Loewa,Marcus Sorg.
Przeciwko Niemcom zagrać
może kilku zawodników zwią
zanych z ekstraklasą. Ostatni
mecz z Irlandią Północną
w podstawowym składzie roz
począł Artur Pikk, a na ławce
zasiedli Henrik Ojamaa (obaj
Miedź Legnica), Ken Kallaste
i Joonas Tamm (obaj Korona

Kielce). W przegranym1:2 spot
kaniu honorową bramkę zdo
był dla nich znany z występów
dla Piasta Gliwice i Jagiellonii
Białystok KonstantinWasiljew.
Po sensacyjnej porażce 0:2
z Turcją humory poprawić kibi
com chcą Francuzi.Mistrzowie
świata będą mieli na to znako
mitą okazję, bo czeka ich wy
jazdowy mecz z Andorą.
- Nie potrafiliśmy wykonać
nawet najprostszychpodań. Nie
przypominam sobie,kiedy ostat
nio Francja zagrała tak kosz
marny mecz. Trzeba znaleźć
przyczynęirozwiązanietej sytu
acji. Chcemy zrehabilitować się

w kolejnym meczu- zapowiadał
PaulPogba.
We wtorek zagra też jedyna
drużyna wyprzedzająca Fran
cję w rankinguFIFA, Belgia (ze
Szkocją). ©©
Eliminacje Euro2020-wtorek:
GnjnGNiemcy- Estonia(20.45, PotetSport),
Białoruś -Irlandia Północna (20.4S); Gną>aEAzer-

b^dżan-Slowaqa08., PolsatSport), Węgry-Walia
(20.45); GiupaIŁ Islandia-Turcja (20.45), AndoiaFrancja (20.45), Albania - Mołdawia (20.45); Gnąn
fc Kazachstan -San Marino (16., PolsatSport Extra),
Rosja- Cypr(20.45), Belgia -Szkocja(20.45, Polsat
Sport Extra); Grapa*Liechtenstein -Finlandia
(20.45), Włochy-Bośnia i Hercegowina(20.45, Pol
sat Sport News),Grega -Armenia (20.45).

PONIEDZIAŁEK,10.06
MULTIMULTI - GODZ. 14.00

2.9,11.12,16,17,30.35,46,53,54,
56,57.60.66.69.75.76.78.80
plus 57
KASKADA

4.5.6.7.9,10,11,14,17,18.23.24

NIEDZIELA. 09.06

MULTI MULTI - GODZ. 21.40

1.2.6.7.8.9.19.34.39.44,47.49.
58,61.64.66.74.76,77.80
plus 77
KASKADA

4.6.7.8.9.10.12.13.18.19.23.24
EKSTRA PENSJA

1,2,11,13,28+3
MINI LOTTO

1.8,30.32.35
(STEN)
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Strzelectwo
W środę spotkanie
ipromocja książki

Strzelectwo w Słupsku zaliczane
jest do wiodących dyscyplinspor
towych. Słupscy strzelcyi strzelczynie mają na koncie udziały w
igrzyskach olimpijskich. Zdoby
wali też medale w mistrzostwach
świata, mistrzostwach Europy,
a także w mistrzostwach Polski.
O dokonaniach isukcesach Gryfa
Słupsk, a po zmianie KlubuStrze
leckiego GryfSłupski, będzie
można się dowiedzieć w książce
pod tytułem„Strzelectwo spor
towe w Słupsku w latach19592005", którejautorem jestJan
Wodecki. Promocja tego wydaw
nictwa odbędziesię podczas
spotkania, które zaplanowano
naśrodę (12czerwca) ogodz.17.
Sympatyków sportu (nietylko
strzeleckiego) zapraszamy
do Miejskiej BibliotekiPublicznej
przy ul. Grodzkiej 3 w Słupsku.
Wstęp wolny, (FEN)

Sport

Przypominamy, że rozpoczęły się
brydżowe zmagania w ramach
XV Wakacyjnego Grand Prix
Ustki. Inauguracyjny turniej wy
grała para wrocławsko-słupska,
która występowała w składzie:
Agnieszka Malas - KrzysztofMiel
nik. Tymsamym ci zawodnicy są
pierwszymi liderami w klasyfikacji
generalnej. Drugie zawody z tego
cyklu rozegrane zostaną dzisiaj
(11 czerwca) o godz.17. Będzie to
rywalizacja na zapis maksymalny.
Wszystkich chętnych do grania
organizator zaprasza do Klubu
Centrum Szkolenia Marynarki
Wojennej w Ustce -Lędowie. Mile
widziani są wczasowicze przeby
wający na urlopach, (FEN)
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Fajne bieganie po usteckiej trasie

Lipnica
zagra już
w środę
Ptika nożna
Jarosław Słenceł

jaroslaw5tencel@polskapress.pl

Bieganie to znakomita przygoda dla uczestników usteckiej imprezy. Z prawej Edward Pokorny

Brydż

Dzisiaj drugi turniej XV
Wakacyjnego Grand Prix
Ustki

Głos Dziennik Pomorza

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

Lekkoatletyka
W Ustce odbyła się kolejna im
preza biegowa. Był to Bieg III
Łososiowy, który zaliczany jest
do imprez „Rozbiegana Ustka
na fali".Sobotnie zmagania bie
gowe objęte były punktacją
do klasyfikacjiGrand PrixUstki.
Bieg główny przeprowadzono
na 10 kilometrów. Od pierw
szych metrów na czoło stawki
wysunęli się faworyci, którzy
narzucili ostre tempo i sukce
sywnie powiększali przewagę
nad rywalami.W najlepszej for
mie był Piotr Drwal (USB
Ustka). Ustczanin pierwszy za

meldował się na mecie. Jego
czas to 34.22 min. Warto przy
pomnieć, że ten 46-letni bie
gacz doskonale zna ustecką
trasę, bo wcześniej wygrałBieg
I HenrykaDe LubiczSzeliskiego

osoby brały udział w Biegu lii
Łososiowym w Ustce na 10 km.
Wszyscy byli w bardzo dobrej
formie 1 dobiegli do mety.

i Bieg II Jantarowy. Drugi fini
szował słupszczanin Aleksan
der Burzyński (Tadmot - hur
townia motoryzacyjna) - 35.48
min. Trzecią lokatę wywalczył
Krzysztof Rudnik (Krępa Słup

ska) - 36.40 min. Rywalizację
kobiet wygrała Katarzyna
Cyprych (Batalion Ochrony
Bazy Redzikowo) - 41.57 min.
Kolejne miejsca zajęły: 2. Lu
cyna Kuklińska-Nurkowska
(USB Ustka) - 43.43 min, 3.
Edyta Langner-Kapczyńska
(Słupsk) -44.56 min.
Dwadzieścia trzy osoby uczest
niczyły w amatorskim biegu
na 5 km. Z grona mężczyzn
triumfował Modest Rękawek
(Starkowo) -19.14 min. Drugi
był Przemysław Oleksiuk
(Gryfino) - 20.06 min. Jako
trzeci finiszował ustczanin
Adrian Fabich (USB) - 20.52
min. Ze stawki kobiet najszyb
szą biegaczką okazała się Ewa
Wrześniak (Ustka)- 24.27 min.
Druga przybiegła ustczanka
Malwina Dadacz - 25.08 min.
Na trzeciej pozycji finiszowała

A. Nurkowski był I na mecie

Aleksandra Wszółkowska z
Ustki-26.10 min.
Wszyscy młodzi uczestnicy
biegali z ogromną pasją i zacię
ciem. Oto zwycięzcy w posz
czególnych rocznikach- przed
szkolaki (400 m) - dziewczęta
i chłopcy: Nadia Kosiedowska
(PrzedszkoleDelfinkiUstka) i
Tymon Ćwigoń - Szymczak
(Przedszkole na Wydmie
Ustka); 2010 i młodsi (400 m):
Milena Banach (SP 3 Ustka)
i Kacper Kamieniecki (SP 1
Ustka); 2008/09(600 m): Nella
Dziuba i Aleksander Sitnik
(oboje SP nr 1)1; 2006/07 (800
m): Matylda Zbytniewska (SP 3)
i Aleksander Nurkowski (Jan
tar Ustka);2003/04/05 (800m):
Patrycja Kozina i OskarNowak
(oboje Jantar).Następne biega
nie 20 lipca. To wramachBiegu
IV Usteckiej Krówki. ©®

W niedzielę ważny mecz dla
układu tabeli rozegrano
w Lipnicy.Gospodarze nie dali
szans dotychczasowemu lide
rowi wygrywając aż 4:1.
Na bramki Kamila Pranczka (4),
Artura Rzepińskiego (42), To
masza Piechowskiego (47)
i Przemysława Toczka(88)Start
zdołał odpowiedzieć dopiero
w doliczonym czasie gry
bramką Jakuba Milewskiego.
To stawia zespół z Lipnicy
obecnie na uprzywilejowanej
pozycji przed dwiema kolej
kami jalde jeszcze pozostały
w słupskiej klasie okręgowej.
W 29. kolejce zagrają: Brda -Lipniczanka (środa
o1830). Mecze sobotnie: Start- Leśnik (15), Sparta - Sokół (16, stadion 650-lecia w Słupsku). Zawi
sza - Chrobry (16), Piast -Błękitni (16). Mecze nie
dzielne: Jantaria - Słupia(13), Myśliwiec - MKS
(18), Stal - Karol 09,w Pęplinie). ©®
llipniczanka Lipnica
2.Start Miastko
3.Sparta Sycewice
4.Myśliwiec Tuchomie
5.ChrobryCharbrowo
6.Piast Człuchów
7.SokółWyczechy
8.MK5 Debrzno
9.Karol Pęplino
lOiawisza Borzytuchom
llJantaria Pobłocie
12.Stal Jezierzyce
13.Słupia Kobylnica
14.Brda Przechlewo
15.Błękitni Główczyce
16.Leśnik Cewice

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

72
71
59
51
49
45
45
38
37
36
34
31
29
21
16
12

119-29
88-22
80-41
60-36
65-60
75-56
84-62
89-87
60-63
53-60
57-52
53-75
39-58
33-106
30-105
33-106

Energa Adkonis na siódmym miejscu II Gala Białych Kołnierzyków w
Koszykówka

Michał Piątkowski
michal.piatkowski@polskapress.pl

Siódme miejsce w Polsce w mi
strzostwach do lat 14 zajęli po
dopieczni RobertaKozłowicza.
Słupszczanie w Żorach grali
w grupie A, gdzie jednak trzy
krotnie przegrali i zadowolić ich
musiała gra o niższe lokaty.
W pierwszym pojedynku
słupszczanie uleglizawodnikom
z SuchegoLasu59:74. Wdrugim
spotkaniu młodzi koszykarze ze
Słupska postawilirywalom dużo
cięższe warunki, jednakitymrazem lepsiokazali sięich przeciw
nicy z Warszawy, którzy wygrali
84:76. W ostatnim grupowym
spotkaniu Czami niemieli jużnic
do powiedzenia i przegrali zna
cząco z gospodarzami turnieju
8l:54. Jedyna, ale za to bardzo
ważna wygrana przytrafiła się
słupszczanom wmeczuo7.miej
sce. Wyniki: Energa Adkonis
Słupsk -Basket TeamSuchyLas
59:74. Energa: Kozłowicz 17,

Żukowski 2,Biernacki 2,Hubert Kozłowicz 9, Oledmowicz3, Giec Boks
2,Gasperowicz7,M.Biernacki 11, 14, Sikora 6, Świtalski 4, M. Krzysztof Niekrasz
Świtalski4,Ptaćh2,Sikora2, Giec Biernacki 6,Hubert 6, Biernacki krzysztof.niekrasz@polskapress.pl
10. MUKS Hutnik Warszawa - 8.
Energa Adkonis Słupsk 84:76.
O 7. miejsce:Energa Adkonis Po meczu Słupskiego Klubu
Energa: Kozłowicz31, Żukowski Słupsk - UKS SP 27 Katowice Bokserskiego Energa Czarni 7, Biernacki 8, M. Biernacki 19, 87:82. Energa: Kozłowicz 31, Obwód Kaliningradzki(Rosja)
Hubert 2, Gasperowicz 4, Giec 5. Olechnowicz 7, Biernacki 5, odbyła się II Gala BiałychKoł
BC SWISS Krono Żary - Energa Hubert 2,M. Biernacki11,Ptach5, nierzyków. której organizato
rem był Tomasz Mazur.
Adkonis Słupsk 81:54. Energa: Sikora12,Giecl4. ©®
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Jedno zwycięstwo wywaliczyli słupszczanie w Żorach

W hali Gryfia w Słupsku sto
czono 6walk z udziałem wybit
nie amatorskich zawodników,
którzy postanowili sprawdzić
swoją moc i umiejętności w
ringu. Trzeba zaznaczyć, że ry
walizujący boks traktują jako
hobby orazsposób na odpręże
nie po pracy zawodowej. Wal
czyło czterech słupszczan,
a trzech z nich zostałozwycięz
cami. Zapis gali według odby
tych pojedynków -100 kg:Kac
per Zapolny (Gdańsk) - Dawid
Dziemidok (Słupsk) 1:2 - zwy
cięzca włożył więcej serca
do walki; 70 kg:Łukasz Pierkoś
(Gdańsk) - Krystian Zeliszczak

Ręka słupszczanina Łukasza Sadowskiego w górze po wygranej walce

(Karlino) 2:1 - bój na dobrym
poziomie technicznym; 100kg:
Tomasz Kirszling(Gdańsk) - Ja
kub Puścian (Słupsk) - gdań
szczanin wygrał dzięki kontuzjikolana rywala w DIrundzie;
88 kg: Maciej Duszewski(Gdy-

nia) - Marek Żywocki (Poznań)
3:0; 100 kg: Adam Jędrysiak
(Gdynia) - Łukasz Sadowski
(Słupsk) 0:3; 88 kg: Grzegorz
Krupiński (Gdynia) - Mariusz
Baczyk (Słupsk)1:2 - najwięcej
było emocji i ciosów. ©®

